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AKTUALITY
AKTUÁLNĚ

OSTRAVA-JIH BUDE LETOS HOSPODAŘIT
S ROZPOČTEM VYŠŠÍM NEŽ JEDNA MILIARDA KORUN

Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih schválili na zasedání 9. prosince 2021 rozpočet pro rok 2022 ve výši 1,292
miliardy korun. Rozpočet je zhruba o 160 milionů korun vyšší než v roce 2021, který byl z důvodu očekávaného výpadku příjmu ze sdílených daní a v souvislosti s pandemií COVID-19 zredukován. Městský obvod tak bude letos hospodařit
s částkou srovnatelnou s výší schváleného rozpočtu v roce 2020.
Rozpočet na rok 2022 byl navržen na základě aktuálních predikcí očekávaného růstu ekonomiky a vyhodnocení nezbytnosti
jednotlivých výdajů městského obvodu.

ROZDÍLY MEZI PŘÍJMY
A VÝDAJI
Rozdíl mezi očekávanými příjmy a výdaji, který činí 276 milionů korun, podle místostarosty Otakara Šimíka zodpovídajícího
za finanční a rozpočtový úsek obvod pokryje díky kladným zůstatkům hospodaření
z předchozích let, zapojením prostředků sociálního fondu a čerpáním úvěru určeného
na opravy a modernizaci bytového fondu.
Jednou z priorit při sestavování rozpočtu byla i garance zajištění chodu vlastních
příspěvkových organizací na odpovídající
úrovni a zabezpečení bežných výdajů obvodu. Rozpočet běžných výdajů určený na
služby pro obyvatelstvo byl mimo jiné posílen i v oblasti péče o vzhled obce a veřejnou
zeleň, komunálních služeb a bytového hospodářství. Rozpočet obvodu na rok 2022

počítá i s větším objemem finančních prostředků v rámci běžných výdajů na údržbu
silnic a ostatních pozemních komunikací.
„Zachovali jsme také maximálně možný
objem finančních prostředků pro účelové
dotace. Na projekty z oblasti školství, kultury, sportu, prevence kriminality a volného
času jde 3,9 milionu korun. V případě projektů z oblasti sociální péče se jedná o 1,1
milionu korun. Díky tomu, že byly účelové
dotace schváleny už v prosinci loňského
roku, mohou jednotlivé organizace peníze
čerpat ihned začátkem ledna,“ vysvětlil místostarosta Šimík. Přehled všech jednotlivých organizací, včetně přesné výše dotace
přidělené konkrétnímu projektu, stejně jako
rozpočet obvodu na rok 2022, je dostupný
na webových stránkách obvodu.

NOVÝ KABÁT ZÍSKAJÍ OKOLÍ
KOTVY, ŠKOLY I DOMY
O více než 50 milionů korun byl oproti
předchozímu roku posílen i rozpočet kapitálových výdajů. Zhruba 23 procent z celkového

objemu rozpočtu je určeno na řadu investičních akcí. Mezi nimi mimo jiné na dokončení
akcí Celková revitalizace MŠ A. Gavlase, Rekonstrukce bytového domu na ulici Mládeže
12 a Zateplení objektu na ulici Mjr. Nováka
34.Z nově zahajovaných akcí pak zejména
Revitalizaci předprostoru Kotva – Výškovická
ulice, Parkoviště u Lidlu (ulice Jugoslávská),
Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14, Dětské
hřiště ulice U Haldy-Provaznická, Zateplení
bytového domu na ulici Františka Formana 55 až 57, Výměna umakartových jader
v bytových domech Volgogradská 161 a 165,
Rekonstrukce hřiště na ulici Dolní (pro sbor
dobrovolných hasičů).
Financována bude rovněž řada projektových dokumentací, jako jsou Rekonstrukce podchodu pod ulicí Plzeňskou – Dolní,
Náměstí Ostrava-Jih – prostor před poliklinikou, Rekonstrukce sportovního centra
Ostrava-Dubina, Rekonstrukce parkovacího
objektu na ulici B. Václavka, Rekonstrukce
parkové zeleně mezi ulicemi Mjr. Nováka
a Krestova.

Rozpočet 2022
1,29 mld. Kč

98 794
občanů

rozpočet

Příjmy
Poplatek ze psů

4 000 000

Daň z nemovitosti

25 000 000

Příjmy z pronájmů
(pronájmy a služby)

403 000 000

Příjmy z prodeje
(pozemky a nemovitosti)

18 000 000

Příjmy od statutárního
města Ostravy

562 000 000

Ostatní příjmy

4 000 000

Zůstatek finančních
prostředků z roku 2021

202 000 000

Úvěr

73 000 000

Výdaje
241 000 000
47 000 000
265 000 000
18 000 000
20 000 000
416 000 000
20 000 000
187 000 000
77 000 000
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Opravy
(komunikace a chodníky)
Péče o zeleň
Vzdělávání
(MŠ a ZŠ)
Kultura
Sport, volný čas,
akce pro veřejnost
Údržba
(byty a nebytové prostory)
Sociální péče
Lidé
(místní správa a zastupitelstvo)
Ostatní a rezerva

AKTUALITY
AKTUÁLNĚ

Vážení obyvatelé Jihu,
jaký podle vás bude začínající nový rok?
Přinese štěstí těm, kteří se vezmou v magickém dni 22. 2. 2022? Radost těm, kteří
si přijdou užít nabitý program červnových
Slavností Jihu? Jedno je jisté. Pro to, aby to
byl skvělý rok, musíme něco udělat.
Na radnici se pustíme do realizace plánovaných investičních akcí. Začne oprava veřejného prostoru před Kotvou, rozjede se obrovská investice do bývalé školy V Zálomu 1,
kde působí Knihovna města Ostravy a řada
dalších spolků. Objekt se zateplí, opraví se
atrium, vznikne workout i multifunkční hřiště,
parkoviště pro aktivní lidi v této části obvodu. Zelená plocha pod objektem se změní
ve velké hřiště pro dobrovolné hasiče, které
jistě přiláká nové zájemce o hasičský sport.
Konečně vznikne chodník na konci ulice
Kotlářova, velké parkoviště na ulici Jugoslávská, hřiště na Provaznické. Zateplí se první
pavilony objektu na ulici Mjr. Nováka, opraví

chodníky na ulici Františka Hajdy, stejně tak
MŠ Rezkova a MŠ A. Gavlase, bytové domy
v majetku města na ulici Františka Formana
55 a 57. Díky dlouhodobé podpoře zahájí
město Ostrava práce na dvou podchodech
– Tylova a Dřevoprodej, cyklostezce Cholevova, opraví se Domov Korýtko a ozelení
další části tramvajové tratě. Těší mě, že jste
si všimli, kolik se toho během posledních let
již povedlo. A jsem rád také za vaše podněty
a diskuze, kam směřovat úsilí dále. V průběhu
roku budeme hledat další zdroje, abychom
mohli udělat ještě více toho, co je na Jihu pro
spokojený život zapotřebí.
Přeji, ať je pro vás rok 2022 ve všech směrech rokem vítězným. Ať dosáhnete toho,
co si přejete. U mě osobně je to přání, aby
na sebe lidé byli milejší, ochotni naslouchat
druhým. Aby nadále klesal počet trestných
činů a naopak rostl počet aktivních občanů
v našem krásném obvodě.
Váš starosta Martin Bednář

ČTYŘI JIŽANÉ OSLAVILI V PROSINCI STO LET
O prosinci se říká, že je měsícem laskavosti, očekávání i naděje. Pro nejlidnatější obvod Ostravy však platí, že jde o měsíc
dlouhověkosti. S Jihem je totiž spojen unikát, za který by byli vděční i v mnoha zahraničních metropolích s vícero obyvateli. Důvodem je, že hned čtyři občané našeho obvodu oslavili loni v prosinci sto let.
Jako první se tohoto úctyhodného výročí dožil Vladimír Šteif, který má tři děti,
dceru Vladimíru, syny Jiřího a Vlastimila,
který žije v Řecku. Rád chodí na procházky a také píše paměti. „Plánuji je vydat
knižně,“ říká odhodlaně stále vitální senior, který celý život pracoval ve stavebnictví. O manželku Jiřinu se obětavě postaral až do konce jejího života. Následně se
v 99 letech oženil a v současné době žije
s manželkou Miladou. Vladimír Šteif má pět
vnoučat a tři pravnoučata, a to čtyřletého
Karla, osmnáctiměsíčního Tomáše a tříměsíčního Viktora.
Sto let v prosinci oslavila také Vlasta
Wlaková, jež se narodila 16. prosince 1921.
A právě s ohledem na ročník jejího narození se musela vdávat už v devatenácti
letech. Pokud by se tak nestalo, byla by
odsunuta do Německa. Od patnácti let
pracovala ve Vítkovicích. V roce 1944 během druhé světové války se manželům
narodil jediný syn Arnošt, který ji pravidelně navštěvuje v Domově Čujkovova, kde
tato společenská a nekonfliktní žena už tři
roky žije. Předtím od roku 1978 bydlela ve
Výškovicích. „K mým zájmům vždy patřilo
pletení, háčkování a četba, také sleduji současné politické dění,“ říká Vlasta Wlaková,
jež pochází ze šesti dětí.

Dalšími stoletými v prosinci byly Marie
Buďárková a Vlasta Galčanová, jejichž rodiny si nepřály uvádět více informací. Všem
oslavencům k jejich výročí blahopřejeme!

Foto: Domov Čujkovova

Vlasta Wlaková oslavila své jubileum i dobrým pitím.
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K 20. prosinci 2021 registruje náš obvod
sedm obyvatel starších 100 let. Nejstarší občankou Jihu je aktuálně Marie Kursová, jež
letos v lednu oslaví 103 let.

Foto: archiv Zdeňky Šteifové

Jubilant Zdeněk Šteif během oslav svých
narozenin.

www.ovajih.cz

Z OBVODU

JAK PLYNUL ČAS A MĚNIL SE PROSTOR

Pokud chceme, aby cokoliv rostlo a vyvíjelo se, je třeba investovat. Platí to pro jednotlivce i územní celky. Také v tomto
směru se snaží městský obvod Ostrava-Jih jít příkladem. A to se daří. V loňském roce byla dokončena řada investičních
akcí, které přispívají ke zkrášlení Jihu a ke zvelebení života v našem obvodě.

ZELEŇ ZA LUNOU

V Zábřehu už od loňského září mohou
místní i návštěvníci Jihu využívat výhody
projektu Zeleň za Lunou. Ten proměnil lokalitu za tímto kulturně-obchodním komplexem v multigenerační místo pro sportovní, školní, odpočinkové i rekreační vyžití.
Celý park prošel díky 17milionové investici zásadní proměnou. V současnosti
se tam nachází také hrací plocha pro děti
nebo pingpongové stoly. V areálu jsou
mlatové chodníky i chodníky v dlažbě. Stavební úpravy zajistily rovněž nový mobiliář
a zrekonstruované veřejné osvětlení. Sportovcům slouží asfaltový ovál, kde lze jezdit
na kolečkových bruslích a koloběžkách. Vyhledávanou dominantou prostoru je jeden
z vítězných projektů Participativního rozpočtu Ostravy-Jihu 2018, a to parkourové
hřiště.

PODCHOD POD ULICÍ HORNÍ
Skončila také kompletní rekonstrukce
podchodu pod ulicí Horní v Hrabůvce. Ten
oproti původnímu stavu získal čistý, atraktivní vzhled a plošiny pro imobilní osoby
a cestující s kočárky. Na bezpečí rovněž dohlíží kamerový systém.
Ve 45 metrů dlouhém a 6 metrů širokém
podchodu byly zhotoveny nové podhledy

s osvětlením, obklady i podlaha. Oprav se
dočkaly všechny vstupy do podchodů od
zastávek tramvají a autobusů, a to včetně
nástupních ostrůvků u zastávek.
Nové jsou také střechy, odpady, elektrické rozvody. Vyměněny byly rovněž okenní
výplně schodišťových koridorů a rekonstrukcí prošly i technické místnosti podchodu, rozvodna a čerpací stanice. Tato investiční akce vyšla na 23 milionů korun.

BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY

Na ulici Čujkovova 29 byl opraven bytový dům pro seniory. Rekonstrukce si vyžádala zhruba 57 milionů korun. Přibližně 5,2
milionu z této částky poskytlo Ministerstvo
pro místní rozvoj prostřednictvím integrovaného regionálního operačního programu.
V současnosti je seniorům s trvalým pobytem na Jihu k dispozici 90 bytů 2+kk. Výhodou objektu je vstupní vrátnice s nepřetržitým dohledem, bezbariérový přístup, nový
výtah, zázemí s pračkou a sušičkou prádla
i kamerový systém.
Zájemci mohou podrobnosti získat na
webu: nemovitosti.ovajih.cz. V sekci Byty
je fotogalerie vzorového bytu a také formulář žádosti o pronájem bytu.

VÝŠKOVICKÉ RYBNÍKY
Čile k světu se už má také soustava rybníků, která se nachází poblíž ulice Drůbeží
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ve Výškovicích. V dříve nevábné lokalitě
vznikla nová relaxační zóna pro obyvatele i návštěvníky Jihu. Za odvedené práce
zaplatila radnice zhruba 10 milionů korun,
přičemž přeměnu místa v příjemné veřejné
prostranství podpořila částkou 200 tisíc korun také společnost Liberty Ostrava.
Rybníky byly odbahněny, hráze zpevněny a opraveny jsou i přívody vody a výpustě.
V horním rybníku je přírodní hráz, jež odděluje velké ryby od malých, aby se nemísily.
Dominantou většího rybníku se stalo
nové kruhové molo, v areálu nechybí dětské
hřiště a posezení. Vybudovány byly mlatové
chodníky. Celý areál je nově oplocen. Vysazeny tam byly vodní rostliny a přibližně devadesát stromů.

PARKOVIŠTĚ, DĚTSKÁ
HŘIŠTĚ, CHODNÍKY
Kompletní rekonstrukcí za 12 milionů
prošla také ulice Dr. Lukášové, kde vzniklo
79 parkovacích míst. Šestimilionovou dotací na tuto investiční akci přispěl Státní fond
podpory investic. Jedná se o akci, která byla
součástí první etapy v rámci projektu Regenerace sídliště Hrabůvka.
Více parkovacích míst motoristé uvítali
na ulici Jičínská, kde je nyní k dispozici motoristům 270 míst, což značí nárůst o 126
míst oproti původnímu stavu. Další parkoviště byla vybudována na ulicích Františka
Lýska v Bělském Lese, Lužická ve Výškovicích, Dr. Martínka v Hrabůvce či Kaminského
na Dubině.
Radnice ovšem investovala i do oprav
dětských hřišť. Zrekonstruována byla například ta na ulicích Dvouletky nebo Tlapákova.
Velká pozornost je věnována rovněž opravám chodníků. Nový povrch získaly mimo
jiné ty na ulicích V Troskách, Starobělská,
Výškovická či u Penny Marketu v blízkosti
ulic Horní a Alberta Kučery v Hrabůvce.

Z OBVODU
Bez práce nejsou koláče, ale k zachování životní rovnováhy je třeba si najít čas také na smysluplný relax
a zábavu. Ostrava-Jih k tomu přispívá vydatnou měrou. Které kulturní a společenské akce pod finanční
záštitou obvodu jste navštívili v nejhojnějším počtu?

SLAVNOSTI JIHU
Největší pozitivní ohlas si vysloužily Slavnosti Jihu, které se 4. a 5. září konaly v areálu bývalého fotbalového stadionu NH Ostrava. Přibližně 5 tisíc přítomných si pošmáklo
na chutném hudebním menu (David Koller,
Rybičky 48, Majk Spirit, Rock‘n‘roll Band
Marcela Woodmana atd.). Velký úspěch
měla i řada soutěží a atrakcí, které byly pro
návštěvníky akce zdarma. Prim v tomto
směru hrála stometrová překážková dráha
Maad Bounce.

navštívilo 2 tisíce lidí, byl sprint motorkářů,
závod dětí na odrážedlech i jízda ve smyku.

si mohli na chmelovém moku z osmadvaceti pivovarů, převážně z regionu severní
Moravy a Slezska. Doprovodný program
s historickou tematikou zahrnoval ukázku
historického šermu a ohňovou show. Zároveň vystoupily zpěvačky Ewa Farna, Lenka
Szabó Hrůzová či kapely Doga, Tři Vykřičníky nebo Nedivoč.

