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VOLBY 2021
Volby do Poslanecké sně-

movny Parlamentu České repub-
liky se konaly ve dnech 8. a 9. říj-
na 2021. K volebním urnám přišlo 
65,43 procent oprávněných 
voličů. Potřebný počet hlasů 
pro vstup do Poslanecké sně-
movny na následující čtyři roky 
získaly: koalice SPOLU tvořená 
stranami ODS, KDU-ČSL a  TOP 
09 (27,79 %), ANO 2011 (27,12 %), 
koalice PIRÁTI a  STAROSTO-
VÉ (15,62 %) a  SPD (9,56 %). 
V městském obvodě Ostrava-Jih 
zamířilo k volebním urnám v 96 
volebních okrscích 54,77 procent 
oprávněných voličů. O  přenos-
nou volební schránku požádalo 
před volbami prostřednictvím 
úřadu 369 voličů. O  přenosnou 
schránku mohou zdravotně in-
disponováni voliči požádat před 
každými volbami.

SVATOMARTINSKÉ 
BINGO PODRUHÉ

Ve velkém sále K-TRIO na 
ulici Dr. Martínka v  Hrabůvce 
je 11. listopadu 2021 od 16 do 
19 hodin připraveno spole-
čenské odpoledne. V  rámci 
programu si mohou zájemci 
zahrát oblíbenou hru bingo, 
poslechnout příjemné melo-
die a  připomenout si tradice 
spojené se svatomartinským 
vínem. „Věřím, že si lidé budou 
moci stejně jako v prvním roč-
níku užít příjemnou odpolední 
atmosféru a  dobře se pobaví. 
Máme připraveny také ceny 
pro vítěze binga – jednodu-
ché hry, kterou si může zahrát 
skutečně každý,“ zve starosta 
Martin Bednář. Vstup na akci 
je zdarma. Je však nutno počí-
tat s omezenou kapacitou sálu 
a  respektovat aktuálně platná 
protiepidemická opatření.

POTRAVINOVÁ SBÍRKA POMOHLA LIDEM V NOUZI
Zaměstnanci úřadu měst-

ského obvodu Ostravy-Jih se 
zapojili do desátého ročníku 
sbírky potravinové pomoci. Ta 
se na radnici konala třetí říjnový 
týden u  příležitosti Mezinárod-
ního dne za odstranění chudo-
by, který Organizace spojených 
národů ustanovila na 17. října.

Do potravinové sbírky při-
spěli zaměstnanci ze všech od-
borů, včetně radních. Celkem se 
podařilo nashromáždit 170 kilo-
gramů potravin, které následně 
putovaly lidem v nouzi. Šlo na-
příklad o masové konzervy, olej, 

dětskou výživu, přesnídávky, 
trvanlivé mléko, instantní polév-
ky, luštěniny, těstoviny, rýži, čaj, 
kávu apod.

„Nedávná epidemie navýšila 
počet osob, které se ocitly v tí-
živé situaci. Každá pomoc, kte-
rou těmto lidem zajistíme, má 
pro ně velký význam. Pomůže 
jim i  zjištění, že se svými pro-
blémy nejsou sami. Chtěl bych 
tedy poděkovat zaměstnan-
cům radnice, že nejsou lhostejní 
k druhým a potravinovou sbírku 
každoročně podporují,“ řekl mí-
stostarosta Jan Dohnal.

AKTUALITY

VÁNOČNÍ TRHY OKOUZLÍ BOHATÝM PROGRAMEM
Městský obvod připravil 

v  termínu od 1. do 23. prosince 
2021 pro své obyvatele i  ná-
vštěvníky Jihu bohatý předvá-
noční program. Kromě tradiční 
půvabné světelné výzdoby se 
letos poprvé plně rozzáří také 
Náměstí Ostrava-Jih v  Hra-
bůvce. 

Příjemnou sváteční atmo-
sféru podpoří stánky s  na-
bídkou občerstvení i  zboží. 

Zároveň se příchozí mohou tě-
šit na ukázky řemesel. Ve stře-
du 1. prosince se na náměstí 
slavnostně rozsvítí živý vánoč-
ní strom a celá výzdoba obvo-
du. V  neděli 5. prosince přijde 
i Mikuláš. Trhy budou v provozu 
denně od 10 do 21 hodin. Každý 
den od 17 hodin je připraven 
pestrý kulturní program. Na 
pódiu vystoupí mimo jiné Add 
Gospel Přerov, Dalibor Gondík 

s dixielandem, Vladimír Hron se 
sborem Permoník a další.

Od 1. do 16. prosince od 16 do 
19.30 hodin a od 17. do 23. pro-
since od 16 do 20.30 hodin bude 
v provozu vánoční kino a od 17. 
do 23. prosince od 13 do 19 ho-
din bude možné zavítat do mi-
nizoo.

„Pohodové vánoční trhy, kde 
se lidé mohou bezprostředně 
naladit na notu nejkrásnějších 

svátků v  roce, na Jihu chyběly. 
Vloni to bohužel nevyšlo, o  to 
více se těšíme na ty letošní. Vě-
řím, že si při jejich návštěvě na-
jdou to své kouzlo Vánoc malí 
i  velcí a  že naše trhy příjemně 
rozšíří předvánoční akce v Ostra-
vě,“ uvedl starosta Martin Bednář 
k přípravě vánočních trhů.

Kompletní program a  in-
formace k  akci najdete na: 
www.ovajih.cz.

NOVÝ KALENDÁŘ PŘEDSTAVUJE KRÁSY JIHU. Úřad 
městského obvodu Ostravy-Jih vydává v těchto dnech kalendář 
pro rok 2022 s názvem Ostrava-Jih 2022. Každý měsíc dopro-
vází jedna fotografie, která se vztahuje k našemu obvodu. Au-
torsky se na kalendáři podíleli Martin Grobař, Lukáš Ston, Lucie 
Hýžová a Daniel Kereškéni. Kalendář bude k dostání v infocentru 
na Náměstí Ostravy-Jih a v kulturním domě K-TRIO na ulici Dr. 
Martínka 4 v Hrabůvce. Výjimečně jej také obdrží tři vylosování 
úspěšní řešitelé křížovky, kterou najdete na straně 23.

Titulní snímek kalendáře

Do potravinové sbírky se zapojili také radní Dagmar Hrabovská, Jan 
Dohnal, Zdeněk Hűbner a Hana Tichánková.

Autor: Daniel Kereškéni
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VE VÝŠKOVICÍCH MÍSTO ZCHÁTRALÉ ODRY VYROSTE LIDL
V  úterý 12. října 2021 vydal Magistrát 

města Ostravy územní rozhodnutí pro vý-
stavbu nové prodejny Lidl na místě bývalého 
obchodního centra ODRA ve Výškovicích. 
Součástí stavby je také technická a doprav-
ní infrastruktura  včetně šestasedmdesáti 
veřejných  parkovacích míst. Také vznikne 

sto vyhrazených parkovacích míst pro ná-
vštěvníky Lidlu.

„Občané Výškovic, a nejen oni, se koneč-
ně dočkají řešení dlouhodobě neutěšeného 
stavu bývalého obchodního centra, které 
je od roku 2006 v  soukromém vlastnic-
tví. Vydané územní rozhodnutí pro stavbu 

prodejny Lidl je dalším krokem k  tolik po-
třebné revitalizaci dané lokality. Nebude-li 
projektu nikdo a nic stát v cestě, plánuje Lidl 
zahájení výstavby na podzim 2022 a  ná-
sledné otevření prodejny zhruba v  květnu 
2023,“ uvedl starosta městského obvodu 
Ostrava-Jih Martin Bednář.

POKRAČUJÍ KONTROLY OBECNÍCH DOMŮ
Dodržování povinností nájemců, ověření počtu nahlášených osob žijících v bytě i technický stav bytů, včetně závad a po-
škození obecního majetku, provádí radnice Ostravy-Jihu již pátým rokem s cílem zajistit lidem bezpečné a klidné bydlení 
i ochranu obecního majetku.

„V současnosti máme ve správě zhruba 
5  200 obecních bytů ve 312 bytových do-
mech. K prvním kontrolám jsme vzhledem 
k množícím se stížnostem přistoupili v roce 
2017 a od té doby na základě podnětů zatím 
zkontrolovali 948 bytů. Těm, kteří nehod-
lají respektovat pravidla slušného soužití 
a  porušují domovní řád, dáváme formou 
upozornění či přímo výpovědi jasný sig-
nál, že o  problémové nájemníky nestojíme 
a nebudeme jejich chování tolerovat,“ řekla 
místostarostka Markéta Langrová, která má 
bytovou oblast sedmým rokem na starosti.

Celkem už dostalo výpověď 83 dosa-
vadních nájemníků bytů, dalším nebyly 
z  důvodu závadného chování nájemní 
smlouvy prodlouženy. Písemné upozornění 
ohledně závadného chování a k dodržová-
ní platného a  účinného domovního řádu 

pak obdrželo dalších 121 nájemců. „Nedo-
jde-li u  nich k  nápravě, ukončíme nájem 
také jim,“ uvedla místostarostka pro byto-
vou oblast Markéta Langrová.

Zatím poslední provedené hromadné 
kontroly bytů se v  září a  v říjnu bez před-
chozího upozornění zaměřily na 48 bytů 
v  bytových domech na ulici Františka For-
mana s číslem popisným 30 a 55 na Dubině. 
Do dalších 56 bytů pak zástupci odboru by-
tového a  ostatního hospodářství a  odboru 
sociální péče zdejšího úřadu zamířili na ulici 
Čujkovova 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 v Zábřehu. 
V  rámci kontrol bylo současně přestárlým 
seniorům poskytnuto sociální poradenství 
přímo na místě.

Ve většině zpřístupněných bytů bylo vše 
v pořádku – nebylo zjištěno žádné poruše-
ní podmínek nájemní smlouvy, domovního 

řádu či dalších právních předpisů vyplýva-
jících z občanského zákoníku. U dvou bytů 
nebude z  důvodu rušení nočního klidu, 
včetně opakovaných zásahů Policie ČR, 
prodloužena nájemní smlouva a jejich oby-
vatelé se budou muset do konce listopadu 
vystěhovat. Porušení povinností ve formě 
odkládání věcí ve společných prostorách 
domu bylo zaznamenáno hned v devíti pří-
padech a ve třech bytech se řešilo také by-
dlení neevidovaných osob. Všechny případy 
bude radnice neprodleně řešit.

Místostarostka Markéta Langrová při-
pomněla také zpětnou vazbu: „Od řady 
nájemníků zaznamenáváme kladnou reakci 
i poděkování za to, že se z domu na základě 
kontrol museli odstěhovat problémoví lidé, 
díky čemuž se teď ostatním bydlí o poznání 
příjemněji.“

AKTUALITY

Vážení čtenáři,
naše pozornost začíná pomalu, ale jis-

tě směřovat k  nejkrásnějším svátkům roku, 
tedy Vánocům, přesto si dovolím vrátit se 
na chvíli k jinému svátku. K říjnovým volbám 
do Poslanecké sněmovny, které lze označit 
jako svátek demokracie. Nikoliv k výsledkům 
a  následnému vyjednávání, ale k  chování 
před volbami. Je skvělé, že v naší zemi máme 
výsadu takto každý sám za sebe rozhodovat. 
Ale je opravdu nutné, aby se lídři stran vzá-
jemně uráželi, křičeli na sebe nejen v televiz-
ních debatách? Je nutné se mnohdy bez sku-
tečné znalosti věci špinit a hanit na sociálních 
sítích? Populisticky podávat trestní oznámení 
jen proto, aby se chvíli hovořilo, že bylo po-
dáno? Vůbec se nedivím, že prvovoliči k vol-
bám nejdou, anebo věří čemukoli. My, kteří 
jsme nějaké volby v  posledních 30 letech 
zažili, víme, že politika před volbami hrub-
ne, proslovy se opakují a  prodlužují a  také, 
že se vždy týden před volbami objeví „zce-
la nové“ kauzy. Je smutné vnímat obdobné 

nízké a  prostoduché otravování veřejného 
prostoru. Příště bych byl rád za věcnou, klid-
nou, argumentační debatu a  představení 
vizí a  programů. Proto si dovolím pochválit 
zastupitele městského obvodu Ostrava-Jih, 
neboť aktuální tři roky probíhají tímto způ-
sobem. Ano, často se neshodneme a máme 
opravdu různé pohledy na svět, ale vždy se 
pozdravíme, o  Vánocích rozdáme cukroví, 
jsme ochotni vycházet si vstříc a  respekto-
vat názory ostatních. Doufám, že se již naši 
nejvyšší politici přestanou hádat a  začnou 
pomáhat naší zemi, třeba přijetím potřeb-
ných zákonů, o kterých jsem v úvodníku psal 
minule. Pevně v  to věřím, protože jen spo-
luprací a vzájemným vnímáním se můžeme 
dostat dál. Velmi si cením spoluobčana, který 
mi napsal ohledně mládeže ve věku 14 až 17 
let s tím, že pro jejich vyžití vlastně na sídlišti 
nic není. Budeme se problému věnovat, ale je 
tady opět i šance, aby si tito mladí lidé s po-
mocí rodičů a  známých podali své projekty 
a využili myšlenku participativního rozpočtu, 

v  rámci kterého máme na nápady obyvatel 
Jihu opět vyčleněno 10 milionů korun. Hlaso-
vat mohou Jižané už od 16 let.

Pohodové listopadové dny vám přeje
Martin Bednář
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET VRCHOLÍ
Hlasujte pro projekty, které byste v obvodu rádi viděli. Hlasová-

ní je dostupné ještě do půlnoci v neděli 7. listopadu na webových 
stránkách: www.nasjih.cz. Hlasovat je možné i v informačním centru 
na Náměstí Ostrava-Jih nebo na radnici (Horní 3 v Hrabůvce, budo-
va A – Informace). K dispozici máte čtyři kladné a dva záporné hlasy, 
které můžete libovolně rozdělit mezi projekty napříč všemi částmi 
obvodu – Zábřeh, Výškovice, Hrabůvka, Dubina a Bělský Les. Potvr-
zení svého rozdělení hlasů provedete prostřednictvím e-mailu, kam 
vám zašleme zprávu s odkazem. Potvrzení můžete provést kdykoliv 
během hlasování.

Stejně jako v loňském roce rozdělujeme 10 milionů korun z roz-
počtu městského obvodu a  už teď jsme zvědaví, jaké projekty se 
za ně budou realizovat. Z loňského roku jsme také zachovali soutěž 
o tablet! Jeho výherce vylosujeme po ukončení hlasování, sledujte 
naše stránky a sociální sítě.

Do současné chvíle jsme díky vám realizovali 62 projektů za té-
měř 32 milionů korun. V obvodu tak vzniklo mnoho dětských hřišť, 
sportovišť pro různé sporty, knihobudka, opravila se kaplička či zvo-
nička na hřbitově. Z nejnovějších projektů je to pak Památník lokalek 
v  Piskačach z  loňského roku. Jeho slavnostní předání autorovi se 
uskutečnilo v první polovině října.

Hlasujte pro své favority z 38 projektů a vyberte, co nového vznikne na Jihu. Více informací, přesné lokality 
a fotografie či obrázky najdete na webových stránkách: www.nasjih.cz.

DUBINA A BĚLSKÝ LES
D1 Dřevěná reklamní tabule se stříškou – dřevěné reklamní tabule pro umís-
ťování nabídek akcí v ZŠ a MŠ B. Dvorského 1  . . . . . . . . . . . 150 000 Kč

D2 Úschovna kol a koloběžek – úschovna kol a koloběžek pro žáky, rodiče 
i zaměstnance ZŠ B. Dvorského 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500 000 Kč

D3 Dětský přírodní ráj – přírodní prostředí pro dětskou hru, pokusy a objevy 
v MŠ B. Dvorského 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000 Kč

D4 Oddechový zelený minipark na Dubině – regenerace zdevastované as-
faltové plochy ve vnitrobloku ulic Jana Škody a Václava Jiříkovského . . . .  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 500 000 Kč

D5 Park u smyčky tramvají – park se zelení, s  lavičkami, informační tabulí 
a mlátovým chodníkem k připomenutí historie bývalé tramvajové smyčky na 
Dubině  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 Kč

D6 Heroldovo hřiště – vybudování nového pískoviště, mobiliáře a dětských 
prvků pro předškolní děti na prostranství mezi domy 1560/8, 1562/6 a 1563/4 
na ulici Jiřího Herolda.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 500 000 Kč

D7 Komunitní zahrada a park – vznik komunitní zahrady pro pěstebně-rela-
xační činnost na zelené ploše mezi ulicemi Františka Lýska a Cholevova . .  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 500 000 Kč

HRABŮVKA
H1 Kruh pro zdraví – Fitness zóna Mitušova – vznik atraktivní zóny pro zdra-
ví, pohyb a cvičení určené široké veřejnosti v blízkosti ZŠ Mitušova 16 .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 500 000 Kč

H2 Obnova sportovního hřiště – výměna popraskaného asfaltového povr-
chu, osazení sloupů pro natáhnutí sítě a branek a přidání laviček za domem 
Krestova 1329/36B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 000 Kč

H3 Relax zóna na Krestovce pro všechny – relaxační zóna s příjemným po-
sezením v záplavě kvetoucích stromů, keřů a květin v areálu ZŠ Krestova  .  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 500 000 Kč

H4 Včela medonosná a člověk – vybudování včelínů v areálu detašovaného 
pracoviště ÚMOb na ulici Provaznická, jejich prohlídky s výkladem o včelách  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 000 Kč

H5 Fit Park Stadická – revitalizace pískoviště, využití plochy bývalého štěr-
kového hřiště pro odpočinek a sportovní aktivity . . . . . . . . 2 000 000 Kč

Autor projektu Petr Lexa Přendík při slavnostním předání Památní-
ku lokalek v Piskačach

JIH
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H6 Zdař Bůh – instalace svítícího oblouku připomínajícího historii Ostravy 
a celého regionu v blízkosti světelné křižovatky naproti ÚMOb Jih .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 250 000 Kč

H7 Hobby sportovec – využití veřejně přístupných hřišť v rámci organizova-
ných sportovních tréninků pro širokou veřejnost pod vedením profesionálů  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200 000 Kč

H8 Jih ožije hudbou – festival místních kapel a souborů – dvoudenní festi-
val, který na Náměstí Ostrava-Jih představí lokální hudební uskupení a uměl-
ce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 Kč

VÝŠKOVICE
V1 Děti patří na hřiště! – dětské hřiště s pískovištěm, domečkem se sklu-
zavkou, s  houpačkami a  posezením mezi panelákovými domy Lumírova 
490/9, 489/11 a areálem VŠB-TUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 000 Kč

V2 Hurá za školu – revitalizace areálu u ZŠ Šeříková a jeho přeměna na wor-
koutové hřiště s prvky dětského hřiště  . . . . . . . . . . . . . . 2 500 000 Kč

V3 Ve stínu a v bezpečí to mravenečkům svědčí – zastínění ploch na hřišti 
na ulicích Šeříková, Břustkova, tvorba sedacích míst na hřišti a pískovišti, vý-
měna dopadové plochy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 000 Kč

V4 Dobry plac, kaj není nuda – víceúčelová hrací plocha na hřišti za domem 
na ulici Lumírova 546/76 pro tenis, pozemní hokej, kopanou, basket a další  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 500 000 Kč

V5 Hřiště pro sviště – revitalizace stávajícího dětského hřiště, přilehlého pís-
koviště a travnatého kopce mezi ulicemi 29. dubna a Výškovická.  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 200 000 Kč

V6 Zídka – oplocení kolem kontejneru – zbudování gabionové zídky kolem 
kontejnerů v ulici Lumírova 540/64 . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000 Kč

V7 Bezpečné hřiště na míčové hry, bez dopravních nehod – oprava nerov-
ného povrchu hřiště mezi ulicemi Lužická a Výškovická, instalace záchytné 
sítě a vybavení o prvky pro sport .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 000 000 Kč

V8 Zdravý internet dětem – besedy o zdravém užívání internetu s odborní-
ky zaměřené do všech základních škol v městském obvodu, jejichž zřizova-
telem je MOb O-Jih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 000 Kč

V9 Přírodní posilovna RAVEN – přírodní posilovna za domy na ulicích Jičín-
ská a Výškovická převážně ze dřeva s pryžovým povrchem, vznik prostoru 
pro amatérský i pokročilý trénink.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 500 000 Kč

V10 Víceúčelové hřiště „Podlesí“ pro nejmenší děti – hřiště pro nejmenší 
děti s pryžovým povrchem, síťovým oplocením a sportovními prvky u chod-
níku za domem Proskovická 47 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 000 000 Kč

ZÁBŘEH
Z1 Galerie venku – stará zídka na  ulici Mňukova poslouží jako plocha pro 
tvorbu uměleckých děl, která by se v určitých intervalech měnila za nová .  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72 000 Kč

Z2 Relax pro děti za ulicí Svornosti 24 – dětské pískoviště s ohrádkou, zá-
věsná houpačka se skluzavkou a s lavičkou, odstranění chátrajícího klepáče 
se sušáky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 Kč

Z3 Vodník – přeměna starého betonového hřiště před domem na ulici Výš-
kovická 63 na hřiště pro děti od 2 do 15 let . . . . . . . . . . . . 2 500 000 Kč

Z4 Nebuď OUT, pojď na WORKOUT – vybudování workoutového hřiště pro 
žáky, studenty, sportovce i širokou veřejnost za budovou ZŠ Kosmonautů 15  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 950 000 Kč

Z5 Venkovní učebna ZŠ Volgogradská – vybudování venkovní učebny na 
zahradě základní školy ZŠ a MŠ Volgogradská 6B .  .  .  .  .  .  .  .  . 800 000 Kč

Z6 Vraťme děti zpátky na hřiště II. – Minigolfový a  trampolínový svět 
– rozšíření, doplnění a zmodernizování sportovního areálu při ZŠ a MŠ Ho-
rymírova 100 o nové prvky.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 000 000 Kč

Z7 Společně venku – herní plocha a  sportoviště s  moderním bezpečným 
povrchem Smart Soft pro rodiny s dětmi z okolí a děti z mateřské školy na 
ulici Mozartova 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000 Kč

Z8 Na kole, ke škole – realizace elegantního kvalitního krytého stání pro cca 
10 až 12 kol s vegetační střechou suchomilných rostlin před vstupem do ZŠ 
Kosmonautů 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 000 Kč

Z9 Po škole a po práci užij si relaxaci – zbudování zázemí pro výuku a vzdě-
lávání na čerstvém vzduchu, hru a pohybové aktivity za budovou ZŠ Kosmo-
nautů 15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 000 000 Kč

Z10 Kousek Japonska uprostřed sídliště – parčík ve stylu japonské zahrady 
mezi nově vybudovanými chodníky u domu Krasnoarmejců 24.  . 500 000 Kč

Z11 Nepoťme se zbytečně, mějme „klimu“ konečně – vybudování klimati-
zace v budově MŠ U Lesa na ulici Patrice Lumumby 25  . . . . . 500 000 Kč

Z12 Mezi domy spolu a přírodně – bezva místo pro volný čas dětí i dospě-
lých na dvoře mezi domy na ulicích Jiskřiček, Svornosti a Patrice Lumumby  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 500 000 Kč

Z13 Multifunkční hřiště podruhé – sportovní hřiště standardních rozměrů 
pro fotbal, basketbal a jakékoliv jiné sportování na dvoře domů Tarnavova, 
Dolní a Zimmlerova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 000 Kč

CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT NEBO POTŘEBUJETE PO-
RADIT S  HLASOVÁNÍM? Neváhejte kontaktovat koordinátor-
ku participativního rozpočtu Terezu Kašingovou na e-mailu: 
tereza.kasingova@ovajih.cz nebo telefonním čísle: 720 952 981.

