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Vánoce plné radosti 
a mnoho štěstí 
a zdraví v roce 2022 
přeje městský obvod 
Ostrava-Jih.



AKTUALITY

ŽIVÝ BETLÉM PŘIPOMENE SMYSL VÁNOC
Vánoční atmosféru v  obvo-

dě po jednoroční odmlce opět 
zpestří Živý betlém. Oblíbená 
akce zavítá ke kostelu svatého 
Ducha v Zábřehu na svátek sva-
tého Štěpána, tedy 26. prosince. 
Pro příchozí je od 15 hodin při-
praven bohatý program. Děti 
zahrají sváteční představení 
s názvem Živý betlém, budou se 
zpívat koledy a rovněž je naplá-
novaný průvod okolo kostela. 
„Chceme navodit co nejauten-
tičtější atmosféru, takže počítá-
me jak se třemi králi, tak s vel-

bloudem,“ informuje zábřežský 
farář Vítězslav Řehulka. Dále 
vystoupí pěvecké sbory, připra-
veny jsou tematické dílničky pro 
děti i  ukázka lidových řemesel, 
včetně práce řezbáře a  kováře. 
Zajištěno je také občerstvení. 
Akci, pořádá Římskokatolic-
ká farnost Zábřeh za finanční 
podpory městského obvodu 
Ostrava-Jih. Pokud by se akce 
s ohledem na protiepidemická 
opatření nekonala, bude možné 
si betlém prohlédnout od 12 do 
18 hodin v otevřeném kostele.

ADVENTNÍ 
KALENDÁŘ

Adventní kalendář aneb 
Společné Vánoce na Jihu je 
název akce, do které se budete 
moci zapojit od 1. do 24. prosin-
ce na webu příspěvkové organi-
zace Kultura Jih. Každý den jsou 
pro zájemce připraveny úkoly 
a  soutěže. Vylosovaní účastníci 
se také mohou těšit na hodnot-
né dárky. Více informací najdete 
na: www.kulturajih.cz.

SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ KOLED
Na Náměstí Ostrava-Jih 

v  Hrabůvce aktuálně probíhají 
vánočního trhy. Každý den je 
pro návštěvníky připraven bo-
hatý program, zároveň může-
te navštívit vánoční kino a  od 
17. do 23. prosince bude možné 
zavítat i do minizoo.

Jednou ze speciálních akcí, 
které v  tomto odborníky i  laiky 
oceňovaném prostoru proběh-

nou, je Česko zpívá koledy. Ta se 
už pojedenácté pod patronátem 
vydavatelství Vltava Labe Media 
koná na různých místech České 
republiky 8. prosince. Na Jihu 
si můžete zpěvem zpříjemnit 
adventní čas přibližně od 17.45 
hodin, přičemž zpívání koled 
začne úderem osmnácté hodiny. 
O hudební doprovod se postará 
skupina Tři Vykřičníky.

Pokud se týká konkrétního 
programu, tak pořadatelé le-
tos vybrali už tři koledy známé 
z předchozích ročníků, a  to Ne-
sem vám noviny, Narodil se Kris-
tus Pán, Půjdem spolu do Bet-
léma. O  dalších dvou rozhodne 
právě probíhající hlasování.

Zpívání bude zakončeno vá-
noční písničkou Vánoce, Vánoce 
přicházejí.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ ROZZÁŘÍ OBLOHU
Ačkoli současná pandemie 

může situaci změnit ze dne na 
den, nepřestáváme doufat, že 
rok 2022 přivítáme oblíbeným 
novoročním ohňostrojem, a  to 
1.  ledna 2022 u  kruhového ob-
jezdu v Hrabůvce.

Patnáctiminutová oslňující 
show začne v  18 hodin a  bude 
jí od 17.55 hodin předcházet 
slavnostní proslov a státní hym-
na. Poutavé efekty zajistí tři 
základní odpaliště a  šest po-
mocných odpališť, díky kterým 
bude možné ve výšce 80 až 100 
metrů spatřit scénické obrazce 
v  nejrůznějších barvách. Vel-
kolepost a  rozmanitost celému 
ohňostroji dodá hudební dopro-
vod, včetně závěru v pyromuzi-
kálním stylu. Ve finále pak bu-
dou použity i  takzvané kulové 
pumy, jejichž průměrný rozprsk 
na nebi je 150 metrů.

Vzhledem k  technické ná-
ročnosti akce dojde k reorgani-
zaci dopravy. Průjezd tramvají 
kruhovým objezdem a  jízda 

automobily po kruhovém objez-
du budou od 17.55 do 18.20 ho-
din zastaveny. Zároveň je třeba 
v oblasti ulic Horní a Dr. Martín-
ka od 17 do 19 hodin počítat 
s  uzavírkou dopravy, výlukou 

autobusové dopravy (od 17.15 
do 19 hodin) i  výlukou tram-
vajového provozu (od 17.55 do 
19  hodin). Pro případné změny 
sledujte web a  facebookový 
profil obvodu.

POZVÁNKA NA 
ZASTUPITELSTVO

Zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih 
se koná 9. prosince 2021 od 
13  hodin ve 4. patře budovy 
A Úřadu městského obvodu Os-
trava-Jih. Všichni zájemci mohou 
v den konání zastupitelstva sle-
dovat celé jednání online přeno-
sem na internetu. Videozáznam 
poté najdete na youtube kanálu 
Městský obvod Ostrava-Jih.

MOBILNÍ ROZHLAS
Chcete být dostatečně 

informováni o  tom, co se 
děje na Jihu? Stáhněte si ve 
svých telefonech aplikaci 
Mobilní rozhlas. Ta je k dis-
pozici v  operačním systé-
mu Android i  App Store. 
Díky tomu získáte novinky 
z našeho obvodu a zároveň 
můžete efektivně komuni-
kovat se samosprávou.

PROVOZ ÚŘADU 
BĚHEM SVÁTKŮ

O Štědrém dnu a vánočních 
svátcích, to znamená od 24. do 
26. prosince, je radnice uza-
vřena. Ve čtvrtek 23. prosince 
je radnice otevřena do 12  ho-
din, zatímco v  pracovní dny 
mezi svátky se úřední hodiny 
nemění, tedy pondělí a  středa 
od 8  do 12 a  od 13 do 17 ho-
din. Poslední den roku, v pátek 
31.  prosince, je možné úřední 
záležitosti vyřídit od 8 do 12 ho-
din. Bližší informace najdete na: 
ovajih.ostrava.cz/cs/radnice.

Foto: Vojtěch Sýkora

Foto: Lubomír Pavelčák
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Vážení čtenáři, hlavně spoluobčané na 
Dubině,

je tady oblíbený čas adventu a  Vánoc. 
Čas, kdy si více než jindy přejeme dobré 
věci. Všem přeji pohodu, klid, radost ze ži-
vota i z rozzářených očí našich dětí. A pře-
ji vám také, aby se Dubina začala měnit 
k lepšímu.

Často mi píšete, že život na Dubině není 
jednoduchý, že tam bydlí řada zvláštních lidí, 
se kterými je těžké být dobrými sousedy. 
Víme o  tom. Ale městský obvod v  této lo-
kalitě vlastní jen minimum bytových domů. 
Jedná se jmenovitě o ulice Františka Forma-
na 28, 30, 32, 34, 47, 51, 53, 55, 57, dále J. Ško-
dy 1, 4, 7, 9, také V. Jiříkovského 27, 29, 31, 33, 
35, 37 a M. Fialy 1, V. Košaře 1, 3, 4, 5. Pokud 
kdokoliv z vás zjistí, že v uvedených domech 
bydlí někdo, kdo není ochoten respektovat 
pravidla slušného soužití, nebojte se nám 
to sdělit. Umíme si s nimi poradit. Velká část 
bytů v  této lokalitě je však v soukromých 
rukou a  radnice nemá možnost do chodu 
družstev a  společenství vlastníků jednotek 
zasáhnout. Můžeme však zvelebovat veřejný 
prostor. Postupně jej zkrášlují vaše nápady 

v  rámci participativního rozpočtu, připrave-
no je odstranění nevyužívaných betonových 
ploch i výsadba zeleně. Také objekt na ulici 
J. Matušky jsme obsadili neziskovkami, opra-
vujeme školy a školní hřiště, která slouží i ve-
řejnosti, tedy vám. Užívejte těchto nových 
pěkných míst a  buďte prosím všímaví, aby 
se nestaly terčem slaboduchého vandalismu.

Znáte okřídlené Kdo si hraje – nezlobí? 
Platí pro všechny věkové kategorie, pro-
to velmi rádi podpoříme vznik zájmových 
spolků a  sdružení. Připravují se dotace na 
podporu aktivit občanského soužití a tvůr-
čí činnosti. Pokud se zapojíte, věřím, že 
síla slušných lidí z Dubiny přemůže možná 
negativistická individua. Ještě jednou tedy 
vyzývám aktivní občany, aby se spojili a vy-
tvářeli různorodé akce pro své dobré spo-
luobčany. My vám rádi pomůžeme.

S  přáním radostných svátků vánočních 
a všeho dobrého v novém roce 2022

váš starosta Martin Bednář

P. S.: Pokud pandemická situace dovolí, 
rád se s  vámi na Nový rok potkám u oh-
ňostroje na kruháči.

POMOC S TÍŽIVOU SOCIÁLNÍ SITUACÍ
Potřebujete, nebo víte o  někom, že po-

třebuje pomoci s  řešením tíživé sociální si-
tuace? Třeba i problémů vzniklých v souvis-
losti s krachem dodavatelů energií?

Sociální odbor nabízí sociální pora-
denství všem, kteří nejsou s  ohledem na 
zdravotní postižení, pokročilý věk a  osa-
mělost soběstační. V případě potřeby mů-
žete o pomoc požádat na telefonním čísle: 
599 430 451, případně napsat na e-mailo-
vou adresu: zaneta.toderova@ovajih.cz, 
nebo osobně navštívit sociální odbor v bu-
dově C  Úřadu městského obvodu Ostra-
va-Jih na ulici Horní 3 v Hrabůvce.

Poradenství pro občany v tíživé sociální 

situaci nabízí od 1. října také Magistrát města 
Ostravy. V  pobočce projektu SOCIOPOINT 
se o radu můžete obracet osobně, telefonic-
ky na bezplatné lince: 800 700 650 nebo 
e-mailem: sociopoint@ostrava.cz. Zvolit 
můžete i anonymní formu. To znamená, že 
při konzultacích není nutné uvádět jméno či 
osobní údaje klienta.

Sociální pracovníci pomohou při hledání 
řešení problému v  širokém spektru život-
ních situací. Lidé v  nesnázích získají kon-
takty na konkrétní organizace i  potřebné 
formuláře. Pracovnice jim pomohou zori-
entovat se v systému sociální pomoci a vy-
světlí, kde dané služby v  Ostravě najdou. 

Více informací získáte také v budově Magis-
trátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 
Moravská Ostrava.

Moravskoslezský kraj rovněž zřídil na 
telefonním čísle: 800 720 210 bezplatnou 
krajskou energolinku. Jejím účelem je po-
moci lidem, kteří se ocitli v situaci, kdy jim 
dosavadní dodavatel energií ukončil dodáv-
ky energií a oni řeší co dál. Energolinka, jež 
je v  provozu každý všední den od 8 do 16 
hodin, je primárně určená pro ty, kteří ne-
mají přístup k internetu, nebo nejsou v jeho 
používání tolik zběhlí, aby si sami dohledali 
potřebné informace. Týká se to hlavně seni-
orů nebo sociálně slabších rodin.

V TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE SE POČÍTÁ KAŽDÁ KORUNA
Jako tradičně se v  první polovině ledna 

uskuteční Tříkrálová sbírka. Její konkrétní 
podoba zatím není známá. Záležet bude na 
aktuálních vládních opatřeních, která budou 
platit v termínu od 1. do 16. ledna 2022.

Každopádně Tři králové budou chtít li-
dem přinést přání štěstí, zdraví a  pokoje 
v  novém roce do domácností v  Ostravě 
a okolí osobně nebo při online koledě. Všich-
ni, kteří chtějí pomoci, jistě uvítají, že zape-
četěné pokladničky Tříkrálové sbírky 2022 
budou v některých místech v Ostravě a okolí 

umístěny stacionárně a pro dárce přístupné 
do 16. ledna 2022 v provozních dobách úřa-
dů, obchodů a dalších subjektů.

Dvaadvacátý ročník sbírky pořádaný Cha-
ritou České republiky podpoří záměry Chari-
ty Ostrava a Charity sv. Alexandra na pomoc 
lidem v  nouzi. Přispět lze také na sbírkový 
účet č.: 66008822/0800 u České spořitelny 
s variabilním symbolem: 777988013.

Více o  Tříkrálové sbírce 2022 v  Ostravě 
a  okolí, její organizaci a  využití najdete na 
webu: www.ostrava.charita.cz.

Děkujeme za Vaši podporu!
Štěstí, zdraví a Boží požehnání ať Vás provází po celý rok 2022!

 Příspěvkem podpoříte projekty  
Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra.  

Jak můžete přispět?

•	 do	zapečetěné	pokladničky	skupinky	Tří	králů	nebo	stacionárně	 
umístěné	ve	vašem	okolí.

•	 do	on-line	pokladničky	na	sbírkové	konto	 
č.	ú.:	66008822/0800,	variabilní	symbol:	777988013

 (dar můžete poslat i pomocí QR kódu z mobilního bankovnictví) 

1.–16. 1. 2022

ChAritA OstrAVA | www.ostrava.charita.cz 
ChAritA sV. AlexAnDrA | www.charita-sv-alexandra.cz

www.ovajih.cz3 www.ovajih.cz3
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DVĚ PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ PRO NÁMĚSTÍ OSTRAVA-JIH
Výrazný úspěch! Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce se pomyslně zařadilo mezi hlavní hvězdy patnáctého ročníku prestižní 
soutěže Stavba Moravskoslezského kraje roku 2020. Na slavnostním vyhlášení, které se konalo 22. října, bylo oceněno 
dvěma cenami.

Konkrétně se jedná o hlavní cenu v ka-
tegorii Stavby občanské vybavenosti – ve-
řejná prostranství a cenu laické veřejnosti. 
Hlavním cílem této soutěže je prezentace 
i  propagace kvalitních projektů, staveb 
a jejich tvůrců, a zároveň seznámení laické 
i  odborné veřejnosti se současnou úrovní 
stavitelství a architektury v Moravskoslez-
ském kraji. „Jsme velice rádi, že se náměstí 
líbí jak odborníkům, tak našim obyvate-
lům,“ okomentovala výsledek místostarost-
ka Hana Tichánková, jež má v gesci inves-
tice obvodu.

DOMINANTA, KTERÁ SLOUŽÍ 
DRUHÝM

Náměstí se po rekonstrukci stalo jednou 
z dominant Jihu a zároveň jej lze označit za 
jedno z  center kulturního a  společenského 
dění v  obvodě. Každý měsíc zde probíhá 
oblíbený Slezský rynek s nabídkou chutných 
produktů od místních farmářů. Prostor zís-
kává plusové body i díky tomu, že láká mno-
ho návštěvníků na jednorázové, tematicky 
pestře zaměřené akce. Jmenovat můžeme 
například Folklor bez hranic, charitativní 
projekt Linkou na drink, v rámci kterého fi-
nanční vítězek ze servírování nealko drinků 
putuje vybranému obyvateli Jihu. A  skvěle 
z hlediska návštěvnosti dopadl i první ročník 
degustační přehlídky Jih žije vínem. V sou-
časnosti je možné si zde až do 23. prosince 
užívat atmosféru vánočních trhů.

„Je potěšující, že občané chodí na náměs-
tí opravdu v hojném počtu. A to jak na akce, 
které pořádáme, ale i v případě, že si chtějí 
vychutnat atmosféru tohoto zkrášleného 
prostoru,“ řekla Hana Tichánková.

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE 
S ŘADOU PLUSŮ

Úprava veřejného prostranství trvala de-
vět měsíců a skončila v prosinci roku 2019. 
Komplexní proměna se týkala místa o  ve-
likosti zhruba 10 000 metrů čtverečních. 
Nachází se mezi obchodním domem „Že-
lezňák“, budovou finančního úřadu a rušnou 
komunikací na ulici Horní v Hrabůvce.

Z prostoru zmizel zchátralý venkovní am-
fiteátr, zato přibyly městský mobiliář, včetně 
laviček, veřejné osvětlení a náměstí dodává 
půvab všudypřítomná zeleň. Rovněž dlažba 
získala jednotný povrch. Pěší plochu dopl-
ňuje podsvětlená fontána s dvanácti tryska-
mi pod úrovní zpevněných ploch. Další při-
danou hodnotu celému prostranství dodává 
prosklené zastřešení, což umožňuje konání 
akcí za nepříznivého počasí. Navíc tento sta-
vební prvek zajistil, že vznikl prostor, který 

celoročně funguje jako venkovní galerie. Za 
stavební práce radnice zaplatila 98,9 milio-
nu korun.

Na náměstí se nachází také informační 
centrum. Zájemci v něm mohou zjistit jed-
nak záležitosti týkající se obvodu, ale záro-
veň si zakoupit knižní publikace s tematikou 
Jihu, suvenýry či jízdenky MHD.

Foto: Pulary
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET ZNÁ VÍTĚZE
Letos obyvatelé rozhodovali o 38 projektech, z nich vybrali sedm, které zpříjemní život na Jihu. Do hlasování se zapojilo 
5 045 hlasujících. Suverénním vítězem se stal Park u smyčky tramvají na Dubině, vznik parčíku připomínajícího zaniklou 
tramvajovou točnu, se 647 hlasy.

„Děkujeme všem hlasujícím, kteří se zapojili a  vyjádřili tak své 
přání. Velké poděkování ale patří také všem autorům nápadů, a to 
především za aktivitu, nejen při propagaci samotných nápadů, 
a spolupráci při přípravě projektů do hlasování. Gratuluji všem, je-
jichž nápad budeme realizovat,“ řekla Hana Tichánková, místosta-
rostka městského obvodu. S realizací nápadů začne radnice v příš-
tím roce. Celkové předpokládané náklady jsou 9 825 000 korun.

LETOŠNÍ VYBRANÉ PROJEKTY
DUBINA A BĚLSKÝ LES
• Park u smyčky tramvají
• Dětský přírodní ráj

ZÁBŘEH
• Vraťme děti zpátky na hřiště II. – Minigolfový 

a trampolínový svět

HRABŮVKA
• Relax zóna na Krestovce pro všechny
• Včela medonosná a člověk
• Jih ožije hudbou – festival místních kapel a souborů

VÝŠKOVICE
• Hurá za školu

Více informací o  výsledcích hlasování, ale také o  jednotlivých 
nápadech, najdete na: www.nasjih.cz. Máte nápad, který byste rádi 
přihlásili do participativního rozpočtu? Řekněte nám o něm! Kontak-
ty získáte na webových stránkách.