JIH ŽIJE VÍNEM

SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI PIVA
Za pivními radovánkami bylo možné se
vypravit 27. a 28. září k Zámku Zábřeh. Proběhly zde Svatováclavské slavnosti piva, na
které zavítalo přibližně 5 tisíc lidí. Pochutnat

Premiéra, která dopadla na výbornou.
Řeč je o akci Jih žije vínem, jež 9. října opanovala Náměstí Ostrava-Jih. První ročník
této degustační přehlídky nabídl spoustu dobrých vín, a to včetně těch z Jižní
Ameriky a Rakouska. Pro přibližně 2 tisíce
návštěvníků zahráli a zazpívali cimbálová
muzika Úsměv, hudebníci Voxel a David K.,
folklorní soubor Hlubina či školáci ze Základní umělecké školy Viléma Petrželky.

ROAD CIRCUS
Motoristickým nadšencům zavoněla, a to
nejen benzínem, velkolepá show Road Circus, která 18. září nabídla na ulici Horní mezi
Dubinou a Bělským Lesem velkolepou kaskadérskou podívanou. Součástí akce, kterou

Jednou z priorit vedení radnice je také důraz na kvalitní školství. Téměř 47 milionů korun putovalo
z odboru školství a kultury na rekonstrukce vnitřních i vnějších prostor mateřských a základních škol.
PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ REALIZOVANÝCH V ROCE 2021 ODBOREM ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Akce

Částka v Kč s DPH

MŠ P. Lumumby 14 – oprava školní kuchyně včetně pořízení vybavení; realizace 7–9/2021
ZŠ Kosmonautů – výměna jídelního výtahu; realizace 11/2021

6 100 000 Kč
724 790 Kč

MŠ Tylova 37 – oprava oplocení a chodníků včetně vybudování přírodní zahrady; realizace 10–11/2021
MŠ B. Dvorského – dětské multifunkční hřiště; realizace 10–11/2021

3 500 000 Kč
835 107 Kč

ZŠ Horymírova – výměna výtahu ve školní kuchyni; realizace 10/2021
ZŠ Srbská – oprava školní kuchyně včetně pořízení vybavení a vzduchotechniky; realizace 7–10/2021
ZŠ Chrjukinova – výstavba zahradních altánů; realizace 9–10/2021

700 000 Kč
22 000 000 Kč
700 000 Kč

ZŠ F. Formana 45 – výměna/rekonstrukce osobního výtahu; realizace 11–12/2021
MŠ Klegova 4 – rekonstrukce dvou jídelních výtahů; realizace 8/2021
MŠ Mitušova 6 – modernizace školní kuchyně a oprava vodovodní přípojky; realizace 1/2021
ZŠ Krestova 36 – instalace wifi a potřebných rozvodů včetně hardware; realizace 7–8/2021
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1 033 449 Kč
603 790 Kč
10 286 780 Kč
500 000 Kč

www.ovajih.cz

Z OBVODU

JIH V ČÍSLECH
10 000 000

V loňském roce bylo pro ty,
kteří chtějí v rámci participativního
rozpočtu kreativně zlepšovat Jih,
vyčleněno 10 milionů korun. Více
informací včetně toho, jak se zapojit
do letošního ročníku, zjistíte na
webové stránce: nasjih.cz.
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Kronikář obvodu Petr
Přendík vydal 1 knihu, a to
Zábřeh-Družstvo 1921–2021. Jak
už název napovídá, publikace
mapuje nejen výstavbu a vývoj
Zábřehu-Družstva od počátků
do současnosti, ale také jeho
návaznost na okolní části
města Ostravy.

5 192

3 387 021

Městský obvod nadále disponuje největším bytovým fondem
v rámci Ostravy. V současné době
spravuje 5 192 bytů. Aktuální
nabídku bytových i nebytových
prostor najdete na webu:
nemovitosti.ovajih.cz.

Technické služby
Ostrava-Jih ve spolupráci
s externími firmami mají za
úkol udržovat zeleň v našem obvodě. Celkem má
tato plocha velikost
3 387 021 m².

302,56

Celková délka
chodníků na Jihu je
302,56 kilometru.

566 241

Ve veřejné sbírce,
jejíž výtěžek byl určen lidem
z Provaznické 76, se podařilo
vybrat 566 241 korun. Ve zmíněném domě došlo loni 24. února
k explozi, následkem čehož se
mnozí obyvatelé ocitli v tíživé
sociální a ekonomické
situaci.
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Sto let uplynulo od založení významných čtvrtí
v našem obvodě. Jedná
se o Jubilejní kolonii
a Zábřeh-Družstvo.
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Rekonstrukce Náměstí Ostrava-Jih se povedla.
Svědčí o tom dvě ceny v soutěži
Stavba Moravskoslezského kraje
roku 2020. Konktrétně se jednalo
o hlavní cenu v kategorii Stavby
občanské vybavenosti – veřejná prostranství a cenu
laické veřejnosti.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

UŽ POSEDMÉ ČEKÁME NA VAŠE NÁPADY
S novým rokem přichází další
ročník participativního rozpočtu
Náš Jih. Už posedmé lze přihlásit své návrhy a vybírat, které
z nich obvod realizuje. Nápady bude možné podávat jako
obvykle od května do června.
Pokud ale má kdokoli nějakou
myšlenku na zlepšení života
v obvodu už teď, může se ozvat.
Návrh může připravit a pak už
ho jen přihlásit.
„Inspirovat se můžete na
našich webových stránkách:
www.nasjih.cz. Najdete zde
všech sedmdesát devět projektů, kterým jste poslali hlasy,
a postupně je realizujeme. Přidáme ale i záložku s inspirací
z jiných měst, protože je ještě
celá řada věcí, které v našem

obvodu nemáme,“ říká Tereza
Kašingová, koordinátorka participativního rozpočtu. Dodává,
že v uplynulém roce občané
vybrali sedm návrhů, na jejichž
přípravě se už pracuje. Těšit se
lze například na festival místních kapel, relaxační zónu na
Krestovce nebo park u smyčky
tramvají na Dubině.
V letošním roce bude opět
rozděleno 10 milionů korun
a zapojit se může každý!
„Máte-li nějaký nápad, rádi
byste znali časový rozvrh participativního rozpočtu, nebo
potřebujete více informací, navštivte naše webové stránky:
www.nasjih.cz, sledujte sociální sítě, nebo kontaktujte přímo
mě,“ vzkazuje koordinátorka

Bosá stezka, projekt z roku 2020, už je připravená pro jarní návštěvníky.
participativního rozpočtu, která
je k dispozici také na tel. čís-

le: 720 952 981 nebo e-mailu:
tereza.kasingova@ovajih.cz.

CHYSTÁ SE FESTIVAL MÍSTNÍCH KAPEL A UMĚLCŮ
Jedním z návrhů, které si
v loňském participativním rozpočtu Náš Jih vysloužily nejvíce hlasů, byl projekt Jih ožije
hudbou – festival místních ka-

pel a souborů. Na dvoudenní
akci se na Náměstí Ostrava-Jih
představí lokální hudební uskupení a umělci. O přesném termínu festivalu vás budeme

informovat, bude koordinován
dle možností vystupujících,
v květnu nebo v srpnu 2022.
Pokud máte trvalé bydliště na
Jihu nebo jiný prokazatelný

vztah k Jihu a chtěli byste se
tohoto festivalu zúčastnit, kontaktujte koordinátora akce Jana
Míčka na e-mailové adrese:
jan.micek@ovajih.cz.

AKTIVNÍ ŠKOLÁCI TANČÍ A CHTĚJÍ POSILOVAT
(z anglického partcipatory budgeting) se zúčastnilo celkem 13
škol z celého obvodu. „Jsme za
zájem škol opravdu rádi. Školní participativní rozpočtování
ukazuje dětem, že všechno
něco stojí a nelze to získat úplně snadno. Spoustu věcí se ale
díky tomu i naučí, a to například
hospodařit s penězi, prezentaci
nápadů a jejich formulaci, ale
také demokratické principy,“
přiblížila místostarostka obvodu
Hana Tichánková. Nápady dětí
jsou opravdu různé, týkají se
hlavně nového vybavení, které
bude sloužit všem.
V ZŠ Horymírově se „pébéčko“ uskutečnilo v květnu
a červnu, kdy se konala reklamní kampaň a hlasování o vítězných projektech. „Mezi návrhy
dětí jsme našli nápad na posilovnu, koupi stojanů na kola.
Dívky podaly návrh na květinovou výzdobu, protože chtějí

Lavičky se stolem v ZŠ Šeříkově

Foto: archiv ZŠ Šeříkova

S koncem loňského roku
jsme ukončili také třetí roč-

ník školních participativních
rozpočtů. Školního „pébéčka“
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školu estetizovat. Každopádně
největší podporu měl taneční
projekt e-Dance for Horymírka, který škola už realizuje,
přičemž děti v něm chtějí pokračovat,“ vyjmenovala loňské
návrhy Martina Kundrátová ze
ZŠ Horymírova.
Taneční projekt byl suverénním vítězem hlasování, druhé
místo obsadilo nové vybavení
posilovny. Děti se tak mohou těšit na posilovací stroje, běžecký
pás a zrcadla.
Šest nových dvoulaviček
a stolů mají zase v ZŠ Šeříkově. Nápad vyhrál v konkurenci
návrhů na nové tácky do školní
jídelny a bylinkového baru, tedy
pěstování bylinek a jejich využití
do nápojů pro žáky. Autoři nápadu, žáci 9. třídy, chtěli místo
pro venkovní výuku a trávení
přestávek. Za svou snahu obdrželi diplom, poděkování a malou odměnu.

www.ovajih.cz

Z OBVODU

SENIOR EXPRES JIH BYL OPĚT ŠTĚDRÝ
Přání všeho dobrého do nového roku a k tomu malý dárek
od radnice obdrželi všichni senioři, kteří 16. prosince využili
službu Senior EXPRES JIH. Některým popřála osobně místostarostka Markéta Langrová,
která vznik této služby před
pěti lety iniciovala.
„Jsem ráda, že zvýhodněná doprava skutečně pomáhá. V prosinci mělo průkazku
k využívání služby vyřízenou
2 314 seniorů ze zhruba 5 200
obyvatel Jihu starších 77 let.
Tam, kam v rámci celé Ostravy
potřebují, je aktuálně vozí již
pět aut. Cena za jízdu se nemění a nadále zůstává 25 korun,“
uvedla místostarostka.

Od zavedení služby do letošního listopadu eviduje radnice
55 tisíc jízd, při kterých se ujelo
již bezmála 600 tisíc kilometrů.
Provoz Senior EXPRES JIH obvod doposud podpořil téměř
15 miliony korun.
Zájemci, kteří splňují veškeré
podmínky, to znamená lidé s trvalým bydlištěm na Jihu ve věku
77 a více let, si mohou průkazku
vyřídit bezplatně a na počkání
na radnici v budově A, na odboru hospodářské správy. Stačí sebou mít občanský průkaz
a průkazkovou fotografii. Pak
si již přímo u dispečerky Senior
EXPRES JIH mohou telefonicky
objednávat až čtyři požadované
jízdy měsíčně.

DÁRKY POTĚŠILY KLIENTY V DĚTSKÉM CENTRU
Jak vědecké studie dokládají,
každý dobrý skutek posiluje náš
imunitní systém, což je v dnešní
době obzvlášť potřeba.
Uvědomuje si to také vedení radnice, a proto každoročně
vyráží předat dárky těm, kteří
nemohou trávit Vánoce v rodinném kruhu.
Místostarostka Markéta Langrová a místostarosta Otakar
Šimík se například 13. prosince
vypravili do Dětského centra
Domeček, které se nachází na
ulici Jedličkova v Zábřehu. Při-

nesli nejen dárky dětem, ale
i drobné pozornosti zaměstnancům centra jako poděkování za
jejich obětavou práci.
Dětské centrum Domeček
poskytuje zdravotní služby
a zaopatření dětem zpravidla
do 3 let věku, které nemohou
vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným,
zanedbávaným, zneužívaným
a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím,
nebo dětem zdravotně postiženým. Kapacita je 26 lůžek.

JEŽÍŠEK Z RADNICE NADĚLOVAL VÍCEKRÁT
Charitní dům svaté Zdislavy
a Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením
Ostrava ve Výškovicích. To byly
další adresy, kam zavítal Ježíšek
z radnice. Dárky na těchto dvou
místech předal místostarosta
Jan Dohnal, který má mimo jiné
ve své gesci i úsek sociální péče.
„Rodina a pomoc handicapovaným jsou jedny z priorit obvodu. I proto se snažíme pomáhat
tam, kde to je potřeba, protože
ne každý má možnost trávit Vánoce s rodinou v zázemí domova jako většina z nás. Navíc i tyto
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zdánlivě malé skutky mohou inspirovat ostatní občany k tomu,
aby pomáhali druhým,“ uvedl
místostarosta Jan Dohnal.
Charitní dům svaté Zdislavy
poskytuje zázemí pro maminky
s dětmi, ženy s dětmi svěřenými
do péče a těhotné ženy, které se
dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení.
Čtyřlístek zajišťuje lidem
s mentálním postižením nezbytnou celodenní podporu vycházející z jejich potřeb, schopností, možností a zdravotního
stavu.

Z OBVODU

ADVENTNÍ KALENDÁŘ ROZDAL SPOUSTU RADOSTI
Městský obvod Ostrava-Jih ve spolupráci s příspěvkovou organizací Kultura Jih
rozdával dárky už během adventu. A bylo
jich požehnaně. Akce Adventní kalendář
aneb Společné Vánoce na Jihu přispěla ke
sváteční pohodě tisíce Jižanů. Od 1. do 24.
prosince bylo možno denně na stránkách:
www.kulturajih.cz odkrýt jedno políčko
z adventního kalendáře. Každé z nich přineslo úkol, který bylo třeba vykonat. Soutěžící měli poslat například fotku cukroví
ve tvaru hvězdy, napsat, jakou knihu právě
čtou, nebo uvést, jaká je nejoblíbenější pohádka jejich dětí.
Po splnění byli úspěšní řešitelé zařazeni do slosování o hodnotné ceny, které

poskytli partneři akce. Každý den byli obdarováni tři hlavní výherci a dalších deset
obdrželo pozvánku na punč starosty Martina Bednáře. Aby byl Štědrý den opravdu
štědrý, byly 24. prosince losovány ceny za
každého partnera akce a k tomu dvojnásobný počet poukazů na punč.
„Jsem rád, že se Adventní kalendář líbil.
Byla to výzva, protože nápad vznikl poměrně rychle jako reakce na rušení vánočních trhů a další nařízení. Chtěli jsme však
pro obyvatele přichystat nějaký zajímavý,
vánočně laděný projekt, a to i za situace,
kdy jsou omezené veřejné akce. I když bych
byl samozřejmě ještě raději, kdybych mohl
třeba punč lidem nalít a popřát osobně

u rozsvícení vánočního stromu, obdobně
jako v předchozích letech,“ uvedl starosta
obvodu Martin Bednář.
Denně soutěžily stovky zájemců. „Cílem
bylo přinést lidem na Jihu alespoň malé
vánoční rozptýlení. Byli jsme překvapeni,
kolik ostravských organizací a firem zareagovalo na náš nápad a výzvu k zapojení do
akce. Díky jim jsme mohli lidem z obvodu
nabídnout radost, nadšení a hlavně kulturu i rozptýlení ve dnech svátečních i všedních. Děkujeme tímto všem zapojeným
a zúčastněným a pevně věříme, že se akce
Adventní kalendář stane tradiční a očekávanou i v příštích letech,“ dodala Michaela
Mahrová, ředitelka Kultury Jih.

Foto: 3× archiv Kultury-Jih

Soutěžící měli z cen, které předávala mimo jiné ředitelka Kultury Jih Michaela Mahrová (na prvním snímku třetí zleva), velkou radost. Mnozí
také posílali organizátorům fotografie svých ratolestí (druhé foto zleva).

Hlavní organizátoři

Všem partnerům srdečně děkujeme za podporu!
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www.ovajih.cz

NÁZORY
Nový rok přináší nové výzvy. Týká se to jak realizací existujících plánů, tak definování nových záměrů. Ptáme se proto, jakou
investici, opravu nebo společenskou (kulturní, sportovní) aktivitu byste realizovali, pokud byste mohli? Případně jakou investici či akci na Jihu postrádáte?

