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KALENDÁŘ PRO ROK 2023 A VÁNOČNÍ HRNÍČKY
I letos připravil Úřad měst-

ského obvodu Ostrava-Jih 
obecní kalendář a hrníčky nejen 
na vánoční punč.

Nástěnný kalendář pro rok 
2023 tentokrát tvoří letecké 
snímky obvodu, přičemž foto-
grafie nabízejí unikátní pohled 
na všech pět městských částí, 
tedy Hrabůvku, Zábřeh, Výško-
vice, Dubinu a Bělský Les. Sním-
ky během letních měsíců nafoti-
la společnost CBS.

Kalendář bude možné za 
110 Kč zakoupit v  infocentru na 
Náměstí Ostrava-Jih a  v  Kul-

turním domě K-TRIO na ulici 
Dr. Martínka v Hrabůvce.

Kalendář dostanou rovněž 
tři vylosovaní úspěšní řešitelé 
křížovky, kterou najdete na stra-
ně 23.

Na obou uvedených místech 
si mohou zájemci koupit také hr-
níčky z limitované vánoční edice. 
Cena jednoho je 120 korun, při-
čemž na výběr až do vyprodání 
zásob jsou dvě barvy, a to červe-
ná a  modrá. Zároveň se hrníčky 
budou prodávat 1. prosince na 
Náměstí Ostrava-Jih při rozlévání 
vánočního punče starosty.

AKTUALITY

Titulní snímek kalendáře pro rok 2023

JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

Zasedání Zastupitel-
stva městského obvo-
du Ostrava-Jih se koná 
15.  prosince 2022 od 
13  hodin ve 4. patře bu-
dovy A Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih. 

Zájemci mohou v den 
konání zastupitelstva 
sledovat průběh celého 
jednání online na inter-
netu. Pořízen bude také 
videozáznam, který na-
jdete na youtube kaná-
lu městského obvodu 
Ostrava-Jih.

SVATOMARTINSKÉ BINGO SE VRACÍ
Po dvouleté pauze se usku-

teční zábavné společenské 
odpoledne, jehož hlavní náplní 

bude hra bingo. Příznivci této 
loterijní hry se 11. listopadu mo-
hou vydat do Kulturního domu 

K-TRIO na ulici Dr. Martínka 
v Hrabůvce, kde na ně od 16 do 
19 hodin kromě samotné hry 
čeká příjemný hudební dopro-
vod, o  který se postarají muzi-
kanti z  Petřvalďanky. Rovněž 
budou představeny tradice spo-
jené se svatomartinským vínem 
včetně jeho ochutnávky. Vstup 
na akci je zdarma.

„První ročník akce se setkal 
s pozitivním ohlasem, proto by-
chom chtěli toto zábavné odpo-
ledne pořádat každoročně. Pro 
výherce jednotlivých kol binga 
máme samozřejmě nachystá-
ny i  ceny,“ zve starosta Martin 
Bednář.

ADVENTNÍ ČAS OBOHATÍ ZÁBAVNÉ AKCE NA NÁMĚSTÍ

Nezaměnitelné kouzlo Vá-
noc bude na Náměstí Ostra-
va-Jih v Hrabůvce hřát od 1. do 
23. prosince. Díky projektu Vá-
noce na Jihu 2022 je na každý 
den pro obyvatele i návštěvníky 

našeho obvodu připraven boha-
tý program.

Už 1. prosince v  17 hodin 
bude rozsvícen vánoční strom. 
Zároveň si přítomní budou moci 
vychutnat vánoční punč se sta-

rostou obvodu Martinem Bed-
nářem a  vystoupení Dalibora 
Gondíka s dixielandem.

Každý den bude program 
začínat v  17 hodin. Mikuláš-
ská zábava je naplánována na 
5. prosince. Jako zlatý hřeb dne 
vystoupí originální acapella 
kvintet Kolenem, který si při-
pravil speciální repertoár včetně 
koled. V dalších dnech se na pó-
diu představí mimo jiné housli-
sta Pavel Šporcl (18. prosince), 
rockn‘n‘rollový band Fireballs 
(11. prosince) nebo Klauni z Ba-
lónkova (2.  prosince). Přede-
vším děti zajisté potěší řada 
kouzelnických vystoupení. Ta se 
uskuteční například 8., 10. nebo 
22. prosince. Dvakrát, a  to 6. 

a 19. prosince, zavítá na Jih rov-
něž divadelní soubor Trdla.

Každý den od 10 do 20 hodin 
budou otevřeny stánky s občer-
stvením i  nabídkou vánočního 
zboží. Na programu budou od 
14 do 17 hodin rovněž ukázky ře-
mesel, jako jsou například výro-
ba háčkovaných hraček, vánoč-
ních ozdob z  vlny, dřevěného 
nádobí, vánočních dekorací atd.

Sváteční atmosféru zpestří 
minizoo s oslem, ovcemi, kozly, 
poníkem i velbloudem.

Kompletní program a  in-
formace o  projektu Vánoce 
na Jihu 2022, který finančně 
podpořila i  společnost Liberty 
Ostrava, budou zveřejněny na: 
www.ovajih.cz.

Foto: CBS

Ilustrační foto 
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AKTUALITY

Vážení občané Jihu,
na srdci mi leží budoucnost obvodu a v hla-

vě mám spoustu myšlenek, o které se s vámi 
chci podělit. Začnu komunálními volbami. Vel-
ké díky všem, kteří věnovali čas k rozhodnutí, 
koho podpořit a následně přišli do volebních 
místností. Jak víte, zastupuji hnutí, které si kla-
de za cíl zvyšovat zapojení občanů do dění 
obce či obvodu. O to víc si proto aktivního pří-
stupu vážím. Po volbách následovala jednání 
se všemi, kteří rovněž získali od vás – voličů 
dostatečnou podporu. Byla to jednání věcná, 
upřímná a férová. To vše je předpokladem dal-
ší dobré společné práce zastupitelstva. Vím, že 
nejen moji starší rodiče dbají na kultivovaný 
projev a vystupování a vždy podporují ty, kteří 
se snaží domluvit, nikoli jen kritizovat či urážet.

Vzhledem k tomu, že Ostrava-Jih není sa-
mostatnou obcí, má menší pravomoci a také 
jiným způsobem přidělované finance, rozhodli 
jsme se pro zkušeného koaličního partnera, 
který je partnerem také na radnici města Os-
travy. Proč jsme navzdory vítězné převaze do 
koalice šli? Chceme tvořit budoucnost a  při-
pravovat rozvoj obvodu na dlouhodobé bázi, 
která přesahuje jedno volební období. Proto je 
lepší zapojit více stran. A důvodem byla rov-
něž soudnost a  otevřenost. I  nadále chceme 

naslouchat odlišným názorům a činit rozhod-
nutí na základě zvážení všech pro a proti. Ni-
kdy není dobře, když existuje jen jeden jediný 
pohled na věc.

Cílem koalice, která poprvé nebyla uzavře-
na písemně, ale podáním si rukou, je rozšířit 
služby pro občany a  pokračovat v  úpravách 
veřejných prostranství, zlepšování výuky ve 
školách, zajištění dopravní dostupnosti i  vol-
nočasových aktivit napříč obvodem a genera-
cemi. Nadále budeme zákonně zvýhodňovat 
obyvatele s trvalým bydlištěm na Jihu. V příš-
tím roce podpoříme zachování současných 
poplatků za odpad nebo daně z nemovitosti, 
zachování nebo zlevnění stravování ve škol-
ních jídelnách. Připomínám, že každý občan 
Jihu může využít cenově výhodné obědy ve 
školních jídelnách. 

A co nás nejvíce štve? „Vředy na tváři obvo-
du“ – ubytovny. Nedivím se, že jste nazlobeni 
(velmi mírné slovo oproti původnímu) na cho-
vání většiny lidí žijících v ubytovnách. Po vzoru 
svých rodičů a za přihlížení poslanců a senáto-
rů se trestných činů často dopouštějí i nezletil-
ci. Radnice je připravena rozšiřovat kamerový 
systém, propagovat nábor nových členů měst-
ské policie, iniciovat výkup i kontroly ubytoven. 
Nevzdáváme tlak na zákonodárce vrátit obcím 

pravomoc rozhodnout, kdo má nárok na dáv-
ky hmotné nouze a sociální dávky, ale i mož-
nost ovlivnit, kdo na území obce bydlí, stejně 
jako snížení hranice trestní odpovědnosti osob 
a zvýšení počtu členů Policie ČR v Ostravě. 

V úvodu jsem děkoval voličům v komunál-
ních volbách, nyní si dovoluji pozvat vás k volbě 
toho, co nového v obvodu vznikne. Využijte do 
6. listopadu možnost hlasovat o nápadech oby-
vatel Jihu za 10 milionů korun na: www.nasjih.cz. 

S  přáním pevného zdraví a  klidného 
podzimu

starosta Martin Bednář

TÉMA UBYTOVEN A JEJICH OBYVATEL STÁLE REZONUJE
Současné zákony bohužel 

dávají obcím v  případě ubyto-
ven, tedy často zařízeních pro-
vozovaných soukromníky, jen 
omezené možnosti, jak pomě-
ry v  těchto objektech zásadně 
ovlivnit. Ostrava-Jih ve spolu-
práci s  neziskovými organiza-
cemi, sociálním odborem, Kraj-
skou hygienickou stanicí, hasiči 
i policií využívá všechny postu-
py, jak situaci zklidnit a  chránit 
slušné lidi.

„Jednou z  posledních aktivit 
byla preventivní akce v  ubytov-
nách Hlubina v Hrabůvce a Soiva 

v Zábřehu. S ohledem na možný 
zvýšený výskyt sociálně patolo-
gických jevů, které mají vliv na 
nezletilé děti žijící v  ubytovně, 
byla realizována za účasti stráž-
níků městské policie a pracovníků 
oddělení sociálně-právní ochrana 
dětí odboru sociální péče. V uby-
tovně Hlubina bylo kontaktováno 
33 rodin se 73 dětmi, přičemž 
všech osm doma zastižených 
dětí nebylo ve škole z  důvodu 
prokazatelné nemoci. Obje-
ven byl navíc chlapec na útěku 
z  ústavní výchovy,“ řekl starosta 
Martin Bednář s  tím, že preven-

tivní akce budou pokračovat. 
Mezi nežádoucí jevy patří mimo 
jiné záškoláctví a  následná ne-
omluvená absence, nepřístojné 
trávení volného času či přijímání 
nevhodných vzorců chování. 

Problémy vznikají také proto, 
že je na jednom místě soustře-
děn velký počet osob bez stálého 
zaměstnání a  pravidelného pří-
jmu, lidé se závažnou dluhovou 
problematikou (na energiích, 
nájmech, komunálním odpadu), 
která u  těchto osob způsobuje 
nemožnost zvýšení životní úrov-
ně, v  důsledku čehož se mohou 

dopouštět protiprávního jednání. 
A v neposlední řadě i vysoká míra 
dostupnosti návykových látek.

V rámci opatření směřujících 
k  prevenci je rodinám zároveň 
nabízeno i  sociální poradenství 
– zákonní zástupci se pak nejčas-
těji na sociální pracovníky obra-
cejí s dotazy na možnost získání 
vhodného bydlení a  zajištění lé-
kařské péče pro děti.

Prvním krokem nově zvole-
né rady obvodu byla nabídka 
na odkup ubytoven na Jihu 
a  to Hlubina, Metalurg, Hotel 
DMH a Soiva.

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE NA ULICI MITUŠOVA A V JEJÍM OKOLÍ
Počátkem měsíce října roze-

slalo vedení Základní školy Mitu-
šova v Ostravě-Hrabůvce rodičům 
svých žáků varování před skupin-
kou nezletilců, která měla slovně 
i fyzicky napadat děti v okolí této 
školy a v okolí Střední školy stra-
vování na ulici Krakovská.

Na vzniklou situaci ihned za-
reagovalo vedení Městské poli-

cie Ostrava a  začalo realizovat 
řadu opatření směřujících k eli-
minaci dalších rizik. Mezi oka-
mžitá řešení patřilo zintenzivně-
ní výkonu služby v dané lokalitě, 
a  to zejména formou pěšího 
výkonu služby. Do předmětné 
lokality byli rovněž směřováni 
asistenti prevence kriminali-
ty. Na širší okolí se soustředila 

i  pozornost celkem osmi otoč-
ných kamer a také devíti kamer 
stacionárních.

Nutno rovněž uvést, že ke 
zvýšení právního vědomí a bez-
pečí žáků bylo v  ZŠ Mitušova 
v  letošním roce realizováno 
strážníky-preventisty již patnáct 
besed. Na ně pak navazují další 
besedy realizované v říjnu a v lis-

topadu ve Střední škole stra-
vování. Na dalších opatřeních 
směřujících ke  zvýšení pocitu 
bezpečí žáků a  studentů Měst-
ská policie Ostrava velmi úzce 
spolupracuje nejen s Policií Čes-
ké republiky, se zástupci vedení 
předmětných škol, ale také s ve-
dením Úřadu městského obvo-
du Ostrava-Jih.

www.ovajih.cz33
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ŠESTÝM LISTOPADEM KONČÍ HLASOVÁNÍ

Hlasování o projektech přihlášených do letošního ročníku partici-
pativního rozpočtu probíhá na webových stránkách: www.nasjih.cz 
už jen do 6. listopadu. Hlasovat je ale možné i v informačním centru 
na Náměstí Ostrava-Jih a na radnici (ulice Horní 3, Hrabůvka; příze-
mí budovy A; odbor správních činností – informace). Každý hlasující 
má k  dispozici čtyři kladné a  dva záporné hlasy, které může roz-
dělit libovolně mezi projekty napříč všemi částmi obvodu – Dubina 
a Bělský Les, Hrabůvka, Výškovice a Zábřeh. Svou volbu pak potvrdí 
prostřednictvím odkazu, který je mu zaslán na zadanou e-mailovou 
adresu. Potvrzení je možné provést kdykoliv v průběhu hlasování.

Stejně jako v  loňském roce dojde i  letos k  rozdělení 10 milionů 
korun z rozpočtu městského obvodu. V rámci hlasování se koná také 
soutěž o tablet Lenovo Yoga. Na stránce s udělováním hlasů stačí 
zaškrtnout možnost, že se hlasující chce soutěže zúčastnit. Výherce 
bude vylosován po ukončení hlasování.

Dosud bylo realizováno 71 projektů za více než 45 milionů ko-
run. V obvodu tak díky hlasům obyvatel vznikla řada dětských hřišť, 
sportoviště, bosá stezka, knihobudka, včelíny či byla opravena kap-
lička. Nejnověji bylo dokončeno hřiště na ringo, které bude možné 
využívat k turnajům v tomto zábavném sportu.

Obyvatelé Jihu mohou letos hlasovat o 36 projektech a vybrat, co nového v obvodu vznikne. Další informace, 
přesné lokality a fotografie či obrázky jsou zveřejněny na webových stránkách: www.nasjih.cz.

DUBINA A BĚLSKÝ LES
D1 Komunitní zahrada a park / 2 500 000 Kč
Vznik komunitní zahrady pro pěstebně-relaxační činnost na zelené ploše 
mezi ulicemi Františka Lýska a Cholevova.

D2 Lavičky pro odpočinek / 12 500 Kč
Doplnění laviček na spojovací chodník mezi ulicemi Františka Lýska a Jiřího 
Herolda, které zpříjemní procházky a cestu do obchodů nebo na tramvaj.

D3 Revitalizace kontejnerového stání / 160 000 Kč
Rekonstrukce betonové zídky na  ulici Františka Lýska, osázení jejího okolí 
zelenými keři.