„Až rozsvítí se světla svíček,
Až zazní zpěvy od jesliček,
Až narodí se Kristus Pán,
ať tiše vejde také k Vám
a svou malou dlaní, udělí své požehnání.
Krásné Vánoce.“

Hana Tichánková, místostarostka

náš
JIH

5 045
hlasujících

10 867
kladných
hlasů

2 147
záporných
hlasů

Zatím posledním zrealizovaným nápadem participativního rozpočtu 
byl projekt Na zahradě naší školky nenudí se kluci holky. Na snímku jsou 
autorka tohoto 3D hřiště Jana Lunkmossová a místostarostka Hana Ti-
chánková. 

ZNÁME VÍTĚZE TABLETU. K  losování jsme využili gene-
rátor náhodných čísel od společnosti Google, vylosovaným 
číslem je 1 742. Vybíral přitom z  hlasujících, kteří souhlasili 
se zapojením do soutěže a které jsme seřadili podle pořadí, 
v  němž odevzdali svůj hlas. Výhercem je Lenka Kozáková. 
Gratulujeme!

www.ovajih.cz5
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VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ ANEB JAK NEPŘESTÁVAT 
ZVEDAT DOBRÉ JMÉNO A POVĚST JIHU
Odbor vztahů s veřejností tvoří čtveřice lidí, která má v popisu práce zajišťovat věrohodnou a srozumitelnou komunikační 
strategii obvodu. Těžká disciplína, často vzdálená klasické úřednické práci. Můžete mít na členy týmu názor takový nebo 
makový, ale ani jednomu nemůžete upřít, že každý z nich je osobností schopnou zaznamenávat dění kolem sebe, že jejich 
práce a jednání nejsou účelové a ovlivněny náladami na radnici nebo samotných občanů. Takové jsou vztahy s veřejností, 
marketing, public relations Ostravy-Jihu. Vedoucí Gabriela Gödelová se paradoxně směje: „Nemáme čas na velké řeči.“

 » O úřadu, projektech obvodu a rozhod-
nutích radních se nikdy tak často nehovo-
řilo a nepsalo jako v současné době. Čím si 
vysvětlujete tuto mediální aktivitu?

Vzrostla potřeba lepší komunikace ze-
jména s  občany a  nutnost zvýšit jejich in-
formovanost. Vztahy s  veřejností vedeme 
všemi směry. Aby byly účinné a byly efek-
tivní. Zkusili jste se někdy zeptat vašeho 
souseda nebo kamaráda na docela jedno-
duché otázky týkající se třeba historie, nebo 
jestli ví, na koho se obrátit se svou stížností? 
A neuměl vám odpovědět? Celkový dojem, 
který si kdokoli o tomto obvodu vytvoří, je 
založen právě na drobnostech. Znamená to, 
že Jih měl v tomto obrovský dluh. Nejlidna-
tější obvod proto přistoupil k  řešení, jehož 
součástí je hledání dalších pozitivních rysů 
image, komplexnější prezentace a  hlavně 
komunikace. Zvednout dobré jméno a  po-
věst Jihu je naším úkolem číslo jedna, a  to 
už jen s ohledem na skutečnost, že má co 
nabídnout.
 » Co je prvořadým úkolem?

Pravdivě, věcně, korektně a  hlavně ak-
tuálně komunikovat a  informace o  tom, co 
nového se chystá, nebo právě realizuje, pře-
dávat dál. Naše komunikace probíhá nejen 
prostřednictvím zpravodaje Jižní listy. Jde 
o významný komunikační prostředek, který 
vychází v nákladu padesát tisíc výtisků a je 
distribuován zdarma do každé domácnosti 

v  obvodu. Čtenáři mají možnost zevrubně 
se seznámit se záměry a  rozhodnutími za-
stupitelstva a  rady, ale také s významnými 
akcemi, společenskými, kulturními a  spor-
tovními událostmi. Široký tematický záběr, 
vysoká úroveň zpracování textů, jazyková 
čistota a  srozumitelnost, odpovídající kva-
lita designu i  tisku – takto jsou Jižní listy 
hodnoceny v  posledních několika letech 
odborníky PR na celostátní úrovni. Z  toho 
máme velkou radost. Ale náš obvod se 
pravidelně prezentuje také v  pravidelném 

desetiminutovém vysílání TV Polar, na soci-
álních sítích i webových stránkách. Zpravo-
dajství i ostatní marketinkové činnosti jako 
takové jsou ve veřejné správě hodně nároč-
né řemeslo, i  když ho děláte poctivě, vět-
šinou se vděku nedočkáte. Vnímáme svou 
práci jako závazek ke svým kolegům na rad-
nici, k vedení Jihu a zastupitelům, ale nejvíc 
k  obyvatelům našeho obvodu. Nejvíc pak 
zamrzí, když slyšíte, že to jsme měli komu-
nikovat jinak, že prezentace byla slabá, že …
 » To k tomu patří, ne?

Samozřejmě. Nestěžuji si, jen konstatu-
ji. Hodit bláto, vyslovit kritickou poznámku 
je strašně jednoduché. Naučili jsme se žít 
s tím, že na sebe bereme riziko a že se všem 
prostě nezavděčíme.
 » Nebude to i  tím, že si vás lidé zaška-

tulkovali mezi tzv. radniční hlásné trouby?
Vím, kam míříte, ale náš odbor je oprav-

du úzce napojen na ostatní odbory, z  vel-
ké části jsme jejich hlasem. Společně 
koordinujeme řadu akcí pro veřejnost, spo-
lupracujeme s naší příspěvkovou organizací 
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, také s Info Os-
trava-Jih!!!, městským Akordem (společnost 
Poklad a Akord; pozn. red.) a dalšími subjek-
ty. U  tradičních akcí se snažíme sami sobě 
zvedat laťku, nové zařazujeme po pečlivém 
zvážení, zda je lidé rádi navštíví a zaujmou 
je. Letos to byl například velmi úspěšný pro-
jekt s názvem Jih žije vínem. Atmosféra byla 
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nádherná a návštěvníci nešetřili chválou. Už 
se těšíme na jaro, kdy se nám snad koneč-
ně povede uspořádat velikonoční jarmark 
v tradičním duchu českých svátků jara. Ale 
uvidíme, pandemie nám překazila plány už 
mnohokrát a připravené akce jsme k  lítosti 
všech rušili.
 » Jakými dalšími způsoby ještě udržujete 

pozitivní vztah a  důvěru mezi obvodem 
a veřejností?

To nezávisí pouze na komunikační stra-
tegii, ale samozřejmě i na celkovém image, 
kvalitě a  nabídce akcí. Takzvané events, 
akce pro veřejnost, se setkávají s  obrov-
ským zájmem. U příležitostí společenských, 
kulturních a  sportovních setkání s  občany 
jsou účastníkům předávány reklamní a dár-
kové předměty. Kromě toho zajišťujeme tisk 
knih o obvodu, nejrůznějších brožur, letáků, 
kalendářů, map, výrobu informačních tabulí 
a  podobně. Novinkou je spuštění mobilní-
ho rozhlasu, který nahradí dosavadní mo-
bilní aplikaci. Poskytuje více možností pro 
obousměrnou komunikaci i  zpětnou vazbu 
v podobě tematických anket.
 » Co ještě spadá do marketingového ba-

líčku obvodu?
Je toho spousta. Posilujeme vztahy 

a  spolupráci s médii, používáme stále čas-
těji k prezentaci našeho obvodu a zlepšení 
image audiovizuální prostředky public re-
lations. Vždy je pro mne velká radost infor-
movat o tom, co se povedlo, co zajímavého 
se u nás na Jihu bude dít. Žiji tady od roku 
1993, takže vidím, jak jsme se posunuli do-
předu. Jen od doby, co pracuji na radnici, 
už není můj pohled tak černobílý jako dřív. 
Častokrát vidím a  zažívám zaujatou práci 
mých kolegů - úředníků nebo radních, kteří 
svým přístupem a zaujetím pro věc boura-
jí klišé o neochotném líném úředníkovi. Do 
budoucna si dokážu představit, že zařadíme 
v prezentaci na jedno z předních míst krátké 
filmy, dokumenty a třeba i animované sním-
ky. Multimediální prezentace je nejen velmi 
kreativní a  má emotivní pojetí, ale dokáže 
mít navíc racionální, informační a  mimo-
řádně argumentační charakter pro vztahy 
s veřejností. Pěkných a zajímavých příběhů 
máme dost.
 » Jako například?

Když se k nám dostala knížka místní au-
torky Jarmily Dolanské a  bylo dohodnuto, 
že se tato kniha s poutavým příběhem zasa-
zeným do našeho zeleného srdce obvodu, 
Bělského lesa, bude darovat prvňáčkům při 
nástupu do školy, vymysleli jsme Surikatí 
stezku. Že to je v našich podmínkách nesmy-
sl? Není. Je to milý pohádkový příběh, do 
něhož se může vnořit úplně každý a na chví-
li se stát jeho součástí. A teď si představte, 

že na toto téma vznikne pro naše nejmenší 
poutavý krátký animovaný film.
 » Když mluvíte o marketingové komuni-

kaci a vztazích k veřejnosti na radnici, celá 
záříte. Čím to je?

Mám tu práci ráda stejně jako kontakt 
s lidmi. Obzvlášť tehdy, když může komuni-
kace přispět k řešení problému. Pokud obě 
strany hledají vzájemné pochopení před-
kládaných argumentů, bývá to ta nejlepší 
cesta, jak věci úspěšně posunout. Proto 
organizujeme nejrůznější veřejná projed-
nání i  setkání, na nich se kontroverzní věci 
vysvětlují. Jedním z  posledních bylo pro-
jednání možného vzniku parkovacích míst 
na ulici Čujkovova. Lidé se mohli podívat do 
plánů a vyjádřit se, zda vůbec chtějí parko-
vací místa na úkor kácení vzrostlých stromů. 

Ale už jsem to říkala, s některými se nedo-
mluvíte nikdy. Jsou to ti, kteří vidí jen vlastní 
zájem. Mnohdy mi telefonují, nebo rovnou 
přicházejí lidé, které trápí špatné sousedské 
vztahy, bezohlednost, neochota kompromi-
su. Nezřídka si potřebují prostě jen popoví-
dat a s někým sdílet, co ho trápí, hledá radu 
nebo pomoc.
 » Jakou máte vlastně pracovní dobu?

(smích) Od pondělí do pátku, v  sobotu 
i neděli, čtyřiadvacet hodin denně. Skuteč-
ně mě baví vstupovat a  nahlížet do světa 
komunikace, public relations, tiskových in-
formací… Při mojí poslední návštěvě lékaře 
mi dělali EKG, a když jsem se pak ptala: „Tak 
co, jak bije mé srdce pro Jih?“, sestřička se 
rozesmála a  řekla, že tohle je už skutečně 
diagnóza.

JAK TO VIDÍ…
Marketingová komunikace a celá pre-

zentace našeho obvodu je postavena 
na ideách a  vizích, a  nejen na tom, co 
jsme dokázali. Jednoduše řečeno, volí-
me budoucnost, ne minulost. Myslím si, 
že toto musí v oblasti vztahů s veřejností 
rezonovat nejvíc. Samozřejmě je důleži-
té někam patřit, připomínat si, že máme 
nějakou historii, ale i zodpovědnost. Lidé 
by jednoduše měli věřit v nějaké hodnoty 
a ty musí být životaschopné a každému 
srozumitelné.

Role komunikace a  prezentace na-
byla v  posledních letech mimořádného 
významu snad ve všech oborech lidské 
činnosti, veřejnou správu nevyjímaje. 
Výsledkem důsledného a  systematické-
ho přístupu našeho týmu je, že se po-
dařilo navázat vztahy s médii a výrazně 

oslovovat obyvatele Ostravy-Jihu. 
Ke všemu, co souvisí s prezentací a ko-
munikací, přistupujeme s  vysokou vý-
konností a  znalostmi. Radniční kreativci 
a  marketingoví pracovníci dobře vědí, 
že úspěch zajistí pouze profesionální 
a důvěryhodné vztahy s veřejností. Jinak 
může docházet k bumerangovému efek-
tu, kdy lidé začnou na komunikaci reago-
vat úplně jinak, než se zamýšlelo.

Potěšující je, že prezentace a  propa-
gace Jihu má dnes jednotící linku a hlav-
ně dokáže přesně cílit na nezbytnosti 
každodenního života, na bezpečnost, 
čistotu a  pořádek, kvalitu bydlení, vol-
nočasové aktivity, sport a  zábavu, ale 
i vstřícnost a kultivovanost zdejších lidí.

Hana Tichánková
místostarostka

www.ovajih.cz7 www.ovajih.cz7

ZBLÍZKA



INTENZIVNÍ OPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ A NEBYTOVÝCH 
OBJEKTŮ POKRAČUJÍ

Poslední zahájená oprava obecního domu 
v  letošním roce probíhá v  Jubilejní kolonii. 
Obyvatelé bytového domu na ulici Mládeže 
12 v Hrabůvce se dočkají nové střešní kryti-
ny, obnovení venkovní a vnitřní hydroizolace, 
provedení tepelné izolace části objektu, i vý-
měny oken a vstupních dveří.

„Jde o náš poslední dům v  této lokalitě, 
který měl ještě původní fasádu. Nezdrží-li nás 
nepříznivé klimatické podmínky, bude vše 
hotovo na jaře 2022. Po bourání ve sklepech 
k tomu, aby se mohla provedením chemické 
injektáže odstranit vlhkost, přichází na řadu 
pokládka nové střešní krytiny a  následovat 
bude instalace nových oken a zateplení ští-
tu domu,“ popisuje postup prací, zahájených 
ve druhé polovině října, místostarostka Mar-
kéta Langrová. Za rekonstrukci zaplatí obvod 
zhruba 6,8 milionu korun.

V letošním roce již byla dokončena rekon-
strukce bytového domu na ulici Čujkovova 
29 zahrnující zateplení obvodového pláště 

domu včetně půdy a stropů sklepních pro-
stor, opravy střechy a  vnitřních prostor 

domu. Hotova je také rekonstrukce střechy 
a přilehlých fasád domu na ulici B. Četyny 2. 
Další opravy bytových domů jsou v chodu, 
v současnosti probíhá zateplení fasády by-
tového domu Lumírova 487/7 ve Výškovi-
cích a celková rekonstrukce bytového domu 
Jubilejní 506/73 v Hrabůvce.

Investice míří také do nebytových pro-
stor. V  listopadu byla v  objektu Komorní-
ho klubu na ulici Velflíkova 8, evidovaného 
v  Ústředním seznamu kulturních památek 
České republiky, provedena oprava a nátěr 
výkladců a výměna vstupních dveří za 652 
tisíc korun s DPH.

Z BÝVALÝCH LÁZNÍ JE STYLOVÁ KAVÁRNA
Komplexní rekonstrukcí prošel bývalý lá-

zeňský dům na ulici Velflíkova 14 v Jubilejní 
kolonii v  Hrabůvce. V  současnosti tam fun-
guje také stylová kavárna Café Kolonie, kde 
hostům servírují výběrovou kávu s domácími 
dezerty a bohatou nabídkou snídaní. Kavárna 
je otevřena od pondělí do neděle od 7.30 do 
18.30 hodin, přičemž provozovatelé využívají 
suroviny od lokálních dodavatelů či limonády 
z  domácích BIO sirupů. Místní umělci zase 
uvítají prostor pro výstavní galerii.

Objekt byl postaven v  roce 1930 podle 
návrhu architekta Ernsta Kornera. Původně 
se tam nacházely dělnické lázně. Tehdejší 
byty neměly koupelny, takže se dělníci cho-
dili do kójí s  vanami a  sprch umývat. Sou-
částí budovy byl také byt správce, prádelna 
nebo mandlovna. Lázně fungovaly do roku 
1960. Poté dům sloužil jako administrativní 

prostory, sklad či ateliér. Od 90. let až do za-
hájení rekonstrukce byl v přízemí bar.

Oprava budovy začala v březnu loňského 
roku, trvala více než sedm měsíců a vyžádala 
si zhruba 14 milionů korun. Zahrnovala rekon-
strukci fasády domu, hromosvodu i střechy. 
U bočního vstupu vzniklo schodiště. Ve vnitř-
ních prostorách došlo ke kompletní výměně 
rozvodů zdravotechniky, elektroinstalace 
a  vytápění objektu včetně instalace plyno-
vých kotlů. Byla provedena rekonstrukce 
sociálních zařízení, výměna dveří a položena 
nová podlahová krytina. „Z výsledku rekon-
strukce mám velkou radost, protože se poda-
řilo objektu navrátit původní vzhled, který by 
odpovídal ostatním domům v Jubilejní kolo-
nii. To také bylo naším cílem,“ uvedla místo-
starostka Markéta Langrová, jež má v gesci 
v bytovou a nebytovou oblast.

„Přeji všem, aby nejen Vánoce, ale také všechny dny nového roku 2022, 
prožili ve zdraví, v kruhu svých blízkých a pohodlí domova. Právě klid-
né a bezpečné bydlení vnímám jako jednu z priorit spokojeného života 

a v rámci správy obecního bytového fondu děláme s lidmi z radnice vše pro to, 
aby přesně takové bylo. Tam, kde je zapotřebí, se snažíme pomoci, problémy ře-
šit, bytové domy modernizovat a udržovat v dobré kondici, zkrátka směřovat 
vše k tomu, aby se lidem na Jihu dobře žilo. Nejen o Vánocích, nejen v roce 2022, 
ale třeba po celý život. S přáním pevného zdraví a všeho dobrého v novém roce.”

Markéta Langrová, místostarostka

Foto: Gestininvest

Právě probíhající rekonstrukce bytového domu na ulici Mládeže 12
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NÁDOBY NA OLEJ A TUKY
Blíží se Vánoce, tedy období, 

kdy se v  domácnostech smaží 
a peče častěji než obvykle. S tím 
také roste spotřeba kuchyňského 
oleje a tuku. I s ohledem na tento 
fakt bylo v obvodě umístěno 157 
nádob, kam lze odkládat použitý 
kuchyňský olej. Tyto nádoby ak-
tuálně mají fialovou barvu.

„Prakticky všechny potra-
vinářské oleje a  tuky lze recy-
klovat, a  mohou tak člověku 
znovu posloužit. Stačí je slít do 

obyčejné PET lahve a  odnést 
do některé z  označených ná-
dob na olej a  tuky. Pomáháte 
tím nejen předcházet ucpání 
odpadního potrubí, ale zároveň 
se podílíte na snižování emisí 
CO2,“ říká Daniel Jeřábek, ve-
doucí odboru dopravy a komu-
nálních služeb.

Mapu, kde jsou jednotlivé 
nádoby na olej v  našem obvo-
dě umístěny, najdete na webu: 
www.ovajih.cz.

POČET PARKOVACÍCH MÍST STÁLE ROSTE
Dobrá zpráva. V našem měst-

ském obvodě přibývají parkovací 
místa. Ačkoliv se některé lokality 
na Jihu potýkají s  nedostatkem 
parkovacích míst, vedení radni-
ce se snaží tuto záležitost řešit. 
A  úspěšně. Důkazem je vybu-
dování 270 parkovacích míst na 
ulici Jičínská ve Výškovicích, což 
znamená nárůst o 126 míst opro-
ti původnímu stavu. Náklady na 
tuto investiční akci byly 16,7 mi-
lionu korun.

