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AKTUÁLNĚ

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIH JE PŘIPRAVENO
Nová příspěvková organizace našeho obvodu pod zkratkou CSSJ začne od ledna vykonávat svou činnost. Mnoho 
toho se učinilo ale už od vzniku, jak přiblížila v rozhovoru ředitelka Lucie Blahutová.

» Co se od vzniku uskutečnilo?
CSSJ zaregistrovalo své so-

ciální služby – pečovatelskou 
službu a  odlehčovací služby 
– u  registrujícího orgánu, jímž 
je Krajský úřad Moravskoslez-
ského kraje, s  účinností od 1. 
ledna 2020. Vstoupilo pak do 
krajské sítě poskytovatelů so-
ciálních služeb a  v  neposlední 
řadě uzavřelo smlouvu o závaz-
ku veřejné služby a vyrovnávací 
platbě za jeho výkon mezi CSSJ 
a MSK. Organizace se stala čle-
nem Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR a v listopa-
du 2019 podala žádost o  člen-
ství v Potravinové bance na rok 
2020 kvůli využití potravin pro 
potřebné seniory v obvodu Jih.

Někteří uživatelé pečova-
telské a  odlehčovací služby se 
již zapojili do Křížovkářské ligy 
a  byli v  prosinci jako úspěšní 
luštitelé odměněni cenami.

» A jak rozjezd CSSJ proběhne?
Máme zaveden nový infor-

mační systém, uzavřeny nové 
smlouvy se stávajícími i novými 
klienty. Od ledna budeme po-
skytovat naše služby prostřed-
nictvím pracovníků v sociálních 
službách, zaměstnanců CSSJ, 
a to tak, jak tomu bylo v průbě-
hu roku 2019. Nemění se počet 
pečovatelek poskytujících pří-

mou péči a u odlehčovací služ-
by zůstává rovněž stejná kapa-
cita, tedy 14 lůžek se stejným 
počtem obslužného personálu.
» Zažádala organizace o  do-
tace?

Ano, podávali jsme žádost 
pro dotace z  kapitoly 313 Mini-
sterstva práce a  sociálních věcí 
ČR k zajištění fi nancování sociál-
ních služeb a  dále v  rámci do-

tačního programu MSK na pod-
poru zdravého stárnutí v našem 
kraji – konkrétně na pět zájezdů 
pro seniory. Vše pro rok 2020.
» Jaké máte vize pro úvodní 
rok?

Chystáme se zapojovat do 
projektů, například mezigene-
račního projektu spolku Po-
čteníčko, využívat vyhlášené 
dotační programy na zajištění 
zdrojů fi nancování organizace 
a  samozřejmě zvyšovat kvalitu 
poskytovaných sociálních slu-
žeb či rozšiřovat aktivizaci uži-
vatelů odlehčovací služby.

Sociální služby na Jihu

PRÁVNÍ PORADNA POKRAČUJE
Desátým rokem bude na 

Úřadě městského obvodu Os-
trava-Jih k  dispozici právník, 
který občanům pomůže ve slo-
žitých situacích.

„Bezplatná právní porad-
na se u  nás ujala, proto v  ní 
pokračujeme. Lidé do ní nej-
častěji přicházejí se záležitost-
mi ohledně nájemních smluv 
a  bydlení, rozvodových řízení 
a dluhové problematiky,“ sdělil 

starosta Martin Bednář. V  roce 
2020 bude obvod poskytovat 
bezplatnou právní poradnu 
v  kanceláři B 321 v  budově  B 
radnice. A to v rozsahu 3 hodin 
týdně každou středu od 13 do 
16 hodin. 

Aby si mohl právník vyhra-
dit na klienta potřebný čas, je 
nutné se předem objednat na 
sekretariátu právního oddělení 
na tel. č. 599 430 335.

ČIPOVÁ POVINNOST PRO PSY
Na území našeho obvodu bylo 

v prosinci 2019 přihlášeno celkem 
6183 psů a jejich 5694 držitelů má 
podle novely veterinárního záko-
na povinnost označit je mikročipy.

„Pokud pes nebude od 1. led-
na 2020 řádně označen mikro-
čipem, bude na něj pohlíženo, 
jako by neměl platné povinné 

očkování proti vzteklině. V sou-
vislosti s  očipováním psa je 
rovněž vhodné, aby byl čip za-
evidován v  registru čipovaných 
zvířat,“ oznámili z  ředitelství 
Městské policie Ostrava.

Za nesplnění povinnosti hrozí 
ve správním řízení uložení poku-
ty až do výše 20 tisíc korun.

PAPÍROVÉ JÍZDENKY SE LOUČÍ
Vloni v říjnu proběhl posled-

ní tisk, prodávat se přestaly 
s  koncem prosince, platit pře-
stanou v  ostravských autobu-
sech, tramvajích a  trolejbusech 
k 31. březnu 2020!

„Končíme s  nimi jako první 
ze všech českých dopravních 
podniků. Po zavedení bezho-
tovostních plateb bankovními 
kartami poklesl jejich prodej 
zhruba na třetinu celkového 
objemu. Je to zásadní a  evo-
luční krok, o který si naši cestu-

jící svým chováním řekli vlastně 
sami,“ oznámil Daniel Morys, 
generální ředitel Dopravního 
podniku Ostrava (DPO). Platbu 
za jízdenku kartou už využívá 
více než polovina cestujících 
a dalších více než 15 % volí jiný 
druh elektronické platby.

DPO vychází vstříc i  těm, 
kteří na odbavení pomocí ban-
kovní karty nechtějí či nemo-
hou přejít, a to zavedením kre-
ditních jízdenek na opakované 
dobití.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Hospic sv. Lu-

káše i Mobilní hos-
pic sv. Kryštofa 
s  ošetřovatelskými 
službami ve Výš-
kovicích jsou mezi 
zařízeními Charity 
Ostrava, na které 
se bude vybírat 
od 1. do 14. ledna. 
„V  tomto čase vy-
jdou do ulic Ostra-
vy i přilehlých obcí 
koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Tříkrálová sbírka se v ce-
lostátním měřítku uskuteční po dvacáté a shromážděné příspěvky 
podpoří aktivity pro lidi v  nouzi,“ říká Dalibor Kraut, vedoucí pro 
vztahy s veřejností Charity Ostrava.

Tři králové vloni na radnici

CENTRUM
SOCIÁLNÍCH

„Do nového roku přeji všem 
hlavně zdraví, štěstí, spo-
kojenost. Věřím, že se nám 
letos podaří fi nancovat řadu 
projektů, které obyvate-
lům Ostravy-Jihu zpříjemní 
a usnadní život.“

Jan Dohnal, místostarosta
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CENA PŘÍSTAV MÍSTOSTAROSTCE NAŠEHO OBVODU
Dagmar Hrabovská je mezi 

držiteli ocenění České rady dětí 
a  mládeže (ČRDM) udělované-
ho těm, kteří v sobě nalézají vůli 
podporovat mimoškolní práci 
s dětmi a mládeží.

„Cena má název Přístav a já 
bych si přála, aby každá mož-
nost trávit volný čas zajímavým 
a  poutavým způsobem byla 
pro děti takovým bezpečným 
přístavem. Velmi si ocenění vá-
žím! Letos ho obdrželo sedm 
laureátů z  řad veřejné správy, 
samosprávy a  také podnikate-
lů, a  jsem potěšena, že mohu 
být mezi nimi,“ říká místosta-
rostka pro oblast školství, kul-
tury, volného času a  prevence 
kriminality.

Místostarostka Dagmar Hra-
bovská také děkuje za nominaci 
Asociaci TOM ČR, 19061 Kroko-
dýl, jež ji na ocenění navrhovala. 
„Považuji za velmi důležité in-
tenzivně podporovat mimoškol-

ní práci s dětmi a mládeží, pro-
tože zájmová sdružení, spolky, 
asociace se výrazně podílejí na 
předcházení negativních jevů 
a umožňují kvalitní a účelné vy-
užívání volného času,“ dodává.

JAKÝ BYL ADVENT NA JIHU
Atmosféru na slavnostním rozsvícení vánočního stromu na náměstí SNP v Zábřehu v neděli 1. prosince dotvářel 
i anděl vznášející se v desetimetrové výšce nad hlavami přítomných.

Nechyběl kulturní program, 
jarmark a vánoční tradice, stejně 
jako na rozsvěcování vánočního 

stromu na Jihu u  K-Tria v  Hra-
bůvce v neděli 8. prosince. Zpí-
vání koled na stejném místě o tři 

dny později zahajoval starosta 
Martin Bednář minutou ticha za 
oběti střelby ve Fakultní nemoc-
nici Ostrava. Na akci Česko zpívá 
koledy s Deníkem doplnili veřej-
nost představitelé obvodu, dět-
ský sbor Mendíci ze ZŠ Krestova, 
fl orbalisté SC Tempish Vítkovice 
a dobrovolníci Nadačního fondu 
Pavla Novotného.

Oblíbenou tradicí se stal Vá-
noční punč pana starosty, který 
ho v  alko i  nealko formě spolu 
s radními naléval zdarma zájem-
cům do kelímků i smaltovaných 
hrnků Jihu s  PF 2020. Obvod 
také na místě daroval dětem CD 
s Čertovskými pohádkami.

AKTUÁLNĚ

SVÁTEČNÍ VÝZDOBA BUDE MIZET Z ULIC OD 6. LEDNA
Vánoční dekorace i novoroč-

ní ohňostroj na Jihu byly boha-
té. Sedm ozdobených stromů 
a  stejný počet světelných 3D 
dekorací v ulicích, pyrotechnická 
show se třemi základními a šes-
ti pomocnými odpališti a  také 
čtyřmi hořáky plamenometů.

„Nájem vánoční výzdoby jsme 
s  fi rmou Bon Jour Illumination, 
s.r.o., sjednali na období od 1. pro-
since 2019 do 6. ledna 2020.

Její demontáž a  odvoz se 
uskuteční nejpozději do 16 dnů od 
konce vánočního období, tedy do 
letošního 22. ledna,“ řekl místosta-
rosta obvodu Zdeněk Hűbner.

Z  vánočních stromů jsme se 
na Jihu těšili v ulici Horní naproti 
radnici, u domů s pečovatelskou 
službou v  ulicích Odborářská 
i Horymírova, naproti kině Luna, 
na kruhovém objezdu v  Hra-
bůvce, před K-Triem a DK Akord, 

kde bylo na světelném portá-
lu zavěšeno jmelí a  láskyplnou 
atmosféru doplňovaly labutě. 
„Z ozdobených stromů byly čtyři 
rostlé a zbývající tři byly řezané 
stromy,“ upřesnil místostarosta.

PF 2020 nechal obvod umís-
tit na kruhový objezd v  Hra-
bůvce a  ke konečné MHD ve 
Výškovicích. Pohádkové 3D 
dekorace v  podobě losů, saní 
k  sednutí či srnek stály v  Hor-

ní a  Lumírově ulici, slavobrána 
s  nápisem Veselé Vánoce byla 
na Dubině v  ulici A. Poledníka, 
ozdoben byl i  altánek v  ulici 
B. Četyny a kašna u DK Akord.

Vánoční punč pana starosty

Dagmar Hrabovská (vpravo) s ostatními laureáty

Zpívání koled v Hrabůvce

KZOJ OCENĚNO 
JAKO PŘÁTELSKÉ 
ŠKOLÁM

Kulturní zařízení Ostrava-Jih 
zaznamenalo za svůj přínos 
k rozvoji regionu úspěch v sou-
těži School Friendly, vyhlašova-
né Sdružením pro rozvoj Morav-
skoslezského kraje.

„Hodnotila se aktivní spolu-
práce s jednotlivými stupni škol 
v našem kraji, příprava mladých 
lidí na praxi, mimoškolní vzdělá-
vání dětí a mládeže a spoluzod-
povědnost za budoucí genera-
ce. Jsme moc potěšeni, že jsme 
v  kategorii Společné projekty 
získali nádherné platinové oce-
nění, kterého si velice vážíme,“ 
informovala Zuzana Šajtarová, 
projektová referentka KZOJ.

„Rád bych popřál všem li-
dem pevné zdraví, kapku 
štěstí a spoustu spokojených 
chvil se svými blízkými.“

Zdeněk Hűbner, 
místostarosta
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LÁVKA ZŮSTÁVÁ UZAVŘENA
Konstrukce i  bezpečnostní 

prvky jsou na místě, ale pro do-
končení opravy chybí dodělat 
pochůzí izolaci. Pro realizaci již 
není vhodné technologické ob-
dobí. Sdělil to Miloš Novák, mís-
topředseda představenstva fi r-
my Ostravské komunikace, a. s., 
které stavbu pro město zajišťují. 

„Oprava lávky u  průmyslo-
vé školy v  Zábřehu obsahovala 
mimo jiné vymístění kabelové-
ho vedení mimo její konstrukci, 
což se vyřešilo jeho ukládáním 
pod Rudnou ulicí. Vzhledem 
k procesnímu zdržení s uzavírá-
ním smluv pro realizaci přeložek 
došlo k zahájení samotné rekon-
strukce až ve druhé polovině to-
hoto roku,“ informoval Novák.

Ostravské komunikace ne-
chaly po opravě provést první 
mostní prohlídku, aby se zjistilo, 
je-li lávka způsobilá pro veřejný 
provoz. „Z protokolu o prohlídce 
je zřejmé, že bez pochůzí izola-
ce nelze lávku bezpečně užívat. 
Tato skutečnost je závadou, bez 
jejíhož odstranění není možné 

stavbu zkolaudovat,“ uvedl mís-
topředseda představenstva spo-
lečnosti.

Na lávce proto v současnosti 
pokračuje uzavírka a je na ní vy-
loučen pohyb pěších i  cyklistů. 
„Se společností Ostravské ko-
munikace jsme v  zájmu našich 
občanů hledali možnosti, jak 
lávku zpřístupnit dříve. Jak z jed-
nání vyplynulo, dřívější termín 
dokončení a otevření lávky před 
stanoveným termínem 30. dub-
na 2020 závisí na vhodných kli-
matických podmínkách,“ doplnil 
místostarosta Zdeněk Hűbner.

AKTUÁLNĚ

CHYSTANÁ ZMĚNA 
PŘÍJMU TV SIGNÁLU

„Přechod na nové vysílání 
DVB-T2 má být bezproblémo-
vý,“ sdělila místostarostka pro 
bytovou oblast Markéta Lan-
grová v souvislosti s blížícím se 
odpojováním současného digi-
tálního příjmu DVB-T.

Jih na DVB-T2 postupně při-
pravoval bytové domy svěřené 
mu do správy od statutárního 
města Ostrava, které mají zajiš-
těn příjem televizního a rozhla-
sového vysílání prostřednictvím 
společných televizních antén 
(STA). „Týkalo se to 112 z  cel-
kového počtu 312 domů. V ter-
mínu do 31. prosince 2019 jsme 
zde dokončili práce na moder-
nizaci STA pro příjem nového 
typu signálu,“ informovala Lan-
grová.

Ve zbývajících bytových do-
mech zařizovaly postupný pře-
chod na DVB-T2 poskytovatelé 
internetových a  komunikčních 
služeb, tedy například společ-
nosti UPC, PODA, T- Mobile.

TŘI NOVÉ VÝTAHY PRO SENIORY
Obvod ukončil jejich vý-
stavbu v  domech s  pečo-
vatelskou službou Odbo-
rářská 68 a 47 a Horní 29 
v Hrabůvce. Práce zde pro-
bíhaly od poloviny letošní-
ho července do listopadu.

„Jsem ráda, že výtahy už 
slouží a výrazně usnadňují uby-
tovaným seniorům život,“ uvedla 
místostarostka Markéta Langro-
vá s  tím, že byly vestavěny cel-
kem 3 osobní hydraulické výtahy 
o nosnosti 630 kg se 4 stanice-
mi. Za provedené práce radnice 
zaplatila celkem 6  627  490  Kč 
včetně DPH.

Výtahy dostaly jedno nástupi-
ště vybudované vždy ve venkov-
ním prostředí, jsou tedy průchozí. 
„Ostatní tři nástupiště jsou umís-
těny v  jednotlivých nadzemních 
podlažích domů ve společných 
chodbách. Vstupy dovnitř jsou na 
čip, který obdržel každý z ubyto-
vaných,“ sdělila místostarostka. 

Práce provedla vysoutěžená fi r-
ma CONE-STAVITELSTVÍ, která 
zajistí i servis výtahů.

Vestavbou výtahů se změni-
ly boční vzhledy fasád bytových 
domů. Místo prosklených cho-
deb s  balkony na nich vznikly 
plné stěny s částečným proskle-

ním pro prosvětlení a  větrání 
chodby. Zlepšení osvětlení do-
tčených chodeb zajistilo nain-
stalování světel na čidla.

V  domech pro seniory Od-
borářská 68 a 47 a Horní 29 má 
obvod celkem 167 bytů, všechny 
jsou v současnosti obsazeny.

ZELEŇ SAVARIN JDE DO REALIZACE

Projekt „Zeleň Savarin“, který 
je II.etapou Regenerace sídliště 
Hrabůvka, jde nyní do realizační 
fáze. V rámci projektu budou re-
alizovány nové chodníky, osazeny 
nové lavičky, celkově bude rozší-
řena plocha zeleně a  nově bude 
nainstalováno například mlhoviš-
tě ke zpříjemnění klimatu během 
letních dní. 

„Jsem rád, že se nám poda-
řilo získat dotaci ze Státní fondu 
rozvoje a bydlení, a můžeme tak 
zahájit další fázi revitalizace Hra-
bůvky. Během poměrně krátké 
doby se nám podařilo aktualizo-
vat projektovou dokumentaci, 
vyřídit veškerá povolení a zároveň 

zpracovat kvalitní projekt celé 
revitalizace Hrabůvky, čímž bych 
chtěl poděkovat všem, kteří na 
tomto podíleli,“ uvedl místosta-
rosta Jan Dohnal.

Dle uzavřené smlouvy o  dílo 
se zhotovitelem STAVIA – silnič-
ní stavby, a.s. bude revitalizace 
kolem Savarinu zahájena dle kli-
matických podmínek na přelomu 
března a dubna 2020 a ukončena 
v září letošního roku. Celkové ná-
klady dle smlouvy o  dílo budou 
činit 14 155 103 Kč. Příspěvek ve 
výši 6 mil. Kč poskytne Státní fond 
rozvoje bydlení, o  zbylých cca 
8 mil. Kč se rovným dílem podělí 
obvod a město.

Nové výtahy už slouží.