Michaela Sudová
ANO 2011

V městském obvodu Ostrava-Jih se
v průběhu roku koná
mnoho společenských
akcí, na které řada organizátorů každoročně
čerpá dotace z rozpočtu obvodu. O společenské dění se v našem
obvodu stará rovněž Kultura-Jih a kulturní
dům Akord, které obyvatele obohacují jak
v kulturní oblasti formou koncertů, divadel,
tak ve sportovní oblasti formou cvičení pro
různé věkové kategorie. Osobně bych si
v rámci obvodu představovala i s ohledem
na současnou situaci více venkovních společenských událostí, jako například Shakespearovské slavnosti atd. Mohly by se využít prostory krásného Bělského lesa nebo oblasti za
Akordem. Líbilo by se mi větší množství organizovaných cvičení venku ve všech ročních
obdobích, a to jak pro maminky s dětmi, tak
pro seniory či aktivní mladé lidi.

Stanislav Odstrčil
Ostravak

Především
bych
chtěl popřát našim občanům krásný a zdravý
rok 2022. Mou tajnou
vizí jsou velké a prosperující technické služby
našeho obvodu. Investice necelých šedesáti milionů korun do této
příspěvkové organizace se mi zdá málo. Taktéž bych uvítal zřízení pobočných sídel úklidových čet v našich mini obvodech. Sídla máme
v Zábřehu a na Dubině, schází pobočná sídla
v Hrabůvce na Pískových dolech a ve Výškovicích. Sídla nemusí být velká a honosná, stačilo by využit stávajících objektů pro 15 až 30
zaměstnanců. Zvýšením částky alokované pro
provoz technických služeb by se určitě zvýšila kvalita a odbornost řady profesí. Věřím, že
tato investice by se pro občany našeho obvodu určitě vyplatila. Tím by se určitě zvýšil
kredit našeho obvodu v rámci města Ostravy.

Josef Graňák
KSČM

V našem obvodu
se pro občany udělalo
mnoho, jsem zastupitelem od roku 2002
a seznam by byl dlouhý. Samozřejmě pořád
je co zlepšovat a řešit

problémy, které trápí nás všechny. Schází
nám krytý aquapark, dům kultury ve Výškovicích, kvalitní sportoviště a sportovní hala.
Snad největším a dlouhodobým problémem
je nedostatek parkovacích míst. Na úrovňové parkování už moc volných prostor není,
proto je třeba plánovat podzemní parkoviště (dražší varianta), nebo nadzemní poschoďové parkovací domy. Další velký problém je nedostatek levnějších startovacích
bytů pro mladé rodiny. To žádný developer
nevyřeší, to musíme s podporou státu udělat my. Vážení spoluobčané, jménem klubu
zastupitelů za KSČM vám přeji spokojené
vánoční svátky a do nového roku 2022 zdraví a štěstí.

Petr Kopečný
Piráti

Přejeme si, aby se
rok 2022 nesl v duchu
spolupráce. Podpořili
bychom komunitní život obyvatel a rozvoj
kultury od mainstreamu k subkulturám.
Aktivně spolupracovali s magistrátem na
zlepšení cyklistické infrastruktury, nebo na
zahájení rekonstrukce zastávky Dřevoprodej. Rozpohybovali stavbu nové tramvajové
tratě do Hrabové a zasadili se o lepší napojení MHD pro Jih. Zrekonstruovali sportovní
halu na Dubině a hledali cestu k postavení
domova pro seniory na ulici Plavecká. Vytvořili jasný plán nové infrastruktury na dobíjení
elektrokol a elektromobilů a ukázali, jak může
fungovat chytré parkování. Zároveň bychom
aktivně vyhledávali finance na budování
podzemních parkovacích míst, domů a dalších způsobů, které by pomohly řešit nešťastnou parkovací situaci na Jihu.

Eliška Úlehlová
Lečo

Investic potřebuje náš obvod celou
řadu. Ty by měly být
směřovány především
k zajištění základních
potřeb našich občanů. Radnice by měla
hledat a nacházet vyvážený kompromis
mezi budováním kvalitní zeleně a parkovacích míst, komunikací a sportovišť, rekonstrukcemi bytových domů a pořádáním
kulturních akcí. Nezbytná je spolupráce
s podnikateli, sportovními oddíly a privátními subjekty, které mají na rozvoji našeho
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obvodu zájem. Prostor pro vyjádření máme
v tomto občany placeném časopise bohužel
velmi omezený. Náš pohled na rozvoj obvodu, práci radnice, kauzy spojené s podivnými prodeji a zakázkami, nebo třeba miliardy
pro koncertní halu vám podáme v našem
magazínu LEČO, jehož další číslo najdete ve
svých schránkách již koncem ledna.

Radim Ivan
ODS

Myslím si, že jako
obvod postupujeme
dobře. Pokud mohu
říct za sebe, pak bych
uvítal investice především do infrastruktury
a modernizace stávající. A to platí jak o dopravní, parkovací nebo
sportovní infrastruktuře. Pokud budeme
mít splněný tento domácí úkol, pak se přidá i soukromý kapitál, který, přiznejme si,
má úplně jiné možnosti a ty jdou opravdu
vidět. Já sám za sebe bych si uměl představit zakopání jedné z hlavních ulic pod
zem a vytvoření pěkného boulevardu, ale to
jsou opravdu fantazie. Nicméně o Vánocích
má člověk snít. Takže Horní pod zem a nad
zemí sportovní komplex pro basketbalisty,
futsalisty a další. Samozřejmě, abych nezapomněl na seniory, líbilo by se mi, aby měli
možnosti jak využít volný čas, posedět, zahrát si něco nebo si lehce zasportovat.

Marek Vysocký
SPD

Vážení
spoluobčané, rok se s rokem
sešel a já vám jménem zastupitelů BPP
přeji, aby ten letošní
byl plný zdraví, štěstí,
pohody a drobnými
krůčky vás vedl k cíli, který jste si vytýčili.
V Ostravě-Jihu máme ještě stále dost toho,
co nás pálí. Myslím si, že tím úplně nejžhavějším želízkem našeho obvodu je kvalita
komunikací 4. třídy, a to nejen příjezdových
komunikací k domům, ale hlavně chodníků,
které skutečně víc než aktuálně vyžadují
opravu. Na Jihu sice máme několik sportovních areálů pro mladé, ale bohužel populace
našeho obvodu rychle stárne, a my nemáme žádná hřiště pro seniorské volnočasové
aktivity po vzoru Asie. Myslím si, že by Jihu
hřiště tohoto typu slušelo. Vážení občané,
určitě je toho spoustu, co trápí vás. Nejen já
se těším na vaše podněty.

Z OBVODU

STŘEDISKO, KDE VOLNÝ ČAS UBÍHÁ SMYSLUPLNĚ
Už od podzimu 2012 sídlí v objektu V Zálomu 1, který
spravuje městský obvod, Středisko volného času (SVČ) Zábřeh. Využívá přitom patnáct
místností a tělocvičnu.
„Naším cílem je vzdělávat
děti i dospělé. Během školního
roku k nám přichází více než pět
set klientů,“ prozrazuje vedoucí
střediska Lenka Červená s tím,
že už nedočkavě vyhlíží rovněž
plánovanou rekonstrukci atria
i hřišť v rámci objektu.
„Díky tomu dojde k rozšíření a ke zkvalitnění naší nabídky.
Týká se to zejména sportovních
kroužků a venkovních akcí pro

veřejnost, ale také environmentálního vzdělávání pro školy
a klienty kroužků. Pestřejší program budou mít i příměstské tábory o prázdninách,“ upřesňuje
Lenka Červená s tím, že úpravy
přináší i nové výzvy.
„Chtěla bych se věnovat mezinárodním projektům mládeže. To je téma, které mě zajímá
a tento prostor má opravdu
velký potenciál,“ konstatuje dále
L. Červená, jejíž tým připravuje
tematické akce jako například
Den Země, Výstava železničních
modelů a podobně.
SVČ Zábřeh nabízí v rámci
pravidelné činnosti sportovní,

výtvarné, keramické, taneční
i společenské kroužky pro děti
i dospělé. Zároveň jsou k dispozici dopolední programy pro

rodiče s dětmi a miniškolka.
Více informací o Středisku volného času Zábřeh najdete na:
www.svczabreh.cz.

PEXESO OSLOVILO I SBĚRATELE V ZAHRANIČÍ
Pexeso Ostravy-Jihu boduje u renomovaných sběratelů.
A dokonce v zahraničí. Potvrzuje to Martin Hanzel, který má ve
sbírce 6 800 kusů této karetní
hry. Nedávno jeho početnou
kolekci obohatilo pexeso z Jihu.
„Oslovil jsem starostu Martina Bednáře, který mi zaslal tři
kusy. To znamená, že jeden kus
zůstane v mé sbírce. Jeden poputuje sběrateli do Bratislavy

a třetí do Brandýsa nad Labem,“ popisuje svou zkušenost
Hanzel, jenž se ke sbírání dostal
už v dětství, kdy hrával pexeso
s rodiči.
Úlovek z Jihu řadí zakladatel
Klubu sběratelů pexes do kategorie pexes místopisných.
„Pexes s tématem, jak dané
místo vypadalo kdysi a v současnosti, je více. Zajímavé však je
tím, že mnoho měst v okolí Ost-

Foto: archiv Martina Hanzela

ravy či Karviné nemá možnost
takové pexeso vytvořit. Region
je postižen důlními vlivy a třeba
mé rodné město Orlová takovou
možnost nemá,“ říká dále Martin
Hanzel, který pexesa zároveň vytváří a vydává.
Radnice vydala pexeso s tematikou Ostravy-Jih v roce
2020. Pexeso je stále možné zakoupit v infocentru na Náměstí
Ostrava-Jih za 30 korun.

SVÁTEČNÍ VÝZDOBA KRÁŠLILA OBVOD
Vánoce jsou za námi. To
značí, že také sváteční výzdoba
už brzy opustí ulice a veřejná
prostranství v obvodě.
Od prosince jste se mohli
setkat se čtyřmi nasvícenými
vánočními stromy, a to na Náměstí Ostrava-Jih, naproti radnice a kulturního domu Akord

a u Domu s pečovatelskou službou na ulici Odborářská.
Na ulici Horní vyvolaly velkou pozornost kolemjdoucích,
a to hlavně dětí, koňské spřežení se saněmi i tradiční „péefko“.
Tento světelný motiv ozdobil
také ulici Výškovickou, a to
u konečné zastávky tramvají.

K vánoční atmosféře přispěly i další 3D prvky, které byly
na mnoha místech v obvodě
umístěny. Například u Akordu
se jednalo o oblíbené kapry
ve fontáně, lucerna obohatila
prostranství naproti Kina Luna
a na ulici Dr. Martínka příchozí
zaujala průchozí baňka.
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Svátečně nasvícený vzhled
získaly rovněž budova A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Kino Luna a kulturní
dům K-TRIO.
Sváteční výzdoba realizovaná firmou Blachere-Illumination CZ bude v obvodě zářit do
6. ledna 2022.

www.ovajih.cz

Z OBVODU

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB PRO ZÁKAZNÍKY

Foto: Lukáš Ston

Oblíbenost infocentra INFO JIH!!!, jež
se nachází na Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce, roste. Potvrzuje to zvyšující se počet návštěvníků. Těch od otevření v červnu
2020 přibývá každý měsíc. „Momentálně
návštěvnost dosahuje zhruba 1 200 osob
měsíčně. Na fungování přitom máme velmi
kladné reakce jak ze strany zákazníků, tak
pracovníků,“ prozrazuje Jiří Šimon, ředitel
informačních center.
I proto od 1. ledna dochází k prodloužení
otevírací doby, a to od pondělí do pátku od

7.30 do 17.30 hodin. Nadále se počítá s tím,
že infocentrum bude mimořádně otevřeno
rovněž během víkendových akcí. Dalším
plánem je daleko větší součinnost v rámci
participativního rozpočtu Náš Jih.
„Nabídku služeb chceme rozšiřovat,“
ujišťuje Jiří Šimon s tím, že zájemci mohou
stále v architektonicky přitažlivém objektu zakoupit různé upomínkové předměty,
knižní publikace vztahující se k obvodu či
dárky. Kompletní nabídku infocentra INFO
JIH!!!, které funguje díky finanční podpoře

obvodu, najdete na webových stránkách:
www.ostravainfo.cz, sekce Info o Ostravě,
podsekce Infocentra OSTRAVAINFO!!!.
Zásadní novinkou pro letošní rok je navázání úzké spolupráce s Dopravním podnikem Ostrava. „Nyní nabízíme prakticky
stejnou škálu služeb jako klasická prodejna
dopravního podniku, a to včetně prodeje
dlouhodobých jízdenek,“ říká dále ředitel
Jiří Šimon.
V životě o spoustě věcí rozhodují maličkosti, a proto se v infocentru snaží být
připraveni na to, kdyby bylo nutné komukoliv pomoci v nouzi. Z toho důvodu se
v budově nachází defibrilátor pro pomoc
dospělým i dětem. Přístroj za 48 800 korun
koupila radnice, kde je defibrilátor připraven pomoci již od února 2018. „Defibrilátory umístěné na frekventovaných místech
už v Česku zachránily několik životů. Jsme
rádi, že tento užitečný přístroj mají k dispozici také občané a návštěvníci obvodu
přímo na novém náměstí. Technické podmínky pro umístění přístroje jsou poměrně
náročné, a infocentrum tak bylo prakticky
jedinou možností, kde může být defibrilátor k dispozici,“ uzavírá místostarostka
Hana Tichánková.

NEBYTOVÝ PROSTOR SE PROMĚNIL V ÚTULNÝ BYT
Tam, kde neschází dobrý nápad a kreativita, je vždy prostor pro zlepšení a inovaci
současného stavu. Potvrdilo se to i v případě domu na ulici Vlasty Vlasákové 2
v Bělském Lese, kde se nacházel nebytový
prostor. Po změně dispozic prostor a celkové rekonstrukci je zde aktuálně k dispozici
útulný byt 4+1.
Oprava probíhala šest týdnu v průběhu
října a listopadu. „Kompletně jsme vyměnili
umakartové bytové jádro za jádro ze sádrokartonu, došlo také k instalaci vany a sprchového koutu, nové dlažby a obkladů. Do bytu
byla na míru vyměřena kuchyňská linka s ve-

stavným sporákem, jehož součástí jsou plynová varná deska a elektrická trouba,“ upřesnila
místostarostka Markéta Langrová, která má
v gesci bytovou a nebytovou oblast v obvodě.
V celém bytě je nová vinylová podlaha,
bytové dveře, rekonstruovaly se omítky, vymalovalo se. V rámci oprav byly vyměněny
rozvody elektroinstalace, plynoinstalace,
vodoinstalace. „Uvědomujeme si, že nároky
na kvalitu bydlení se stále zvyšují. Jsme proto rádi, že se rekonstrukce povedla a máme
v portfoliu tento nádherný byt, který splňuje
veškeré požadavky na komfortní a bezpečné bydlení,“ dodala M. Langrová.

CO VZNIKNE MEZI ULICEMI ZIMMLEROVA A TARNAVOVA?
V minulosti městský obvod vykoupil
prodejní stánky mezi ulicemi Zimmlerova
a Tarnavova. Aktuálně se zde nachází volná
plocha, což byl důvod, proč se loni 14. prosince uskutečnilo online veřejné projednání
s občany.
„Jedním z cílů našeho strategického plánu je i participace občanů, proto jsme oslovili občany v daném místě s dotazem, co by
na volné ploše mělo vzniknout. Někteří oby-

vatelé nám také své nápady poslali e-mailem,“ uvedl místostarosta Jan Dohnal.
První skupina obyvatel preferuje využít
pozemek pro stavbu dalších parkovacích
míst a druhá skupina obyvatel by tento prostor ráda využila pro trávení volného času
v podobě parčíku či místa pro setkávání,
které v této části Zábřehu schází. „Vedení
radnice se bude oběma variantami zabývat, samozřejmě i s ohledem na náročnost
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případné technické realizace a pokusí se
je během letošního jara nabídnout občanům v rámci dalšího veřejného projednání.
Za sebe mohu slíbit, že se pokusíme vyjít
vstříc co největšímu počtu občanů. Všem,
kteří nám své podněty zaslali či se zapojili
do online projednávání, bych rád touto cestou poděkoval,“ doplnil Jan Dohnal s tím, že
věří, že další debaty se uskuteční už přímo
v dané lokalitě.