Další parkoviště už lze využí-
vat také na ulici Františka Lýska 
v Bělském Lese. Díky investici ve 
výši 3,08 milionu korun vzniklo 
po odstranění betonovo-as-
faltového hřiště dvaadvacet 
parkovacích míst, a  to včetně 

dvou míst pro invalidy.
Do konce letošního roku při-

bude ještě patnáct parkovacích 
míst na Lužické ve Výškovicích, 
pětadvacet na ulici Dr. Martínka 
v Hrabůvce a stejný počet míst 
na ulici Kaminského na Dubině. 
Tyto tři investiční akce si vyžá-
dají celkem 7,5 milionu korun.

Nejedná se však o  jediné 
investiční akce, které na Jihu 
aktuálně probíhají či proběhly. 
Ulice V Troskách v Zábřehu hlá-
sí opravený chodník. Opravená 
plocha o velikosti přibližně 950 
metrů čtverečních získala za 3,9 
milionu korun chodník ze zám-
kové dlažby.

Další výstavbu chodníku 
lze v  současnosti zaregistrovat 

na ulici Starobělská u  Ostravar 
Arény v  Zábřehu, kde radnice 
zaplatí 1,9 milionu korun.

Ve stejné části našeho ob-
vodu se za 8 milionů korun 
rekonstruuje ulice Alejnikovova 

a zároveň dochází k úpravě plo-
chy u Základní školy Provaznic-
ká v Hrabůvce a budovy odboru 
sociální péče. V  tomto případě 
je nutná šestimilionová finanční 
injekce.

TRVALKOVÉ A KEŘOVÉ ZÁHONY BUDÍ POZORNOST
V  podzimních měsících pro-

běhla výsadba záhonů. K vytipo-
vání těchto míst docházelo v prů-
běhu roku 2021. „Cílem výsadby 
je jednak zkrášlení veřejného pro-
storu, ale záhony mají také prak-
tický význam. Mají zabránit prů-
chodu po trávnících v  místech, 
kde není možno zřídit standardní 
chodník, či zamezit pojezdu a po-
škozování trávníků motorovými 
vozidly,“ informuje vedoucí odbo-
ru dopravy a komunálních služeb 
Daniel Jeřábek.

Jeden ze záhonů se nachází 
na ploše vedle Kina Luna, kte-
rá se dosazovala podruhé. „Již 
v loňském roce tam byl vysázen 
záhon ze svídy krvavé s pod-
sadbou břečťanu. A  to z  toho 

důvodu, aby se zamezilo prů-
chodu skrz trávník. Bohužel i po 
výsadbě docházelo k soustavné-
mu ničení rostlin občany, kteří si 
tam zkracovali cestu. Letos byly 
do vzniklé proluky vysazeny tr-
nité hlohyně, které jsou momen-
tálně zasypány většími kameny,“ 
říká dále Jeřábek.

Další záhon byl založen na 
ulici Krasnoarmejců, kde neu-
káznění řidiči poškozovali koře-
nový systém vzrostlých javorů 
a  travní drn. „Proto tam byl 
zřízen trvalkový záhon, který 
budou chránit osazené sloupky 
nacházející se na straně u  při-
lehlé komunikace. Záhon bude 
ulici krášlit od jara až do pod-
zimních měsíců, a  to v podobě 

vysázených pachysander, narci-
sů, aster, mateřídoušky či zbě-
hovce,“ prozrazuje Jeřábek.

U nově vybudovaného par-
koviště Na Obecní vznikl záhon 
se směsí hortenzií, vajgélií, svíd 
a  kalin, který vhodně doplňují 
dvě lípy srdčité. V tomto případě 
bylo cílem omezit šíření výfu-
kových plynů z vozidel směrem 
k přilehlému bytovému domu.

Na nově zrekonstruované uli-
ci Mjr. Nováka v  Hrabůvce bylo 
rozhodnuto o dosazení keřových 
záhonů tavolníků se zamulčová-
ním drobným štěrkem. Dále byly 
osázeny kovové sloupky a  také 
zábradlí, a  to opět s  cílem za-
bránit pojezdu travnatých ploch 
i nově vybudovaných chodníků.

Na ulici Josefa Kotase byla 
provedena výsadba popínavých 
rostlin k  nově vybudovanému 
plotu, která byla doplněna zá-
honem hlohyní. Plot i  samotná 
výsadba mají za cíl zabránit ne-
legálnímu průchodu k  obchod-
nímu středisku přes nájezdovou 
rampu na ulici Horní.

„Všechny zmíněné záhony 
v současné době zkrášlují měst-
ský obvod a  věříme, že budou 
svůj účel plnit co nejlépe. Aby 
tomu tak bylo, je zapotřebí, aby 
se chodci i  řidiči chovali ukáz-
něně, bezohledným chováním 
nepoškozovali travnaté plochy 
a respektovali pravidla silničního 
provozu i při parkování vozidel,“ 
uzavírá Jeřábek.

„Blíží se konec roku, který byl pro mnohé z nás 
velmi náročný a jiný než spousta předchozích. 
Ačkoliv jsme si všichni přáli, aby se svět vrátil 

do starých kolejí, současná situace se od loňska skoro 
neliší. Vánoční čas však přesto můžeme využít k zamyš-
lení a uklidnění, srovnání si myšlenek a hlavně pro chvíle 
strávené s rodinou a se svými blízkými. Dovolte mi vám 
popřát, spolu s pevným zdravím, abyste vstoupili do 
roku 2022 tou správnou nohou, aby byl dvojkový rok 
úspěšný, šťastný a ať se společně zase co nejdříve vrátí-
me k normálnímu životu.“

Zdeněk Hűbner, místostarosta

Nové parkoviště na ulici Jičínská
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Blíží se konec roku, adventní čas, který vybízí k zastavení i malému bilancování. V jakých oblastech udělal městský obvod 
Ostrava-Jih v roce 2021 největší pokrok?

Vlasta Gazdová
ANO 2011

Jako největší pří-
nos za rok 2021 bych 
zdůraznila, že se nám 
podařilo zapracovat na 
strategickém plánu Ost-
ravy-Jih, který nám delší 
dobu scházel. Vycházeli 

jsme z  jednotlivých potřeb obvodu, s  ohle-
dem na již dříve vypracovaný strategický plán 
města. Celková příprava plánu se zaměřila na 
to, aby se Jih stal přitažlivým místem k živo-
tu pro všechny občany. Velkým pokrokem 
taky bylo probudit na Náměstí Ostrava-Jih 
společenský život. Začaly se tam instalovat 
výstavy, promítat filmy i provozovat trhy. Vel-
mi estetickou rekonstrukcí prošel podchod na 
ulici Horní nebo byl krásně upravený prostor 
za Lunou. A co mě velmi těší, je revitalizace 
rybníků. Ne každý obvod má to štěstí, že má 
rybníky. Na závěr bych touto formou popřála 
všem občanům poklidné vánoční svátky.

Dagmar Hrabovská
Ostravak

Oceňujeme, že zve-
lebování obvodu pro-
bíhá ve všech čtyřech 
základních částech. Za 
velmi zdařilou považu-
jeme revitalizaci území 
za Lunou v  Zábřehu, 

rekonstrukci tramvajové trati na ulicích Výš-
kovická a  Pavlovova, opravu chodníků na-
příč obvodem, pravidelné čištění podchodů, 
vysazování květných louček. Zejména bych 
však chtěla vyzdvihnout dynamiku nárůstu 
finančních prostředků směřujících do ško-
lek a  škol, jejich modernizaci, rekonstrukci 
vnitřních i  vnějších prostor. Finanční ob-
jem věnovaný na opravy a  investiční akce 
ve školách vzrostl čtyřnásobně oproti roku 
2019. Zde náleží poděkování ředitelům těch-
to příspěvkových organizací za konstruktiv-
ní spolupráci při přípravě i  realizaci těchto 
stavebních akcí. Poděkování náleží i  všem 
pedagogům za zvládnutí distanční výuky.

Leo Luzar
KSČM

Snaha slyšet od 
opozice chválu a  po-
ložit takovouto otázku 
je velká namyšlenost. 
Otázka měla znít, co 
se nejméně poved-
lo, nebo nepovedlo 

vůbec. A  zde je toho hodně. Ale co mě 
osobně nejvíce vadí, a  věřím, že i  našim 
spoluobčanům, je obrovské množství vy-
hrazených parkovacích míst pro papaláše 
před radnicí. Kdykoliv si potřebuji na rad-
nici něco vyřídit, abych hledal místo k par-
kování a čekal, až někdo odjede, přitom na 
parkovišti volná místa jsou. Pokud bych byl 
ve vedení radnice, to by bylo první, co bych 
změnil. Co se hodně nepovedlo, je rozpro-
dej lukrativních pozemků developerům 
na stavby obchodních center, kanceláří 
a  předraženého bydlení. Vedení radnice 
nezajímá, že většina mladých lidí si takové 
bydlení nemůže dovolit.

Pavlína Polášková
Piráti

Obvod v roce 2021 
realizoval mnoho in-
vestic. Jedna z nej-
povedenějších je re-
vitalizace bývalých 
lázní na Velflíkově ulici 
a poskytnutí prostor 

kultuře a obchodníkům. Dobrým výsledkem 
je rekonstrukce domu na Čujkovově 29 a 
zřízení bydlení pro seniory. Proces tvorby a 
schválení strategického plánu považujeme 
na nedokonalý, a byť jsme jej podpořili, tak 
je na něm ještě spousta práce. Pořád navíc 
není dostupný pro veřejnost. Těší nás rozvoj 
organizace KZOJ a její snaha posouvat kul-
turu i přes úskalí koronaviru. Také školy jsou 
chloubou obvodu. Konec roku má však být 
i reflexí toho, co šlo udělat jinak – třeba lépe 
promýšlet a připravovat prodeje obecního 
majetku. Aby opravdu byly prodeje pro-
spěšné pro obvod, na tom je třeba zapraco-
vat. Přejeme občanům hezké svátky.

Dalibor Mouka
Lečo

Vedení obvodu, kte-
ré dotazy do ankety 
tvoří, zřejmě nestačí 
zbylé stránky časopi-
su, kde se nedočteme 
nic jiného, než jak dělá 
věci skvěle a  pokroko-

vě. Každá stavba, oprava, realizace návrhu 
z  participativního rozpočtu, zajištění dota-
ce, zvýšení bezpečnosti, vytvoření doku-
mentu, jakým je strategický plán, nebo ve-
řejné projednání strategických rozhodnutí, 
je pokrokem. Zásadní tak  jako v každé jiné 
práci je efektivita, kvalita a maximální míra 
osobní odvahy a angažovanosti. No a v tom 

je problém. Současné vedení se jenom veze. 
Běžnou práci oslavuje jako obrovský úspěch 
a mezi sebou řeší, kdo bude v novinách na 
fotce u veřejného WC. Takže, pokud se sou-
časné vedení ptá na nejvýznamnější pokrok, 
tak je to jeho sebeprezentace za obecní pe-
níze. Přejeme hezké Vánoce.

Jan Dohnal
ODS

Zkusím shrnout to 
nejzásadnější. Obča-
nům Výškovic musí 
udělat radost pláno-
vaná výstavba Lidlu 
v  místech zbořeniště 
bývalé Odry. Zábřeh 

dostal i  díky získaným datacím novou vol-
nočasovou zónu za Kinem Luna, kde by-
chom chtěli v  příštím roce navázat rekon-
strukcí ploch před Kotvou. Další investice do 
veřejného prostoru se chystají v Hrabůvce. 
Rozhodli jsme se rovněž podpořit bytovou 
výstavbu, a  tak naplno běží přípravy pro 
plánovanou výstavbu bytů na ulici Středo-
školská ulici. Osobní radost mám z posunu 
ve věci výstavby zážitkového aquaparku ve-
dle letního koupaliště, kde probíhají jednání 
se soukromým investorem. Věřím, že se tato 
soukromá investice nakonec povede. Díky 
získaným dotacím rovněž investujeme do 
sociálních služeb, které jsou v našem obvo-
dě stále více potřebné.

Irena Bláhová
SPD

Vážení občané, blí-
ží se nejkrásnější část 
roku. Lidé vzájemně 
otevírají srdce, jsou 
k  sobě milejší, otevře-
nější. Stejně jako ob-
čané i  my zastupitelé 

bilancujeme, co jsme dokázali, co jsme 
mohli zvládnout, na co se hodláme ještě 
zaměřit. Nechceme hodnotit, co se nám 
povedlo, nebo ne, to necháme na vás. Aby 
se nám všem zde lépe žilo, prosíme, abyste 
nám napsali, co byste si přáli změnit, dopl-
nit či opravit. Ostrava-Jih je určitě největší 
a nejkrásnější částí Ostravy a my si přeje-
me, aby to tak i zůstalo. I v této těžké době 
vám, vážení občané, přejeme příjemné 
prožité pohodové vánoční svátky v kruhu 
nejbližších i  přátel. Doufejme, že nadchá-
zející nový rok vrátí lidem jistotu lepších 
zítřků. Za klub zastupitelů BPP Irena Blá-
hová a Marek Vysocký.
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NETRADIČNÍ SPORTOVNÍ PĚTIBOJ POTĚŠIL HLAVNĚ DĚTI
Netradiční, ale o to přínosnější sportovní 

pětiboj čekal na všechny, kteří během prv-
ního listopadového víkendu přišli do Spor-
tovního centra Dubina. Konala se tam akce 
Jih žije sportem.

Příchozí mohli na jednom místě nahléd-
nout pod pokličku florbalu, fotbalu, juda, 
basketbalu a stolního tenisu. A co více, jed-
notlivé sporty si vyzkoušeli pod dohledem 
profesionálních sportovců či trenérů.

„Akce byla ideální příležitostí pro rodiče 
s dětmi jak aktivně strávit čas a vyzkoušet 
si sporty, ke kterým se třeba úplně běžně 
nedostanou. Všechny sporty zastupovaly 
nejlepší profesionální kluby, které v  Ostra-
vě máme. Za mě má jednoznačně podpo-
ru každá taková akce, která přivede děti ke 
sportu. Smyslem bylo také vytvořit aktivní 

odpoledne pro celou rodinu, což se určitě 
povedlo,“ uvedl místostarosta Jan Dohnal.

Do akce se zapojily kluby 1. SC TEMPISH 
Ostrava, FC Baník Ostrava, TTC Ostrava, 
Snakes Ostrava a 1. JC Baník Ostrava.

Akce byla financována díky dotaci, kte-
rou městský obvod Ostrava-Jih získal za tře-
tí 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. 
Už v první polovině září se díky této dotaci 
konal Ekologický den s OZO Ostrava. Záro-
veň už proběhly workshopy pro maminky 
na mateřské dovolené a online IT přednášky 
pro všechny obyvatele.

OBLÍBENÝ ŠACHOVÝ TURNAJ SE NESL 
VE ZNAMENÍ NAPÍNAVÝCH PARTIÍ

Skvělé výkony jednotlivců a  napínavé 
partie, kde o  vítězství rozhodovaly malič-
kosti. Takový byl šachový turnaj O  pohár 
starosty Ostravy-Jihu. Čtvrtý ročník tohoto 
kvalitně obsazeného sportovního klání se 
konal poslední říjnové úterý, tedy 26. října, 
v kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce. 

Vypsány nakonec byly tři kategorie. Mezi 
dětmi ze třetích až pátých tříd zvítězil Kris-
tián Kučera ze ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Luká-
šové a Klegova, druhý skončil Georgi Škorík 
ze ZŠ Srbská a na třetí stupínek pomyslně 
vystoupal Štěpán Osika ze ZŠ a  MŠ MUDr. 
Emílie Lukášové a Klegova. V kategorii pro 
žáky 6. až 9. třídy základní školy, respektive 

odpovídajících ročníků víceletých střed-
ních škol triumfoval Vít Ruibar z víceletého 
gymnázia Ostrava-Zábřeh, stříbro a  bronz 
pak opět putovalo do ZŠ a MŠ MUDr. Emílie 
Lukášové a  Klegova, a  to zásluhou Denise 
Běhunčíka a Jiřího Osiky. 

Mezi dospělými kraloval Michal Poloch 
ze Zábřehu. Druhý byl Pavel Kúdela a  třetí 
Miroslav Knápek, oba z Výškovic.

„Jsem rád, že se z tohoto turnaje už stává 
příjemná tradice, která vždy přiláká hodně 
zájemců, a to jak dětí, tak dospělých. Musím 
ocenit také kvalitní výkony všech zúčastně-
ných,“ okomentoval turnaj starosta obvodu 
Martin Bednář.

„Rok se s rokem sešel a jsme opět v čase adventním. V čase, kdy všich-
ni minimálně během vánočních svátků trošku přibrzdíme naše rychlé 
životy. V čase, kdy většinu chvil strávíme v kruhu rodiny. Tento rok 

nebyl úplně lehký. Stále bojujeme s pandemií, potýkáme se s růstem cen. Přesto 
přes všechny obtíže, které nás doprovázejí, věřím, že bude lépe, že se vrátíme 
k normálnímu životu a že to bude již brzy. Všichni jsme situací unaveni, nervóz-
ní, společnost je rozdělena. Využijme svátky k odpočinku, k setkání s rodinou, 
věnujme se dětem, rodičům a přátelům. Za sebe chci všem popřát, ať si svátky 
užijete v klidu a pohodě a hlavně ať je ten rok 2022 lepší než ten letošní.”

Jan Dohnal, místostarosta

KALENDÁŘ NEBO HRNÍČKY? 
Stále váháte, jakými dárky byste na 
Vánoce potěšili své blízké? Pak vám 
jistě přijdou vhod následující tipy 
s  tematikou našeho obvodu. Prvním 
z nich je nástěnný kalendář s názvem 
Ostrava-Jih 2022, který prostřednic-
tvím třinácti fotografií představuje 
nejlidnatější obvod Ostravy. Snímky 
přitom zachycují tradiční, ale i  méně 
známé lokality Jihu. Kalendář zakou-
píte za 100 korun v infocentru na Ná-
městí Ostravy-Jih a v kulturním domě 
K-TRIO na ulici Dr. Martínka 4 v Hra-
bůvce. Na obou místech jsou k dostá-
ní také hrníčky z limitované novoroční 
edice. Hrníčky pořídíte také za 100 
korun, přičemž na výběr máte do vy-
prodání zásob dvě barvy, a to modrou 
a bílou.

Ostrava-Jih 2022

Autor: 
Daniel KereškéniTitulní snímek kalendáře
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POHÁDKOVÉ VÁNOCE V  DRUŽSTVĚ 
A JUBILEJNÍ KOLONII

Letošní sté výročí vzniku Jubilejní kolonie 
a Družstva zakončí projekt Pohádkové Váno-
ce v Jubilejní a Družstvě. Sousedské vztahy 
posílí a vánoční atmosféru podpoří řada akcí. 
Podobně jako loni bude hrát podstatnou roli 
slavnostní zdobení uvedených lokalit.