D4 Sportovní hřiště s horolezeckou stěnou / 2 500 000 Kč
Dovednostní multifunkční hřiště s horolezeckou stěnou, různými posilovací-
mi prvky a tartanovým povrchem v areálu ZŠ B. Dvorského 1.

D5 Nechceme domácí vězení / 40 000 Kč
Deset kusů laviček umístěných ve dvorech domů po cestě do obchodů 
v okolí ulice Aloise Gavlase.

D6 Oddechový mini park na Dubině / 2 500 000 Kč
Regenerace zdevastované asfaltové plochy ve vnitrobloku ulic Jana Škody 
a Václava Jiříkovského.

D7 Barvy místo šedé / 350 000 Kč
Pět pestrobarevných hřišť na nevyužitých betonových pláccích napříč Dubi-
nou a Bělským Lesem.

HRABŮVKA
H1 Meditační zahrada na Krestovce pro všechny / 2 500 000 Kč
Zpřístupnění další části zahrady ZŠ Krestova v podobě meditační zahrady 
s příjemným posezením v záplavě květin.

H2 Šicí výukové a kreativní centrum / 2 500 000 Kč
Vznik výukového centra pro šití a práci s oděvy, realizace kurzů zaměřených 
se na opravy oděvů, vytváření vlastních modelů a další.

H3 Hřiště s fotbalovými brankami a basketbalovými koši / 2 500 000 Kč
Tartanové hřiště pro děti s fotbalovými brankami a koši a oprava skluzavky 
za domem na ulici Mjr. Nováka 1310/3.

H4 Pumptrack Kresthajd / 2 500 000 Kč
Modulární pumptracková dráha pro jízdu na kole, koloběžce, skateboardu či 
inline bruslích poblíž dětského hřiště Kresthajd.

H5 Piazetta s památníkem Ernsta Kornera v Jubilejní kolonii / 500 000 Kč
Pomník s bustou prvorepublikového architekta, který byl mimo jiné autorem 
návrhu části domů Jubilejní kolonie.

H6 Zkulturnění vstupu do areálu Jubilejní kolonie / 70 000 Kč
Zkrášlení prostoru před hlavním vstupem do Jubilejní a umístění nápisu JU-
BILEJNÍ KOLONIE 1921–1950.

H7 Senior na cestách / 2 500 000 Kč
Pravidelné poznávací i  společenské zájezdy pro seniory organizované ve 
spolupráci s cestovní kanceláří.

H8 Nedělní odpočinek ve stínu lip aneb Okrášlení parčíku na ulici Klegova 
/ 2 500 000 Kč
Rekonstrukce kruhového záhonu a vybudování pódia v parku na ulicích Kle-
gova a Adamusova.

H9 Senior v pohybu / 61 500 Kč
Venkovní pohybové aktivity pro seniory na fitness seniorských hřištích 
a v Bělském lese, obličejové cvičení v klubovně.

H10 Relaxační oáza v sousedství / 200 000 Kč
Úprava stávající zeleně na veřejném prostranství, vznik širokého záhonu 

Dětské hřiště v ZŠ Horymírova v Zábřehu (projekt z roku 2020)
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nepravidelného tvaru osázeného trvalkami a keři na ulici Krestova 35.

H11 Obnova sportovního hřiště / 2 000 000 Kč
Výměna povrchu současného hřiště před ZŠ Krestova, oplocení a  osazení 
sloupů pro sítě, branky, namalování lajn, lavičky na odložení věcí.

H12 Barevná hřiště na nevyužité plácky / 440 000 Kč
Proměna osmi betonových plácků na barevná dětská hřiště s hrami na chod-
ník napříč různými částmi Hrabůvky.

H13 Vánoční svícen / 1 250 000 Kč
Instalace svítícího oblouku připomínajícího historii Ostravy a celého regionu 
v blízkosti světelné křižovatky naproti ÚMOb Ostrava-Jih.

VÝŠKOVICE
V1 3 hřiště v 1 / 2 500 000 Kč
Úprava a dovybavení tří hřišť na ulicích Šeříkova, 29. dubna a Lumírova.

V2 Hřiště plné zábavy / 2 500 000 Kč
Oprava popraskané plochy hřiště na ulici Lužická, umístění branek s koši, la-
viček, košů a prvků na hraní pro děti.

V3 Víceúčelové hřiště Podlesí pro nejmenší děti / 2 500 000 Kč
Hřiště pro nejmenší děti s pryžovým povrchem, síťovým oplocením, lavicemi 
se stříškami a sportovními prvky poblíž ZŠ Šeříková.

V4 Dogs funny park / 800 000 Kč
Velký oplocený výběh pro psy na  ulici Špillarova s  agility překážkami pro 
všechny pejskaře a jejich čtyřnohé mazlíčky.

V5 Společně tvoříme Jih s FBI / 1 500 000 Kč
Úprava stávající betonové a travnaté plochy na ulici Lumírova v příjemný od-
počinkový a relaxační prostor s posezením.

ZÁBŘEH
Z1 Velký písek / 800 000 Kč
Oprava bývalého hřiště na ulici Jugoslávská, umístění klouzačky, písku, pro-
lézaček, trampolín a houpačky.

Z2 Po škole a po práci užij si relaxaci / 2 500 000 Kč
Zázemí pro výuku a vzdělávání na čerstvém vzduchu, hru, aktivity a relaxaci 
pro všechny věkové generace v areálu ZŠ Kosmonautů 15.

Z3 Agility hřiště / 400 000 Kč
Hřiště pro psy s překážkami a různými učícími prvky na volném prostranství 
za MŠ U Lesa.

Z4 Učíme se venku / 1 080 000 Kč
Vybudování venkovní učebny na zahradě ZŠ Volgogradská 6B s klasickou 
tabulí, lavicemi a přístupovým chodníkem.

Z5 Lavičky připomínající historii Družstva / 60 000 Kč
Nápisy s historickými slogany a fakty vygravírované do stávajících laviček na 
náměstí Generála Svobody.

Z6 Kotviště pro sviště / 500 000 Kč
Obnova pískoviště a výstavba domečku s klouzačkou, řetízkové houpačky, 
kyvadlové houpačky, lanové pyramidy, lavičky a koše za domem poblíž piv-
nice Kotva.

Z7 Kurzy pro šikovné ruce / 90 000 Kč
Série kurzů zaměřených na techniku macramé, háčkování, vazby např. luční 
kytice, vázání věnců, šití a pletení.

Z8 Mural na Jihu / 200 000 Kč
Malba na zdi bývalého sportoviště na ulici Svazácká, motiv by měl tematicky 
navazovat na okolní prostředí.

Z9 Aspoň branky s koši / 100 000 Kč
Kovové branky s  basketbalovým košem umístěné na betonovém hřišti 
ve dvoře panelových domů na ulicích Tarnavova a Dolní.

Z10 Okrasná zahrada / 500 000 Kč
Zelené bonsaje, kvetoucí keře, japonské sakury, rododendrony, chodníčky, 
dřevo, kámen, lavička či altánek mezi domy na ulici Krasnoarmejců.

Z11 Revitalizace parku náměstí Generála Svobody / 2 500 000 Kč
Prořezání starých keřů a stromů, doplnění nových kvetoucích keřů a záhonů 
a vybavenosti parku.

Další informace jsou na webové stránce: www.nasjih.cz. Kontak-
tovat lze rovněž koordinátor ku participativního rozpočtu Terezu 
Kašingovou na e-mailu: tereza.kasingova@ovajih.cz nebo tele-
fonním čísle: 720 952 981.

Hlasujte už jen 
do 6. listopadu

a ovlivněte, co nového
vznikne na Jihu!

Vyhrajte tablet 
Lenovo Yoga.

nasjih.cz

náš
JIH
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KOALICE ANO A SPOLU POVEDE NÁSLEDUJÍCÍ 
ČTYŘI ROKY OSTRAVU-JIH

První ustavující jednání Za-
stupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih se uskutečnilo ve 
čtvrtek 20. října v  zasedacím 
sále radnice.

Všech čtyřicet pět zastupite-
lů pěti politických stran a hnutí 
(ANO 2011, SPOLU, SPD, Ostra-

vak a  Piráti) složilo slavnostní 
slib, v němž se zavázali na svou 
čest a  svědomí, že svoji funk-
ci budou čtyři následující roky 
vykonávat svědomitě v  zájmu 
obvodu a jeho občanů.

Poté zastupitelstvo stano-
vilo pro příští volební období 

počet členů rady městského 
obvodu na jedenáct ve slože-
ní: starosta, pět místostarostů 
a pět členů rady. 

Oproti předchozímu obdo-
bí dojde k úsporám mzdových 
nákladů, protože se o  jednoho 
radního snížil počet uvolně-

ných radních. Sníženy byly také 
počty členů v  jednotlivých ko-
misích a výborech. 

Jako další bod obvodní za-
stupitelstvo schválilo zřízení de-
vítičlenného finančního výboru 
a  sedmičlenného kontrolního 
výboru.

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2022–2026
ANO 2011
Martin Bednář
Markéta Langrová
Otakar Šimík
Martina Vavříková
Jan Vavroš
Ondřej Sýkora
Jana Hellerová
Jaroslav Nahodil
Vlasta Gazdová
František Teplík
Lenka Holková
Pavel Kolář
Dagmar Holaňová
Tomáš Gemela
Jiřina Chlebovská
Karel Malík
Jaroslav Musial
Eduard Cios
Martin Kret
Luděk Kovář
Ivana Štěrbová

Josef Zajíc
Jitka Nahodilová
Michal Vavroš

Koalice SPOLU (ODS, 
KDU-ČSL, TOP 09)
Radim Ivan
Jiří Stráník
Petr Pražák
Ivona Klímová
Jan Dohnal
Jan Tichánek

Svoboda a přímá demokracie 
(SPD)
Marie Malcharová
Radim Michna
Alexandr Skácel
Rostislav Března
Petr Takáč
Jiří Blumenstein
Monika Šainarová

Ostravak
Zdeněk Hűbner
Dagmar Hrabovská
Hana Štanglerová
Hana Kubišová
Břetislav Riger

Piráti
Pavlína Polášková
Gabriela Macečková
Arnošt Žídek
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PŘEDSTAVUJEME RADU MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH

BC . MARTIN BEDNÁŘ 
(ANO 2011)
starosta
Věk: 48 let

Zodpovědnost: Úseky vnitřního kon-
trolního systému, zadávání veřejných 
zakázek, legislativní činnosti, obrany 
státu, ochrany obyvatelstva a  požár-
ní ochrany, veřejného pořádku, zá-
ležitostí volených orgánů, propaga-
ce, marketingu a kultury

„Mojí prioritou je potřebné věci posou-
vat kupředu, pracovat a myslet na ostat-
ní, naslouchat, nejen kritizovat. Hledat 
cesty a  řešení. Pro Jižany. Pro náš Jih 
– dobré místo k životu všech generací.“

ING . OTAKAR ŠIMÍK 
(ANO 2011)
místostarosta
Věk: 42 let

Zodpovědnost: Úseky komunální 
služby, dopravy a  silničního hospo-
dářství, památkové péče, správy mo-
vitého majetku sloužícího potřebám 
úřadu a správy informačního systému

„Zaměřím se na čistotu a  vzhled na-
šeho obvodu, opravy chodníků a cest, 
ale i místa určená pro volný čas. Dlou-
hodobě podporuji rozvoj cyklistiky na 
Jihu a veškeré aktivity, jejichž cílem je 
krásný a funkční veřejný prostor.“

MARKÉTA LANGROVÁ 
(ANO 2011)
místostarostka
Věk: 40 let

Zodpovědnost: Úseky bytového hos-
podářství – správa domovního a byto-
vého fondu, technický provoz a údrž-
ba majetku, majetkové vztahy

„Předpokladem spokojeného obvodu 
a  lidí v  něm je vzájemná otevřenost 
a diskuze. To platí i pro bydlení, jehož 
kvalita musí jít ruku v  ruce s  příjem-
ným a  bezpečným veřejným prosto-
rem. A hlavně dostupností pro všech-
ny slušné obyvatele.“

ING . MARTINA VAVŘÍKOVÁ 
(ANO 2011)
místostarostka
Věk: 41 let

Zodpovědnost: Úseky financí a  roz-
počtu, veřejnosprávní kontroly

„Ráda bych přispěla k  bezproblémo-
vému chodu radnice, která je lidem 
otevřena. Také chci podporovat a po-
máhat občanům s realizací jejich při-
hlášených projektů v rámci participa-
tivního rozpočtu.“

MGR . RADIM IVAN (SPOLU)
místostarosta
Věk: 32 let

Zodpovědnost: Úseky strategického 
rozvoje, sociální péče, sociálně právní 
ochrany dětí, školství a  tělovýchovy, 
prevence kriminality

„Mojí prioritou bude přivést do obvodu 
peníze. V rámci školství se jedná zejmé-
na o  modernizaci a  rekonstrukci škol 
a  školek, v  rámci strategického rozvoje 
to bude získávání externích financí a do-
tažení všech akčních plánů. V  oblasti 
sociálních věcí bych rád spolupracoval 
s ministrem Jurečkou, abychom koneč-
ně vyřešili takzvaný byznys s chudobou.“ 

JIŘÍ STRÁNÍK 
(SPOLU)
místostarosta
Věk: 61 let

Zodpovědnost: Úsek investiční 
výstavby

„Budu usilovat o to, aby investice slou-
žily lidem a  aby byla zajištěna jejich 
návratnost. Také se zasadím o to, aby 
se využívaly různé dotace a podporo-
valy nápady občanů.“

www.ovajih.cz7 www.ovajih.cz7

TÉMA



TOMÁŠ GEMELA 
(ANO 2011)
neuvolněný radní
Věk: 46 let

„Jako základ vnímám bydlení. Řeše-
ním proto mohou být startovací byty 
pro mladé. Pokud budou mít mladí 
lidé kde bydlet, zůstanou v  Ostravě 
a  budou se podílet na jejím rozvoji 
v moderní metropoli.“

BC . JANA HELLEROVÁ 
(ANO 2011)
neuvolněná radní
Věk: 63 let

„Chtěla bych, aby na Jihu žili klidný, 
spokojený a  důstojný život lidé, kteří 
si podporu a  pomoc zaslouží. Ať už 
se jedná o  děti, mládež, seniory, lidi 
s  postižením, samoživitele, pracující, 
prostě všichni, kteří na Jihu bydlí, žijí, 
pracují i studují. Obor, kterému se chci 
věnovat je sociální práce a sociální po-
litika, tedy práce s lidmi, o lidech.“

ING . PETR PRAŽÁK 
(SPOLU)
neuvolněný radní
Věk: 39 let

„Chci pracovat na realizaci našeho vo-
lebního programu. Zaměřím se mimo 
jiné na sociální oblast, prevenci krimi-
nality, životní prostředí a příjemný ve-
řejný prostor.“

JAN VAVROŠ 
(ANO 2011)
neuvolněný radní
Věk: 43 let

„Mým cílem je bezpečnější Jih, bohaté 
sportovní a  kulturní vyžití a  rozvíjení 
našich komunálních služeb. Chci také 
věnovat svůj osobní čas všem slušným 
občanům Jihu, být jejich hlasem.“

ING . VLASTA GAZDOVÁ 
(ANO 2011)
neuvolněná radní
Věk: 65 let

„V následujících čtyřech letech budu 
i  nadále v  našem obvodě prosazo-
vat zlepšování kvality života senio-
rů. Mimo to mě čeká zajímavá práce 
v majetkové a bytové komisi.“
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Před letošními volbami do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih jste prezentovali řadu témat, kterým se chcete vě-
novat. Jaké jsou v tuto chvíli vaše priority z pozice zastupitelky/zastupitele? Které úkoly jsou nejpalčivější a je třeba je řešit 
nejdříve? 