Navrhovaná podoba lokality

Uzavírka lávky pokračuje.
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ROZPOČET

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU NA ROK 2020
Zastupitelé městského obvodu Ostra-

va-Jih na prosincovém zasedání schválili 
rozpočet pro rok 2020. „Městský obvod 
bude v  příštím roce hospodařit s  rozpo-
čtem ve výši 1,29 miliardy korun. Počítáme 
s příjmy 0,98 miliardy korun, výdaje by pak 
měly dosáhnout 1,29 miliardy korun. Roz-
díl, tedy 0,31  miliardy korun, pokryjeme 
z úspor minulých let,“ uvedl místostarosta 

Otakar Šimík, odpovídající za úsek financí 
a  rozpočtu. Schváleny byly také účelové 
dotace na projekty z oblasti školství, kul-
tury, sportu, prevence kriminality a volné-
ho času dětí a  mládeže, které náš obvod 
Ostrava-Jih v roce 2020 finančně podpoří 
celkovou částkou 3.552.000 Kč, což je 
o  300  tisíc více než vloni. Dalších 713  ti-
síc korun je určeno pro projekty z oblasti 

sociální péče. Stejně jako v  předchozím 
roce byly dotace schváleny již v prosinci, 
aby mohly jednotlivé organizace čerpat 
přidělené prostředky hned na začátku 
ledna. Kompletní přehled jednotlivých 
organizací, včetně výše dotace přidělené 
pro konkrétní projekt, i  rozpočet obvodu 
na rok 2020 jsou k dispozici na webových 
stránkách obvodu.
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78
Přehled nejvýznamnějších příjmových 
a výdajových položek rozpočtu

Příjmy dle druhů tis. Kč

1. Daňové příjmy 36 850

2.  Příjmy z poskytování služeb a jiné nedaňové příjmy 376 402

3.  Příjmy z prodeje pozemků, domů a bytů 5 230

4.  Transfery ze státního rozpočtu, od kraje a města 561 559

10 nejzajímavějších investičních 
akcí roku 2020

Náměstí Ostrava-Jih – prostor před poliklinikou

Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní – nám. 
Ostrava-Jih

Rekonstrukce podchodu Plzeňská–Tylova

Renovace kašny před poliklinikou 

Revitalizace rybníků ve Výškovicích

Rekonstrukce bytového domu ul. Čujkovova 29

Rekonstrukce objektu v Jubilejní kolonii na ul. Vel-
fl íkova

Zeleň za Lunou, revitalizace veřejného prostoru

Zeleň Savarin, revitalizace veřejného prostoru

Rekonstrukce ul. Mjr. Nováka

„Dále bude pokračovat budování nových parkova-
cích stání, rekonstrukce škol a školek a bytových 
domů, pokračovat bude rovněž realizace projektů 
z participativního rozpočtu,“ uvedla místostarostka 
Hana Tichánková, která zodpovídá za odbor investic.

Výdaje dle skupin v tis. Kč

1.  Silnice a záležitosti pozemních komunikací 166 369

2.  Školská zařízení a volnočasové aktivity pro děti a mládež 227 619

3.  Sociální věci a politika zaměstnanosti 29 893

4.  Komunální služby, územní rozvoj, bytové a nebytové hospodářství 435 911

5.  Kultura, sport, volný čas a historie 35 151

6. Odpadové hospodářství 1 467

7.  Vzhled obce, veřejná zeleň 85 595

8.  Bezpečnost a ochrana obyvatelstva 3 257
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» Rok 2019 byl dobrý rok?
Klepu na dřevo, ano, byl víc než dobrý. 

Myslím si, že od roku 2014 zažíváme skvě-
lou dobu. A hodně bych si přál, aby nám to 
všem vydrželo nejen v roce 2020. 
» V čem konkrétně, ať máme představu: 
Co vnímá jako úspěch starosta? Znáte 
to, každý považuje za kvalitní, výborné 
a úspěšné něco jiného.

Daří se naplňovat krátkodobé i dlouho-
dobé cíle, které jsme si stanovili. Nechci, 
aby to vyznělo příliš formálně a  obecně, 
ale jen loni jsme rozjeli akci Náměstí Jih, 
vybudovali nová parkovací místa, opravi-
li chodníky, rekonstruovali školní budovy. 
Nelze vypíchnout jen jednu věc. Podařilo 
se nám také najít investora, který přislíbil 
v relativně krátké době upravit prostranství 
před bývalým obchodním centrem Odra ve 
Výškovicích. Pokud vše shrnu, rok 2019 byl 
proti předešlým obdobím poněkud klidněj-

ší. Potkal jsem jen minimum zlých lidí a vi-
děl kolem sebe více pozitivní nálady, spoko-
jenosti i  hrdosti na rozvoj našeho obvodu. 
A to je podstatné.
» Kterou investici na Jihu byste označil za 
nejzásadnější?

Zmíněné Náměstí Jih. Na tuto rozsáhlou 
a fi nančně náročnou stavbu bude navazovat 
oprava podchodu na ulici Horní a další eta-
py projektu Regenerace sídliště Hrabůvka. 
Dobrá zpráva je, že už máme schválenou 
dotaci z  ministerstva pro místní rozvoj na 
veřejný prostor „Zeleň Savarin“. 
» Kdo pro vás osobně i  pro Jih byl tím 
nejlepším partnerem – společníkem na 
vlně růstu obvodu? 

Důležitými partnery pro rozvoj obce je 
město Ostrava, stát a naši občané. Městu chci 
tímto poděkovat za spolupráci. Ještě více pak 
občanům, kteří se zapojují do dění v  obvo-
du, ať již v participativním rozpočtu, nebo na 

společenských akcích, ale i v zájmu o své oko-
lí a například pomoci druhým. Stát pomáhá 
vyšším výběrem daní, bohužel ve větším roz-
voji stále brání vyžadovanou administrativou 
a vytváří omezení danými zákony – stavební, 
sociální dávky, zákon o obcích a tak dále. Víte 
co, velmi si hlavně cením účasti obyvatel Jihu 
ve věcech veřejných. Jejich zájem o zabudo-
vání občanské dimenze života do současné 
společnosti považuji za zásadní téma. Argu-
mentace a reakce se mohou zdát někdy pro-
tichůdné, z mého pohledu i nepochopitelné, 
ale když je možnost otevřeně diskutovat, ob-
hajovat názor, jsem nadšený.
» Nemyslíte, že mohl být ten předešlý rok 
lepší?

Jsem rád za to, jaký byl. Jsme lidé, máme 
určité ambice a  zájem stále kolem sebe 
něco zlepšovat. Mohlo se toho podařit ješ-
tě víc, ale aspoň troška skromnosti by v nás 
měla zůstat. 

ROZHOVOR

Potkáte ho v tramvaji i před panelákem, kde se 
zrovna chystá nové dětské hřiště. 

Starosta MARTIN BEDNÁŘ
zná nejlidnatější městský obvod Ostravy jako vlastní 

boty a několik let spolurozhoduje o milionových 
investicích do jeho zvelebování, oprav i výstavby.
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 » Je pravda, že když politici a starostové 
vyprávějí o své práci, řídí se citem? Všech-
no se nedá přepočítávat na peníze, všech-
no se přece nedá změřit a  zvážit. Jak to 
máte vy?

Stále je potřeba mít na paměti, že měst-
ský obvod dostává málo fi nancí vzhledem 
k tomu, jaký majetek máme svěřený a o jaký 
bychom se měli starat a staráme se. Navíc 
v minulosti se neinvestovalo tolik do veřej-
ného prostoru a dluh je velký. Jeho snížení 
bude trvat ještě řadu let.
 » Kolikrát jste už investoval do prosazo-

vání nebo realizace nějaké akce, která se 
nakonec ukázala jako slepá ulička?

Naštěstí se tak neděje často. V  loňském 
roce jsme museli zrušit záměr na vybudová-
ní parkovacích míst v  lokalitě, kde byly vy-
žadovány přeložky řady sítí, což by projekt 
velmi prodražilo, a to opravdu nad únosnou 
míru.
 » Souhlasíte s názorem, že na začátku ja-

kéhokoli činu bývá zpravidla odvaha? Jak 
často a kdy musíte mít kuráž? 

To tak nelze říci. Některé kroky mají ši-
rokou podporu, jiné narážejí na stereotypy 
nebo odlišné názory. Plánoval jsem třeba 
zjednodušení dotačních řízení na granty 
a jejich změnu na dary u prověřených dlou-
hodobých spolků. 
 » Podařilo se?

Ještě pro to nenastala ta správná doba. 
Snažíme se tedy jít jinou cestou. Zlepšili 
jsme například načasování a přidělování do-
tací, zjednodušili související administrativu. 
A to činíme i u jiných úkonů, kde nám to zá-
kon umožňuje. 
 » Z čeho na Jihu míváte tísnivý pocit?

A  víte, že z  ničeho? Mívám vesměs ra-
dostné, vřelé a  nadšené vjemy a  zážitky. 
Doufám, že nebudu mít v  tomto roce ani 
těch příštích žádné negativní pocity.
 » Prozradíte, o jakém projektu právě pře-

mýšlíte? Co byste chtěl na Jihu určitě oži-
vit, změnit, vylepšit?

Rád bych využil proluky v zástavbě. Stá-
le hledám, jak pomoci seniorům ve službách 
i možnostech bydlení. Na Jihu chybí dosta-
tek vhodných sportovních hal a tělocvičen. 
Přemýšlím nad využitím hned několika 
prázdných budov, například na Mitušově 8, 
venkovního sportoviště na Dubině, ale i plo-
chy vedle aquaparku v Zábřehu. Pořád je víc 
než dost témat na rozvíjení myšlenek a ná-
slednou realizaci představ. 
 » Existuje podle vás něco, co opravdu ni-

kdy nepůjde na Jihu změnit? Co si bude 
dál i bez vás a dalších představitelů obvo-
du žít vlastním životem? 

Změnit lze téměř vše. Otázkou je čas, 
příležitost a možnosti. Příležitostí máme po 

roce 1989 hodně, mnoho času naši před-
chůdci nevyužili řádně a možnosti jsou stá-
le ještě omezené. Ale jsem optimista. Co 
se zřejmě nikdy nezmění, je charakter Jihu 
a  jeho rozsáhlá sídlištní zástavba. A  není 
ani důvod. Ještě v  devadesátých letech se 
tvrdilo, že tyhle králíkárny jsou odsouzeny 
k zániku.
 »  Jaký máte vztah k sídlištím? 

Právě na Jihu je několik sídlišť velmi zdaři-
lých, čas jim prospívá, jsou zelená, upravená, 
žije to tam a je velmi dobře, že se nevyplnily 
předpovědi, že z  českých sídlišť vzniknou 
slumy. Žije se v nich komfortně, paradoxně 
i  lépe než někde za městem. Sám jsem na 
jednom takovém sídlišti vyrostl. Hrál jsem si 
na kopci hlíny a dřevěné desce. S kluky jsme 
hráli hokej na betonové ploše. (smích) Dnes 
jsou ovšem možnosti daleko lepší. Přesto 
nás čeká v souvislosti s prokouknutím sídlišť 
na Jihu řada úkolů, ale myslím si, že třeba ve 
Výškovicích nebo Zábřehu je dnes situace 
velmi dobrá. 
 » Zájemci o  bydlení na Jihu se údajně 

hlásí i ze zahraničí. To jako opravdu?
Radnice již tři roky zveřejňuje nabídku 

nemovitostí ve správě městského obvo-
du Ostrava-Jih prostřednictvím přehledné 
webové aplikace nemovitosti.ovajih.cz. Zají-
mavé je, že web navštěvuje bezmála 5 tisíc 
lidí měsíčně, a to nejen z Ostravy a okolních 
měst. Nemovitosti v  našem obvodu podle 
zaznamenaných přístupů na web zajímají 
také lidi z Brna, Prahy a dokonce i z Chicaga.
 » A  jaké existují možnosti pronájmu ne-

bytových prostor? Třeba v Železňáku?
Za pozornost stojí současná nabídka 

nebytových prostor na ulici Horní 55 v Hra-
bůvce. Rekonstrukce veřejného prostoru 
s  názvem Náměstí Jih fi nišuje a  místo se 
skvělým zázemím pro setkávání lidí ožije 
řadou akcí pro veřejnost v průběhu celého 
roku. 
 » Jak občané využívají internetovou apli-

kaci nabídky nemovitostí? 
Intenzivně a  často. Aktuální nabídky 

pronájmů bytových i  nebytových prostor 
zájemci najdou v  aplikaci „Nabídka nemo-
vitostí“, odkud si lze nechat vše posílat na 
e-mail. Stačí se na stránce přihlásit k odběru 
novinek. Naše služba umožňuje průběžné 
zasílání nabídek podle jednotlivých sekcí 
zvolených zájemcem, zasílání si lidé mohou 
kdykoli v  rámci jednotlivých sekcí upravit 
nebo zrušit. 
 » Po posledních volbách jste se stal 

také členem Rady města Ostravy. Řada 
lidí se radovala a říkala, že je to pro Jih 
výhoda. Je?

Ano. Navíc máme v  radě náměstka pro 
fi nance a  rozpočet Martina Štěpánka, také 

z  Jihu, a  dalšího radního Karla Malíka, kte-
rý je i  členem místního zastupitelstva. Tři 
zástupci ve vedení města mají svou váhu. 
Určitě lze mnohem rychleji přenášet infor-
mace a občas něco i okoukat a zavést u nás. 
Městský obvod má méně pravomocí než 
samostatná obec o 3000 obyvatelích. Proto 
je úzká spolupráce se statutárním městem 
významná a nezanedbatelná.
 » Působíte velmi vyrovnaně a klidně. Do-

kážete se kvůli nějaké akci pohádat?
Určitě ano, ale v poslední době si na žád-

nou vyhrocenou situaci nepamatuji. Zastá-
vám názor, že s úsměvem jde všechno líp. 
 » Kdy jste se naposledy jen tak prošel po 

Jihu?
Zrovna včera. Ale nešlo o procházku. Již 

na mě působí profesionální deformace. Ně-
kteří úředníci na radnici mi zakazují chodit 
po obvodu. Pokaždé se vrátím se spoustou 
nových nápadů a  podnětů, co by se mělo 
zlepšit, udělat, zpracovat, změnit. (smích)
 » Tvrdíte, že Jih je jedno z těch míst v Os-

travě, kde se dá dobře žít, že si zde každý 
najde přesně tolik atrakce nebo tolik klidu, 
kolik mu vyhovuje. Kde to máte nejraději?

Důležité je, aby to tady měli rádi občané. 
Osobně miluji Bělský les, Zábřeh, prostor 
u Luny, zámek Zábřeh. A největší kouzlo pro 
mne stále má Jubilejní kolonie. Tak nádher-
ná část s  městskými byty v  Ostravě jinde 
neexistuje.
 » Dokázal byste si představit pracovat 

v jiném městě?
Svou volenou funkci starosty považuji 

za manažerskou práci. Takže si to dovedu 
představit. Nicméně bych do toho dělat sta-
rostu jinde nešel. A proč? Neznal bych přece 
náturu lidí, historii místa ani aktuální stav. 
I  když jsem se narodil v  Havířově, od sed-
mi let jsem bydlel a chodil do školy v Hra-
bůvce. Dosud zde žijí moji rodiče. Já jsem 
dnes doma v Zábřehu a k jiné obci se nijak 
nepoutám.
 » Čeho si nejvíce vážíte u lidí?

Oceňuji jejich zápal pro věc, odbornost, 
pravdomluvnost, schopnost respektovat 
názory druhých a hlavně schopnost a chuť 
nezištně pomáhat.
 » Co byste jim rád popřál do letošního 

roku?
Zdraví, zdraví, zdraví… Také trochu poho-

dy, radosti ze života a ať se jim splní, co si 
sami přejí.
 » A nejlidnatějšímu obvodu Ostravy?

Třeba výhru v  „eurolottu“. (smích) To, 
abychom mohli rychleji a  ještě víc pozved-
nout naši městskou část. A  pak bych Jihu 
přál, ať se mu vyhýbají veškeré nepříjem-
nosti, ať má méně kritiků a  více aktivních 
občanů.

ROZHOVOR
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Z OBVODU

NÁŠ OBVOD V ČÍSLECH

6
Pomníků 

připomínajících 
světové války

Obětem 1. a 2. světové války na Husarově 
ulici v Výškovicích, obětem 2. světové 
války na ulici Hulvácké v Zábřehu, na 

Klegově ulici v Hrabůvce, pomník vojáků 
Rudé armády u Rudné ulice, pomník 

anglických letců vedle kostela 
v Hrabůvce, pomník překročení 

Odry 1. čs. tankovou 
brigádou v Zábřehu.

1990
24. listopadu 1990 

vznikl městský obvod 
Ostrava-Jih na základě 
rozhodnutí Národního 
výboru města Ostravy. 
Z městského obvodu 

Ostrava 3 se stal městský 
obvod Ostrava-Jih.

3.387.021 m2

Plocha zeleně,
o kterou se pravidelně 

starají Technické služby 
Ostrava-Jih, ale také externí 

fi rmy, které provádějí 
pokosy zeleně.

5
Kulturní 
památky

Kromě vily Dr. Vojtěcha 
Martínka v Hrabůvce, pomníku 
Rudoarmějců, zámku a kříže 
z roku 1866 v Zábřehu sem 
patří architektonický klenot 

– 23 domů Jubilejní 
kolonie.

1
Kino

Kino Luna najdete 
v Ostravě-Zábřehu 

s kapacitou 522 míst v sále 
a stylovou kavárnou, denně 

nabízí několik fi lmových 
představení a také 
pohádky, koncerty, 

muzikály.

3
Památné 
stromy

Nejstarší z nich najdete v parku 
pod zámkem v Zábřehu, vysazen byl 

přibližně v roce 1860. Jen o něco mladší 
je Vlastin dub letní, rostoucí u nadchodu 

zastávky MHD Karpatská. Nejmladším 
státem chráněným stromem v obvodu 

je kaštanovník setý, který od roku 
1905 plodí jedlé kaštany před 
bývalou měšťanskou školou 

na Hulvácké ulici.

302,57 km
Celková 

délka 
chodníků 
v obvodu

100 072
Počet trvale 

přihlášených občanů 
městského obvodu 

Ostrava-Jih 
k 17. 12. 2019.

1994 
Historii obvodu lze vyčíst ze 

znaku, který byl vytvořen a schválen 
v roce 1994.

Skládá se ze čtyř polí a vychází z pečetních obrazů původních obcí. 
První pole převzalo symboliku znaku Zábřehu – jedná se o tři stříbrné 

kužely v červeném poli. Zábřežský znak původně vyjadřoval příslušnost 
obce k olomoucké kapitule. Ve druhém modrém poli jsou zobrazeny 

rychtářské stříbrné váhy, které byly přejaty ze znaku Výškovic. 
Stříbrná ryba ve třetím modrém poli představuje Hrabůvku. Ryba 
charakterizuje někdejší hojně rozvinuté hrabůvecké rybnikářství. 
Poslední stříbrno-červené šachové pole je heraldickou stylizací 

sídlišť Dubina a Bělský Les. Zároveň lze pole chápat jako symbol 
současného obvodu, který je pokryt panelovými sídlišti. 
Barevné řešení znaku vychází ze skutečnosti lokalizace 

obvodu v moravské částí města Ostravy: stříbrná 
a červená barva jsou barvami zemského znaku 

moravského, stříbrná a modrá barvami 
znaku ostravského.
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3
Cyklopumpy,
které jsou cyklistům 

zdarma k dispozici na 
nejfrekventovanějších 

cyklotrasách 
v obvodu.

Z OBVODU

5 237
Počet bytů

ve správě městského obvodu 
Ostrava-Jih představuje největší 

bytový fond v rámci města 
Ostrava. Aktuální nabídka 

bytových i nebytových jednotek 
je k dispozici na webu 
nemovitosti.ovajih.cz.

3
Bludné balvany
Zabloudily k nám díky 

transportní schopnosti ledovců 
až z daleké Fenoskandinávie 

a jsou němým dokladem 
a zároveň připomínkou 

ledových dob ve starších 
čtvrtohorách.