„Tím, že nazdobíte vánoční okno, dům, 
strom nebo zahradu, podpoříte soused-
ské Vánoce. Následně můžete do 12. pro-

since poslat foto vaší vánoční výzdoby na 
e-mailovou adresu: kancelar@elegant-
spolek.cz,“ vyzývá za organizátory Karin 
Raszková s tím, že z fotografií bude vytvo-
řen vánoční spot a nejkrásnější nazdobená 
místa se stanou součástí vánoční komento-
vané vycházky s lampičkami.

Ta je v  plánu 19. prosince od 17 hodin 
a  povede z  Jubilejní kolonie do Družstva. 
„Dozvíte se zajímavé příběhy a  další sou-
sedské historky,“ prozrazuje ještě podrob-
nosti o programu Raszková.

Ke sváteční atmosféře přispěje také 
12.  prosince od 17 hodin Lexův vánoční 
kinematograf Ostravské Vánoce. Ten se 
uskuteční u  sousedského vánočního stro-
mu v Jubilejní kolonii. „Chystáme promítání 
historických fotografií s komentářem Petra 
Lexy Přendíka, který přiblíží vánoční at-
mosféru v Ostravě. Punč, svařené víno, čaj 
a  další dobroty máme zajištěny,“ doplňuje 
Karin Raszková s tím, že naopak u soused-
ského stromu v Družstvě se 5. prosince od 
17 hodin koná Sousedské setkání s čerty, Mi-
kuláši a anděly.

Projekt, který připravuje spolek Elegant 
a klub českých velocipedistů Moravan, bude 
probíhat do 26. prosince. Více informací 
a přesný program: www.elegantspolek.cz.

VÁNOČNÍ POLÉVKA NA 
PODPORU ARMÁDY SPÁSY

Armáda spásy běžně poskytuje jídlo sociál-
ně slabým obyvatelům. Aktivity a projekty této 
charitativní organizace můžete podpořit i na 
Jihu, a to 20. prosince na Náměstí Ostrava-Jih 
v Hrabůvce. Uskuteční se tam od 16 hodin akce, 

v  rámci které bude vedení obvodu zdarma 
servírovat polévku. Konkrétně půjde o  hra-
chovku. Ti, kdo se rozhodnou, za polévku za-
platit, mohou Armádě spásy do přistavěných 
kasiček věnovat za pokrm libovolnou částku.

ADVENT V REUSE 
CENTRU BUDE 
PLNÝ PŘEKVAPENÍ

Díky společnosti OZO Ostrava mohou 
zájemci v  reuse centru na ulici Slovenská 
1083/1 získat použité věci, které by jinak 
skončily jako odpad. Platí to i  pro akce 
v rámci adventních aktivit.

Dne 1. prosince se v reuse centru od 14 do 
18 hodin koná swap vánočních ozdob a de-
korací. „Trendem je častá obměna adventní 
výzdoby domácností a  především designu 
vánočních stromů, takže lidem se doma 
hromadí nejrůznější vánoční doplňky. Tady 
budou mít příležitost je vyměnit za nové oz-
doby,“ říká Vladimíra Karasová z OZO Ost-
rava. Přitom ujišťuje, že předměty s vánoční 
tematikou, které po akci v centru zůstanou, 
je možné v  průběhu následujících advent-
ních dnů také zakoupit.

Poté se 9. prosince odpoledne uskuteční 
akce zaměřující se na výrobu šperků z elek-
troodpadu. 

Poslední letošní workshop v Reuse cen-
tru Ostrava je plánován na odpoledne 15. 
prosince a jeho náplní bude výroba a netra-
diční balení vánočních dárků.

Od 15. do 23. prosince se chystá v Reu-
se centru Ostrava velký vánoční výprodej 
– akce Vše za polovinu.

Foto: spolek Elegant

SENIOR EXPRESS JIH!!! NA 
ŠTĚDRÝ DEN NEJEZDÍ. Štědrý den 
letos připadá na pátek, což značí, že 
tento den nebude poskytována zvý-
hodněná doprava pro seniory v rámci 
Senior Expres Jih!!! Stejně tomu tak 
bude na Boží hod a  svátek svatého 
Štěpána, které vycházejí na víkend. 
Od 27. do 31. prosince se služba vra-
cí ke standardnímu režimu. Zname-
ná to, že ji senioři mohou využívat 
od 6 do 16 hodin. Pro více informací, 
případně ohledně objednávek, kon-
taktujte dispečink na telefonním čísle: 
770 130 770.

Foto: Armáda spásy
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STAROBĚLSKÉ LURDY V REKORDNÍM ČASE
Sedmý ročník běžeckého závodu Sta-

robělské Lurdy vyhrál v  traťovém rekordu 
Martin Kováčech. Závod dokončilo 612 běžců 
a  kondičních chodců. Dvacetiletý závodník 
SSK Vítkovice zvládl 14. listopadu trať o dél-
ce 3,2 kilometru za 11 minut, čímž předchozí 

rekord vylepšil o 16 vteřin. Jeho držitelem byl 
od roku 2018 Vojtěch Podjukl z Hranic.

Kromě věcné ceny a  finančních odměn 
v  celkové výši 5 000 korun převzal vítěz 
z  rukou místostarosty městského obvodu 
Ostrava-Jih Otakara Šimíka křišťálový pohár.

Pro druhé místo si mezi muži doběhl dal-
ší svěřenec trenéra SSK Vítkovice Vladimíra 
Černého Lukáš Symerský. Třetím nejrychlej-
ším mužem byl Martin Ručka.

Ženou, která si nejlépe poradila s nároč-
nou tratí, byla Sylvie Štiglerová z USK Pra-
ha, jež vyhrála potřetí za sebou. Tentokrát 
s časem 13:37 minut. Druhé místo putovalo 
do stáje SSK Vítkovice zásluhou Lucie Vi-
kartovské. Třetí skončila Barbora Kutějová 
(Silesian runners).

„Do sedmého ročníku nastoupilo více než 
600 běžců a  kondičních chodců. Limit zá-
vodu byl 40 minut, ale většina účastníků, jej 
zvládla do půl hodiny. Pro mnohé z nich to byl 
hezký zážitek na závěr běžecké sezony. Vě-
řím, že příští rok se druhou listopadovou ne-
děli opět sejde více než tisíc běžců, jak tomu 
bylo před pandemií,“ řekl hlavní organizátor 
závodu Rostislav Bažanowski.

HASTRMAN I OBŘÍ RYBA VYHLÍŽEJÍ PRVNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

Poblíž ulice Drůbeží ve Výškovicích se 
nachází soustava rybníků, ještě nedávno 
zarostlá zelení. Také to kvůli popraskanému 
potrubí byla lokalita, kde docházelo k zatá-
pění okolních zahrádek. Díky realizaci zámě-
ru obce tam však vznikla nová relaxační zóna 
pro obyvatele i návštěvníky Ostravy-Jihu.

„Rybníky jsou odbahněny, hráze zpev-
něny a opraveny jsou i přívody vody a vý-
pustě. V  horním rybníčku máme přírodní 
hráz, která odděluje velké ryby od malých, 
aby se nemísily. Na ně z  ostrůvku dohlíží 

bezmála tři metry velká vyřezávaná dřevěná 
ryba,“ popisuje změny místostarosta Otakar 
Šimík, a  pokračuje: „Dominantou většího 
rybníku je nové kruhové molo, v areálu ne-
chybí dětské hřiště a posezení. Vybudovány 
byly mlatové chodníčky, po okruhu kolem 
rybníku tak dojdete třeba k místnímu vod-
níkovi nebo naučným tabulím, které budou 
postupně doplněny a  představí mimo jiné 
historií rybníkářství v obvodu.“

Celý areál je nově oplocen, počítalo se 
i  s výsadbou vodních rostlin a  bezmála 

devadesátkou stromů. „Areál bude veřej-
nosti zpřístupněn po vydání kolaudačního 
souhlasu, a to patrně ještě letos. Každopád-
ně již nyní se mohou návštěvníci těšit také 
na slavnostní zábavnou akci, kterou v areálu 
připravujeme v  jarních měsících,“ doplňuje 
místostarosta Šimík.

Za odvedené práce zaplatila radnice 
zhruba 10 milionů korun, přičemž přemě-
nu lokality v  příjemné veřejné prostranství 
podpořila částkou 200 tisíc korun i společ-
nost Liberty Ostrava.

„Přeji, aby navzdory slo-
žité pandemické situaci, 
byly vaše vánoční dny 

i vstup do nového roku šťastné 
a veselé, ve znamení zdraví, naděje 
a spokojenosti. Ať se opět můžeme 
setkávat a žít normální spokojený 
život na Jihu.“

Otakar Šimík, místostarosta

Foto: BezvaBĚH.cz
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V BADATELSKÉ SOUTĚŽI 
ZVÍTĚZILA ZŠ PROVAZNICKÁ

Bádám, bádáš, bádáme je 
název soutěže, jejíž finále se 
v  říjnu uskutečnilo na Základ-
ní a  mateřské škole Březinova 
v Zábřehu.

Do soutěže se zapojilo pět-
advacet základních škol ze 
všech okresů Moravskoslez-
ského kraje. Tříčlenná družstva 
prezentovala své badatelské 
práce zaměřené na přírodní 
vědy.

Cílem soutěže bylo vzbudit 
zájem žáků právě o  přírodní 
vědy a  samotné badání v  ob-
lasti přírodopisu, chemie a fyzi-
ky. A zároveň rozvíjet u školáků 

schopnost jak prezentovat 
výsledky svých prací a také dis-
kutovat o nich.

Porota hodnotila několik kri-
térií. Důraz byl kladen nejen na 
téma, které si žáci rozpracova-
li, ale právě také na originalitu, 
prezentaci výstupů a  odpovědi 
na občas nelehké otázky členů 
komise. Vítězství nakonec zů-
stalo v  našem obvodě. Nejlépe 
si vedly žákyně ze ZŠ Provaz-
nická v Hrabůvce, druhý skončil 
tým ze ZŠ Matiční z centra Ost-
ravy a na třetí příčce se umístili 
školáci z  Masarykovy ZŠ a  MŠ 
Hnojník 120.

PRVNÍ 3D HŘIŠTĚ 
V OSTRAVSKÉ ŠKOLCE

Primát, který jim už ni-
kdo nevezme. Mateřská škola 
B.  Dvorského v  Bělském Lese 
je jediná v Ostravě, která má 3D 
hřiště. Jedná se o jeden z vítěz-
ných návrhů v  rámci loňského 
participativního rozpočtu.

Hrací plocha hřiště o  veli-
kosti 12 krát 8 metrů byla díky 
projektu Na zahradě naší školky 
nenudí se kluci holky obohace-
na o  kopec, jehož součástí je 
trojtunel, nerezová skluzavka 
a netradiční skluzavka fun pipe, 
jež umožňuje rychlé sklouznutí. 
Děti se mohou dále vydovádět 
na zabudované skákací tram-
políně a  3D housence z  boulí. 
Po obvodu plochy jsou navíc 

umístěny 2D motivy herních 
prvků, které předškolákům 
umožňují rozvíjet další doved-
nosti. Slouží k  tomu například 
přechod, semafor, skok z  mís-
ta se zvířátky či skákací panák. 
Jako povrch hřiště byl využit 
EPDM materiál, jehož výhodou 
je, že je odolný vůči povětrnost-
ním vlivům i vysokým teplotám.

Autorkou projektu je Jana 
Lunkmossová.

„Nastávají ty nejkouzelnější svátky v roce, Váno-
ce, které jsou pro nás, a o tom jsem přesvědčena, 
zejména svátkem rodiny, setkávání se s našimi 

blízkými a přáteli. Svátky štěstí, vzájemného porozumě-
ní, ale také pomoci a vstřícnosti. Náš život je již druhým 
rokem vážně ovlivněn nepříznivou covidovou situací. Ale 
možná i díky ní si všichni uvědomujeme, jak vzácný je 
čas strávený společně s našimi rodiči, dětmi, lidmi, kte-
ré máme rádi. Dovolte, abych vám z celého srdce popřála, 
abyste pod vánočním stromečkem našli vedle dárků hod-
ně zdraví, lásky, spoustu radosti a pohody, které vás bu-
dou provázet i ve dnech následujících. Ať nový rok přinese 
krásné a šťastné dny nám všem.”

Dagmar Hrabovská, místostarostka

ČEŠTÍ A POLŠTÍ ŽÁCI PROGRAMOVALI ROBOTY

Třicítka českých a  polských 
školáků se zapojila do projektu 
Moderní technologie bez hra-
nic. V  první polovině listopadu 
byl pro ně připraven atraktivní 
program.

Žáci ze sedmých až devá-
tých tříd ze ZŠ Košaře z Dubiny 
a polského partnerského města 
Vladislav absolvovali nejprve 
workshop na katedře robotiky 
strojní fakulty VŠB-TU Ostrava. 

Následně se vydali do Dolní 
oblasti Vítkovice, aby si zkusili 
sestrojit malé roboty, ale také je 
„naučili“ pracovat podle pokynů 
účastníků. Přes náročnost pro-
gramu Roboti v našem životě se 
nakonec všem žákům podařilo 
roboty rozpohybovat.

„Je jasné, že naše budouc-
nost bude stát na moderních 
technologiích. Jsme proto 
rádi, že se naše školy moder-
ním technologiím věnují a že je 
v  jejich úsilí můžeme podpořit, 
ať již budováním učeben nebo 
třeba podporou projektů, jako 
je tento,“ uvedla místostarost-

ka městského obvodu Dagmar 
Hrabovská.

Projektu se zúčastní ještě 
základní školy Krestova z  Hra-
bůvky a  Březinova ze Zábřehu. 
Děti budou mimo jiné ještě vy-
rábět noviny, absolvují exkurzi 
v  České televizi, naučí se fotit, 
plánovaná je i výstava fotogra-
fií. Česko-polský projekt by měl 
skončit v příštím roce.

Projekt česko-polské spolu-
práce Moderní technologie bez 
hranic je financovaný z  Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Si-
lesia (program Interreg V-A 
Česká republika – Polsko).
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KRAKOVSKÁ HOSTILA SOUBOJ NA TALÍŘI
Michelinský šéfkuchař Radek 

Kašpárek se rád vrací na místa, 
která pomáhala formovat jeho 
kuchařskou ekvilibristiku. Tedy 

také do Střední školy společné-
ho stravování na ulici Krakovská 

v Hrabůvce. A právě i tam se na-
táčel jeden z dílů pořadu Souboj 
na talíři, kam majitel restaurace 
Field pozval své kolegy, a  to 
šéfkuchaře Jana Punčocháře 
a Přemka Forejta.

Záběry se pořizovaly v  růz-
ných částech školy. Žáci oboru 
Hotelový a  restaurační provoz 
zamířili s kuchařskou elitou i do 
moderně vybaveného Gastro-
centra, kde proběhla například 
lekce v krájení cibule.

„Krakovská mi pomohla spl-
nit můj sen,“ uvedl v  jednom 
rozhovoru Radek Kašpárek, 
který je zároveň tváří zmíněné 
střední školy.

PROJEKT SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK VE ŠKOLE SE OSVĚDČIL
Projekt Sociální pracovník 

ve škole je pilotním projektem 
městského obvodu Ostrava-Jih, 
v  rámci kterého byly zajištěny 
služby školských sociálních pra-
covníků. Do projektu se zapojily 
Základní škola a mateřská škola 
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 
p. o., Základní škola a mateřská 
škola Ostrava-Výškovice, Šeří-
ková 33, p. o., a  Základní škola 
Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 
23, p. o. V  každé z  těchto škol 
působil jako její zaměstnanec 
jeden sociální pracovník.

Děti a  rodiče díky tomu zís-
kali individualizovanou a  včas-
nou pomoc a  školy oporu pro 
řešení obtížných situací. 

Spoustu cenných poznatků 
zároveň přinesl fakt, že sociál-
ní pracovníci poskytovali po-
radenství, docházeli do rodin 
a  nabízeli asistenci při řešení 
různých situací. 

Projekt vychází z  myšlenky, 
že mateřské a základní školy jsou 
přirozeným prostředím, ve kte-
rém se děti každodenně pohybují 
a tráví tam značnou část dne.

Jsou to kromě rodiny jed-
na z  prvních míst, kde se děti 
projevují a  je možné zachytit 
jejich případné obtíže a včasně 
na ně reagovat dříve, než se roz-
vinou do závažných a  obtížně 
řešitelných stavů.

Ačkoliv to nebylo původ-
ním záměrem projektu, zapojili 
se sociální pracovníci také do 
řešení problémů, které vznikly 
uzavřením škol v důsledku pan-
demické situace.

Projekt, jehož realizace byla 
zahájena 1. ledna 2020 a skončí 

31. prosince 2021, byl z převážné 
části financován z  Operačního 
programu Zaměstnanost, 
v  rámci kterého je spolufinan-
cování ze strany Evropského 
sociálního fondu pětaosmdesát 
procent způsobilých výdajů. 
Státní rozpočet se podílí deseti 
procenty a městský obvod Os-
trava-Jih hradí zbývajících pět 
procent výdajů.

ATLETICKÝM PŘEBORŮM VÉVODILA ZŠ B. DVORSKÉHO. 
Atmosféru opravdových atletických závodů zažilo v první po-
lovině listopadu 90 žáků z pěti základních škol. Stalo se tak 
díky Atletickým přeborům městského obvodu Ostrava-Jih.

Žáci osmých a devátých tříd základních škol F. Formana, 
Provaznická, B. Dvorského, Kosmonautů 13 a  z Šilheřovic se 
v Atletické hale města Ostravy utkali ve skoku do výšky a dál-
ky, hodu koulí, běhu a štafetě smíšených družstev na 4×200 
metrů, která byla vyvrcholením akce.

„Atletické přebory každoročně pořádáme ve spoluprá-
ci s Atletickým klubem SSK Vítkovice. Loni jsme tuto tradici 
bohužel museli kvůli koronavirové nákaze zrušit a  také letos 
se závody uskutečnily až v  náhradním termínu. To však nic 
neubralo na jejich dramatičnosti ani na výkonech,“ uvedla 
místostarostka pro oblast školství Dagmar Hrabovská, která 
vítězům v jednotlivých kategoriích předala medaile a poháry.

Nejvíce jich posbírali sportovci ze ZŠ B. Dvorského v Běl-
ském Lese. Ti zvítězili nejen v kategorii družstev osmých, ale 
také devátých tříd.

Foto: Střední škola společného stravování
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ŽIVOT NEJEN S TAKTOVKOU
 » Vaše všestrannost je obdivuhodná, pro 

který hudební žánr máte největší vášeň?
Určitě pro klasickou hudbu, byl jsem jí 

fascinován odmala, mnohem dříve, než jsem 
vůbec uvažoval, že bych se mohl stát hudeb-
níkem.
 » Pocházíte z hudební rodiny?