Jaroslav Nahodil
ANO 2011

Již delší dobu lze pozorovat 
úbytek obyvatel jak v rámci ce-
lého města Ostrava, tak zejmé-
na tady na Jihu.

Zastavit tento negativní 
demografický vývoj je jedním 
z prioritních úkolů. Je nutné re-
alizovat veškeré kroky k  tomu, 

aby bylo bydlení na Jihu atrak-
tivní jak z hlediska prostředí, ve 
kterém se denně pohybujeme, 
tak v neposlední řadě i z hledis-
ka bezpečnosti.

Svou prací v  komisi inves-
tiční, strategického rozvoje 
a  výstavby chci tomuto napo-
máhat, a  to zejména pomocí 
při rozhodování o zamýšlených 

investičních záměrech, které 
by měly naše okolí zkrášlovat 
a  upravovat, ať už se jedná 
o  další možnosti parkování 
v našem obvodě, opravy chod-
níků a podobně.

Svůj veliký význam zde má sa-
mozřejmě i účast občanů v parti-
cipativním rozpočtu, jehož sed-
mý ročník právě probíhá.

Jan Dohnal
SPOLU

Podařilo se nám úspěšně 
nastartovat velké projekty re-
generace sídlišť v  Hrabůvce či 
Zábřehu.

Budu velmi rád, pokud se 
v  těchto projektech bude po-
kračovat. Určitě bych rád viděl 
další úpravy veřejných prostran-

ství i  v  jiných částech obvodu, 
zejména na Pískových dolech, 
kde máme velký dluh.

Samostatným velkým té-
matem jsou ubytovny, kdy se 
je musíme pokusit vykoupit, 
popřípadě dostat do jiného 
režimu, než ve kterém fungu-
jí dnes. Aby došlo k  potlačení 
problémů, které generují. Mys-

lím tím zejména Hotelové domy 
Hlubina, DMH a Soivu, kde jsou 
problémy největší.

Také chci, aby se pokračova-
lo ve zkvalitňování péče o seni-
ory. Musíme dokončit rozšíření 
a modernizaci odlehčovací služ-
by v DPS na Odborářské a do-
táhnout projekt nového domova 
pro seniory na ulici Provaznická.

Břetislav Riger
Ostravak

Témata a priority, se kterými 
jsme se ucházeli o přízeň a pod-
poru našich voličů, byly zejmé-
na bezpečnost v  ulicích obvo-
du Ostrava-Jih, modernizace 
školství, statická doprava, nebo 
chcete-li parkování na našich 
sídlištích a  podpora dětského 

a  mládežnického sportu, který 
společně se školou pomáhá roz-
víjet morální vlastnosti našich 
nejmladších.

Všechny tyto oblasti pova-
žujeme jako hnutí za palčivé, 
a  přestože budeme v  tom-
to funkčním období pracovat 
v  opozici, budeme se snažit 
nadále konstruktivně prosazo-

vat jejich řešení a  zlepšování 
jejich stavu. Jako opoziční hnutí 
se budeme také velmi aktivně 
podílet na činnosti kontrolního 
a finančního výboru.

Budeme tak hájit zájmy 
všech občanů našeho obvodu 
při kontrole hospodaření a  zá-
konnosti počínání vedení měst-
ského obvodu.

Pavlína Polášková
Piráti

Program jsme stavěli tak, 
aby na Jihu chtěli žít lidé všech 
generací. Ve spolupráci s  ná-
městkyní pro školství Andreou 
Hoffmannovou chceme pod-
porovat rozvoj škol, jak v  prá-
ci s  talentovanými dětmi, tak 
s  těmi z  nepodnětného sociál-

ního prostředí, jelikož prevence 
kriminality snižuje riziko jejího 
výskytu.

Také se chceme zabývat ře-
šením zápachu z  průmyslové 
zóny Hrabová. Životní prostře-
dí je dnes vedle bydlení jednou 
z  věcí, kterou lidé řeší, když se 
rozhodují, kde stráví život. Tak-
též chceme podporovat rozvoj 

komunit a sousedská setkávání. 
Chceme hledat cesty jak násle-
dující obtížné roky zvládnout 
finančně.

Návrhy na zlepšení obvo-
du budeme vládnoucí koalici 
předkládat tak jako v předcho-
zích čtyřech letech. Je na ní, 
zda některý akceptují. Více na: 
podplachtami.info.

Marie Malcharová
SPD

Součástí volebního progra-
mu hnutí SPD je několik bodů, 
ve kterých se zaměřujeme na 
zlepšení životů našich občanů 
na Jihu.

Jedna z nejdůležitějších prio-
rit našeho programu je zahrnuta 
v bodě Bezpečný Jih. Tento bod 

vznikl jako reakce na obměnu 
obyvatel na Jihu a  na přítom-
nost velkého počtu ubytoven v 
této lokalitě. Tyto skutečnosti  s 
sebou přinesly nárůst konfliktů 
mezi obyvateli.

Do této oblasti je zahrnuta 
i  problematika volně pohybu-
jících se psů nebo jízda elek-
trokoloběžek a  kol na chodní-

cích. Proto se budeme snažit 
o  rozšíření pokrytí kamerového 
systému, který by vedl k  efek-
tivnějšímu a  rychlejšímu řešení 
incidentů.

Podpoříme výběr nejvhod-
nější technologie obsluhy těch-
to kamer. Jsme přesvědčeni, že 
při společném úsilí se povedou 
tato rizika snížit na minimum.
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE PŘEŠLY NA ZIMNÍ ÚDRŽBU
První listopadový den je 

každoročně zahájena zimní 
údržba místních komunikací. 
Zároveň během listopadu za-
čne čištění místních komunika-
cí, a to zejména od spadaného 
listí. Zimní údržba skončí 31. 
března 2023.

Hlavním úkolem údržby 
místních komunikací v  zimním 
období je zmírňování závad ve 
sjízdnosti a  schůdnosti, které 
vznikly povětrnostními vlivy 
a situací na místní komunikaci. 
Na území městského obvodu 
Ostrava-Jih se nachází přibliž-
ně 311 kilometrů takto udržova-
ných komunikací.

„Na úsecích místních komu-
nikací, po kterých jsou vedeny 
trasy MHD, a na místních komu-
nikacích, které jsou odebrány 

ze  správy městského obvodu, 
zajišťuje zimní údržbu komu-
nikací společnost Ostravské 
komunikace,“ říká Otakar Ši-
mík, místostarosta pro komu-
nální služby, dopravu a  silniční 
hospodářství.

Na ostatních udržovaných 
úsecích komunikací zajišťu-
jí zimní údržbu vybrané spo-
lečnosti spolu s  příspěvkovou 
organizací Technické služby 
Ostrava-Jih, která zodpovídá 
za Bělská Les a Zábřeh. Na Pís-
kových dolech, Dubině a v Hra-
bůvce se jedná o  společnost 
VYKRUT zahradní služby a  ve 
Výškovicích na komunikace 
dohlíží společnost Ostravské 
městské lesy a zeleň.

Do plánu zimní údržby nejsou 
zahrnuty všechny místní komu-

nikace. Nařízení města č.  1/2011, 
kterým se mění a doplňuje naří-
zení města č. 7/2009, vymezuje 
úseky místních komunikací III. 
a IV. třídy na území města Ostra-
vy, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a  schůdnost odstraňo-

váním sněhu a  náledí. Základní 
povinností uživatelů místní ko-
munikace je přizpůsobit jízdu 
a chůzi stavu komunikací. Při chů-
zi po chodnících a komunikacích 
je potřeba dbát opatrnosti a vě-
novat zvýšenou pozornost stavu 
komunikace.

V  případě nutnosti mohou občané volat své podněty na 
dispečink, který je v provozu 24 hodin denně sedm dní v týd-
nu, a to v pracovních dnech od 7 do 14 hodin (odbor dopravy 
a komunálních služeb městského obvodu Ostrava-Jih: tele-
fonní číslo 599 430 270).
V době od 14 do 7 hodin a dále v nepracovní dny a svátky 
zajišťují telefonický dispečink Technické služby Ostrava-Jih 
(telefonní číslo 601 568 205).
Na požadavky občanů je reagováno v kooperaci s dispečin-
kem a  městskou policií, kdy jsou všechny požadavky vždy 
prověřovány a individuálně řešeny.

SVÁTEČNÍ VÝZDOBA ULIC
Hřejivá atmosféra Vánoc 

se objeví v  ulicích, korunách 
stromů i na fasádách veřejných 
budov. Od 1. prosince se díky 
mnoha poutavým a  svátečně 
laděným světelným prvkům 
a  3D dekoracím zkrášlí vícero 
veřejných míst.

Jako už obvykle se v našem 
obvodě budou nacházet čty-
ři nasvícené vánoční stromy, 
a  to na Náměstí Ostrava-Jih, 
u  Domu s  pečovatelskou služ-
bou na ulici Odborářská, na ulici 
Horní naproti radnice a naproti 
kulturního domu Akord. „Ten-
to prostor navíc doplní dva 3D 
jeleni,“ upřesňuje místostarosta 
Otakar Šimík, který má v  gesci 
komunální služby, dopravu a sil-
niční hospodářství.

Novinkami, které zajisté 
vyvolají velkou pozornost ko-
lemjdoucích, jsou LED betlém 
a světelný tunel u polikliniky na 
ulici Horní a 3D vláček u kruho-
vého objezdu v Hrabůvce. Zde 
a  zároveň na ulici Výškovická 
u  konečné zastávky tramvají 
bude zároveň umístěno tradič-
ní „péefko“. Stejně lákaví bu-
dou také andělé naproti Kinu 
Luna. Vánoční 2D kapři zase 
ozdobí kašnu na ulici Aloise 
Gavlase.

Sváteční dekoraci získa-
jí mnohé sloupy veřejného 
osvětlení, včetně těch, které 
se nacházejí na  ulicích Horní, 
Dr. Martínka a Čujkovova.

Sváteční výzdoba bude ob-
vod zdobit až do 6. ledna 2023.

POUŽÍVÁNÍ PYROTECHNIKY 
MÁ SVÁ OMEZENÍ

Záblesky na večerní obloze, 
ohlušující rány rušící večerní či 
noční sídliště. Tak to je ohňostro-
jová show, která je pro jednoho 
skvělá zábava, pro druhého věc, 
jež patří až k  silvestrovskému 
veselí. Bez ohledu na úhel po-
hledu je však nutné respektovat 
protihlukovou vyhlášku. Ta řeší 
i  problematiku použití zábavní 
pyrotechniky na území statutár-
ního města Ostravy.

Odpalovat ohňostroje v ne-
správný čas může být v rozporu 
s účinnou legislativou. Obecně 
závazná vyhláška statutární-
ho města Ostravy číslo 4/2012 
upravující mimo jiné i  proble-
matiku způsobování hluku po-
užíváním zábavní pyrotechniky 
na území města hovoří jasně, 
za jakých podmínek, respektive 
v  jakých časech nelze zábavní 
pyrotechniku použít.

Zakázáno je to o  nedělích, 
svátcích a  rovněž od pondělí 
do soboty v čase od 20 do 22 
hodin. V  těchto případech je 
k  užití zábavní pyrotechniky 
vždy nutný předchozí souhlas 
městského obvodu, ve kterém 
bude ohňostroj realizován. 
Na dobu po 22. hodině nelze 

výjimku městským obvodem 
udělit.

V  případě nerespektování 
uvedených podmínek je nutné 
počítat s pokutou na místě až do 
výše 10 tisíc, případně s pokutou 
až do výše 100 tisíc korun, kte-
rou může uložit příslušný správní 
orgán v rámci projednávání pře-
stupku ve správním řízení.

Doba od 22 do 6 hodin je 
navíc každý den, až na výjimky 
stanovené obecně závaznou 
vyhláškou statutárního města 
Ostravy číslo 5/2017, vymeze-
na jako doba nočního klidu. 
Rušení nočního klidu je rovněž 
přestupkem.

Bez ohledu na uvedená kon-
statování se doporučuje reali-
zaci ohňostroje ponechat až na 
silvestrovskou noc. Na noc z 31. 
12. na 1. 1. se nevztahují omezení 
v  užívání zábavní pyrotechniky 
stanovená obecně závaznou 
vyhláškou statutárního města 
Ostravy číslo 4/2012 a  doba 
nočního klidu je zkrácena na 
dobu od 3 do 6 hodin.

Každopádně při manipulaci 
s  pyrotechnickými výrobky je 
třeba mít na paměti ohledupl-
nost vůči okolí i bezpečnost.

Vizualizace: Decoled

1010

Z OBVODU



www.ovajih.cz

SOUSEDSTVÍ POSILUJE KOMUNITNÍ ŽIVOT NA DUBINĚ

Nejtěžší je začít. Takto zní 
jedno z motivačních hesel, kte-

rá jsou používána v  případě, 
že bychom měli cokoliv zlepšit. 

A dobrou zprávou je, že projekt 
Sousedství!!!, jehož cílem je roz-
voj komunitního a sousedského 
života na Dubině, už má tuto 
položku zdárně za sebou.

Na konci měsíce září (28. 9.) 
se na ulici Františka Formana 
uskutečnil dětský sportovní 
den, jehož součástí byla sou-
těž v házení šipek. Následovaly 
sportovní hrátky jako skákání 
přes gumu, cvičení s  kruhem 
a podobně. Na konci akce si pak 
rodiče i  děti vychutnali přívě-
tivou sousedskou grilovačku. 
Konaly se rovněž dvě drakiády, 
a to 5. října v lokalitě ulice Fran-

tiška Formana a 20. října na ulici 
Václava Košaře.

Rovněž byl 17. října zorgani-
zován úklid v atriu Základní ško-
ly Václava Košaře.

Na realizaci programu Sou-
sedství!!! spolupracují Magistrát 
města Ostravy a městský obvod 
Ostrava-Jih.

Další nezbytné informa-
ce poskytne Tereza Kašin-
gová na e-mailové adrese: 
tereza.kasingova@ovajih.cz 
nebo tel. čísle: 720 952 981. 
Podrobnosti jsou k  dispozici 
také na webových stránkách: 
nasjih.cz/sousedstvi.

Foto: Martina Mazáková

DVĚ STAVBY NA JIHU ZÍSKALY ČESTNÁ UZNÁNÍ
Cílem soutěže Stavba Mo-

ravskoslezského kraje je pre-
zentace i  propagace kvalitních 
projektů, staveb a jejich tvůrců. 
Zároveň si organizátoři kladou 
za cíl seznámit laickou a  od-
bornou veřejnost se současnou 
úrovní stavitelství a architektury 
v Moravskoslezském kraji.

Mezi oceněnými letošního 
už šestnáctého ročníku, kde se 
o  přízeň odborníků ucházelo 
46 staveb, byly také projekty 
z Jihu.

Čestné uznání v  kategorii 
Stavby občanské vybavenos-
ti – veřejná prostranství získal 
projekt Zeleň za Lunou. Další 
čestné uznání náleží revitalizaci 

Rybníků pod Hurou (na sním-
ku), které uspěly v kategorii Do-
pravní, inženýrské a  vodohos-
podářské stavby.

Slavnostní vyhlášení nejlep-
ší stavby v  Moravskoslezském 
kraji se konalo 22. září v areálu 
Landek parku Ostrava.