JIH

Hlasovat můžete 
od 25. října 

do 7. listopadu.
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PEČOVAT O  ZACHOVÁNÍ A  ROZVOJ SVÉHO 
MAJETKU JE ÚKOLEM KAŽDÉHO VLASTNÍKA

Je městský obvod Ostrava-Jih bohatý? Co to vlastně znamená? Patří sem spousta pečlivě a dobře spravovaného majetku? 
Nebo se do bohatství obce započítává úplně něco jiného? S tím vším souvisí celá řada otázek a ruku na srdce, ne každému 
je představa o obecním majetku zcela jasná. Lze říci, že jej tvoří finance, infrastruktura, věci movité, jako například mobi-
liář, vybavení obecních organizací a škol, věci nemovité, tedy pozemky a budovy. Vedoucí majetkového odboru Andrea 
Miškaříková se stala průvodkyní oblasti, která se prakticky prolíná všemi odbory úřadu a dotýká se mnohých jeho činností.

 » O  jakém majetku si budeme povídat? 
Není totiž majetek jako majetek.

Máte pravdu. Na odboru majetkovém 
máme na starosti majetek nemovitý, a  to 
převážně pozemky na území našeho měst-
ského obvodu, respektive námi spravova-
ných katastrálních územích, jakými jsou 
Výškovice u  Ostravy, Zábřeh nad Odrou, 
Dubina u Ostravy a Hrabůvka.

 » Myslíte například chodníky, parky a po-
dobně?

Přesně tak. Jsou to téměř všechny po-
zemky na našem území - zelené plochy 
kolem domů, parky, pozemky pod komuni-
kacemi, chodníky, zahrádky, zelené plochy 
kolem cest, louky i pole a tak dále. Jedná se 
tedy o nemovité věci, které vlastní statutár-
ní město Ostrava a náš městský obvod tento 
majetek spravuje.
 » Zákon ukládá obcím povinnost majetek 

využívat účelně a  hospodárně v  souladu 
s  jejími zájmy a  úkoly. Důležitá je samo-
statnost obce při rozhodování o majetku. 
Takže o veškerých krocích rozhoduje ob-
vodní zastupitelstvo?

Působnost zastupitelstva městského ob-
vodu je vymezena zákonem o obcích. Máme 
zde však ještě jeden důležitý právní předpis, 
kterým je Statut města Ostravy. Jedná se 
o  vyhlášku, která nastavuje všem měst-
ským obvodům závazná pravidla, jakým 
způsobem mohou s  majetkem hospodařit. 
Když to zjednoduším, tak pro zastupitelstvo 
připravujeme všechny podklady a materiá-
ly týkající se prodeje pozemků, budov, ale 
také i výkupy pozemků. Aby byla dodržena 
zásada, že obec musí pečovat o  svůj ma-
jetek s péčí řádného hospodáře a využívat 
jej účelně a  hospodárně, je úkolem majet-

kového odboru nastavit správně podmínky 
kupní smlouvy, jednoznačně definovat, pro 
jaký účel je pozemek prodáván, jak bude 
vypadat případná stavba na pozemku, jaké 
podmínky musí kupující dodržet, co může 
a co nesmí.
 » A  co se děje poté, jakmile je kupní 

smlouva zastupitelstvem schválena?
Připravíme ji k podpisu našemu starosto-

vi, zajistíme podpis druhé smluvní strany, 
zaevidujeme do systému, případně do ve-
řejného registru smluv, a  předáme katas-
trálnímu úřadu k  povolení a  zápisu vkladu 
práva, třeba vlastnického. To všechno za 
předpokladu, že dodržíme zásady finanč-
ní kontroly. Jinými slovy - veškeré finanční 
operace musí být kryty rozpočtem měst-
ského obvodu a  dodrženy všechny lhůty. 
Tím ale naše práce zdaleka nekončí. Kont-
rolujeme, zda smluvní strana plní podmínky 
smlouvy, třeba, že včas umístí na pozemek 
stavbu nebo zrekonstruuje budovu.
 » Majetkový odbor je ten, který se vý-

hradně stará a pečuje o stavby a nemovité 
věci?

Každý majetek patřící městskému obvo-
du má svého správce. To je odbor, který se 
o majetek stará, pečuje o něj, opravuje, za-
jišťuje jeho pravidelnou údržbu. Může to být 
i  příspěvková organizace. Náš majetkový 

MAJETEK V ČÍSLECH
Každá obec je právnická osoba, a tak 
samozřejmě majetek vlastnit může. 
Dobře pečovat o  zachování a  rozvoj 
svého majetku je prvořadým úkolem 
obvodu, a  to nejen proto, že hospo-
daření s  majetkem patří do jeho sa-
mostatné působnosti.
Přehled nemovitých věcí:
4 375 pozemků
1 051 pozemků pod cestami
506 zelených ploch
136 budov (školy, školky, nebytové pro-
story)
95 zahrad
29 polí
37 vodních ploch
24 trvalých travních porostů (louky)
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odbor zajištuje smluvní vztahy k  pozem-
kům. Vlastníte na území městského obvodu 
nemovitost, ať už dům či pozemek, a potře-
bujete k němu přivést přípojky, třeba vodu 
nebo kanalizaci, které jsou umístěny ve ve-
řejné cestě. V  tu chvíli potřebujete souhlas 
vlastníka pozemku a ten vyřídíte u nás. Bez 
souhlasu vlastníka vám stavební úřad prostě 
stavbu nepovolí.
 » Vedete evidenci a  registr smluv a  do-

hod. O  jaké smlouvy a  dohody se jedná 
především?

Majetkový odbor zabezpečuje evidenci 
všech smluv uzavíraných městským obvo-
dem. Každá smlouva má své jedinečné číslo. 
Jsou to například smlouvy o dílo na realizo-
vané stavby, opravy chodníků, komunikací, 
smlouvy nájemní, dotační smlouvy, kupní 
smlouvy a jiné. Smlouvy jsou evidovány jak 
elektronicky, tak je originál uložen v archivu 
obvodu.
 » Čím je kromě dobře postavené smlouvy 

vymezena péče o nemovitý majetek?
Je to jednoznačná kontrola pozemků 

spočívající v  tom, zda nebyla neoprávněně 
umístěna na obecní pozemek stavba, jako 
například plot, reklama. Já osobně apeluji 
na to, abychom vždy podrobně věděli, co 
pronajímáme, prodáváme, co kupujeme, 
což se neobejde bez samotné fyzické kont-
roly pozemků přímo v terénu. Takže já i moji 
kolegové nesedíme pouze v kancelářích, ale 
mimo úřední dny nás můžete klidně potkat 
venku.
 » V jakých záležitostech se na vás obra-

cejí občané nejčastěji?
Nejvíce se na nás obracejí občané, kteří 

vlastní na území městského obvodu stavbu 
nebo pozemek, a  to buď právě z  důvodu 
umístění různých přípojek nebo pronájmu 
obecního pozemku, přístupu či příjezdu, 
ale také majitelé řadových garáží, kteří mají 
svoji stavbu umístěnou na našem pozem-
ku. Mezi žadateli jsou samozřejmě i  různé 
právnické osoby, jako jsou poskytovatelé 
internetu, dodavatelé plynu, elektřiny, vody, 
prostě všichni ti, co mají, nebo chtějí mít 
umístěnou svou síť v  městském pozemku. 
Z velké části má totiž městský obvod svěře-
ny pozemky veřejné infrastruktury. To jsou 
takové pozemky, kde se nacházejí velké sítě, 
třeba rozvod tepla nebo kanalizace, dokon-
ce i kolektor, v němž jsou uloženy sítě růz-
ných poskytovatelů.
 » Jedno z oddělení majetkového odboru 

má ve své gesci vymáhání pohledávek od 
dlužníků. Přibývá jich?

Ano, také evidujeme a kontrolujeme pří-
jmy z pronájmů pozemků. Mohu říci, že si-
tuace se v poslední době kapánek zhoršila, 
zaznamenáváme více zasílaných upomínek. 

Někdy se stane, že nájemce pouze opome-
ne nájemné uhradit, ale existují i případy, že 
nehradí nájemné dlouhodobě, to pak musí-
me urychleně řešit – buď nájem ukončíme, 
nebo se dohodneme na splátkách.
 » Co podle Vás způsobuje rostoucí počet 

dlužníků?
Myslím si, že velký podíl na tom má sou-

časná velmi problematická doba, kdy se 
řada firem i  jednotlivců dostala do finanč-
ních problémů, ať už z důvodu, že nemohli 
vykonávat svou živnost, nebo dokonce ztra-
tili zaměstnání. Z toho je mi smutno.

 » Co kromě toho všeho majetkový odbor 
ještě zabezpečuje?

Jak už jsem uvedla, je to uzavírání ná-
jemních smluv k  pozemkům, k  některým 
stavbám, smlouvy, na základě kterých se 
umísťují sítě do pozemku. Říká se tomu věc-
ná břemena neboli služebnosti, a  také evi-
denci smluvních dokumentů pro celý úřad. 
Pozemky prodáváme, pronajímáme, naku-
pujeme, nebo i propachtujeme. To v přípa-
dě, když do užívání dostaneme třeba pole.
 » Jaký máte názor na prodej majetku 

v obvodu?
Ze zákona je obec povinna pečovat 

o zachování a  rozvoj svého majetku. Takže 
ano, souhlasím s prodejem, pokud budoucí 
investor nabídne zajímavý projekt. Pak se 
pojďme bavit o vhodném místě či budově, 
jinak o  svůj majetek pečujme, starejme se 
o  něj, poskytujme jej k  pronájmu a  nepro-
dávejme. Jsem zastáncem názoru, že v ob-
vodu má zůstat co nejvíce zelených ploch 
a investovat zejména do stávajících objektů. 
Pozemek na zelené louce by chtěl ke stavbě 
každý. Není nic jednoduššího. Ale rekonstru-
ovat nebo zbourat a postavit něco nového, 
to už je pro realizátory obrovská a mnohdy 
hodně náročná výzva.
 » Která z činností přináší podle Vás nej-

kontroverznější témata?
Jednoznačně parkování. Dnes a  den-

ně řešíme žádosti občanů o  vybudování 

parkovacího místa. Situace je nadmíru 
obtížná, míst je a  bude stále nedostatek. 
Mnohdy je to způsobeno i  tím, že spous-
ta parkovaných aut je služebních a  stále 
častěji jedna domácnost má více než jeden 
automobil.
 » Co vás osobně pokaždé vytočí?

Já myslím že vlastně nic. (smích) Ale to 
víte, že se nevznášíme vždy jen na růžových 
obláčcích, ale nakonec je si třeba říct, že 
když nejde o život nebo zdraví, tak jsou to 
všechno věci, které se zvládnou. A o tom to 
je! Já si osobně přeji, ať od nás každý od-
chází spokojený, abychom mu pomohli pře-
konat toho „úředního šimla“ a z naší práce 
se za žádných okolností nevytratila lidskost.
 » Kdy jste odcházela domů s pocitem, že 

se dají s  Vašimi kolegy dělat věci, které 
mají skutečně smysl a význam?

Radost jsem měla, když se podařil prodej 
dnes již bývalé Základní školy Mitušova 8, 
jejíž postupné uzavření vyvolalo na začátku 
celé akce velké emoce. Dnes se můžeme tě-
šit z  úspěšné realizace  báječného projektu 
– neurorehabilitačního centra, které posky-
tuje služby rodinám dětí s chronickým one-
mocněním mozku. Za zmínku stojí i prodej 
objektu na ulici U Haldy, kde dnes funguje 
střední škola PRIGO a její žáci tam jako jedi-
ní v Moravskoslezském kraji mohou studo-
vat zcela ojedinělý obor veterinářství.
 » Co nového zrovna teď leží na Vašem 

stole?
Snad se už blíží finále řešení tolik dis-

kutované stavby bývalého obchodního 
centra Odra a na základě vydaného územ-
ního rozhodnutí tam bude brzy stát nový 
Lidl. Pozemky městskému obvodu nepatří, 
nicméně se podařilo a máme ke všem po-
zemkům zřízeno předkupní právo. Zároveň 
jsme uzavřeli takové smlouvy, které přesně 
specifikují, co se stane, když investor ve 
stanoveném časovém úseku objekt nepo-
staví. V  takovém případě pozemky koupí 

Sportovní hřiště, ulice Pavlovova

Nová parkovací místa, ulice Pjanovova
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městský obvod. Tohle je výrazný posun od 
roku 2006. Vzpomínáte si, tehdy se objekt 
a  pozemky dostaly do rukou soukromého 
investora.
 » Výškovické rybníky už se podařilo také 

dotáhnout do zdárného konce?
Je pravda, že rybníky v lokalitě ulice Drů-

beží měly původně skončit v dlouhodobém 
pronájmu. Naštěstí se tak nestalo a v  sou-
časné době je tam realizován krásný projekt 
pro volnočasové aktivity. Věřím, že se bude 
občanům a hlavně dětem moc líbit.
 » Majetkovému odboru šéfujete od roku 

2014. Je těžké hledat rovnováhu mezi vše-
mi těmi majetkovými pravidly a  zákony 
a  zájmy a  požadavky na komfortní život 
občanů?

Někdy to chce kuráž nebát se prosadit 
dobrou věc, pomáhat uskutečnit i  ty ne-
jsmělejší nápady. Moje začátky nebyly na 
odboru vždy zalité sluncem, jak se říká, ale 
podařilo se vytvořit skvělý a  profesionální 
tým, nastavili jsme systém, zavedli srozu-
mitelná pravidla, práci vzájemně konzultu-
jeme a  nad každým smluvním vztahem či 
stavbou společně diskutujeme, rozebíráme 
každičký detail. A  funguje to! Co mě hřeje 
u srdce, nikomu z našeho odboru není lho-
stejné dění na Jihu. Naším úkolem je nikdy 
neztratit kontakt s realitou.
 » Máte kvůli své práci nějakou profesio-

nální deformaci, nějakou pracovní úchyl-
ku, kterou nejste schopna ovládnout?

A víte, že asi ano. Jsem klidně schopna 
na jakémkoli výletě s  rodinou otevřít si ka-
tastrální mapu a zkoumat, jak to s těmi po-
zemky, na kterých právě stojím, vlastně je. 
Mě to prostě baví.

Rybník Výškovice, ulice Drůbeží

Veřejný prostor u Kotvy

JAK TO VIDÍ…
Jsme si plně vědomi, že majetek musí 

být využíván účelně a hospodárně v sou-
ladu se zájmy a s úkoly, které vyplývají ze 
zákonem vymezené působnosti. Každo-
pádně pro nás za všech okolností platí, 
že povinnost dobře pečovat o zachování 
a  rozvoj majetku je stěžejní, že musíme 
majetek chránit před zničením, poškoze-
ním, odcizením nebo jiným zneužitím.

Majetkový odbor řeší asi nejvíc žádos-
tí předkládaných radě a  zastupitelstvu. 
Materiály mnohdy tvoří přes polovinu 
předkládaných žádostí. V této souvislosti 
bych chtěl říct, že se maximálním způso-
bem snažíme, pokud je to jenom trochu 
možné, podpořit občany, kteří požádají 
o  parkovací místo a  mají zájem si jej na 
vhodném místě vybudovat. Na druhé 

straně ale rozhodně nechceme povolovat 
velké zásahy do veřejné zeleně. Ale když 
lze využít k parkování třeba nějakou men-
ší proluku a stavbě nic nebrání, pak tako-
vým žádostem vyhovíme. Navíc městský 
obvod takto získá další parkovací místa do 
majetku. Takto máme nastaveny na Jihu 
smluvní podmínky.

Hospodaření s  majetkem obvodu je 
skutečně náročná činnost opírající se 
o  přesná pravidla. Například při prodeji 
pozemku nebo nemovitosti musíme vždy 
postupovat podle zákona o obcích. Jaké-
koli nedodržení postupu, jako je zveřejně-
ní záměru obce prodat, směnit či darovat 
nemovitý majetek na úřední desce před 
vlastním projednáváním, způsobí neplat-
nost tohoto úkonu. Městský obvod také 

nesmí prodat pozemek nebo budovu pod 
cenou obvyklou. Takový prodej vychází 
z ceny tržní a ke každému prodeji vyho-
toví znalec znalecký posudek. Zákon nám 
toho ukládá ještě mnohem víc. Vždy však 
musíme nejdříve schválit záměr prodat, 
poté řádné zveřejnit na úřední desce a až 
poté můžeme přistoupit k  samotnému 
schvalování smlouvy a prodeje v zastupi-
telstvu. Takže pravidla jsou jasná a striktní.

Chci ujistit, že vždy podpoříme každý 
smysluplný projekt s  jasně vymezenými 
pravidly a lhůtami. Jen pro zajímavost, za 
loňský rok majetkový odbor uzavřel 400 
smluv. Letos to bylo 287 smluv a další ješ-
tě připravujeme.

Otakar Šimík
místostarosta
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VYDAŘENÁ PREMIÉRA – JIH OŽIL PRVOTŘÍDNÍM VÍNEM
Kov se pozná v ohni, člověk 

při víně, takto zní japonské pří-
sloví. Přesný obrázek o  tom, 
jací lidé žijí v našem obvodě, si 
tak můžeme udělat i díky tomu, 
že během akce Jih žije vínem 
panovala skvělá atmosféra.

První ročník degustační 
přehlídky se konal v  sobotu 
9. října na Náměstí Ostrava-Jih. 
A pochvaly přicházely ze všech 
stran.

Vinařští fajnšmekři okoš-
tovali řadu kvalitních tuzem-
ských vín. Pochutnat si však 
mohli i na těch z Jižní Ameriky 
a Rakouska. K poslechu a tanci 

zahráli a  zazpívali cimbálová 
muzika Úsměv, hudebníci Voxel 
a  David K., folklorní soubor 
Hlubina či školáci ze Základní 
umělecké školy Viléma Petržel-
ky z Hrabůvky.

„Vyšlo nám počasí, přišlo 
hodně lidí, takže akci hodnotí-
me úspěšně a věříme, že se z ní 
stane tradice. Myslím si, že ten-
to prostor, který jsme zrenovo-
vali, k tomu přímo vybízí a že se 
lidem na Náměstí Ostrava-Jih 
moc líbí a rádi sem na všechny 
akce, které pořádáme, chodí,” 
okomentovala akci místosta-
rostka Hana Tichánková.