5
Kříže

Nejstarší kamenný kříž 
pochází z roku 1828 a nachází 
se ve starých Výškovicích. Tři 

kamenné kříže z let 1858–1868 
stojí v Zábřehu. Nejmladší 

kříž najdeme u kostela 
v Hrabůvce, byl vytvořen 

v roce 1912.

6
Kostelů

Jedná se o kostel Panny Marie, 
královny posvátného růžence 
v Hrabůvce, kostel sv. Ducha 

a kostel Navštívení Panny Marie 
v Zábřehu a o kapli Nanebevzetí 

Panny Marie ve Výškovicích. 
V Hrabůvce a v Zábřehu se 

nachází Husovy sbory.

30 
Mateřských 

škol a 18 
základních škol

Jejich kompletní přehled 
je k dispozici na webu 

skolynajihu.cz.

10 000 000
Deset milionů korun 

je částka, o jejímž využití 
mohou občané rozhodnout 
v rámci 5. ročníku participa-
tivního rozpočtu. Jak na to 

zjistíte na www.spolec-
netvorimejih.cz.

1
Vodní areál

Vodní areál Ostrava-Jih 
začal veřejnosti sloužit 

v létě roku 2006. Má dva 
tobogány a čtyři skluzavky, 
padesátimetrový plavecký 

bazén, relaxační bazén 
a dětský bazén.

1
Hřbitov 

v Zábřehu
Současné pohřebiště bylo 

založeno v roce 1888. V letech 
1898 a 1908 bylo rozšiřováno. 

Dnes má charakter parku 
a nachází se zde 
2100 hrobových 

míst.

77
Od 77 let mohou 

senioři využívat Senior 
expres Ostrava-Jih – 

zvýhodněnou dopravu 
v rámci celé Ostravy za 25 Kč 
za jízdu, až 4x měsíčně. Od 

února 2020 již budou 
denně jezdit 

4 vozy!

2
Kulturní domy

Jedná se o DK AKORD, 
který je zřizován statutárním 

městem Ostrava, a Kulturní zařízení 
Ostrava-Jih, které je zřizováno naším 
obvodem (patří pod něj i kino Luna 

a Komorní klub). Kulturní domy 
mají programy vyplněné kvalitním 

divadlem, kulturními akcemi, 
výstavami, plesy, sportovními 

kroužky, kroužky pro 
děti…

4
Technické služby 
již 4 roky zdatně 
pečují o čistotu 

a celkový vzhled 
obvodu. 

3 552 000
Tolik korun je 

v rámci rozpočtu na 
rok 2020 rozděleno na 

účelové dotace pro oblasti 
školství a vzdělávání 

a kultury, volného času dětí 
a mládeže, prevence 

kriminality 
a sportu.
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JAK HODNOTÍTE UPLYNULÝ ROK 2019 Z HLEDISKA 
VAŠEHO PŮSOBENÍ V ROLI ZASTUPITELE?

Vlasta 
Gazdová
ANO 2011

V tomto krásném čase 
si na chvíli dovolím vrátit 
se do období voleb v loň-
ském roce a  dodatečně 
poděkovat občanům za 

hlasy, které mi ve volbách přidělili. Vstupem 
do zastupitelstva největšího obvodu Ostravy 
jsem se začala postupně seznamovat s celým 
děním a uvědomovala si, že tato působnost 
mě zavazuje k  určité dávce zodpovědnosti. 
Krátce poté jsem začala pracovat ve strate-
gické a investiční komisi a majetkové komisi. 
Díky tomu mám možnost blíže sledovat pří-
pravy strategického plánu. Pevně věřím, že 
výsledkem budou návrhy, které našim obča-
nům přinesou to, co ke svému životu v našem 
městském obvodě potřebují.

Myslím, že již dnes můžeme být pyšní na 
naše nové náměstí, které se právě dokončuje 
a které bude místem nejen pro setkávání, ale 
i  místem pro relaxaci pod nově zasazenými 
stromy. Další věc, která mě velmi těší a o kterou 
jsem bojovala delší dobu, je dostavba výtahů 
v DPS na Odborářské a Horní ulici, které uleh-
čí jak práci sociálním pracovnicím, tak pohyb 
hůře se pohybujícím seniorům. Je třeba zdů-
raznit i spoustu dalších aktivit, které se v roce 
2019 uskutečnily: zabudování požárních hlási-
čů a kamer do obecních domů a bytů, sdílená 
kola, vybudování hřišť, nových parkovacích 
stání nebo opravy chodníků, rekonstrukce bu-
dovy, ve které se nachází CDU Sport, pořízení 
nového vybavení pro Technické služby (např. 
víceúčelový zametací stroj, kolový traktor), vy-
budování výtahu v OC Železňák. Z mého úhlu 
pohledu je náš obvod aktivní, jak nikdy nebyl.

Určitě mi není jedno, jak vypadá naše 
okolí, a tak jsem se se svými kolegy zúčast-
nila akce „Ukliďme Česko“. Je škoda, že nás 
bylo tak málo. Pevně věřím, že se situace 
bude zlepšovat a  v  budoucnu přiloží další 
občané ruku k  dílu, abychom měli kolem 

sebe příjemné prostředí. Třeba prostřednic-
tvím participativního rozpočtu.

Závěrem přeji všem našim spoluobča-
nům hodně pohody a zdraví v roce 2020.

Pavlína 
Nováčková
Piráti

Piráti fungují jako 
tým, kde se lidé vzá-
jemně podporují, což 
je skvělé, protože role 
opozičního zastupitele 

je často nevděčná – hodně nápadů a hodin 
práce končí odmítnutím. Snažíme se však 
naše vize prosazovat v poradních orgánech 
a zastupitelstvu, přicházíme s vlastními ini-
ciativami a zakládáme si na práci, ne popu-
listických řečech. Spolu s  dalšími stranami 
jsme např. odmítli prosazení fi nančních darů 
pro sport namísto transparentního dotační-
ho systému. Pořádáme akce pro veřejnost, 
např. úklid Bělského lesa, workshop k dotaci 
Dešťovka, arboristickou vycházku k  zeleni 
na Savarinu. Naši práci najdete na podpla-
chtami.info.

Irena 
Bláhová
SPD

Milí spoluobčané, do-
volte mi, abych jménem 
zastupitelů SPD popřála 
do nového roku hodně 
zdraví, štěstí, pohody 

a krásných dní.
A nyní k otázce: Myslím, že na hodnoce-

ní mé práce v roli zastupitelky je příliš brzo. 
Mám štěstí, že mohu pracovat v  sociální 
komisi, pomáhat v domově důchodců. Vi-
dím, že počet lidí, kteří se dostávají do tíži-
vé situace kvůli nepříliš vstřícné státní po-
litice, roste. Snažím se, dle svých možností 
pomáhat všem, kteří se na mne obracejí 
s prosbou o pomoc, radu. Jsem tu pro vás.

Zdeněk
Hűbner,
Ostravak

Rok 2019 pro mne 
znamenal poměrně vel-
kou změnu. Koaliční 
spolupráce klade obrov-
ský důraz na vzájemnou 

komunikaci, důvěru v  partnery i  kolektivní 
rozhodování. Jsem přesvědčen o  tom, že 
současné vedení radnice si vede velmi dobře. 
Co se mne týče, seznámil jsem se důkladně 
s prací uvolněného zastupitele. Poznal jsem 
kolegy z  odboru dopravy a  komunálních 
služeb, spoustu pracovitých lidí v  technic-
kých službách a  dodavatele prací a  služeb 
pro městský obvod. Pochopil jsem, jak moc 
důležité je naslouchat připomínkám občanů, 
stejně jako si nechat poradit od zkušenějších. 
V neposlední řadě jsem zjistil, že je třeba být 
trpělivý, pokorný a  že čas od času musím 
udělat kompromis, protože jsem spoluodpo-
vědný za veškeré dění na radnici.

Jan 
Dohnal,
ODS

V  roce 2019 jsme se 
po 4leté pauze vrátili 
do vedení městského 
obvodu a  já zároveň do 
funkce místostarosty. 

Mým heslem bylo „Ostravu Jih nenecháme 
padnout“ a  musím říci, že stávající koalice 
pro to dělá vše. Významně investujeme do 
veřejných prostranství, tak aby se vám zde 
dobře žilo a  aby byl Jih dobrou adresou, 
nikoli něčím, na co se lidé v Ostravě dívají 
skrz prsty. Rok 2019 byl z pohledu fungo-
vání samosprávy určitě krokem správným 
směrem. Vedení radnice korektně vychází 
s  opozicí a  troufnu si říci, že ani v  koalici 
nejsou žádné zásadnější spory, což všem 
umožňuje zaměřit veškerý zrak a snahu na 
práci pro obvod.

NÁZORY

NOVÉ BYDLENÍ V BÝVALÉ ŠKOLE
Rezidence Petruškova. Tak se nově jmenuje budova bývalé 

školy AHOL v Petruškově ulici v Zábřehu.
Výsledkem rekonstrukce, která by měla být dokončena 

v roce 2021,  bude dům s byty do osobního vlastnictví na prodej. 
K dispozici zde budou byty s nadstandardními podmínkami pro 
seniory (s  možnou adaptibilitou při změně zdravotního stavu 
a podmínkami pro poskytování specifi ckých služeb), ale úroveň 
bude vhodná i pro manažerské bydlení, novomanžele nebo sin-
gles. V projektu se počítá se sedmi byty 1+kk, jednačtyřicet bude 
o velikosti 2+kk.

Vizualizace projektu
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

OBYVATELÉ ROZHODNOU O 10 MILIONECH KORUN!
Již pátým rokem mohou lidé vyjádřit své nápady pomocí participativního rozpočtu. Jaké změny nám přinesl 5. ročník?

„Velkou změnou v  zásadách participa-
tivního rozpočtu našeho obvodu je navý-
šení celkové částky, o které mohou rozhod-
nout sami obyvatelé, na 10 milionů korun. 
Umožní to navrhnout projekty jednotlivě 
až do výše 2,5 milionu korun. Otvírají se 
tím možnosti přihlásit projekty větší, ceno-
vě náročnější a  zajímavější. Věřím, že naši 
aktivní navrhovatelé využijí této možnosti 
a připraví nadčasové a dechberoucí nápady 
a inspirují tím zbytek našeho velkého obvo-
du k hlasování o nich. Těším se na 5. ročník 
s 10 miliony korun! Děkuji radě a zastupitel-
stvu našeho obvodu, že podpořili návrh na 
navýšení celkové částky a  i  nadále budou 
podporovat celý projekt přímé účasti obča-
nů našeho obvodu na jeho správě,“ uvedla 
místostarostka Hana Tichánková, která za 
realizací participativního rozpočtu stojí od 
jeho začátku nejen v  našem obvodu, ale 
také v rámci České republiky.

Od začátku fungování projektu jsme již 
zrealizovali celkem 45 nápadů, na čtyřech 
se pilně pracovalo v posledních týdnech. 

Zásady pro realizaci participativní-
ho rozpočtu v  roce 2020 najdete na 
www.spolecnetvorimejih.cz nebo v tiš-
těné podobě na informacích úřadu. 

Zrealizované projekty
V  části Bělský les byly v  listopadu do-

končeny dva projekty, a  to „Dřevěná věž 
pro děti“ a „Prostor pro všechny“. Nacházejí 
se v  těsné blízkosti, dohromady tak vznikl 
prostor pro trávení volného času široké ve-
řejnosti. Autorkou nápadu „Dřevěná věž pro 
děti“ je paní Zuzana Sopuchová, my jí velmi 
děkujeme za přihlášení návrhu a trpělivost 
při čekání na jeho realizaci. Projekt prová-
zely od začátku komplikace a vše nešlo tak, 
jak bychom si představovali. Bez obtíží se 
pak neobešla ani samotná realizace, původ-
ně dodaná věž totiž úplně neodpovídá ná-
vrhu. Přiznáváme, materiálem je víc kovová 
než dřevěná a také pro starší děti, než stálo 
v původním návrhu. S autorkou jsme se tak 
dohodli na přidání dvou dřevěných prvků 

pro menší děti. Věříme, že všechny tři prv-
ky budou dětmi hojně využívány. Druhým 
projektem ve stejné lokalitě je „Prostor pro 
všechny“, jehož autorem je pan Pavel Janík, 
kterému samozřejmě také patří naše podě-
kování. Vzniklo tak místo nejen k odpočinku 
a zábavě, ale také s možností volného po-
hybu čtyřnohých psích kamarádů v  oplo-
ceném výběhu. V  rámci tohoto projektu 
byly nainstalovány nové lavičky a piknikové 
stoly s lavicemi. Autor myslel i na nejmenší 
obyvatele a navrhl také přírodní herní prvky 
z živého vrbového proutí a dřeva. 

Posledními projekty, které se letos poda-
řilo dokončit, byl Sáňkovací kopec v  Zábře-
hu a Tři beachvolejbalová hřiště v areálu ZŠ 
A. Kučery. Kromě 8 projektů, které vzešly z le-
tošního hlasování, nás tak čeká realizace ještě 
5 projektů z minulých ročníků – 3x bezpečněji 
přes Volgogradskou, První parkourové hřiště, 
Hřiště v dolíku, Renovace kašny před poliklini-
kou a Prima hřiště pro míčové hry. 

Setkání koordinátorů 
školního „pébéčka“

Na začátku prosince proběhlo setkání 
koordinátorů z  devíti základních škol, kte-
ří se přihlásili v  rámci školního „pébéčka“. 
Školení vedla paní Mgr. Helga Hrabincová, 
zastupující společnost Institute H21, kte-
rá zajišťuje nejen hlasovací systém v  rámci 
participativního rozpočtu, ale také posky-
tuje programovou oporu pro školní „pébéč-
ko“. Koordinátoři se dozvěděli, jakým způ-
sobem mohou školní „pébéčko“ představit 
dětem, jak je podnítit k nápadům a jak celý 
projekt vést. Školení se také zúčastnila paní 
místostarostka Ing. Hana Tichánková, kte-
rá byla k dispozici pro další dotazy týkající 
se participativního rozpočtu. Těšíme se na 
návrhy očima dětí, které kolikrát vidí to, co 
my dospělí přehlížíme. Každá škola získá na 
vítězný projekt částku 30 000 Kč, aby moh-
la daný projekt zrealizovat a žáci viděli, že 
jejich nápad se uskuteční.

„Přeji všem obyvatelům našeho obvo-
du čertovsky radostné vykročení do 
nového roku, pevné zdraví a  šťastné 
dny. V loňském roce jsme zrekonstruo-
vali Náměstí Ostrava-Jih. Udělám vše 
pro to, abychom v  podobných pro-
jektech pokračovali i  v  roce letošním. 
Cílem je, aby i náš sídlištní obvod měl 
pěkná místa pro setkávání a  pořádá-
ní akcí. Jednoduše, aby se nám všem 
tady hezky žilo.“ 
 Hana Tichánková, místostarostka

Realizované projekty
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SOCIÁLNÍ OBLAST

„Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.“
 George Bernard Shaw (26. 7. 1856 – 2. 11. 1950), anglický dramatik, prozaik a esejista irského původu, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1925

Anežka Vajdová     .    .    .    .    .    . 101 let
Vladimír Šteif    .    .    .    .    .    .    . 98 let
Jaroslav Bolek   .    .    .    .    .    .    . 93 let
Lubomír Kolomazník  .    .    .    .    . 92 let
František Muroň     .    .    .    .    .    .  91 let
Růžena Drábková   .    .    .    .    .    . 90 let
Eugenie Dvořáčková   .    .    .    .    . 90 let
Zdeněk Podešva    .    .    .    .    .    . 85 let
Elfrieda Tomíčková     .    .    .    .    . 85 let
Marie Fečová     .    .    .    .    .    .    . 85 let
Lumír Kosela.    .    .    .    .    .    .    . 85 let
Olga Honová.    .    .    .    .    .    .    . 85 let
Drahomíra Píclová .    .    .    .    .    . 85 let
Julie Hurníková .    .    .    .    .    .    . 85 let
Jindřiška Švancerová  .    .    .    .    . 85 let

Drahomíra Kohnová   .    .    .    .    . 85 let
Marie Krčálová   .    .    .    .    .    .    . 85 let
Arnošt Adamčík     .    .    .    .    .    . 85 let
Irena Štěpánková   .    .    .    .    .    . 85 let
Waldtraude Břenková.    .    .    .    . 80 let
Miroslav Vrána   .    .    .    .    .    .    . 80 let
Josef Zahradil   .    .    .    .    .    .    . 80 let
Josef Hruzík .    .    .    .    .    .    .    . 80 let
Dáša Paulínyová    .    .    .    .    .    . 80 let
Štefan Kántor    .    .    .    .    .    .    . 80 let
Eva Luzarová    .    .    .    .    .    .    . 80 let
Mária Janková   .    .    .    .    .    .    . 80 let
Naděžda Kravčíková   .    .    .    .    . 80 let
Jindřich Jedlička    .    .    .    .    .    . 80 let
Jiří Skulina    .    .    .    .    .    .    .    . 80 let

Jana Fojtíková   .    .    .    .    .    .    . 80 let
František Pospíšil   .    .    .    .    .    . 80 let
Dagmar Eff enbergerová .    .    .    . 80 let
Josef Báňa   .    .    .    .    .    .    .    . 80 let
Věra Burkartová     .    .    .    .    .    . 80 let
Jarmila Hermanová    .    .    .    .    . 80 let
Jozef Vido    .    .    .    .    .    .    .    . 80 let
František Štípek     .    .    .    .    .    . 80 let
Věra Brucká  .    .    .    .    .    .    .    . 80 let
Václav Goj    .    .    .    .    .    .    .    . 80 let
Helena Kičmerová .    .    .    .    .    . 80 let
Pavol Valko   .    .    .    .    .    .    .    . 80 let
Jindřich Widura.    .    .    .    .    .    . 80 let
Petr Urban    .    .    .    .    .    .    .    . 80 let

JUBILANTI – PROSINEC

MEZI OSTRAVSKÝMI SENIORY ROKU BYLA I FINALISTKA Z JIHU
Vzdělává se na univerzitách 

třetího věku na Filozofi cké fa-
kultě OU i  VŠB-TUO, nebojí se 
moderních technologií, má svůj 
facebookový profi l a  založila si 
i blog Lidujan s téměř tisícovkou 
sledujících, kde se denně obje-
vují informace z aktuálního dění 
i historie Ostravy.

Tak v prostorách Nové radni-
ce představili Ludmilu Janouš-
kovou, která byla v užším výbě-
ru fi nalistů letošního 13. ročníku 
ankety Senior roku 2019. Sice 
nevyhrála – prvenství připadlo 

dlouholeté předsedkyni krajské 
organizace Svazu důchodců 
ČR Anně Pinterové – ale náš 
městský obvod v  ní reprezen-
tovala jako jediná. Třiasedmde-
sátiletá paní Janoušková žijící 
na Dubině zaujala v této anketě 
i  členstvím v  Klubu regionální 
historie a Klubu českých veloci-
pédistů Moravan Ostrava-Hra-
bůvka. „I  přes seniorský věk 
vypomáhá s výukou na základ-
ních školách na Jihu, dochází 
také k  seniorům vyžadujícím 
dohled a tráví s nimi volný čas, 

který vyplňuje různými akti-
vitami. Zařazení mezi Senio-
ry roku 2019 v  Ostravě si plně 

zasloužila a blahopřejeme jí za 
to,“ upřesnil starosta obvodu 
Martin Bednář.