Z OBVODU

PROTIDROGOVÝ VLAK VAROVAL DĚTI I RODIČE
Stovky dětí ze šesti základních
škol – Kosmonautů, Šeříková, Mitušova, Jugoslávská, Provaznická
a Volgogradská – se 26. a 29.
listopadu prošly protidrogovým
vlakem, který na dva dny zastavil
na svinovském nádraží. Odpoledního zážitkového programu
využili také rodiče s dětmi a veřejnost, pro které byla návštěva
vlaku díky radnici Jihu zdarma.
Celkem jich na svinovské nádraží
zavítalo více než 550.
Interaktivní program je založen na promítání skutečného
příběhu, proloženého soutěžní
hrou a doplněného odborným
výkladem lektora. Děti se pak
na příběh z vlaku dívají z práv-

ního hlediska. Týmově spolupracují a rozhodují se, zda se
jedná o přestupky, trestné činy
a podobně. Děti ve vlaku vyplňují několik otázek týkajících se
právního povědomí, na které
dostanou odpovědi v návazném programu. Akce probíhá
v České republice už několik let
a účastníci se shodují na tom,
že procházka vlakem působí na
děti velmi emotivně a hlavně
preventivně.
„Příjezd protidrogového vlaku byl kvůli covidu-19 několikrát
odložen, takže jsme velmi rádi,
že se nakonec naši žáci mohli
programu zúčastnit. Věříme, že
zážitky získané v tomto prostře-

dí přimějí mladé lidi k zamyšlení
a odradí je od možného protiprávního jednání,“ uvedla místostarostka městského obvodu

Dagmar Hrabovská, která protidrogový vlak navštívila společně s místostarosty Janem Dohnalem a Zdeňkem Hűbnerem.

NA DNĚ, VÍTĚZNÝ SNÍMEK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Nejlepší fotografie budou
v lednu vystaveny v obchodním
centru Avion Shopping park,
v únoru a březnu v obchodním
centru Forum Nová Karolina.
„Soutěž každoročně podporujeme, protože se nám líbí tvůrčí aktivita mladých lidí,“ řekla místostarostka Dagmar Hrabovská,
která společně se zastupitelkou
Hanou Štanglerovou a ředitelkou pořádající školy Zdeňkou
Klečkovou předávala výhercům
soutěže hodnotné věcné ceny.
Nejlepší fotografové nad 18 let
1. David Lukáš (foto: Na dně)
2. Barbora Šebestová
3. Jana Pytlíková
4. Libor Hromádka
5. Květa Děrdová
6. Radim Matýsek

Foto: David Lukáš

Ocenění fotografové se
v prosinci loňského roku sešli
na radnici městského obvodu,
aby si vyzvedli výhry v soutěži,
kterou už podvanácté pořádala
Střední průmyslová škola sta-

vební v Ostravě. Letošní téma
fotografické soutěže Do hlubin
studentova bytí bylo studentům
zvláště blízké, a tak se organizátorům během dvou měsíců sešlo
celkem 253 fotografií.

Nejlepší fotografové do 18 let
1. Marie Kampiková (foto: Knihy)
2. Veronika Boháčová
3. Jonáš Trach
4. Natálie Kožárová
5. Sára Prokopovská
6. Mateusz Tyč
Cena starosty městského
obvodu Ostrava-Jih
Sandra Kovaříková
Cena městského obvodu
Ostrava-Jih
Alžběta Fialová, Duong Hong
Quang, Josefína Pokorná, Tereza
Konečná, Lucie Koželková, Beata
Pawera
Cena Asociace středoškolských klubů ČR
Nela Kubánková
Gabriela Zamazalová

ZNÁMÝ ŠÉFKUCHAŘ DAVID VALÍČEK INSPIROVAL
Chutné a zdravé stravování
ve vzdělávacích institucích na
Jihu je jednou z priorit vedení
radnice. Potvrzuje to i fakt, že
se tři základní školy z obvodu
zapojily do projektu Fajne školní bistro.
Jeho cílem je zatraktivnit
stravování ve školních jídelnách,
a to při akceptování všech předpisů, stanovených finančních
limitů pro nákup potravin a do-

poručení přípravy jídel v těchto
zařízeních. V praxi to znamená,
že ostravský šéfkuchař David
Valíček navštěvuje školní jídelny,
kde inspiruje kuchařky k vaření
nutričně vydatných a současně
zdravých pokrmů.
Od října do prosince postupně kuchařský kouzelník
navštívil ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova v Hrabůvce, ZŠ Františka Formana

na Dubině a ZŠ a MŠ Březinova
v Zábřehu. Žáci i pedagogové
si mohli pochutnat na opravdu špičkovém menu. Konkrétně se servíroval předkrm Fish
and Chips, pak přišly na řadu
kuřecí roláda, ratatouille (tradiční francouzský zeleninový
pokrm), zapečené bramborové
pyré a Panzanella salát.
Přínos projektu si uvědomuje také místostarostka Dagmar
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Hrabovská, jež bezprostředně
po akci řekla: „Vývoj dětí velmi
ovlivňuje úroveň stravování,
a proto klademe velký důraz
na to, aby se v kuchyních vařilo
kvalitně a zdravě. Každou aktivitu tohoto typu vítáme, protože je tou nejlepší inspirací nejen
pro kuchařky, ale zároveň také
pro rodiče školáků, kteří mají
přece jen na své děti daleko
větší vliv.“

www.ovajih.cz

ŠKOLSTVÍ

ŠKOLY ZÍSKALY MODERNÍ KUCHYNĚ

Kuchařky v Základní škole Srbská a v Mateřské škole
Patrice Lumumby se v závěru

rekonstrukce investoval částku
více než 28 milionů korun.
Kuchyně v ZŠ Srbská prošla
celkovou opravou i přilehlých
prostor v budově školní družiny.
Původní prostory byly kompletně vybourány, změnám se nevyhnul ani suterén se sociálním
zařízením pro zaměstnance. Vyměněno bylo celé zařízení kuchyně, obklady, podlahy, dveře,
vzduchotechnika a elektrické
rozvody.
„Školní jídelna byla postavena v 70. letech minulého století
a tomu odpovídalo i technologické vybavení, které bylo za-

loňského roku dočkaly dárku
v podobě zbrusu nových kuchyní. Městský obvod do jejich

staralé a částečně nefunkční.
Naším cílem bylo vybudovat
kuchyň 21. století, v níž se bude
připravovat zdravější strava pro
školáky,“ uvedla místostarostka
Dagmar Hrabovská, která má
na starosti školství v obvodu.
Dodala, že oprava přišla na více
než 22 milionů korun.
Podobně na tom byla i školka P. Lumumby. Aktuálně už
kuchařky pracují v moderní kuchyni s novou vzduchotechnikou, elektroinstalací, podlahami,
dveřmi, obklady a výmalbou. Na
opravu obvod uvolnil přibližně
6 milionů korun.

ŽÁCI SI VYZKOUŠELI ROLE
ZASTUPITELŮ
Zkušenost k nezaplacení.
Zkušenost, kterou většina lidí
nikdy nezažije. I tak mohou žáci
z deseti základních škol v obvodě nahlížet na svou účast
v simulovaném zastupitelstvu.
To proběhlo 30. listopadu
a 1. prosince v sále radnice, kde
se konají skutečná jednání zastupitelstva.
Školáci se seznámili se základy fungování státní a zejména
komunální politiky, vyzkoušeli
si práci ve fiktivních politických
stranách a na závěr se vžili do
rolí zastupitelů. Reprezentovali své politické strany, za které
předkládali návrhy. Následně
o nich debatovali a hlasovali
o jejich přijetí či zamítnutí.

„Mám radost, že se žáci zajímají o to, co se kolem nich děje.
Řešila se například témata jako
bezpečnost nebo příroda. Potěšilo mě, že všechny podněty
byly realizovatelné. Přitom se
jednalo o návrhy, kterými se
zaobíráme i my dospělí,“ zhodnotila projekt místostarostka
Dagmar Hrabovská, která toto
zastupitelstvo vedla. Jednání
se také zúčastnil místostarosta
Zdeněk Hűbner.
Dvoudenní program ocenili
zástupci vzdělávacích institucí.
„Projekt naše žáky velmi oslovil. Troufám si říci, že byli z této
akce doslova nadšeni,“ uvedla
například Šárka Feketsová ze
Základní školy Srbská.

Foto: MŠ Rezkova

PŘEDŠKOLÁCI SPORTOVALI
Sportujeme spolu rádi, vždyť
jsme všichni kamarádi – to byl
název projektu, který během
podzimu provázel děti z MŠ
Rezkova. Předškoláci rozvíjeli
hravou formou své pohybové
dovednosti, obratnost i tělesnou zdatnost, jak v prostorách školky, školní zahrady, tak
i v přírodě. Na děti čekaly také

dvě sportovní akce – olympiáda
ve Family parku na Skalce a následně ve třídách. Cílem projektu, který byl realizován s finanční podporou statutárního
města Ostravy, bylo motivovat
předškoláky k tomu, aby měli
pozitivní vztah k pohybu.

ADVENTNÍ KALENDÁŘ PŘIPOMNĚL DŮLEŽITÉ HODNOTY
Netradiční adventní kalendář
oživil loni v prosinci chodby radnice městského obvodu. Místo
sladkostí se v okénkách převázaných modrou stužkou po otevření objevovaly hodnoty, jako
například láska, zdraví, štěstí,
svoboda nebo rodina s dětskými kresbami.
Kalendář vyrobily děti z mateřské školy Harmonie. A daly
si opravdu záležet. Jejich dílo
zaujalo. „Adventní kalendáře
mají v našich třech školkách už
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patnáctiletou tradici. Vyrábíme
ho společně s rodiči každý rok
a každý rok se na něj děti těší.
Každý den si jedno okénko za
zvuku zvonečku otevřeme, zazpíváme si, je to pro nás takové
pozastavení v předvánočním
čase. Loni jsme se rozhodli, že
jeden umístíme také na naši
radnici. Jsme rádi, že se okolojdoucím kalendář líbil,“ uvedla
ředitelka mateřské školy Harmonie Lenka Divínská, autorka
nápadu.

ŠKOLSTVÍ

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ PROPOJILY GENERACE
Život je o neustálém nabírání zkušeností. Uvedla Vlastimila Čechová během rozhovoru
v rámci vzdělávacího projektu
Příběhy našich sousedů.
Ten si klade za cíl probudit v nejmladší generaci zájem
o historii a dokumentaristickou
práci, přičemž žákovské týmy
mají za úkol vyzpovídat pamětníka z regionu. Trojice deváťáků
ze ZŠ Františka Formana si vybrala právě zmíněnou historičku
a bývalou pedagožku Ostravské univerzity, které adresovali
spoustu otázek.
„Projekt vnímám jako vhodný alternativní způsob výuky

moderní historie. Výhody spatřuji také v týmové a mezigenerační spolupráci. V neposlední
řadě v tom, že žáci musí umět
získané informace roztřídit, rozpoznat, co je podstatné a co nikoliv, a poté vše odprezentovat.
Všechny tyto zkušenosti se jim
určitě budou hodit v dalších letech,“ řekla místostarostka Dagmar Hrabovská.
Práce žáků totiž nekončí
pouze tím, že provedou sérii
rozhovorů s pamětníkem. Úkolů
je více. Následně musí zrealizovat nějaký výstup, a to v podobě psané, rozhlasové či video
reportáže.

Městský obvod podpořil tento přínosný projekt, do kterého
jsou dále v Ostravě-Jihu zapoje-

ny ZŠ Krestova, ZŠ Kosmonautů
15 a ZŠ B. Dvorského, částkou
91 600 korun.

AMERIČTÍ DIPLOMATÉ NAVŠTÍVILI ZŠ KRESTOVA
Neobyčejný, ale o to cennější zážitek. Deváťáci ze Základní
školy Krestova v Hrabůvce si
zpestřili hodinu angličtiny debatou se zástupci Velvyslanectví Spojených států amerických
v České republice.
V delegaci nechyběl ani voják armády Spojených států,
který představil svou armádní
kariéru a prozradil, co jej motivovalo, aby působil v diplomatických službách. Následně se

Foto: ZŠ Krestova

žáci s ním utkali v přetlačování
rukou neboli v páce.
Školáci se také hostů doptávali na zajímavosti z jejich pracovního a rodinného života.
Opomenut ovšem nezůstal ani
významný americký svátek, a to
Den díkůvzdání.
Akce proběhla ve druhé polovině listopadu v rámci programu Speakers‘ Bureau, jež
organizuje Americké centrum
v Praze.

MALÁ ŠKOLA S VELKÝM UMĚLECKÝM SRDCEM
Základní uměleckou školu
na ulici Sologubova v Zábřehu
čeká v příštím školním roce plejáda oslavných akcí. Důvodem
je třicet let existence této vzdělávací instituce. V lednu ve škole
chystají koncert, který představí

instrumentální zdatnost žáků
hrajících na hudební nástroje.
Koncert bude následně k dispozici na webových stránkách
a sociálních sítích školy. „Na
březen chystáme okresní soutěž dechových nástrojů, rovněž

u nás proběhne okresní kolo tanečního klání a již pátým rokem
organizujeme soutěžní přehlídku
Múzy Ilji Hurníka,“ vyjmenovává
další aktivity Monika Rozsypalová ze ZUŠ Sologubova s tím,
že škola nabízí tři obory, a to

ZAČÍNAJÍCÍ PŘÍRODOVĚDCI ÚŘADOVALI V MŠ FRANTIŠKA FORMANA. Na zhotovení přírodní zahrady v mateřské škole Františka Formana na Dubině se podílel městský obvod Ostrava-Jih. A byla to správná volba. Přínos zahrady se projevil při realizaci
projektu Malí přírodovědci. Do altánu byl mimo jiné pořízen badatelský stůl, na němž
děti zkoumaly rostliny i drobné živočichy a pozorovaly přírodní děje. Hnízdící budka se
zabudovanou kamerou zase umožnila sledovat život ptáků přímo na monitorech počítačů v jednotlivých třídách. „V raném věku je klíčovým faktorem učení prožitek a zapojení všech smyslů. Děti se tak celý rok staraly o vyvýšené záhony v atriu, zasely do nich
bylinky, sledovaly, jak klíčí a rostou. Nakonec úrodu sklidily a vychutnaly si vlastnoručně
připravenou bylinkovou pomazánku,“ doplnila Martina Raková, ředitelka mateřinky, s tím,
že na předškoláky čekaly i soutěže, biologické kvízy či exkurze.
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hudební, výtvarný a taneční. „Do
těchto oborů se mohou přihlásit
nejen žáci školou povinní, ale
také dospělí a děti, které ještě
nemají pět let,“ doplňuje Rozsypalová. Více informací zjistíte na:
www.zus-sologubova.cz.