CHARITATIVNÍ CHUŤ SVATOVÁCLAVSKÉHO PIVA
U příležitosti Dne české stát-

nosti navštívil městský obvod 
patron Čech a  Moravy svatý 
Václav se svou družinou. Stalo 
se tak během Svatováclavských 
slavností piva, které 27. a 28. září 
zavítaly k Zámku Zábřeh.

Během dvoudenní akce, na 
kterou přišlo pět tisíc návštěvní-
ků, bylo možné ochutnat chme-
lový mok z  osmadvaceti pivo-
varů, a  to převážně z  regionu 
severní Moravy a Slezska.

Do dobročinného čepová-
ní piva Pikard se zapojili také 
starosta Martin Bednář a  farář 
Vítězslav Řehulka. „Finanční 

výtěžek čepování ve výši 9 300 
korun putoval desetiletému Ště-
pánovi. Chlapce jsme zároveň 
podpořili v rámci charitativního 
Běhu pro,“ okomentoval akci 
starosta.

Doprovodný program s  his-
torickou tematikou zahrnoval 
ukázku historického šermu, 
bujaré tance a  ohňovou show. 
O  hudební doprovod se po-
staraly oblíbené zpěvačky Ewa 
Farna, Lenka Szabó Hrůzová 
kapely Tři Vykřičníky, Nedivoč, 
Premiér, Speciál a na závěr vy-
stoupila dravá rocková formace 
Doga.

BĚH PRO ŠTĚPÁNA PODPOŘIL I  MAREK JANKULOVSKI

V  sobotu 16. října se v  Zá-
břehu v  okolí kostela svatého 

Ducha konal charitativní Běh 
pro. Na start se postavilo 245 

účastníků, kteří se vydali na trati 
o  délce pět a  deset kilometrů, 
nebo se zapojili do dětského 
a  bezbariérového běhu. Mezi 
běžci nešlo přehlédnout ani ví-
těze fotbalové Ligy mistrů a bý-
valého hráče Baníku Ostrava 
Marka Jankulovského.

Pro desetiletého Štěpána 
se k  uvedenému dni podařilo 
vybrat 145 200 korun. Získané 
finanční prostředky budou vy-
užity na nákup speciálních pro-
téz, díky kterým se chlapec učí 
chodit, a  na nutná rehabilitační 
cvičení. Štěpán se bohužel potý-
ká s celoživotním porušením pe-
riferních nervů v  oblasti míchy. 
Zároveň má ochrnutou pravou 

dolní končetinu, spasticitu levé 
dolní končetiny a  trpí inkonti-
nencí a  poruchou růstu. Záštitu 
nad charitativním během pře-
vzal starosta městského obvodu 
Ostrava-Jih Martin Bednář.

K dosud vybrané částce bu-
dou přidány i  finance z  právě 
probíhající dražby, která bude 
ukončena v  závěru listopadu. 
Zájemci mohou získat dres re-
prezentačního fotbalisty Anto-
nína Baráka ze zářijového utká-
ní Česko proti Bělorusku. Hráč 
italského týmu Hellas Verona 
v  něm vstřelil jediný gól zápa-
su. Podrobnosti o  charitativní 
akci jsou k  dispozici na webu: 
behpro.cz.

Foto: Nadační fond Běh pro
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Na přelomu října a listopadu budou moci obyvatelé Jihu již pošesté hlasovat o projektech participativního rozpočtu. Na ná-
pady lidí je ročně vyčleněno 10 milionů korun. Je podle vás tato částka vzhledem k 100tisícovému obvodu dostatečná na to, 
aby podpořila i se zohledněním narůstajících cen větší projekty, které nyní musí být mnohdy vyřazeny?

Martina Vavříková
ANO 2011

Part ic ipa-
tivní rozpočet 
je velice po-
pulární projekt 
mezi našimi 
obyvateli. Ná-
padů je hodně, 
ale mnohdy 
jsou limitovány 
cenou. Zvláš-
tě v  letošním 
roce bylo tech-

nickou analýzou z důvodů překročení ceny 
vyřazeno více projektů než obvykle. A to je 
velká škoda. Aktivní lidé žijící na Jihu si za-
slouží maximální podporu ze strany radnice. 
Nenadávají, ale dají si práci se zpracováním 
a přihlášením nápadů, které zlepší život jich 
samotných i ostatních obyvatel Jihu. A toho 
si musíme nesmírně vážit. Proto by bylo 
motivující zvýšit objem financí na projekty 
participativního rozpočtu v  následujícím 
roce na částku klidně dvojnásobnou. To je 
20 milionů korun. Povzbudíme tím všechny 
zapálené lidi k dalším nápadům na vylepše-
ní našeho obvodu.

Stanislav Odstrčil
Ostravak

S c h vá l e n í 
a zavedení par-
t ic ipat ivního 
rozpočtu do 
financí našeho 
obvodu byla, je 
a bude správná 
věc pro obča-
ny Jihu. Částka 
vynakládána 
na projekty ob-
čanů dosáhla 

již desetimiliónové hranice. Dle mého názoru 
je tato částka v současné době dostačující. 
Náměty občanů by se měly zabývat ob-
čanskou vybaveností a  jejím zlepšováním 
a neměly by konkurovat projektům odboru 
investičního, který má s  realizací participa-
tivního rozpočtu nejvíce práce. Občan při 
oceňování svých projektů má daleko větší 
šanci na správný úsudek při nižší hodnotě 
svého projektu. V  každém případě je rea-
lizace projektů participativního rozpočtu 
v našem obvodě na vysoké úrovni. Spoko-
jeni realizátoři svých nápadů mluví za vše. 
Pro občany obvodu je to dobrá příležitost 
jak společně tvořit náš Jih.

Josef Graňák
KSČM

Part ic ipa-
tivní rozpočet 
plní svůj účel 
a  tím je zapo-
jení občanů do 
dění v  našem 
městském ob-
vodu. Občané 
se aktivně za-
pojili do vy-
mýšlení a  po-
dávání projektů 

napříč celým obvodem a také do zdravého 
soutěžení v podpoře jednotlivých projektů. 
Myslím si, že částka 10 000 000 Kč, vyčle-
něná v rozpočtu na každý rok, je dostateč-
ná. Pokud některý zajímavý projekt nepro-
jde kvůli vysoké ceně, mají občané možnost 
ho prosazovat prostřednictvím zastupitelů, 
kterým dali hlasy a důvěru ve volbách. Měli 
by také sledovat, čí zájmy zastupitelé prosa-
zují, zájmy developerů a obchodníků, nebo 
zájmy občanů, kteří v našem obvodu žijí.

Pavlína Polášková
Piráti

Nejprve by 
mělo vedení 
radnice provést 
revizi partici-
pativního roz-
počtu. Často 
se v  návrzích 
objevují např. 
projekty škol 
a  školek. Tyto 
projekty mají 
být realizovány 

z běžného rozpočtu ve spolupráci se školami 
a  v jasně stanoveném pořadí. Koalice tvrdí, 
že obvod je úspěšný v čerpání dotací, věříme 
proto, že by i na tyto projekty dokázala sehnat 
externí finance. Dále by byla vhodná analýza 
nákladů na údržbu realizovaných projektů 
a  jejich reálné využívání a  spokojenost oby-
vatel. Posunem by i bylo lepší propojení par-
ticipativního rozpočtu se strategickým plá-
nem, či místo jednotlivých projektů uvažovat 
o proměně oblastí jako celku. Cest je mnoho 
a vedení by je mělo promyslet předtím, než 
zvedne částku na participativní rozpočet jen 
proto, že se blíží komunální volby.

Dalibor Mouka
Lečo

Ve věci par-
t ic ipat ivního 
rozpočtu za-
slouží vedení 
radnice po-
chvalu. Smysl 
této akce vidí-
me v  částeč-
ném zapojení 
občanů do 
práce radnice 
a  iniciaci jejich 

zájmu o své okolí. To se drobnými kroky daří. 
Navyšování prostředků ale nevnímáme jako 
potřebné. Participativní rozpočet by v žád-
ném případě neměl být vlajkovou lodí práce 
radnice, jak je současným vedením pomocí 
masivní mediální kampaně prezentováno. 
Podněty a požadavky občanů by měla umět 
zakomponovat do řádného kapitálového 
rozpočtu. Pracovat koncepčně a řešit území 
komplexně tak, aby bylo možno získat pení-
ze i z jiných zdrojů. Radnice vedená hnutím 
ANO na to nemá a roky hojnosti a možného 
rozvoje trestuhodně prospala. Jako největší 
obvod si zasloužíme více než o pár milionů 
navýšený participativní rozpočet.

Petr Opletal
ODS

Domnívám 
se, že částka 
10 milionů Kč 
je pro navr-
žené projekty 
dostatečná – 
bude rozděle-
na nakonec jen 
pro ty nejlepší 
dle hlasování 
občanů. Mohla 
by se maximál-

ně navýšit o  inflaci, případně o  nárůst cen 
stavebních materiálů, ale jinak v době oče-
kávaných úsporných opatření nevidím dů-
vod pro navyšování. Samozřejmě by se pro 
projekty dalo využít i  15 nebo 20 milionů, 
ale asi není nutné realizovat úplně všech-
ny nebo většinu z navržených projektů. Za 
ideální také považuji dosavadní praxi, kdy 
občané sami vybírají ty nejpotřebnější či 
nejlepší projekty.

Poznámka redakce: Otázku jsme s  předstihem zaslali zástupcům všech politických 
stran a hnutí. Zde najdete příspěvky zastupitelů, kteří nám na otázku odpověděli.
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ZAČALA ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Pondělí 1. listopadu 2021 je dnem zahá-

jení zimní údržby místních komunikací. Zá-
roveň v listopadu začne čištění místních ko-
munikací zejména od spadaného listí. Zimní 
údržba skončí 31. března 2022.

Údržba místních komunikací v  zimním 
období spočívá ve zmírňování závad ve 
sjízdnosti a  schůdnosti, které vznikly po-
větrnostními vlivy a  situací na místní ko-
munikaci. Na území městského obvodu Os-
trava-Jih se nachází přibližně 311 kilometrů 
takto udržovaných komunikací.

„Na úsecích místních komunikací, po kte-
rých jsou vedeny trasy MHD, a na místních 
komunikacích, které jsou odebrány ze sprá-
vy městského obvodu, zajišťuje zimní údrž-
bu komunikací společnost Ostravské komu-
nikace,“ říká Daniel Jeřábek, vedoucí odboru 
dopravy a komunálních služeb.

Na ostatních udržovaných úsecích ko-
munikací zajišťují zimní údržbu vybrané 
společnosti spolu s příspěvkovou organizací 
Technické služby Ostrava-Jih. Na Pískových 
dolech, Dubině a v Hrabůvce se jedná o spo-
lečnost VYKRUT zahradní služby, Bělský Les 
a Zábřeh mají na starost zmíněné technic-
ké služby a  ve Výškovicích na komunikace 
dohlíží společnost Ostravské městské lesy 
a zeleň.

Důležitým upozorněním pro občany je, 
že do plánu zimní údržby nejsou zahrnuty 
všechny místní komunikace. Nařízení města 
č. 1/2011, kterým se mění a doplňuje nařízení 
města č. 7/2009, vymezuje úseky místních 
komunikací III. a IV. třídy na území města Os-
travy, na kterých se pro jejich malý dopravní 
význam nezajišťuje sjízdnost a  schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí.

NEKRMTE HOLUBY!
Přemnožení holubů patří k  problémům, 

které v  současnosti trápí městský obvod 
Ostrava-Jih.

K tomu dochází i z toho důvodu, že holubi 
dokážou snášet až třikrát ročně po dvou vej-
cích. Výjimečně byly zjištěny i čtyři snůšky.

Navíc holubi znečišťují veřejný prostor, 
balkony, římsy, poškozují budovy a  co hůř, 
jejich trus je často zdrojem různých nemocí. 
Může jít například o  klíšťovou encefalitidu, 
ptačí tuberkulózu, salmonelózu atd. Zvý-
šenému riziku onemocnění jsou vystaveny 
i  těhotné ženy a  škodit mohou alergikům. 
Nemocné holuby zároveň loví kočky, které 
pak nákazu přenášejí na člověka, případně 
na další zvířata.

Určitě je humánní pomáhat všem tvorům, 
kteří se ocitnou v nouzi. Nicméně občané by 
měli být na pozoru v  tom smyslu, že k  pře-
množení holubů přispívají i tím, že je krmí. A to 
ať už úmyslně či nevědomě, třeba odložením 
jídla na veřejném prostranství. Za těchto okol-
ností se totiž holubi rádi slétávají do míst, kde 
vědí, že dostanou něco k snědku.

AKTUÁLNÍ OPRAVY CHODNÍKŮ
Stavební ruch na Jihu rozhodně neutichl 

ani v  podzimním čase. V  měsíci listopadu 
proběhnou další potřebné opravy chodníků 
v  řadě lokalit ve všech částech obvodu. Na 
Dubině budou opraveny chodníky na ulicích 
Jana Maluchy 49 až 51, Václava Jiříkovského 
50 až 58, Antonína Poledníka 2 až 8 a Mila-
na Fialy. V Bělském Lese se opravy dotknou 
ulice Ladislava Hosáka 3 až 13. Na pomezí 
Hrabůvky a Zábřehu se občané dočkají no-
vého chodníku na ulici Moravská 102 až 112. 
Tato oprava naváže na nedávno realizovanou 
rekonstrukci komunikace.

Dále je plánována také oprava propojují-
cího chodníku ulic Plzeňská a Ruská v Zábře-
hu, ve Výškovicích půjde o části chodníků na 
ulicích Lumírova a Charvátská a plochu u bu-
dovy číslo 165 na ulici Výškovická, což je ved-
lejší budova Základní školy Srbská 2. „Jedná 
se o  opravy chodníků z  litého asfaltu, které 

vzhledem k  značnému stáří vykazují celou 
řadu poruch, a proto je lze jen těžko řešit lo-
kálními opravami,“ vysvětluje vedoucí odboru 
dopravy a komunálních služeb Daniel Jeřábek 
a doplňuje: „Plánované opravy spočívají v od-
bourání litého asfaltu, vybourání lokálně naru-
šeného betonového podkladu a opravě beto-
nové desky. Následně dojde k položení nové 
asfaltové vrstvy tak, že se napojí na stávající 
chodník a zalijí se spáry. Podle potřeby budou 
osazeny také nové silniční obruby.“

Už v  říjnu přitom začala celková rekon-
strukce ulice Oráčova, kde je realizována jak 
oprava vozovky, tak i  přilehlého chodníku, 
a oprava chodníku na ulici V Troskách, který 
získá zámkovou dlažbu.

Všechny akce by měly být podle předpo-
kladu kompletně dokončeny ještě v  letoš-
ním roce a radnice za ně zaplatí zhruba 16,4 
milionu korun.

Občané mají možnost volat své 
podněty na dispečink, který je v pro-
vozu 24 hodin denně sedm dní v  tý-
dnu, a to v pracovních dnech od 7 do 
14 hodin (odbor dopravy a komunál-
ních služeb městského obvodu Ostra-
va-Jih, telefonní číslo: 599 430 270). 
V době od 14 do 7 hodin a dále v nepra-
covní dny a svátky zajišťují telefonický 
dispečink Technické služby Ostrava-Jih 
(telefonní číslo: 601 568 205).

„Na požadavky občanů je rea-
gováno v  kooperaci s  dispečinkem 
a  městskou policií, kdy jsou všechny 
tyto požadavky vždy prověřovány 
a  individuálně řešeny,“ informuje Da-
niel Jeřábek.

PRÁCE NA POHŘEBIŠTI. Až do 
konce listopadu budou probíhat na 
pohřebišti na ulici U  Studia v  Zábře-
hu stavební práce. Konkrétně se jed-
ná o opravy zpevněných betonových 
a asfaltových ploch a zároveň dochází 
k  vybudování veřejného osvětlení. 
Radnice za ně zaplatí celkem 15 milio-
nů korun, přičemž na opravy přispělo 
pěti miliony město Ostrava.

Oprava chodníku a vozovky na ulici Oráčova
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HAVARIJNÍ SLUŽBA 
V OBECNÍCH DOMECH

Služba pro  řešení havarijních situací 
v obecních domech je k dispozici čtyřiadva-
cet hodin denně.

V  případě náhlých závažných poruch 
v rámci vody, plynu, topení či elektřiny mo-
hou nájemníci obecních nájemci bytových 
domů ve vlastnictví statutárního města Os-
travy, městského obvodu Ostrava-Jih nově 
kontaktovat pomoc v  kteroukoli denní či 
noční dobu.

„Radnice zajistila od poloviny října po-
skytovatele nepřetržité havarijní služby pro 
obecní byty, bytové domy a nebytové pro-
story v bytových domech, kterým je zhoto-
vitel Jan Kovář. Dříve bylo třeba v době od 
6 do 15 hodin řešit neodkladné stavy přes 
odbor bytového a  ostatního hospodářství. 
Samozřejmě nadále platí, aby lidé v přípa-
dě, že se nejedná o akutní či havarijní stav, 
situaci nejdříve řešili s příslušným bytovým 
technikem. Kontakty jsou umístěny ve spo-
lečných prostorách každého  domu. Pro 
rychlou komunikaci se zpětnou vazbou je 
možno využít také elektronický systém na 
adrese: e-prepazka.ovajih.cz,“ uvádí mí-
stostarostka pro bytovou oblast Markéta 
Langrová.

V případě potřeby můžete použít tele-
fonní kontakt na nepřetržitou havarijní služ-
bu: 702 121 499.

ČESKÉ VÁNOCE OPĚT PŘINESOU 
SVÁTEČNÍ VÝZDOBU

Také letos se můžeme těšit na půvab-
nou vánoční výzdobu v  duchu Českých 
Vánoc. Pro zkrášlení ulic, veřejných budov 
a stromů je připravena spousta poutavých 
světelných prvků i 3D dekorací od nově vy-
soutěžené firmy Blachere-Illumination CZ.

Na veřejných místech budou rozsvíceny 
čtyři vánoční stromy, u kterých bude převlá-
dat červená, zelená a  zlatá barva. Najdeme 
je na Náměstí Ostrava-Jih, naproti kulturní-
ho domu Akord, u  Domu s  pečovatelskou 
službou na ulici Odborářská a na ulici Horní 
naproti radnice. Na ulici Horní u  kruhového 
objezdu bude také k vidění koňské spřežení 
se saněmi i tradiční „péefko“. Tento světelný 

motiv bude i na ulici Výškovická, u konečné 
zastávky tramvají.

Vánoční kapři zase zkrášlí kašnu před Akor-
dem a vánoční atmosféru podpoří rovněž na-
svícená kašna na ulici Antonína Gavlase.

Sváteční výzdobu získá také řada slou-
pů veřejného osvětlení, a  to včetně těch, 
které se nacházejí na ulici Jubilejní v Hra-
bůvce a na ulici U Hrůbků v Zábřehu.

Vánoční strom na Náměstí Ostrava-Jih 
bude rozsvícen 1. prosince v 17 hodin a od 
tohoto momentu také začne svítit veškerá 
výzdoba v  obvodu. Rozsvícení vánočního 
stromu před Akordem je naplánováno na 
první adventní neděli 28. listopadu.

SPORTOVNÍ SHOW NA DUBINĚ

První listopadový víkend, tedy 6. a 7. lis-
topadu, se uskuteční ve Sportovním centru 
Dubina akce Jih žije sportem. Půjde o pre-
zentaci pěti sportů. Sobota bude od 13 do 
17  hodin patřit judu, mužskému florbalu 
a fotbalu. Neděle od 10 do 15 hodin proběh-
ne ve jménu stolního tenisu, ženského flor-
balu a basketbalu. Vstup na akci je zdarma.

„Akce je určena pro rodiny, kde si nejen 
děti mohou zábavnou formou vyzkoušet 
prezentované sporty. Zároveň se díky tomu 
dostanou do přímého kontaktu se známými 
sportovci z jednotlivých odvětví,“ informuje 
Pavel Palata, generální ředitel florbalového 
klubu 1. SC TEMPISH Vítkovice, který se spo-
lupodílí na organizaci akce.

V  sobotu přijde s  přítomnými besedo-
vat sportovní ředitel FC Baník Ostrava Alois 
Grussmann, bývalý  český  fotbalista,  zá-
ložník,  reprezentant  Československa, kte-
rý s  fotbalem začínal v  Ostravě-Hrabůvce. 
V  neděli se pak do besedního lože  posadí 
pětinásobný účastník olympiády, stolní te-
nista Petr Korbel.