SENIOR EXPRES S VÁNOČNÍMI DÁRKY
Někteří pasažéři si tak zvykli na „své“ řidiče, že s jinými ani nechtějí jezdit! I to prozrazovali místostarostce Jihu 
Markétě Langrové, která jim v předvánočním čase předávala dárky od obvodu.

„Jako každý rok i letos jsem 
osobně přála cestujícím využí-

vajícím služeb Senior expresu 
Ostrava-Jih. V úterý 17. prosin-

ce jsem se přidala k  několika 
jízdám a  spolu s  přáním jim 
předávala i  dárky v  podobě 
balíčků se smaltovaným hr-
níčkem a  bylinkovým čajem,“ 
uvedla Langrová s tím, že všem 
ostatním, kteří v  tento den jeli 
zvýhodněnou dopravou pro se-
niory z  obvodu, rozdávali dár-
ky přímo řidiči. Senior Expres 
Ostrava-Jih zároveň oznámil 
novinky pro rok 2020. První je 
vyřizování průkazů potřebných 
pro užívání této služby, agendu 
přebírá od ledna odbor hospo-
dářské správy radnice. Druhou 

pak od února nasazení čtvrté-
ho vozu, zlepší se tak dostup-
nost, zkrátí čekací doba. Službu 
mohou využívat občané Jihu 
starší 77 let.

Ludmila Janoušková (první zleva) na fi nále.

Místostarostka nadělovala

„Obyvatelům Ostravy-Jihu 
a všem lidem se srdcem na 
správném místě přeji do 
nového roku 2020 hlavně 
zdraví, klid a spokojenost. 
Ať se ten nový rok 2020 
každému vydaří podle jeho 
představ a přání!“

Markéta Langrová, 
místostarostska



www.ovajih.cz13

VIETNAMCI PRO ČMELÁČEK

V sobotu 7. prosince se v Hra-
bůvce v neziskové organizaci den-
ně pečující o handicapované kona-
la netradiční a bohatá mikulášská 
besídka. Zástupci vietnamské ko-
munity totiž nadělili „čmeláčkům“ 
šek na třicet kilogramů sladkostí, 
pět kartonů polévek a peněžitý dar 
ve výši dvaceti tisíc korun. „Velmi si 

vážím podpory naší organizace 
Vietnamským spolkem pro Morav-
skoslezský kraj. Bylo milé, že nás 
navštívil na besídce také starosta 
Jihu Martin Bednář. Obvod, kde 
sídlíme, naši činnost rovněž dlou-
hodobě podporuje, a  i  jemu patří 
naše poděkování,“ uvedla Andrea 
Hájková, vedoucí Čmeláčku.

SOCIÁLNÍ OBLAST

AKCE BUDOU 
POKRAČOVAT

Jih připravuje i  v  roce 
2020 pro starší obyvatele 
obvodu celou řadu akcí. 
Například už 7. ledna je 
na prvním Senior klubu 
v  Akordu čeká přednáška 
oční lékařky, 15. února se 
mohou na stejném místě 
těšit na oblíbený Ples se-
niorů. Chystají se pro ně 
i  zájezdy, o  které je mezi 
seniory velký zájem, či dal-
ší kulturní projekty.

PAMĚTNICE NA BESEDĚ 
O PŘÍBĚZÍCH BEZPRÁVÍ

Vlasta Wlaková z Domova pro 
seniory Čujkovova v  Zábřehu se 
i přes svůj pokročilý věk účastni-
la na ZŠ Kosmonautů 13 setkání 
se žáky v rámci projektu zdůraz-
ňujícího a připomínajícího důleži-
tost hodnot, jakými jsou svoboda 
a demokracie. 

„Pamětnice přijala pozvání do 
školy, aby dětem vylíčila své život-
ní zážitky a zkušenosti. Obohatila 
tak posluchače o jedinečný život-
ní příběh a naši žáci jí za její ocho-
tu a  vyprávění poděkovali kyticí 
a drobným dárkem na památku,“ 
uvedl ředitel školy Pavel Olšovský.

Pamětnice na 
ZŠ Kosmonautů 13

 

                          Domov Čujkovova,  
                          Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace 

HLEDÁTE SMYSLUPLNÉ ZAMĚSTNÁNÍ? 
Přidejte se k nám! Rádi do našeho týmu přijmeme nové kolegy na pozici: 

 

       PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (PEČOVATEL/KA). 
 
 

Nabízíme zajímavé zaměstnanecké benefity: 

 osobní ohodnocení 
 bezplatné průběžné vzdělávání 
 dovolenou v délce 30 dnů 

 možnost získání bezúročné půjčky 
 příspěvek na stravování 
 příspěvek na rekondiční pobyt 

 
Pokud Vás nabídka zaujala a máte min. základní vzdělání, 

kontaktujte vedoucí útvaru sociální a zdravotní péče Mgr. Sylvii Boruňovou, DiS., 
 email: sborunova@cujkovova.cz, tel.: 595 701 332. 

   
 

OBVOD NADĚLOVAL 
SENIORŮM V AKORDU

Slzy, smích i dojetí provázely předvánoční setkání senio-
rů, které se díky podpoře z Jihu konalo ve středu 11. pro-
since v kulturním domě v Zábřehu.

„Tímto pořadem jsme chtěli 
seniorům připravit malý dárek 
pod stromeček a  přispět tak 
ke sváteční atmosféře advent-
ních dní,“ uvedla místostarost-
ka městského obvodu Dagmar 
Hrabovská.

Dvouhodinový program plný 
scének, koled, zpěvu a  tance, 
doplněný o  módní přehlídku 
fi nalistek soutěže Miss Babča 
korunoval rozhovor s  hvěz-
dou televizní taneční soutěže 
StarDance, porotcem Zdeň-
kem Chlopčíkem. „Se sportovci 
není problém, nejhůře reagují 
na hodnocení herečky. To mne 
pak ani nepozdraví,“ uvedl 

s úsměvem sympatický porot-
ce z Ostravy.

Vánoční program pro seniory

Nadšené publikum v Akordu

Netradiční nadílka ve Čmeláčku
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NAPEKLI PRO UNICEF

Adventní jarmark na ZŠ 
V.  Košaře na Dubině se nesl 
i  ve znamení prodeje perníč-
ků a  cukroví, které nejen žáci, 
ale i  jejich maminky a  babičky 
napekli pro organizaci UNICEF 
– Dětský fond Organizace spo-
jených národů (OSN).

„Letos se podařilo tímto způ-
sobem vybrat bezmála 3000 ko-

run. Za to všem velmi děkuje-
me,“ oznámila Radka Palátová, 
ředitelka ZŠ Košaře. Adventní 
jarmark, jak prozradila, žáci se 
svými pedagogy dlouho pečlivě 
chystali. Svými výrobky dělali 
radost návštěvníkům a podpořili 
i dobrou věc. Na závěr si v atriu 
společně se žáky ZUŠ z Vítkovic 
zazpívali koledy na schodech.

ŠKOLY

JARNÍ PRÁZDNINY V SVČ V ZÁLOMU 1
Dobrodružství ve městě a pří-

městské tábory nabízí pobočka 
Střediska volného času Zábřeh 
na dny 10. do 16. února 2020.

„Zájem o tyto akce je v po-
sledních letech vyšší než o po-
bytové tábory. Na příměstské 
tábory k nám rodiče děti ráno 
přivádějí a  odpoledne si je 
zase odvádějí,“ uvádí Lenka 
Červená ze SVČ V  Zálomu 1. 
Upozorňuje, že zápisy na jar-

ní prázdniny začaly už v  led-
nu a nabídka je zveřejněna na 
www.svczabreh.cz.

Na co se děti mohou těšit? 
„V  ději výtvarného tábora se 
ponoří do příběhu Ledového 
království. Na sportovním si 
zahrají badminton či fl orbal. 
Dobrodružství i  napětí slibuje 
program Jumanji, divadlo, tanec 
a  akrobacii zase tábor Nedělej 
cirkus,“ uvádí Červená.

KRABICE OD BOT PLNÉ DÁRKŮ
S tím se v mikulášský den vypravili do pobočky Diakonie 
ČCE ve Vítkovicích žáci 6. B ze ZŠ Srbská 2 ve Výškovi-
cích. Přidali se do projektu, jehož smyslem je vytvořit 
dětem žijícím na ubytovnách či v  dětských domovech 
a  jiném sociálně znevýhodněném prostředí krásnější 
a bohatější Vánoce.

„S nápadem zapojit se do cha-
ritativní akce Krabice od bot přišla 
žákyně Adéla Koschatzká. Nápad 
se ve třídě setkal s nadšenou pod-
porou a  skoro všichni spolužáci 
naplnili, často také za přispění ro-
dičů, krabice od bot svými dárky 

pro chlapce či dívky různých vě-
kových skupin,“ popisovala Petra 
Zemánková, třídní 6. B. Na po-
bočce Diakonie ČCE se žáci i jejich 
učitelka dozvěděli, že pro mnohé 
děti byly tyto dárky jedinými, jež 
letos k Vánocům dostaly.

Štědří dárci ze 6. B ZŠ Srbská

AKTIVNÍ ZŠ B. DVORSKÉHO
Malířský projektový den, sbírka granulí, pamlsků a  hraček pro 

psí útulek, výroba záložek do knížek a jejich výměna se slovenský-
mi vrstevníky, hraní s rodiči a prarodiči s technickými stavebnicemi. 
I tím žila v posledních týdnech škola na sídlišti v Bělském Lese, jak 
patrno z fotografi í pořízených při těchto akcích.

Projektový den s malířkou

Záložky pro výměnu se školáky ze Slovenska

57 kg granulí, 80 kg 
pamlsků, 55 kg pomůcek

Děti s  dospělými se bavili 
u technických hraček.

Adventní jarmark na Košařce
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RŮŽE PŘÁTELSTVÍ S APLAUSEM

Divadelní soubor Disodor při 
ZŠ Chrjukinova v Zábřehu má za 
sebou další povedená vystoupení, 
tentokrát v Akordu, na téma díla 
Antoina de Saint-Exupéryho, au-
tora populární knížky Malý princ.

„Představení s  názvem Růže 
přátelství sehráli pro publikum, 
které tvořili hlavně také žáci škol 
našeho obvodu. Jednotlivá vy-
stoupení navštívilo dohromady 
několik stovek dětí,“ sdělila Ka-

teřina Cahová ze ZŠ Chrjukinova.
Členové divadelního sou-

boru podle ní mohou být nyní 
zaslouženě naplněni dobrým 
pocitem z  poctivě odvedené 
práce, smysluplně investova-
ného času a  možnosti udělat 
radost druhému. „Všichni se 
svědomitě připravovali a  jejich 
snaha byla korunována zauje-
tím diváků a potleskem v napl-
něném sále,“ doplnila Cahová.

ŠKOLY

ŽÁCI Z BŘEZINKY PŘED KAMERAMI I V ZÁKULISÍ
Celý rok čekaly děti ze 
základní školy v  Zábřehu 
na exkurzi do ostravského 
studia České televize (ČT).

„Objednávali jsme se oprav-
du před rokem. Letos jsme se 
konečně dočkali a  zpestřili si 
návštěvou podzimní výuku,“ 
informovala Jana Levická, uči-
telka ZŠ Březinova. Z této školy 
šli do ČT Ostrava žáci sedmých 
a osmých ročníků, viděli zákulisí 
pobočky, vyzkoušeli si modero-

vat zprávy se čtecím zařízením 
i rozhovor před kamerami ranní-
ho pořadu Sama doma.

„Zajímavé informace jsme 
získali také v režii i  střižně, kde 
jsme si prohlédli vtipný doku-
ment o  této práci. Díky exkurzi 
jsme pronikli do tajů televizního 
světa a seznámili se s netradič-
ními profesemi. Možná někoho 
tato prohlídka okouzlila natolik, 
že za pár let rozšíří řady televiz-
ních pracovníků,“ doplnila třídní 
učitelka.

Exkurze školáků v televizi

Z představení Růže přátelství

MALÍ KUTILOVÉ MAJÍ SVOU DÍLNU
Děti ze ZŠ a MŠ Horymírova 

v Zábřehu dělají vše pro to, aby 
se v  dospělosti nemusely ne-
věřícně koukat třeba na návod 
ke skládání skříňky a přemítaly, 
kam který šroubek patří.

„Polytechnické vzdělává-
ní v  rámci předškolní výchovy 
vychází z  aktuálních potřeb 
společnosti. Nejde jen o  zat-
loukání hřebíků, ale o  celkový 
rozvoj technické gramotnosti. 
Na našem pracovišti v  mateř-
ské škole Rezkova 14 se tak 
snažíme dětem hravou formou 
předvést, co vše mohou samy 
dokázat,“ říká zástupkyně ředi-
telky Dana Davidová k projektu 
Ukaž, co umíš.

Za obyčejnou hrou se podle ní 
v tomto případě skrývá i mnoho 
dalšího – rozvoj technické před-
stavivosti, analyticko-syntetické-
ho myšlení, kritického i  tvůrčího 
myšlení, vnímání struktury před-
mětů, vytrvalost, cílevědomost, 
kooperace a komunikace.

„Máme dílny s  opravdo-
vým nářadím, kde proběh-

lo i  workshopové odpoledne 
s  rodiči pod názvem Spolu to 
dokážeme. Zorganizovali jsme 
soutěž pro děti pojmenovanou 
Malý projektant a  vzali jsme je 
také do Technického muzea Ta-
tra Kopřivnice,“ líčí Davidová.

Polytechnické předškolní 
vzdělávání

NÁVŠTĚVA Z ESTONSKA
ZŠ Krestovu v Hrabůvce na-

vštívilo díky její dlouhodobé 
spolupráci s Ostravskou univer-
zitou 12 akademiků z  univerzi-
ty Tartu Ülikool, nejklasičtější, 
největší a  nejprestižnější vyso-
ké školy v  Estonsku a  nejlepší 
v Pobaltí.

Budoucí učitelé z  Universi-
ty of Tartu se na ZŠ Krestova 

zajímali o   současné metody 
vyučování i  rozšířenou výuku 
anglického jazyka, diskutovali 
o  směřování a  vývoji českého 
školství, zhlédli hodinu mate-
matiky a seznámili se s výsledky 
rozvíjení hudebního a  výtvar-
ného talentu žáků. Obvod pro 
vzácnou návštěvu přichystal 
krásné dárky.

ABSOLUTNÍ MISTR ČR
Tento titul z  loňska i  letos 

obhájil Miloslav Holek, žák 6. tří-
dy ZŠ B. Dvorského. A  to v  ka-
tegorii papírových modelářů 
mladších žáků do 12 let. „Celkové 
prvenství získal díky ovládnu-
tí kategorií letecká a  kosmická 
technika, pásová technika a malá 
architektura,“ upřesnil Martin 
Svoboda, vedoucí modelářského 

kroužku na základní škole v Běl-
ském Lese. Doplnil, že její žáci byli 
jako modeláři letos mimořádně 
úspěšní. Michal Petr ze 4.  třídy 
v soutěží Liga papírových mode-
lů 2019 obsadil v mladších žácích 
4.  místo a  Valentýna Votrubová 
brala na sedmi soutěžích s  me-
zinárodní účastí vždy medaile za 
svůj model letadla Storch.
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NÁŠ HOST

ROZHOVOR STEJNĚ RYCHLÝ JAKO HOKEJ
FRANTIŠEK ČERNÍK je jeden z nejlepších československých hokejistů osmdesátých let. Obecně jej lidé mají za toho, 
kdo hrál v Ostravě a prorazil v Americe. Pokud jste zběhlejší v současném hokeji, pravděpodobně máte Františka 
Černíka zafi xovaného jako čestného prezidenta klubu Vítkovice a muže, který je vidět všude tam, kde se svět točí 
kolem černého puku. 

Píše se rok 2020 a na stránkách Jižních 
listů budeme postupně zveřejňovat odpo-
vědi významných osobností a  zajímavých 
lidí, kteří ve svém oboru dosáhli něčeho vý-
jimečného a  nepřehlédnutelného. Vždy jim 
bude položeno pouze 20 otázek. 

 » 1. Jak se vám daří?
Jako důchodci. (smích) Přes tři roky si sli-

buji, jak si začnu konečně užívat zasloužený 
odpočinek, a vidíte, hokej je pořád v mém 
životě na prvním místě. 
 » 2. Jaké to je být celý život pořád s ho-

kejem?
Ruku na srdce, nikdy jsem s  tím nepo-

čítal a  nevěřil, že do svých 65 let se budu 
točit kolem tohoto sportu. Někdo tomu 
říká vášeň, jiný osud. Ale vlastně je to tak 
zařízeno, že kdo jednou propadl aktivnímu 
pohybu v dětství a mládí, kdo dřel na tré-
nincích, ochutnal vítězství a  zažil i  prohry, 
nikdy nebyl peciválem. Aspoň nikoho tako-
vého neznám. 
 » 3. Dres s vaším číslem 9 byl loni slav-

nostně vytažen pod strop Ostravar Arény, 
kde visí vedle dresů dalších velkých po-
stav vítkovického hokeje Josefa Mikoláše, 
Miroslava Vlacha a  Jana Kaspera. Co to 
pro vás znamená?

Zrovna teď z kanceláře odešel Láďa Vůj-
tek, taky hrával s devítkou… To číslo až tak 
důležité není. Kdysi bylo jen nějakých 20 čí-
sel a  ta se střídala, kdo jak přicházel a od-
cházel. Vždycky jsem chtěl mít jedenáctku, 
protože můj vzor byl Mirek Vlach a  hrával 
s tímto číslem. Jenže číslo 11 na mě po pří-
chodu do Ostravy nevybylo. Ale pokud jde 
o to, že jsem byl uveden do týmu nejlepších 
hráčů Vítkovic, pak je to samozřejmě velká 
pocta, i když zase až tak moc mě to nebere.
 » 4. Víte, že jste hokejová legenda, a  to 

i pro malé kluky?
To si nemyslím, ti starší si mě možná ještě 

spojí s Naganem nebo že jsem byl u tří titulů 
mistra světa, ale dnes mají kluci úplně jiné 
hokejové idoly a vzory. Tak jaká legenda. 
 » 5. Které vítězství své kariéry si vybavíte 

jako první?
Zápas proti Pardubicím, když jsme po-

stoupili do I. ligy. Psal se rok 1973. Tenkrát 
jsem dal gól hlavičkou.
 » 6. Která prohra vás nejvíc mrzela?

Když naše národní mužstvo hrálo v roce 
1978 proti tehdejšímu Sovětskému svazu. 

Prohráli jsme 3:1. V  prvním zápase jsem 
dal 3 góly, ale v tom druhém jsme prohráli. 
Stačil jeden jediný gól a byli jsme potřetí za 
sebou mistři světa. Tak to jsme byli zklama-
ní úplně všichni. Druhé místo byl neúspěch. 
A vidíte, dnes jsme rádi za každou medaili.
 » 7. Brečí někdy hokejisté?