Foto: MŠ Františka Formana

www.ovajih.cz

ROZHOVOR

NIKÉ V BOSTONU
Foto: Jan Vlček

Je z Ostravy-Zábřehu. Mladá, talentovaná studentka prestižní americké vysoké školy soudobé hudby Berklee College
of Music. Když vyslovíte její jméno, je dost pravděpodobné, že na sobě okamžitě ucítíte několik párů očí. To je přece ta
slečna, která v létě před svým odletem do Spojených států koncertovala s kapelou v Bělském lese, která je spoluautorkou
textu nové skladby Please Přemka Forejta a kapely Nebe.
„Před rokem jsem si do svého deníku napsala, že vlastně netuším, kde na světě se budu za rok pohybovat. Čím více
se v Bostonu zabydluji, tím více si uvědomuji, jak je to jedinečné tady být,“ říká Niké Vopalecká, pro kterou jsou vášeň
a nadšení pro muziku stejně důležité jako nezastavovat se na cestě za svým snem. „Děkuji, že při mně stojíte. Bez pomoci
a podpory mojí rodiny, úžasných dárců a oddaných fanoušků bych nikdy denně nevěřícně neprocházela kolem nápisu
Berklee College of Music. Je to čest. Obrovská.“

»»

Jak se zrovna máte?
Prožívám velkou směs pocitů. Uzavírám,
doufám, první z mnoha kapitol na Berklee
College of Music. Je to skoro přesně rok od
doby, kdy jsem se připravovala na přijímací
zkoušky a udělala rozhodnutí se naplno věnovat hudbě. Teď jsem tady, v krásném Bostonu. Studuji po boku vynikajících mladých
hudebníků, učí mě lidé, o kterých se mi ani
nesnilo, že by mě mohli učit – třeba bubeník
Stevieho Wondera a Prince, zpěvačka nominovaná na Grammy. Nikdy jsem neprožila
intenzivnějších pár měsíců, a to jsem teprve
na začátku. Takže se mám skvěle, velmi unaveně a velmi vděčně.
»» Váš život prošel velkou změnou… Tušila
jste, do čeho jdete?
Tušila jsem, že vůbec netuším, do čeho
jdu. Mám ale výzvy ráda a moc ráda se učím
nové věci. Takže ano, bylo to dost děsivé
přestěhovat se na druhý konec světa a ještě za účelem studia hudby na jedné z nejprestižnějších vysokých škol. Jelikož Berklee

a jejich studenty už pár let sleduji na sociálních sítích, věděla jsem minimálně, že je
to opravdu dobrá škola a že u lidí, kteří z ní
vycházejí, jde vidět, že jsou nejen perfektní
ve svém řemesle, ale také je poznat nadšení
a oddanost, se kterými to dělají. Měla jsem
obrovskou radost, že se tyto moje domněnky potvrdily. Je čest se mezi takovými lidmi
pohybovat.
»» Jak bylo pro Vás snadné se adaptovat
na nové podmínky?
Byla to opravdu velká životní změna. Nikdy jsem se z našeho ostravského domu nestěhovala, natož až za oceán. Je to jiný styl
života, mně neznámý systém školství. První
měsíc jsem vůbec nevěděla, kde mi hlava
stojí. Ale když už je člověk tady, začne si
postupně uvědomovat, že ono to zas o tolik jiné není. A že je to prima mít najednou
blízké přátele z celého světa a mít možnost
s nimi tvořit krásné věci.
»» Jakou radu jste před odjezdem dostala?
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Jednu mi dala moje česká učitelka zpěvu, Táňa Wajs z Pop Academy Ostrava. Je
tou, která může za to, že jsem se o Berklee
vůbec dozvěděla. Den před odjezdem mi
řekla: „Když uvidíš, že všichni jdou doprava,
běž doleva.” Často jsem během 1. semestru
na její slova myslela. Je nás tu 600 zpěváků
jen v mém ročníku. Konkurence je obrovská a přijde mi moc smutné, že kvůli tomu
zpěváci často mluví o sobě jako o méněcenných. Já jsem si musela uvědomit a srovnat
v hlavě, že prosadit se není zdaleka jenom
o tom, jak dobrý muzikant jsem. Neskutečně moc záleží na tom, jaký jsem člověk,
jak komunikuji, co dalšího umím, jak tvrdě
jsem ochotna pracovat. A na Berklee je tolik příležitostí, které můžu zužitkovat. Tak se
postupně učím jít doleva, když davy jdou
doprava.
»» Řekněte, jaké účinky má pobyt mimo
domov na mladou ženu?
Každý den se učím tolik věcí. Vůbec
jsem netušila, že to můj mozek dokáže po-

U

POZORUHODNÍ LIDÉ Z JIHU

brat. Učím se zajímavé teoretické principy,
abych si lépe uvědomila, co jsem se vlastně
praktické hudební dovednosti, získávám
naučila a kam se potřebuju posunout.
zkušenosti do praxe v hudební branži, na»» A co chystáte?
sávám inspiraci. Navíc žiju v komunitě lidí,
Tolik krásných věcí! Chystám aranže pro
kteří přicházejí z mnoha míst a kultur, často
jednu českou kapelu, budu skládat několik
vyrůstali více než v jedné. Je tu neuvěřitelná
písní pro různé české umělce a postupmezinárodní dynamika, což je vzácné i náně rozjíždíme spolupráce se spolužáky
ročné současně. Musela jsem se osamostatz Berklee. Moc se těším, že v roce 2022
nit, zvyknout si na šílené tempo života na
budu snad více koncertovat jak doma, tak
Berklee a najít v tom svůj styl a priority.
v Americe, a že mé písně konečně spatří
»» Jak vypadá takový obyčejný den české světlo světa i pod mým vlastním jménem.
studentky v Bostonu?
»» Jeden projekt přímo na Jihu se neuZačíná snídaní v místní jídelně, pokračuje
skuteční – novoroční ohňostroj se z důvov některé z učeben na hodinách jako arandu epidemických nařízení konat nebude.
žování, harmonie nebo třeba soukromé lekO půlnoci jste měla zpívat českou hymnu.
ci zpěvu. Mezi hodinami trénuju v místních
Není Vám to trochu líto?
zkušebnách, nebo se setkávám se spolužáJe. Moc jsem si té nabídky vážila. Ale věky – pracujeme na písních, nahráváme ve
řím, že něco podobného vyjde jindy.
studiu. Nebo dělám věci do školy, kterých je
»» Co Vám za těch několik měsíců mimo
spousta. Přece jen je to vysoká škola. A skoOstravu utkvělo nejvíc v paměti?
ro každý večer jdu na aspoň jeden koncert.
Upřímně? Z velké části Češi, kteří mi na
Většinou dva. Někdy tři. I když žádný nedálku fandí, kteří mi posílají milé zprávy, reamám v plánu, stačí se projít po kampusu
gují na má videa, přispívají finančně. Hodně
a dříve nebo později nějaký skvělý někde
myslím na svou rodinu, blízké přátele, kapeobjevím. To mě na Berklee strašně baví.
lu a ty, kteří to se mnou prožívají. Moc to pro
»» Jací jsou kolegové-studenti? Tvrdí se, mě znamená vědět, že mám doma lidi, kteří
že v zahraničí jim nechybí až přehnané sev tom všem při mně opravdu stojí.
bevědomí. Máte jej také?
»» Míváte potřebu sdílet s ostatními své
Otázka je, co znamená přehnané sebezážitky, události? Jste s přáteli a rodinou
vědomí. Znamená to, že lidi znají svoji hodstále v kontaktu?
notu, ví, že jsou dobří a umí to předat dál
Jsem! Je to pro mě velmi důležité mít
k užitku dalších?
spojení i s okolním světem, protože Berklee
»» Ano.
je tak trochu jedna velká
Ano, takoví lidi tu jsou
bublina. Super bublina,
„Ty studuješ hudbu?
a kéž bychom takoví byli
ale bublina. Snažím se
A jak se budeš živit? Co
všichni. Na Berklee je
co nejvíc sdílet taky na
vlastně budeš dělat? Častotiž příliš jednoduché
svých sociálních sítích
to se se spolužáky smějespadnout do sebelítos(poznámka redakce: ig:
me nad tím, kolikrát jsme
ti a prožívat „impostor
@nikevopalecka, fb: Míša
syndrom”
(syndrom
Niké Vopalecká, www.
podobné otázky z růzpodvodníka), kdy si mynikevopalecka.cz), aby
ných stran slyšeli.“
slíme, že vlastně nejsme
i lidé v Česku měli trošku
vůbec dobří a nemáme
obrázek, co tady prožína takovém místě co dělat. Je to něco, s čím
vám. A abych zase já aspoň trochu věděla, co
musíme aktivně bojovat. Velkou součástí
se děje u nás doma.
studia na Berklee je, že si člověk potřebuje
»» Nebývá Vám někdy smutno?
začít uvědomovat, kým je, co to znamená
Bývá. Ze začátku často, teď už je to
a jak to prezentovat. A musím potvrdit, že
trochu lepší. Všichni si uvědomujeme, že
jsou mezi námi samozřejmě studenti, kteří
jsme právě vstoupili do koloběhu, kdy nám
si o sobě myslí, že jsou mnohem lepší, než
vždycky bude trochu smutno – v Bostonu
možná jsou. Ale lze být pokorný a zároveň
budeme myslet na svou rodnou zemi a tam
hrdý na to, kým jsem a čím mohu přispět.
zase na Boston. A čím víc se bude Boston
A to platí pro každého, nejen pro profesiostávat domovem, tím těžší to bude. Ale
nální hudebníky.
ono to k tomu všechno patří. A vlastně je
»» Co zrovna teď děláte?
to krásné.
Aktuálně dokončuju první semestr a pro»» Čím jste permanentně fascinována?
žívám první zkouškové. Je to zvláštní hekObrovským svítícím nápisem Berklee,
tické období, nejen proto, že mám spoustu
pod kterým denně procházím. I po těch
práce, ale taky proto, že se vracím domů.
čtyřech měsících. A asi to tak budu mít i po
Jak já se těším! Moc potřebuju získat na
čtyřech letech studia. Vždycky když vzhlédchvíli odstup od všeho, co se na škole děje,
nu a vidím ho před sebou, mám pocit, že
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jsem ve snu. Pořád to vevnitř úplně nepobírám a prožívám to jako zázrak. A nejsem
jediná. Pokud je něco, co máme jako studenti Berklee společného, tak to, že si uvědomujeme, jak velká výsada to je tady být.
Fascinuje mě, že tu můžu být, učit se dělat
tak krásné umění od nejlepších z nejlepších.
Fascinuje mě, jakou sílu a hloubku hudba
má. Ať už přichází v jakémkoli žánru, v jakékoli formě. Ono je totiž opravdu trochu
šílené jít studovat umění. „Ty studuješ hudbu? A jak se budeš živit? Co vlastně budeš
dělat?” Často se se spolužáky smějeme nad
tím, kolikrát jsme podobné otázky z různých
stran slyšeli. A přesto všechno jsme tady. To
mě fascinuje.
»» Co Vám udělalo v posledních měsících
obrovskou radost?
Celý ten první semestr. Je to makačka,
tak mám radost, že postupně začínám vidět
progres. A přestože mám stále více otázek
než odpovědí, už tuším, jaké jsou další kroky
a kam se potřebuju posunout dál.
»» Co Vám vždy udělá radost mimo hudbu?
Pozorovat lidi, kteří žijí opravdu naplněný
život. Ať už se profesně věnují čemukoli, pochází odkudkoli, míří kamkoli. Když je vidím,
jak žijí život s hlubším významem a vědí, že
to má smysl. Když vidím lidi, kteří znají svou
hodnotu a dokážou v ukotvení pomáhat
i dalším.
»» Dá se říct, že prožíváte pohádkový příběh plný hudby, velkých možností a nečekaných setkání. Bude pokračovat stejně
i letos, v roce 2022?
Já doufám, že pokračovat bude. Čekají
mě další dva semestry, léto, různé projekty
a spoustu věcí, o kterých zatím nemám ani
tušení. Moc se na ty nové výzvy těším.

www.ovajih.cz

SENIOŘI

KALIŠOVI OSLAVILI DIAMANTOVOU SVATBU

Už od roku 1965 bydlí v Zábřehu manželé Kališovi, kteří
ve druhé polovině listopadu
oslavili diamantovou svatbu. Ta
se konala v klidné a přátelské
atmosféře v domácím prostředí.
Cesta za společnými šedesáti lety života začala v roce 1960,
kdy se seznámili na taneční zábavě v hotelu Grand v Bohumí-

ně. A jelikož se do sebe bezhlavě
zamilovali, věci pak vzaly rychlý
spád. Už 21. října 1961 měli svatbu, v dubnu 1962 se jim narodila dcera Miroslava a o sedm let
později syn Stanislav.
Jan Kališ se narodil v roce
1939. Jako projektant převodových skříní pracoval dvaačtyřicet let ve Vítkovických žele-

zárnách. „Stále rád čtu, luštím
křížovky, peču bábovky a cukroví a zajímám se o sportovní přenosy. V mladším věku jsme rádi
tancovali a chodili na plesy,“ říká
muž, který v roce 2000 odešel
do předčasného důchodu.
Helena Kališová se narodila
v roce 1942. Nejprve byla zaměstnána jako dělnice v Žele-

zárnách a drátovnách v Bohumíně. Po absolvování jeřábnického
kurzu nastoupila jako jeřábnice
do Vítkovických železáren. Následně pracovala v ROMO Ostrava, později v podniku UNIGEO,
a to nejprve ve výdejně rostlin,
pak jako sekretářka. „Vždy mě
bavilo zahradničení, luštění křížovek, zpěv, vaření a pečení
sladkostí, šití, pletení a věnování
se vnoučatům,“ uvádí Helena
Kališová s tím, že vnoučata mají
čtyři – 33letá dvojčata Markétu
a Michaelu a 7letá dvojčata Martinu a Terezu. Od roku 2019 jim
navíc dělají radost pravnoučata
Viktorie a Marek.
Manželé Kališovi od jara do
podzimu pobývají na chatě
v Domašově nad Bystřicí, jež se
jim v důchodě stala druhým domovem. „Oba jsme měli ve svém
životě štěstí na toho pravého
partnera a snažili se udržovat
rodinu pohromadě,“ uzavírá Helena Kališová.

NASPOŘENÉ PENÍZE PUTUJÍ
DO MOBILNÍHO HOSPICE
Chvályhodný počin! Členové senior klubu Akord střádali
v průběhu loňského roku do
imaginární kasičky korunku
ke korunce. Tento dobrovolný příspěvek postupně rostl
a nakonec se vyšplhal na částku

9 360 korun. Dříve narození se
rozhodli tuto sumu věnovat
Mobilnímu hospici Ondrášek,
který sídlí na ulici Gurťjevova
v Zábřehu v objektu spravovaném obvodem. Finance budou
předány během ledna.

BUĎTE COOL SENIOR
Kool senior je název nového
projektu, který chystá příspěvková organizace Kultura-Jih. Díky
členství v tomto projektu, který
je určen pro občany starší 60 let,
mohou zájemci získat kurzy se
DÁRKY PRO KLIENTY KORÝTKA. Domov pro seniory Korýtko v Zábřehu čeká dlouho plánovaná rekonstrukce. Stavební
práce by měly být zahájeny v prvním čtvrtletí letošního roku.
Stávajícím více než 200 klientům, kteří se postupně přemístí
do náhradních prostor ve Slezské Ostravě v objektech Čtyřlístku, městský obvod Ostrava-Jih věnoval vánoční dárky. Ty
jim v adventním čase předala místostarostka Dagmar Hrabovská (na snímku první zleva) vedle Jana Seidlera, ředitele
Domova Korýtko, referentky odboru kultury a školství Šárky
Zubkové a sociální pracovnice Šárky Menšíkové.

slevou až 50 procent, zvýhodněné nabídky na kulturní akce
a připraveny budou i speciální
aktivity pro seniory. Více informací: kulturajih@kulturajih.cz
nebo: 607 063 685.

V G-CENTRU SE NENUDÍ
V komunitním centru Gabriel na ulici Čujkovova 3165/40a
v Zábřehu mohou lidé starší 55 let nebo lidé se zdravotním postižením trávit čas
v rámci pravidelných aktivit
zaměřených na angličtinu,
němčinu, práci s počítačem,
kondiční cvičení, výtvarné čin-
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nosti, práci s keramikou a dalšími materiály. Organizovány
jsou rovněž společné vycházky
a výlety, přednášky, besedy
nebo vernisáže obrazů a fotografií. Podrobnější informace
získáte na e-mailové adrese:
gabriel@ostrava.charita.cz či
telefonním čísle: 731 131 951.

SENIOŘI

SVĚŽÍ VÍTR Z JIHU VE FINÁLE SOUTĚŽE
BABIČKA ROKU
Helena Honyšová z našeho
obvodu reprezentovala Moravskoslezský kraj ve finále celostátní soutěže Babička roku
2021. Akce se konala ve druhé
polovině listopadu v Olomouci.
Ačkoliv hrdá obyvatelka Ostravy, jak sama sebe stále vitální
seniorka tituluje, na medailové
příčky nedosáhla, svou účast
hodnotí kladně.
„Akce se mi velmi líbila. Přijel
mě dokonce povzbuzovat plný
autobus členů našeho klubu,“ říká
Helena Honyšová, jež právě jeden
z klubů seniorů na Jihu vede.
Ve finále se prezentovala básní, kterou odříkala originálním
způsobem – v ostravštině. A plným právem si vysloužila obdiv
všech účastníků akce. „Mnozí

přítomní se mě pak ptali, odkud
jsem tak dlouhý text četla, nicméně já to odříkala zpaměti,“ směje
se čtyřiaosmdesátiletá žena, která se velmi aktivně věnuje také
charitativní práci pro druhé.
„Každým rokem se snažím
vyrábět vánoční ozdoby i hračky pro Mobilní hospic Ondrášek
nebo pro sociálně slabé,“ říká
první vicemiss ze soutěže Miss
Babča 2009.
Přitom zdůrazňuje, že velkým potěšením pro ni jsou, když
má volnou chvíli, ruční práce.
„Ráda pletu ponožky, které pak
dávám třeba do tomboly,“ připojuje další přínosnou činnost
Helena Honyšová, jíž dělají radost také čtyři vnoučata a sedm
pravnoučat.