V  loňském ročníku této 
soutěže, která upozorňuje na 
úspěšné projekty i  výjimečné 
osobnosti v  oblasti stavitelství 
a architektury, si hned dvě ceny 
vysloužilo Náměstí Ostrava-Jih 
v  Hrabůvce. Konkrétně se jed-
nalo o  hlavní cenu v  kategorii 
Stavby občanské vybavenos-
ti – veřejná prostranství a cenu 
laické veřejnosti.

PIVO SVATÉHO VÁCLAVA MĚLO CHARITATIVNÍ CHUŤ
Vzácný host zavítal na Sva-

továclavské slavnosti piva, které 
se 27. a  28. září konaly v  okolí 
a  v  areálu Zámku Zábřeh. Byl 
jím sám hlavní patron Země 
České – svatý Václav se svou 
družinou. Dvoudenní přehlídku 
vybraných pivních moků navští-
vilo i  navzdory dešti více než 
5 tisíc příchozích.

Tradičně bylo součástí akce 
dobročinné čepování piva Pi-
kard, přičemž pivní pípy ob-
sluhovali také místostarosta 
Otakar Šimík a  farář Vítězslav 
Řehulka. „Finanční výtěžek 
z čepování ve výši 7 600 korun 

jsme předali rodině dvouletého 
Tobiáše. Chlapce jsme rovněž 
podpořili v rámci charitativního 
Běhu pro,“ řekl starosta Martin 
Bednář.

K pohodové atmosféře slav-
ností, kterým dominovala histo-
rická tematika, přispěla vystou-
pení kejklířů a  šermířů. Velkou 
odezvu si vysloužily také ohňo-
vá show nebo bujaré tance.

Návštěvníci akce se rovněž 
do sytosti vyřádili během kon-
certů kapel Limetall, Horkýže 
Slíže, Mňága a  Žďorp, UDG, 
Slepí křováci či nestárnoucího 
Jaroslava Uhlíře.
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PROJEKT ČESKO-POLSKÉ SPOLUPRÁCE DOSPĚL DO FINÁLE
Od roku 2016 probíhal pro-

jekt česko-polské spolupráce, 
jehož náplní byla přeshraniční 
spolupráce obvodu Ostrava-Jih 
s  polským městem Vladislav. 
Projekt zakončila konference, 
která se konala 21. září v hotelu 
Vista, kde své zkušenosti pre-
zentovali zástupci obou stran.

Během šesti let bylo realizo-
váno osm dílčích projektů pro 
předškolní a  školní děti, senio-
ry, pracovníky sociálních služeb 
i úřadů obou měst.

Pomyslnou tečkou setkání 
byla výstava fotografií ze spo-
lečných aktivit na panelech ven-
kovní galerie na Náměstí Ostra-
va-Jih doplněná ochutnávkou 
tradičních českých a  polských 
pochutin.

„Rukama mi prošly stovky 
projektů. Měla jsem pocit, že 
už mě nemůže nic překvapit. 
Nicméně systematicky budo-
vaná spolupráce Ostravy-Ji-
hu s  Vladislaví mě přesvědčila 
o  opaku. Bez nadsázky mohu 
oba partnery označit v  oblasti 
přeshraniční spolupráce za sku-
tečné premianty. Věřím, že oba 
subjekty budou navázanou spo-
lupráci dál rozvíjet,“ okomento-
vala přínosnou kooperaci Jana 
Novotná Galuszková, hlavní ma-
nažerka Fondu mikroprojektů 
v Euroregionu Silesia.

Projekt česko-polské spo-
lupráce byl financován z  Fon-
du mikroprojektů Euroregionu 
Silesia (program Interreg V-A 
Česká republika – Polsko).

PAPUČOVÝ DEN každoročně připomíná, že je možné umírat 
doma v kruhu svých blízkých. Také letos tuto myšlenku pod-
pořili spolu se zaměstnanci radnice starosta Martin Bednář 
a  místostarostové Markéta Langrová s  Otakarem Šimíkem. 
Do Papučového dne, který připadl na 5. října, se zapojili všich-
ni, kteří v  tento den kdekoli obuli papuče, pantofle či jinou 
domácí obuv. V  letošním roce se kampaně Držme se až do 
konce zúčastnilo 36 mobilních hospiců z  České republiky. 
Hlavními organizátory jsou Mobilní hospic Ondrášek, který 
sídlí na ulici Gurťjevova v  Zábřehu, a  Fórum mobilních hos-
piců. Zájemci se další informace dozvědí na webových adre-
sách: www.mhondrasek.cz nebo www.umiratdoma.cz.

SOCIOPOINT HLEDÁ ŘEŠENÍ V TÍŽIVÝCH SITUACÍCH
Občané v tíživé sociální situ-

aci mohou nadále využít služby 
Sociopointu, který sídlí v budo-
vě Nové radnice na Prokešově 
náměstí 8. Poradenství je po-
skytováno zdarma, a  to telefo-
nicky či e-mailem. Zároveň se 

lze na sociální pracovníky ob-
racet anonymně, to znamená, 
že při konzultacích není nutné 
uvádět jméno nebo osobní úda-
je klienta. Občané mohou zjistit 
například, zda mají nárok na pří-
spěvek na bydlení, přídavek na 

dítě a  mimořádnou okamžitou 
pomoc. Od ledna 2023 bude 
vypláceno i  takzvané výchov-
né. Nárok na něj mají důchodci, 
kteří vychovávali děti. Pobočku 
Sociopointu je možné navští-
vit v  pondělí a  ve středu od 8 

do 17 hodin, v  úterý a  v pátek 
od 8 do 12 hodin a  ve čtvrtek 
od 8 do 16 hodin. Zájemci mo-
hou volat také na bezplatnou 
linku: 800  700  650, případ-
ně psát na e-mailovou adresu: 
sociopoint@ostrava.cz.

Foto: Małgorzata Pawlas

SBÍRKA POTRAVINOVÉ POMOCI
Další dobrý skutek vykonán. 

Zaměstnanci radnice se zapojili 
do jedenáctého ročníku sbír-
ky potravinové pomoci. Ta se 
konala ve druhé polovině října 
u příležitosti Mezinárodního dne 
za vymýcení chudoby, který 
Organizace spojených národů 
ustanovila na 17. října.

Díky pracovníkům ze všech 
odborů, včetně radních, se po-
dařilo nashromáždit více než 
69 kilogramů potravin, které 
byly následně rozděleny lidem 

v  nouzi, zejména pak strádají-
cím seniorům.

Jednalo se například o  ma-
sové konzervy a  konzervované 
potraviny všeho druhu, dětskou 
výživu, přesnídávky, trvanlivé 
mléko, olej instantní polév-
ky, luštěniny, těstoviny, rýže 
a podobně.

K  těmto potravinám byly 
přidány základní a  dětská 
drogerie, jako například zubní 
pasty, mýdla, šampony, dětské 
pleny atd.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Až do 4. listopadu se v neuro-

rehabilitačním centru ARCADA 
NeuroMedical, které sídlí na ulici 
Mitušova, koná týden otevře-
ných dveří.

Zájemci mohou prostory or-
ganizace navštívit od 13 do 16 
hodin. Navíc se v  areálu centra 
uskuteční v  pátek 4. listopadu 

akce nazvaná Halloween pro 
děti. Pro děti i dospělé je připra-
ven bohatý program se spous-
tou zábavy, her a soutěží.

Více informací je uve-
deno na webové stránce: 
www.arcada-center.com, pří-
padně lze volat na telefonní čís-
lo: 773 988 027.
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VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ CO VÍŠ O EU? ZAVRŠILA 
MALÁ OSLAVA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Přes padesát žáků se spe-
ciálními potřebami z  českých, 
slovenských a  polských škol se 
6. října zapojilo do tradiční vě-
domostní soutěže Co víš o EU? 
Oblíbená mezinárodní akce, 
kterou v rámci Evropských dnů 
handicapu pořádá Základní 
škola Kpt. Vajdy 1a v  Zábřehu, 
se po dvou letech vrátila do 
„offline prostředí“. Důvodů k ra-
dosti tak bylo skutečně hodně, 
a to nejen proto, že se akce ko-
nala už popatnácté.

„Všichni jsme se těšili, že se 
konečně uvidíme a  strávíme 
spolu čas tak, jak jsme bývali 
zvyklí,“ uvedla za organizáto-
ry Dana Vilkusová, ředitelka 
školy. Soutěž podle ní školá-
kům umožnila zapojit všech-
ny smysly a  prožít skvělý den. 

Hlavní téma Poznávejme Čes-
ko děti zpracovaly mimořádně 
kreativně.

„Kromě toho, že na soutěžící 
čekaly klasické testy, přichystali 
jsme také poznávací část. V  ní 
měli za úkol určovat nejrůzněj-
ší české pokrmy – ochutnali 
tak třeba bramboráky, tvarůžky 
nebo utopence. Nechyběla sa-
mozřejmě ani výtvarná pasáž, 
tentokrát se zadáním připra-
vit 3D model významné české 
stavby, památky, přírodního 
útvaru nebo postavy,“ popsala 
D. Vilkusová. 

Dětské týmy porotě před-
stavily například pohyblivý 
model znázorňující zpěvačku 
Helenu Vondráčkovou vystu-
pující na festivalu Sopoty 77, 
překvapivé bylo také krásné 

zpracování Dolních Vítkovic 
a  Colours of Ostrava, beskyd-
ských dominant nebo hory Říp 
i s rotundou.

Soutěže se zúčastnilo devět 
základních a  speciálních škol. 
Vybrat vítěze bylo skutečně 
těžké. Rozdíly mezi jednotlivý-
mi školami činily ve vědomostní 
i výtvarné části jen několik málo 
bodů. Porota se proto rozhod-
la udělit dvě první, dvě druhá 
a dvě třetí místa.

Na stupních vítězů stanuli 
žáci Spojené základní školy spe-
ciální Prievidza a Základní školy 
speciální Jana Pavla II. z Katovic. 
Druhé místo vybojovaly týmy 

Základní školy Kpt. Vajdy 1a, 
Ostrava-Zábřeh a Základní ško-
ly Ukrajinská 1533, Ostrava-Po-
ruba. Na třetí příčce se umístili 
soutěžící ze Základní školy Ra-
tiboř v  Polsku a  Základní školy 
U Haldy 66, Ostrava-Hrabůvka.

„Protože jsme si letos připo-
mněli malé výročí, vysadili jsme 
odpoledne na zahradě naší ško-
ly strom, sfoukli svíčky na dor-
tu a vypustili do světa barevné 
balonky. Už teď ale plánujeme 
ročník další. Mohu prozradit, že 
bude ještě atraktivnější, zajíma-
vější a  zábavnější,“ řekla bez-
prostředně po skončení úspěš-
né akce Dana Vilkusová.

JAK REAGOVAT U DODAVATELE ENERGIE PŘI ÚMRTÍ MANŽELA
V  poslední době se na rad-

nici obvodu Ostrava-Jih obrací 
mnoho občanů s žádostí o po-
moc při řešení životních situací 
s  ohledem na navyšování cen 
energií. Jeden z  častých dota-
zů směřuje na postup dodava-
tele energie při úmrtí manžela, 
s  nímž byla uzavřena smlouva 
na dodávku energie do  rodin-
né domácnosti, kdy je ze strany 
dodavatele energie považována 
původní smlouva za ukončenou 
a  žijící manžel musí uzavírat 
smlouvu novou.

Z  občanského zákoníku vy-
plývá, že uzavřel-li jeden z man-
želů smlouvu (dále jen „původní 

zákazník“) na dodávku energie 
do rodinné domácnosti, jde 
o  závazek společný pro oba 
manžele. Smluvní stranou se ze 
zákona stává i  druhý manžel, 
byť ve smlouvě není jako smluv-
ní strana výslovně označen. 

S ohledem na výše uvedené, 
to znamená, že smrtí původ-
ního zákazníka daná smlouva 
nezaniká. Jako zákazník nadále 
vystupuje žijící manžel se všemi 
právy a  povinnostmi smluvní 
strany.

Dodavatel i  přes výše uve-
dené může trvat na podpisu 
nové smlouvy na dodávku 
energie v  případě úmrtí pů-

vodního zákazníka. Dodavatel 
v  takovém případě musí pro-
kázat, že informace o  tom, že 
po úmrtí původního zákazníka 
bude uzavřena nová smlouva 
(s žijícím manželem), byla uve-
dena v  obchodních podmín-
kách. Zároveň musí dodavatel 
prokázat, že se původní zákaz-
ník s  obchodními podmínkami 
prokazatelně seznámil před 
podpisem smlouvy.

Za prokazatelné seznámení 
původního zákazníka s obchod-
ními podmínkami se nepovažuje 
pouhý odkaz na obchodní pod-
mínky v textu smlouvy ani usta-
novení ve smlouvě, že zákazník 

může do obchodních podmínek 
kdykoli nahlédnout.

Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih oslovil s  žádostí 
o  vyjádření dodavatele ener-
gií. Ti, kteří na žádost odpově-
děli, výše uvedené informace 
potvrdili. 

Pokud by to bylo potřeba 
(například pro účely vyjedná-
vání s  dodavatelem energií), je 
možné požádat Úřad městské-
ho obvodu Ostrava-Jih o zaslá-
ní vyjádření dodavatelů energií. 
V  tomto případě lze uplatnit 
postup dle zákona č. 106/1999 
Sb., o  svobodném přístupu 
k informacím.

www.ovajih.cz1313

Z OBVODU



ŠACHOVÝ TURNAJ ZAZNAMENAL REKORDNÍ ÚČAST

Šachový turnaj O pohár sta-
rosty Ostravy-Jihu letos regist-
roval rekordní zájem hráčů.

Do partií v  rámci pátého 
ročníku se pustilo téměř sto 
milovníků této královské hry. 

Vypsány nakonec byly čtyři ka-
tegorie. Mezi nejmladšími žáky 
prvních a  druhých tříd zvítězil 
Albert Walder. Jeho bratr Hugo 
(oba ZŠ Kosmonautů 15) ovlá-
dl kategorii pro děti ze třetích 

až pátých tříd, kde na druhém 
místě skončil loňský vítěz Kris-
tián Kučera ze ZŠ a  MŠ MUDr. 
Emílie Lukášové a  Klegova 
a  třetí Šimon Strnadel ze ZŠ 
Volgogradská.

V  kategorii pro žáky 6. až 
9. třídy základní školy, respek-
tive odpovídajících ročníků ví-
celetých středních škol se na 
prvních dvou místech seřadili 
stejní hráči jako loni. Akorát 
v  opačném pořadí. Z  prvenství 
se radoval Denis Běhunčík ze 
ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové 
a  Klegova, stříbro patřilo Vítu 
Ruibarovi z  Gymnázia Volgo-
gradská a  pomyslnou bronzo-
vou medaili získal Tomáš Poloch 
ze ZŠ Volgogradská.

Mezi dospělými uhrál nejvíce 
bodů Miroslav Knápek z Výško-

vic, který vylepšil svou loňskou 
třetí příčku. Stříbro putovalo do 
Zábřehu zásluhou Richarda Si-
emka a třetí byl Tomáš Martínek 
z Bělského Lesa.

Jako zajímavost lze uvést, že 
se do turnaje, který se konal 19. 
října v  Kulturním domě K-TRIO 
v Hrabůvce, zapojily tři genera-
ce rodiny Polochů. Medailového 
Tomáše doplnili v kategorii do-
spělých jeho otec Michal, který 
vyhrál loni, a děda Pavel.

„Jsem rád, že turnaj má vze-
stupnou tendenci, co se týká 
kvality i  počtu účastníků. Mohli 
jsme vidět opravdu parádní vý-
kony jednotlivců i  dramatické 
partie, kde do posledního tahu 
nebylo jasné o vítězi,“ okomen-
toval šachovou přehlídku sta-
rosta Martin Bednář.