„Plánujeme rovněž soutěže, jejichž vítězové 
získají vstupenky na superligový zápas mužů 
a  extraligový duel žen 1. SC TEMPISH Vítko-
vice, které se během tohoto víkendu konají,“ 
láká dále sportovní nadšence Pavel Palata 
a připojuje zásadní informaci: „Prezentace se 
uskuteční ve vnitřních prostorách, a  proto je 
podmínkou, aby účastníci měli sportovní obuv. 
Pro doprovod a diváky zajistíme návleky.“

Akce je financována díky dotaci ve výši 
370 tisíc korun, kterou městský obvod Os-
trava-Jih získal za třetí místo v soutěži Obec 
přátelská rodině. Tu vyhlašuje od roku 2008 
Ministerstvo práce a sociálních věcí a  jejím 
cílem je zviditelnit obce, které podporují 
prorodinné aktivity.

Členové 1. Judo Clubu Baník Ostrava se už zapojili do úspěšného projektu Prázdniny na Jihu, 
nyní je čeká akce Jih žije sportem.

Vizualizace: Blachere-Illumination CZ
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VAŽME SI, ŽE SE MŮŽEME VZDĚLÁVAT
Mezinárodní den studentstva, též zvaný Světový den studentstva, 

připadá na 17. listopadu a právě díky tomuto datu se mu nedostává 
dostatečné pozornosti. Tento den si připomínáme události, které se 
staly v  období od 28. října 1939 - při příležitosti 21. výročí vzniku 
ČSSR. Tento den se zapsal do historie díky studentské demonstraci 
proti nacismu v Praze, následně násilně potlačené, při níž bylo zra-
něno přes čtyři sta studentů. Mezi těžce zraněnými byl i významný 
student Lékařské fakulty Karlovy Univerzity Jan Opletal, který byl 
vážně postřelen neznámým mužem nebo neznámými muži. Ně-
kolik střelných ran do břicha se mu po 14 dnech v nemocnici staly 
osudnými, a to v pouhých 24 letech. Následné události jako poprava 
představitelů studentské organizace nebo uzavření vysokých škol 
po dobu tří let vedly až k noci z 16. na 17. listopadu, kdy v tehdej-
ším protektorátě Čechy a  Morava v  Brně, Praze a  Příbrami došlo 
k  rozsáhlému zatýkání studentů gestapem a následnému převozu 
1 200 studentů do koncentračního tábora, z nichž útrapy nepřežilo 
35. Ostatní byli v letech 1942 a 1943 propuštěni.

Vyhlášení tohoto svátku proběhlo při příležitosti druhého výročí 
těchto událostí, v roce 1941 v Londýně, a to na zasedání Mezinárodní 
studentské rady ještě během války.

V únoru 2019 byl tento den přidán mezi státní svátky s pracovním 
klidem s názvem Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní 
den studentstva. Tak či onak 17. listopad se vztahuje jak k roku 1939, 
tak 1989, nicméně mnohem víc v povědomí lidí je sametová revoluce 
z roku 1989.

Při tomto svátku bychom si měli připomínat nejen důležitost svo-
body, ale také to, abychom si vážili možnosti studovat, jelikož ne 
vždy jsme ji měli. Připomínáme si nadějné studenty, kteří se rozhodli 
postavit za svůj názor, za svá práva, kteří se rozhodli riskovat proto, 
aby měli možnost rozšiřovat své znalosti a schopnosti, kteří se roz-
hodli něco změnit. Ne všem bylo toto dopřáno, díky jejich obětem 
máme možnosti, které sami neměli. Jejich utrpení by nemělo být 
zapomenuto, už jen proto, abychom si pamatovali důležitost studia 
a mohli tuto myšlenku předat následujícím generacím a nikdy ne-
museli zažívat nic z toho, co musely generace před námi. Proto si 
myslím, že by tento svátek neměl být opomíjen, přestože se dělí se 
svátkem s obecně širším povědomím.

Michaela Brázdová, 9. ročník ZŠ

MUSÍME SE NAVZÁJEM RESPEKTOVAT
V těchto dnech, přesněji 16. listopadu, slavíme Mezinárodní den 

tolerance. Doposud jsem netušila, že tento den opravdu existuje. 
Připomíná nám, že toleranci si zaslouží každý člověk. Je to pojem 
pro snášení něčeho, co člověku není příjemné, ale nějak se tomu 
nebrání. Dotyčný si myslí, že to snášet musí, protože mu nic jiného 
nezbývá, takže se snaží překonat například stresové situace, hluk, 
nepříjemné prostředí. Já si však myslím, že ne vždy tolerance stačí.

Velice často se totiž ocitám v situaci, kdy má někdo problém s tím, 
jak se jiný člověk obléká, jakou má barvu pleti, náboženské vyznání 
apod. I když mu to nějakým způsobem vadí a má na to různé narážky, 
nikdy by neměl danému člověku ublížit ani fyzicky ani psychicky.

Nyní se pomalu přesouváme k respektu. Ačkoliv se tolerance a re-
spekt v mnoha věcech doplňují, stále si myslím, že respekt je mno-
hem víc. Představme si, naše dítě přijde domů ze školy a rodiče se ho 

zeptají, jací jsou jeho noví spolužáci. Dítě odpoví „Tolerují mě.“ Vědět, 
že vás vlastně „jen“ snáší, asi není úplně příjemné. Respekt je rozdílný 
právě v tom, že si ostatních váží a uznává jejich cenu, i když s jejich ná-
zory nemusí vždy souhlasit. Na druhé straně neznamená obavu a už 
vůbec ne strach. Pořád je ale potřeba obojí. Tolerovat nebo respek-
tovat je nutné ve všech vztazích, ať už v přátelství, manželství nebo 
i v práci. Všechny skupiny lidí se musí navzájem tolerovat či respekto-
vat, jinak nemáme jako společnost žádnou šanci uspět.

Berenika Malečková, 9. ročník ZŠ

NAPRAVME NÁKUPNÍ MANIAKY!
Věděli jste, že Mezinárodní den bez nákupů existuje? My jsme se 

o tom dozvěděly nedávno. Slaví se 25. 11., což letos vychází na čtvr-
tek. Myslíme si, že si tento svátek zaslouží větší pozornost. V někte-
rých státech se lidé na počest tohoto dne oblékají za příšery a chodí 
do nákupních center strašit a vyhánět zákazníky. Trochu se to podo-
bá Halloweenu. Musíme se přiznat, že nás samotné nakupování moc 
nebaví. Nerady plýtváme časem, který se dá využít smysluplněji. 
Někteří lidé jsou na nákupech doslova závislí, což může škodit jejich 
zdraví a také to může mít za následek zanedbávání rodiny a koníčků.

Zamyslely jsme se nad tím, jak by takový den mohl vypadat. Mla-
dí lidé, obzvláště studenti, jsou velmi vynalézaví. V tento den vyko-
nají spoustu dobrých skutků a zároveň si zasoutěží o nejstrašnější, 
nejstrašidelnější a nejvtipnější kostým, který bude vizí do budoucna. 
Například kostýmy masožravé stonožky nebo zelené chobotnice se 
svými slizkými chapadly dokonale vystihnou nákupní horečku. Na 
každé nožce či chapadle má zavěšenou igelitovou tašku, které se 
trhají uši. Nesmí chybět batohy, lodní kufry, případně i spacák, když 
chtějí přespat před obchodním centrem a  být první, kdo si koupí 
produkt v oblíbeném obchodě se super slevou.

Aby to nebylo bez života a chuti, příšery ladně přitančí za dopro-
vodu Macareny a popadnou zákazníky z obchodu. Odtančí s nimi co 
nejdál od nákupního centra, aby měly jistotu, že se nepřiplazí zpátky 
jako feromagnetické látky k magnetu. Ideálním místem vyhnanství 
pro zákazníky je terasa, kde se nadýchají čerstvého vzduchu a ko-
nečně přijdou na jiné myšlenky. Avšak netuší, že příšery nepřicházejí 
se zlými úmysly, aby je polekaly, ale naopak s  nabídkami činností 
k  využití volného času mimo nákupy. Mají namnožené letáčky, na 
kterých jsou tipy pro lepší strávení odpoledne a večera. Například 
ranní rozcvička, chutná a pestrá strava, hraní deskových her, čtení 
knih, naučný film, zdravá vycházka a  společné vaření, ke kterému 
hraje oblíbená píseň.

Samozřejmě že nic nezůstane bez povšimnutí a každá z příšer si 
zaslouží voucher. Za nejlepší odchycení do sítě napravení nákupního 
maniaka si maskované příšery zaslouží dárkový poukaz k přednost-
nímu objednání do spárů odborného a  šikovného zubaře, kterých 
je nedostatek. Aby se jim pečlivě podíval na zoubek, budou-li chtít. 
Před touto stresovou situací je zapotřebí se odreagovat piknikem 
v  přírodě, dobrým jídlem, jízdou na koloběžce a  samozřejmě dů-
kladným vyčištěním zubů.

Náš příběh slouží k pobavení i zamyšlení. Takže tím rozhodně ne-
chceme nikoho odradit. Nakupujte dle vaší libosti, ale nezapomínej-
te na zdravý životní styl a společně strávené chvíle s blízkými.

(redakčně kráceno)
Barbora Světlíková, Veronika Tkacziková, 9. ročník ZŠ

VE JMÉNU TOLERANCE A STUDENTSTVA
Listopad je velmi bohatý měsíc, co se týká významných a mezinárodních dnů. Patří mezi ně například Mezinárodní den 
tolerance, Mezinárodní den studentstva či třeba Mezinárodní den bez nákupů. Jak tyto dny vnímají žáci základní školy? 
Jaké myšlenky, nápady či přání se jim s těmito událostmi pojí? I to se dočtete v následujících příspěvcích.
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MALÉ DOBRODRUŽSTVÍ V BĚLSKÉM LESE

Sedmatřicet českých a  pol-
ských dětí zažilo ve druhé po-
lovině října malé dobrodružství 
v  Bělském lese. Umožnil jim 
to dotační projekt Mateřské 

školy bez hranic – Zvířata ve 
městě, který společně realizu-
je městský obvod Ostrava-Jih 
s partnerským městem Vladislav. 
Děti během procházky v  lese 

poznávaly, jak voní jehličí, pod 
lupami zkoumaly listí, přírodni-
ny, brouky i  houby, které našly 
na cestičkách, nebo se v  kruhu 
za tónů zvonkohry zaposlou-
chaly do šumění lesa a  deště, 
který část dne všechny účast-
níky projektu provázel. V  Lesní 
škole Ostravských městských 
lesů pak děti z mateřské školy P. 
Lumumby 25 společně s polský-
mi kamarády cvičily rovnováhu 
na haptickém chodníku, učily se 
rozpoznávat zpěv ptáků a obdi-
vovaly nejen vycpaniny, ale také 
živé ptáky v klecích.

„Tato aktivita navázala na 
předcházející úspěšný projekt 
Mateřské školy bez hranic, který 
byl dokončen v  roce 2017. Do 

nového projektu se zapojí ještě 
mateřské školy F. Formana 13 
a Rezkova 14. Díky workshopům 
zaměřeným na ekologii si děti 
uvědomí význam a  důležitost 
péče o životní prostředí v nadlo-
kálním rozsahu. V  projektu 
budeme s  polskou stranou po-
kračovat v příštím roce,“ uvedla 
místostarostka pro oblast škol-
ství Dagmar Hrabovská.

Projekt s  názvem Mateřské 
školy bez hranic – Zvířata ve 
městě je spolufinancován z pro-
středků Evropského fondu pro 
regionální rozvoj v  rámci pro-
gramu INTERREG V-A Česká re-
publika – Polsko prostřednictvím 
Fondu mikroprojektů 2014–2020 
v Euroregionu Silesia.

ZAPOJILI SE DO CELOREPUBLIKOVÉ VÝZVY
V mateřince MUDr. Emí-

lie Lukášové v  Hrabůvce se ve 
druhé polovině září zapojili do 
celorepublikové výzvy Pěšky 
do školy – pěšky městem. „Děti 
věnovaly pozornost místům 
v  okolí mateřské školy, která 
pro ně mohou být nebezpečná. 
Jsou spojena například s  vyso-
kou frekvencí automobilů, nebo 
to jsou úseky pro děti nebez-
pečné, protože v  nich nejsou 

vyznačena místa pro bezpečné 
přecházení,“ uvedla Lenka Po-
lášková, zástupkyně ředitelky 
pro předškolní vzdělávání z MŠ 
MUDr. Emílie Lukášové.

Zapojení mateřské školy 
ocenil také BESIP, tedy oddělení 
Ministerstva dopravy ČR koor-
dinující činnosti v  oblasti bez-
pečnosti na pozemních komu-
nikacích, který dětem následně 
připravil malé dárky. 

MALÍŘ ARCIMBOLDO INSPIROVAL ŠKOLÁKY
Malíř Giuseppe Arcimboldo 

byl známý tím, že tvořil podo-
bizny z  rozličných předmětů, 
plodů, květin i  zvířat. Italský 
umělec žijící v 16. století má od 
té doby spoustu následovníků. 
Inspiroval také školáky v  ZŠ 
Krestova v Hrabůvce, kteří po-
dobné portréty vytvářeli letos 
v září.

„Metodou CLIL, tedy Con-
tent and Language Integrated 
Learning, se děti v  anglickém 
jazyce seznámili s názvy ovoce 
a zeleniny,“ uvedla ředitelka ZŠ 
a MŠ Krestova Věra Rymiecová 

s tím, že díky metodě CLIL jsou 
využívány znalosti žáků větši-
nou z nejazykového předmětu 
k výuce slovní zásoby, grama-
tických a lexikálních jevů cizího 
jazyka.

Foto: MŠ MUDr. Emílie Lukášové

Foto: 2× ZŠ Krestova
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MODELÁŘI POSBÍRALI MEDAILE. Druhé místo v  konku-
renci třinácti týmů a pět individuálních medailí. To je bilance 
modelářského klubu ZŠ B. Dvorského v Bělském Lese z Pohá-
ru kyjovské radnice. Soutěž s mezinárodní účastí se konala ve 
druhé polovině září v Kyjově.

Individuální ocenění si ze soutěže odvezli Richard Prac-
ný (1.  místo za model popeláře a  lokomotivy), Jan Stejskal 
(2. místo za model obrněného auta), Martin Kunzl (3. místo za 
model tanku T 72), Ondřej Pukovec (3. místo za model Octa-
vie PČR) a Lukáš Balnar (3. místo za model Tatry Dakar).

ŠLI VSTŘÍC POHÁDCE. Mateřská škola J. Maluchy na Du-
bině se zapojila do programu na Podporu školství z rozpočtu 
statutárního města Ostravy na rok 2021 s  projektem Pojďme 
spolu do pohádky. Cílem projektu bylo mimo jiné zajistit rozvoj 
předčtenářských dovedností.

V mateřské škole dále mimo jiné zakoupili pohádkové kos-
týmy, knihy, zajistili návštěvu ilustrátora Jiřího Dudka a navštívili 
knihovnu. „Volili jsme knihy pohádkové i různě tematicky zamě-
řené o zvířatech, počasí či člověku a jeho vynálezech, ale i knihy 
s interaktivními prvky,“ uvedla Chýlková.

SÁČKOVÁ KAMPAŇ ZAUJALA I  ZA HRANICEMI KRAJE. 
Ekologicky laděná sáčková kampaň vyvrcholila za hranicemi 
Moravskoslezského kraje. V minulém školním roce našili žáci 
ZŠ V. Košaře na Dubině, včetně jejich rodičů i učitelů, více než 
200 sáčků ze starých záclon. Ty následně rozdali veřejnosti. 
Sáčky se mohou použít na nákup pečiva, ovoce či zeleniny 
a  jejich výhodou je, že šetří vodu, energii, životní prostředí, 
zdraví i život zvířat.

V  první polovině října pak žákyně Viktorie Bogoczová 
a  Klára Dehnerová s  vyučující Markétou Boucnou předsta-
vily sáčkovou kampaň v Olomouci. Stalo se tak na akci, kde 
prezentovaly vlastní aktivity všechny školy z České republiky, 
které se zapojily do projektu Aktivní občanství v  globálních 
souvislostech. ZŠ V. Košaře na Dubině přitom byla jediná z Os-
travy. A  jaký byl výsledek? Dívky byly odměněny diplomem 
a drobnými cenami.

Zpěvačka Anna K. mezi dětmi z Dětského sborového studia Ostra-
va-Jih

BARVY DUHY POPRVÉ 
ROZZÁŘÍ OSTRAVU-JIH
Poprvé ve své čtrnáctileté historii vstupuje do městského 
obvodu Ostrava-Jih koncertní projekt Všechny barvy duhy. 
Kulturní a společenské centrum Akord v Ostravě-Zábřehu se 
stane 8. listopadu v 18 hodin místem, které nabídne široké 
veřejnosti nevšední kulturní zážitky i silné emoce. A to vše 
pod patronací jedné z nejvýraznějších osobností české hu-
dební scény – zpěvačky Anny K. a její komorní sestavy.

Ne náhodou přizval pořadatel koncertu, Čtyřlístek – centrum pro 
osoby se zdravotním postižením Ostrava, jako svého dalšího hosta 
děti z Dětského sborového studia Ostrava-Jih. Soubor totiž téměř 
dva roky spolupracoval s Annou K. a v  rámci této spolupráce ab-
solvoval tři společná turné, téměř dvě desítky akustických a devět 
festivalových koncertů po celé republice a  jeden live koncert pro 
televizní stanici Óčko. „Byla to rok a devět měsíců trvající spoluprá-
ce… Postupné budování jedinečného přátelství, které je založeno na 
sympatiích, vzájemné důvěře a vědomí, že se obě strany navzájem 
na sebe mohou absolutně spolehnout. Rok a devět měsíců nesku-
tečných zážitků, nových zkušeností a  možností, o  kterých se nám 
ani nesnilo…“ přiznává umělecká vedoucí souboru Lenka Velikovská.

Díky koncertu Všechny barvy duhy se tato spolupráce Dětského 
sborového studia Ostrava-Jih s Annou K., přerušená pandemií, může 
opět navázat. A nejen to. Jak už to na koncertech Všechny barvy duhy 
bývá, propojuje se v nich několik světů, jež se navzájem neuvěřitelně 
doplňují a splývají. Společně totiž vystupují spolu s hendikepovanými 
muzikanty, zpěváky a  tanečníky další profesionální i  neprofesionál-
ní umělci, ve vzájemné souhře. O tom se ostatně mohou přesvědčit 
i sami diváci, pokud si tento koncert nenechají ujít. Kromě letošních 
hostů koncertu se mohou těšit na společné vystoupení bubenické 
skupiny Rytmy ostravského Čtyřlístku, vystupujícího společně s mu-
zikantem a hudebním pedagogem Jakubem Kupčíkem a jeho Kuba-
Bandem, taneční skupinu Bílá holubice, pěvecká, hudební a taneční 
vystoupení posluchačů ostravské Lidové konzervatoře a Múzické ško-
ly nebo kapelu Mentallica. Programem provázejí herci Pavla Dostálová 
a Jiří Sedláček za umělecké spolupráce Ilji Racka. Koncert je přístupný 
široké veřejnosti a  vstupenky lze zakoupit v  předprodeji kulturního 
a společenského centra Akord.

Všechny barvy duhy se konají díky podpoře Moravskoslezského 
kraje a statutárního města Ostravy pod záštitou hejtmana Ivo Von-
dráka, náměstka primátora Zbyňka Pražáka a prezidenta Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého.

LISTOPAD VE ZNAMENÍ IT PŘEDNÁŠEK 
A WORKSHOPU ZDARMA

V rámci dotace, kterou městský obvod Ostrava-Jih obdržel za třetí 
místo v soutěži Obec přátelská rodině, proběhnou také v  listopadu 
online IT přednášky a workshop. Ve čtvrtek 11. listopadu je na pro-
gramu pro všechny obyvatele online IT přednáška Chytrá domácnost. 
O týden později, tedy 18. listopadu, je možné se přihlásit na přednášku 
Bezpečné chování dětí na internetu. A dne 25. listopadu mohou zá-
jemci získat nové vědomosti díky přednášce Bezpečné chování do-
spělých osob na internetu. Všechny se konají od 15 do 17 hodin.

Pro maminky na mateřské dovolené je rovněž 11. listopadu od 
8 do 15 hodin připraven workshop na téma Úvod do programování. 
Pro více informací kontaktujte Janu Pěluchovou z odboru strategic-
kého rozvoje na e-mailu: jana.peluchova@ovajih.cz nebo telefon-
ním čísle: 599 430 373.
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Spanilá jízda 100 let Baníku Ostrava odstartovala letos v září. Pozvání k naše-
mu povídání nejen o oslavách a fotbale samotném přijal majitel klubu Václav 
Brabec. Z jeho odpovědí plyne, že v Ostravě kopanou stále skvěle umíme. Mo-
derně, rychle, zajímavě, rozmanitě a moc hezky. Vše, co se kolem kulatého míče 
děje a dít bezesporu bude, stojí za to sledovat dál. Třeba i proto, že na Jihu 
pomáhá Baník na vrchol malým talentům.

 » Většina si s Vámi povídá převážně o fot-
bale, mohu se zeptat i na něco jiného?

Určitě ano. Budu se na to těšit. Povídat si 
o něčem jiném než o fotbale, to už je dnes 
pro mě téměř vzácnost.
 » Jak byste sám sebe popsal?