Částečně ano. Moje hudební větev sahá 
do rodiny z tatínkovy strany. Přitom táta se 
hudbě nikdy, ani amatérsky, nevěnoval a po-
slouchá úplně jinou muziku než já. Ale dvě 
generace pozpátku byli moji předkové sice 
amatérští, ale dobří muzikanti. Hráli ve ves-
nických dechovkách v Klenovicích na Hané 
a okolí.
 » Kdy jste se rozhodl, že budete dirigen-

tem?
Přicházelo to velmi plíživě a  postupně, 

vlastně jsem to vůbec neplánoval. Původně 
jsem se vydal na dráhu klarinetisty. Nejdří-
ve jsem absolvoval Janáčkovu konzerva-
toř u  profesora Petra Bohuše, na Fakultě 
umění Ostravské univerzity jsem studoval 
u  Igora Františáka, současného ředitele 
Svatováclavského festivalu. Jenže se stala 
naprosto náhodná věc - hrával jsem v  tu 
dobu ve Vítkováku (podnikovém dechovém 
orchestru Vítkovických železáren; pozn. 
red.). Tehdejší dirigent odjel s  ostravskými 
filharmoniky na několikatýdenní koncert-
ní turné. Kolegové muzikanti mě doslova 
vyhecovali, jestli bych si to nechtěl zkusit 
a něco tam vepředu odmávat. (smích) Při-
šlo mi škoda rušit zkoušky, tak jsem kývnul. 

Odezva byla k  mému překvapení pozitivní 
a dirigování mě záhy pohltilo.
 » Jak následujících několik let se špič-

kovým koncertním dechovým orchestrem 
Májovák ovlivnilo vaši profesní kariéru?

Výrazně. S  Májovákem jsem si poprvé 
uvědomil, že bych se chtěl dirigování věno-
vat profesionálně, tomuto orchestru jsem 
tedy vděčný za mnoho. Společně jsme 
nastudovali taková díla, jako jsou kantáta 
Carmina Burana či Musorgského Obrázky 
z  výstavy… Pověsil jsem klarinet na hřebík 
a definitivně se chopil taktovky. V tu dobu 
jsem také začal studovat paralelně dirigová-
ní, nejdříve na Janáčkově konzervatoři a pak 
na Janáčkově akademii múzických umění 
v Brně, ve třídě světově proslulého dirigenta 
Tomáše Hanuse.
 » Zlomil jste někdy taktovku?

Mockrát. Ovšem nikdy o  muzikanta. 
(smích) Několik dřevěných jich už vzalo za 
své. Člověk se rozmáchne, o něco zavadí…
 » Dnes jste ve stálém angažmá Národní-

ho divadla moravskoslezského a  hlavním 
hostujícím dirigentem Jihočeské filharmo-
nie. Co zrovna děláte?

V Ostravě připravujeme světovou premi-
éru autorského muzikálu Harpagon, čeká mě 
koncert s Pardubickou filharmonií v Praze ve 
Valdštejnském sále Pražského hradu a v úno-
ru se osobně moc těším na Janáčkovu Sinfo-
niettu v Litvě.
 » Máte nějakou dosud nenaplněnou diri-

gentskou touhu?

Spoustu snů se mi už podařilo splnit. 
Například Svěcení jara Igora Stravinského, 
které jsem měl příležitost dirigovat v  Čes-
kých Budějovicích jako zahajovací koncert 
minulé sezony. Jednou bych se přece jen 
rád dostal k  Mahlerovým symfoniím, chtěl 
bych dirigovat také některou z Janáčkových 
oper… Moje sny jsou výhradně repertoáro-
vé. Nepatřím k těm, kteří říkají, že by chtěli 
dirigovat ve Vídeňské nebo Berlínské filhar-
monii. Myslím si totiž, že skvělá hudba se dá 
dělat dobře kdekoli.
 » A je důležité, pro koho se dělá?

Určitě. Právě v  tomto je Ostrava mimo-
řádná. Naši diváci jsou vřelí a hudbě rozumí.
 » Jak dalece můžete jako dirigent reali-

zovat svoje představy?
Nevím, jak dalece, ale mohu, pochopi-

telně více než jako orchestrální hráč. To byl 
také jeden z  důvodů, proč jsem se z  klari-
netisty stal dirigentem. Člověk za pultíkem 
může víc věcí ovlivnit, intenzivněji tvořit. 
Ale určující je vždy a za všech okolností or-
chestr, s nímž pracujete.
 » Jak je to s budováním důvěry mezi diri-

gentem a orchestrem?
Někdy snadné, jindy náročné. Nejdůležitěj-

ší jsou vzájemný respekt, úcta, slušnost a po-
ctivá práce na nejvyšší profesionální úrovni.
 » Poznáte hned, že to mezi vámi bude fun-

govat?
Když předstoupíte před orchestr, je vám 

během krátké chvilky jasné, jestli pověstná 
jiskra přeskočí. Platí to i  naopak. Muzikanti 

Je deset dopoledne. Dirigent 
Marek Prášil už čeká na vrátnici 
divadla. Jdeme si sednout do 
kavárny. Tam bude klid na naše 
povídání. O životě s taktovkou, 
splněných snech, otužování 
i práci se záchranáři.

Foto: Adam Živnůstka
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totiž dokážou dirigenta velmi rychle přečíst 
a  hned vědí, zda dirigentovo hostování či 
zkoušky nového představení budou příjem-
né a  tvůrčí, nebo hodiny spolu jen protrpí. 
Když hostuji u filharmoniků, tak je zkoušení 
velmi intenzivní, i dvoufázově až osm hodin 
denně. Zatímco příprava divadelní inscena-
ce je proces mnohem náročnější. Trvá i dva 
až tři měsíce. Dirigentova role je nezastupi-
telná, spolupracuje nejprve se sólisty, čeká 
ho zvlášť nastudování inscenace s  orches-
trem, zvlášť se sborem. Opera a muzikál je 
úplně jiná disciplína než hostování. Nesmír-
ně mě baví kombinovat koncertní činnost 
s prací v divadle.
 » Setkal jste se s tím, že vás orchestr ne-

přijal?
Ano, ale naštěstí se situace dosud nikdy 

nedostala do extrému, že bych dostal stop-
ku či červenou kartu a  někdo by mi sdělil 
– zítra, pane dirigente, nemusíte chodit. 
Obecně platí, že jsou orchestry, ke kterým 
se vracím pravidelně a rád, máme vybudo-
vány krásné vztahy, ale jsou i orchestry, s ni-
miž koncert oddiriguji a druhý den odjíždím 
bez velké potřeby se brzy vrátit. Nedělejte 
si žádné iluze, toto zažívá naprostá většina 
dirigentů po celém světě.
 » Co by mělo charakterizovat špičkového 

dirigenta?
Pokora. Poctivá příprava. Schopnost spo-

lupracovat a být na pódiu nebo v orchestřišti 
s kolegy na jedné lodi. Naším cílem musí být 
odehrát v dané chvíli ten nejlepší koncert či 
divadelní představení. Vzájemná spolupráce, 
motivace a inspirace by se měly opírat o pre-
cizní a do každého detailu dotaženou domácí 
dirigentovu přípravu. Jsou to dlouhé hodiny 
strávené u klavíru studiem partitur, rozborem 
každého nástroje, každé noty.

 » Čeho si ze své profesní dráhy nejvíc ce-
níte?

Zhmotnění lásky k  hudbě. Dělám práci, 
která se dávno přetavila v hobby. Jednodu-
še se vše v  mém životě krásně kombinuje 
a vyvažuje.
 » Dirigent nemá oční kontakt s publikem. 

Kdy víte, že představení nebo koncert 
bude sukces?

To je nepopsatelné, ale cítíte, kdo sedí za 
vámi v  hledišti. Už první potlesk prozradí, 
jestli jsou lidé pozitivně naladěni, jestli se na 
večer těší.
 » Býváte po koncertech hodně unavený?

Někdy velmi. Nejhorší je, když do výko-
nu dáváte maximum, můžete se, jak se říká, 
roztrhnout a ta energie se nevrací.
 » Co Vás stoprocentně nabije?

Stačí si jít zaběhat, věnuji se józe, vlo-
ni jsem propadl otužování. V  čase covi-
dovém jsme vytvořili s  partou nadšenců 
KUOK, což je zkratka pro Komorní umělec-
ký otužilecký klub. Jezdíme na Vrbici, do 
Frýdku-Místku, plaveme v Kališoku, Odře… 
Hormonů štěstí, výborné nálady i  energie 
máme pak na rozdávání. Nejvíc mě ale 
nabíjí čas strávený s  rodinou. Společné 
procházky s malým synem v krásném pod-
zimním slunci mají neopakovatelné kouzlo. 
Čím jsem starší, stále víc si uvědomuji, jak 
je důležité odpočívat. Jsem trochu, aspoň 
jiní to říkají, workholik a  trvalo mi dlouho, 
než jsem se to naučil.
 » Libor Pešek zmiňuje jako své hobby 

víno, sportovní střelbu, auta, Jiří Bělohlá-
vek byl vášnivý zahrádkář. A Vy? Co děláte 
rád, když nedirigujete?

Kdybych měl říct jen jednu věc, pak je to 
práce pro Český červený kříž. Pro mě má ten-
to svět nesmírně hluboký smysl. Není žádné 

klišé říct, že ani ten nejkrásnější koncert se 
nevyrovná zachráněnému lidskému životu. 
To je tak intenzivní pocit!
 » Kdybyste nebyl dirigentem, čím byste 

byl rád?
Těžko říct, ale zřejmě by se moje kariéra 

ubírala směrem do zdravotnictví. Asi bych 
byl lékařem. Hudba zvítězila na plné čáře, ale 
našel jsem si červený kříž, kde se v  dobro-
volné záchranářské profesi dlouhé roky an-
gažuji. To je můj největší celoživotní koníček. 
Absolutní protipól toho, čemu se věnuji pro-
fesně. Přesto mě tato oblast stále přitahuje 
a inspiruje.
 » Coby zdravotnický záchranář, školitel au-

tomatické externí defibrilace a hlavně jako 
místopředseda oblastní výkonné rady Čes-
kého červeného kříže se angažujete v  ně-
kterých charitativních projektech. Vy jste byl 
autorem koncertu s názvem Děkujeme?

Ano, tuto benefiční akci, poděkování 
zdravotníkům v první linii během pandemie 
jsem vymyslel, ale organizovalo ji Národní 
divadlo moravskoslezské. Na pódiu vystou-
pili bez nároku na honorář čtyři držitelé 
Thálie, přidal se i Jarek Nohavica, který viděl 
upoutávku v  televizi. Mimochodem vznikl 
plán na naši další spolupráci, ale zatím ne-
mohu víc prozradit. Chtěl bych ještě doplnit, 
že díky této dobročinné akci jsme mohli za-
čít s přípravou rekonstrukce havarijního sta-
vu sídla Českého červeného kříže v Ostravě.
 » Tak jako mnozí umělci patříte k  těm, 

kteří hodně času stráví v  cizích zemích, 
městech, v  různých hotelových pokojích. 
Kam se vždycky nejraději vracíte?

Domů. Do Ostravy. Jsem velký patriot. 
Hrdě se hlásím k  tomuto městu a  kraji. 
Ačkoli už přišly nabídky odejít jinam, stá-
le zůstávám. Na Jihu mám svou komplet-
ní rodinu, rodiče i obě babičky. Prožil jsem 
v Hrabůvce a poté v Bělském Lese nějakých 
25 let. Nejprve v Hrabůvce, chodil jsem na 
gymnázium Františka Hajdy, pak v Bělském 
Lese. Jednoduše jsem věrný a mám zde za-
puštěné kořeny velmi hluboko.
 » Co má pro Vás největší cenu?

Jednoznačně zdraví. A šťastná a spoko-
jená rodina.

POSTSCRIPTUM
Program festivalu Pražské jaro 2022 

byl zveřejněn. Pro debut byl vybrán di-
rigent Marek Prášil. Jak píše dramaturg 
festivalu: „Patří k  nejlepším českým 
dirigentům své generace.“ Koncert se 
uskuteční 24. května ve Dvořákově síni 
Rudolfina. Gratulujeme!

Foto: archiv M. Prášila
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PLES SI UŽILI NAPROSTO VŠICHNI

Tanec, zábava, zpěv, vtipné 
scénky i štědrá tombola. Přesně 
v tomto duchu se nesl podzimní 
ples seniorů, který se uskuteč-
nil 29. října v  kulturním domě 
Akord v Zábřehu.

Během bohatého programu 
vystoupilo pěvecké duo Kame-
lie, k  poslechu a  tanci zahrála 
kapela Klasik a  k  dobré náladě 
přispěly rovněž vtipné scén-
ky. Potlesk na otevřené scéně 
vyvolaly také ukázky swingu 
a  vystoupení profesionální ba-
letky Eliška Jeřábkové s  han-
dicapovanou dívkou Karolínou 
Dejovou.

Vrcholem plesu pak byla 
všemi očekávaná tombola 
s  hlavní cenou v  hodnotě pět 

tisíc korun. Rolí moderátorů 
se zdárně zhostili dramaturg 
z  Akordu Zdeněk Kačor a  Šár-
ka Zubková, referentka odboru 
školství a kultury.

„Bylo to bezvadné odpo-
ledne. Parket jsme měli ne-
ustále plný, což značí, že se 
bavili opravdu všichni. Ti, kte-
ří nemohli z  nějakého důvo-
du tančit, tak aspoň zpívali,“ 
zhodnotila akci místostarostka 
Dagmar Hrabovská, která ples 
společně s dalšími radními, a to 
Hanou Tichánkovou, Zdeňkem 
Hűbnerem a  Janou Hellerovou, 
navštívila.

Podzimní seniorský ples fi-
nančně podpořila radnice měst-
ského obvodu Ostrava-Jih.

OČKOVÁNÍ PROBĚHLO PŘÍMO V BYTECH
Pro seniory, kteří se hůře po-

hybují či jsou zcela imobilní, se 
podařilo zajistit další očkování. 
Pracovníci sociálního odboru 
nejprve zjišťovali, kteří ze seni-
orů z  domovů s  pečovatelskou 
službou na ulicích Horymírova 
v Zábřehu a Odborářská v Hra-
bůvce, mají o očkování zájem.

„Tuto možnost využilo při-
bližně sto seniorů, kterým ná-
sledně byla v  první polovině 
listopadu podána třetí dávka 
vakcíny proti covidu-19,“ uvedl 
místostarosta Jan Dohnal.

Očkování provedl lékařský 
tým z Městské nemocnice Ost-
rava.

OSLAVTE SVOU JUBILEJNÍ SVATBU
Chystáte se oslavit v příštím 

roce zlatou, smaragdovou, dia-
mantovou či platinovou svatbu? 
To znamená 50, 55, 60, 65 nebo 
70 let společného manželské-
ho života. V  tom případě lze 
kontaktovat referentku odboru 
školství a kultury Šárku Zubko-
vou, s níž se můžete domluvit na 

termínu konání jubilejního sňat-
ku. Svatby se konají v  obřadní 
síni radnice, případně i  v  bytě 
oslavenců. Více informací: Úřad 
městského obvodu Ostrava-Jih, 
Horní 3, Hrabůvka (kancelář 
číslo 120, budovy B), telefon-
ní číslo: 599 430 138, e-mail: 
sarka.zubkova@ovajih.cz.
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PŘES GERLACHOVSKÝ ŠTÍT AŽ KE ZLATÉ SVATBĚ
Emil a Ludmila Juřicovi si svůj první po-

libek dali na Gerlachovském štítě, nejvyšší 
hoře Slovenska. A  to, že jejich láska i  hory 
přenáší, potvrzuje fakt, že letos oslavili zla-
tou svatbu. Emil Juřica se narodil v  roce 
1947 ve Frýdku Místku a  od čtyř let bydlí 
v  Hrabůvce. Vyučil se elektromontérem ve 
Vítkovických železárnách a po základní vo-
jenské službě se vrátil do Vítkovic, závodu 
3/390. Po absolvování večerního studia 
průmyslové školy přestoupil do Dodavatel-
sko inženýrského závodu.

„Pracoval jsem tam jako technik a  jezdil 
za svou prací po celé republice,“ vzpomíná 
Emil Juřica, jehož manželka pochází z vesni-
ce Morávka v Beskydech a narodila se v roce 
1949. Následně se vyučila obráběčkou kovů 
ve Vítkovických železárnách a později si do-
plnila středoškolské vzdělání.

„Poznali jsme se na zájezdě do Vysokých 
Tater. Zasnoubili se na Velkém Rosutci a lás-
ka k  horám nám zůstala. Vážíme si i  toho, 
že od mládí máme partu dobrých přátel, 
se kterými jsme prožili hodně příjemných 
chvil,“ konstatuje Ludmila Juřicová s tím, že 
kromě turistiky je nadále společným koníč-
kem oslavenců chataření a zahrádkaření.

Svatební hostina se konala 30. října 1971 
v kostele na Morávce. V roce 1974 se manže-
lům narodila dcera Jana a o pět let později 

syn Pavel. Ve volném čase se manželé Juři-
covi věnují vnoučatům, a to Tereze, Davido-
vi, Emě a Magdaléně.

Padesátileté spolužití nebylo jen pro-
cházkou růžovým sadem. Nicméně všechny 

problémy, co život s  sebou přinesl, ustáli 
a letos mohli oslavit společné jubileum. „Je 
třeba k  tomu hodně lásky, tolerance, od-
pouštění a  především zodpovědnosti vůči 
dětem,“ uzavírá Emil Juřica.

JUBILANTI LISTOPAD

Zdenka Lišková .   .   .   .   .   .   .   .   . 97 let
Drahoslava Kiková   .  .  .  .  .  .  . 96 let
Jiřina Lindovská   .  .  .  .  .  .  .  . 94 let
Miroslav Šnejdar  .  .  .  .  .  .  .  . 93 let
Josefka Švidernochová  .  .  .  .  .  91 let
Jaromír Kaňok .  .  .  .  .  .  .  .  .  91 let
Jaroslav Málek .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Svatava Pavelková  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Emilie Létalová .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let

Helena Pospíšilová  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Vlasta Klegová .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Alena Vaclíková.   .   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Věra Bubancová  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Miroslav Lindovský .  .  .  .  .  .  . 85 let
Alžběta Hanáková   .  .  .  .  .  .  . 85 let
Eva Kubečková .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Zdeňka Nováková.   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Libuše Lyková  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let

Zdeněk Strakoš .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Rudolf Dorna .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Petr Frič .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Břetislav Kubacki .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Helena Přibylová .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Albert Baláž .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Dušan Kašpárek  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Irmtrud Janecká  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Nejsilnějším lékem na stáří je láska.
— John Stuart Mill

Šárka Zubková, referentka odboru školství a kultury; Ludmila Juřicová; Emil Juřica a zastu-
pitelka Ostravy-Jihu Pavlína Polášková

JAK PEČOVAT O NEMOCNÉHO ČLOVĚKA?
Charita Ostrava nabízí v  rámci aktivit 

Charitní hospicové poradny možnost bez-
platné účasti na semináři Jak pečovat o ne-
mocného člověka v domácím prostředí. Na 
setkání se příchozí dozvědí, jak zvládnout 
domácí péči o člověka se sníženou pohyb-
livostí, částečně nebo plně imobilního člo-
věka a získají informace ze zdravotní a so-
ciální oblasti. Termín společného kurzu je 16. 
prosince od 14 do 17 hodin v budově Hospi-
ce sv. Lukáše na ulici Charvátská 785/8 ve 

Výškovicích. Zájemci se naučí, jak nemocné-
mu člověku podávat stravu, tekutiny a léky, 
provádět osobní hygienu či polohování jako 
prevenci vzniku proleženin. Připraveny jsou 
i  informace o  možnostech získávání pří-
spěvku na péči nebo využívání kompenzač-
ních pomůcek.