To víte, že jo. Pamatuji si, že jsme brečeli 
pokaždé, když jsme vyhráli a  českosloven-
ská vlajka šla nahoru. To nezůstalo jediné 
oko suché. 
 » 8. V čem vás hokej udělal lepším a v čem 

horším člověkem?
Vy mi dáváte. Asi jsem díky hokeji zod-

povědnější a  jsem taky týmař. A v čem mě 
udělal horším? To ať řeknou ostatní, na to 
neumím odpovědět. 
 » 9. Kdo jsou a  kdo byli mezi hokejisty 

vaši nejlepší kamarádi?
Hrál jsem ve Vítkovicích, v  národním 

mužstvu, v Dukle Jihlava, Detroitu, Němec-
ku a Rakousku. Všude byli fajn kluci, se kte-
rými jsem v  kontaktu dodnes. Nechtějte, 
abych jmenoval jen někoho.
 » 10. Která vaše aktivita mimo hokej je 

vám nejmilejší?
Tenis. Teď jsem ho trochu víc zanedbá-

val, protože jsem po operaci kyčlí a  už mi 
to tak neběhá. Byl jsem prý moc dobrý na 
síti. (smích)
 » 11. V  čem je hokejový svět dnes jiný? 

Jak moc se podle vás změnil?

Nebe a  dudy. To, co jsme hráli před 
30 lety my, je úplně mimo současnost. Když 
jsem nedávno sledoval archivní nahrávky, 
zasmál jsem se. I ta naše výstroj, v čem jsme 
hráli… Dnes má hokej mnohem větší razanci, 
neuvěřitelnou rychlost, je silovější.
 » 12. Postavil byste se dnes mezi hráče na 

led?
(smích) Jo, leda tak na začátku utkání 

před prvním buly. 
 » 13. Mají čeští reprezentanti šanci letos 

získat světový titul?
Hraje se kousek za hranicemi, ve Švý-

carsku, tak proč ne?! Současný hokej je ale 
hodně vyrovnaný. Velkou roli bude mít sa-
mozřejmě hokejové štěstí.
 » 14. Jaký je největší mýtus, který panuje 

o hokejistech?
Že jsou primadony, že se honí jen za pe-

nězi. Znáte to, na každém šprochu pravdy 
trochu, ale já mám docela jiné zkušenosti. 
A to se mezi hokejisty pohybuji pěkných pár 
desítek let. 
 » 15. Neříkejte, že hokej se dnes nehraje 

hlavně pro peníze.
Ano, každý se chce přece zabezpečit. 

A myslím si, že za práci, a hokej je pořádná 
dřina, má být zaplaceno.
 » 16. Co je vaše největší rozmařilost?

Jsem ze staré školy, jak se říká, takže si 
na nějaké utrácení a hýření nepotrpím. Ale 
tím nechci říct, že jsem skrblík. Hlavně na 
svých 4  vnoučatech a  nejbližších nešetřím 
především svým časem a rád jim dělám po-
myšlení. Dcera sice bydlí s rodinou už 20 let 
na Floridě, ale vždycky se těším na setkání 
se všemi.
 » 17. Musel jste někdy ve své hokejové ka-

riéře udělat bolestivý kompromis?
Těch bylo! Pro mě bylo nejtěžší odvolá-

vat trenéry, to je vždycky nepříjemné a ani 
já se tomu ve své funkcionářské kariéře ne-
vyhnul. Člověk se ale v  životě musí hodně 
naučit, zvládat situace tak, aby se nemusel 
za svá rozhodnutí a činy stydět.
 » 18. Z čeho máte největší radost?

Že je náš ostravský hokej pořád v extra-
lize a že se u nás v Česku hraje skvělý hokej.
 » 19. A v osobním životě?

Že jsem jakžtakž v kondici, že jsou kolem 
samí fajn lidi a že mě baví spousta věcí. 
 » 20. Prosím doplňte větu: Hokej je pro 

mě…
… život.
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Z OBVODU

POŘADY O HISTORII NAŠEHO OBVODU POKRAČUJÍ
Seznamování s historií Jihu je 

na programu i v roce 2020, konat 
se bude v sále zastupitelstva na 
radnici od 17:30  hodin, zájemci 
se musí hlásit dopředu na telefo-
nu 605 292 238 nebo na e-mailu 
petr.prendik@ovajih.cz. 

• 29. ledna 2020, Z  nej-
starších dějin Zábřehu: Výklad 
o  historii Zábřehu od pravěku 
do zániku vrchnostenské správy 
v roce 1850. Přednášející kroni-

kář Petr Lexa Přendík se zaměří 
na nejstarší osídlení, připomene 
dějiny zámku a neopomene sta-
vební vývoj.

• 26. února 2020, Voda 
v dějinách Jihu: Přednáška za-
bývající se minulostí vodních 
toků a  rybníkářství v  prostoru 
dnešního obvodu v  Zábřehu, 
Výškovicích i Hrabůvce a o mi-
nulosti a využití řek Odry a Ost-
ravice a jejich okolí.

• 25. března 2020, Nová 
Hrabůvka aneb o výstavbě pa-
nelového sídliště: Zájemci se 
dozví základní informace z ob-
dobí let 1960–1989, kdy probí-
hala výstavba v  Hrabůvce. Na 

tu se zaměří Marián Lipták, na 
přidruženou občanskou vyba-
venost Petr Lexa Přendík.

• 29. dubna, Zábřeh-Druž-
stvo: Seznámení s  dějinami 
Družstevní osady v jihovýchod-
ní části Zábřehu, která vyrůstala 
od roku 1921 díky zásluze Josefa 
Chalupníka. Petr Lexa Přendík 
se zaměří na její stavební vývoj, 

společenský život a  občanskou 
vybavenost.

• 27. května 2020, Staré Výš-
kovice ve fotografi ích: Kronikář 
obvodu přiblíží na základě foto-
grafi í a kartografi ckého materiá-
lu dějiny Výškovic od založení do 
60. let 20. století, kdy na katastru 
někdejší zemědělské obce začaly 
vyrůstat první panelové domy.

KNIHY, PROHLÍDKY, FESTIVAL

V roce 2020 vyjde jak publikace zabývající se Družstevní osadou 
v Zábřehu, tak druhý díl kritického vydání nejstarších kronik ob-
vodu – tentokrát se zaměřením na Výškovice. Tradičně se budou 
konat dubnové komentované prohlídky v  rámci Dne památek 
a sídel a v květnu se obvod zapojí do festivalu Pestré vrstvy.

HYGIENU V MŠ ZVÝŠÍ NANOČÁSTICE TITANU
Postřik speciální technologií bude aplikován ve všech 
29 mateřských školách zřízených na Jihu a vyjde na té-
měř 578 tisíc korun. 

„Projekt fi rmy Nanozone má 
za cíl zlepšit kvalitu čistoty a hy-
gieny v prostředí těchto zařízení. 
Jedná se zejména o eliminaci rizik 
přenosu infekčních a kontaktních 
nákaz – chřipky, žloutenky, prů-
jmových onemocnění. Technolo-
gie je naprosto bezpečná a ekolo-
gická a byla otestována mj. v šesti 

nemocnicích,“ vysvětlila místosta-
rostka Dagmar Hrabovská. 

Prioritou je snížit nemocnost 
dětí ve věku do 6 let, které vzhle-
dem k  nižší imunitě tvoří právě 
při těchto onemocněních nejri-
zikovější věkovou skupinu. V ob-
vodě přitom navštěvuje školky 
celkem 3112 dětí. Postřik nano-

částicemi titanu na vytipované 
plochy má zajistit nepřetržitou 
likvidaci bakterií, virů a  sporů 
plísní, eliminaci pachů a  čištění 

vzduchu, rozklad organických, 
biologických nečistot a alergenů 
a napomoci ke zrychlení a zkva-
litnění sanitací, úklidu a čištění.

„Do nového roku přeji občanům městského obvodu Ostravy- Jih 
zdraví, štěstí, spokojenost, radost z úspěchů jejich dětí. Mým no-
voročním přáním je, aby děti z obvodu mohly plně rozvíjet svůj 
talent a přinášely radost rodičům i učitelům. Rozhodně i v násle-
dujícím roce budeme zlepšovat a modernizovat technický stav 
mateřských a základních škol. Děkuji všem za spolupráci v duchu 
vstřícnosti a pochopení. Šťastný nový rok vám všem!“
 Dagmar Hrabovská, místostarostka

NELEGÁLNĚ ULOŽENÝCH ODPADŮ UBYLO
Popeláři ve druhé polovi-

ně listopadu od kontejnero-
vých stanovišť svezli celkem 
41,27  tuny objemných odpadů, 
což bylo zhruba o  37 % méně 
oproti předchozím měsícům.

„Kampaň realizovaná se 
strážníky proti nelegálně odklá-
danému odpadu u  kontejnero-
vých stanovišť zřejmě zabrala. 
Nyní vrcholí reklamou na sociál-
ních sítích i  v  médiích a  vyhlá-
šena je Fotosoutěž OZO, která 
bude téma odpadu u  kontejne-
rů připomínat do května 2020,“ 
oznámila Vladimíra Karasová, 
mluvčí OZO Ostrava. Tato spo-
lečnost po dobu tří listopado-
vých týdnů záměrně neodklízela 
objemný odpad odložený u kon-
tejnerů, aby si lidé lépe uvědo-
mili, kolik nelegálně odloženého 

odpadu v průběhu roku na růz-
ných místech města vzniká.

„Během té doby se měst-
ské policii podařilo odchytit 
14 pachatelů tohoto přestupku. 
Většina z nich byla postoupena 
k  prošetření správnímu orgánu 
a  hrozí jim pokuta až do výše 

50  tisíc Kč,“ řekla Karasová. 
Strážníci byli úspěšní i v našem 
obvodě. Například v  Hrabůvce 
si všimli na kameře 44leté ženy 
odnášející se 41letým mužem 
před dům k  popelnicím starou 
ledničku, oba podezřelé se po-
dařilo na místě najít.

Vyhozená lednička v Hrabůvce

KREATIVNÍ KURZY 
PRO HENDIKEPOVANÉ

V průběhu prosince se usku-
tečnily v klubovně Handy Clubu 
Ostrava, z.s. na ulici Horní 114 
v Bělském lese závěrečné třího-
dinové lekce čtyřměsíčních kur-
zů pro hendikepované.

„Jejich zaměření rozvíjí kreati-
vitu a způsob vyjádření účastní-
ků a zároveň má pozitivní dopad 
na sociální stránku jejich života. 
Lidé zde nacházejí kolektiv, ve 
kterém jsou vítáni a ve kterém se 
můžou podle svých individuál-
ních možností realizovat,“ infor-
moval Zdeněk Jedlička, předse-
da Handy Clubu Ostrava. 

Upozornil, že tyto aktivity 
budou pokračovat také letos 
od března. Více informací je 
na www.handyclub.cz v  sekci 
aktivity.
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KULTURA

FOTOGRAFOVÉ DOSTÁVALI I CENY OBVODU A STAROSTY
Na slavnostní vernisáži v Akordu v Zábřehu byli vyhlášeni vítězové jubilejního desátého ročníku soutěže vyhlášené 
Střední průmyslovou školou stavební v Zábřehu. Tématem bylo „Moje rodné město“.

Nejlepšími fotografy v  kate-
gorii do 18 let se stali Anna Do-
spivová, Eliška Bartková, Lukáš 
David, Vojtěch Kuchař, Markéta 
Kubátová a  Zdena Mráziková. 
V  kategorii nad 18 let zvítězi-
li Ilona Hromádková, Barbora 
Protivová, Libor Hromádka, Věra 
Plutnarová, Tereza Smajdorová 
a Adam Šodek.

„Alici Kornákové byla předána 
zvláštní Cena starosty městské-
ho obvodu Ostrava-Jih. Kláře Ml-
čákové, Vojtěchu Haladovi, Ma-

tyáši Dudkovi, Káji Neuwirthové, 
Haně Černoškové, Pavlu Menze-
lovi a  Matěj Douškovi pak Ceny 
městského obvodu Ostrava-Jih,“ 
sdělila místostarostka Hana Ti-
chánková, která se vernisáže zú-
častnila s  členkou zastupitelstva 
obvodu Hanou Štanglerovou.

Záštitu nad fotosoutěží pře-
vzal mj. i starosta Jihu Martin Bed-
nář a obvod fi nančně podpořil její 
konání. Fotografi e účastníků zů-
stanou v  zábřežském domě kul-
tury vystaveny do 15. ledna 2020.

PODPOŘILI 
ONDRÁŠEK

Žáci a  studenti základní školy 
a gymnázia PORG ve Vítkovicích 
spojili v adventním čase síly a po-
dařilo se jim na vánočním koncertě 
i předvánočních jarmarcích získat 
20 tisíc Kč pro Mobilní hospic Ond-
rášek ze Zábřehu. Dar spolu s cer-
tifi kátem předala zástupkyni On-
drášku Žanetě Klečkové ředitelka 
PORGu Dagmar Dluhošová. „Z to-
hoto setkání vyplynulo, že vybrané 
fi nance se nemohly dostat do lep-
ších rukou,“ upřesnila Dluhošová. 
Přínosné pro žáky, studenty i jejich 
pedagogy bylo krátké povídání se 
zástupkyní Ondrášku.

VZPOMÍNKA NA STAROSTU VÝŠKOVICKÝCH SOKOLŮ
Ve věku 62 let zemřel v so-

botu 30. listopadu 2019 Ing. Jiří 
Novotný, CSc., ze Staré Vsi, 
starosta TJ Sokol Výškovice. 
V čele této zájmové organizace 
stál 11 let, jejím členem byl od 
roku 1995.

 „Vloni v září jsme spolu s ním 
i  zástupci městského obvodu 
Jih slavili 100. výročí založení 
výškovických sokolů,“ uvedla 
za výbor tělovýchovné jednoty 
Olga Mandrlová.

TJ Sokol Výškovice se 150 čle-
ny v 5 oddílech věnuje zesnulé-
mu starostovi tuto vzpomínku 
a děkují mu za vedení.

Jiří Novotný s místostarostkou Dagmar Hrabovskou

PETR KONEČNÝ KLIDNĚ 
VYSTAVÍ SNÍMKY Z MOBILU
Vernisáže se zúčastnila celá řada vý-
znamných hostů, například Peter Ko-
nečný, významný slovenský fotograf. 
Rozhovor s ním připravila Tereza Ne-
oralová s Janem Drastíkem ve spolu-
práci s Adreou Ondrušovou. Přináší-
me zkrácenou verzi, kompletní je na 
internetu http://stav-ova.cz/.
 » Jaký používáte fotoaparát?

Momentálně mám nový fotoaparát CANON EOS 5D Mark III. 
Ale hodně fotím i mobilem, dokonce i vystavuji fotografi e, kte-
ré jsou foceny mobilním telefonem.
 » Od kolika let se věnujete focení?

Ne dlouho. Začal jsem sice fotit v období, kdy se používal ana-
log a ještě nebyly digitální fotoaparáty, ale na digitál fotím asi 
10 let. Ne dlouho…
 » Máte nějaký vtipný zážitek z focení?

Jeden bych měl ze dne, kdy vznikly ty nejlepší fotografi e Zu-
zany (Čaputové, současné slovenské prezidentky). Jel jsem fo-
tit na motorce a cestou jsem neuvěřitelně zmokl. Fotili jsme 
tehdy na lodi, která byla celá ze železa, a já přijel totálně pro-
močený. Boty, všechno, úplný bazén... (smích). Bylo léto, na-
jednou déšť přestal a začalo šíleně pálit slunce. Já měl tehdy 
z toho focení úplně spálené nohy, protože na té ocelové pod-
laze to byla katastrofa. Ale byly z toho nejhezčí fotky Zuzany, 
ty, které teď vystavuji.
 » Prozradíte něco o nových projektech?

Určitě. Pracuji teď na sérii aktů, kterou fotím takovým zvlášt-
ním způsobem přes podsvícené plátno. Dále připravujeme 
čtyři výstavy fotografi í pořízených právě mobilním telefonem. 
Také mám otevřený projekt s  názvem „Slováci“, ve kterém 
fotím lidi narozené na Slovensku, jejichž rodiči jsou například 
Vietnamci, Číňané nebo černoši. Je to vlastně takový sociální 
projekt, ve kterém se snažím zobrazit lidi, kteří se na Sloven-
sku narodili, slovenština je jejich rodnou řečí, takže se i přes 
svůj původ už cítí být Slováky.

Z nejlepších snímků
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HISTORIE

JOSEF CHALUPNÍK, ZAKLADATEL DRUŽSTEVNÍ 
OSADY V ZÁBŘEHU NAD ODROU
Vilová čtvrť Zábřeh-Družstvo by nevznikla nebýt Josefa Chalupníka, významného politika meziválečného období. 
Jeho osobnost připomíná od 31. května 1931 bronzová deska na jednom z domů na náměstí Gen. Svobody.

Josef Chalupník se narodil 9. května 1884 
ve východních Čechách v  Proseči nedaleko 
Chrudimi. Dětství neměl lehké, vyrůstal jako 
nemanželské dítě v  péči své matky, služky 
v Proseči. Získal jen základní vzdělání, ale byl 
pilným samoukem a četbou se mu podařilo 
defi cit ve vzdělání vyrovnat. Vyučil se sléva-
čem v První slévárně a strojírně ve Vysokém 
Mýtě (1903–1905), v níž našel také první za-
městnání. Z továrny odešel za prací do Vídně 
a  ještě v mladém věku vstoupil do sociálně 
demokratické strany a začal pracovat v od-
borovém hnutí – v  roce 1912 byl jmenován 
tajemníkem kovodělníků v Praze.

Koncem roku 1914 narukoval do 1. světové 
války a 1. února 1915 byl přičleněn k 98. pěší-
mu pluku rakouské armády. V květnu téhož 
roku byl těžce zraněn a po čtyřměsíční léčbě 
byl uznán za vojensky neschopného, a proto 
byl umístěn do slévárny Škodových závodů 
v Plzni. V roce 1917 byl z Plzně jako odborový 
vyslanec delegován do Vítkovických železá-
ren, kde začal působit jako odborový předák. 
Na Ostravsku hájil pozice Českoslovanské 
sociálně demokratické strany dělnické.

Politická kariéra
Do komunální politiky vstoupil 29. pro-

since 1918 jako předseda vítkovické městské 
správní komise a  vládní komisař. Na konci 
roku 1920 Josef Chalupník jako předseda 
vítkovické správní komise vystoupil pro-
ti Prokešovu plánu na vytvoření tzv. Velké 
Ostravy (spojení patnácti ostravských obcí 
v  jedno město). Chalupník požadoval pro 
Vítkovice vlastní samosprávu a také vlastní 
rozpočet. V  případě, že by tento požada-
vek nebyl brán v  potaz, vítkovická komise 
jednohlasně odsouhlasila, že bude žádat 
vytvoření samostatných Velkých Vítkovic 

spojením Vítkovic se Zábřehem nad Odrou 
a s Hrabůvkou. Na vyšších místech však ten-
to návrh nenalezl podporu. 