BĚŽCI PODPOŘILI TOBIÁŠE
Charitativní Běh pro už poos-

mé pomáhal těm, jejichž život je 
odkázán na dobré skutky dru-
hých. Letos finanční výtěžek 
putuje dvouletému Tobiášovi. 
Jeho rodině organizátoři předali 
šek na 208 900 korun.

Tobiášovi byl diagnostikován 
vzácný syndrom. Dle dostup-
ných informací je na světě asi 
26 dětí s  tímto onemocněním. 
Jeho stav s sebou přináší spous-
tu zdravotních komplikací, jako 
například opožděný mentální 
i  motoricky vývoj, problémy 
s růstem a příjmem stravy, cysta 
v mozku a podobně. Peníze bu-
dou použity na nákladné neu-
rorehabilitace pro chlapce a na 
koupi různých pomůcek vyrá-
běných převážně na míru.

Běh pro se konal 22. října 
v  okolí kostela svatého Ducha 
v Zábřehu. Na tratě o délce pět 

a deset kilometrů a bezbariéro-
vý běh se vydalo 300 účastníků. 
Mezi běžci byl i vítěz fotbalové 
Ligy mistrů a bývalý hráč Baní-
ku Ostrava Marek Jankulovski.

Záštitu nad charitativním 
během převzal starosta měst-
ského obvodu Ostrava-Jih Mar-

tin Bednář. Obvod akci podpořil 
zajištěním časomíry pro konání 
závodu.

Ti, kteří chtějí Tobiáše ještě 
finančně podpořit, mohou tak 
do konce letošního roku učinit 
prostřednictvím transparentní-
ho učtu: 516691113/2010.

VOLNOSTYLAŘI SOKOLA PŘIVEZLI TŘI TITULY
Volnostylaři TJ Sokol Vítko-

vice, které finančně podporuje 
také městský obvod, si úspěš-
ně vedli na mistrovství České 
republiky v  zápase ve volném 
stylu mladších žáků, kadetů, 
mladších žákyň a kadetek.

Tituly mistrů České republi-
ky získali Lukáš Brandl (kadeti, 
váha do 60 kilogramů), Nela 
Malinová (mladší žákyně, váha 
do 43 kilogramů) a Julie Ková-
řová (mladší žákyně, váha do 
63 kilogramů). Na medailových 

příčkách se umístili také Daniel 
Gurbovič (druhé místo v  ka-
detech, váha do 55 kilogramů) 
a Jan Kordek (třetí místo v ka-
detech, váha do 60 kilogramů).

Republikový šampionát se 
konal v  první polovině října 

v  Praze. O  mistrovské tituly 
bojovalo 130 zápasníků z  28 
oddílů.

Více informací o  oddílu zá-
pasu TJ Sokol Vítkovice se zá-
jemci dozvědí na webové strán-
ce: www.zapas-vitkovice.cz.

KARATISTÉ 
ZAZÁŘILI

Karatisté z Shotokan karate 
klub ATTFIS Ostrava zazářili na 
mistrovství světa World Sho-
tokan Federation. To se konalo 
v  první polovině září v  Pardu-
bicích. Deset závodníků a  zá-
vodnic z  klubu, který působí 
také v  našem obvodě, získalo 
pětadvacet medailí, z toho de-
vět zlatých, tři stříbrné a třináct 
bronzových. Nejúspěšnějšími 
reprezentanty klubu byly se 
třemi zlatými medailemi a jed-
ním bronzem Lucie Olejníko-
vá a  Nina Kandalíková a  Ju-
lie Pallová (dvě zlaté a  jeden 
bronz). Světového šampionátu 
se zúčastnili reprezentanti 32 
zemí. Navíc zakladatel klubu 
Miloš Škoda působil v  roli roz-
hodčího turnaje a Jakub Škoda 
byl trenérem reprezentačního 
týmu.

Foto: Pavel Motan
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DVĚ MEDAILE Z MINISTERSTVA PRO ZŠ PROVAZNICKÁ

Další razítko potvrzující vy-
sokou kvalitu školství na Jihu. 
Po Věře Miklušové, ředitelce MŠ 
Za Školou, a  Martině Rakové, 
ředitelce MŠ Formana, které zís-
kaly Medaile Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy loni, 
letos stejné ocenění putovalo 
do ŽS Provaznická. A  to hned 
dvakrát!

Medaili Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy prvního 
stupně si za svou práci vyslouži-
ly ředitelka této vzdělávací insti-
tuce Libuše Přikrylová a vedou-
cí vychovatelka družiny Helena 
Drahošová.

„Byla jsem mile překvapena 
a zároveň mě to potěšilo,“ uved-
la k prestižnímu ocenění Libuše 

Přikrylová, která pedagogickou 
praxi zahájila v roce 1980. 

„Mou prioritou je vytvoření 
a  udržení příjemné atmosféry 
ve škole pro všechny. Od toho 
se pak odvíjí vše ostatní. Musím 
říct, že sama bych nedokázala 
nic. Vše, co se nám povedlo, je 
práce celého našeho týmu, na 
který jsem upřímně hrdá. Mys-
lím si, že toto ocenění je vlastně 
ocenění všech mých kolegů,“ 
zdůraznila zkušená učitelka.

ZAMĚSTNÁNÍ JAKO 
KONÍČEK

Helena Drahošová se domní-
vá, že si medaili od ministerstva 
vysloužila díky svému přístupu 
k práci. 

„Svou práci beru jako koníček. 
Ráda svůj čas věnuji jak dětem, 
tak jejich rodičům, a to i o víken-
dových akcích, které v naší škole 
pořádáme,“ prozradila pedagož-
ka, která vede badatelský a čte-
nářský klub. 

K  tomu, aby se kniha stala 
důležitým společníkem dětí, se 
vyjádřila následovně: „Přede-
vším je třeba dětem vytvořit 
inspirativní prostředí pro to, co 
chtějí číst. Dále pak prostor, ve 
kterém mají právo knihu si nejen 
vybrat, ale také ji odložit, když je 
nebaví. Také je vhodné jim být 
průvodcem, aby si samy přišly 

na to, jaké benefity jim čtení knih 
přináší.“

Ředitelka ZŠ Provaznická 
se zároveň přiznává k tomu, že 
učitelskou profesi vnímá jako 
poslání. „Snad i  proto, že je to 
práce s  lidmi, především s dět-
mi. Tuto práci by lidé měli dělat 
z  přesvědčení a  s radostí, pro-
tože vychovávají naši budoucí 
generaci, naši budoucí společ-
nost,“ podotkla Přikrylová.

PERMANENTNÍ 
ROZVOJ

V  oficiálním textu minis-
terstva se píše, že Helena Dra-
hošová vyniká dlouholetou 
a  novátorskou pedagogickou 
činností. V praxi to znamená, že 
samotná práce neprobíhá jen za 
zdmi školy. „Zapojuji se do růz-
ných projektů, spolupracuji se 
školami, kde vyjíždíme na víken-
dové projektové dny s  různým 
zaměřením. Spolupracuji také 
s rodiči a navštěvujeme výuková 
a zájmová centra,“ doplnila ještě 
vychovatelka družiny.

Navzdory ocenění ani jed-
na z  pedagožek neuvažuje, 
že by ve svých aktivitách po-
levila. Stále před sebou vidí 
řadu inspirujících projektů. 
„Naši školu chci dále rozvíjet 
po všech stránkách,“ zakončila 
Přikrylová.

PROTIDROGOVÝ VLAK OPĚT VAROVAL DĚTI I RODIČE
Stovky dětí z  devíti základ-

ních škol na Jihu se 10. a 11. října 
prošly protidrogovým vlakem, 
který na dva dny zastavil na svi-
novském nádraží. Konkrétně se 
jednalo o školáky ze základních 
škol Kosmonautů 15, Šeříková, 
Mitušova, Jugoslávská, Provaz-
nická, Václava Košaře, Bohumí-
ra Dvorského, Alberta Kučery 
a  Volgogradská. Odpoledního 
zážitkového programu využili 
také rodiče s dětmi a veřejnost, 
pro které byla návštěva vlaku 
díky radnici Jihu zdarma. Cel-
kem jich na svinovské nádraží 
zavítalo více než 600.

Mezi návštěvníky byl také 
místostarosta obvodu Otakar 
Šimík. Interaktivní program je 

založen na promítání skutečné-
ho příběhu proloženého soutěž-
ní hrou. Vše doplňuje odborný 
výklad lektora.

Děti se pak na příběh z vlaku 
dívají z  právního hlediska. Tý-
mově spolupracují a  rozhodují 
se, zda se jedná o  přestupky, 
trestné činy apod. Příchozí ško-
láci ve vlaku rovněž vyplňu-
jí několik otázek, jež se týkají 
právního povědomí, na které 
dostanou odpovědi v  návaz-
ném programu. Akce probíhá 
v  Česku už několik let a  účast-
níci se shodují na tom, že pro-
cházka vlakem působí na děti 
velmi emotivně a preventivně.

Vedení městského obvodu 
věří, že zážitky získané v tomto 

specifickém prostředí přimějí 
mladé lidi k zamyšlení a odradí 

je od případného protiprávního 
jednání.

Foto: Revolution train

Zleva: Libuše Přikrylová, ředitelka ZŠ Provaznická, a Helena Dra-
hošová, vedoucí vychovatelka družiny v ZŠ Provaznická
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Tereza Švábíková už vícekrát přepsala sportovní dějiny České republiky. Jako první česká badmintonistka v historii se 
zúčastnila olympijských her mládeže. A nejen že zúčastnila, ale navíc získala bronzovou medaili. Další metou je pro tuto 
hráčku klubu B.O. Chance, který sídlí v Hrabůvce, účast na Letních olympijských hrách 2024 v Paříži. Šestinásobná mistry-
ně ČR chce být stále lepší a lepší a snaží se pro to dělat maximum. I za cenu, že nekráčí po nejpohodlnější cestě. Ale tak 
už to u těch špičkových reprezentantů bývá.
Sympatická tmavovláska odhalila během našeho povídání řadu detailů, které potvrzují její sportovní výjimečnost. Vy-
jádřila se i k tomu, proč ji okouzlilo Dánsko a že pořád existují oblasti, které by měly mít dveře do našich životů vždy 
otevřené, jako například pomoc druhým.

 » Jaký je váš vztah k rychlosti?
Rozhodně kladný. Třeba moje hra je za-

ložena na rychlosti. Mám ráda i rychlá auta. 
Upřednostňuji i  rychlejší běh, abych daný 
úsek měla co nejdříve za sebou. Navíc bad-
minton je nejrychlejší raketový sport.
 » S  tím souvisí fakt, že badmintonisté 

musí mít dobrý postřeh a hbitost. Dají se 
tyto schopnosti nějak natrénovat?

Nějak speciálně asi ne. Zkoušíme však 
například žonglovat, abychom zkoordino-
vali náš pohled s  motorikou. Nebo máme 
zavřené oči, někdo tleskne, a  my musíme 
odehrát nebo chytit míč, který na nás letí.
 » Které vlastnosti musí mít dobrý 

badmintonista?
Určitě musí být trpělivý. U  badminto-

nu na té nejvyšší úrovni všichni umí běhat 
a pinkat přes síť. Nicméně prohraje ten, kdo 
udělá chybu dříve. Je tedy třeba udržet kon-

centraci a vyčkávat na chybu soupeře. Hráč 
také musí být cílevědomý. Stanovit si cíl a jít 
za ním. Každý sportovec, který zmíněnými 
vlastnostmi disponuje, to může dotáhnout 
dále než ti, kteří je nemají.
 » Jak se projevuje, že chcete stále 

vyhrávat?
Je pravda, že ve všem jsem hodně sou-

těživá. I když hrajeme stolní hru, chci vyhrát. 
Vždycky bych chtěla být ve všem nejlepší, 
ale ne vždy to jde.
 » Zkuste tedy jedním slovem popsat 

vítězství…
Radost. Případně bych řekla, že vítězství 

je odměna.
 » V roce 2018 jste jako první česká bad-

mintonistka získala na olympijských hrách 
mládeže v  Buenos Aires bronzovou me-
daili v  týmech. Jak tuto akci s odstupem 
času hodnotíte?

Zatím je to můj největší úspěch. Olym-
piádě předcházela roční kvalifikace, takže 
jsem celý rok strávila sama na turnajích. 
Kvalifikovat se mohlo asi třicet nejlepších 
z celého světa. Byla to sice juniorská olym-
piáda, ale měla všechny parametry klasické 
olympiády. Žili jsme ve vesnici spolu s ostat-
ními sportovci, mohli jsme prožívat jejich 
úspěchy a podobně.
 » Proč by si děti měly v záplavě dalších 

sportů vybrat právě badminton?
Je to super sport! Když přijdu do našeho 

tréninkového centra Vítek v  Hrabůvce (are-
ál Vítkovické střední průmyslové školy, ulice 
Hasičská – poznámka redakce), a  vidím tam 
spoustu malých dětí, jak běhají po kurtech, tak 
mám vždy velkou radost. Jsme sice mladý klub, 
ale máme skvělé podmínky. Kolem je spousta 
domů a bydlí tam mnoho rodin s dětmi. Věřím, 
že se nám podaří přilákat ještě více dětí.

BADMINTON 
A HYGGE
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 » Není to ovšem vaše jediná spojitost 
s Jihem. Je tomu tak?

Na Jihu žil můj děda, za kterým jsme 
v  dětství často jezdili. Také moji bráchové 
hráli fotbal za NH Ostrava. Už když jsem 
chodila do školky, jezdili jsme s  mamkou 
a  taťkou na jejich tréninky a  zápasy. Když 
oni tedy hráli zápas nebo trénovali, tak já 
jsem v okolí stadionu běhala nebo si sama 
kopala do balonu. Na Jih a dětství mám je-
nom kladné vzpomínky.
 » Jak vzpomínáte na 

studium na sportovním 
gymnáziu v Zábřehu?

V  prvé řadě bych 
uvedla, že hodně cestuji 
a  trénuji v  Dánsku, kde 
mám ideální podmínky 
k tomu, abych se zlepšo-
vala. Mám tam i svého trenéra a často můžu 
absolvovat kvalitní tréninkové zápasy, což 
by v Česku nebylo možné.
 » Nemáte pocit, že jste mi utekla od 

otázky?
Ani ne. (smích) Jde o to, že nemůžu říci, 

že bych byla ve škole permanentně. Při-
znám se, že jsem tehdy byla trochu ve stre-
su, že maturitu neudělám. Ale nyní, když ji 
mám zdárně za sebou, tak se k tomu období 
vracím ráda, a  říkám si, že jsem to zvládla 
v pohodě. A  jsem ráda, že jsem si tuto va-
riantu, kdy jsem se musela často učit sama, 
nebo se učila na cestách, mohla vyzkoušet.
 » Stala jste se také ambasadorkou Ost-

ravských sportovních her, kde si letos vel-
mi úspěšně vedly školy z našeho obvodu. 
Zvítězila ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova, 
navíc v první desítce se umístilo šest škol 
z Jihu. Jak k této spolupráci došlo?