Více informací se můžete dozvědět 
u  Alexandry Čubové na telefonním čís-
le: 731 534  002 nebo e-mailové adrese: 
hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.

MIKULÁŠSKÝ 
SENIOR KLUB

První úterý v měsíci je v kulturním domě 
Akord jako obvykle vyhrazeno oblíbenému 
a  hojně navštěvovanému senior klubu. Ten 
se tentokrát uskuteční 7. prosince od 15 ho-
din v mikulášském duchu. Navíc je pro pří-
chozí připravena soutěž, kdy se bude volit 
nejlepší maska Mikuláše, čerta i  anděla. Na 
závěr je v plánu mikulášská diskotéka. Vstup 
je zdarma.
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JIH BĚŽNĚ NEVÍDANÝ A NEPOZNANÝ
Poslední část našeho letošního seriálu Napříč Jihem zakončíme stylově, a to v prostorách, které nejsou běžně přístupné. 
Náš obvod skrývá řadu míst, kam se běžně nedostaneme, případně se tam dostanou jen oprávněné osoby. Navštívíme 
spolu podzemí, povrch i nadzemí a snad budete překvapeni, jak vypadají skrytá místa, kolem nichž však denně chodíme.

V PODZEMÍ JIHU
Naše putování začneme na jižním okraji obvodu, na rozhraní Zá-

břehu a Staré Bělé v Bělském lese. Všichni jistě známe asfaltovou 
cestu, jež míří od konečné stanice tramvají č. 11 směrem ke Kolibě. Při 
cestě míjíme dva vodárenské objekty tzv. II. moravskoostravského 
vodovodu, který byl uveden do provozu v roce 1935. Bohužel, pří-
stup do zařízení není z hygienických důvodů možný, proto uvedu jen 
obecný popis zařízení, k němuž mi poznatky přispěla mluvčí společ-
nosti Ostravské vodárny a kanalizace Radka Vanková.

Jímací stanice č. 2, nacházející se u  konečné stanice tramvají, 
se skládá z budovy čerpací stanice, u které se vyjímá původní tra-
fostanice (ta je v současnosti již nahrazena kioskovou trafostanicí, 
kterou uvidíte za oplocením). V  průčelí původní věže trafostanice 
spatřujeme také městský znak. Další jímací stanice č. 1 se nachází jen 
o pár desítek metrů po cestě výše a je zajímavá tím, že ke studním, 
které se táhnou od stanice až za Kolibu, vede podzemní štola vejči-
tého tvaru. „Tato podzemní chodba byla vybudována pro snadnější 
údržbu jednotlivých sacích (podtlakových) zařízení umístěných ve 
studních. U  ostatních čerpacích stanic nebyly chodby vybudová-
ny, protože vodonosné štěrky se nalézají v menších hloubkách než 
u čerpací stanice 1 a nebylo nutno řešit sací poměry na straně navr-
hované vývěvy,“ doplňuje R. Vanková.

Možná vás také napadlo, zdali se pod naším obvodem nacházejí důl-
ní chodby. Bohužel vás zklamu (nebo potěším?). Na rozhraní Nové Vsi 
a Zábřehu byly sice od roku 1900 podnikány snahy o těžbu černého 
uhlí, ale již v roce 1902 tam došlo ke značným vývěrům plynů a zaplave-
ní jámy vodou a tím k úmrtí několika horníků, čímž byly pokusy o těžbu 
ukončeny. V současnosti důl připomíná jen osada Bedřiška.

V  roce 1950 začalo být dolováno uhlí v  dole Jeremenko pod 
Zábřehem-Družstvem. Řada obyvatel lokality těžbu pocítila při 
důlních poklesech. Soukromé domy sesedávaly, okna a  dveře se 
nedala zavírat, na stěnách se objevovaly stále se rozšiřující pukliny. 
Obyvatelé postižených domů v  oblasti ulic Bastlova, Chalupníko-
va, Rodinná a Pospolitá se v  srpnu 1950 obrátili na úřady se stíž-
nostmi, čímž patrně průzkum skončil. Na konci 50. let oznámil důl 

Hlubina, že závod Jeremenko začne dobývat sloj č. 48 – Františku 
mezi VII. a VIII. patrem v jižní části důlního pole, jež bychom mohli 
vymezit samotným dolem, ulicí Plzeňská a  spojnicí mezi Dakotou 
a  nádražím v  Ostravě-Kunčicích. Uhelná sloj tam však měla moc-
nost jen 50 až 60 centimetrů a těžba zde proběhla jen v omezeném 
množství. „Pod starý Zábřeh vedou průzkumné překopy (podzemní 
chodby ražené příčně nebo kolmo na směr ložiska či žíly; poznámka 
redakce) ze Svinova; pod Hrabůvku okrajově z dolu Jeremenko. Ob-
last od Zábřehu přes Výškovice a Dubinu směrem do Nové Bělé, je 
těžbou nedotčená. V Nové Bělé byla pouze výdušná jáma dolu Pas-
kov a soustava patrových překopů na důl Paskov,“ dodává Rostislav 
Šeruda, znalec důlní historie Ostravsko-karvinského revíru.

Z dolů se přesuňme za kulturou. Jak vypadají veřejnosti nepřístup-
né prostory největšího ostravského kamenného Kina Luna? Napadlo 
vás, co se asi nachází pod kinosedadly hlediště? S manažerkou kina 
Janou Dulíkovou procházím biograf. Přicházíme ke vstupu do kinosá-
lu, ale my se vydáme vpravo, projdeme téměř celý výstupní foyer, na 
jehož konci se zastavíme u nenápadných dveří, které splývají s dře-
věným obložením stěn. Vedou k samotnému srdci kina – promítací 
kabině. „Kino Luna nemá žádné sklepení a většina prostoru pod hledi-
štěm je vyplněna betonem. Až pod nejvyšší částí hlediště je technický 
prostor určený pro strojovnu vzduchotechniky, elektrickou rozvodnu 
a akumulátorovnu,“ dodává Jana Dulíková. Po pravoúhle zalomeném 
schodišti stoupáme velmi strmě do prvního patra k promítací míst-
nosti. Kdo by zde čekal cívky s navinutým filmovým 35milimetrovým 
pásem, ten by byl zklamán. Moderní digitální technologie vládne řadu 
let i v Luně, již od roku 2010. Ve stěně obrácené do sálu jsou zvuko-
těsná okénka a přes takzvané planparalelní desky vidím, jak se diváci 
usazují na svá místa v hledišti kinosálu. Stisknu tlačítko – snad ještě 
původní – a  opona před plátnem se elegantně rozhrne. Světla po-
hasnou a  přítomný promítač Svatopluk Jodlowski už má připraven 
v počítači sled filmových upoutávek, černých mezer a nakonec hlavní 
program – film o božském Karlovi. Výkonný digitální projektor je do-
cela hlučný a  jeho lampová skříň, osazená xenonovou výbojkou, se 
musí stále chladit. Je zde poměrně šero, a to z důvodu, aby z okének 
promítací kabiny nevyzařovalo parazitující světlo do kinosálu. Pouze 
kolem mě jako světlušky poblikávají různé přístroje, které jsou ne-
zbytnou součástí projekční technologie obrazové i zvukové, zatímco 
diváci sledují v tichosti film. Dva světy oddělené zvukotěsnou zdí. Od-
cházím z kina zase o něco poučenější.

TOULKY PO PŮDÁCH A STŘECHÁCH
„To je ale pěkná půdička, tady by se mi to věšelo,“ je známá 

hláška z filmu Kulový blesk. Na území Jihu bychom našli krásných 
půd mnoho. Mnohé domy Jubilejní kolonie překvapují svým složi-
tým krovem. Nahlédl jsem na společnou půdu průjezdního domu 
Jubilejní č. o. 49. Nedostaneme se sem schodištěm, ale po železném 
žebříku. Stoupám po něm a ocitám se v podkroví, které je na výšku 
dosti vysoké a v podstatě lze říci, že je dvoupatrové. Střešními vikýři 
nahlížím do Závodní a Jubilejní ulice. Nejsou to nějaké extra výhle-
dy, ale naskýtá se mi nezvyklý pohled na jednu z nejhezčích lokalit 
našeho města.

Jednou ročně se lidé mohou podívat také na půdu hrabůvecké-
ho kostela Panny Marie, Královny posvátného růžence. Krov stavby 
z roku 1910 zaujme svou moderností. Farář Miroslav Straka mne již 

Pohled do interiéru jímací stanice č. III v blízkosti Minigolfu

Foto: Ostravské vodárny a kanalizace
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čeká před kostelem, odemyká zrestaurované dveře a stoupáme po 
pravotočivém schodišti z umělého kamene do nitra 47 metrů vysoké 
věže. Po osmadvaceti schodech míjíme původní vstup na kůr a do-
stáváme se do prostorné místnosti, z níž se nyní vchází k varhanám 
a také odsud vede železné schodiště do dalšího patra věže. S fará-
řem po něm pokračujeme výše a přicházíme do patra, kde se nachá-
zí torzo původního hodinového stroje od Karla Adamce z Čáslavi. Na 
skříni leží několik ozubených koleček, pod hodinami leží tři kovová 
závaží. Miroslav Straka mi popisuje původní stroj a  připomíná, že 
dnes se hodiny řídí již pomocí signálu z  Frankfurtu. Pokračujeme 
po dalších schodech do zvonového patra, kde kdysi visely tři zvony. 
V současnosti je tam zavěšen jen jeden, pocházející z roku 1925, kdy 
byl vyroben z ocelolitiny pro průmyslovou výstavu ve Vítkovických 
železárnách. Do věže kostela se dostal v roce 1942. Zkoušíme srd-
cem poklepat o zvon, věží se rozezní příjemný tón cis, který proniká 
třemi dřevěnými okenicemi ven. Farář si posteskne, že se již zvonem 
tolik nezvoní, neboť lidé z okolí si na vyzvánění stěžují. Přijde mi to 
smutné, vždyť zvuk zvonu je tak příjemný. Po několika schůdcích se 
z prostoru zvonice vchází do podkroví, kterým vede ve středu dřev-
ný „most“, takže je možné podkrovím projít bez obtíží. Fascinuje 
mne systém krovů, železobetonové klenby pode mnou, pozůstatky 
hlav zvonů zabavených ve světových válkách. Vzadu, těsně před ol-
tářem, je docela složitá dřevěná konstrukce, nad níž stojí sanktusová 
věžička s malým zvonkem. Dřevěná lávka tam končí a dále se musí 
po žebříku dolů. Já se však vracím ke zvonu. Farář ukazuje dřevěné 
schody, spíše prudký žebřík, jenž vede do dalšího patra, tentokrát 

hodinového. Na vlastní zodpovědnost smím stoupat vzhůru. Pevně 
se držím schodů a pomalu vystupuji do výše asi deseti metrů. Ani 
mi tolik nevadí všudypřítomný holubí trus, neboť se trochu bojím 
a jsem rád, že se mohu něčeho přidržovat. Dřevěná konstrukce do-
cela pruží a po výstupu do dalšího patra značně dýchám. Pohledem 
shůry se mi farář Straka jeví jako malý člověk. Chtěl jsem vylézt pří-
mo k proskleným hodinovým ciferníkům, ale nemám vhodné oble-
čení ani obuv, proto vykukuji hlavou jen nad úroveň podlahy, kterou 
tvoří staré fošny. Nade mnou vidím hodinové ciferníky a transmise 
pro přenos hodinového chodu. Po pořízení snímků sestupuji opatr-
ně dolů, a když stojím opět u zvonu, nabývám znovu klidu. Až budu 
mít vhodnější oděv, vrátím se sem a pořídím z věže dva zamýšlené 
snímky, stejně jak to udělal někdo v roce 1910 – získám tak neuvěři-
telné srovnání. Mise v kostele je tímto ukončena.

V  kostelním prostředí ale ještě zůstaneme. Jednu z  nejstarších 
půd na Jihu nalezneme nad hlavní lodí kostela Navštívení Panny Ma-
rie v Ostravě-Zábřehu, který v říjnu oslavil 210 let od své dostavby. 
Před kostelem mne již čeká kostelník Petr Fojtík. Odemyká boční 
dveře do kostelní věže a  stoupáme po pravotočivém betonovém 
schodišti až do podkroví. Tam se otevírá pohled na poměrně slo-
žitý dřevěný krov. Některé části jsou původní, jiné – například kon-
strukce sanktusníku – zcela nové. Podlaha tam není rovná, ale zvedá 
se tak, jako se pod námi klenou cihlové klenby. Přemýšlím, jak asi 
v roce 1811 naši předkové tyto klenby budovali? Patrně pomocí dře-
věné konstrukce, která byla po spojení všech stran zdiva odstraně-
na. Unese mne tento cihlový strop? Jeho hmotnost bude tak velká, 
že mých osmdesát kilogramů je asi zanedbatelných. Doputuji přes 
klenby zpátky ke zdivu průčelní věže. Boční zdi věže jsou prolomeny 
na každé straně cihlovým klenutým otvorem, který vypadá téměř 
goticky. Uprostřed stojí hodinový stroj vyrobený ve Vyškově roku 
1932, v současnosti již nefunkční. Vpravo od hodin vede žebřík do 
zvonového patra. Prostor je tam docela stísněný, na kovové stoli-
ci jsou zavěšeny dva menší zvony a dva male zvonky připomínající 
tvar čepičky žaludu. Do jednoho zvonku odbila právě čtvrt a  já se 
lekl intenzivního zvuku. Nad zvony se nachází již jen loni zrekon-
struovaný krov. Tímto postřehem prohlídka končí, výše se již nedá 
dostat. „A má zábřežský kostel také nějaké sklepení?“ ptám se Petra 
Fojtíka. Ale kostelník kýve hlavou ze strany na stranu.

NEJVYŠŠÍ BOD
Ostrava-Jih nabízí úchvatné výhledy do celého kraje. Pokud by-

chom chtěli vidět nejhezčí výhledy, museli bychom zavítat do síd-
liště Nové Výškovice a vydat se tam na nejvýše položené mnoha-
patrové věžáky, z jejichž střech vidíte Ostravu jako na dlani. Škoda 
že na kopci Majerovec nestojí rozhledna, vždyť stojíme na jednom 
z  vrcholů města. Mimochodem, nejvyšší bod Ostravy se nachází 
u Vodárenské ulice v Krásném Poli (336 m. n. m.), nejvyšší bod na-
šeho obvodu je pak pod vrcholem kopce Majerovec právě v Nových 
Výškovicích (271 m. n.). Vrchol Majerovce, náležejícího k severnímu 
okraji Moravské brány, leží ale již v katastru Staré Bělé, a tak nejvyš-
ším bodem Jihu je paradoxně tramvajová smyčka Výškovice, která 
leží jen o metr níže.

Podařilo se mi zařídit vstup na střechu jednoho z věžáků u bý-
valého obchodního střediska Odra. Vidím kopce Nízkého Jeseníku, 
Oderské vrchy i Beskydy. Na střeše je klid, ruch města tam doléhá 
jen málo a já se kochám romantickými výhledy. Vidím siluetu kostela 
v Zábřehu, v Polance nad Odrou i Klimkovicích. Vidím Ostravu-Jih 
i celé město jako na dlani. Výše ani dál už nemohu. Tady, na střeše 
v  bezvětří, končí naše celoroční putování Napříč Jihem. Snad jste 
v něm našli něco zajímavého či neznámého.

Petr Lexa Přendík

Zdivo věže kostela v Zábřehu

Pohled na podkroví kostela v Hrabůvce
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MINULOST RYBNÍKŮ V ZÁBŘEHU NAD ODROU (dokončení)
V minulých vydáních Jižních listů jsme se zabývali vznikem rybníků v Zábřehu. Připomeňme, že středověké rybníčky 
doplnily okolo roku 1550 za episkopátu olomouckého biskupa Jan Dubravia rozsáhlé rybniční plochy (největší rybník 
Podhájník měl výměru 60 hektarů) a zábřežští poddaní se museli účastnit prací při stavbě nádrží, udržování rybníků, při 
jejich výlovu či hlídání ryb. V závěrečné části našeho seriálu nahlédneme do konce éry zábřežských rybníků.

Zdali byly během třicetileté války zábřežské rybníky poškozeny, 
nevíme. Mohly utrpět, snad ani ne tak vojenskými útoky jako spíše 
zanedbanou údržbou. Tereziánský katastr z  let 1750 až 1768 uvádí 
v  Zábřehu rybníky na 15 kop štičí násady. Bohužel nejsou jmeno-
vány další (kaprové) rybníky, ale můžeme si vypomoci katastrální 
mapou z roku 1774, která zachycuje rybníky patrně před jejich záni-
kem, neboť na počátku 19. století byly nádrže již ty tam. V roce 1774 
jsou na mapě zakresleny rybníky: Záhumník, Šišník, Podlesník, Vaš-
kovský a Podhájník, které tvořily rozsáhlou soustavu vodních ploch 
mezi dnešním Bělským lesem, ulicí Plzeňská, městským stadionem 
a ulicí Jugoslávská. Dále je zde zakreslena řada menších nádrží, ze-
jména podél hlavní komunikace, která vedla vsí (v současnosti ulice 
Závoří a Starobělská). Dalším pramenem téměř ze stejného období 
jako zmíněná katastrální mapa je I. vojenské mapování. To zachycuje 
v provozovaném stavu pouze rybník Podhájník (na místě dnešního 
Zábřehu-Družstva), ostatní rybníky jsou zakresleny jako vypuštěné.

PROČ RYBNÍKY ZANIKALY?
V 17. a zejména v 18. století docházelo k vlnám úpadků v oblasti 

rybníkářství, a proto začaly být rybníky vysušovány. Velký vliv na ryb-
niční síť měly josefínské reformy, kdy byla zavedena vyšší cena výku-
pu pšenice a plochy rybníků ustoupily jejímu pěstování. Zároveň stát 
podporoval osev bývalých rybníků obilím a brambory, čímž se před-
cházelo hladomorům. Rybniční hospodářství bylo již málo konku-
renceschopné a ve společnosti docházelo k poklesu spotřeby rybího 
masa. Došlo také k zavedení střídavého hospodářství a hnojení země-
dělských ploch, čímž se zvýšily výnosy z půdy. Z výše jmenovaných 
důvodů docházelo na přelomu 18. a  19. století k rušení zábřežských 
rybničních ploch a k jejich přeměně na pole či stavební pozemky.