Třeba tak, že sám o  sobě velmi nerad 
mluvím. Vidět sám sebe objektivníma očima 
je těžké a nevím, jestli to umím.
 » Jsou lepší peníze, nebo sláva?

Peníze vám usnadní život, pomohou vám 
dosáhnout nějakých cílů. Nemyslím si, že by 

peníze byly hříchem, pokud je vynakládáte 
uvážlivě. Pokud jde o slávu, myslím si, že ta 
je hrozně pomíjivá. A zrádná.
 » Co bylo, nebo je Vaše největší životní 

vítězství?
Že mám zdravou a spokojenou rodinu.

 » Jaká pověra podle Vás panuje o  Vás 
osobně? Nebo se zeptám takto: Jakou 
největší lež jste o sobě slyšel?

Konkrétního si teď honem nic nevyba-
vím, ale mým vstupem do Baníku se mi 
v tomto ohledu dost změnil život. Hodně lidí 

se ke mně hlásí, hodně lidí o mně říká, že mě 
zná, a třeba to tak ani není, ale ti lidé pak vy-
právějí historky, které se nestaly, šíří zaruče-
né informace, které mají zaručeně ode mě, 
a přitom to tak není, a tak se tyhle věci rodí.
 » Kdy jste naposledy někoho seřval? 

A proč?
Nejsem typem člověka, který by na ně-

koho řval. Když se mi něco nelíbí, nejdřív 
vychladnu, připravím se, a pak tu věc s do-
tyčným člověkem řeším. A pak samozřejmě 
čekám, jestli si vzal má slova k srdci. Ale řvát 
po lidech, to není můj styl. Něco jiného je, 
když se dívám na fotbal. U toho si zakřičím. 
Ale hráči jsou v té chvíli na hřišti, takže ode 
mě naštěstí daleko.
 » Kdy jste se naposledy od srdce zasmál?

Snažím se smát každý den.
 » Co máte zrovna rozečteno?

Nic. Na čtení nemám bohužel čas. Když 
přijdu domů, jsem rád, že si na chvíli pustím 
televizi a stejně u ní usnu. Čtení kromě času 
vyžaduje například to, že musím najít brýle. 
Lampička u  nočního stolku je sice krásná, 
ale moc nesvítí. Knihy si kupuju, dostávám 
je, to ano. A vždycky si říkám, že až přijde 
čas, určitě si tu a  tu knížku přečtu. Když 
jedu na dovolenou, vezmu si knížky s sebou. 
A pak je zase netknuté přivezu domů.
 » Čtenáři by nám ale neodpustili, kdy-

bychom si přece jen nepovídali o Baníku 
a fotbale. Baník totiž slaví od září oprav-
du velkolepě. Nač se mohou fanoušci těšit 
v následujících týdnech?

Já doufám, že především na dobrý fotbal 
v podání Baníku. Vás ale zajímají připrave-
né akce. S oslavami už jsme začali. Myslím 
si, že 8. září to bylo na Prokešově náměstí 
opravdu důstojné. Ještě předtím jsem byl 
přítomen slavnostnímu aktu, který mělo na 
svědomí fanouškovské sdružení Baník Ba-
níku. To totiž připravilo a  odhalilo pamětní 
kámen připomínající založení Baníku v roce 
1922. A ten kámen stojí přesně na místě, kde 
v  roce 1922 stál hostinec U  Dubu, ve kte-
rém byl Baník založen. A  následovat bude 
řada dalších akcí včetně velké multimediál-
ní výstavy Baník Expo, atraktivního zápasu 
s některým ze špičkových evropských týmů, 
dvoudenního hudebního festivalu, premiéry 
filmu Nejlepší u nás, historického utkání a je 
toho ještě o hodně více. Máte se na co těšit.
 » Co Vás na fotbale fascinuje? A na Ba-

níku?
Emoce, které vyvolává. Fotbal obecně 

a Baník speciálně. Až se bude promítat film 
Nejlepší u  nás, rozhodně se běžte podívat. 
Uvidíte, že Baník to jsou osudy lidí, kteří tře-
ba otevřeně mluví o  tom, jak za tento klub 
málem položili život. Baník je bez nadsázky 
rodinným dědictvím, spousta fanoušků vám 

VÍC NEŽ JEN 
FOTBAL
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řekne, že Baníku fandil jejich otec, jejich děda 
a že láska k tomuto klubu se prostě v jejich 
rodinách přenáší z  generace na generaci. 
Baník je součástí životů velkého množství lidí 
v míře, v jaké jsem si to nedokázal ani před-
stavit. Tohle je opravdu fascinující.
 » Bylo to těžké rozhodování stát se jeho 

majitelem?
Ano, bylo to jedno z nejtěžších rozhodnu-

tí, která jsem v životě udělal. A udělal jsem 
ho v době, kdy jsem o fungování fotbalové-
ho klubu a o tom, jak to obecně ve fotbale 
chodí, neměl informace a  neměl jsem ani 
takové zkušenosti. Možná bych se tehdy roz-
hodl jinak, kdybych ty informace v dostateč-
né míře měl. Na druhé straně dnes, když už 
mám zkušenosti a  zážitky, kterých jsem za 
těch pět let nabyl, můžu říct, že kdybych se 
teď rozhodoval znovu, šel bych do toho. To, 
že jsem Baník koupil, byla jedna z nejlepších 
věcí, která mě v život potkala.
 » Kdy jste si naplno uvědomil, že fotbal 

je Vaše práce?
Řekl bych minutu poté, kdy jsem Baník 

koupil. Baník mi vzal veškerý čas. Ať už vol-
ný nebo pracovní. Mé byznysové aktivity 
tím trpěly a trpí, ale naprosto nelituji.
 » Kde a čím trávíte, pokud jde o  fotbal, 

nejvíc času?
Především neustálým přemýšlením 

o  Baníku. A  samozřejmě celou řadou jed-
nání a  schůzek s  partnery, politiky, fot-
balisty, agenty, zaměstnanci. Je to práce, 
která nemá začátek ani konec. A  to se už, 
zaplaťpánbůh, nestarám o  ten dennodenní 
chod klubu, který řídí Michal Bělák. Bez toho 
bych se neobešel.
 » Míváte, pokud jde o fotbal bezesné noci?

Teď už ne. První dva roky byly šílené, to 
byl extrém, který jsem v životě nezažil. Dnes 
už spím klidně, protože vím, že se mi Baník 
podařilo stabilizovat, nastavit jeho fungová-
ní. Samozřejmě, pořád se učíme z vlastních 
chyb, ale to je v pořádku, kdo nic nedělá, nic 
nezkazí a každá chyba nás posouvá dopře-
du. Práce je hodně, ale spím klidně, protože 
Baníku dnes nehrozí existenční problémy.
 » A co děláte, když nemůžete usnout?

Vstanu a  jdu do kanceláře něco dělat. 
Než abych se dvě hodiny převaloval, to si ra-
ději udělám třeba pořádek v papírech nebo 
v  myšlenkách. Sednu si, nikdo mě neruší, 
strávím tam třeba dvě hodiny od dvou ráno 
do čtyř, a pak jdu znovu spát s dobrým poci-
tem, že jsem něco užitečného udělal.
 » Je nějaký zápas Baníku, který byste 

chtěl zopakovat se vším všudy?
Pokud se ptáte na éru, kdy už jsem byl 

u  toho, vybavují se mi dva takové. Vítěz-
ství 3:2 nad Spartou, o kterém svým gólem 
rozhodl Milan Baroš. A pak vítězství nad už 

tehdy velmi silnou mistrovskou Slavií, kdy 
jsme hned zkraje přišli o  vyloučeného Mi-
lana Baroše, prohrávali jsme, otočili jsme to 
a vyhráli jsme. Ten stadion se tehdy tak ne-
uvěřitelně semknul, lidé nashromáždili neu-
věřitelnou energii, kterou seslali hráčům, a ti 
toho využili, a byl z toho neuvěřitelný zápas. 
To byly takové emoce, že jsem tehdy viděl 
některé chlapy i brečet.
 » Baník si celé roky zakládá na výchově 

mladých talentů. Čím to je, že baníkovská 
akademie patří k  mimořádně úspěšným 
projektům v rámci celé České republiky?

„Na to je jednoduchá odpověď. Protože 
prostě tomu, aby tomu tak bylo, věnujeme 
hodně úsilí, pozornosti a  investic. Pochopil 
jsem hned zkraje, že má-li být Baník dlouho-
době stabilním klubem, je nutné ho stavět od 
základů. Jako dům. A základem je právě mlá-
dež. Proto jsme se soustředili na výstavbu 
tréninkového centra v Ostravě-Jih, která má 
dnes dle mého velmi dobrou úroveň a  jed-
ná se o prostor, který nemá v našem městě 
obdobu. A stejně tak jsme se soustředili na 
to, abychom do Baníku a k fotbalu vůbec při-
vedli mnoho dětí. A to se nám povedlo. Naše 
akademie má zhruba šest set členů a je nej-
větší svého druhu v republice.“
 » Dá se říct, že akademie do určité míry 

nastavuje laťku české fotbalové budouc-
nosti? Mladí neprofesionální sportov-
ci totiž vyrůstají v  profesionálním světě 
s  celým týmem trenérů, fyzioterapeuty, 
nutričními poradci a podobně. Mají skvělé 
podmínky pro svůj růst.

Ano, to rozhodně platí. Samozřejmě ne 
pouze o  akademii Baníku, na druhé straně 
už jsem řekl, že naše akademie je už nyní 
největší klubovou fotbalovou akademií 
v Česku, takže věřím, že za několik let budou 
její odchovanci důležitou součástí české fot-
balové reprezentace, jako tomu bývalo dříve 
a  jak tomu bylo například za slavné gene-
race z  portugalského mistrovství Evropy 
v roce 2004, do níž patřili Milan Baroš, Ma-
rek Jankulovski, René Bolf nebo Tomáš Ga-
lásek, tedy odchovanci Baníku. Tuto ambici 
samozřejmě máme.
 » Ne každý věděl, že talentovaní fotba-

listé našli zázemí i na Jihu (škola na ulici 
B. Dvorského a areál Vista). Počítáte s dal-
ším rozšířením aktivit Baníku v našem ob-
vodu?

Pokud jde o  tréninkový areál Vista, pak 
v  každém případě. Už ale ne expanzivně, 
ale kvalitativně. Stávající zázemí budeme 
ještě zkvalitňovat, a  to zásadním způso-
bem. Potřebujeme dobrou regeneraci, větší 
množství šaten, učebny, rádi bychom pro 
mladé fotbalisty vybudovali internát, gym-
nastický sál a  tak dále. Jak říkám, už dnes 

se tato lokalita, dříve velmi zanedbaná, díky 
našemu úsilí proměnila ve sportoviště velmi 
dobrých kvalit. My připravujeme další výraz-
né zkvalitňování tohoto centra, které využí-
vá především mládež.
 » Mimochodem, je v  A-týmu nějaký od-

chovanec přímo z Ostravy-Jihu?
Tréninkové centrum v  Ostravě-Jihu je 

v provozu teprve zhruba tři roky, takže své 
odchovance teprve A-týmu v příštích letech 
přinese. Ale mezi dětmi, které jsme i  díky 
tomuto centru ke sportu přivedli, jsou děti 
z Jihu zastoupeny hojně.
 » Kterého našeho fotbalistu považujete 

za osobnost evropského nebo světového 
formátu?

Čtveřici hráčů, kteří evropského nebo 
světového formátu dosáhli, jsem před chví-
lí vyjmenoval, do té generace bych přidal 
ještě i Václava Svěrkoše. A pokud bych měl 
jmenovat dál, pak bych jich v  generaci se-
dmdesátých a  části osmdesátých let našel 
mezi baníkovci hodně. Špičkovým světovým 
obráncem býval Rostislav Vojáček. A kdyby 
mu doba přála, stoprocentně by hrál v  ně-
kterém elitním světovém fotbalovém klubu. 
Odejít ven ale nemohl, tak hrál za Baník, kte-
rý byl v té době nejlepším československým 
klubem. A  v  roce 1980 byl dokonce vybrán 
do výběru světa v  utkání proti Barceloně. 
Historie Baníku je na velké osobnosti bohatá.
 » Jaký fotbal máte rád?

Mám rád fotbalové zápasy, v nichž vítězí 
Baník Ostrava.

Foto: 2× FC Baník Ostrava

P. S. STOLETÝ FENOMÉN
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JAK UPÉCT CHUTNÝ SERNIK?
Sernik (tvarohový koláč) je zřejmě nejpopulárnější polský 

dezert. Existuje nekonečný počet typů, a to s drobenkou, bez 
drobenky, nepečený, s ovocem nebo s ořechy. Peče se na ob-
délném plechu nebo v  kulaté formě. Vždy však platí jedno: 
hodně tvarohové náplně a minimum těsta. Na rozdíl od čes-
kých tvarohových koláčů se peče ze suchého tvarohu, nikoliv 
toho měkkého z vaničky.

RECEPT NA VÍTĚZNÝ SERNIK (TVAROHOVÝ KOLÁČ)
Na těsto potřebujete:
• 500 g hladké mouky
• 2 vajíčka
• 2 polévkové lžíce kakaa
• 200 g margarínu na pečení nebo másla
• 300 g cukru
• 1 lžíce prášku do pečiva
Těsto uhněteme a připravíme náplň.
Náplň:
• 1 kg tvarohu (v kostce, ne mokrý z vaničky)
• 6 vajíček
• pudink
• kůra z jednoho citronu
• 150 g másla
• 300 g cukru
• 5 lžic moučkového cukru

Žloutky vyšleháme s  cukrem, přidáme vanilkový cukr, 
kůru z  jednoho citronu a pudink. Na strojku semeleme kilo 
tvarohu, tvarohovou hmotu a máslo pomalu přimícháme do 
žloutků. Z bílků a moučkového cukru ušleháme sníh a přidá-
me do tvarohové náplně.

Dno kulaté pečicí formy vyložíme polovinou těsta. Dáme 
tvarohovou náplň a nahoru nastrouháme zbytek těsta. Vlo-
žíme do trouby vyhřáté na 190 °C a pečeme 50 až 60 minut.

POLŠTÍ SENIOŘI POZNÁVALI JIH

Šestnáct polských seniorů 
z  města Vladislav strávilo na 
začátku října v  rámci dalšího 

pokračování projektu Senioři bez 
hranic II dva dny v našem měst-
ském obvodu. Za doprovodu 

16  českých souputníků z  Jihu 
absolvovali zajímavý program, 
který pro ně připravila radnice.

A právě na radnici obvodu 
vedly jejich kroky nejdříve. Se-
známili se tam s historií Jihu, pro-
hlédli si obřadní síň a  poznávali 
krásy Jubilejní kolonie. Večer pak 
všechny čekalo setkání se členy 
Senior klubu Akord v  Zábřehu, 
během něhož porota v  čele se 
starostou Martinem Bednářem 
hodnotila koláče a  záviny, které 
napekli čeští i polští senioři.

„V soutěži O nejlepší koláč se 
sešlo deset soutěžních výrobků. 
Všechny, ať už makové, tvaroho-
vé, s marmeládou nebo s jablky, 
byly výborné. Nakonec se porota 

jednoznačně shodla na tom, že 
nejvíce chutnal polský koláč s vy-
sokou nadýchanou tvarohovou 
nádivkou,“ uvedla místostarostka 
Dagmar Hrabovská.

Ani druhý den senioři neza-
háleli. V  integrovaném výjezdo-
vém centru byli svědky ukázek 
práce městské policie s  koňmi 
a se psy. Odpolední program se 
nesl v  duchu ztišení v  kostele 
svatého Ducha v Zábřehu, kde je 
farář Vítězslav Řehulka seznámil 
s historií kostela a farnosti.

Projekt Senioři bez hranic 
II je financovaný z  Fondu mik-
roprojektů Euroregionu Silesia 
(program Interreg V-A Česká 
republika – Polsko).

SLAVILI S PÍSNÍ NA RTECH
Mezinárodní den seniorů se 

na celém světě slaví 1. října. Pla-
tilo to i pro 85 dříve narozených 
z šesti klubů seniorů, které půso-
bí v  našem městském obvodě. 
Akce, kterou každoročně pořádá 
odbor školství a kultury, se kona-
la 30. září v K-TRIU v Hrabůvce.

V  úvodním slově místosta-
rostka Dagmar Hrabovská po-
děkovala seniorům za jejich ce-
loživotní práci.

„Velice si vážíme péče a  lás-
ky, kterou senioři věnovali svým 
dětem, vnukům, svým rodi-
nám. Jsme si plně vědomi, jak 

je  důležité, aby člověk ve zralej-
ším věku nezůstával sám. Naši se-
nioři nás dnes a denně přesvěd-
čují svou účastí na řadě akcí, které 
pro ně připravujeme, jak rádi se 
setkávají. Z toho máme upřímnou 
radost,“ uvedla místostarostka 
D. Hrabovská.

Následovalo vystoupení cim-
bálové muziky Iršava, které se 
setkalo s nadšeným ohlasem zú-
častněných. Stejně jako vystou-
pení hudební skupiny Pohoda. 
Největší ohlas měly dechovka, 
trampské písně, ale v kurzu byly 
i popové písně.
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JUBILANTI ŘÍJEN
Libuše Dužíková  .  .  .  .  .  .  .  . 98 let
Stanislav Chytil .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 let
Chrudoš Valoušek.   .   .   .   .   .   .   . 93 let
Milan Kalous .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92 let
Libuše Pojerová.   .   .   .   .   .   .   .   .  91 let
Zdeněk Chalcař .   .   .   .   .   .   .   .   .  91 let
Anna Marhevská  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Marie Klímková .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Miluše Huberová  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Božena Romaniecová .  .  .  .  .  . 90 let
Milan Tvarda .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Alfred Gillar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Milada Tořová   .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let

Věra Truhlíková .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Zdenka Gletová.   .   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Anna Mlčáková .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
František Polner  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Josef Pochylý   .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Milada Dohnalová .   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Pavlína Marcinová.   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Mojmír Sigmund  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Růžena Martinková .  .  .  .  .  .  . 85 let
Jiřina Biegonová  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Ingeborg Klivarová  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Hana Janáčková  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Iren Sowová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Vítězslava Červenková.   .   .   .   .   . 80 let
Liduška Liberdová   .  .  .  .  .  .  . 80 let
Soňa Kostolná  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Gerda Placková .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Alena Skuhrová .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Jarmila Luzanovská .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marie Šlachtová.   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Jaroslava Florčíková.   .   .   .   .   .   . 80 let
Ivana Kološová .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Bohumil Halfar .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Oldřich Řihák.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Anna Klečková .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Zbyněk Vavrečka .  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Stárnutí je jako výstup na horu. Trochu se 
zadýcháte, ale pohled na svět je mnohem lepší!

— Ingrid Bergman

SENSEN OCENIL AKTIVITY DŘÍVE NAROZENÝCH
Další významné ocenění získal Klub seni-

orů Akord, který působí při stejnojmenném 
kulturním domu už třináct let. Společnost 
SenSen totiž nedávno ocenila jeho aktivity 
během složitého období vzestupu korona-
virové epidemie čestným uznáním a finanční 
odměnou.

„Neuzavřeli jsme se doma, ale snažili se 
organizovat nejrůznější aktivity, které nás 
udržovaly nejen v dobré fyzické, ale hlavně 
psychické kondici. Protože jsme nemohli 
plavat, překonali jsme La Manche takzvaně 
na suchu, tedy v Bělském lese. Ve dvojicích 
jsme uklízeli Česko, vyšlápli jsme na Ondřej-
ník, zapojili jsme se do prodeje míchaných 
nápojů z  ovoce. Nejvíce jsme ale porotu 
ze SenSenu zaujali naším online vysíláním, 
kterým jsme se snažili zpříjemnit seniorům 
chvíle strávené v  izolaci,“ řekla zástupkyně 
klubu Šárka Zubková.

Klub Seniorů Akord je jedním z šesti klu-
bů seniorů, které působí v Ostravě-Jihu a na 

jejichž provoz přispívá radnice městského 
obvodu. „Těší nás, že senioři na Jihu jsou ak-
tivní a že je můžeme v jejich aktivitách, které 

přispívají ke smysluplnému trávení jejich ži-
vota, podpořit,“ uvedla místostarostka Jihu 
Dagmar Hrabovská.

SETKÁNÍ U ČAJE
V  Domově Korýtko na ulici Petruškova 

v Zábřehu se 10. listopadu uskuteční už třetí 
setkání u čaje.

Akce začíná v  15 hodin a  je určena pro 
pečující rodiny a jejich blízké. Přednášku na 
téma Dříve vyslovená přání přednese Lucie 
Pohlová. Zájemci se musí předem přihlásit 
u Rostislava Mrliny, a  to na telefonním čís-
le: 596  761  624 nebo e-mailové adrese: 
dzr@domovkorytko.cz.