Do vzniku Velké Ostravy (nakonec se spo-
jily jen na Moravě ležící města a obce v jednu 
samosprávu) v  roce 1924 odvedl Chalupník 
pro Vítkovice kus práce a oblíbil si je natolik, 
že i mnohem později mu bylo zpola žertem, 
zpola vážně vyčítáno ,,že by prý tam nejradě-
ji přestěhoval i Novou radnici, divadlo a  jiné 
budovy z  Moravské Ostravy“. Zasloužil se 
o vybudování městských lázní ve Vítkovicích 
(1923) a o zřízení Hudební školy Leoše Janáč-
ka (1922) tamtéž. Od roku 1924 byl ředitelem 
představenstva moravskoostravské spořitel-
ny, fi liálky ve Vítkovicích. V letech 1924–1925 
byl členem poradního sboru a  prezidiální 
rady vládního komisaře (1924–1925). Kromě 
činnosti v samosprávě byl od roku 1920 též 
poslancem Národního shromáždění za župu 
moravsko-slezskou a  svůj mandát obnovil 
při volbách v roce 1925 a 1929. Od roku 1935 
byl senátorem Národního shromáždění až 
do zrušení Senátu v roce 1939, přičemž ještě 
v roce 1938 přešel do nové politické Národní 
strany práce. Mnohokrát hájil na republikové 
úrovni zájmy Ostravy a Ostravska.

Angažoval se také v odborových a zájmo-
vých organizacích. Uveďme ty nejdůležitější: 
Masarykova liga proti tuberkulóze, České 
srdce, Spolek Nový život, Pěvecké sdružení 
Marx, Sportovně společenský klub ve Vítko-
vicích, Jednota kovoprůmyslového dělnic-
tva (tajemník), Obecně prospěšné stavební 
a bytové družstvo ve Vítkovicích (předseda), 
družstvo Zeměproduktiva (předseda), Jed-
nota kovoprůmyslového dělnictva (tajemník), 
Obecní spořitelna ve Vítkovicích (předseda).

Obecně prospěšné a stavební 
družstvo ve Vítkovicích

Byl to právě Josef Chalupník, který stál 
u  zrodu Obecně prospěšného stavebního 
a  bytového družstva ve Vítkovicích v  roce 
1921, jehož jediným cílem bylo vybudování 
čtvrti rodinných domů v  jihovýchodní části 
Zábřehu. Sám se do spolku zapsal nejen jako 
jeho předseda, ale také jako jeden z družstev-
níků spolu se svou manželkou Cecílií. Manže-
lé si nechali postavit reprezentativní vilu na 
dnešní Rudné ulici č. p. 711 o dvou bytových 
jednotkách. V roce 1930 v hlavním bytě žila 
kromě manželů Chalupníkových také jejich 
schovanka Růžena Ostradovská, neteře Rů-
žena a Anděla Horáková a Chalupníkův švagr 

Jan Horák. Díky Chalupníkově plánu začala 
vyrůstat v Zábřehu jedna z nejrozsáhlejších 
zahradních čtvrtí na Ostravsku. Již během 
prvních deseti let vyrostlo na družstevních 
pozemcích téměř 80 družstevních domů, 
celá řada dalších pak byla postavena v rámci 
individuální výstavby na pozemcích zakou-
pených od družstevního společenství.

Starostou Ostravy
Po městských volbách v  roce 1924 se 

Chalupník stal městským radním Moravské 
Ostravy (resp. Velké Ostravy). V  roce 1935 
byl Chalupník jmenován starostou Ostravy, 
kdy nahradil svého rezignujícího předchůdce 
a spolupracovníka Jana Prokeše. Za nebývalé 
podpory ostatních politických stran navázal 
na jeho práci. Chalupníkovo funkční období 
bylo ukončeno předčasně událostí 14. břez-
na  1939, tedy německou okupací města. 
O  dva dny později byl Chalupník sesazen 
z úřadu moravskoostravského starosty a byl 
nahrazen dosavadním městským radním za 
NSDAP, advokátem Dr. Josefem Hinnerem. 

Dne 1. září 1939 byl Josef Chalupník za-
tčen a po dobu osmi týdnů vězněn, zatčení 
se opakovalo v červnu 1942, kdy byl uvěz-
něn v  olomouckém vězení po dobu sedmi 
týdnů. Během 2. světové války byl celkem 
třikrát zatčen a vězněn, což vedlo k podlo-
mení jeho zdraví. Zemřel 20. prosince 1944 
v Moravské Ostravě. Družstvo tak přišlo ne-
jen o významného obyvatele, ale také o své-
ho zakladatele, kterého již od roku 1931 při-
pomíná bronzová deska umístěná na domě 
č. p. 983 na náměstí Generála Svobody. 

 Petr Lexa Přendík

Vlastníte snímky z výstavby Družstva z let 
1921–1985? Můžete je stále poskytnout pro 
přípravu publikace o této části Jihu, a to 
elektronicky na petr.prendik@ovajih.cz 
nebo kontaktujte kronikáře obvodu na 
tel. č. 605 292 238.
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NAŠE BYTOVÉ DOMY – HOKEJKOVÝ SPECIÁL
V tomto speciálním díle si představíme hned několik panelových domů, které mají jednu společnou vlastnost 
– jsou zalomené. Pro jejich příznačný půdorys se jim lidově říká hokejky, a právě o půdorysech tento speciál 
bude především. Hokejky jsou typickým zpestřením zástavby sídlišť z 60. a 70. let, v 80. letech se stavěly už 
jen velice zřídka, což je škoda.

Nejdelší panelák Zábřehu 
Křižovatka Zábřeh–Vodárna je ukázko-

vým příkladem sídlištní architektury dru-
hé poloviny 60. let – věžové domy V-OS 
doplněné dlouhými panelovými G-OS, kdy 
všechny domy sjednocovala stejná archi-
tektura ctící striktně pásové členění. A prá-
vě dlouhé domy G-OS si dnes ukážeme, 
resp. jejich nejzajímavější části – zalomené 
sekce. Ovšem tyto domy nabídnou více 
zajímavostí. Jihovýchodní hokejka, která je 
se svými 18 vchody a více než 330 metry 

nejdelším panelákem Zábřehu, se stavěla 
poměrně zajímavě. Prvně bylo postaveno 
12 vchodů v její delší rovné části a později 
se rozhodlo o jejím prodloužení o 6 vcho-
dů, a  to včetně zalomené sekce. Hokejka 
tak obklopila starší cihlovou zástavbu 
z  50. let a  Výškovická ulice dostala velmi 
moderní ráz. 

Zalomená sekce obsahuje tři byty, z nichž 
dva obsahují atypické místnosti ovlivněné 
lomem. Předně se jedná o  žlutý byt veli-
kosti 1+1, jehož obě místnosti i předsíň ob-

sahují zkosené stěny. V  tomto přehledu je 
to jednoznačně nejvíce zlomem ovlivněný 
byt. Červený byt o velikosti 4+1 má lomem 
ovlivněnou předsíň, která zaujme hned při 
vstupu do bytu. Ze zalomené předsíně se 
lze dostat do dvou identických pokojů, které 
se směrem k oknům rozšiřují.

Silueta ČSSR na fasádě
Prakticky přes ulici stojí druhá hokejka 

Zábřehu, která je se svými 12 vchody také 
poměrně dlouhá. Její zajímavostí je to, že 
balkóny na jihovýchodním průčelí připomí-
nají siluetu ČSSR. Zalomená sekce má jednu 
stavební anomálii – místnosti v  zalomené 
sekci využívá i byt ze sousední rovné sekce, 
která je navíc od zalomené sekce oddělena 
dilatační mezerou. 

Zalomení se týká červeného bytu a mod-
rého bytu ze sousední sekce, která je na pů-
dorysu znázorněna pouze částečně. Zajíma-
vější je modrý byt, jehož komora ve zlomu 
má velice atypický půdorys a nabízí pouze 
jeden pravý úhel. Do komory se dá dostat 
přes zalomenou obytnou místnost, která 
je přístupna skrze obývací pokoj – byt má 
velikost 4+1. Povšimněte si tlusté stěny mezi 
obývacím pokojem a zkosenou místností – 
to je dilatační mezera zmiňovaná výše. Čer-
vený byt je s modrým prakticky stejný, rozdíl 



www.ovajih.cz21

BYTOVÉ DOMY

je pouze v  menší komoře – i  ta má pouze 
jeden pravý úhel.

Výškovické hokejky
Na sídlišti Nové Výškovice najdeme 5 za-

lomených sekcí, všechny se nachází ve starší 
východní části sídliště, sousedící s Bělským 
lesem. Zalomené sekce jsou součástí pane-
lových domů T06B-OS 70 stavěných v první 
polovině 70. let. Jedná se o panelové domy 
s  velice zajímavou architekturou, která je 
tvořena zdánlivě nepravidelně rozmístěnými 
lodžiemi. Lodžie mají bílá betonová zábradlí, 
čímž tvoří prostorové členění fasády. Domy 
zaujmou i absencí střešních strojoven výta-
hů, ty jsou zabudované v posledním podlaží, 
do kterého se tak dostanete pouze po scho-
dech. Nicméně výjimku tvoří právě zalome-
né sekce – ty mají strojovnu na střeše. 

Dispozice se zde projevila i v řešení scho-
diště, které tak má trojúhelníkové zrcadlo 
(schodišťové zrcadlo je mezera mezi scho-
dišti, umožňující průhledy mezi patry). Kraj-
ní byty jsou oproti řadovým sekcím beze 
změn, speciální dispozice se dočkal jen pro-
střední žlutý byt. Jedná se o poměrně malý 
1+1, jehož obě místnosti mají jednu stěnu 
zkosenou. Se zalomením se vtipně vypořá-
dala vestavěná skříň v předsíni. 

Nejdelší panelák v Ostravě
A  na výškovické hokejky navážeme dal-

šími domy stejného typu – v  Hrabůvce na 
ulicích Horní a Cholevova. Dva bloky, z nichž 
jeden má 27 vchodů a je tak nejdelším pane-
lákem v Ostravě, mají několik lomů s užitím 
zalomených sekcí a jedné atypické zalome-
né sekce. Architektonicky domy navazují na 
ty z Výškovic – opět zde tak hlavní roli hraje 

členění lodžií. Delší z  domů má (vzhledem 
ke své extrémní délce) i jednu zajímavost. Při 
začátku jeho stavby se ještě dodávala tradič-
ní trojkřídlá okna, na druhém konci domu se 
už ale osazovala klasická paneláková otočná 
okna – dům je tedy tak dlouhý, že se během 
jeho výstavby přešlo na nový typ oken. 

Stejně jako v  případě Výškovic se i  zde 
zalomení týká schodiště a  prostředního 
(žlutého) bytu. Ten ale značně povyrostl – 
jedná se o  2+1 a  jeho největší předností je 
koupelna s  oknem. V  rámci panelových 
domů se jedná o unikátní řešení. Koupelna 
má jednu stěnu zkosenou, stejně jako sou-
sední komora (rovněž s  oknem) a  kuchyň. 
Předsíň má stěny taktéž zkosené, jen obě 
obytné místnosti jsou zcela pravoúhlé. 

Hokejky Hrabůvka-Letiště
A to nejlepší či spíše nejznámější na ko-

nec. Není pro hokejky typičtějšího místa než 
sídliště Hrabůvka-Letiště. Řeč je tak přede-
vším o ulicích Dr. Martínka, Františka Hajdy 
a Mjr. Nováka. Těmto ulicím dominují dlouhé 
a vysoké panelové domy typu G-OS, které 
jsou atypickým provedením domů stejného 
typu popsaných v části o Zábřehu. Odlišnos-
ti spočívají především ve výšce domů, která 
si vyžádala užití silnějších nosných stěn 
a  tzv. průchozí podlaží – v některých pod-
lažích se lze dostat do sousedních vchodů, 
a to z důvodu rozšíření požárních únikových 
cest. Domy mají opravdu striktně dodržené 
pásové členění, které nenarušují ani lodžie 
– jejich zábradlí je tvořeno stejným dílcem 
jako zbylá fasáda domu. Přízemí obsahuje 

pouze technické místnosti a  sklepní kóje 
a  je zvýšené na tři metry. Přízemí je navíc 
ustoupené za líc fasády, což tyto obrovské 
domy opticky příjemně odlehčuje. Nejdelší 
z hokejek je ta na ulici Mjr. Nováka – má dél-
ku přes 400 metrů a 20 vchodů, z nichž dva 
jsou zalomené, právě ty si ukážeme. 

Zalomení se opět týká schodiště a pro-
středního žlutého bytu. Při zdolávání scho-
diště se poměrně nachodíte, neboť scho-
diště vede kolem velké výtahové šachty, 
která je sdružená pro dva výtahy. Užití dvou 
výtahu je přínosné, neboť dům má 11 obyt-
ných podlaží a  tři byty na patře. Zajímavé 
ale je, že sousední „rovné“ vchody se stej-
nými parametry mají výtah vždy pouze 
jeden. V  případě žlutého bytu se zkosení 
projevilo pouze na předsíni a  kuchyni. Ku-
chyň má opravdu zajímavý půdorys a  zlo-
mu se podřídilo i  její velké okno. Tento byt 
má také opravdu obrovskou komoru, pokud 
ji na půdorysu nemůžete najít, ani se vám 
nedivím – je totiž velká spíše jako místnost 
a má i okno! Komora je přístupná pouze skrz 
koupelnu a opravdu se dle projektové doku-
mentace jedná o komoru. 

Máte něco k hokejkám?
Sháním jakékoliv fotografi e hokejek před 

zateplením, jakékoliv výkresy či jen fotogra-
fi e neobvyklých zkosených místností a  ji-
ných neobvyklých řešení bytů plynoucích 
ze zkoseného půdorysu hokejek. Nejraději 
bych všechny typy bytů v  hokejkách na-
vštívil osobně. Proto prosím, pokud bydlíte 
v  „zalomeném“ bytě kterékoliv z  hokejek, 
ozvěte se mi. Marian@panelaky.info

 Marian Lipták
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NOVOROČNÍM PŘEDSTAVENÍM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
S WELCOME DRINKEM 1970–2020 ODSTARTUJE 
KINO LUNA SVŮJ VÝZNAMNÝ ROK 2020

Jak na Nový rok, tak po celý rok! Kdo by 
toto přísloví neznal. V duchu tradice je proto 
nezbytné zahájit prvního ledna nový fi lmový 
rok programem, který vás dobře pobaví a pří-
jemně naladí. Za symbolické vstupné 50 Kč, 
které je připomínkou, že již 50 let je kino Luna 
na Jihu s vámi, se nechte přenést do pohád-
kově zasněžených Vysokých Tater, kde se na 
jednom místě sejde parta kamarádek, jejich 
blízcí i úplní cizinci. Zimní romantická kome-
die Šťastný nový rok, jejíž příběh začíná těsně 
před Vánocemi a končí na Nový rok vzkazuje, 
že láska má mnoho podob a nakonec si na-
jde každého. Přijďte se přesvědčit. Abychom 
vám zpříjemnili dlouhý mrazivý leden, připra-
vili jsme pro vás celou řadu kulturních tipů. 
Z  fi lmových lednových premiér si nenechte 
ujít Zakleté pírko, novou kouzelnou pohádku 
režiséra Zdeňka Trošky, která vypráví příběh 
chudé dívky, která se vydá do světa vysvo-
bodit zakletého prince. Co více, máme pro 
vás dobrou zprávu, legendární muzikál Cats 
se dočkal fi lmového zpracování. Oscarový 
režisér Tom Hooper (Králova řeč, Bídníci) se 
obklopil těmi nejlepšími herci, zpěváky a ta-
nečníky a  slibuje v  lednu nezapomenutelný 
divácký zážitek. Nový blockbuster Dolittle je 
příběhem výjimečného muže, pozoruhodné-

ho zejména tím, že si mnohem víc než s lidmi 
rozumí se zvířaty. A to doslova. Náš fi lmový 
doktor Dolittle ovšem není nudný veterinář, 
nýbrž stoprocentní dobrodruh, po jehož 
boku se zaručeně nebudete nudit. Pro ty 
otrlejší diváky připravujeme akční hororovou 

sci-fi  Pod vodou. Pojednává o skupině vědců 
pracujících 11 kilometrů pod hladinou oceánu 
v podmořské laboratoři, která se po ničivém 
zemětřesení snaží dostat do bezpečí. Tem-
nota neprozkoumaného mořského dna ale 
není to jediné, čeho se musí obávat, něco 
tam na ně v hlubině číhá... Jste také tak od-
vážní a zvědaví zjistit co? Již pátý zpožděný 
přímý přenos nové sezóny 2019 / 2020 z Me-
tropolitní opery New York doplní lednovou 
nabídku. Příznivci opery se můžou těšit, do 
kinosálu totiž míří Vojcek od Albana Berga 
v nové inscenaci režiséra Williama Kentridge. 
Vojcek je vrcholné dílo operního expresionis-
mu a patří k pilířům operní literatury 20. sto-

letí. Berg na něm začal pracovat během první 
světové války a dokončil jej v roce 1922. Dílo 
je temnou sondou do nitra vojáka umořené-
ho každodenním společenským zlem. V po-
dání Williama Kentridge se odehrává v blu-
dišti rozpadlých schodišť a  ramp, rozbitého 
nábytku a  nejrůznějších trosek. Kentridge 
oživuje své vlastní kresby uhlem, které spo-
lu s jinými skicami, mapami a útržky z fi lmů 
promítá na jeviště, čímž vytváří děsivý svět 
plný leteckých havárií, světlometů, plyno-
vých masek a  bitevních polí. Opera slibuje 
nevšední umělecký zážitek. Dalším snímkem 
fi lmového klubu cinema italiano, ve kterém 
je pravidelně prezentována současná italská 
kinematografi e, je První zrádce, nový fi lm 
z roku 2019, v italské verzi s českými titulky. 
Osmdesátá léta v  Itálii, klany sicilské mafi e 
mezi sebou nelítostně válčí o moc. Strhující 
a  realitě velmi věrný příběh člověka, který 
navždy změnil svět mafi e, úspěšně představil 
legendární režisér Marco Bellocchio v hlavní 
soutěži festivalu v Cannes a vy ho nyní máte 
možnost zhlédnout v  kině Luna. Přejeme 
příjemně zážitkový rok 2020 s  připravova-
nými programy Kulturního zařízení Ostra-
va-Jih. Těšíme se na vaši návštěvu. Bližší info 
www.kultrajih.cz.

DIÁŘ

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

SPOLEČENSKÉ AKCE
5., 12., 19., 26. 1. v 17.30
TANEČNÍ VEČERY. Živá hudba, pro přízniv-
ce společenského tance se skupinou DOMINO. 
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.

29. 1. v 19.00
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P. Matador české hudební 
scény s hlasem, který si nespletete, prožívá jedno 
z nejšťastnějších období své více než čtyřicetileté 
kariéry. Vstupné 200 Kč, předprodej KD K-TRIO, 
Ostravainfo!!!, Komorní klub úterý a  čtvrtek od 
8 do 14 hodin

DĚTEM
19. 1. v 10.00 
KARNEVAL S  HOPSALÍNEM. Zábavný pořad 

s klaunem Hopsalínem. Vstupné 60 Kč, předpro-
dej KD K-TRIO.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
15. 1. v 17.15 
NUMEROLOGIE A TAROT. Zahájení pětidílného 
semináře určeného pro všechny, kteří mají zá-
kladní informace o numerologii. Tematické okru-
hy – energetické roviny, numerologická mřížka, 
základní informace z  astrologie, charakteristika 
čísel a jejich vibrace, tarot pro osobnost a vzta-
hy, praktické využití v  životě a  procvičování. 
Seminář vede Monika Bumbová. Cena 800  Kč, 
předprodej KD K-TRIO.