V roce 1791 vlastník Zábřehu – metropolitní kapitula v Olomouci – 
vystavila nejméně čtyři smlouvy na prodej pozemků u zábřežských 
rybníků. Byly tam ještě rybníky, anebo se pozemky prodávaly v okolí 
rybníků právě proto, že již byly vysušené? Druhá možnost se jeví 
jako více pravděpodobná. Ze smluv tak zjišťujeme, že olomoucká 
kapitula prodala Martinu Frankovi u rybníka „pod Hineckem“ poze-
mek o výměře 0,08 hektaru ke stavbě domku. Josef Heudutzek zase 
získal stavební pozemek o  výměře 0,47 hektaru u  rybníku „v  Mo-
řánkách“, Šimon Tománek zakoupil 0,19 hektaru u blíže nespecifiko-
vaného rybníka v Zábřehu stejně jako Jakub Fichner, jenž zakoupil 
skromný pozemek o ploše 0,08 hektaru za 24 zlatých.

POSLEDNÍ ZPRÁVY O RYBNÍCÍCH
V pamětní knize zábřežské farnosti se dočítáme, že ještě v  listo-

padu 1875 zamrzly zábřežské rybníky – zcela jistě to už byly jen malé 
soukromé nádrže zdejších obyvatel. Menší rybniční nádrže v Zábřehu 
přetrvaly až do 20. století. Ještě v 80. letech 20. století existoval jeden 
rybník na pozemku Rudolfa Černého, který se nacházel mezi ulicemi 
Rezkova a Horymírova a zmizel spolu s výstavbou panelového sídliště, 
čímž došlo k definitivnímu zániku rybnikářské historie v Zábřehu.

PŘEHLED NEJVĚTŠÍCH RYBNÍKŮ A JEJICH 
PÍSEMNÝCH ZACHYCENÍ

Zifník – (Živný, Zyfný veliký, Zifrník, Šišník, pojmenován podle 
vodního toku Zif), zmíněn v  letech 1581, 1616, 1774, v roce 1833 byl 
již vysušen. Rozkládal se mezi severním okrajem Bělského lesa, ulicí 
Plzeňskou, Rudnou a Kpt. Vajdy. Zaujímal plochu cca 37 hektarů.

Podlesník – (pojmenován podle polohy v  sousedství Bělského 
lesa), zmíněn v roce 1616 a 1774, v roce 1833 byl již vysušen. Nachá-
zel se mezi severním okrajem Bělského lesa, náměstím SNP a ulicí 
Chrjukinovou. Přiléhal k rybníkům Zifníku a Vaškovskému.

Vaškovský – (pojmenován asi podle jednoho ze zábřežských 
rodů), zakreslen v  mapě z  roku 1774, v  roce 1833 již neexistoval. 
Rozkládal se mezi dnešními ulicemi Kpt. Vajdy, Chrjukinova a  jeho 
západní část vedla přibližně 100 metrů souběžně od dnešní ulice 
Rodimcevova.

Záhumeník – (Záhumník, pojmenován podle polohy za humny, 
tedy za územím oddělujícím obec od polností a okolní krajiny), zmí-
něn roku 1581, 1616, 1774, v roce 1833 byl již zrušen. Na jihu přiléhal 
k Zifníku a ležel mezi dnešní Polaneckou spojkou, střední chemickou 
školou na ulici Středoškolská, křižoval ulicí Jugoslávská, severně za-
sahoval k prodejně Lidl a na západě se jeho hráz táhla podél ulice 
Plzeňská. Jeho plocha zabírala plochu přibližně 30 hektarů.

Podhájník – (Hájek, Nebeský, pojmenován podle polohy pod 
stromovým hájem; název Nebeský byl pravděpodobně odvozen od 
odrazu nebe na velké ploše rybniční hladiny), zmíněn roku 1581, 1616, 
1774, není zřejmé, zda se jednalo o jeden velký rybník nebo soustavu 
tří menších rybníků (patrně byl velký rybník časem vysoušen a rozdě-
lován na menší). Plocha celého vodního díla (okolo 60 hektarů) zaují-
mala prostor mezi současnými ulicemi Moravská, Závodní, Starobělská 
a Plzeňská. Na léta 1826 až 1829 pronajal velkopetřvaldský hospodář-
ský dvůr „panské rybníkové země“ z bývalého vrchnostenského ryb-
níka Podhájníku dvaadvaceti nájemcům ze Zábřehu. Na území tohoto 
rybníka byla od roku 1921 stavěna vilová část Zábřehu, tzv. Družstvo.

Petr Lexa Přendík

Ještě na leteckém snímkování z  roku 1949 jsou patrné plochy bý-
valých rybníků. Rybníky byly rozparcelovány odlišně od směru pů-
vodního dělení středověkých lánů. Rybníky: 1= Záhumeník, 2 = Pod-
hájník, 3 = Podlesník, 4 = Zifník.
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: A HROME, TO JE TRAPAS, ONA JE TO SUKNĚ!
Sudoku: 38 62915174 = NA FOJTSTVÍ
Doplňovačka: NEPROPADNOUT

       SUDOKU  S  TAJENKOU

      „Abys mě nepomlouval před kamarády, Toníku, tak ti od příštího roku upravím kapesné."
      „To je fajn, tati! A kolik mi budeš dávat?"
      „Dříve jsi nedostával nic, hochu, teď budeš mít … (dokončení v tajence sudoku)."
       Dvanáctipísmennou tajenku na podbarvených políčkách ve třetím a sedmém řádku od-

1 3 9 6

9 6 7 1

2 7

1 4 5 3

3 4

6 7 3 2

1 9

2 5 6 4

7 1 4 3

4 7 1 3 2 9 6 5 8

5 9 8 6 4 7 2 1 3

2 3 6 8 5 1 4 9 7

7 1 2 4 8 5 9 3 6

3 8 5 9 6 2 1 7 4

9 6 4 7 1 3 8 2 5

1 4 3 2 7 8 5 6 9

8 2 9 5 3 6 7 4 1

6 5 7 1 9 4 3 8 2

       Kapesné štědrého otce.  

       halíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: R, O, T, Á, K, Ř, L, I, T. 

Řešení:   3685149  32785 = TŘIKRÁT  TOLIK

Kapesné štědrého otce. „Abys mě nepomlouval před kamarády, Toní-
ku, tak ti od příštího roku upravím kapesné.“ „To je fajn, tati! A kolik mi 
budeš dávat?“ „Dříve jsi nedostával nic, hochu, teď budeš mít…(dokon-
čení v tajence sudoku).“
Dvanáctipísmennou tajenku na podbarvených políčkách ve třetím 
a sedmém řádku odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: 
R, O, T, Á, K, Ř, L, I, T.

SUDOKU S TAJENKOU
      PŘESMYČKY

Zámky Moravskoslezského kraje - 2.
Přesmýknutím hlásek dostaneme jména deseti významných zámků nacházejí-  
cích se na území Moravskoslezského kraje. Některé z nich ale nejsou veřejnosti 
přístupné. Jména začínají písmeny H, K nebo L.

 řešení:

 AKRA  VŘE  Kravaře

 CO  JE,  VIKY ?  Kyjovice

 HLUČNÍ  Hlučín

 JOHN  K  NÍ  Hnojník

 LVICE  KOMIK  Klimkovice

 RAK  VÁNI  Karviná

 ROMANA  HRADÍ  IVCE  CD  Hradec nad Moravicí

 ŠŤÁVY,  HOLKO !  Hošťálkovy

 TVARY  HOLIN  Linhartovy

 VOLIT  I  CELTU  Litultovice

Zámky Moravskoslezského kraje – 2.
Přesmýknutím hlásek dostaneme jména deseti významných zámků 
nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. Některé z  nich 
ale nejsou veřejnosti přístupné. Jména začínají písmeny H, K nebo L.

PŘESMYČKY

KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

kolem sebe uviděl rozházené ořechy, prázdnou láhev od rumu (EU promine) a přeražený dřevěný váleček na nudle, tak si vzpomněl." (Dokončení v tajence křížovky.)

Pomůcka:

Otírání 60 kusů Afroasiat Odtoky

Saň

Hlupák Finty

Potom Sloní zuby

Zástup lidí

Necky

Element

Ta Černý kůň

Urát

Návod

Tajenka: MĚL MI POMÁHAT PÉCT VÁNOČNÍ CUKROVÍ

Křížovka  s dárkem: Před Vánocemi. Paní Koudelková se svěřuje sousedce: „Manžel se moc divil, když se ráno probudil v kuchyni a strašně ho bolela hlava. Když ale 

Přítok 
Volhy

Žen.jméno 
(7.1.)

.1/8. Slovensky 
„jak" 

Rámus 
(zastar.)

Odstranit 
lámáním

Stará 
délková 

míra

Přesvěd- 
čení

Kuchňská 
sůl 

(chem.vz.)

Úřední 
spisyAcol, Anat, 

Aora

Podnik 
zahranič. 
obchodu

Podnik ve 
Vys.Mýtě

Prosklené 
otvory

Mytolo- 
gický 

krasavec

Soustava 
čoček

1.DÍL 
TAJENKY

Opera 
A.Dvořáka

Okresní 
muzeum

Tělocvičné 
nářadí

Bodák na 
pušce

Český 
muzikál

Spojka 
souřadící

Jméno am. 
herce Pitta

Umělý 
jazyk Horolezec- 

ké holeAmerická 
farma

...Město.... 
u Teplic

Zkr.pro 
pianissimo

Ostrov 
N.Hebrid

Starší SPZ 
Č.Krumlova

Pracovníci 
.s pluhem

Osekati 
(knižně)

Nemocnič- 
ní oddělení

Pyrenej- 
ská řeka

Starořím- 
ské mince

Jemný 
prášek

Baalova 
družka

..Systém... 
v bridži

Značka 
zápalek

Pletivo 
stromů

Notový 
zápis

Žací 
nástroje

2.DÍL 
TAJENKY Staré 

vztažné 
zájmenoInic.moder. 

Erbena

Pohonná 
směs

Žen.jméno 
(13.8.)

Jméno 
býv.zpěv. 
Štauber- 

tové

Lanthanid 
titanu

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

Křížovka s dárkem: Před Vánocemi. Paní Koudelková se svěřuje sousedce: „Manžel se moc divil, když se ráno probudil v kuchyni a strašně ho 
bolela hlava. Když ale kolem sebe uviděl rozházené ořechy, prázdnou láhev od rumu a přeražený dřevěný váleček na nudle, tak si vzpomněl.“ 
(Dokončení v tajence křížovky)

www.ovajih.cz23
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KULTURNÍ DŮM K-TRIO

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

SPOLEČENSKÉ AKCE
2. 12. od 16 hodin 
PŘEDVÁNOČNÍ PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ
Přátelské předvánoční setkání pro seniory (55+) 
s  vánoční poezií v  podání herce Petra Pěnkavy. 
Vstupné 80 Kč

5. 12. od 9 hodin 
II. VÁNOČNÍ DÍLNA: VÝROBA SVÍČEK
Kreativní dílna, kde si s  námi můžete vyrobit 
vlastní svíčku. Vstupné 150 Kč

7. 12. od 16 hodin 
VÁNOČNÍ PUNČOVÁNÍ
Sváteční atmosféru vykouzlí punč, vánoční per-
níčky a příjemný hudební doprovod. Vstup volný

12. 12. od 9 hodin 
III. VÁNOČNÍ DÍLNA: ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Kreativní zdobení perníčků pro rodiče s  dětmi. 
Vstupné 150 Kč

12. 12. od 17 hodin 
TANEČNÍ VEČERY
Živá hudba pro příznivce společenského tance. 
Vstupné 90 Kč

19. 12. od 14 hodin 
IV. VÁNOČNÍ DÍLNA: PEČENÍ VÁNOČKY
Pečení vánočky. Vhodné pro začátečníky. Vstup-
né 150 Kč

26. 12. od 17 hodin 
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Živá hudba pro příznivce společenského tance. Pro 
návštěvníky bude přichystaná tombola a welcome 
drink. Vstupné 100 Kč

26. 12. od 17 hodin 
VÁNOČNÍ KONCERT
Koncert v kostele Panny Marie, královny posvátné-
ho růžence v Ostravě-Hrabůvce. Česká mše vánoč-
ní, účinkuje Moravský komorní sbor. Vstupné 180 Kč

DĚTSKÉ AKCE
5. 12. od 10 a 14 hodin 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Oblíbená mikulášská nadílka s klaunem Hopsalí-
nem. Vstupné děti 120 Kč, dospělí 60 Kč

7. 12. od 16 hodin 
VÁNOČNÍ ČAS (hosté: JŮ A HELE)
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! Pohádka 
pro velké i malé. Vstupné 85 Kč

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
4. 12. od 9 hodin 
CVIČENÍ PR OSVĚŽÍ TĚLO A MYSL
Pomocí staročínské ozdravné techniky, cvičení 
a  her lze rozvíjet koordinační schopnosti, orien-
taci v prostoru, myšlení a nadsmyslové vnímání. 
Vstupné 550 Kč / 275 Kč

6. 12. od 10 hodin 
VÝŽIVOVÉ TRENDY
Výživové trendy a doporučení ve stáří, nejčastější 
omyly a mýty ve výživě, prevence nemocí pomocí 
dobrého jídla. Vstupné 550 Kč / 275 Kč

KOMORNÍ KLUB / SENIOR 
POINT

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

4. 12. od 18 hodin 
DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT
Zazní známé operetní melodie. Účinkují: Barbora 

Čechová a Roman Harok (zpěv), Regina Bednaří-
ková (klavír). Vstupné 180 Kč/160 Kč

9. 12. od 19 hodin 
BEN POOLE BAND
Skladatel, kytarista a  zpěvák Ben Poole je no-
vým příslibem britské bulesrockové scény.  
Vstupné 250 Kč/225 Kč

11. 12. od 18 hodin 
TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT
Kolekce Vánočních koled. Účinkují: Dana Pěnka-
va Koklesová (zpěv), Monika Harrison (klavír).  
Vstupné 180 Kč/160 Kč

14. 12. od 16 hodin 
VÁNOČNÍ PUNČOVÁNÍ
Sváteční atmosféru vykouzlí punč, vánoční perníčky 
a příjemný hudební doprovod. Vstup zdarma

14. 12. od 18 hodin 
OSTRAVA OBJEKTIVEM 19. STOLETÍ
Unikátní pohled na Ostravu 19. století prostřed-
nictvím malovaných vedut a nejstarších fotografií 
pořízených do roku 1900. Doprovodný komentář 
bude mít Petr Lexa Přendík. Vstupné 100 Kč

18. 12. od 18 hodin 
ČTVRTÝ ADVENTNÍ KONCERT
Zazní známé vánoční písně a  koledy. Účin-
kují: Soňa Jungová (zpěv), Daniela Gryga-
rová (housle), Regina Bednaříková (klavír).  
Vstupné 180 Kč/160 Kč

KINO LUNA

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

1. 12. od 17 hodin 
TADY VARY 21 
KUPÉ Č. 6 (Hytti nro 6, Finsko 2021)

Máme před sebou to nejkrásnější období 
roku, ve kterém si užíváme chvíle se svými 
nejbližšími při pečení cukroví, sledování po-
hádek a  zdobení stromečku. Nenechte se 
strhnout předvánočním stresem! Pokud si 
chcete svátky užít naplno, tak si pro vás Kul-
tura Jih připravila širokou paletu rozličných 
aktivit. Co si u nás vyberete?

Na každou adventní neděli jsme si pro vás 
letos připravili kouzelné vánoční dílny. Dru-
hou adventní neděli si vlastnoručně můžete 
vyrobit originální svíčku, která vám doma 
vykouzlí tu správnou atmosféru. Následující 
neděli se můžete těšit na zdobení voňavých 
domácích perníčků pro rodiče, ale také pro 
jejich malé kuchtíky! A poslední advent je ta 
správná chvíle si s námi upéct vánočku!

Také ulice Jihu si žádají sváteční atmosfé-
ru, ne? I o to se pokusíme! Každé prosinco-
vé úterý se před jedním z  našich středisek 

(K-TRIO, Komorní Klub, Kino Luna) rozeznějí 
hřejivé tóny vánočních písní a rozvoní pocti-
vý punč! Přijďte si s námi vychutnat magic-
kou atmosféru Vánoc!

O tom, že k  Vánocům patří neodmysli-
telně také příjemná hudba, není asi nejmen-
ší pochyb. I na to jsme v Kultuře Jih mysleli 
a připravili jsme si pro vás zajímavé koncerty. 
Každou sobotu se můžete těšit na adventní 
koncerty v Komorním klubu, které každý tý-
den představí jiného interpreta. Pomyslnou 
třešničkou za nimi pak bude vánoční koncert 
v kostele Panny Marie, královny posvátného 
růžence, kde vystoupí Moravský komorní 
sbor s Českou mší vánoční. A pokud už toho 
všeho kolem Vánoc budete mít až nad hla-
vu, tak vás pozveme na kvalitní bluesrockový 
koncert kapely Ben Pool Band.

Také pro naše děti, pro které je toto ob-
dobí především, máme připravený program. 

Nesní chybět Mikulášská nadílka s oblíbeným 
klaunem Hopsalínem, ale také úžasná lout-
ková revue s  oblíbenými postavičkami Jů 
a Hele Vánoční čas.

Kino Luna si pro své diváky připravilo dá-
rek v podobě promítání ikonické vánoční po-
hádky Tři oříšky pro Popelku za symbolických 
10 Kč jako poděkování za přízeň v  letošním 
roce. Zážitek z kina si pak můžete zpříjemnit 
návštěvou filmové kavárny Café Luna, kde se 
můžete těšit na speciální zimní nabídku s ná-
dechem Vánoc.

Pojďte si s námi užít příjemné období ad-
ventu společně s celou rodinou! Více o pro-
gramu a  novinkách na internetových strán-
kách: www.kulturajih.cz.

KULTURNÍ VYCHYTÁVKY OZDOBÍ VÁNOČNÍ POHODU
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Drama / romantický, české titulky, od 12 let, 107 
minut. Vstupné 120 Kč

1. 12. od 20 hodin 
TADY VARY 21 
BOD VARU (Boiling Point, Velká Británie 2021)
Drama, české titulky, od 12 let, 92 minut. Vstupné 
120 Kč

2. 12. od 17 hodin 
TADY VARY 21 
MUŽ Z ACAPULCA (Le Magnifique, Francie, 
Itálie 1973)
Komedie / akční, české znění, přístupný, 95 minut. 
Vstupné 120 Kč.