Když tato nabídka přišla, nešlo ji od-
mítnout. Byla to pro mě hodně dobrá zku-
šenost a  velká čest. Poznala jsem mnoho 
nových lidí a vyzkoušela si další sporty. Po-
kud jsem pomohla k  tomu, aby se děti po 
covidové pandemii, během které většinou 
seděly doma, opět začaly více hýbat, tak 
jsem tomu ráda. My, kteří jsme byli na tré-
nování a cvičení zvyklí, jsme se snažili pohy-
bový rytmus dodržovat, ale děti se to mají 
naučit i díky učitelům ve školách. Nicméně 
nemohly. Pokud se však školy do Ostrav-
ských sportovních her přihlásily a pomohlo 
to restartovat pohybové aktivity školáků, 
tak je to dobře.
 » Zmínila jste, že trénujete v Dánsku. Čím 

vás tato severská země obohatila?
Dala mi jiný pohled na svět. Vidím, jak 

se ten národ chová. Mají tady určité tradice, 
které se snaží dodržovat. Je běžné, že se ro-
diny pravidelně scházejí, společně se dívají 
na filmy, pohádky, u toho jí popcorn. Zkrátka 

udělají si takové klidné rodinné odpoledne, 
jsou šťastní a  snaží se najít něco pěkného 
v každém okamžiku. Možná znáte jejich slo-
vo hygge, které celý ten životní styl zastře-
šuje. Vychází na to téma i spousta knížek.
 » Přiznám se, že neznám. Můžete 

objasnit?
Asi dva roky zpátky byli Dánové uznáni 

jako nejšťastnější lidé na světě. Když se jich 
Angličané ptali, proč tomu tak je, řekli, že 

právě díky tomu poho-
dovému přístupu k  ži-
votu. Akorát že pro to 
nikdo nevymyslel vhod-
ný překlad. Tak z  toho 
Dánové udělali meziná-
rodní slovo. Znamená 
to něco ve smyslu, že si 
člověk užívá každý mo-

ment, raduje se ze života a sdílí krásné chví-
le s těmi nejbližšími.
 » S kterou veřejně známou osobou byste 

si dokázala představit život na opuštěném 
ostrově?

Asi s tenistkou Serenou Williams. Její pří-
běh mě zaujal. Společně s její sestrou Venus 
začínaly od nuly, byly podceňovány, a  vše, 
čeho dosáhly, si vybojovaly samy. Ačkoliv 
spousta lidí byla proti nim. A nyní můžeme 
říci, že se Serena stala jednou z  nejlepších 
tenistek v  historii. Líbí se mi i  to, jaký má 
vztah s  jejím otcem. Z  filmu Král Richard: 
Zrození šampionek, který byl natočen o je-
jich otci podle skutečné události, je vidět, jak 
jejich rodina spolupracovala. I já mám hod-
ně dobrý vztah s taťkou a mamkou a vidím 
tam takovou malou rodinnou podobnost.
 » Aktuálně vaše úsilí směřuje k  tomu, 

abyste startovala na letní olympiádě v Pa-
říži v roce 2024. Co si většina lidí neuvě-

domuje, že je za tímto splněným snem, 
aby člověk mohl reprezentovat svou vlast 
na olympiádě?

Asi to, že každý badmintonista stráví ten 
rok, kdy probíhá kvalifikace, úplně sám. Ces-
tujeme sami, a to i třeba na turnaje do Asie, 
prostě po celém světě. Všechno si také sami 
zařizujeme. Je to mnohdy boj sám se sebou. 
A pokud se člověk na olympiádu kvalifikuje, 
uvědomí si, co všechno pro to udělal a obě-
toval. Osobní život podřídil celý rok tomu 
sportu.
 » Kdyby se dalo zařídit, že se zítra pro-

budíte s  tím, že získáte nějakou schop-
nost, kterou dosud nemáte. Kterou byste 
si vybrala?

(po chvíli uvažování) Asi bych chtěla mít 
fotografickou paměť. Abych to, co uvidím 
nebo to, co si přečtu, hned věděla a porozu-
měla tomu. Ulehčilo by mi to život ve škole 
i v badmintonu. Výhodou by bylo, že bych 
opakovaně zhlédla můj zápas, zjistila bych, 
co jsem udělala za chybu, a hned bych vě-
děla, že už to dělat nemám.
 » Kdy jste naposled udělala něco dobré-

ho pro druhé?
Když začala válka na Ukrajině, obeslala 

jsem pár badmintonistek z  Ukrajiny s  tím, 
že když budou kdykoliv potřebovat pomoc, 
mohou se mi ozvat. Jedna z nich mi zane-
dlouho napsala, že už se z epicentra konflik-
tu dostala ke slovenským hranicím, a zda jí 
nějak pomůžu. Domluvila jsem se tedy s tať-
kou a s mým trenérem, že pro ni ke Košicím 
zajedou. Vzali jsme ji k nám domů do Ostra-
vy, kde jsme se o ni postarali. Otevřela jsem 
jí pak i dveře do Dánska, kde s námi může 
trénovat. Měli jsme tam i její rodinu. Ještě se 
snažím pomáhat její kamarádce, další bad-
mintonistce z Ukrajiny.

„I když hrajeme stolní 
hru, chci vyhrát. Vždycky 
bych chtěla být ve všem 
nejlepší, ale ne vždy to 
jde.“

Foto: 2× Czech Badminton
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PÍŠE NOVÝ ROČNÍK
Slavnostní imatrikulací začalo v září stu-

dium 58 novým studentům univerzity tře-
tího věku. Ta je učena seniorům od 55 let 
a organizuje ji Kultura Jih za výrazné finanč-
ní podpory městského obvodu. Z  celkové 
ceny školného 1 800 korun za semestr hradí 
student s trvalým bydlištěm na Jihu pouze 
600 korun. V pokračujících ročnících aktuál-
ně studuje asi 50 studentů.

Dvouletý studijní program (čtyři seme-
stry) je rozdělen mezi přednášky a praktic-

ké semináře (výtvarný, pohybový apod.). 
Výuka probíhá obvykle jednou za 14 dní 
v Hrabůvce.

V rámci studia si senioři mohou zvolit na 
každý semestr studijní předmět nebo před-
měty, které je nejvíce zajímají. Mohou se 
hlouběji ponořit do dějin Ostravy a výtvar-
né kultury středověku a renesance, naučí se 
základním verbálním dovednostem v běžné 
i  konfliktní komunikaci. Část přednášek je 
také zaměřena na psychologii lidské mysli 

a tradiční čínskou medicínu, moderní tech-
nologie a jejich využití pro správu finančních 
prostředků. Nechybí ani oblíbený výtvarný 
seminář, kdy se studenti seznamují s nejzají-
mavějšími výtvarnými technikami v ateliéru. 
Více informací najdou senioři na webových 
stránkách: kulturajih.cz.

Od září opět běží dva kurzy počítačové 
gramotnosti – jeden pro začátečníky a  je-
den pro mírně pokročilé. Kurzy jsou zcela 
naplněny a  informace předávají dvě zku-
šené seniorky Emílie Erlová a  Květoslava 
Petrušková.

Podobné kurzy pro seniory nabí-
zí také Kultura Jih. „Od září jsme otevřeli 
sedmatřicet různých pravidelných kurzů 
určených seniorům, a to pohybových, krea-
tivních, vzdělávacích i společenských. Jedná 
se například o PC kurzy, Mozkocvičnu, Ká-
vičkování, Malování na hedvábí a  podob-
ně. Kromě toho organizujeme jednorázové 
akce v podobě seminářů, přednášek, výletů 
nebo workshopů,“ uvedla Petra Višnická, 
manažerka pro oblast vzdělávání z příspěv-
kové organizace Kultura Jih.

Na začátku příštího roku se senioři mo-
hou opět těšit na oblíbené plavání v bazénu 
Základní školy Alberta Kučery. Aktivitu, kte-
rá probíhá jednou týdně, financuje městský 
obvod.

MISS BABČA A ŠTRAMÁK ROKU ROZPARÁDILI AKORD

Vítězkou šestého ročníku soutěže Miss 
Babča se stala Alžběta Řepová z  Jakar-
tovic. Ve druhém ročníku soutěže Štra-
mák roku pak triumfoval Dalibor Kališ 
z Frýdku-Místku.

Jako druhá nejsympatičtější seniorka 
byla zvolena Miroslava Hartmanová z Jakar-

tovic a třetí skončila Irena Mičulková z Brun-
tálu. Titul Miss sympatie a  cenu poroty si 
vysloužila Vlaďka Koch z Ostravy.

Stříbrná příčka ve Štramákovi roku pa-
tří Janu Lomázovi z  Bruntálu a  pomyslný 
bronz získal Václav Bielý z  Frýdku-Místku. 
Štramákem sympaťákem se stal Dalibor 
Kališ a cenu poroty si odnesl Milan Adámek 
z Ostravy.

Obě finále se uskutečnila 6. října V kultur-
ním domě Akord. Do soutěží se mohli přihlásit 
senioři a seniorky starší 65 let s trvalým bydli-
štěm v Moravskoslezském kraji. Součástí finá-
le bylo představení, volná disciplína a módní 
promenáda ve společenských šatech.

Akci i  za finanční podpory městského 
obvodu Ostrava-Jih pořádala společnost 
Akord & Poklad.
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PŘES TANEC A ZAHRADNIČENÍ KE ZLATÉ SVATBĚ
Jarmila a  Miroslav Skálovi bydlí v  Hra-

bůvce od roku 1972. A že jim život v našem 
obvodě svědčí, potvrzuje fakt, že 15. října 
měli v obřadní síni radnice zlatou svatbu.

Padesát let společného života začalo 
v  roce 1968, kdy se seznámili v  tanečních. 
O čtyři roky později si řekli své společné „ano“.

Miroslav Skála se narodil v  roce 1949. 
„Pracoval jsem jako důlní technik a  poté 
jako ředitel společnosti. Mezi mé hlavní zá-
jmy patřily tenis, lyžování, volejbal, cyklisti-
ka a závodní tanec. Dnes rádi s manželkou 
cestujeme, chodíme na plesy, pracujeme na 
zahradě a luštíme křížovky,“ uvedl senior, je-
hož manželka přišla na svět v roce 1951.

Jarmila Skálová pracovala jako učitelka 
v základní škole v Hrabůvce, kde se zaměřo-
vali mimo jiné i na ekologii, což škole vynes-
lo mezinárodní titul. S manželem také často 
jezdili na dětské tábory.

Oba Jižané jsou vysokoškolsky vzděla-
ní. V  roce 1975 se jim narodil syn Miroslav 
a o dva roky později dcera Andrea. Radost 
jim dělají také čtyři vnoučata, a  to Sandra, 
Miroslav, Nela a  Šimon, s  nimiž o  prázdni-

nách jezdí do Brna na chalupu po rodičích, 
kterou si opravili.

„Máme štěstí na toho pravého partnera 
a  snažíme se udržovat rodinu pohromadě. 
Chováme se k  sobě s  respektem a  jsme si 
oporou ve chvílích, kdy je to zapotřebí. Pa-

desátileté spolužití nebylo jen procházkou 
růžovým sadem. Nicméně všechny problé-
my, co život s sebou přinesl, jsme díky lásce, 
toleranci a odpouštění ustáli. Také je třeba 
mít zodpovědnost vůči dětem,“ uzavřela 
Jarmila Skálová.

Zleva: referentka odboru školství a kultury Šárka Zubková, Jarmila Skálová, Miroslav Skála, 
zastupitel Zdeněk Hűbner

JUBILANTI ŘÍJEN
Chrudoš Valoušek.   .   .   .   .   .   .   . 94 let
Libuše Pojerová.   .   .   .   .   .   .   .   . 92 let
Zdeněk Chalcař .   .   .   .   .   .   .   .   . 92 let
Marie Klímková .  .  .  .  .  .  .  .  .  91 let
Miluše Huberová  .  .  .  .  .  .  .  .  91 let
Milada Tořová   .  .  .  .  .  .  .  .  . 91 let
Ludmila Klečková .   .   .   .   .   .   .   . 90 let
Leonard Burda .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Olga Kapešová .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Zdeněk Kuča .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Bohumila Bimková  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Jiřina Greková  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Věra Balová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let

Helena Krawczynská  .  .  .  .  .  . 85 let
Lucie Vychodilová   .  .  .  .  .  .  . 85 let
Zdeňka Mecová.   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Václav Kořístka .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Vilém Lange .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Františka Milerová.   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Bronislava Miklová  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Svatava Porybná .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marta Bartková .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Zdeněk Krkoška   .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Miroslava Pchálková.   .   .   .   .   .   . 80 let
Irena Mojíková  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marie Váchová .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Eva Fojtíková .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Marie Kořínková   .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Františka Přecechtělová .  .  .  .  . 80 let
Marie Sobalová .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Markéta Helštýnová .   .   .   .   .   .   . 80 let
Jan Grunt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Karel Juroška .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Zdenka Šišoláková  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Emília Jánošíková .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Gertrúda Čistá .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jiří Mičulka .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Josef Rájek.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Danuše Beierová .  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Ten, kdo si zachová schopnost 
rozpoznat krásu, nikdy nezestárne.

— Franz Kafka

STRÁŽNÍCI INSTALUJÍ KUKÁTKA 
A BEZPEČNOSTNÍ ŘETÍZKY

Výhodná nabídka! Senioři z  Jihu mají 
možnost získat zdarma panoramatická ku-
kátka a  bezpečnostní řetízky na dveře od 
domovů.

Senioři starší 65 let mohou v případě zá-
jmu o  instalaci těchto bezpečnostních prv-
ků oslovit svého strážníka-okrskáře nebo 
mohou kontaktovat pracovníka sociálního 
odboru radnice, a  to na telefonním čísle: 
599 430 440.

Při instalaci strážník se seniorem prodisku-
tuje zásady bezpečného chování doma i ven-
ku. Strážník také upozorní na možná rizika 
spojená s návštěvami cizích osob v domově.

Bližší informace jsou k  dispozici na: 
www.mpostrava.cz nebo na telefonním 
čísle: 720 735 125.

Projekt, který zajišťuje Městská policie 
Ostrava, je hrazen z prostředků statutárního 
města Ostravy.

PODZIMNÍ POCHOD
Podzimní orientační pochod seniorů 

Bělským lesem byl název akce, která se 19. 
října konala v areálu ředitelství Ostravských 
městských lesů a zeleně v Zábřehu. 

Jednalo se o  sportovně-společenskou 
akci, díky které se účastníci seznámili a vy-
zkoušeli si pochod, případně i běh a orienta-
ci dle mapy pro orientační běh na vytyčené 
trase s  kontrolními stanovišti. V  kategorii 
B  (1,9 kilometru) si náramně vedli senioři 
z Jihu. Zvítězil Jiří Král. Druhá skončila Šárka 
Zubková.
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OD SVĚTOVÉ VÁLKY PO PAMÁTNÝ 
28 . ŘÍJEN ROKU 1918
Na konci října jsme si připomněli 104. výročí vzniku samostatné Československé republiky a 11. listopadu si připomeneme 
také konec první světové války. V rámci obou výročí přinášíme čtenářům autentický zápis z výškovické kroniky, který 
v roce 1923 zapsal řídící učitel a zároveň kronikář Josef Král. Detailně v textu popsal nejen průběh války a její dopady na 
výškovické obyvatelstvo, ale také říjnové dny roku 1918. Text otiskujeme v původní autentické podobě bez jazykových 
úprav.

SHON, NÁŘEK A PŘÍPRAVA
Dne 28. července 1914 vypovědělo Ra-

kousko-Uhersko Srbsku válku, čímž byl dán 
podnět k světové válce. V pátek dne 31. čer-
vence 1914 nařízena všeobecná mobilizace 
vojska. Nastal hrozný okamžik, shon, ná-
řek a  rychlá příprava vojínů a domobranců 
k nastoupení aktivní vojenské služby. Z naší 
obce nastoupili všichni neaktivní vojíni a do-
mobranci do stáří 42 roků vojenskou službu 
v pondělí dne 3. srpna 1914 v půl 7 hod. ráno 
vlakem z  Polanky. Byl to smutný odchod 
našich drahých, když ráno před 6. hodinou 
v průvodu svých příbuzných opouštěli rod-
nou svoji obec, nevědouce jestli kdy ještě 
a jak se domů vrátí a jaké útrapy válečné na 
ně čekají. Odcházeli do neznáma. Rád nešel 
nikdo, ale muselo se. Celkem odešlo toho 
dne z obce 45 mužů.