22. a 23. 1. od 8.00 do 13.30
Soutěžní projekt ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO. 
Pro žáky devátých tříd základních škol se na 
interaktivních stanovištích prezentují kon-
krétní řemesla. Pod odborným vedením si 
žáci ověří vlastní předpoklady pro různoro-
dé odborné činnosti. Soutěží přihlášená šes-
tičlenná družstva. Pro nesoutěžící žáky je 
připraven doprovodný program. Podrobné in-
formace na www.kulturajih.cz, Ingrid Červeňo-
vá, tel.: 596 721 488, 731 472 996.

2.–31. 1. od 8.00 do 18.00
ZÁPIS DO KURZŮ
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 manžel-
ské páry a partnerské dvojice, Břišní tance, Explo-
ze ženskosti, Aktivní senior.
Vzdělávací semináře: Výuka anglického jazyka, 
Systém celistvého uzdravujícího cvičení, Sham-
balla  1024, Energie reiki jako součást života, 
Uzdravující pohybové systémy, Numerologie 
a  tarot, Intuitivní kresba a  malba, Cestou k  hoj-
nosti, Andělský seminář.
Podrobné informace a rezervace na www.kultu-
rajih.cz nebo na recepci KD K-TRIO.

VÝSTAVY
STÁLE NA STARTU 
Vystavují K. Javorková, P. Literáková, V. Barano-
vá, E. Malá, I. Mišková, D. Smékalová, L. Kolaří-
ková, I.  Bílková, V.  Šigut a  J.  Wojnar – Galerie 
K-TRIO.

LETEM SVĚTEM
Výstava lektorek ateliéru Hamaka, které učí do-
spěláky malovat. A někdy i jim vyjde čas a pořád-
ně si zamalují. Každý vyniká v něčem jiném. Jedna 
má lehkou linku a její obrazy jsou plné dynamiky, 
druhá má obrovskou fantazii a  tvůrčí nadšení 
a  třetí vyniká precizností a  neustálými nápady. 
Hádejte, kdo je kdo, výstava začíná… Vystavují 
Ing. Michaela Franzová, Iva Krištofová a MgA. Ve-
ronika Opavská – restaurace K-TRIO.

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

Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka, 
tel. 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

KONCERTY
11. 1. v 17.00
NOVOROČNÍ KONCERT. Zazní známé operní árie, 
operetní duety a písně. Vstupné 150 Kč, předpro-
dej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub úterý 
a čtvrtek od 8 do 14 a v den akce od 16.30.

23. 1. v 19.00
RIPOFF RASKOLNIKOV. Vynikající bluesový 
kytarista a  skvělý zpěvák rakouského původu. 
Vstupné 220 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostra-
vainfo!!!, Komorní klub úterý a  čtvrtek od 8 do 
14 a v den akce od 18.30.

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 fi nanční 
poradny, přístupný počítač s internetem, a to vše 
zcela zdarma. Pro seniory ve věku 65+ výdej hlá-
sičů CO a kouře zdarma.

KINO LUNA

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

1. 1. v 15.30 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK (ČR 2019). Od 12 let, 95 min. 
S  welcome drinkem 1970–2020. Novoroční fi l-
mové představení zimní romantické komedie za 
symbolické vstupné 50 Kč.

2. 1. ve 13.15
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II (Frozen II, USA 2019). 
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 
103 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

2.–8. 1. v 15.30
ZAKLETÉ PÍRKO (ČR 2020). Filmová pohádka, 
režie Zdeněk Troška, přístupný, 94 minut. Vstup-
né 130 Kč, děti 110 Kč.

2.–8. 1. (mimo 6. 1.) v 18.00 
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA (USA 2019). 
Akční / sci-fi , dobrodružný, 2D, české znění, 142 mi-
nut. Vstupné 130 Kč.

3.–5. 1. ve 13.15
SNĚŽNÁ MELA (Arctic Dogs, Kanada, Velká Bri-
tánie, USA 2019). Animovaný / dobrodružný, čes-
ké znění, ml. přístupný, 95 minut. Vstupné 120 Kč, 
děti 100 Kč.

6. 1. v 18.00
LE MANS´66 (Ford v. Ferrari, USA 2019). Akč-
ní / drama / životopisný, české titulky, od 12 let, 
153 minut. Vstupné 60 Kč.

9.–12. 1. v 17.00
CATS (Cats, USA, VB 2019). Muzikálová událost roku. 
České titulky, od 12 let, 106 minut. Vstupné 130 Kč.

9.–12. 1. v 19.30
POD VODOU (Underwater, USA 2020). Akční 
/ sci-fi  / horor, české titulky, od 12 let, 95 minut. 
Vstupné 120 Kč.

10.–12. 1. ve 14.30
MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU (Xi-
ong chu mo: Yuan shi shi day, Čína 2019). Animo-
vaný / rodinný, české znění, přístupný, 90 minut. 
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

13. 1. v 17.00 
PANSTVÍ DOWNTON (Downton Abbey, Veká Bri-
tánie 2019). Drama, české titulky, od 12 let, 122 mi-
nut. Vstupné 60 Kč.

13. 1. v 19.30
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA (USA 2019). 
Akční / sci-fi , dobrodružný, 2D formát, české titul-
ky, 142 minut. Vstupné 120 Kč.

14.–15. 1. v 15.30
ZAKLETÉ PÍRKO (ČR 2020). Filmová pohádka, 
režie Zdeněk Troška, přístupný, 94 minut. Vstup-
né 130 Kč, děti 110 Kč.

14. 1. v 17.45
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V KINĚ
LUCIAN FREUD: AUTOPORTRÉT. Poprvé v  his-
torii vystavuje Královská akademie umění v Lon-
dýně, ve spolupráci s Muzeem výtvarných umění 
v Bostonu, autoportréty Luciana Freuda. Výstava 
představuje více než 50 maleb, grafi k a  kreseb, 
ve kterých tento mistr moderního britského 
umění upřel své neochvějné oko sám na sebe. 
Jeden z  nejslavnějších malířů naší doby Lucian 
Freud je jedním z  mála umělců 20. století, kteří 
se portrétovali s  takovou důsledností. Po téměř 
sedmi desetiletích jeho autoportréty umožňují 
fascinující pohled jak do jeho duše, tak na vývoj 
jeho malířské tvorby, od nejstaršího autoportrétu 
z  roku 1939 až po ten konečný o 64 let později. 
Jeho portréty, které jsou nyní vystaveny společ-
ně, představují strhující studii dynamiky stárnutí 
a procesu sebereprezentace. Režie: David Bicker-
staff . Vstupné 150 Kč, vstupné senioři 120 Kč.

14. 1. ve 20.00
DOKONALÁ LEŽ (The Good Liar, USA 2019). Drama, 
české titulky, od 12 let, 109 minut. Vstupné 120 Kč.

15. 1. v 18.00
CINEMA ITALIANO
PRVNÍ ZRÁDCE (Il traditore, Itálie 2019). Thriller / 
životopisný drama, české titulky, od 15 let, 152 mi-
nut. Vstupné 90 Kč.

16. 1. v 15.30
DOLITTLE (Dolittle, USA 2020). Dobrodružný, 
české znění, přístupný, 106 minut. Vstupné 130 Kč.

16. 1. v 17.45
KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA (ČR 2020). 
Filmový dokument o  českém hudebním génio-
vi sleduje život slavného skladatele očima jeho 
syna. Režie Petr Klein Svoboda, přístupný, 90 mi-
nut. Vstupné 120 Kč.

16.–18. 1. ve 20.00
NENÁVIST (The Grudge, USA 2020). Horor, české 
titulky, od 15 let, 95 minut. Vstupné 120 Kč.

17.–18. 1. v 15.30
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II. (Frozen II, USA 2019). 
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 
103 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

17.–18. 1. v 17.45
DOLITTLE (Dolittle, USA 2020). Dobrodružný, 
české znění, přístupný, 106 minut. Vstupné 130 Kč.

19. 1. v 10.00
U  VODY (ČR). Filmové pásmo pro nejmenší, 
73 minut. Vstupné 30 Kč. Jak Křemílek a Vocho-
můrka měli trápení s  rakem. Jak Cipísek chránil 
Jelení studánku. Jak Křemílek a  Vochomůrka 
nevěděli, co se děje. Jak si Rákosníček popletl 
všechny vody. Pan Tau a samá voda. Divoké sny 
Maxipsa Fíka – O Minifíkovi.

19. 1. v 16.00 
Metropolitní opera New York 
– sezóna 2019 / 2020 
Vojcek • Alban Berg • opera • nová inscenace, 
poprvé v  HD. Dirigent: Yannick Nézet-Séguin. 
Režie William Kentridge. Předpokládaná délka: 
1  hod. 57 min. (bez přestávky). Obsazení: Marie 
– Elza van den Heever, Margret – Tamara Mum-
ford, Tambormajor – Christopher Ventris, Kapitán 
– Gerhard Siegel, Andres – Andrew Staples, Voj-
cek – Peter Mattei, Doktor – Christian Van Horn. 
Vstupné 300 Kč, zvýhodněné vstupné v  rámci 
abonmá činí 250 Kč.

20. 1. v 17.00
VLASTNÍCI (ČR 2019). Komedie / drama, režie Jiří 
Havelka, od 12 let, 96 minut. Vstupné 60 Kč.

20. 1. v 19.30
KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA (ČR 2020). 
Filmový dokument o  českém hudebním génio-
vi sleduje život slavného skladatele očima jeho 
syna. Režie Petr Klein Svoboda, přístupný, 90 mi-
nut. Vstupné 120 Kč.

21. 1. v 15.30
ZAKLETÉ PÍRKO (ČR 2020). Filmová pohádka, 
režie Zdeněk Troška, přístupný, 94 minut. Vstup-
né 130 Kč, děti 110 Kč.

21. 1. v 18.00
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA (USA 2019). 
Akční / sci-fi , dobrodružný, 2D, české titulky, 142 mi-
nut. Vstupné 120 Kč.

22. 1. v 17.00
KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA (ČR 2019). 
Filmový dokument o  českém hudebním génio-
vi sleduje život slavného skladatele očima jeho 
syna. Režie Petr Klein Svoboda, přístupný, 90 mi-
nut. Vstupné 120 Kč.

22. 1. v 19.30
SRDCOVÁ KRÁLOVNA (Dronningen, Dánsko 
2019). Drama, české titulky, od 15 let, 127 minut. 
Vstupné 110 Kč.

23.–26. 1. v 17.45
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR / SR 2020). Ko-
medie / drama, režie Marta Ferencová, od 15 let, 
107 minut. Vstupné 130 Kč.

23.–26. 1. ve 20.00
RICHARD JEWELL (Richard Jewell, USA 2020). 
Drama, režie Clint Eastwood, české titulky, od 
12 let, 131 minut. Vstupné 130 Kč.

24.–26. 1. v 15.30
TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES (Troll: The Tale of 
a Tail, Norsko, Kanada 2018). Animovaný /dobro-
družný / fantasy, české znění, přístupný, 90 mi-
nut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

27. 1. v 17.00
ŠPINDL 2 (ČR 2019). Komedie, režie Radek Balaš, 
od 12 let, 107 minut. Vstupné 60 Kč.

27.–28. 1. v 19.30
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR / SR 2020). Ko-
medie / drama, režie Marta Ferencová, od 15 let, 
107 minut. Vstupné 130 Kč.

28. 1. v 17.00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (ČR 2019). Komedie, 
režie Jiří Vejdělek, přístupný, 110 minut. Vstupné 
100 Kč.

29. 1. v 17.00
VLASTNÍCI (ČR 2019). Komedie / drama, režie Jiří 
Havelka, od 12 let, 96 minut. Vstupné 120 Kč.

DIÁŘ
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29. 1. v 19.30 
BÍLÁ JAKO PADLÝ SNÍH (Blanche comme niege, 
Francie 2018). Komedie, české titulky, od 15 let, 
112 minut. Vstupné 100 Kč.

30.–31. 1. v 17.00
CESTA ZA ŽIVOU VODOU (Askeladden – I Soria 
Moria slott, Norsko 2019). Pohádka / fantasy, čes-
ké znění, přístupný, 99 minut. Vstupné 130 Kč, 
děti 110 Kč.

30. 1. v 19.30 
STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA (USA 2019). 
Akční / sci-fi , dobrodružný, 2D, české titulky, 142 mi-
nut. Vstupné 120 Kč.

31. 1. v 15.00
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU (Paw 
Patrol: Ready, Race, Rescue!, USA 2019). Animo-
vaný / rodinný, české znění, přístupný. Vstupné 
120 Kč, děti 100 Kč.

31. 1. v 19.30
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR / SR 2020). Ko-
medie / drama, režie Marta Ferencová, od 15 let, 
107 minut. Vstupné 120 Kč.

AKORD

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

11. 1. – 20.00
DISKOPLES. Diskotékový večer s  hudbou pro 
všechny generace. Hrají: DJ Sun a DJ Moon.

11. 1. 2020 – 9.00–13.00
JAK PŘIROZENĚ ŘÍKAT NE. První ze série čtyř 
prožitkových tréninků, kde si v náročnějších situa-
cích vyzkoušíte říkat slovo NE. Cena 350 Kč. 

12. 1. – 16.00
POHÁDKOVÝ KARNEVAL. Veselý a hravý karne-
val pro děti, kde není nouze o písničky a aktivní 
zapojení dětí.

15. 1. 2020 – 19.00
Martin McDonagh: MRZÁK INISHMAANSKÝ – 
Spolek Kašpar. Komedie o tom, co se stane, když 
do nejzapadlejšího zapadákova v  Irsku přijedou 
fi lmaři až z Ameriky. Irský dramatik Martin McDo-
nagh ve svých hrách nešetří drsným humorem, 
tragickým sentimentem a  slovy. Jeho hra Mrzák 
inishmaanský je přesně taková – cynicky expli-
citní a plná dlouhých rozhovorů, dějových zvratů 
a bizarních postaviček. Děj se odehrává v malém 
a  izolovaném městečku ve 30. letech minulého 
století. Všudypřítomná ekonomická, duchovní 
a morální bída tohoto období v Irsku inspirovala 
McDonagha k  sepsání příběhu siroty – mrzáka 
Billyho, který se přes posměch okolí rozhodne 
splnit si sen a stát se hercem v Hollywoodu. Děj 
hry se točí okolo historicky doložené události, kdy 
v roce 1934 do Irska přijel americký režisér Robert 
J. Flaherty natáčet hraný dokument Muž z Aranu, 
který poté získal na festivalu v Benátkách Musso-
liniho pohár. Právě příjezd fi lmařů z Hollywoodu 
je hybatelem děje a jedinou zajímavou novinou za 
posledních dvacet let, která rozvíří jinak nudný ži-
vot zdejších obyvatel. Hrají: Matouš Ruml, Martin 
Hofmann, Adrian Jastraban, Eva Elsnerová a další
Režie: Jakub Špalek. Vstupné 420, 380, 340 
a 200 Kč.

16. 1. 2020 – 19.00
KECIČKY A PÍSNIČKY. Rodinný TALKSHOWRE-
CITÁL Richard Krajčo a  Karin Krajčo Babinská 
o tom, „jak to vidí ona aneb on to vidí často ji-
nak“. Pokec, zábava, domácí pohoštění, akustic-
ká kytara, kopák, písně kapely Kryštof a možná 
i nějaké to překvapení.

22. 1. – 19.00
VÁCLAV NECKÁŘ a FILIP RÁCZ – Recitál. Nový 
speciální projekt Václava Neckáře a ostravského 
zpěváka kapely FIHA Filipa Rácze. Akustický re-
citál, ve kterém je celá Vaškova hudební historie 
protkaná zábavnými historkami. Vašek za dopro-
vodu akustické kytary projde celou svou kariéru 
a v mezipísničkových rozhovorech posluchačům 
prozradí perličky z  historie kapely, které se na 
normálních koncertech posluchači nedoví. Pro-
stor na dotazy dostanou i  návštěvníci koncertu. 
Půjde o příjemný večer s písněmi, které jsou no-
toricky známé, ale i dávno zapomenuté. Vstupné 
390 Kč. Vstupenky jsou dostupné pouze na po-
kladně Akordu.

29. 1. 2020 – 19.00
KLÁRA A BÁRA. Radikální komedie o dvou man-
želských krizích a  jednom úmyslně založeném 
požáru. Skoro nikdo není se svým životem úplně 
spokojený. A  opravdu jen málokdo má takovou 
kliku, že najde ideálního partnera, se kterým do-
káže být skutečně šťastný. Většina lidí se prostě 
musí v  manželství hodně snažit a  dělat při hle-
dání dokonalého partnerského soužití dost velké 
kompromisy. Příběh Kláry a Báry vypráví o tom, 
co se může stát, když jedné z kamarádek po řadě 
takových kompromisů už rupnou nervy a pokusí 
se radikálně svůj manželský život změnit. Délka 
představení: 1 hod. 40 min. včetně přestávky. Hra-
jí: Ivana Chýlková, Eva Holubová, Roman Štabr-
ňák, Mojmír Maděrič, Barbora Svobodová / Vero-
nika Trubačová. Režie: Patrik Hartl.

30. 1. 2020 – 19.00 
!!! POZOR ZMĚNA !!!

30. 1. – 19.00 
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK. Trojice herců vstupu-
je na jeviště vždy bez předem daného scénáře. 
Průběh představení tak připomíná chůzi po laně, 
kde hrozí nebezpečí pádu a zároveň, když se vše 
daří, máte pocit, že se dotýkáte hvězd. Situace, 
postavy, zápletky, charaktery, písničky i tance, to 
vše se rodí až na jevišti přímo ve světlech prá-
vě vznikajícího představení. Herci a publikum se 
najednou v  roli scenáristů i  režisérů propadají 
do světa fantazie, do společného tvoření hry. 
„Milostný Trojúhelník“ tematicky čerpá ze života 
samotného, ale i z různých snových a intuitivních 
zážitků, noří se do nekonečného a neuchopitel-
ného světa fantazie. To, co ve všech jimi vytvoře-
ných hrách převládá, je humor, smysl pro detail, 
střih a karikaturu běžných postupů a životních si-
tuací. Příběhy, které se takto vynoří z přítomnosti 
a atmosféry daného okamžiku, ožijí jen pro tento 
jediný večer a už se nikdy nezopakují. Proběhne 
drama, několik srdceryvných scén, komických 
paradoxů, absurdních až snových výjevů a  na-
konec vás překvapí, že na jevišti byli jen herci, 
světla a pár rekvizit... Hrají: Jiří Macháček, Anna 
Polívková, Martin Zbrožek. Vstupné: 420, 350, 
300 a 200 Kč.

Z organizačních důvodů jsme původně plánova-
nou inscenaci RAPPER – Divadelní spolek Frída 
zařadili do jarního abonentského cyklu s  tím, 
že termín konání se přesouvá na duben 2020 
(konkrétní datum bude upřesněno). Zakoupe-
né vstupenky na termín 30.  1.  2020 zůstávají 
v platnosti. V případě, že vám náhradní termín 
nebude vyhovovat nebo se rozhodnete zakoupit 
si celé DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ na jaro 2020, 
můžete vstupenky vrátit v  místě zakoupení do 
31. 1. 2020. Online zakoupené vstupenky je mož-
né vracet pouze přímo v pokladně Akordu.