2. 12. od 20 hodin 
TADY VARY 21 
NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ (Verdens verste 
menneske, Norsko 2021)
Drama / komedie, české titulky, od 12 let, 121 mi-
nut. Vstupné 120 Kč

3.–5. 12. od 16.30 hodin 
KAREL (ČR 2020)
Dokument / životopisný, režie: Olga Malířová 
Špátová, přístupný, 127 minut. Vstupné 100 Kč

3.–5. 12. od 20 hodin 
HRANA ZLOMU (ČR 2021)
Drama / thriller, od 15 let, 86 minut. Vstupné 120 Kč

4. a 5. 12. od 14.30 hodin 
FILMOVÍ ZAČATEČNÍCI 
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY (ČR 
2021)
Pásmo animovaných pohádek, 63 minut.  
Jednotné vstupné 80 Kč

6. 12. od 17 hodin 
ZBOŽŇOVANÝ (ČR 2020)
Komedie / drama, režie: Petr Kolečko, od 12 let, 
99 minut. Vstupné 100, senioři 60 Kč

6. a 7. 12. od 19.30 hodin 
KAREL (ČR 2020)
Dokument / životopisný, režie: Olga Malířová 
Špátová, přístupný, 127 minut. Vstupné 100 Kč

7. 12. od 15.30 hodin 
UMĚNÍ V KINĚ 
MŮJ ŽIVOT S BOHUSLAVEM MARTINŮ (ČR 
2021)
Dokument / životopisný, režie: Jakub Sommer, 
přístupný, 60 minut. Vstupné 100 Kč

7. 12. od 17 hodin 
JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE 
(ČR 2021)
Dokument, přístupný, 105 minut. Vstupné 100, 
senioři 60 Kč

8. 12. od 18 hodin 
SNOW FILM FEST OSTRAVA 2021
Největší festival zimních filmů v České republice 
míří do Kina Luna. Těšte se na šest filmů, plno 
krásné přírody, 180 minut zábavy a adrenalinu

9.–14. 12. od 15.30 hodin 
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 (ČR 2021)
PREMIÉRA. Rodinná pohádka, režie: 
Ivo Macharáček, přístupný, 100 minut.  
Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč

9.–12. 12. od 18 hodin 
WEST SIDE STORY (USA 2021)
PREMIÉRA. Muzikál / romantický, režie: Steven 
Spielberg, české titulky, přístupný. Vstupné 140 Kč

13. 12. od 18 hodin 
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY (ČR 2021)
Komedie, režie: Radek Bajgar, od 12 let, 90 minut. 
Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč

14. 12. od 18 hodin 
CINEMA ITALIANO 
DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL (Per tutta la 
vita, Itálie 2021)
Komedie / drama, české titulky, od 12 let, 100 mi-
nut. Vstupné 120 Kč

15. 12. od 17 hodin 
UMĚNÍ V KINĚ 
PALLADIO (Itálie 2019)
Dokument, české titulky, od 12 let, 90 minut. 
Vstupné 120 Kč, senioři 100 Kč

15. 12. od 19 hodin 
DUNA (Dune, USA 2021)
Dobrodružný / drama / sci-fi, české titulky, od 12 
let, 155 minut. Vstupné 100 Kč

16.–19. 12. od 16.30 hodin 
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (Spider-Man: No 
Way Home, USA 2021)
PREMIÉRA. Dobrodružný / akční / sci-fi, české 
znění, přístupný, 149 minut. Vstupné 140 Kč

16.–22. 12. od 19.30 hodin 
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ (ČR, SR 2021)
PREMIÉRA. Komedie, režie: Zuzana Marianková, 
od 12 let, 95 minut. Vstupné 140 Kč

18. a 19. 11. od 14.30 hodin 
MYŠI PATŘÍ DO NEBE (ČR, Francie, Polsko, 
Slovensko 2021)
Animovaný / dobrodružný / komedie, české znění, 
přístupný, 87 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

20. 12. od 17 hodin 
POCTA LIBUŠCE ŠAFRÁNKOVÉ 
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU (Československo 
1973)
Rodinná pohádka v digitálně restaurované verzi, 
85 minut. Jednotné vstupné 10 Kč

21. 12. od 16 hodin 
VÁNOČNÍ PUNČOVÁNÍ
Sváteční atmosféru vykouzlí punč, vánoční perníčky 
a příjemný hudební doprovod. Vstup zdarma

21. 12. od 17 hodin 
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH (ČR 2021)
Komedie / romantický, režie: Petr Zahrádka, pří-
stupný, 94 minut. Vstupné 100, senioři 60 Kč

22. 12. od 17 hodin 
HLAS LÁSKY (Aline: The Voice of Love, Kana-
da, Francie 2020)
Životopisný Céline Dion / hudební, české titulky, 
přístupný, 128 minut. Vstupné 100, senioři 60 Kč

23. 12. od 15.30 hodin 
ZPÍVEJ 2 (Sing 2, USA 2021)
PREMIÉRA. Animovaný / komedie, české znění, 
přístupný, 110 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

23. 12. od 18 hodin 
MATRIX RESURRECTIONS (USA 2021)
PREMIÉRA. Akční / sci-fi, české titulky, od 12 let. 
Vstupné 140 Kč

24.–26. 12. 2021 – KINO NEHRAJE

27.–30. 12. od 15 hodin 
ZPÍVEJ 2 (Sing 2, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 110 
minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč

27.–30. 12. od 17.15 hodin 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 (ČR, Slovensko 2021)
PREMIÉRA. Komedie / romantický, režie: Jakub 
Kroner, přístupný, 100 minut. Vstupné 140 Kč.

27.–30. 12. od 19.30 hodin 
MATRIX RESURRECTIONS (USA 2021)
Akční / sci-fi, české titulky, od 12 let, 148 minut. 
Vstupné 130 Kč

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

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

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

1.–30. 12. 
TRADIČNÍ VÁNOCE
Soutěž pro dospělé čtenáře

1.–30. 12. 
NA STROMEČEK STROMEČEK
Tvůrčí dílna; výroba ozdoby na stromeček ve tva-
ru stromečku

2.–18. 12. 
VELKÁ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
Soutěž pro děti; každý den nová soutěžní otázka 
na téma Vánoce

6. 12. 
ČERTOVINY
Soutěžení pro odvážné děti; tento den budou kni-
hy půjčovat čerti

7. 12. 10.00 (do 3 let) 
9. 12. 16.30 (od 3 do 6 let) 
JEDLIČKA SE NARODILA
Čtení z knihy Oksany Buly o tom, jak se zvířátka 
chystají na zimu, hry a tvůrčí dílna v rámci klubu 
Bělásek pro děti a rodiče

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

4. 12. od 9. do 11 hodin 
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ…
Výtvarná dílna; výroba přáníček a drobnůstek pro 
pohodovou atmosféru k  blížícím se vánočním 
svátkům

18. 12. od 9 hodin 
HUSA LÍZA A VÁNOČNÍ HVĚZDA
Krásný příběh o  hvězdě, vánočním stromečku 
a dlouhé cestě spojený s výtvarnou dílnou; v rám-
ci klubu Martínek pro děti předškolního věku a je-
jich rodiče

1.–30. 12. 
VÁNOČNÍ KOKTEJL
Soutěžní kvíz nejen pro milovníky Vánoc v oddě-
lení pro dospělé čtenáře

VÁNOČNÍ ZÁHADA
Online soutěž pro dospělé čtenáře; více na 
www.kmo.cz

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

1.–31. 12. 
VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
Úniková online soutěž pro děti a mládež s temati-
kou adventu a Vánoc; více na www.kmo.cz

8. 12. od 16 do 17.30 hodin 
OSTRAVA V LETECH 1850–1900
Přednáška Petra Lexy Přendíka o historii Ostravy

9. a 16. 12. 
VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Výroba 3D přáníček k Vánocům

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

1.–4. 12. 
MIKULÁŠSKÁ
Soutěž

1.–11. 12. 
KOUZLO TAJEMSTVÍ
Výtvarná dílna

1.–18. 12. 
ZÁHADA VÁNOC
Soutěž

AKORD

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

www.ovajih.cz25
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4. 12. od 10 hodin 
MIKULÁŠ A DOBRÁ ZPRÁVA
Velká mikulášská pohádka s  písničkami a  na-
dílkou v  podání divadelního souboru Nahodile. 
Dětské vstupné: 190 Kč (součástí vstupného je 
dárek). Vstupné pro dospělé: 100 Kč

7. 12. od 15 hodin 
SENIOR KLUB AKORD
Tradiční setkání pro seniory s mikulášským moti-
vem. Vstup zdarma

8. 12. od 19 hodin 
FRAGILE
Vánoční koncert slovenské vokální skupiny. Fragile 
patří nejen ke slovenské, ale bez nadsázky i k ev-
ropské špičce. Věnují se interpretaci známých svě-
tových rockových a  popových hitů v  působivém 
a velmi zajímavém originálním aranžmá – bez hu-
debních nástrojů. Všechno, co uslyšíte, je opravdu 
tvořeno jen hlasem a ústy interpretů v komorním 
a cappella provedení. Čistě vokální jisté instrumen-
tální prvky se v jejich hlasech uplatňují jako rytmic-
ká opora. Vstupné: 270 až 320 Kč

10. 12. od 19 hodin 
KECIČKY A PÍSNIČKY
Rodinný TALKSHOWRECITÁL.  Richard Kraj-
čo a Karin Krajčo Babinská o tom, „jak to vidí ona 
aneb on to vidí často jinak”. Vstupné: 690 Kč

15. 12. od 19 hodin 
VELETOČ – DIVADLO KALICH
Náhrada za představení plánované v roce 2020, 
vstupenky zůstávají v platnosti. Autorská kome-
die Ivy Janžurové na námět Jany Paulové. Bo-
ženka a její bratr Arnošt jsou až doteď idylickými 
sourozenci. Jejich rozdílné povahy tuto pospoli-
tost a vzájemný respekt utužily už od dětství. Bo-
ženka jako bojovný kapitán si uvykla udílet roz-
kazy a všemu nejlépe rozumět, Arnošt vždy stál 
na pozici poslušného a manipulovaného vojáčka. 
Boženka před léty Arnošta oženila s nepraktickou 
bohatou Helgou. Manželský svazek rychle vyústil 
v  stereotypně nudné soužití pod dennodenním 
velením Boženky. Je to ve skutečnosti manželská 
trojka. Ale nečekaným veletočem, do něhož za-
sáhnou advokátní poradce a psychiatr, se stereo-
typ začne měnit… Vstupné: 300 až 450 Kč

18. 12. od 19 hodin 
KRÁLOVNY – SPOLUHRA
Představení Královny se v  plánovaném termínu 
18. prosince neuskuteční. Probíhají jednání o ná-
hradní termínu (jaro 2022). Pro více informací 
sledujte naše webové stránky www.dkakord.cz 
a sociální sítě – FB: @dkakord, IG: #dkakord

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

5. 12. 
MIKULÁŠ, PRO RODINY S DĚTMI
Info: Oldřich Volek

6. až 8. 12. 
VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA PRO MŠ A ZŠ
Info: Aneta Žilinská

12. 12. 
OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ LIGY – FLORBAL
Info: Matěj Erbs

16. 12. 
VÁNOČNÍ JOLKA
Vystoupení dětí pro rodiče. Info: Klára Šídlová

18. 12. 
NERF ARÉNA PRO VEŘEJNOST
Info: Tomáš Robenek

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

3. a 4. 12. 
ADVENTNÍ PONOCOVÁNÍ PRO RODIČE 
S DĚTMI
Vhodné pro předškoláky. Info: Lenka Červená

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

4. 12. 
VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Info: Stanislav Prais

11. 12. 
VÁNOČNÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
Info: Stanislav Prais

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVAR ARÉNA
3. 12. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – MOUNTFIELD HRA-
DEC KRÁLOVÉ
utkání Tipsport hokejové extraligy

12. 12. od 16 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ENERGIE KARLO-
VY VARY
utkání Tipsport hokejové extraligy

23. 12. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – PSG BERANI ZLÍN
utkání Tipsport hokejové extraligy

28. 12. v 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLOMOUC
utkání Tipsport hokejové extraligy

MĚSTSKÝ STADION
4. 12. 
BANÍK OSTRAVA – SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚ-
JOVICE
utkání Fortuna ligy

18. 12. 
BANÍK OSTRAVA – SK SLAVIA PRAHA
utkání Fortuna ligy

MULTIFUNKČNÍ HALA
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
aktuální termíny na: www.arena-vitkovice.cz

CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL

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

1.–17. 12. 
VÝSTAVA OBRAZŮ LENKY KOCIERZOVÉ

1. 12. od 14 hodin 
O. DAREK SPUTO – HIMALÁJE
Cestopisná přednáška s projekcí

7. 12. od 16 hodin 
PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
K tanci i poslechu hrají Petr a Vašek

14. 12. v 10 hodin 

VÝSTAVA OBRAZŮ HELENY SALICHOVÉ 
V CHAGALLU
Sraz na zastávce tramvaje Kotva v 10 hodin. Zajiš-
ťuje Danuše Hanáková

15. 12. od 14 hodin 
KAVÁRNA PRO PAMĚTNÍKY: ADVENTNÍ 
SETKÁNÍ
Pořádá Živá paměť, o. p. s.

SILVESTROVSKÉ DERBY
I poslední den v  roce bude patřit 

fotbalu. V pátek 31. prosince se usku-
teční osmnáctý ročník silvestrovského 
utkání mezi veterány FC Vítkovice a FC 
Baník Ostrava. Zápas na hřišti s umělou 
trávou Městského stadionu ve Vítkovi-
cích začne v 11 hodin. Derby se zúčastní 
bývalí ligoví hráči a reprezentanti.
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KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta 
Bc. Martin Bednář 599 430 331

Místostarostka 
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta 
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka 
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta 
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka 
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta 
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník 
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor financí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260

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

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

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

Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278

Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450

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

Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289

Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Odbor vztahů s veřejností Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Odbor strategického rozvoje Ing. Daniel Adamčík 599 430 341

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

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

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. 12. 2021 • Číslo: 11 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisova-
telů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 12. 2021 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA  PROSINEC
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14.00 

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

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

Středa 1. 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

NEPŘEHLÉDNĚTE!
V průběhu měsíce ledna nejsou velko-

objemové kontejnery přistavovány. Jed-
ná se o  každoroční opatření, kdy v  prv-
ním měsíci nového roku ještě probíhá 
velký povánoční úklid. 

Pracovníci OZO Ostrava a Technických 
služeb Ostrava-Jih jsou v  lednu vytíženi 
pracemi souvisejícími s  úklidem vánoč-
ních stromků a kompletní očistou po vá-
nočních a novoročních svátcích. 

Od února však opět můžeme přistave-
ných velkoobjemových kontejnerů využí-
vat. V měsíci únoru už kontejnery přista-
veny budou. Aktuální informace najdete 
na: www.ovajih.cz.

ovajih.mobilnirozhlas.cz

www.ovajih.cz27 www.ovajih.cz27
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Staňte se
součástí týmu!

• malíře

• instalatéry

• elektrikáře

• stolaře

• zedníky-obkladače

Hledáme nové posily do týmu:

SC
-5
00
58
3/
01

HODINOVÝ MANŽEL
Drobné DOMÁCÍ PRÁCE a AUTODOPRAVA

✆ 776 153 650       Smile s.r.o.

• DROBNÉ DOMÁCÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE 
• MONTÁŽ A DEMONTÁŽ NÁBYTKU A KUCH. LINEK 
• MALBY, NÁTĚRY • ELEKTROPRÁCE • STOLAŘSKÉ 
PRÁCE • SEŘÍZENÍ A OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN 

• AUTODOPRAVA (VAN – DODÁVKA)
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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!
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Tady máš radost!
Dárková poukázka na nákup v Avionu
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Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54

tel.: 596 923 709, mobil: 724 800 424

Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2A (u katastrálního úřadu)

tel.: 596 626 594,  724 800 430

Převozy Non stop 777 334 036

www.charon-ova.cz

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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Staňte se
součástí týmu!

• malíře

• instalatéry

• elektrikáře

• stolaře

• zedníky-obkladače

Hledáme nové posily do týmu:

SC
-5
00
58
3/
01

HODINOVÝ MANŽEL
Drobné DOMÁCÍ PRÁCE a AUTODOPRAVA

✆ 776 153 650       Smile s.r.o.

• DROBNÉ DOMÁCÍ A ŘEMESLNÉ PRÁCE 
• MONTÁŽ A DEMONTÁŽ NÁBYTKU A KUCH. LINEK 
• MALBY, NÁTĚRY • ELEKTROPRÁCE • STOLAŘSKÉ 
PRÁCE • SEŘÍZENÍ A OPRAVY PLASTOVÝCH OKEN 

• AUTODOPRAVA (VAN – DODÁVKA)

SC
-5
00
53
9/
02

ODVEZU / P IVEZU
732 66 40 40
Dodávka + řidič

STĚHOVÁNÍ * VYKLÍZECÍ PRÁCE * ROZVOZ

SC
-4
00
89
0/
10

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

JL_12_2021.indd   28 22.11.2021   17:28:42

SC
-5
00
56
2/
03

SC
-5
00
42
2/
25

Tady máš radost!
Dárková poukázka na nákup v Avionu

SC
-4
00
88
8/
12

SC
-4
00
86
5/
11

Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54

tel.: 596 923 709, mobil: 724 800 424

Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2A (u katastrálního úřadu)

tel.: 596 626 594,  724 800 430

Převozy Non stop 777 334 036

www.charon-ova.cz

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKososssooosososo mimimimimimmmimmmKKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák   1717177723233333333/2/2/22/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvva a a aa PPPPPPorororororububububuubuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff/ffaxaxaxxaaaxaxxx::: 5555555969696969999 956566 22222222222222222222202220202020202020
mommmommmmmmm bibibibibibibibibiiibilllllllll:::::::: 66666666666666070707070000000 22221511 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododarararar.cc.c. zzz
ee-e-e mamamamaam iilililiillil::::: vvvvvvodododododododdodddddaaaaaararararaaaaara @a@a@aa@a@a@atltltltltlltlaaasa .c.czz

JL_12_2021.indd   29 22.11.2021   17:28:43

www.ovajih.cz29 www.ovajih.cz29

INZERCE



SC
-5
00
62
3/
01

Futurum Ostrava

V NOVÉM
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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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Českobratrská 3321/46, Ostrava 
Tel: +420 558 889 560  |  Mail: Ostrava.sanaplasmaCZ@takeda.com 

www.sanaplasma.cz

STAŇTE SE  
DÁRCEM  
PLASMY!

Roční příspěvek  
až 18.200 Kč a mnoho 

dárků v SanaClubu.

Darujeme dárcům.

Řezaná vánoční jedle „velikost S“ 100–150 cm 329 Kč; „velikost M“ 150–175 cm 439 Kč; „velikost L“ 175–200 cm 599 Kč. Pouze do vyprodání zásob. Cena bez dekorace. Výškovická 46/3123
O S T R A V A

DOKÁŽETE COKOLIV

 

329,–
 

439,–
 

599,–
100–150 cm 150–175 cm 175–200 cm

Super cena

329,–ks od

Balení a ořez
stromku zdarma
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Rozsvícení vánočního stromu
 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 di Baloni – 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 
  Česko zpívá koledy – předvánoční zpívání 

se skupinou Tři Vykřičníky / 18.00–18.30
 9. 12. Pojďte, děcka, budeme si hrát – zábava 

na téma šikovnosti dětí
 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 (začátek v 16 a 18 hodin)
od 17. do 23. prosince (začátek v 16 a 18 hodin)

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

Živý betlém u kostela svatého Ducha 
 26. 12. (15 do 18 hodin) 

Adventní koncerty
 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) 

Novoroční ohňostroj v Hrabůvce
1. 1. 2022 (18 hodin)

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