Uživatelky a  uživatelé Domova Korýtko 
také mohou 16. listopadu navštívit hodinu 
taneční terapie s Petrem Veletou. Začíná se 
ve 14.30 hodin v tamní kulturní místnosti.

SPOLU VE SPIRÁLE
Spirála Ostrava sídlí v  objektu ve sprá-

vě obvodu, a  to na ulici Jaromíra Matušky 
na Dubině. V první polovině října tam pro-
běhlo Setkání spolu, v  rámci kterého byly 
představeny aktivity této organizace, jež 
poskytuje sociální služby a  zajišťuje chrá-
něné zaměstnávání lidem s duševním one-
mocněním. „Psychika nyní dostává zabrat, 
a proto je třeba si uvědomit, že je v pořádku 
být unavený nebo mít obavy z budoucnosti. 
Nezůstávejte však sami a neobávejte se vy-
hledat odbornou pomoc,” říká Eva Krestová, 
ředitelka Spirály Ostrava. Více informací: 
www.spirala-ops.cz.

PORADNA POMÁHÁ
V úterý 9. listopadu pořádá Charita Os-

trava od 9 do 16 hodin den otevřených 
dveří v  Poradně sv. Alexandra, kde posky-
tují bezplatné sociální a právní poradenství 
osobám se zdravotním postižením. Také se 
věnují těm, kteří se ocitli v nepříznivé životní 
situaci a hledají vhodné řešení svých těžkos-
tí. Během dne otevřených dveří si návštěv-
níci budou moci zakoupit drobné výrobky 
z chráněných dílen.

Poradna se nachází na ulici Františka For-
mana 13 na Dubině. Více informací získáte na 
telefonním čísle: 596 611 207 nebo e-mailo-
vé adrese: poradna@alexandr.charita.cz.

Foto: Jan Šilpoch
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TRAMVAJOVÁ DOPRAVA NA JIHU 
OD POČÁTKŮ K DNEŠKU

Tramvajová doprava má na území našeho obvodu již více než stoletou tradici. První tramvaj projela Zábřehem roku 1913 a od těch 
časů se síť kolejí neustále zahušťovala. Aktuálně patří území Jihu k částem Ostravy, kde naleznete nejvíce tramvajových zastávek 
i tratí. Na následující dvoustraně představíme nejen postupný vznik jednotlivých tratí, ale také zajímavosti ze současnosti.

NEJSTARŠÍ TŘI DRÁHY
První tramvajovou trať začaly budovat Vítkovické železárny, re-

spektive jejich vlastník Vítkovické horní a hutní těžířstvo (VHHT) v le-
tech 1912–1913 mezi areálem vysokých pecí ve Vítkovicích a dnešním 
sídlištěm Pískové doly, kde byla v blízkosti Odry v roce 1895 místním 
židem I. V. Goldbergrem založena pískovna. Z té Vítkovické železár-
ny odebíraly pro svou slévárnu kvalitní bílý písek, který byl hlavním 
impulzem ke stavbě trati. První parní tramvaj vyjela na tzv. drobnou 
dráhu 3. července 1913. Na trati naši pradědové mohli vidět dvouná-
pravový parní vůz soustavy ing. Janke a také třínápravové lokomotivy 
vítkovické závodní dráhy táhnoucí vlečné vozy pro cestující nebo ná-
kladní vagony. Soupravy jezdily maximální rychlostí 20 km/h. Renta-
bilita trati byla zajištěna díky osobní i nákladní přepravě. V roce 1918 
byla na dráhu napojena také První zábřežská strojová cihelna na-
cházející se u dnešního heliportu na ulici Výškovická. Dne 29. března 
1934 vyjely na trať poprvé elektrické tramvajové vozy (lidově zvané 
komárek), které zajišťovaly přepravu cestujících až do zániku dráhy 
dne 30.  září 1964. Nejstarší trať Jihu vedla po ulicích Ruská, Dolní 
a U Hrůbků, vlečky pak odbočovaly do dnešních ulic Říční a Rezkova. 
Více informací a fotografií k dráze naleznete v bývalé konečné stanici 
u dnešní autobusové zastávky Pískové doly, kde byl 8. října 2021 od-
halen v bývalé drážní telefonní skříni památník dráhy, jeden z projektů 
loňského participativního rozpočtu Ostravy-Jihu.

Až 28. dubna 1929 byla do Zábřehu protažena první elektrická 
tramvajová trať Společnosti moravských místních drah. Koleje ved-
ly od ulice Lidická ve Vítkovicích po současných ulicích Zengrova 
a Rudná, přičemž konečná stanice se nacházela v místech nynějšího 
mostu Mládeže. V roce 1941 byla trať prodloužena podél dnešní ulice 
Plzeňská o 1,1 kilometru až k německým kasárnám v Bělském lese. 
Po válce byla trať ještě o kousek prodloužena a jezdila odsud přímá 
linka až do Hlučína.

V pořadí třetí trať vybudovalo opět VHHT. Trať odbočovala z ulice 
Ruská z dráhy vedoucí do Pískových dolů, procházela celou Závodní 
ulicí a následně pokračovala po dnešních ulicích U Haldy a Aviati-
ků. Přibližně u  dnešní autobusové zastávky Benzina se nacházela 
konečná zastávka. První parní souprava na kolejích zasyčela 5. října 
1930 a  také tato dráha byla v  březnu 1934 elektrifikována. V  roce 
1948 byla trať prodloužena po dnešní cyklostezce vedoucí kolem 
kostela sv. Kateřiny v Hrabové až do Ščučí, kam tramvaje zajížděly 
až do zrušení Hrabovského úseku (1. září 1975).

POVÁLEČNÝ VÝVOJ
Když se po válce v roce 1947 začalo stavět sídliště v oblasti ná-

městí SNP, bylo třeba jej napojit na tramvajovou dopravu. Od 1. květ-
na 1950 byla v provozu odbočka z dráhy vedoucí do Bělského lesa, 
která sestávala z jednokolejné trati o délce 883 metrů v ose dnešní 
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Pavlovovy ulice. V  roce 1951 byla kolej prodloužena o  434 metrů 
k ulici Výškovická a v roce 1955 k nynější stanici Kotva. Dne 28. listo-
padu 1965 byla dráha rozšířena o dalších 1,3 kilometru. Nové koleje 
byly tentokrát položeny v  úseku ulice Výškovická a  po celé délce 
ulice Svornosti, kde byla na okraji Bělského lesa vybudována točna. 
První tramvaj se tam otočila 28. listopadu 1965.

PŘESTAVBA SÍTĚ V 60. LETECH
Zásadní tramvajovou stavbou se stalo budování dráhy vedoucí 

po ulici Plzeňská od novoveské vodárny k ulici Palkovského, kde se 
trať napojila do již existujícího kolejiště na ulici Závodní. Došlo tím 
k značně rychlejšímu propojení Poruby a Zábřehu. První tramvaje 
vyjely po nové trati 3. dubna 1960.

V  rámci budování Polanecké spojky došlo k  přeložení tramva-
jových kolejí z  Rudné ulice podél budované železniční trati. První 
tramvaj od smyčky před vítkovickým nádražím směrem do Pavlovo-
vy ulice a do Bělského lesa projela 13. srpna 1964.

Jen necelé dva měsíce nato byla zrušena jednokolejná dráha ve-
doucí z Vítkovic do Pískových dolů. Úsek tramvajové linky č. 8 o dél-
ce 1,5 kilometru byl nahrazen autobusy. Také jednokolejka vedoucí 
do Bělského lesa byla k 28. dubnu 1969 zrušena a nově nahrazena 
tratí o délce 2,2 kilometru v osách ulic Horní a Dr. Martínka, jež kon-
čila smyčkou v místě dnešní stanice Hrabůvka kostel. První soupravy 
tam přivezly cestující 8. prosince 1969.

OD 70. LET DO KONCE 20. STOLETÍ
Nebývalo zvykem, aby se rodící ostravské sídliště dočkalo již na 

svém počátku tramvajové dopravy. Výjimku tvořilo sídliště Nové 
Výškovice, které se začalo budovat na sklonku 60. let. Již 28. října 
1972 byl zahájen provoz na nové trati vedoucí po ulici Výškovická od 
stanice kino Luna o délce 1,511 kilometru.

Jak už bylo řečeno, v roce 1975 byla zrušena část trati vedoucí 
do Hrabové. Proto na konci ulice Závodní vznikla u kina Edison pro-
vizorní tramvajová smyčka. Dne 28. dubna 1978 byla otevřena nová 
propojka tratí mezi ulicemi Závodní a Dr. Martínka. Spojila zastávky 
Provaznická a Hrabůvka kostel a její stavba spočívala ve vybudová-
ní tramvajového tunelu, tzv. minimetra. Výstavbou propojky došlo 
k zániku prozatímních točen v Závodní ulici a v třídě Dr. Martínka.

Dne 1. listopadu 1977 byl položen tramvajový oblouk mezi ulice-
mi Ruská a Palkovského, čímž došlo k lepšímu propojení v tomto 
místě se křižujících tratí. Dvoukolejná 2,013 kilometru dlouhá trať 
v ose páteřní ulice Plzeňská v úseku mezi současnými stanicemi 
Úřad městského obvodu Jih a  Hulvácká byl předán do provozu 
7. května 1978. Došlo tak k mnohem rychlejšímu spojení mezi Hra-
bůvkou a Porubou/Mariánskými Horami. K 1. červnu 1981 byla uve-
dena do provozu menší 1,2 kilometru dlouhá trať vedoucí po ulicích 
Na Obvodu a Místecká, která spojila vítkovické nádraží s třídou Dr. 
Martínka. Rozrůstající se sídliště Dubina se 30. dubna 1985 dočkalo 
nové trati, která vedla od stanice Josefa Kotase k  dnešní stanici 
Václava Jiříkovského (tehdy Dubina). Brzy poté byl zahájen také 
provoz na 2,26 kilometru dlouhé tramvajové propojce, která byla 
postavena v ulicích Ruská a Výškovická mezi nynějšími stanicemi 
Ředitelství Vítkovic a Zábřeh vodárna. První cestující využili této 
trasy 1. září 1987.

Od srpna 1997 probíhala na katastru Vítkovic stavba jedné z nej-
důležitějších tras, a  to 2,413 kilometru měřící úsek vedoucí podél 
ulice Místecká od vítkovických vysokých pecí směrem k  sídlišti 
v Hrabůvce. Pravidelná doprava linek 1 a 10 nakonec byla zahájena 
15. prosince 1999. V říjnu 2021 probíhala modernizace tohoto úseku, 
aby tudy tramvaje mohly jezdit rychlostí až 80 km/h.

V SOUČASNÉM STOLETÍ
V  průběhu 2. poloviny 20. století byla na území Ostravy-Jihu 

postupně dotvořena základní síť tramvajové dopravy. V posledních 
dvaceti letech docházelo k  výstavbě dalších úseků jen ojediněle. 
Dne 17. prosince 2005 byl zahájen provoz na novém úseku trati smě-
řující od původní točny na Dubině k nové točně, která byla vybu-
dována před tehdejším hypermarketem Interspar. K 31. srpnu 2014 
byl uveden do provozu nový tramvajový oblouk mezi ulicí Rodinná 
a dráhou vedoucí podél Polanecké spojky k ulici Pavlovova, kterého 
začala využívat nová linka 15 jezdící mezi Dubinou a Výškovicemi.

CO MOŽNÁ NEVÍTE
Věděli jste, že naším obvodem projíždí dvanáct ze šestnácti ost-

ravských tramvajových linek? Kromě denních linek 1, 3, 6, 10, 11, 12, 15 
a 17 jsou to také celodenní linky 2 a 7 a noční linky 18 a 19. Obyvatelé 
Jihu mohou v současnosti využít pětatřiceti tramvajových zastávek. 
Délka všech tratí na Jihu je necelých 20 kilometrů. Zásadní rekon-
strukcí prošla v  poslední době trať na ulicích Výškovická a  Pavlo-
vova. V plánu je též přestavba tramvajového úseku mezi stanicemi 
Josefa Kotase a Dubinou, kde by tramvaje měly zrychlit na 80 km/h. 
Nejsložitější křížení tramvajových tratí nalezneme na rozhraní Zá-
břehu a Vítkovic, kde se setkávají ulice Ruská, Závodní a Palkovské-
ho. Dalším zajímavým křížením tratí je rondel v Hrabůvce, kde mají 
tramvaje přednost před automobily.

Na území obvodu nalezneme různá protihluková opatření. Mezi 
Zábřehem-Družstvem a vítkovickým hřbitovem jsou na ulici Závodní 
položeny pryžové koberce, mezi stanicemi Moravská a Dřevoprodej 
betonové nízké protihlukové stěny, na ulici Dr. Martínka jsou v ko-
lejišti kvetoucí záhony nízkých rostlin, na Výškovické zase travnaté 
pásy. Všechna opatření vedou ke snížení hluku při průjezdu tramvají. 
Valná část kolejnic v nejvíce obydlených částech obvodu je opatřena 
pryžovými tlumiči hluku.

Obvodem se stále ještě prohání tramvaje Tatra T3 z éry minulého 
režimu, ale také jedny z nejmodernějších tramvají v Evropě od spo-
lečnosti Stadler, které nabízejí například i USB nabíjení či klimatizo-
vané vozy. Oproti nepohodlným parním vozům z roku 1913 docela 
pokrok, nemyslíte?

Petr Lexa Přendík
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MINULOST RYBNÍKŮ V ZÁBŘEHU NAD ODROU (druhá část)
V minulém vydání Jižních listů jsme zahájili seriál o historii zábřežských rybníků. Víme, že první rybníky vznikly na území 
Zábřehu již na samém počátku 15. století a v aktuálním čísle si přiblížíme, jak a kdy se stalo, že v Zábřehu došlo ke vzniku 
rozsáhlé rybniční sítě.

KDO A KDY RYBNÍKY V ZÁBŘEHU ZALOŽIL?
Olomoučtí biskupové, vlastníci severovýchodního výběžku Moravy 

mezi Odrou a Ostravicí, se ve větší míře do rybničního hospodářství 
zapojili až na sklonku 16. století. Pokud jde o rybníky v Poodří, jsou 
nám k dispozici spíše zprávy o jejich existenci, nikoliv o jejich zakla-
datelích a  o době založení. Můžeme soudit, že k  zakládání zábřež-
ských rybníků docházelo přibližně v době, kdy byly zakládány rybníky 
v okolí Paskova. Roku 1499 byl na Paskovsku jeden rybník a do roku 
1548 tam bylo již několik malých a dva velké rybníky. Za jejich vznikem 
stál samotný Jan Dubravius (v letech 1541–1553 byl olomouckým bis-
kupem, autor prvního českého spisu o rybnících) a po něm Jan z Per-
nštejna. O tom, že rybníky v Zábřehu nad Odrou byly založeny právě 
v 16. století, svědčí i jejich rozloha, neboť do té doby byly zakládány 
nádrže menšího rozsahu. Také poloha rybníků na místě mokřadů po-
ukazuje na pozdější dobu jejich založení. Rybníky byly zcela jistě měl-
ké, oproti tomu zase byly teplejší a vhodné pro chov ryb. Zakladatelé 
rybníků si brzy uvědomili, že je nutné mít zvláštní rybníky pro odchov 
plodů, rybníky pro chov ryb a rybníky výtažné určené pro výlov.

Z roku 1581 se nám dochoval nejstarší soupis zábřežských ryb-
níků. Můžeme tedy předpokládat, že rybníky byly zbudovány mini-
málně o několik let dříve před provedením jejich soupisu. Uvedeny 
jsou rybníky Živný, Záhumenní, Velký Vyškovský, plodový nad haltý-
ři, Mochovský před Šedým, Myškovský, Mikeskovský, pod Holaněm, 
nad Vavrečkou, Vavříkovský – posledně jmenované rybníky byly snad 
pojmenovány podle osadníků na zábřežském statku. Dále tu byly 
rybníky Březina, Podlesní, Bezděk, rybníčky pod starou tvrzí a  pod 
pivovarem, nazývaný též Konopný. Nejzajímavějším pojmenováním 
vodní plochy je rybník Bratrský, který patřil patrně bratrskému sboru 
doloženému na sklonku 16. století v Zábřehu i jinými prameny (např. 
v roce 1591). Ovšem ve výše sepsaném seznamu jsou zahrnuta i jména 
rybníků ze sousedních Výškovic, jelikož od roku 1558 byly Výškovice 
přičleněny k zábřežskému lénu (určitě tam byly velký rybník Vyškov-
ský, Březina a rybník Bezděk, pod kterým stál výškovický mlýn o dvou 
mlecích kolech).

ZÁBŘEŽSKÝ URBÁŘ Z ROKU 1616
Zábřežský urbář z  roku 1616, který sepsal krátce před smrtí Jan 

Syrakovský z Pěrkova, nám přináší podrobný vhled do zábřežského 
rybnikářství. K zábřežskému statku náleželo pět kaprových a šesta-
dvacet výtažných rybníků soustředěných v Zábřehu, Staré Bělé a ve 
Výškovicích. Výtažné rybníky sloužily k odchovu kaprů a dalších ryb, 
které byly po výlovu určeny k přímému prodeji. Kapr patřil v době 
předbělohorské k nejoblíbenějším rybám a jedl se v bohatých měst-
ských i venkovských rodinách.

K největším a nejvýnosnějším kaprovým rybníkům patřil Nebes-
ký (nazývaný též Podhájník), rozprostírající se západně od dnešního 
městského stadionu ve Vítkovicích, byl opatřen hrází a  strouhami, 
jeho výlov mohl přinést na penězích 500 zlatých; Zifní u potoka Zif 
na severním okraji Bělského lesa, jež měl rovněž tarasy (kamenný po-
lož na hrázi – poznámka redakce) a strouhy a nabízel při výlovu ryby 
v hodnotě 400 zlatých, a Záhumenní ležící severně od Zifního, při je-
hož výlovu se mohlo získat prodejem ryb 400 zlatých. Prodejem štik, 
línů a karasů z rybníků se mohlo získat dalších 200 zlatých.

Do dalších rybníků bylo potřeba nasadit nové ryby, aby se z dvou-
letého plodu stal plod tříletý. Takové ryby se chovaly v rybníku Podles-
ném (nacházel se v blízkosti dnešního Bělského lesa u ulice Kpt. Vajdy), 

Vaverkovském (v blízkosti dnešního náměstí SNP) a v rybníčku nad 
kostelem (v místech současné ulice Závoří). Další rybníky byly urče-
ny k pěstování odrostu: dva rybníky Na Kněžství, Konopný rybníček, 
rybníček Pod Starou tvrzí, dále rybníček Nad Holáněm, Před Holáněm 
(tedy v okolí Holáňova gruntu) a dva rybníčky u zábřežského zámku. 
V urbáři z uvedeného roku se o rybnících píše, že jsou na ,,jistej a stálej 
vodě a položením v zemi dobrej“. Nouze o vodu tedy snad nebyla, 
Bělský les, tehdy zvaný Studňa, poskytoval vody dostatek.

PROVOZ ZÁBŘEŽSKÝCH RYBNÍKŮ
Dozor nad rybníky vykonával porybný (fišmistr), jehož usedlost 

stála v místě, kterým v současnosti prochází ulice Plzeňská před mos-
tem Mládeže ve směru od Zábřehu do Hrabůvky. Fišmistři dbali o to, 
aby během výlovu nebyly ryby nikomu darovány či porůznu prodává-
ny. Dbali na správné osázení rybníků a hlídali čas nejvhodnější doby 
výlovu. K udržení výživné síly rybníka sloužilo tzv. letnění. Rybník ur-
čený k letnění byl vypuštěn a oset na jeden až dva roky vhodnými plo-
dinami, nejčastěji ovsem či prosem, aby si rybník odpočinul a nabral 
potřebné živiny. Druhou možností načerpání nových sil bylo vyjmutí 
bahna z nádrže. Letnění rybníka probíhala zpravidla po osmi až deseti 
letech jeho užívání po dobu jednoho léta.

Mezi jednotlivými rybníky se táhly hráze a protékaly strouhy. Udr-
žování rybníků a účast na jejich výlovu vyžadovala vrchnost v rámci 
rybničních robot od poddaných. Zábřežští sedláci, zahradníci a cha-
lupníci museli ,,při všech rybnících a rybníčkách zábřežských předně 
všeckne příkopy, tarasy dělati, trouby klásti (…) rybníky loviti“. Aby-
chom si větu osvětlili. Jak vypadaly tarasy? Jednalo se o do země 
vbité kůly nebo trámce, které byly vzájemně propleteny větvemi, 
často vrbovými. Pořízení tarasů bylo povětšinou úkolem nesnad-
ným a  finančně náročným, proto zakladatelé rybníků uvalovali na 
své poddané povinnost jejich oplétání. Ideální byla proto blízkost 
lesa v okolí rybníků.