VÁNOČNÍ NADÍLKA V KLUBECH SENIORŮ
Ani tentokrát nezapomněl
městský obvod na kluby seniorů, které svou činností přispívají
ke zlepšení života starších lidí na
Jihu, a připravil pro ně bohatou
vánoční nadílku. Zástupkyním
pěti klubů je osobně předala místostarostka Dagmar Hrabovská.
„Vánoční nadílka klubům
seniorů se už stala takovou
krásnou tradicí, která je spojena s dobou adventu. Senioři se
setkávají u vánočního stromku,
dají si něco dobrého a rozbalí si
dárečky, které jsme pro ně nachystali. Kluby seniorů i v roce

2021 fungovaly v omezeném režimu, přesto po celý rok byli senioři velmi aktivní a byli inspirací
pro své spoluobčany. Za to jsme
jim chtěli poděkovat alespoň
malými dárky. V roce 2022 přeji
všem hlavně dobré zdraví a naději, že se už příští rok budou
moci zase setkávat bez omezení,“ popřála seniorům místostarostka Dagmar Hrabovská.
Kromě tradiční vánoční
hvězdy seniorky potěšily varné
konvice, potravinové balíčky,
káva, čaj, kalendáře, sada na pétanque a křížovky.

JUBILANTI PROSINEC
Vladimír Šteif  .   .   .   .   .   .   .   . 100 let
Marie Buďárková .   .   .   .   .   .   .  100 let
Vlasta Galčanová  .  .  .  .  .  .  . 100 let
Vlasta Wlaková .  .  .  .  .  .  .  . 100 let
Anna Drozdová  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94 let
Lubomír Kolomazník .   .   .   .   .   . 94 let
Eugenie Dvořáčková  .   .   .   .   .   . 92 let
Štěpán Bartek  .   .   .   .   .   .   .   .   .  90 let
Milena Němečková  .   .   .   .   .   .   .  90 let
Zdeněk Majdyš .   .   .   .   .   .   .   .   .  90 let

Tajemstvím geniality je přivést ducha dítěte do
stáří, což znamená, že nikdy neztratíte své nadšení.
— Aldous Huxley

Miloslava Hrdinová  .   .   .   .   .   .   .  90 let
Božena Fialová .   .   .   .   .   .   .   .   .  90 let
Zdenek Přibyla .   .   .   .   .   .   .   .   .  85 let
Květoslava Wilková .   .   .   .   .   .   .  85 let
Milada Strakošová  .   .   .   .   .   .   . 85 let
Helmut Weczerek  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Drahoslav Škuta .   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Jiří Nebeský  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  85 let
Alica Hudcová  .   .   .   .   .   .   .   .   .  85 let
Milena Foltysová  .   .   .   .   .   .   .   .  85 let
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Břetislav Dutkevič .  .  .  .  .  .  .  .
Jiří Pustka .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Kamila Šťastná .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Maria Brumková .   .   .   .   .   .   .   .
Františka Radová .   .   .   .   .   .   .   . 
Věra Nedoschillová .   .   .   .   .   .   . 
Reinhard Kostřeva  .   .   .   .   .   .   .
Jiřina Sasová .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

www.ovajih.cz
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K DĚJINÁM NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH HOSPOD JIHU
V novém seriálu Jižních listů se budeme zaměřovat po celý rok 2022 na specifická témata z minulosti našeho obvodu.
Prvním okruhem budou hospody, hostince, restaurace a výletní občerstvovací místa. Historie pohostinství se v našem
obvodě začala psát zejména v polovině 19. století a od té doby bychom počet vzniklých zařízení spočetli jen těžko. Na
následující dvojstraně si přiblížíme nejprve nejstarší hostince v Zábřehu.
Už v raném novověku patřilo k výsadám fojtů (zástupců vrchnosti) právo prodávat pivo a lihoviny poddaným. Zábřežští fojtové
odebírali pivo ze zdejšího zámku, hrabůvečtí z Paskova a výškovičtí
ze Staré Bělé. V roce 1616 patřilo k povinnostem zábřežského fojta,
aby při obnovení obecního práva a o posvíceních naléval alkoholické
nápoje: „Ittem tenž fojt zábřežskej jest povinen předně s ouřadem
svejm i s obcou zábřežskou za všeckno pospolu. Při obnovování nového ouřadu a neboližto práva, i také když se karmašové držívají,
předně vína, po třech vedřích nebo po čtyrech, když se jim od pána
ze sklepu panského vyšenkuje, takž také i piva panského a pálení
bráti. To vše povinen vyšenkovati a za takovej statek panskej dobré
peníze tržiti, posudné také hodně a dobře platiti Jeho Milosti pánu
svému povinen jest a bejti má.“ V polovině 19. století došlo k zániku
vrchnostenského systému, fojty nahradili volení starostové a z celé
řady někdejších fojtství se staly hostince.

sloužila jako škola, byla obcí Zábřeh nabídnuta k prodeji. Tehdejší
duchovní správce Zábřehu si k tomu poznamenal: „Starou školu
koupila společnost občanů v počtu 29, aby prý nepřišla do ruk židům, a chce zvětšivši a vystavivši ji výše zařídit v ní obecní hostinec.“
Vlastenečtí zábřežští obyvatelé se báli, aby v obci nevznikla druhá
židovská hospoda. Starou školu zvýšili o patro se sálem a začali hledat provozovatele. Jaký to paradox dějin, že hostinec nakonec svěřili do péče žida Moritze Heitlingera. Hostince zvaný na počátku 20.
století Společný hostinec U Zlaté koruny zanikl rokem 1908, neboť
obec zakoupila budovu zpět, dala jí neobarokní kabát a adaptovala
ji na radnici. Ta zde setrvala do roku 1924, kdy se Zábřeh stal součástí
Velké Ostravy. Nyní budovu využívá sbor baptistů.

TŘETÍ HOSTINEC
Také v roce 1871 otevřel v pořadí třetí hostinec v obci Petr Jureček
ve svém stavení č. p. 53, které bychom hledali na dnešní Starobělské ulici nedaleko atletické haly. O hostinskou koncesi požádal již
roku 1870 a získal ji následujícího roku za podpory obecního výboru,
který ocenil skutečnost, že Jureček přispěl k vybudování spojovací
cesty mezi okresní silnicí a cestou do Vítkovic. V přízemním stavení se nacházela nálevna, spolková místnost a velký taneční sál. Po
smrti zakladatele podnik převzala v roce 1914 jeho manželka Marie
a v roce 1925 syn Pavel. Hostinec získal na oblibě zvláště v meziválečném období, kdy v jeho těsném sousedství začala vyrůstat vilová
čtvrť Zábřeh-Družstvo a také sem chodívali obyvatelé celé Velké
Ostravy. Z těchto důvodů Pavel Jureček rozšířil koncesi o podávání
kávy, čokolády, čaje a jiných nápojů a občerstvení. Jurečkův hostinec
zanikl v novém režimu v roce 1950.

OD FOJTSTVÍ K HAVRÁNKOVI
Nejinak tomu bylo v Zábřehu. Zdejší fojtství č. p. 1 odkoupil po
zániku vrchnostenského systému movitý žid Jakob Weiss, jenž v někdejším fojtství provozoval řadu let hospodu. V 90. letech 19. století
podnik odkoupil další ze zábřežských židů – Ignác Vincenc Goldeberger, zakladatel zdejších pískových dolů. Ten hostinec rozšířil
o prostorný sál, neboť do podniku nechodili již jen místní, ale také
přespolní při cestě z Vítkovických železáren. V roce 1900 hostinec
odkoupila obec, která zde otevřela vlastní Občanskou besedu a také
zde měla své kanceláře. V roce 1909 obec objekt prodala opět do
soukromých rukou a podnik často střídal majitele. V roce 1923 jej
zakoupil Rudolf Havránek, jehož jméno nese podnik dodnes, ačkoliv v období minulého režimu byl rodině Havránkovým hostinec
zabaven a zařazen do provozu komunálního podniku Restaurace
a jídelny Ostrava pod neutrálním názvem U Zbrojnice. V roce 1955
začal sál hostince sloužit potřebám studia Československé televize
Ostrava. Po revoluci byl podnik navrácen potomkům původního majitele a aktuálně jej provozuje Dana Chodníčková, vnučka Rudolfa
Havránka.

OPĚT ŽIDÉ
Na počátku 80. let 19. století zakoupil Leon Fertig pozemek
u nově budované silnice mezi Vítkovicemi a Zábřehem. Významný představitel zábřežské židovské komunity plánoval na parcele
u tehdejší hranice Vítkovic a Zábřehu vybudovat hostinec. Fertig
získal hostinskou koncesi a 15. října 1885 v nárožní novostavbě otevřel podnik, kde se nalévaly zejména lihoviny. Hostinec stojící tehdy
uprostřed polí se stal místem pitek, zábav i plesů. Od roku 1886 poskytoval také ubytování. V roce 1888 Leon Fertig zemřel a koncesi přejala jeho žena Henriette, která však roku 1894 zemřela také.
V roce 1904 skoupil všechny dědické podíly manžel jedné z Fertigových dcer – Jindřich Schönthal. Ten podnik zásadně přestavěl
a přistavěl k němu reprezentativní společenský sál obrácený do nynější ulice Štramberská. Jindřich Schönthal provozoval podnik až do
své smrti v roce 1937, kdy podnik převzal syn Bernard. Během války
byl hostinec arizován, po roce 1948 byl převeden do komunálního
sektoru. Schönthalovo jméno zůstalo části podniku dodnes, ačkoliv
i tento podnik nesl po jistá léta různé názvy – Na Krásné vyhlídce,
U Ocelárny…

Objekt bývalého fojtství sloužil na počátku 20. století jako obecní
hostinec. Dnes je zde restaurace Havránek.

NECHCEME ŽIDA!
V roce 1871 byla otevřena v Zábřehu v ulici Závoří za kostelem
nová obecná škola. Dosavadní budova č. p. 101, která do té doby

20

NEŘESTNÝ PODNIK
Kolem nově založené silnice mezi Zábřehem a Vítkovicemi (dnešní ulice Ruská) probíhal od 80. let předminulého století čilý stavební
ruch. V roce 1885 postavil blíže Zábřehu Richard Kříž další hostinec
s č. p. 146. Jednalo se o jednopatrový vkusně řešený objekt, který bychom hledali v místech dnešní benzinové stanice v blízkosti nového
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ředitelství Vítkovických železáren. Richard Kříž měl v úmyslu zřídit
v Zábřehu „lepší“ podnik, kde by se nenalévaly jen lihoviny a pivo,
ale kde by se podávala také káva, čaj či čokoláda. Myšlenka ale vzala
v dělnickém prostředí brzy za své. Jelikož podnik nedisponoval sálem,
konaly se veškeré zábavy přímo v nálevně, zatímco ve vedlejších místnostech se hrály hazardní hry. Podnik byl znám také provozováním
prostituce. Zakladatel podniku zemřel roku 1893 a hostinec převzala
vdova Ludovika Křížová, jež vedení hospody svěřovala různým nájemcům. V letech 1899–1900 vykonával provoz Anton Ellinger, který
do hostince umístil také poštovní úřad, což se odrazilo v pozdějším
názvu hostince U Pošty. Od počátku 20. století hostinec střídal nájemce i majitele. V roce 1924 zakoupili podnik manželé Antonín a Josefa
Markovi, podle nichž získal jméno U Marků. V roce 1950 hostinec zanikl a budova začala sloužit potřebám místní lidové knihovny a Osvětové besedě. Patrně v 80. letech byl zchátralý objekt zbourán.

v zábřežské provozovně „scházejí nejhorší darebáci a prostitutky“.
Tzv. animírky lákaly dělníky ke vstupu do podniku, opíjely je při vedení hovorů a pak je vydávaly napospas profesionálním hazardním
hráčům. Kvetla zde prostituce, výjimkou nebyly rvačky mezi hosty.
V roce 1942 byla hostinská koncese vymazána a budovu bývalého
Pospíšilova hostince zakoupila Štrambersko-vítkovická cementárna, která prostory adaptovala na závodní kantýnu.

ELEGANTNÍ VÝLETNÍ HOSPODA NA OKRAJI
LESA
V roce 1901 byla na okraji Bělského lesa otevřena restaurace Wald
Quelle/Lesní pramen, kterou dnes známe jako Dakotu. Tato v pořadí již šestá starobělská hospoda se brzy stala oblíbeným výletním
místem ostravských dělnických rodin, které chodily do Bělského
lesa na nedělní vycházky. V roce 1903 se zábřežský řezník a radní
Albert Helbich rozhodl, že pod dolním koncem Bělského lesa vybuduje na katastru Zábřehu druhý výletní podnik. Úřady mu však neudělily hostinskou koncesi s odůvodněním, že by vytvořil nezdravou
konkurenci restauraci Lesní pramen. Situace se změnila až na konci
první dekády 20. století a roku 1909 Helbich otevřel hostinec č. p.
379 v nízké přízemní budově se sedlovou střechou. Helbichův hostinec ve svých začátcích sestával z nálevny, tří zvláštních místností
a letní zahrady s verandou. Podnik se stal brzy oblíbeným a v meziválečném období zde putovaly o hezkých dnech stovky lidí. V roce
1928 se Albert Helbich rozhodl podnik přestavět, ale jelikož v roce
1930 zemřel, provedl adaptaci až jeho syn Jan. Ze skromného hostince vyrostl moderní dvoupatrový hotel s restaurací vybudovaný
ve stylu čistého funkcionalismu. Stavbu provedl architekt a stavitel
František Grossmann z Moravské Ostravy. Nový podnik byl otevřen
v roce 1932. Roku 1939 měl hotel Jana Helbicha v 1. poschodí šest
ubytovacích místností, jednu samostatnou koupelnu, splachovací
záchody, kamenné podlahy pokryté linoleem a příruční lékárnu pro
hosty, což vše dohromady splňovalo podmínky pro zařazení hotelu
do skupiny C hostinských zařízení s oprávněním k ubytování cizinců.
V dubnu 1949 převzala hotel Jana Helbicha s restaurací, tančírnou
a kavárnou Krajská odborová rada v Ostravě a následujícího roku
bylo dlouholetému majiteli zrušeno živnostenské oprávnění. Po roce
1989 získal podnik opět jméno svého zakladatele.

Hostinec U Marků v časech, kdy zde již sídlila knihovna; 70. léta
20. století.

NEDOBRÁ POVĚST
V roce 1887 vznikl v domě č. p. 131 Jana Pospíšila (dnes Štramberská č. p. 1218) další hostinec, jenž stál v sousedství cementárny
Adolfa Suesse. Jan Pospíšil roku 1898 předal podnik svému synovi
Ladislavovi. Podnik vyhledávali zejména dělníci vítkovických závodů. Ladislav Pospíšil požádal v roce 1900 o koncesi na nalévání
lihovin, neboť do té doby směl podávat pouze teplé nápoje, pivo,
víno a občerstvení. Dělníci však žádali alkohol, který nakupovali
v sousedních obchodech. Okresní hejtmanství v Moravské Ostravě
i moravské místodržitelství v Brně se k žádosti postavilo zamítavě.
Pospíšil neuspěl ani u ministerstva vnitra. Záležitost se nakonec
vyřešila jinak. V roce 1906 úřady Ladislavu Pospíšilovi odebrali
hostinskou koncesi kvůli provozování prostituce a hazardních her
v hostinci. Nezůstal zavřený však příliš dlouho. V roce 1910 byla
Pospíšilovi koncese obnovena, neboť v okolí podniku vyrostla nová
válcovna a ocelárna Vítkovických železáren. Žádost o obnovení
podniku obsahovala také pět archů papírů s dvěma sloupci podpisů dělníků, kteří chtěli hospodu obnovit. Pospíšil zároveň znovu
požádal o koncesi na nalévání lihovin „neboť dělník nepije dříve
piva, dokud nevypil skleničku rumu nebo jiné kořalky a jelikož mu
podepsaný v tomto případě nemůže vyhověti, zastaví se u prvního
lepšího obchodníka smíšeným zbožím, kde dostane vše tak, jak si
to přeje a níže podepsanému nezbývá nic jiného, než aby se mlčky díval, jak jednoho hosta za druhým ztrácí“. Koncese na lihoviny
byla Pospíšilovi udělena až roku 1913.
Dělnický hostinec se i nadále netěšil dobré pověsti. V roce
1926 Policejní ředitelství v Moravské Ostravě konstatovalo, že se

Původní podoba hostince Alberta Helbicha; okolo roku 1913.