Následkem války nastala ve všech obcích 
a u všech úřadů obrovská práce s vyřizová-
ním válečných nařízení, žádostí o vyživova-
cí podpory pozůstalým po narukovaných, 
soupisů v stavu dobytka, obilí, sena, slámy 
a jiných životních potřeb. Veškeré tyto prá-
ce v naší obci vykonával tehdejší řídící učitel 
František Balnar jako obecní tajemník.

V OBCI ZŘÍDILI LAZARET
Důsledkem nařízení vojenských úřadů 

musely ve všech obcích zřízeny býti zatím-
né nemocnice (lazarety) pro raněné vojáky 
a to hned v měsíci srpnu.

V  naší obci zřízen lazaret o  4 postelích 
v 1. třídě obecné školy. Postele a peřiny za-
půjčili občané, desinfekční prostředky (ky-
selinu karbolovou, lysol, kusové vápno, for-
malin) zakoupila obec. Takto zřízený lazaret 
byl u nás po devět měsíců.

Raněný vojín nebyl k  nám poslán žád-
ný, jelikož během této doby postaveny ve 
všech větších městech veliké nemocniční 
baráky, do kterých ranění vojínové z bojiště 
dováženi a tam léčeni byli.

Dne 12. října 1914 konána v  Těšíně vo-
jenská přehlídka mladíků narozených v  le-
tech 1892–1894. Ze 14 jinochů odvedeni 
dva, kteří 26. října nastoupili službu a  to: 
Janečka Josef, rolnický syn č. 29. a Rojíček 
Arnošt, železniční dělník. Dne 24. října mu-

sela obec dodati vojenské správě do Kra-
kova tři nákladní přípřeže pro vojsko a pro 
tyto dodali po jednom koni následující rol-
níci: Štýber Eduard č. 1., Janečka František 
č. 25., Janečka Jan č. 29., Štýber František 
č. 31., Šeděnka František č. 36. a  František 
Dluhoš č. 25. Cena jednoho koně odhadnuta 
500–700 Kč, tři vozy po 90 Kč a postroje po 
40  Kč. Vozkové starostou ustanoveni byli: 
František Malík, rolnický syn a svobodný vý-
měnkář č. 71., Emil Malík, služebný u rolníka 
Františka Malíka čís. 11.

Dne 28. října 1914 odbýván druhý odvod 
koní v Moravské Ostravě a tu odvedeny čtyři 
koně, a to po jednom rolníkům Františku Še-
děnkovi č. 6 za cenu 900 Kč, Karlu Malíkovi 
č. 11 za 600 Kč, Františku Štýbrovi č. 31 za 
800 Kč a Josefu Janečkovi č. 55 za 700 Kč.

ZVONY MUSELY PRYČ
Každého 15. v měsíci počínaje 15. srpnem 

a konče 15. dubnem zapisován byl obecním 

tajemníkem v obci stav všeho dobytka dle 
druhů, stav obilí, mouky, sena a slámy. Úhrn-
ný počet všeho podán býti musel z  celé 
obce do 18. okresnímu hejtmanství. Dobyt-
ka hovězího k  dodání v  případě potřeby 
ustanoveno z  obce naší 26 kusů. Dne 27. 
a 28. února 1915 vykonán ve všech rodinách 
přesný soupis zásob a  obilí, který provedli 
okresním hejtmanstvím ustanovení komisa-
ři a  učitelé ze Zábřehu nad Odrou: Karel 
Štrunthaus, učitel měšťanské školy a Vladi-
mír Balnar, učitel obecné školy, syn zdejšího 
řídícího učitele.

Mnoho smutku bylo v obci. Dne 14. čer-
vence 1915 zemřel v  nemocnici v  Peku 
u  Janova v  ruském Polsku a  pohřben na 
vojenském hřbitově na pokraji lesa, hrob 
č. 12, zdejší rodák Kajetán Šeděnka, ředitel 
měšťanské školy v  Jaktaři. Zemřel otravou 
krve způsobenou střelou zezadu a smutné 
ty případy se množily. O mnohých se nevě-
dělo, tu i tam některý psal ze zajetí, některý 

Rekvizice zvonu Jaroslav z kaple Nanebevzetí Panny Marie ve Výškovicích dne 25. září 1916. 
Druhý zleva starobělský farář Fabián Gregárek, zcela vpravo starosta Výškovic František 
Šeděnka.
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se vracel raněn na zotavenou. Jak radostné 
bylo shledání, tak žalostné bylo loučení při 
novém odchodu na frontu.

Dne 25. září 1916 vzat byl z věže kaple pro 
účely válečné třemi vojíny a jedním důstoj-
níkem zvon „Jaroslav“, který byl roku 1898 
koupen za 360 Kč. Vojenská správa zaplati-
la 4 Kč za 1 kg váhy. Druhý zvon pro tentýž 
účel sňat 30. listopadu 1917.

Dne 26. a 27. února 1917 provedeny úřed-
ní prohlídky zásob obilí komisařem vysla-
ným od okresního hejtmanství za asistence 
devíti vojáků v šesti rolnických usedlostech 
a to v čísle 1, 4, 2, 31, 33 a 36. Výsledek pro-
hlídek byl, že majitelé museli odvésti obilní-
mu ústavu 9 q 54 kg obilí. Opětná rekvisice 
obilí a zemáků za vojenské asistence konána 
od 19. do 30. listopadu roku 1917. Prohléd-
nuty všecky usedlosti občanů majících více 
než 20 arů polí. Pro válečný obilní ústav od-
vedeno 34 q obilí.

VYSILUJÍCÍ PRÁCE
Utrpení obyvatelstva bylo hrozné. Na 

jedné straně přísné úřední prohlídky, obyva-
telstvu ponechána jen nepatrná část úrody 
k řádné výživě nepostačující, na druhé stra-
ně nadlidská, vysilující práce při nedostatku 
pracujícího lidu.

Na polích bylo viděti pouze ženy, děti 
a starce. Práce odbývala se těžce, neradost-
ně, neboť každý v duchu byl stále při vzdá-
lených milých a  tonul v  obavě, zda příští 
okamžik nepřinese hroznou zvěst o  smrti 
otce, bratra, syna.

A bylo hodně těch, kteří více rodné obce 
své nespatřili, ale životy své pro svobodu 
českého národa obětovali. Jsou to: Janečka 
Vojtěch, hutník z  čísla 16, svobodný; Sýko-
ra Jan, hutník z čísla 18, svobodný; Cholava 
Josef, domkář z  čísla 26, ženatý; Šeděnka 
Josef, stopařský pomocník z  čísla 30, svo-
bodný; Hlavenka Eduard, rolnický syn z čísla 
40, svobodný; Sýkora Karel, hutník z  čísla 
39, ženatý; Husar Karel, hutník z  čísla 42, 
svobodný; Prauzek Teodor, hutník z čísla 50, 
svobodný; Štýber Bohuslav, syn hostinské-
ho z  čísla 57, svobodný; Malík Emil, hutník 
z čísla 59, svobodný; Šeděnka Kajetán, ředi-
tel měšťanské školy v Jaktaři u Opavy z čísla 
36, svobodný. Odpočívejte v pokoji v cizích 
krajích.

PŘEVRAT A OSLAVY
Dvě starodávná přísloví: „Kdo jinému 

jámu kopá, sám do ní padá“ a „Pýcha před-
chází pád“ se uskutečnila ve hrozné, barbar-
ské válce, neboť na hlavu úplně poraženo 
zpupné Německo a jeho spojenci, kteří národ 
náš ručiti chtěli. My slavně zvítězili, neboť 28. 
října 1918 prohlášen byl náš nový Českoslo-

venský stát s hlavním městem staroslavnou 
matičkou Prahou. Není slov k vylíčení radosti 
nad tímto vítězstvím našeho národa, který 
po 300letém utrpení a  stálém pronásledo-
vání stává se samostatným, volným, svobod-
ným. Národ český od Šumavy až po Tatry 
jásá. Všude ozývají se slova díků našim osvo-
boditelům s presidentem Masarykem v čele. 
Pořádají se oslavy na památku osvobození.

U nás uspořádána taková oslava 3. listo-
padu roku 1918. Průvod seřadil se před hos-
tincem Jana Štýbra. Súčastnili se ho dospělí 
mužové a  ženy, mladíci a  děvčata, školní 
dítky, 14 hudebníků, obecní zastupitelstvo 
a  všechny místní spolky. Všech účastníků 
ozdobených národními odznaky bylo na 
280. Průvod ubíral se celou vesnicí ozdo-
benou národními prapory za zvuku hudby, 
zpěvů národních písní a  provoláváním „na 
zdar“ presidentu Masarykovi, Wilsonovi, 
legionářům, vojínům a  všem našim osvo-
boditelům. Nadšení bylo obrovské. Prolito 
mnoho slz radosti a také žalu vzpomínkami 
na padlé a nezvěstné.

VESELICE S TANCEM
U kaple naproti místu, kde bude posta-

ven pomník zdejším padlým vojínům, prů-
vod zastavil.

Starosta obce František Šeděnka přečetl 
zákon ze dne 28. října 1918 vydaný Národ-
ním výborem v  Praze v  zřízení Českoslo-
venského státu a  slavnostní řeč přednesl 
pak řídící učitel František Balnar o významu 
naší nové republiky, o našich osvoboditelích 
a padlých vojínech s vyzváním, aby občané 
dle možnosti přispěli na pomník, který bude 
postaven. Národní hymnou: „Kde domov 
můj“ skončeno a průvod, v jehož čele nesen 
velký národní prapor, ubíral se do Nové Bělé, 
kde shromáždily se průvody z celé staroběl-
ské farnosti. Před hostincem pana Rokyty 

promluvil ku shromážděným Alfons Mácha, 
starosta a rolník z Nové Bělé. Na všech mís-
tech veliké nadšení, samá hudba, zpěv, já-
sot, prapory.

Po návratu večer odbýván byl koncert 
a  po něm lidová veselice s  tancem v  sále 
hostince Jana Štýbra. Hudba k  této slav-
nosti od 1. hod. odpolední do 4. hod. ran-
ní stála 640 Kč a obnos tento uhrazen byl 
vstupným při koncertu a zábavě. Radostný, 
nezapomenutelný byl slavnostní den tento!

NÁRODNÍ SLAVNOST
V neděli dne 10. listopadu 1918 odbývala 

se obrovská národní slavnost celého Ostrav-
ska v Moravské Ostravě za účasti 100 000 
lidí. Všechny obce – i  naše – zastoupeny 
byly spolky a deputacemi. V této radostné 
době od 1. do 20. listopadu vraceli se i naši 
vojínové z vojny domů a byli srdečně a vřele 
od svých drahých uvítáni.

V ruských legiích skončil Staněk Emil, 
rolnický syn č. 9, který se šťastně a  zdráv 
z  dálných plání sibiřských navrátil. V  nich 
dlel i Josef Nenička, rodilý ze Zábřehu nad 
Odrou, který se po válce přiženil do čísla 24.

Drahotní poměry, které za války dostou-
pily hrozivé výše, po převratu nepolevily 
a ceny všech potřeb vzrostly úžasně. Uvá-
dím ceny některé předválečné a  nynější. 
Jest to neuvěřitelné, ale úplně pravdivé: 
mužský oblek 1 200 Kč, dříve 50 K, 1 m suk-
na 150–600 Kč, dříve 6–16 K, bavlněná koši-
le 60–80 Kč, dříve 2–5 K, ponožky 12–32 Kč, 
dříve 0,40–1,40  K, kapesník 11–19  Kč, dříve 
0,30–1  K, rukavice 20–35  Kč, dříve 1–3  K, 
deštník 60–120  Kč, dříve 2–10  K, klobouk 
70–150 Kč, dříve 4–8 K, hřeben 18 Kč, dříve 1 
K, krabička zápalek 0,30  Kč, dříve 0,02  K, 
rohlík 1,2 Kč, dříve 0,04 K atd. Poměry smut-
né po době radosti nad skončením války!

Petr Lexa Přendík

10. listopad 1918, oslava vzniku republiky na Senném trhu (náměstí Republiky) v Moravské 
Ostravě
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TÝDEN RANÉ PÉČE OSLOVÍ NEJEN LAIKY

Týden od 7. do 13. listopadu 
je zasvěcen informování o rané 
péči, to znamená službě pro 
rodiny s dětmi s postižením ve 
věku do sedmi let. Do osvětové 
kampaně se zapojí i  ostravská 

pobočka Společnosti pro ranou 
péči, která sídlí v Zábřehu na uli-
ci Rodinná. Právě zde poskytují 
odbornou pomoc a  podporu 
rodinám s dětmi se zrakovým či 
s kombinovaným handicapem.

Během celého druhého lis-
topadového týdne jsou připra-
veny akce pro laiky i odborníky 
s cílem ukázat, jak se žije rodi-
nám vychovávajícím dítě s váž-
ným postižením, s  čím se po-
týkají, čemu musí čelit a jak jim 
na jejich nelehké cestě pomáhá 
služba rané péče.

„Je potřeba, aby se rodiče 
dozvídali o rané péči včas a aby 
obdrželi potřebnou podporu 
hned v  náročných začátcích, 
kdy jsou informováni o  zdra-
votních obtížích dítěte nebo 
o tom, že jeho vývoj je ohrožen. 
Včasná a dobře mířená podpora 
může velmi zlepšit start dětí do 
života,“ říká Vladimíra Salveto-
vá, ředitelka ostravské pobočky 
Společnosti pro ranou péči, kde 

se 7. listopadu od 9 do 17 hodin 
koná den otevřených dveří.

„Příchozí zjistí, jak raná péče 
funguje, komu a  jak pomáhá. 
Připravena je ukázka pomůcek, 
testů, metod využívaných při 
práci s dětmi se zrakovým han-
dicapem,“ doplňuje Salvetová.

Zároveň se v  rámci týdne 
rané péče od 7. do 13. listopadu 
koná v Akordu na Náměstí SNP 
v  Zábřehu výstava fotografií 
s názvem Každé dítě je úžasné.

Podrobné informace k  jed-
notlivým projektům a  aktivi-
tám jsou na webové stránce: 
www.ranapece.cz/ostrava , 
případně lze volat na telefon-
ní číslo: 774  242  736 nebo 
psát na e-mailovou adresu: 
ostrava@ranapece.cz.

TENISOVÁ SVĚTOVÁ JEDNIČKA V OSTRAVĚ. V Ostravar Aré-
ně se od 3. do 9. října 2022 konal tenisový turnaj AGEL Open 
2022. Ve startovním poli byly čtyři hráčky z první světové desít-
ky, řada grandslamových šampionek (mimo jiné Petra Kvitová, 
Viktoria Azarenková, Jelena Ostapenková, Jelena Rybakinová, 
Emma Raducanuová) i  olympijská vítězka Belinda Bencico-
vá. V turnaji nakonec zvítězila domácí Barbora Krejčíková (na 
snímku vlevo), která ve finále porazila současnou nejlepší hráč-
ku světa Polku Igu Świątekovou (vpravo).