Nyní objasněme spojení kladení trub. Jednalo se zpravidla o jednu 
až dvě trubky, kterými za normálního stavu odtékala voda z rybníka, 
čímž se udržoval stav hladiny. Pro vypouštění rybníka sloužil splav, 
odkud se splavovala voda z nádrže při výlovu, který probíhal buďto na 
jaře nebo na podzim. Jeho výška se dala regulovat pomocí snižování 
nebo zvyšování terénu hráze, případně vložením či odnětím dřevě-
ných desek. Později došlo k užití stavidla. Voda z trub a ze splavu pak 
dále odtékala struhami do dalších rybníků nebo byla odvedena přes 
celý Zábřeh do Odry. Tyto strouhy, zvané svůdnice, se musely udržo-
vat (cídit), aby byla zachována jejich průtočnost. Zábřežští poddaní 
museli u rybníků držet také hlásku. V dnešním jazyku bychom ji ozna-
čili jako hlídku či strážní službu, při níž mělo být zabráněno ztrátám na 
rybách a rybnících, ať už vlivem počasí nebo osob.

V urbáři zábřežského statku z roku 1616 se setkáváme takřka s úpl-
ným popisem všech robotních výkonů k  vypuštěným i  sušícím se 
rybníkům. Poddaní se účastnili prací na zhotovování příkopů na dně 
vypouštěného rybníka, čímž zajistili rychlejší odtok vody a tím i jeho 
časnější vyschnutí. Po vysušení bylo třeba rybník zorat, osít panským 
osivem a zvláčet, dále poséct, shrabat, svézt a uložit sklizeň do stodol. 
Zábřežští poddaní se z těchto prací mohli vykoupit penězi, a tak jim 
většinou zůstala pouze povinnost účastnit se pomocných prací při 
opravování rybničních hrází.

(pokračování příště)
Petr Lexa Přendík

22

HISTORIE



www.ovajih.cz

KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
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F O Č K O O D N O T A M O L O N I
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H O K L I K A H O R A H R U B K A

I O N A J E T O S U K N Ě !

J S A M A R A T A J M Y R

Křížovka s  anekdotou: Zapřisáhlý nepřítel 
vietnamských tržnic se přeci jen dal zlákat 
podstatně nižšími cenami a odhodlal se pro 
nákup riflí. U  vietnamského stánkaře ukáže 
na pult a odměřeným tónem se zeptá:
„Kolik stojí tyto rifle?“
„Ťojeťukňa,“ odpoví Vietnamec.
Kupující zvýší hlas:
„Nekuňkej mi tady a řekni mi, nač se ptám!“
„Ťojeťukňa,“ vede si svou Vietnamec.
To už chlap nevydrží a začne řvát:
„Jseš už tady dost dlouho, abyses naučil po-
řádně česky a uměl říct, kolik stojí tyto rifle!“ 
Na umocnění svých slov sáhne na pult a za-
mává mu dotyčným oděvem před očima… 
(dokončení v tajence křížovky)

Vodorovně: A. Odpadní tekutina při výrobě lihu; provádět chirurgický 
zákrok; rezignovaný souhlas (lidově). – B. 1. DÍL TAJENKY. – C. Nesvi-
nout; mající barvu pomeranče. – D. Pálenka z rýže; norská objemová 
jednotka; značka našich jízdních kol; část svíčky. – E. Otec; křoupat; 
angloamerická délková jednotka. – F. Pupen; rusky „jedno“; tam (bás-
nicky); minulý rok. – G. Síň starořeckého chrámu; pokyn psovi; usaze-
nina uhelného prachu; ošatit. – H. Vytáčka; vysoký kopec; velká chy-
ba. – I. 2.DÍL TAJENKY (!). – J. Levostranný přítok Volhy; poloostrov 
v severní části Ruska.
Svisle: 1. Silné provazy; Toník (slovensky). – 2. Kvalitní salám zahra-
niční výroby (zdrobněle). – 3. Divoce tančit (např. rokenrol); velikán. 
– 4. Cikánka; štětina. – 5. Zahraniční prášek do autom. praček; stupeň; 
kterým směrem. – 6. Pyrotechnická výbušnina; španělská vychova-
telka. – 7. Základní měřítko; pupínek na kůži. – 8. Německy „červený“; 

umělecká dvojice; grafický zápis tónu. – 9. Španělsky „oko“; zastarale 
Estonec; kovový odpad. – 10. Stará ruská délková jednotka; prova-
zy se smyčkou. – 11. Jihoamerická poušť; citoslovce pohánění zvířat 
(např. prasat). – 12. Osten; část molekuly; radiokomunikační most 
(zkr.). – 13. Nepukavé plody; město na řece Ohři. – 14. Divadelní závěs; 
spotřeba. – 15. Město v  podhůří Rychlebských vrchů. – 16. Provést 
setí; ženské jméno (27. 3.).

Pomůcka: ojo, sald

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

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: MRKEV, ŘEDKVIČKY A ČERVENÁ PAPRIKA
Sudoku: 9523427 36841837 = LETIŠTĚ V MOŠNOVĚ, 62, 1959
Přesmyčky: BOLATICE, DUBOVÁ, FULNEK, DOLNÍ ŽIVOTICE, BRUNTÁL, BÍLOVEC, BRANTICE, BARTOŠOVICE, DOLNÍ BENEŠOV, JEZDKOVICE

       SUDOKU  S  TAJENKOU

       Při budování sídlišť a moderní dopravní infrastruktury v Hrabůvce byla zbourána téměř 
       celá historická část obce. Poslední starobylou stopou na původní ves zůstává pojmeno-
       vání ulice … (dokončení v tajence sudoku).
       Desetipísmennou tajenku na dvou podbarvených diagonálních úsecích odhalíme tak, že 

6 5 4 8

5 3

4 1 9 6 5

6 2 9 7

2 3 6 9

3 7 4 5 2

1 4

4 7 8 9

7 2 6 5 3 4 8 9 1

8 5 9 1 6 7 2 3 4

4 3 1 8 9 2 6 7 5

6 4 3 2 8 9 1 5 7

1 9 8 4 7 5 3 2 6

2 7 5 3 1 6 4 8 9

3 8 7 9 4 1 5 6 2

9 1 2 6 5 3 7 4 8

5 6 4 7 2 8 9 1 3

       Z nedávné historie.  

       za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: T, O, N, Í, S, F, V, A, J. Čteme odleva nahoru. 

Řešení:   38  62915174 = NA  FOJTSTVÍ

Z nedávné historie. Při budování sídlišť a  moderní dopravní infra-
struktury v Hrabůvce byla zbourána téměř celá historická část obce. 
Poslední starobylou stopou na původní ves zůstává pojmenování uli-
ce… (dokončení v tajence sudoku). Desetipísmennou tajenku na dvou 
podbarvených diagonálních úsecích odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 do-
sadíme písmena: T, O, N, Í, S, F, V, A, J. Čteme odleva nahoru.

SUDOKU S TAJENKOU
       KRUHOVÁ  DOPLŇOVAČKA

      „Já jsem tak šťastná, zase mám na vysvědčení samé jedničky!"
      Táta alkoholik těžce zvedne svou hlavu ze stolu, protočí zarudlé oči, usrkne laciné 
      kořalky přímo z láhve a zablábolí: „No a co, hlavní je … (dokončení v tajence)."
      Pětipísmenné výrazy končí ve středovém T.

  1. Odlitek kovu z kokily

  2. První dvojciferné číslo

  3. Povel pro psa

  4. Zastarale vězení

  5. Dosah letadla

  6. Chorvatské letovisko

  7. Umělecký tanec

  8. Hlupák

  9. Třít prsty

10. Židovská osada

11. Stará zlatá mince

12. Začátek závodu

      Vysvědčení.  Dcera přiběhne ze školy domů a celá udýchaná radostně hlásí: 

Řešení:  NEPROPADNOUT

 

1

2

3

4

5

12

11

10

6

9

8

7

T

 

1

2

3

4

5

12

11

10

6

9

8

7

T
A R

N

O

G

P

E

P

A
D

N

O

U
T

I

O

D

S
E AOR

A
ES

D

L
E

S

L
I

B

L
E

I

I
OM

O U

G L E

D

K
Á

S

A
R

Vysvědčení. Dcera přiběhne ze školy domů a celá udýchaná radostně 
hlásí: „Já jsem tak šťastná, zase mám na vysvědčení samé jedničky!“ 
Táta alkoholik těžce zvedne svou hlavu ze stolu, protočí zarudlé oči, 
usrkne laciné kořalky přímo z láhve a zablábolí: „No a co, hlavní je… 
(dokončení v tajence).“
Pětipísmenné výrazy končí ve středovém T.

PŘESMYČKY
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KULTURNÍ DŮM K-TRIO

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

SPOLEČENSKÉ AKCE
14. a 28. 11. od 17 hodin 
TANEČNÍ VEČERY
Živá hudba, pro příznivce společenského tance 
se skupinou Domini. Vstupné 90 Kč.

15. 11. od 19 hodin 
TECHTLE MECHTLE REVUE
Nejúspěšnější česká travesti show Techtle 
Mechtle a  Kočky míří poprvé do Ostravy v  no-
vém pořadu Nemocnice na pokraji zkázy. Vstup-
né 320 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě.

27. 11. od 18 hodin 
PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT
V příjemném hodinovém programu uslyšíte zná-
mé vánoční písně a  koledy v  podání Jaroslava 
Beneše (v angažmá Hudebního divadla v Karlí-
ně). Vstupné 180 Kč.

DĚTSKÉ AKCE
3. 11. od 15.30 hodin 
BROUČKIÁDA
Přijďte s námi dát dobrou noc broučkům! Pro děti 
je připravený zábavný program. Vstupné 50 Kč.

21. 11. od 10 hodin 
O ČERTU HUDRIÁNOVI
Pohádka pro malé i velké s písničkami a humo-
rem. Vstupné 80 Kč.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
13. 11. od 9 hodin 14 hodin 
Živa, podpora, přijetí a pochopení ženské 
energie (jednodenní seminář)

20. 11. od 9.30 do 11 hodin 
Jak se dělá divadlo (workshop)

29. 11. od 15.30 do 17.30 hodin 
Jak se dělá divadlo (workshop)

4. 12. od 9 do 14 hodin 
Cvičení pro svěží tělo a mysl, staročínské 
ozdravné techniky (jednodenní seminář)

VÝSTAVY
Kouzlo barev
Během měsíců listopad a prosinec si budete moci 
v  prostorách Galerie K-TRIO prohlédnout výstavu 
výtvarnic J. Pavelkové a  M. Slavíkové, které jsou 
členkami výtvarné skupiny KRUH, založené v roce 
2011. Obrazy Pavelkové jsou zpracovány olejem na 
plátně. Slavíková své náměty zpracovává kresbou 
na hedvábí. Výtvarnice se liší svými výtvarnými 
technikami zpracovaných děl, ale spojuje je přátel-
ství na cestě v hledání vlastního uměleckého výrazu.

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

KOMORNÍ KLUB / SENIOR 
POINT

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

V Senior Pointu Ostrav-Jih probíhá výdej hlásičů 
CO a kouře pro občany Moravskoslezského kraje 
nad 65 let. Hlásiče je možné si vyzvednout na re-
cepci Senior Pointu každé pondělí od 9 do 14.30 
a čtvrtek od 13 do 16.30 hodin.

KINO LUNA

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

1.–3. 11. od 15.30 hodin 
ADDAMSOVA RODINA 2 (The Addams Family 
2, USA, Velká Británie, Kanada 2021)
Animovaný / dobrodružný, české znění přístupný, 
93 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

1. 11. od 17.45 hodin 
QUO VADIS, AIDA? (Bosna a Hercegovina, 
Rakousko, Rumunsko, Nizozemsko Německo 
2020)
Drama, české titulky, od 15 let, 101 minut. Vstupné 
130 Kč.

1.–3. 11. od 20 hodin 
PAROŽÍ (Antlers, USA 2020)
PREMIÉRA. Horor / mysteriózní, české titulky, od 
15 let, 100 minut. Vstupné 130 Kč.

2. 11. od 17.45 hodin 
FELLINI A DUCHOVÉ (Fellini degli spiriti, Itálie 
2020)
Dokument, české titulky, od 12 let, 90 minut. 
Vstupné 100 Kč.

3. 11. od 17.45 hodin 
KAŽDÁ MINUTA ŽIVOTA (ČR, Slovensko 2021)
Dokument, režie: Erika Hníková, od 12 let, 80 mi-
nut. Vstupné 100 Kč.

4.–7. 11. od 15.30 hodin 
CROODSOVI: NOVÝ VĚK (Croods 2, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 95 
minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

4.–7. 11. od 17.45 hodin 
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY (ČR 2021)
Komedie, režie Radek Bajgar, od 12 let, 90 minut. 
Vstupné 140 Kč.

4. 11. od 20 hodin 
The Doors: Live at the Bowl‘68 Special Edition
KONCERTNÍ FILM. Legendami protkaný večer 
v kině. Režie: Ray Manzarek. České titulky, 95 mi-
nut. Vstupné 250 Kč.

5. a 7. 11. od 20 hodin 
NĚKDO NA DRUHÉ STRANĚ (Andra Sidan, 
Švédsko 2020)
PREMIÉRA. Horor, české titulky, od 15 let, 87 mi-
nut. Vstupné 120 Kč.

6. 11. od 20.30 hodin 
HRANA ZLOMU (ČR 2021)
PREMIÉRA. Drama/thriller, Režie: Emil Křížka. Od 
15 let, 86 minut. Vstupné 130 Kč.

8. a 9. 11. od 16.30 hodin 
ETERNALS (The Eternals, USA 2021)
PREMIÉRA. Dobrodružný / akční, české znění, od 
12 let, 168 minut. Vstupné 130 Kč.

Rok 2021 se nám pomalu chýlí ke svému 
konci. Ale že jsme si ho společně pořádně 
užili, co říkáte? Je před námi období, kdy se 
spolu snoubí kouzlo podzimu s předvánoč-
ní atmosférou. Mysleli jsme na všechno, tak 
se pojďte s námi podívat, co jsme si pro vás 
připravili pro tento měsíc!

Také v listopadu jsou tady pro vás oblíbené 
taneční večery, i když je jich tentokrát trochu 
méně. Využijte tedy příležitost a přijměte naši 
výzvu k tanci alespoň dvě listopadové neděle.

Mají vaše děti sen, že se jednoho dne 
stanou velkými herci? Pak by měly navští-
vit náš workshop Jak se dělá divadlo! Děti si 
pod vedením zkušeného divadelníka Petra 
Pěnkavy během 90 minut projdou celým 

procesem vzniku divadelního představení. 
Pokud se ale děti necítí přímo na roli herce, 
tak je rádi uvítáme u veselé hudební pohád-
ce O čertu Hudriánovi.

V listopadu je před námi první advent, 
a s tím si vás dovolujeme pozvat na náš první 
adventní koncert. V  příjemném hodinovém 
programu uslyšíte známé vánoční písně a ko-
ledy v podání Jaroslava Beneše. Doprovod-
ného slova, ve kterém se dozvíte zajímavosti 
o vzniku některých vánočních zvyků, se ujme 
ostravská spisovatelka Kateřina Tomanová.

Většina kurzů je úspěšně rozběhnutá, ale 
nezoufejte! Nadále se můžete přihlašovat do 
kurzů na jednotlivé vstupy! Vybrat si můžete 
ze široké nabídky, jako je například angličti-

na, hatha jóga, latina dance, taneční klub mini 
nebo cvičení pro maminky s dětmi.

Také v  Kině Luna přivítáme vánočního 
ducha s novou českou komedií Přání Ježíš-
kovi. Ale tím premiéry rozhodně nekončí! 
Déle se můžete těšit například na horor Pa-
roží nebo třeba film House of Gucci s ikonic-
kou Lady Gaga v titulní roli.

Prožijte konec roku s  celou rodinou 
a přáteli v naší společnosti. Více o progra-
mu a novinkách na internetových stránkách: 
www.kulturajih.cz.

SNOUBENÍ PODZIMU S PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉROU
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www.ovajih.cz

8.–10. 11. od 20 hodin 
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY (ČR 2021)
Komedie, režie: Radek Bajgar, od 12 let, 90 minut. 
Vstupné 140 Kč.

10.–12. 11. od 15.30 hodin 
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK (The Boss Baby: 
Family Business, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 
100 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

10. 11. od 17.45 hodin 
RAFFAEL – MLADÝ GÉNIUS (Raphael – The 
Young Prodigy, Itálie 2021)
UMĚNÍ V KINĚ. Dokument, české titulky, přístup-
ný, 82 minut. Vstupné 100 Kč.

11.–14. 11. od 17.45 hodin 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI (ČR 2021)
PREMIÉRA. Komedie, režie: Marta Ferencová, pří-
stupný, 109 minut. Vstupné 130 Kč.

11.–14. 11. od 20 hodin 
ZBOŽŇOVANÝ (ČR 2020)
Komedie / drama, režie: Petr Kolečko, od 12 let, 
99 minut. Vstupné 100 Kč.

13. a 14. 11. od 15.30 hodin 
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU (Paw Patrol: 
The Movie, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 88 
minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

15.–17. 11. od 16.30 hodin 
KAREL (ČR 2020)
Dokument / životopisný, režie: Olga Malířová 
Špátová, přístupný, 127 minut. Vstupné 130 Kč.

15. a 16. 11. od 19.30 hodin 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Komedie, režie: Marta Ferencová, přístupný, 109 
minut. Vstupné 130 Kč.

17. 11. od 14 hodin 
MYŠI PATŘÍ DO NEBE (ČR, Francie, Polsko, 
Slovensko 2021)
Animovaný / dobrodružný / komedie, české 
znění, přístupný, 87 minut. Vstupné 130 Kč, děti 
110 Kč.

17. 11. od 19.30 hodin 
KRYŠTOF (ČR 2021)
Drama, režie: Zdeněk Jiráský, od 12 let, 101 minut. 
Vstupné 120 Kč.

18.–21. 11. od 16.30 hodin 
HLAS LÁSKY (Aline: The Voice of Love, Kana-
da, Francie 2020)
PREMIÉRA. Životopisný film o Céline Dion / hu-
dební, české titulky, přístupný, 128 minut. Vstupné 
120 Kč.

18.–20. 11. od 19 hodin 
POSLEDNÍ SOUBOJ (The Last Duel, USA 2021)
PREMIÉRA. Historický / drama, české titulky, od 
15 let, 153 minut. Vstupné 130 Kč.

20. a 21. 11. od 14 hodin 
100% VLK (100% Wolf, Austrálie 2020)
Animovaný / dobrodružný, české znění, přístup-
ný, 96 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

21. a 22. 11. od 19 hodin 
NENÍ ČAS ZEMŘÍT (No Time to Die, USA, Velká 
Británie 2020)
Akční, české titulky, od 15 let, 163 minut. Vstupné 
120 Kč.

22. 11. od 16.15 hodin 
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL (ČR 2021)
Komedie, režie: Patrik Hartl, od 12 let, 115 minut. 
Vstupné 60 Kč.

23. 11. od 18 hodin 
BESKYDSKÁ SEDMIČKA: 95 KILOMETRŮ, 
KTERÉ TI ZMĚNÍ ŽIVOT (ČR 2020)
Dokumentární, přístupný, 54 minut. Režie: Radim 
Grzybek, kamera: Aleš Nenička, producent: Lukáš 
Havránek. Jednotné vstupné 120 Kč.

24. 11. od 17 hodin 
MOJE SLUNCE MAD (ČR, Slovensko, Francie 2021)
Animované drama, české znění, od 12 let, 85 mi-
nut. Vstupné 100 Kč.

24. 11. od 19 hodin 
DUNA (Dune, USA 2021)
Dobrodružný / drama / sci-fi, české titulky, od 12 
let, 155 minut. Vstupné 130 Kč.

25.–30. 11. od 15.30 hodin 
ENCANTO (Encanto, USA 2021)
PREMIÉRA. Animovaný / rodinný, české znění, 
přístupný, 81 minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.

25–29. 11. od 17.45 hodin 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH (ČR 2021)
PREMIÉRA. Komedie, režie: Irena Pavlásková, od 
12 let, 98 minut. Vstupné 140 Kč.

25–29. 11. od 20 hodin 
KLAN GUCCI (House of Gucci, USA 2021)
PREMIÉRA. Kriminální / thriller / drama, české ti-
tulky, od 15 let. Vstupné 130 Kč.

30. 11.–2. 12. od 17 a od 20 hodin 
TADY VARY
Nenechte si ujít podzimní filmovou přehlídku šesti 
výjimečných snímků.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

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

1.–30. 11. 
ARÉNA PŘEDSTAVUJE
Výstava plakátů představení Komorní scény Aré-
na. Galerie U Lesa.

1.–30. 11. 
LISTÍ SI ŠUSTÍ
Tvůrčí dílna; koláž z listů.

2. 11. od 10 hodin (do 3 let), 4. 11. od 16.30 
hodin (od 3 do 6 let) 
POHÁDKOVÁNÍ
Hravé seznámení s  klasickými pohádkami pro 
nejmenší a  tvůrčí dílna v  rámci klubu Bělásek 
pro děti a rodiče.

9. 11. od 16 hodin 
DRÁPATÉ DRÁPY
Netradiční zdobení nehtů; workshop v  rámci 
Teenclubu Gaučárna.