PODĚLTE SE S NÁMI
Máte nějakou vzpomínku na zmiňované podniky? Vlastníte fotografii z těchto hostinců? Podělte se o své materiály a zašlete je na:
petr.prendik@ovajih.cz.
Petr Lexa Přendík
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Z OBVODU

NAMOČ SE PRO RANOU PÉČI
pro ranou péči, a následně doplňuje: „Už od začátku musí tyto
rodiny s dítětem cvičit, rehabilitovat, stimulovat jeho smysly,
jezdí po vyšetřeních, pobývají
v nemocnicích, vyřizují na úřadech. Je to velmi vyčerpávající.
Naštěstí na celou situaci nemusejí být sami, pomáhá jim právě
služba rané péče.“
Zároveň se každý, kdo se zapojí, může symbolicky namočit
do studené vody a vyjádřit tak
rodinám podporu. Kampaň ovšem není jen pro kované otužilce. Namočit se lidé mohou
i tak, že si dají studenou sprchu,
smočí nohu v potoce, ponoří ji
do lavoru.
Služba rané péče, která
rodiny s dětmi s postižením
podporuje, je pro uživatele
podle zákona bezplatná. Více
informací získáte na webových
stránkách:
www.ranapece.cz
a www.nebudsrab.cz.

Foto: Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči je
jednou z unikátních neziskových
organizací, které sídlí v obvodě Ostrava-Jih na ulici Rodinná
v Zábřehu.
Společnost pomáhá rodinám
s dětmi s postižením. Své služby přitom poskytuje rodinám
v celém Moravskoslezském kraji.
Aktuálně probíhá kampaň nazvaná Nebuď srab! Namoč se
pro ranou péči, kterou můžete
až do konce ledna také finančně podpořit. „Kampaní chceme

upozornit na to, jak náročné je
pečovat o dítě s postižením. Rodiče i děti z těchto rodin nejsou
žádní srabi. Je to drsně řečeno,
ale odpovídá to skutečnosti.
Během krátkého času se rodiče
dětí s postižením musí naučit
mnoho věcí, musí překonávat
bezpočet překážek, denně prokazují neobyčejné odhodlání,
vytrvalost, odvahu,“ popisuje
situaci rodin dětí s postižením
Vladimíra Salvetová, ředitelka
ostravské pobočky Společnosti

PRÁVNÍ PORADNA JE STÁLE ZDARMA
Dvanáctým rokem funguje
na Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih (ulice Horní v Hrabůvce) právní poradna.
Služba je pro obyvatele obvodu zdarma. Zájemcům bude
letos k dispozici právník z renomované advokátní kanceláře
Jakovidis, Klega, Partners, který
jim pomůže při řešení složitých
situací.

„Bezplatný právní servis pravidelně využívá mnoho lidí, kteří
přicházejí s nejrůznějšími problémy,“ konstatuje starosta Ostravy-Jihu Martin Bednář s tím,
že většinou se jedná o záležitosti týkající se bydlení, rodiny
nebo potíží se zadlužením.
Bezplatné právní poradenství je stejně jako v uplynulých
letech zajišťováno v kanceláři

B 321, která se nachází v radniční budově B. Poradnu je možné
navštívit každou středu od 13 do
16 hodin.
K využití této služby je nutné
se předem telefonicky objednat, aby si právník na klienta
mohl vyhradit potřebný čas.
Rezervace zajišťuje sekretariát
právního odboru na telefonním
čísle: 599 430 335.

DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY JE V PROVOZU

Už loni 1. listopadu začala
v obvodu zimní údržba místních komunikací, která skončí
31. března 2022. Spočívá ve
zmírňování závad ve sjízdnos-

ganizace Technické služby Ostrava-Jih (TSOJ). Při provádění
údržby je důležitá spolupráce
s občany. Ti mají možnost volat své podněty na dispečink,
jenž je v provozu 24 hodin denně sedm dní v týdnu. V pracovní dny od 7 do 14 hodin se
lze obracet na telefonní číslo:
599 430 270 (odbor dopravy
a komunálních služeb městského obvodu). V době od 14 do
7 hodin a dále v nepracovní
dny a svátky zajišťují dispečink TSOJ na telefonním čísle:
601 568 205.

ti a schůdnosti, které vznikly
povětrnostními vlivy a situací
na místní komunikaci. Kromě
vybraných dodavatelů údržbu
zajišťuje také příspěvková or-
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NÁDOBY NA
OLEJ A TUKY
V obvodě je umístěno
157 nádob, kam lze odkládat použitý kuchyňský olej, což přispívá ke
zlepšování životního prostředí. Tyto nádoby aktuálně mají fialovou barvu.
Prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané v domácnosti lze
recyklovat, a mohou tak
člověku znovu posloužit.
Stačí je slít do obyčejné
PET lahve a odnést do některé z označených olejových nádob.

CHARITA NA
KOŠAŘCE
Školáci ze Základní školy V. Košaře se zapojili do
charitativních akcí. V rámci
projektu Krabice od bot,
který pořádá Diakonie
ČCE, potěšili dárky o Vánocích děti z chudších rodin
v České republice a děti
v azylových domovech
i pěstounských rodinách.
Zároveň ve škole uspořádali sbírku pro útulek neziskové organizace Kočka pro
Tebe, kde se starají o kočky
bez domova.

PROJEKT
O EKOLOGII
ZŠ B. Dvorského se
účastnila projektu Wat.
edu (Water education for
innovative environmental
learning). Zapojilo se do
něj osm institucí ze Slovinska, z Řecka, Maďarska
a České republiky, přičemž školáci z Bělského
Lesa se zaobírali mimo
jiné spotřebou vody
v každodenním životě,
budoucností vody a vodním cyklem. Výstupem
projektu je příručka pro
učitele Handbook.

VOLNÝ ČAS
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Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka:
MĚL MI POMÁHAT PÉCT VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Řešení: 3685149
ŠESTEK, SEDMEK
Sudoku:
32785 = TŘIKRÁT TOLIK
Přesmyčky: KRAVAŘE, KYJOVICE, HLUČÍN, HNOJNÍK, KLIMKOVICE,
1 2 KARVINÁ,
3 4 5HRADEC
6
NAD MORAVICÍ, HOŠŤÁLKOVY,
O O LINHARTOVY,
O S S SLITULTOVICE
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DIÁŘ

DO LEDNA VSTUPTE SPRÁVNOU NOHOU
Jak na Nový rok, tak po celý rok! Kdo by
toto přísloví neznal. V duchu tradice je proto nezbytné zahájit leden kvalitním programem, který vás dobře pobaví a příjemně naladí na celý následující rok. Kultura Jih si pro
vás připravila bohatou nabídku, která vám
snad zpříjemní vykročení do nového roku!
Nový rok je báječnou příležitostí začít
s novým koníčkem nebo zájmovou aktivitou. A tak si Kultura Jih pro vás na první
část roku připravila spuštění mnoha zajímavých kurzů. Pro děti jsou to především
kreativní kroužky, jako například malý animátor nebo divadelní kroužek. Ale na své
si přijdou i starší ročníky, z mnohých doporučujeme například počítačové kurzy pro
začátečníky.
Lednový program je zasvěcen především hudbě a tanci. Pro nejmenší je to zábavný karneval s Hopsalínem v maskách,

pro dospělé pak úžasný ples hitů, kde se
můžete těšit na ty největší diskotékové vypalovačky! V Komorním klubu vás pozveme na novoroční koncert plný populárních
árií a duetů.
Celkem tři operní inscenace nabídne
nová sezona Královské opery v Londýně,
kterou uvidí diváci v Kině Luna, ale také
v kinech ve více než 35 zemích světa. Sezonu zahájí v neděli 23. ledna jeden z nejoblíbenějších titulů repertoáru Královské
opery Pucciniho Tosca s úchvatnou historickou scénou od Paula Browna. Následovat bude Verdiho Rigoletto v režii Olivera
Mearse, pro kterého je to první inscenace
od jmenování do pozice ředitele Královské
opery. Tato výroční projekce oslaví 171 let
od prvního uvedení této opery v roce 1851.
Sezonu 2022 v kinech zakončí La traviata
v oblíbené klasické produkci Richarda Ey-

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

Kurzy pro děti: Taneční klub MINI, Cvičení pro maminky s dětmi, Divadelní kroužek, Malý animátor.
Kurzy pro seniory: Mozkocvična, Počítačový kurz
pro seniory – začátečníci.

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

26. a 27. 1. od 8 hodin
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Soutěž v praktických dovednostech pro žáky základních škol ve spolupráci s odbornými učilišti
a středními školami.

rea, která se na pódiu Royal Opera House
hraje již víc než 25 let. Předprodej vstupenek na celou sezonu již zahájen. Vstupné
je 250 Kč, zvýhodněné vstupné pro seniory a v rámci abonmá pak v ceně 190 Kč na
jednotlivé inscenace.
Pokud si chcete zpříjemnit chladné dny,
tak si vás dovolujeme pozvat na speciální zimní nabídku do Café Luna. Můžete si
vybírat z lahodné nabídky například perníčkové latté, vynikající svařák nebo třeba
nějaký ten filmový drink.
Pojďte si s námi užít začátek nového
roku! Více o programu a novinkách na internetových stránkách: www.kulturajih.cz.

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

29. 1. od 9 hodin
MUZIKOTERAPIE
Muzikoterapie meditaci s chakrovými tibetskými
mísami, kalimbou a bubínky. Lektorka je Lenka
Procházková. 900 Kč / 450 Kč (akce 60+).

SPOLEČENSKÉ AKCE
29. a 23. 1. od 17 hodin
TANEČNÍ VEČERY
Proběhnou dle aktuální situace. Vstupné 70 Kč.
29. 1. od 19 hodin
PLES HITŮ
Diskotékové hity od 80. let až po současnost zahraje Zdeněk Trembač. Můžete se těšit také na
další doprovodný program. Vstupné 200 Kč.

DĚTSKÉ AKCE
16. 1. od 10 hodin
KARNEVAL S HOPSALÍNEM
Karnevalové dopoledne v maskách s klaunem
Hopsalínem. Vstupné 85 Kč.

PŘIPRAVUJEME
Velikonoční workshopy (březen 2022), Příměstský tábor (červenec 2022), Slovanské bohyně
v nás (přednáška, únor 2022), Morana (navazující
seminář na Živu, seminář, březen 2022), Pohybové terapie (kurz, duben 2022).

KOMORNÍ KLUB / SENIOR
POINT
Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 731 472 996,
www.kulturajih.cz, FB kdktrio

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
2.–31. 1.
ZÁPIS DO KURZŮ
Numerologie a tarot, Cvičení na podporu zdraví.

2. 1. od 17 hodin
ZPÍVEJ 2 (Sing 2, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný,
110 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
2. 1. od 19.30 hodin
MATRIX RESURRECTIONS (USA 2021)
Akční / sci-fi, české titulky, od 12 let. Vstupné
130 Kč.
3. 1. od 17 hodin
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI (ČR 2021)
Komedie, režie: Marta Ferencová, přístupný,
109 minut. Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.

VÝSTAVY
7 MALÍŘEK Z MORAVY (leden – únor)
Ludmila Janech Sojková, Eva Faldynová, Vladi Kalach, Ivana Ševčíková, Petra Chýle, Milena Tvardíková a Sylva Firlová vystavují svoji
tvorbu inspirovanou přírodou z různých částí
Moravy, také vlastními představami, enkaustikou. Různé techniky: olej, akryl, akvarel, pastel,
vosky atd.
Nabízíme prostory k realizaci výstav. Informace
na tel. čísle 596 739 225.

2.–5. 1. od 15 hodin
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU (Tre notter til Askepott, Norsko, Litva 2021)
Pohádka / rodinný / fantasy, české znění, přístupný, 87 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

7. 1. od 10 hodin
KÁVIČKOVÁNÍ – BINGO
Přátelské posezení u dobré kávičky a skvělé hry
bingo. Vstupné 60 Kč
8. 1. od 18 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT
Na programu písně, árie a duety oblíbených autorů, jako například G. Donizetti, G. Verdi, O. Nedbal,
A. Thomas, J. N. Holland a další. Účinkují: Barbora
Čechová – zpěv, Adam Grygar – zpěv a Regina
Bednaříková – klavír. Vstupné 180, 165 Kč.
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3. 1. od 19.30 hodin
4. a 5. 1. od 17 hodin
PARALELNÍ MATKY (Madres paralelas, Španělsko 2021)
Drama, režie: Pedro Almodóvar, české titulky, od
15 let, 120 minut. Vstupné 100 Kč.
4. a 5. 1. v 19.30 hodin
MATRIX RESURRECTIONS (USA 2021)
Akční / sci-fi, české titulky, od 12 let. Vstupné 130 Kč.
6.–12. 1. od 15.30 hodin
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD (Clifford the
Big Red Dog, USA 2022)
PREMIÉRA. Komedie / rodinný, české znění, přístupný, 96 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

DIÁŘ
6.–9. 1. od 17.45 hodin
KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ (Ghostbusters:
Afterlife, USA 2022)
PREMIÉRA. Akční / komedie / fantasy, české znění, přístupný, 123 minut. Vstupné 130 Kč.
6.–10. 1. od 20 hodin
KINGSMAN: PRVNÍ MISE (The King´s Man, USA
2022)
PREMIÉRA. Akční / komedie / dobrodružný, české titulky, od 12 let, 131 minut. Vstupné 130 Kč.
10. 1. od 17.45 hodin
KAREL (ČR 2020)
Dokument / životopisný, režie: Olga Malířová
Špátová, přístupný, 127 minut. Vstupné 100 Kč,
senioři 60 Kč.
11. 1. od 17.45 hodin
CINEMA ITALIANO-KULTOVNÍ
NAPROSTÍ CIZINCI (Perfetti sconosciuti, Itálie
2017)
Komedie / drama, české titulky, od 12 let, 97 minut. Vstupné 90 Kč.
11. 1. od 20 hodin
POSLEDNÍ NOC V SOHO (Last Night in Soho,
Velká Británie 2021)
Thriller, české titulky, od 15 let, 117 minut. Vstupné
120 Kč.
12. 1. od 18 hodin
MFF CANNES – HLAVNÍ SOUTĚŽ 2021
MILOVAL JSEM SVOU ŽENU (A feleségem
története, Maďarsko, Něm., Ital., 2021)
Romantický, české titulky, od 15 let, 169 minut.
Vstupné 100 Kč.
13.–16. 1. od 15.30 hodin
TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU (Tre notter til Askepott, Norsko, Litva 2021)
Pohádka / rodinný / fantasy, české znění, přístupný, 87 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
13.–16. 1. od 17.45 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 (ČR, Slovensko 2021)
Komedie / romantický, režie: Jakub Kroner, přístupný, 100 minut. Vstupné 130 Kč.
13.–16. 1. od 20 hodin
VŘÍSKOT (Scream, USA 2022)
PREMIÉRA. Horor, české titulky, od 15 let, 115 minut. Vstupné 130 Kč.
17. 1. od 16.30 hodin
ZÁTOPEK (ČR 2021)
Drama / životopisný, režie: David Ondříček, přístupný, 130 minut. Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.
17. a 18. 1. od 19 hodin
KLAN GUCCI (House of Gucci, USA 2021)
Kriminální / thriller / drama, české titulky, od
15 let, 164 minut. Vstupné 130 Kč.
18. 1. od 16.30 hodin
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL (ČR 2021)
Komedie, režie: Patrik Hartl, od 12 let, 115 minut.
Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.
19. 1. od 17 hodin
UMĚNÍ V KINĚ
SALVADOR DALÍ: RANÁ LÉTA (Salvador Dalí:
Early Diaries 1904–1929, Španělsko 2018)
Dokument, české titulky, od 12 let, 60 minut.
Vstupné 120 Kč, senioři 100 Kč.
19. 1. od 19 hodin
DUNA (Dune, USA 2021)
Dobrodružný / drama / sci-fi, české titulky, od
12 let, 155 minut. Vstupné 100 Kč.
20.–26. 1. (mimo 23. 1.) od 15.30 hodin
ZPÍVEJ 2 (Sing 2, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný,
110 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
20.–26. 1. (mimo 23. 1.) od 17.45 hodin
SRDCE NA DLANI (ČR 2022)
PREMIÉRA. Komedie, režie: Martin Horský, přístupný, 91 minut. Vstupné 140 Kč.