Jakub Nvota: RAPPER – Divadelní spolek Frída. 
Miloval hudbu. Rozuměl jí a cítil se být mladý. Jed-
noho dne zjistil, že nic z toho už neplatí. Ale odmí-
tal se vzdát. Příběh učitele chemie a hudební vý-
chovy, který po bypassu začal rapovat a měl pro to 
dobrý důvod. Příběh, který vás rozesměje, dojme 
a zahřeje u srdce. Život je plný překvapení. Uvidíte! 
Hrají: Martin Trnavský, Anet Antošová, Dominika 
Červinková, Julie Šurková. Režie: Jakub Nvota.

PŘIPRAVUJEME:
10. 2. – 19.00 
JIŘÍ SUCHÝ A JITKA MOLAVCOVÁ. Jedna z vel-
kých osobností české kultury Jiří Suchý a  Jitka 
Molavcová vyjíždí na společné narozeninové turné 
za doprovodu orchestru Divadla Semafor pod ve-
dením Jiřího Svobody. V programu zazní všechny 
známé písničky ze zlaté éry Divadla Semafor.

12. 2. – 19.00
Émile Ajar, David Prachař: ŽIVOT S KRAJTOU – Di-
vadlo Verze. Navštěvuje vykřičené domy, platonicky 
miluje kolegyni, kterou potkává den co den ve výta-
hu, ale zdráhá se ji oslovit, a doma chová exotického 
hada. Takový je život osamoceného, zdánlivě nezají-
mavého úředníka. Klaunská one-man show v podání 
Davida Prachaře se nevyhýbá humoru a nadsázce, 
když popisuje všední dny v Paříži. Inscenaci hudeb-
ně doprovází Jakub Prachař a perkusista Pavel Fajt. 
Režie: David Prachař. Premiéra: 5. prosince 2016. 
Délka představení: 1 hodinu 30 minut bez přestávky.

16. 2. – 19.00 
VĚZEN NA DRUHÉ AVENUE – Agentura Harlekýn. 
Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, odpad-
ky páchnou, venku horko k  padnutí, v  bytě zima, 
sousedi pořádají mejdany až do noci a zloději právě 
ukradli, na co přišli… Ne každý se však dokážeme 
zbláznit s takovou dávkou humoru, ironie a sarkas-
mu. Vtipná komedie o životě manželů Edny a Mela 
Edisonových, tří sester a  jednoho bratra. Všichni 
jsme zajatci, vězni, neboť jsme zhýčkaní civilizací 
a ocitnout se svobodně pod mostem je přece jenom 
poněkud nepohodlné. Úspěšná divadelní hra Neila 
Simona se stala předlohou americké fi lmové kome-
die (1975) s Jackem Lemmonem a Anne Bancrofto-
vou v hlavních rolích, Sylvestr Stallone zde ztvárnil 
roli kapsáře. Hrají: Kamil Halbich, Simona Stašová, 
Vasil Fridrich, Veronika Jeníková, Helena Karochová, 
Jelena Juklová / Magda Weigertová. Délka předsta-
vení (včetně přestávky): 2 hodiny a 30 minut.

28. 2. – 19.30
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTSKÉHO OBVODU 
OSTRAVA-JIH. Tradiční ples městského obvodu 
Ostrava-Jih. Účinkují: Moondance Orchestra, Ri-
chard Nedvěd a další.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

příspěvková organizace, www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka: Dr. Martínka 4, 700 30 Os-
trava-Hrabůvka, 599 522 303, hrabuvka@kmo.cz
pobočka Výškovice: 29. dubna 33, 700 30 Ostra-
va-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 Ostra-
va-Zábřeh, 599 522 321, gurtjevova@kmo.cz

Dr. MARTÍNKA
11. 1. 9.00–11.30
VÍM KDY… – výtvarná dílna; přijďte si vyrobit svůj 
vlastní nástěnný kalendář, který vás provede ce-
lým novým rokem

25. 1. 9.00 
I  PŘÍŠERY SI ČISTÍ ZOUBKY – příběh holčičky, 
která si nechtěla čistit zuby, spojený s výtvarnou 
dílnou; v rámci klubu Martínek pro děti předškol-
ního věku a jejich rodiče

DIÁŘ
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VÝŠKOVICE
2.–31. 1.
GALERIE U LESA
Z  MALÉHO PRINCE – výstava tvorby Davida 
Grabce inspirovaná knihou A. de Saint-Exupéry-
ho Malý princ

Oddělení pro děti a mládež

6.–18. 1. během půjčování
NA ZDRAVÍ – tvůrčí dílna; výroba léčivého přáníčka

20.–31. 1. během půjčování
ZA POLÁRNÍM KRUHEM – tvůrčí dílna 

21. 1. 10.00 (od 0 do 3 let), 
23. 1. 16.30 (od 3 do 6 let)
I  PŘÍŠERY SI ČISTÍ ZOUBKY – hravé povídání 
a čtení ze stejnojmenné knížky Jessicy Martinello; 
tematická tvůrčí dílna; v rámci klubu pro děti a ro-
diče Bělásek

ZÁVODNÍ
celý měsíc během půjčování
V ZAJETÍ POHÁDEK – kvíz pro děti od 9 let

celý měsíc během půjčování
POPLETENÉ POHÁDKY – doplňovačka pro mlad-
ší děti

celý měsíc během půjčování
POZNÁTE, KDO JE AUTOREM? – kvíz pro mládež 
a dospělé čtenáře

GURŤJEVOVA
celý měsíc během půjčování
KDO HLEDÁ, NAJDE – soutěž 

CHARITA OSTRAVA

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

2.–31. 1.
Výstava fotografi í ze života seniorů CHS Gabriel

14. 1. v 16.00 hod.
Odpoledne s písničkou: Písničky k tanci i posle-
chu. Hraje Pete-Sax 

15. 1. ve 14.00 hod.
Kavárna pro pamětníky: Novoroční setkání. 
o.p.s. Živá paměť

21. 1. ve 14 hod.
Polsko – královská města Wroclav, Varšava, 
Gdaňsk. Přednáška s  projekcí, přednáší Dana 
Barnetová 

31. 1. v 11.00 hod.
Bělský les v zimě: vycházka do lesa. Vede Da-
nuše Hanáková. Sraz v CHS Gabriel.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

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

Zápisy do kroužků na 2. pololetí probíhají na všech 
recepcích anebo na www.svczabreh.cz online.
10.–11. 1.  Svět ve 3D, info: p. Juřičková
17.–18. 1.  Čertoviny – setkání dětí z letních tábo-

rů, info: p. Kovářová
24.–26. 1.  IQ play FESTIVAL, chytré hry a hračky 

nejen pro děti, info: p. Prais
1. 2.  Karneval – pro rodiny s  dětmi, info: 

p. Volek

Pobočka V Zálomu 1
11. 1. Florbalový trénink, info: p. Erbs
12. 1.   Florbalový kondiční trénink, info: p. Erbs
13. 1.   Liga férového fotbalu, přihlášky pře-

dem, info: p. Červená

18.–19. 1.   Badmintonové soustředění, info: p. Erbs
26. 1.   Badmintonový turnaj, hala Varenská, 

info: p. Erbs

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVAR ARÉNA
Tel.: 596 707 112

26. 12. 2019 – 5. 1. 2020
MISTROVSTVÍ SVĚTA IIHF V  LEDNÍM HOKEJI 
JUNIORŮ 2020
2. 1. 10.00 1. ZÁPAS O UDRŽENÍ
 15.00 ČTVRTFINÁLE 
 20.00 ČTVRTFINÁLE
4. 1. 11.00 2. ZÁPAS O UDRŽENÍ 
 15.00 SEMIFINÁLE 
 20.00 SEMIFINÁLE
5. 1. 11.00 3. ZÁPAS O UDRŽENÍ
 15.00 ZÁPAS O 3. MÍSTO
 19.00 ZÁPAS O 1. MÍSTO

17. 1. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC VERVA LITVÍNOV, 
utkání Tipsport hokejové extraligy

19. 1. v 16.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ENERGIE KARLO-
VY VARY, utkání Tipsport hokejové extraligy

21. 1. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, 
utkání Tipsport hokejové extraligy

24. 1. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – MOUNTFIELD HRADEC 
KRÁLOVÉ, utkání Tipsport hokejové extraligy

28. 1. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – PSG BERANI ZLÍN, 
utkání Tipsport hokejové extraligy

MULTIFUNKČNÍ HALA
Tel.: 596 707 213

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ, soboty a neděle 16.30–
18.30 hod.

PŘIPRAVUJEME:
11. 3. 2020 GREGORIAN 20 / 2020 – 20th AN-
NIVERSARY WORLD TOUR / OSTRAVAR ARÉ-
NA. Jsou bezpochyby jedním z  nejúspěšnějších 
hudebních seskupení současnosti. Jedinečné 
provedení kultovních popových a rockových pís-
ní, roucha mnichů, dokonalý zpěv, úžasné efekty 
a  pozitivní emoce – to vše dohromady přináší 
posluchačům a  návštěvníkům koncertů neopa-
kovatelný zážitek. Za 20 let svého působení na 
hudební scéně se Gregorian stali jednoznačně 
nejlepší chorálovou skupinou světa. 8 úchvatných 
klasicky školených hlasů podpořených vynikající-
mi hudebníky, to je hudební skupina, která doved-
la svou hudbu až k magické dokonalosti – každý 
nástroj a hlas mají své nezaměnitelné místo a tvo-
ří dokonalou harmonii.

DIÁŘ
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Řešení úloh z minulého čísla: křížovka – Už Adam s Evou si fíkovými listy kryli svá nahá těla; sudoku – 86145732 = Zábřežka; 
přesmyčky – Březinova, Dukelská, Knejzlíkova, Kotlářova, Komarovova, Česká, Bratrská, Čermákova, Belikovova, Krylovova

KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

SUDOKU S TAJENKOU

Křížovka: 23. ledna oslaví ostravský rodák a bývalý vynikající 
hokejový obránce (1.  tajenka) své padesátiny. Hrával za HC Vít-
kovice, mistrovskou Duklu Jihlava a zámořské kluby NHL. S muž-
stvem New Jersey Devils získal (2.  tajenka), který pak 2.  srpna 
2003 přivezl ukázat do našeho městského obvodu. Byl členem 

zlatého českého týmu na ZOH 1998 v Naganu. Do dalších let mu 
přejeme stálé zdraví.

Tři luštitele, kteří nám do 16. ledna zašlou správnou tajenku na 
adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní 
úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Z historie. Ve čtyřicátých letech 19. století byl počet obyvatel na 
území dnešního obvodu Ostrava-Jih asi (1. tajenka). Za sto let se ten-
to počet zvýšil téměř 20x, takže v roce 1940 zde sídlilo už (2. tajen-
ka) obyvatel. Tento dramatický nárůst způsobil příchod průmyslové 
revoluce, zejména pak po založení Vítkovických železáren.

Sudoku řešíme běžným způsobem a tajenky odhalíme na podbar-
vených políčkách ve 3. a 7. řádku obrazce.

VOLNÝ ČAS

7 4 3

4 8 1

8 9 4 7

5 3 9 1

4 3 7 9

9 4 2 8

1 8 7 6

9 2 8

7 9 8

1.
K A

Černošedý zpěvný pták

2. Krůpěj

3.
K A

Hrací list

4. Placený potlesk

5.
K A

Středověká bouda u šachty

6. Ženské jméno (20. 6.)

7.
K A

Vývojové stadium hmyzu

8. Karabáč

 ÚSMĚVNÁ DOPLŇOVAČKA
„Ale, děti, já už jsem stará a nemůžu s vámi divočit jako zamlada,“ 

ztěžka oddychuje babička. „Nepovídej, babi, vždyť jsi ještě čipera 
a vypadáš docela dobře,“ chlácholí ji vnoučata. „Když ale jinak ne-
dáš, tak si alespoň k nám na chvíli sedni a vyprávěj, jaké to bylo…“ 
(dokončení v tajence ve středním sloupci).

Pomůcka:
Akim, 
Assen, 
seraj

Pravo- 
slavný 
kněz

Odmítání 
morálních 

norem

Student 
medicíny

Kovový 
plát

Autonom-
ní oblast 

(zkr.)
Stupně

Rumunský 
přítok 
Dunaje

Pochod 
(zastar.)

Belgický 
zpěvák 

italského 
původu

Chem. zn. 
sodíku

Amisův 
přítel

Židovský 
duchovní

Nejstarší 
doba v ge- 

ologické 
hist. Země

Německy 
„orel“ 

(básn.)

Jihoamer. 
step

Tělo (ana-
tom.)

Býv. název 
papírnictví

Slovensky 
„pometlo“

Zima Žaludeční 
lékyOvčí 

pěšinky 
(nářečně)

Sestra 
matky

Vokali-
zovaná 

předložka

Abort Praobyv. 
ŠpanělskaMěsto na 

severu 
Nizozemí Vedro

1. DÍL 
1. TAJENKY

2. DÍL 
1. TAJENKY

Pár
Obruba Sázková 

hra

Lesklý 
nátěr

Sloh Muž.jméno 
(26. 4.) Výše než

Slovensky 
„pátek“ Malý krok Bezvěrci

Název 
zn. litru

Domácí 
hlídači

Ozn. našich 
letadel

Zakladatel 
dadaismu

Řím.čísly 
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Odborné 
články

Palác 
sultána
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Hlásání 
křesťan-

ství

Hluboká 
rokle
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vozu
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Soboty

Inic. zpěv. 
Kotvalda

2. TAJEN-
KA Citoslovce 

rytmu 
hudbyTelevizní 

stanice

Jeden ze 
smyslů

Statný 
srnec

Cizí muž. 
jméno

Kód New 
Yorku

Zkr. před 
letopočtem

Knofl ík
Stará 

polní míra 
(sloven.)

Ulpívat

Listnaté 
stromy Přirovnání Rusky 

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

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor fi nancí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260

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

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

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

Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278

Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450

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

Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289

Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Odbor vztahů s veřejností Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Odbor strategického rozvoje Ing. Daniel Adamčík 599 430 341

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

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

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Perio-
dický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná 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. 1. 2020 • Číslo: 1 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 13. 1. 2020 • Foto na titulní straně: Martin Grobař

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH

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

Parkovací objekt Městská část 
Ostrava Podlaží Volná stání pro osobní moto-

rová vozidla
Volná stání pro
motocykly

01 Fr. Formana Dubina PP 2, 6, 8, 15, 17, 18, 20, 27, 29, 32, 34, 
35, 42, 44, 46, 48, 49, 57, 58, 59

32 Vl. Vlasákové Bělský Les
PP 15/1, 31/1

NP 56/1, 72/1

33 Vl. Vlasákové Bělský Les NP 54/1, 69/1

41 B. Václavka Bělský Les
PP 34/1

NP 50/1, 75/1

42 B. Václavka Bělský Les
PP 12/1

NP 69/1

SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ÚNOR 2020
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14.00 hod. a následující den odvezeny.

Pondělí 3. 2.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20

Úterý 4. 2.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30, 
64, 81, 118, 133
Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34

Středa 5. 2.
J. Maluchy 75
Plzeňská 10
Dr. Martínka 15

Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

Čtvrtek 6. 2.
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 18
V. Jiříkovského 17, 22
J. Maluchy 9, 18, 
J. Matuška 32
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27

Pondělí 10. 2.
Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31

A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Aviatiků 4
Stadická 13

Úterý 11. 2.
Dr. Martínka 5, 30, 33, 59
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly 
x L. Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. Lyska

Středa 12. 2.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77

Krakovská 16
U Lesa 39
Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80

Čtvrtek 13. 12.
Provaznická 1, 11, 63, 
U Prodejny 7
Klegova 62
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 95
Hasičská 60

Pondělí 17. 2.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38

Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Bystřinova 16
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1

Úterý 18. 2.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 4
Hulvácká 22

Středa 19. 2.
Horymírova 30, 114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 7, 35

Čtvrtek 20. 2.
Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD 
– střed

Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9

Pondělí 24. 2.
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23, 
38, 50

Úterý 25. 2.
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krásnoarmejců 22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74

Středa 26. 2.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147, 
157, 180
Srbská 1, 21

Čtvrtek 27. 2.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39, 49, 71
Drůbeží 1

V průběhu roku 2020 poskytne OZO Ostrava na-
šemu městskému obvodu celkem 900 ks velkoob-
jemových kontejnerů. V měsíci lednu 2020 bude 
OZO Ostrava provádět v rámci statutárního města 
Ostravy také odvoz a likvidaci vánočních stromků. 
Auto s lisem bude jezdit dle potřeby, vyplývající 
z podnětů od občanů a monitoringu v terénu.
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SE SYMFONICKÝM ORCHESTREM

HURRICANE
SYMPHONY

TRIBUTE LIVE SHOW
O F F I C I A L  T R I B U T E  B A N D :  H E A V E N  C A N  W A I T

17.4. OSTRAVA
DUm kultury MEsta Ostravy

Základní škola

a mateřská škola, s. r. o.

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh

pro děti a žáky s více vadami

přijímá děti a žáky 

www.volgogradska.cz

facebook.com/soukroma.skola.ostrava 

schools@volgogradska.cz 

TLF: 596 751 699

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

PRODEJNA BRILAS  

JEN KOUSEK OD VÁS!

 A N O  

BRILAS Ostrava-Poruba BRILAS Ostrava

WWW.BRILAS.CZ

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKosososssoosososo mimimimimimmmimmmKKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák  17171777232333333333/2/2/2/2/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvvaaaaa PPPPPoororororububububububuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff//faxaaxaxxaxaaxxx::: 55555559696969696999 9956566 22222222222222222222220222220202020202020
mmmmmmomommmmom bibibibibibibibibiiibillllllllll::::::::: 66666666666666070707070000000 222215151 9990404

wwwwwwwww .vv.vvvvvododododaarararr.cc.c. zzz
ee-e-e mamamammaaiilililiilllil::::: vvvvvvodododododododdoddddddaaaaaaaaarararaaarra @a@a@a@a@a@aa@ tltltltltlltlaaasa .c.czz

Regionální klub 
MSK SPD Ostrava

si dovoluje 

a vo

s pro

a sou
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FINANČNÍ NÁHRADA 
AŽ 1 200 KČ* 
MĚSÍČNĚ

www.mojeplazma.cz
Pobočky Ostrava, Český Těšín 
a Frýdek Místek

* Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 
zákona 373/2011 Sb. o specifi ckých zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro 
výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr 
nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na fi nanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, 
hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba 
požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

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

Tel.:   2
20. - 23. ledna  denně 9.00 -18.00 hod.  Výstaviště erná louka Ostrava

P IJ TE SE INSPIROVAT   www.INFOTHERMA.cz

Ostrava-Poruba OPTIKA TRIUMPH

VELKÉ SLEVY

NA BRÝLOVÉ

VÝPRODEJ

SLEVA
OPTOMETRIE

OBRUBY

ZDARMA

www.optika-triumph.cz
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VAŠE 
VYSNĚNÁ 
KOUPELNA
Výškovická 3123/46
700 30 Ostrava-Zábřeh

Otevírací doba:
PO–NE  8:00–20:00
Telefon: +420 595 781 830
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