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

6. 11. od 9 do 11 hodin 
STROMY V PODZIMNÍM KABÁTKU
Výtvarná dílna; oblékání papírových stromů do 
barev podzimu.

8. 11.–4. 12. 
VLOČKOBRANÍ
Tradiční soutěž pro všechny dětské čtenáře.

20. 11. od 9 hodin 
JAK SLUNÍČKO PŘIVÍTALO PODZIM
Malovaná pohádka spojená s  výtvarnou dílnou 
v  rámci klubu Martínek pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče

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

1.–30. 11. 
BRADAVICKÉ ZKOUŠKY
Online soutěž pro děti a mládež ze světa Harryho 
Pottera; více na www.kmo.cz.

4. a 11. 11. 
VESELÉ TUŽKY
Výtvarná dílna pro děti.

10. 11. od 15 do 16 hodin 
KANTORŮM SE REPARÁT NEPOVOLUJE
Křest knihy Hany Pohlídalové.

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

15.–30. 11. 
VELKÝ TAJEM
Vánoční soutěž a tvůrčí dílna, výroba překvapení 
pod stromeček.

AKORD

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

2. 11. od 15 hodin / Klub Akord 
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů s programem a hudbou 
k tanci. Vstup na akci zdarma.

6. 11. od 19 hodin / Klub Akord 
MY DVA TRIO
Křest debutového alba akustického dua v dopro-
vodu různých hudebních hostů. My dva trio je 
autorský počin pramenící z hudební synergie dua 
Václav Khýr a Jiří Šoltis, který je koncertně doplněn 
o třetího člena Tomáše Vašuta. Společné vstřebá-
vání hudebních vlivů a  široký přehled napříč hu-
debními žánry zaručují, že folkovému nádechu 
jejich hudby nechybí poutavé odstíny a pestroba-
revný zvuk. Tato kapela zaujme všechny generace. 
Speciální host: Jan Žamboch. Vstup do klubu od 
18 hodin. Vstupné: předprodej 120 Kč, v den akce 
170 Kč; VIP 250 Kč (+CD a přednostní vstup).

10. 11. od 20 hodin 
BESÍDKA – Divadlo Sklep
Tradiční představení divadla Sklep v  novém po-
dání složené z mnoha humorných výstupů, skečů, 
gagů, písní a tanců, které polechtají bránici i tomu 
největšímu morousovi a  kakabusovi. Jedná se 
o náhradní termín za zrušené představení z roku 
2020. Vstupné: 200–350 Kč.

12. 11. od 19 hodin 
HECOVINY aneb Legrace není nikdy dost
Další pokračování zábavného pořadu pro dospělé 
v  podání souboru Nahodile. Čeká vás dokonale 
namíchaný koktejl humorných skečů, tanečních 
vstupů, včetně oblíbených hudebních scének 
a písniček. Vstupné: 180 Kč.

15. 11. od 19 hodin 
CYRANO – Spolek Kašpar
Příběh plný hrdosti a  lásky, který rozhodně neze-
stárnul. Klasická romantická hra Edmonda Rostan-
da, kterou Kašpaři představují jako tragickou kome-
dii o člověku, jehož nezávislost je tvrdě vykoupena 
bolestí a  smutkem. Hrají: Martin Hoffman, Eliška 
Hanušová, Pavel Lagner a další. Režie: Jakub Špalek
Jedná se o  náhradní termín za zrušené před-
stavení z  cyklu Divadelní předplatné jaro 2020. 
Vstupné: 250–420 Kč.

16. 11. od 18 hodin / klub Akord 
PIVNÍ POHÁDKY
Volné pokračování pivních muzikálů Martina Ja-
roška v podání souboru Zběsilá pípa. V rámci Piv-
ních pohádek uvidíte čtyři minipohádky. Vstupné: 
120 Kč.
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20. 11. od 19 hodin 
ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
Hudební retrokomedie Ondřeje Havelky a Marti-
na Vačkáře o světě trampingu, módním fenoménu 
30. let. Na jednoduchý milostný příběh je navěšená 
celá série gagů, slovních hříček a situačního humoru 
za doprovodu dobových šlágrů.
Hrají: Rozálie Havelková, Vojtěch Havelka, Jarosla-
va Kretschmerová, Ondřej Havelka, Martin Zbrožek 
a další Režie: Ondřej Havelka. Jedná se o náhradní 
termín za zrušené představení z  cyklu Divadelní 
předplatné jaro 2020. Vstupné: 250–450 Kč.

27. 11. od 19 hodin 
SCREAMERS – Nestůj a pojď!
Po nucené pauze se skupina Screamers opět vra-
cí na jeviště! Tentokráte se zbrusu novou show 
Nestůj a  pojď! V  ní naleznete vše, co máte rádi. 
Oblíbené zpěvačky, česko-slovenské i zahraniční 
hity, převleky, improvizaci a také několik novinek, 
které jste u  této oblíbené travesti skupiny ještě 
nikdy neviděli. To vše má jen jeden jediný cíl – při-
nést vám pobavení a dobrou náladu. Tak nestůjte 
a pojďte se bavit! Vstupné: 200, 260 a 320 Kč.

28. 11. od 13 hodin /náměstí SNP 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Akord ve spolupráci s  městským obvodem Os-
trava-Jih  pořádá tradiční rozsvícení vánočního 
stromu na náměstí SNP. Děti mohou přinést dopis 
pro Ježíška nebo si jej vytvořit ve výtvarné dílně 
přímo v  Akordu. Za odevzdaný dopis dostanou 
slosovatelný kupón o předvánoční dárečky. Loso-
vání proběhne po rozsvícení stromu.
Program: 
Od 13 hodin: Vánoční jarmark 
Od 14 do 16.30 hodin: Tvorba přání Ježíškovi se 
skřítky 
Od 15 hodin: Dětský sbor Čtyřlístek 
Od 15.30 hodin: Calata 
Od 16.30 hodin: Kdo zastaví zlobidlo – soubor 
Nahodile
V 17 hodin: Rozsvícení vánočního stromu s an-
dělem 
Od 17 hodin: Losování dárečků pro děti 
Od 17.20 hodin: Šajtar
Akce je zdarma

PŘIPRAVUJEME
4. 12. Mikuláš a Dobrá zpráva

8. 12. Fragile

15. 12. Veletoč – Divadlo Kalich

18. 12. Královny – SpoluHra

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

4. 11. 
Bramborka – výtvarné a rukodělné dílny – Info: 
Klára Slivoňová

5. 11. 
TECHNIQ – Info: Klára Slivoňová

12. 11. 
Martinovy lucerny – Info: Klára Slivoňová

28. 11. 
Ostravské sportovní ligy – florbal – Info: Matěj 
Erbs

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

5. a 6. 11. 
Halloweenské nocování – Info: Lenka Červená

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

23. 11. 
Šachový turnaj – Info: Aneta Žilinská.

Přehled všech volnočasových akcí připravova-
ných pro děti a mládež najdete aktuálně také na 
www.svczabreh.cz.

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVAR ARÉNA
5. 11. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – BK MLADÁ BOLE-
SLAV
utkání Tipsport hokejové extraligy

17. 11. od 16 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ŠKODA PLZEŇ
utkání Tipsport hokejové extraligy

19. 11. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC SPARTA PRAHA
utkání Tipsport hokejové extraligy

24. 11. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLOMOUC
utkání Tipsport hokejové extraligy

25. 11. od 19 hodin 
MICHAL DAVID - BRITTERM TOUR 2021
26. 11. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC KOMETA BRNO
utkání Tipsport hokejové extraligy

30. 11. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – ČESKÉ BUDĚJOVICE
utkání Tipsport hokejové extraligy

MĚSTSKÝ STADION
20. 11. od 17 hodin 
FC BANÍK OSTRAVA - FC VIKTORIA PLZEŇ
utkání Fortuna ligy

CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL

Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, tel.: 
731 131 951, ostrava.caritas.cz

3. 11. od 14 hodin 
Severovýchodní Irsko
Přednáška s  projekcí. Památky severovýchodní-
ho Irska – předkřesťanské idoly, posvátná místa, 
život v irském městě a vesnici. Dana Barnetová.

5. 11. od 10.20 hodin 
Jistebník: výlov rybníka Bezruč
Sraz na nádraží Ostrava-Svinov. Zajišťuje Danuše 
Hanáková.

9. 11. od 17 hodin 
Beseda s výstavou obrazů Lenky Kocierzové

10. 11. od 14 hodin 
Připomínka státního svátku 17. listopadu
Obecně prospěšná společnost Živá paměť.

24. 11. od 14 hodin 
Trénink paměti – jak trénovat paměť
Zajišťuje Tereza Hořínková.

OZVĚNY ZAČNOU 
V AKORDU

Dvacátý ročník cestovatelsko-hu-
debního festivalu Ozvěny odstartu-
je v  neděli 14. listopadu ve 12 hodin 
v  kulturním domě Akord. Ve dvou 
sálech bude na programu deset ces-
topisných přednášek z  celého světa. 
Příchozí se mimo jiné mohou těšit na 
retro projekce z diapozitivů a starých 
historických filmů. Jako další téma 
bylo zvoleno cestování v době covidu.

Hostem festivalu bude cestova-
telka Hana Machalová, jež boří mýty 
o  tom, že cestování je drahé, časově 
náročné a  nebezpečné. Na závěr od 
18.30 hodin vystoupí ostravská folko-
vá skupina Nadobro.

Kompletní informace o  festi-
valu, který dále pokračuje v  po-
rubském Pokladu, najdete na 
www.ozvenyostrava.cz. Ozvěny se 
konají i  díky finanční podpoře měst-
ského obvodu Ostrava-Jih.

LISTOPADOVÝ SLEZSKÝ 
RYNEK

Už jen dvakrát můžete letos navští-
vit Slezský rynek. Lahodné výpěstky 
od místních farmářů, koření, uzeniny, 
med či další chutné výrobky budou 
k dispozici 4. a 25. listopadu. Jako už 
tradičně se oblíbená akce koná na Ná-
městí Ostrava-Jih v Hrabůvce. Zájemci 
o  chutné dobroty či inspirující výrob-
ky mohou v uvedených dnech počítat 
s prodejní dobou od 8 do 17 hodin.

POŘÁDÁTE AKCI?
Pořádáte kulturní akci na Jihu? Chce-

te, aby se o ní dozvěděli obyvatelé naše-
ho obvodu? Kontaktujte nás na e-mailové 
adrese: jizni.listy@ovajih.cz. Uzávěrka 
podkladů: každý desátý den v měsíci.
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ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA LISTOPAD A PROSINEC

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

Místostarostka 
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta 
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka 
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta 
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka 
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta 
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník 
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor financí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260

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

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

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

Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278

Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450

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

Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289

Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Odbor vztahů s veřejností Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Odbor strategického rozvoje Ing. Daniel Adamčík 599 430 341

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

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

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

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

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

Úterý 2. 11.
Dr. Martínka 5, 30, 
59, 65
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova × Fr. Lyska

Středa 3. 11.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77

Krakovská × Sámová
U Lesa 45, 80
Plzeňská 17
Horní 4, 20
Holasova 14
Klegova 74
Edisonova 81

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

Pondělí 8. 11.
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16

Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1

Úterý 9. 11.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
Svatoplukova 7
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20

Středa 10. 11.
Horymírova 6, 108, 123
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3

Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45

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

Pondělí 29. 11.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48

Zajcevova 6

Úterý 30. 11.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 106
Kosmonautů 13
Krásnoarmejců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90

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

Čtvrtek 2. 12.
Jičínská 9,25
Lužická 6

Lumírova 12, 34, 54, 70
Výškovická 172
Proskovická 27, 55, 73
Drůbeží 1

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

Úterý 7. 12.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30, 
64, 81, 118, 133
Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34

Středa 8. 12.
J. Maluchy 75

Plzeňská 10
Dr. Martínka 15
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 8
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

Čtvrtek 9. 12.
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

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

nemovitosti.ovajih.cz

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

m2 Účel Minimální nájemné 
za m²/rok

Zábřeh Plzeňská 2619/10 94 bývalá učebna 900 Kč

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

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

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Perio- 
dický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná: místostarostka Hana 
Tichánková; šéfredaktorka: Gabriela Gödelová • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 
• Vychází jednou měsíčně, mimo červenec, v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 1. 11. 2021 • Číslo: 10 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisova-
telů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 11. 2021 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak.

www.ovajih.cz27
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WWW.GEMINIOPTIKA.CZ

40 % SLEVA NA OBRUBY

20 % SLEVA
NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY

20 % SLEVA
NA SLUNEČNÍ BRÝLE

OČNÍ OPTIKA GEMINI
Horní 1492/55
Ostrava - Hrabůvka

703 189 026
ostravahrabuvka@geminioptika.cz

ŠKODA Originální příslušenství 
právě teď v akční nabídce. 
Vybavte e do zimy. 

STŘEŠNÍ BOXY
ŠKODA

  AŽ NA VRCHOLKY
HOR S NOVOU
   VÝBAVOU

VAK NA LYŽE
ŠKODA

PŘÍČNÝ 
STŘEŠNÍ 
NOSIČ
ŠKODAKOMPLETNÍ 

ZIMNÍ KOLA 
ŠKODA

ŠIROKÁ NABÍDKA

Vybavte svůj vůz v akční nabídce ŠKODA 

Originálního příslušenství a zabalte si na své 

zim cesty vše, co potřebujete. 

Za výhodné ceny  te pořídíte 
vše od kol až po nosiče. 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO DUBINA, a.s.
Horní 3023/122
700 30 Ostrava – Bělský Les
Tel: 599 526 243
www.auto-dubina.cz

Originální příslušenství
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Právě teď si můžeš pronajmout
jeden z osmi kompletně zrekonstruovaných, 
stylových bytů přímo v historickém centru Ostravy, 
v ulici Čs. legií.

Všechny byty mají:

• nové vnitřní rozvody (voda, odpady, elektro, topení),

• nová okna se zastíněním,

• připraveny rozvody televizního signálu a internetu,

• moderní kuchyňskou linku s vestavěnými spotřebiči.

Všechno je pěkně po ruce, a když tě napadne někam
vyrazit s přáteli nebo zapomeneš koupit rohlíky, všechno
máš za rohem.

Bydlení v centru je
prostě jiná káva

JL_11_2021.indd   29 20.10.2021   16:48:11
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20 % SLEVA
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20 % SLEVA
NA SLUNEČNÍ BRÝLE

OČNÍ OPTIKA GEMINI
Horní 1492/55
Ostrava - Hrabůvka

703 189 026
ostravahrabuvka@geminioptika.cz

ŠKODA Originální příslušenství 
právě teď v akční nabídce. 
Vybavte e do zimy. 

STŘEŠNÍ BOXY
ŠKODA

  AŽ NA VRCHOLKY
HOR S NOVOU
   VÝBAVOU

VAK NA LYŽE
ŠKODA

PŘÍČNÝ 
STŘEŠNÍ 
NOSIČ
ŠKODAKOMPLETNÍ 

ZIMNÍ KOLA 
ŠKODA

ŠIROKÁ NABÍDKA

Vybavte svůj vůz v akční nabídce ŠKODA 

Originálního příslušenství a zabalte si na své 

zim cesty vše, co potřebujete. 

Za výhodné ceny  te pořídíte 
vše od kol až po nosiče. 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO DUBINA, a.s.
Horní 3023/122
700 30 Ostrava – Bělský Les
Tel: 599 526 243
www.auto-dubina.cz

Originální příslušenství
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Právě teď si můžeš pronajmout
jeden z osmi kompletně zrekonstruovaných, 
stylových bytů přímo v historickém centru Ostravy, 
v ulici Čs. legií.

Všechny byty mají:

• nové vnitřní rozvody (voda, odpady, elektro, topení),

• nová okna se zastíněním,

• připraveny rozvody televizního signálu a internetu,

• moderní kuchyňskou linku s vestavěnými spotřebiči.

Všechno je pěkně po ruce, a když tě napadne někam
vyrazit s přáteli nebo zapomeneš koupit rohlíky, všechno
máš za rohem.

Bydlení v centru je
prostě jiná káva
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Super cena

3499,–

AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ
ŠROUBOVÁK LUX

89 x 48 x 13 cm
LED podsvícení a dálkové ovládání
2 stupně topného výkonu: 1000/2000 W

ABS - 12Li G
12 V
Převodovka s 2 rychlostmi

ELEKTRICKÝ KRB DAVOS

obi.cz

Výškovická 46/3123
O S T R A V A

s funkcí vytápění

Top cena

899,–
699,–

DOKÁŽETE
COKOLIV
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PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKKosossosooosososo mimmimimimmmimmmKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák   171717723233333333/2/2/22/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvva a a aa PPPPPPorororororububububuubuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff/ffaxaxaaxxaaxaxxxx::: 5555555969696969999 956566 222222222222222222202222020202020200
mmmmomommmmmm bibibibibibibibibiiibillllllllll:::::::: 6666666666666070707070000000 2222151 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododarararar.cc.c. zzz
ee-e-e mamamamaaiilililiillil::::: vvvvvvodododododododdddoddddaaaaaararararaaaara @a@a@a@a@a@a@atltltltltlltlaaasa .c.czz

TIP

VLASY
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www.sport-spa.cz ostrava@sport-spa.cz  607 660 278 DÁRKOVÉ 
POUKAZY

Sport Spa
Dr. Šavrdy 3019/5, Ostrava - Bělský les

Ulevte svému
tělu u nás!

MASÁŽE ZÁBALY PEDIKÚRA
sportovní, baňková ... čokoládové, brusinkové ... suchá, wellness
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

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

Tel.:   2
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Rozsvícení vánočního stromu
28. 11. Kulturní dům Akord v 17 hodin
1. 12. Náměstí Ostrava-Jih v 17 hodin

Vánoční trhy 1.–23. 12. 2021
Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce, ulice Horní 
Provozní doba vánočních trhů: od 10 do 21 hodin 
Ukázky řemesel: od 14 do 18 hodin 
Začátek kulturního programu vždy v 17 hodin 

1. 12. Vladimír Hron a pěvecký soubor Permoník 
– slavnostní zahájení a vánoční galashow 

2. 12. Adventní klaunohrátky – cirkusová zábava 
s Klauny z Balónkova

3. 12. Vánoční zpívání s Tomem – kamarád všech 
dětí Tom a jeho nejen adventní zpívání

4. 12. Teatro Balkoni – tvarování balónků 
a výtvory, jaké jste neviděli

5. 12. Mikuláš – mikulášská zábava, včetně 
trojice anděl, čert Mikuláš

6. 12. O ztracené písničce – soubor TRDLA 
a jejich povídání O ztracených písmenkách 

7. 12. Kdo si hraje, nezlobí – show pro děti
8. 12. Kouzelný kufr – vystoupení kouzelníka 
9. 12. Pojďte, děcka, budeme si hrát – zábava 

na téma šikovnosti dětí
 Česko zpívá koledy – předvánoční zpívání 

se skupinou Tři vykřičníky / 17.45–18.15
10. 12. Vánoční kouzlení – kouzelnické vystoupení
11. 12. Vánoční pastelkování – taneční řádění
12. 12. Dalibor Gondík a dixieland – populární 

herec a jeho band
13. 12. Blbinky klaunice Bublinky – zábava 

s klauníky z Balónkova
14. 12. Svět (na) díly – putování po světa dílech, jak 

je neznáte

15. 12. Vánoční barevné diskohrátky – zábava 
s muzikou, kterou zná každé dítko

16. 12. Chytrolináda – vystoupení klauna Chytrolína
17. 12. Soutěže pro děti – zábava s Honzou 

Gavelčíkem
18. 12. Barevný advent – TRDLA a jejich barevná 

show
19. 12. Add Gospel Přerov – vystoupení pěveckého 

souboru
20. 12. Předvánoční kabaret – kabaret plný zábavy 

a barev
21. 12. Vánoční klaunoty – zpívání s klauny
22. 12. Huráá jsou tady Vánoce – chystáme se 

na Vánoce!!!

Vánoční kino na Náměstí Ostrava-Jih
od 1. do 16. prosince (16–19.30 hodin)
od 17. do 23. prosince (16–20.30 hodin)

Minizoo na Náměstí Ostrava-Jih 
od 17. do 23. prosince (13–19 hodin) 

Adventní koncerty
27. 11. K-TRIO / Jaroslav Beneš (zpěv), Kateřina 

Tomanová (doprovází slovem) 

4. 12. Komorní klub / Barbora Čechová a Roman 
Harok (zpěv), Regina Bednaříková (klavír)

11. 12. Komorní klub / Dana Pěnkava Koklesová 
(zpěv), Monika Rahlová (klavír)

18. 12.  Komorní klub / Soňa Jungová (zpěv), Daniela 
Grygarová (housle), Regina Bednaříková (klavír) 

Na akci se budou vztahovat vládní opatření 
platná v den konání. Případné změny sledujte na 
facebookovém pro� lu a webu městského obvodu 
Ostrava-Jih.