20.–26. 1. (mimo 23. 1.) od 20 hodin
SPENCER (Velká Británie, USA 2021)
PREMIÉRA. Drama / romantický/ životopisný,
české titulky, od 15 let, 111 minut. Vstupné 120 Kč.

1.–31. 1.
DETEKTIVNÍ PÁTRAČKA
Úniková online soutěž pro děti a mládež; více
na www.kmo.cz.

23. 1. od 13.30 hodin
FILMOVÍ ZAČATEČNÍCI
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU (Paw Patrol:
The Movie, USA 2021)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 88
minut. Vstupné 60 Kč.

3.–31. 1.
KRÁLOVSKÉ MĚSTO MARRÁKEŠ
Výstava fotografií Ludmily Janouškové.

23. 1. od 16 hodin
KRÁLOVSKÁ OPERA 2022
GIACOMO PUCCINI: TOSCA
Zahájení nové sezony 2022 londýnské Královské
opery. Italsky s českými titulky, 205 minut, včetně
dvou přestávek. Vstupné 250 Kč, v rámci abonmá
a senioři vstupné 190 Kč.
27.–31. 1. od 15.15 hodin
MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA (My Sweet Monster,
Rusko 2021)
PREMIÉRA. Animovaný / rodinný, české znění,
přístupný, 100 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
27.–31. 1. od 17.30 hodin
MORBIUS (USA 2022)
PREMIÉRA. Přichází nová legenda Marvelu. Akční
/ thriller, české znění, od 12 let. Vstupné 140 Kč.

13. a 20. 1.
ZASNĚŽENÁ DÍLNA
Výtvarná dílna pro děti se zimními motivy.

POBOČKA GURŤJEVOVA

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
tel.: 599 522 321, e-mail: gurtjevova@kmo.cz
10. –31. 1.
ZMRZLÍKOV
Soutěž.

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

27.–31. 1. od 20 hodin
ULIČKA PŘÍZRAKŮ (Nightmare Alley, USA 2022)
PREMIÉRA. Thriller / drama / kriminální, české
titulky, od 15 let. Vstupné 140 Kč.
31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 – KINO NEHRAJE

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
POBOČKA VÝŠKOVICE

29. dubna 33, Ostrava-Výškovice,
tel.: 599 522 350, e-mail: vyskovice@kmo.cz
3.–31. 1.
GALERIE U LESA
PLOCHY SPOTŘEBY
Výstava kreseb Jiřího Franka.
3.–31. 1.
VLOČKOHRANÍ
Tvůrčí dílna; výroba papírových vloček.
3.–31. 1.
TUČŇÁK V IGLÚ
Rychlá zábavná soutěž pro děti.
4. 1. od 10 hodin (do 3 let)
6. 1. 16.30 hodin (od 3 do 6 let)
FLANDIL U DOKTORA
Seznámení se šnečkem Flandilem, jeho kamarády
a s tím, jak to chodí u doktora. V rámci klubu Bělásek
pro děti a rodiče; na akci je nutná rezervace předem.
21. 1. od 16 hodin
NEHTÍKY
Workshop v teenclubu Gaučárna; lakování a zdobení nehtů.

POBOČKA DR. MARTÍNKA

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 599 522 303, e-mail: hrabuvka@kmo.cz
3.– 31. 1.
KDO TO VÍ, ODPOVÍ
Soutěž; kvíz pro všechny dětské čtenáře v tištěné
i online verzi.
22. 1. od 9 hodin
HUSA LÍZA A VÁNOČNÍ HVĚZDA
Krásný příběh o hvězdě, vánočním stromečku
a dlouhé cestě spojený s výtvarnou dílnou; v rámci klubu Martínek pro děti předškolního věku a jejich rodiče.

POBOČKA ZÁVODNÍ

Závodní 47, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 599 522 308, e-mail: zavodni@kmo.cz
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4. 1. od 15 hodin
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů s programem a hudbou
k tanci. Vstup na akci zdarma.
8. 1. od 9 do 13 hodin
LIBOR VILÍM – MOJE EMOCE
Potřebujete vědoměji zacházet sami se sebou a se
svými emocemi? Jste zváni na tři workshopy (nezávislé na sobě), kde vás čeká kupa prožitků, zábavy
i náročnějších témat. Každé setkání bude zahájeno
relaxačním ponořením do tématu emocí a zakončeno vhledem na užití emocí v denním životě. Téma
lednového workshopu zní Emoce jsou moje energie.
Jednorázový vstup 290 Kč, série tří workshopů
790 Kč.
15. 1. od 20 hodin
DISKOPLES SE ZDEŇKEM TREMBAČEM
16. 1. od 15 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
ZMĚNA TERMÍNU
JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU – DIVADLO A. DVOŘÁKA
Divadlo se v plánovaném termínu 5. 1. 2022 neuskuteční. Jednáme o náhradním termínu (jaro
2022).
PŘIPRAVUJEME
2. 3.
MALÝ PRINC – STUDIO DVA DIVADLO
30. 3.
LÁSKA A PÁREČKY
21. 4.
FRAGILE

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
OSTRAVA-ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062,
www.svczabreh.cz
NABÍDKA JARNÍCH A LETNÍCH TÁBORŮ
na webu.

www.ovajih.cz

DIÁŘ
16. 1.
OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ LIGY – FLORBAL
Info: Matěj Erbs

7. 1. v 17.30 hodin
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC SPARTA PRAHA
utkání Tipsport hokejové extraligy

28. a 29.1.
ČERTOVINY – SRAZ DĚTÍ Z LETNÍCH TÁBORŮ
Info: Tomáš Robenek

9. 1. v 16 hodin
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ŠKODA PLZEŇ
utkání Tipsport hokejové extraligy

POBOČKA DUBINA

16. 1. v 16 hodin
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC VERVA LITVÍNOV
utkání Tipsport hokejové extraligy

J. Matuška 26a, tel.: 727 856 841
17. 1.
VESELÉ TVOŘENÍ
Info: Aneta Žilinská

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

OSTRAVAR ARÉNA
4. 1. v 17.30 hodin
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OCELÁŘI TŘINEC
utkání Tipsport hokejové extraligy

23. 1. v 16 hodin
HC VÍTKOVICE RIDERA – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
utkání Tipsport hokejové extraligy
26. 1. v 17.30 hodin
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ENERGIE KARLOVY VARY
utkání Tipsport hokejové extraligy
28. 1. v 17.30 hodin
HC VÍTKOVICE RIDERA – RYTÍŘI KLADNO
utkání Tipsport hokejové extraligy

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
5. 1. od 14 hodin
SEVEROVÝCHODNÍ IRSKO
Přednáška s projekcí. Památky severovýchodního
Irska – předkřesťanské idoly, posvátná místa, život
v irském městě a vesnici. Přednáší Dana Barnetová.
12. 1. od 16 hodin
ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
K tanci i poslechu hraje Pete – sax.
19. 1. od 14 hodin
KAVÁRNA PRO PAMĚTNÍKY
Novoroční setkání. Pořádá Živá paměť, o. p. s.
25. 1. v 10 hodin
BĚLSKÝ LES V ZIMĚ
Vycházka do okolí. Sraz v 10 hodin v charitním
středisku Gabriel. Zajišťuje Danuše Hanáková.
26. 1. od 14 hodin
TRÉNINK PAMĚTI
Přednáší Marta Machovcová.

1.–16. 1. 2022

Příspěvkem podpoříte projekty
Charity Ostrava a Charity sv. alexandra.

Podpora Šatníku Charity Ostrava, Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice,
Rekonstrukce zázemí pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie, Obnova vybavení
kuchyně v Hospici sv. Lukáše, Vybavení dětského hřiště v Charitním domě sv. Zdislavy,
Rekonstrukce podkroví v Charitním domě sv. Václava, Plynofikace a rekonstrukce kotelny
v hlavní budově 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)

Foto: archiv kulturního domu Akord

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

MICHAL DAVID BUDE HVĚZDOU
REPREZENTAČNÍHO PLESU

Charita OstraVa | www.ostrava.charita.cz
Charita sV. alexanDra | www.charita-sv-alexandra.cz

Populární zpěvák a hudební skladatel Michal David bude
hlavní hvězdou 29. reprezentačního plesu městského obvodu
Ostrava-Jih. Ten se uskuteční 25. února, přičemž slavnostní
zahájení je naplánováno ve 20 hodin. Dále se mohou příchozí
těšit na jeden z nejuznávanějších tanečních orchestrů v České
republice Moondance Orchestra Martina Kumžáka, který vystoupí spolu se čtyřmi sólovými zpěváky Dashou, Naďou Wepperovou, Dušanem Kollárem a Michalem Cermanem.
Vstupenky v ceně 600 korun (velký sál a salonek), a to
včetně večere, budou v prodeji od 15. ledna v pokladně kulturního domu Akord (náměstí SNP v Zábřehu) nebo v informačním centru INFO JIH!!! na Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce.
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SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ÚNOR

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

NEPŘEHLÉDNĚTE!
V průběhu měsíce ledna nejsou
velkoobjemové kontejnery přistavovány. Jedná se o každoroční
opatření, kdy v prvním měsíci nového roku ještě probíhá velký povánoční úklid.
Pracovníci OZO Ostrava a Technických služeb Ostrava-Jih jsou
v lednu vytíženi pracemi souvisejícími s úklidem vánočních stromků
a kompletní očistou po vánočních
a novoročních svátcích.
Od února však opět můžeme
přistavených
velkoobjemových
kontejnerů využívat. Aktuální informace najdete na: www.ovajih.cz.

Úterý 1. 2.

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

J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská × Sámova
U Lesa 39, 80
Plzeňská 15
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80
Čtvrtek 3. 2.

Provaznická 1, 11, 63,
U Prodejny 7
Klegova 62

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

Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 95
Hasičská 60

Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 4
Hulvácká 22

Pondělí 7. 2.

Středa 9. 2.

Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Bystřinova 16
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody
24
Úterý 8. 2.

Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště × Krokova
Dolní 75, 82

Horymírova 30, 114,
126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 4, 35
Čtvrtek 10. 2.

Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD
– střed
Plzeňská 8

Strelkovova 1
Sologubova 9
Pondělí 14. 2.

Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23,
38, 50
Úterý 15. 2.

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

Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26

29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 1, 21
Čtvrtek 17. 2.

Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34,
52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39, 49, 71
Drůbeží 1
Pondělí 28. 2.

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

MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH
NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Lokalita

Ulice

č. o./č. p.

Plocha
m2

Minimální nájemné
za m²/rok

Účel

Zábřeh

Plzeňská

2619/10

94

bývalá učebna

900 Kč

Hrabůvka

Horní

1492/55

149,09

prodejní prostor

Zábřeh

Čujkovova

3165/40a

95,27

bývalé kadeřnictví

2 000 Kč
1 200 Kč

ovajih.mobilnirozhlas.cz

nemovitosti.ovajih.cz

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

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář

Odbor hospodářské správy

Ing. Radim Navrátil

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

599 430 331

Odbor školství a kultury

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.

599 430 132

Odbor podpory volených orgánů

Bc. Renata Štroblíková

599 430 289

599 430 331

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

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská
Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal

599 430 331
599 430 345
599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková

599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

599 430 410

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

599 430 268

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná: 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: 3. 1. 2022 • Číslo: 1 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 1. 2022 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň,
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak.
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INZERCE

ODVEZU / PġIVEZU

SC-500708/01

Společnost Hilite Czech se zaměřuje na vývoj
a výrobu komponentů, systémů pro snížení spotřeby
paliva a výfukových plynů ze spalovacích motorů, ale
také na technologie budoucnosti, jako je e-mobilita
a Thermal management. Náš závod je situován na
samém konci průmyslové zóny Hrabová, kde
aktuálně nabízíme v čistém a nehlučném
prostředí tyto pracovní pozice:

OPERÁTOR VÝROBY
SKLADNÍK (s průkazem VZV i bez něj)
ÚDRŽBÁŘ (nutná vyhláška 50)
JUNIOR PROCESNÍ INŽENÝR

SC-500743/01

V případě zájmu o práci pošlete svůj životopis
na e-mail: HR.Czech@hilite.com

SC-500761/01

a
THP pozice se zaměřením na kvalitu,
logistiku, technologii a vývoj.

SC-500755/01

Dodávka + řidič
STĚHOVÁNÍ * VYKLÍZECÍ PRÁCE * ROZVOZ

SC-500741/01

732 66 40 40
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KLINIKA
NEUROINTERVENČNÍ
LÉČBY ZAD

Váš život opět naplno, bez bolesti zad
SPECIALIZOVANÉ KLINICKÉ PRACOVIŠTĚ
LÉČBY BOLESTI ZAD A VELKÝCH KLOUBŮ
• Precizní diagnostika bolesti zad
• Široké spektrum neurointervenčních výkonů na páteři
• Léčba bolesti bederní páteře bez nebo s výhřezem
meziobratlové ploténky
• Léčba přetrvávající nebo nově vzniklé bolesti
po operaci zad

KDE NÁS NAJDETE?

JAK SE OBJEDNAT:

EuroPainClinics OSTRAVA

Tel.: +420 725 932 702
www.ekonzultace.cz

Zdravotní středisko Mediland – 1. patro
Zdeňka Chalabaly 3041/2
700 30 Ostrava-Bělský Les
E-mail: ostrava@europainclinics.cz
www.europainclinics.cz

PÉČE HRAZENÁ POJIŠŤOVNAMI RBP, ZP MV, OZP, VoZP, ČPZP

SC-500758/01

• Rychlejší rekonvalescence a návrat ke každodenním
činnostem a do zaměstnání

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY!
OČNÍ AMBULANCE V OSTRAVĚ-ZÁBŘEHU
ul. Dolní 101 tel. 722 555 015

• Oční vyšetření děti i dospělých
• Kontroly a předpisy brýlové korekce
• Vyšetření a sledování glaukomatiků
MUDr. Mozamel Hamidi

www.ocni-ostravaaokoli.cz
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SC-500752/01

PŘIJÍMÁME PACIENTY VŠECH POJIŠŤOVEN

SC-500750/01

INZERCE
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STAŇTE SE
PRAVIDELNÝM
DÁRCEM PLASMY
ZÍSKEJTE AŽ 18.200 KČ ROČNĚ

a některé z báječných
odměn v hodnotě

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

DOKÁŽETE
COKOLIV

SC-500692/01

1.300.000 Kč

699,-

15 + 3 kg

O S T R AVA
Výškovická 46/3123

MALÍŘSKÝ NÁTĚR HET
KLASIK 15 + 3 KG

NADČASOVÁ

Sněhově bílá, otěruvzdorná
a vysoce paropropustná interiérová
disperzní barva. V nabídce také bal.
4 kg a 7 + 1 kg.

klasika

OBI č. 1320662 (38,83 Kč/kg)

2399,-

999,-

AKU ŠROUBOVÁK SADA
„ABS 18 LI-C“
Obsahuje 2 Li-Ion baterie, v kufru.

DOTAŽENÉ

OBI č. 1089481

obi.cz

Platí od 1. 1. do 31. 1. 2022 nebo do vyprodání zásob.
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SC-500731/01

detaily

NEZAMĚNITELNÉ KOUZLO
A ATMOSFÉRA ADVENTNÍHO ČASU
Na Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce jste si mohli během adventního času užít pohodovou a sváteční atmosféru. Ačkoliv doprovodný program se nemohl uskutečnit v takové míře, v jaké byl původně
zamýšlen.
Přesto bylo možné při respektování platných nařízení navštívit
koncerty Vladimíra Hrona s Permoníkem, Rock‘n‘roll bandu Marcela
Wodmana a pěveckého souboru Add Gospel Přerov. Především děti
zase potěšila Mikulášská show s čertem a andělem a velkou radost

jim udělala i minizoo s ovcemi, kozami, lamou, oslem a dokonce
i velbloudem. Neustrnul ani prodejní ruch, protože své výrobky nabízeli farmářští prodejci ze Slezského rynku.
K příjemné atmosféře přispěla i padesátka nádherně nazdobených vánočních stromečků, o které se postaraly děti ze základních
a mateřských škol.
Sváteční nálada na náměstí zároveň korespondovala s výzdobou ulic.