POZOR NA NELEGÁLNÍ SKLÁDKY
Čtyřicetiletý muž vynesl ke 

kontejnerům na odpad na uli-
ci Čujkovova v  Zábřehu téměř 
celé vybavení bytu. Vznikla tak 
nelegální skládka.

Dotyčný následně přivola-
ným strážníkům tvrdil, že vy-
náší majetek majitele, který tak 
neučinil. Zároveň konstatoval, 
že původního majitele bude 
kontaktovat s tím, aby odložený 
odpad z veřejného prostranství 
odstranil. Správní řízení nyní 
musí určit, kdo bude potrestán. 
Každopádně na travnaté ploše 

o  velikosti čtyřikrát šest metrů 
se 1. října nacházely například 
pračka, lednička, deska s  dře-
zem, stolek, skříňky a koš s por-
celánovým nádobím.

V případě, že občan odlo-
ží odpad na místo, které není 
k  tomuto účelu zřízené, hrozí 
mu na místě pokuta až do výše 
10 tisíc korun, ve správním říze-
ní pak pokuta do výše až 100 
tisíc korun. Odpad, který ne-
patří do komunálního odpadu, 
musí být odvezen do sběrného 
dvora.

MAŽORETKY UHRANULY CHORVATSKO
Mažoretky z klubu TOM Kro-

kodýl Ostrava, jehož historie se 
začala psát v  roce 2001, opět 
prokázaly, že patří k  nejlepším 
v  mažoretkovém sportu. Potvr-
zují to výsledky z  mistrovství 
světa, které se ve druhé polovině 
září konalo v  chorvatském Zá-
hřebu. Členky klubu, který sídlí na 
Dubině, přivezly tři tituly mistryň 
světa a navíc přidaly tři stříbrné 
medaile. Ostravské mažoretky 
tak navázaly na úspěšné vystou-
pení z  červnového mistrovství 
Evropy v  chorvatském Zadaru, 
kde získaly pět titulů mistryň Ev-
ropy a čtyři druhá místa.

PŘEDNÁŠKA O JUBILEJNÍ
Ve středu 23. listopadu pro-

běhne v  sále zastupitelstva na 
ulici Horní 3 v  Hrabůvce další 
z  přednášek o  minulosti Jihu. 
Tématem bude tentokrát Jubi-
lejní kolonie. 

Kronikář Petr Lexa Přendík 
představí nejen stavební vývoj 
kolonie, ale i  její občanskou vy-

bavenost, spolkovou činnost 
a přiblíží rozsáhlou rekonstrukci 
sídliště, jež trvala více než dva-
cet let. Přednášku doplní ukáz-
ky dobových fotografií, map 
a plánů.

Pořad začíná v  17.30 hodin. 
Vstup je zdarma a  bez před-
chozí rezervace.

Foto: Společnost pro ranou péči

Foto: TOM Krokodýl Ostrava

Foto: Lukáš Kaboň, Vítkovice Aréna
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: JEŠTĚ NEVÍM, ALE JÁ SI NĚKOHO VYBERU
Sudoku: 6291 837465 = ILJA HURNÍK
Přesmyčky: STARÝ JIČÍN, ŠPILBERK, VEVEŘÍ, ROKŠTEJN, ROŠTEJN, 

PERNŠTEJN, SOVINEC, NOVÝ HRAD, RYCHLEBY, ŠTERNBERK

       SUDOKU  S  TAJENKOU

      nemocnice v Ostravě. Popularizoval endokrinologii, diabetologii, zdravou výživu a dietologii, 
      zejména v televizi a v populárně naučných knižních publikacích.  Patřil k nejdéle praktikují-
      cím lékařům, praxi vykonával 67 let.  Narodil se 1. 6. 1925 v Praze a zemřel před pěti lety
      20. 12. 2017 v Ostravě.  Dvanáctipísmennou tajenku na podbarvených políčkách odhalíme 
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      Osobnost regionu. (Tajenka sudoku) byl lékař česko-srbského původu, profesor Fakultní

      tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: E, J, K, D, R, Č, A, O, L.  

Řešení:   57238 4891613 = RAJKO  DOLEČEK

Osobnost regionu. (Tajenka sudoku) byl lékařem česko-srbského 
původu, profesorem Fakultní nemocnice v  Ostravě. Popularizoval 
endokrinologii, diabetologii, zdravou výživu a  dietologii, zejména 
v televizi a v populárně naučných knižních publikacích. Patřil k nej-
déle praktikujícím lékařům, praxi vykonával 67 let. Narodil se 1. 6. 
1925 v Praze a zemřel před pěti lety 20. 12. 2017 v Ostravě. Dvanácti-
písmennou tajenku na podbarvených políčkách odhalíme tak, že za 
čísla 1 až 9 dosadíme písmena: E, J, K, D, R, Č, A, O, L.

SUDOKU S TAJENKOU
 ÚSMĚVNÁ  DOPLŇOVAČKA  (ČTVERCOVKA) 

        Stálý zákazník je nemile překvapen, že jeho oblíbená hospoda je zavřená. Zabouchá na dveře 
        a přítomná servírka mu oznamuje: „Dnes nečepujeme, máme sanitární den."
        „Co se dá dělat," smutně konstatuje host. „Občas je nutné pořádně uklidit a pročistit zařízení."
        „Asi to bude nutné udělat," zastydí se servírka.  „Před chvílí tady totiž byl na kontrole majitel 
        podniku a z toho nepořádku se mu udělalo tak nevolno, že ho musela odvézt (tajenka)."
        Legenda je shodná pro vodorovné i svislé výrazy.

1 A Osoba

2 A Býv.náz.Tokia a zkr.souhv.Pavo (3 slova)

3 A Řaditi

4 I TAJENKA

5 A Lepkavě omazat 

6 A Vyrobiti tkaním

7 A Letec (knižně)

;

1 P E R S O N A

2 E D O A P A V

3 R O V N A T I

4 S A N I T K A

5 O P A T L A T

6 N A T K A T I

7 A V I A T I K

                                Řešení:  SANITKA

Stálý zákazník je nemile překvapen, že jeho oblíbená hospoda je za-
vřená. Zabouchá na dveře a přítomná servírka mu oznamuje: „Dnes 
nečepujeme, máme sanitární den.“ „Co se dá dělat,“ smutně konsta-
tuje host. „Občas je nutné pořádně uklidit a pročistit zařízení.“ „Asi 
to bude nutné udělat,“ zastydí se servírka. „Před chvílí tady totiž byl 
na kontrole majitel podniku a z toho nepořádku se mu udělalo tak 
nevolno, že ho musela odvézt (tajenka).“ Legenda je shodná pro vo-
dorovné i svislé výrazy.

DOPLŇOVAČKA

dle posledního majitele, který ho koupil v r.1933, pak nesl objekt jméno. Byl základnou místní organizace Dělnické tělovýchovné jednoty a využíván i ochotníky. V dubnu 1945
byl sál zcela zničen leteckou pumou. Poválečná rekonstrukce vyústila v přeměnu na prodejnu potravin (2.tajenka). V r.1982 byl na zchátralý objekt vydán demoliční výměr.
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Hrubé drtě

Pokladna

Hrob Primáti

Vchod

Tajenky: HOSTINEC  U  ŽÁČKŮ,  BUDOUCNOST

Křížovka s dárkem:  Z historie. V minulém století stál ve Výškovicích oblíbený (1.tajenka křížovky). Do r.1924 ho vlastnila rodina Foltů, ta ho prodala Josefu Šeděnkovi a po-
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Tři luštitele, kteří do 15. listopadu zašlou správnou tajenku na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní 
luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Z historie. V minulém století stál ve Výškovicích oblíbený (1. tajenka křížovky). Do roku 1924 ho vlastnila rodina Foltů, ta ho prodala Josefu 
Šeděnkovi a podle posledního majitele, který ho koupil v roce 1933, pak nesl objekt jméno. Byl základnou místní organizace Dělnické tělo-
výchovné jednoty a využíván i ochotníky. V dubnu 1945 byl sál zcela zničen leteckou pumou. Poválečná rekonstrukce vyústila v přeměnu na 
prodejnu potravin (2. tajenka). V roce 1982 byl na zchátralý objekt vydán demoliční výměr.

1. Osoba
2. Bývalý název Tokia a zkratka 

souhvězdí Pavo (3 slova)
3. Řaditi
4. TAJENKA
5. Lepkavě omazat
6. Vyrobiti tkaním
7. Letec (knižně)
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KULTURA JIH

K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 
607 063 685; Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-
-Hrabůvka, tel.: 731 472 996; Klubovna, Odborář-
ská 677/72, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 603 508 452 
www.kulturajih.cz, FB kdktrio

8. 11. od 16 hodin, Komorní klub 
KLUB AK: AFIRMACE
Co jsou to afirmace, jak se dají využívat, co zna-
menají nebo jak si vytvořit svou osobní afirmaci? 
Návštěvníci se mimo jiné dozvědí, co jsou v živo-
tě jejich silné stránky. Probírat se budou i sluneční 
znamení. Lektorka Anna Kührová. Vstupné 60 Kč.

10. 11. od 18 hodin, Komorní klub 
FILMOVÉ MELODIE
Oblíbené filmové a  muzikálové písně. Vstupné 
180 Kč.

13. 11. od 10 hodin, K-TRIO 
O PSOVI GURÁŠOVI
Interaktivní pohádka pro děti. Vstupné 85 Kč.

14. 11. od 10 hodin, Komorní klub 
KÁVIČKOVÁNÍ: O KNIHÁCH A ZVYCÍCH
Zuzana Kaiser povypráví o  knihách a  národních 
zvycích. Vstupné 60 Kč.

15. 11. od 18 hodin, K-TRIO 
1+1=3
Komediální divadelní představení v  podání zná-
mých českých herců. Hrají: Barbora Mottlová, Ve-
ronika Arichteva, Ernesto Čekan a další. Vstupné 
od 310 Kč.

16. 11. od 16.30 hodin, K-TRIO 
SUPER RODIČ
Pravidelná setkání nad tématy, která řeší rodiče 
samoživitelé. Tentokrát budou hosty Kateřina Mi-
kulcová a psycholožka Beatrice Jadlovcová z Ost-
ravské univerzity. Vstupné 70 Kč.

20. 11. od 17 hodin, K-TRIO 
LISTOPADOVÁ ZÁBAVA
K tanci zahraje kapela Domino. Vstupné 100 Kč / 
80 Kč (Kool Senior).

27. 11. od 18 hodin, Komorní klub 
PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT
Známé operetní melodie. Účinkují: Barbora Če-
chová a Roman Harok (zpěv), Regina Bednaříko-
vá (klavír). Vstupné 180 Kč.

28. 11. od 10 hodin, Komorní klub 
KÁVIČKOVÁNÍ: BINGO
Příchozí se mohou pobavit, zasmát se a  možná 
také něco zajímavého vyhrát v  zábavné spole-
čenské hře bingo. Vstupné 60 Kč.

KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ
3. 11. od 16 do 18 hodin, K-TRIO 
ZAHÁČKUJTE SI
Účastníci kurzu zjistí, jak je háčkování jednodu-
ché. Lektorka Anna Kührová ukáže, jak se tvoří 
podšálek, prostírání nebo vánoční ozdoby. Pří-
chozí dostanou podrobný návod, jak uháčkovat 
nákupní tašku a  krásný trojcípý šátek. Materiál 
a pomůcky v ceně kurzu. Tři lekce 330 Kč.

5. 11. od 9 do 17 hodin, Klubovna 
FIGURÁLNÍ ABSTRAKCE
Výtvarný workshop, kde příchozí poznají neko-
nečné možnosti expresivní, abstraktní figurální 
malby. Lektor: Tomáš Oslizlok. Cena 1 600  Kč / 
800 Kč (Kool Senior).

9. 11. od 10 hodin, K-TRIO 
JAK BÝT SEJF?
Seminář o  IT bezpečnosti a  ochraně digitálního 
soukromí s profesionálním etickým hackrem Pav-
lem Matějíčkem. Vstupné 100 Kč.

12. 11. od 9 do 17 hodin, K-TRIO 
MALUJEME PODZIMNÍ KVĚTY
Účastníci kurzu se naučí míchat barvy a  nanášet 
je na plátno. Malovat budou olejovými barvami 
a domů si odnesou krásný obraz. Lektorka Eva Fal-
dynová. Cena 1 800 Kč / 1 000 Kč (Kool Senior).

14. 11. od 16 do 18 hodin, K-TRIO 
ZMĚNA OBORU PO TŘICÍTCE? ŽENY, ZKUSTE 
IT
Ženy, které touží po změně, se mohou dozvědět, 
co jim může nabídnout IT. Může to být napří-
klad větší časová flexibilita či možnost pracovat 
z domu. Nutnost registrace. Zdarma.

KINO LUNA

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

3.–6. 11. od 15.30 hodin 
12. a 13. 11. od 13.30 hodin 
PRINC MAMÁNEK (ČR 2022)
Filmová pohádka Jana Budaře o princi, který mu-
sel dospět v krále. 90 minut. Vstupné 120 Kč, děti 
100 Kč.

3.–6. 11. od 17.45 hodin 
7. 11. od 17 hodin 
SPOLU (ČR 2022)
Drama se Štěpánem Kozubem v hlavní roli. Dále 
mimo jiné hrají Veronika Žilková a  Kamila Jano-
vičová. Mládeži přístupný, 117 minut. Vstupné 
120 Kč.

3.–8. 11. od 20 hodin 
13. 11. od 20 hodin 
HRANICE LÁSKY (ČR, Polsko 2022)
PREMIÉRA. Drama / erotický, režie: Tomasz Wiň-
ski, od 15 let, 95 minut. Vstupné 130 Kč.

8. 11. od 17 hodin 
28. 11. od 16.30 hodin 
IL BOEMO (ČR, Itálie, Slovensko 2022)
Historický/životopisný, režie: Petr Václav, české 
znění, od 12 let. Vstupné 120 Kč.

9. 11. od 17 hodin 
22. 11. od 17.45 hodin 
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU (ČR 2022)
Vztahová komedie s hvězdným hereckým obsa-
zením, režie: Miroslav Šmídmajer. Nevhodné do 12 
let, 105 minut. Vstupné 140 Kč.

9. 11. od 19.30 hodin 
SNOW FILM FEST OSTRAVA 2022
Festival zimních filmů. Nejlepší zimní filmy z ce-
lého světa i z domácí produkce. Ledové řeky, za-
sněžené hory, čerstvý prašan a nespoutaná zimní 
krajina během šesti filmů. Mládeži přístupný, 141 
minut, vstupné 180 Kč.

10. a 11. 11. od 16 hodin 
ŠOUMEN KROKODÝL (Lyle Lyle Crocodile, USA 
2022)
Rodinná komedie, české znění, přístupný, 122 mi-
nut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

10. a 11. 11. od 19 hodin 
14. 11. od 19 hodin 
16. 11. od 19 hodin 

21. 11. od 18 hodin 
BLACK PANTHER: WAKANDA NECHŤ ŽIJE 
(Black Panther: Wakanda Forever, USA 2022)
PREMIÉRA. Dobrodružný / akční, české znění, od 
12 let, 161 minut. Vstupné 140 Kč.

12. 11. od 17.30 hodin 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 (ČR 2022)
PŘEDPREMIÉRA. Za účasti herecké delegace 
s autogramiádou a besedou. Pohádka / fantasy, 
režie: Petr Kubík, mládeži přístupný. Vstupné 
140 Kč.

13. 11. od 16 hodin 
GIUSEPPE VERDI: AIDA
Royal Opera House. Žánr:  opera. Jazyková ver-
ze: italsky s českými titulky. Režie: Robert Carsen. 
Dirigent: Antonio Pappano. Účinkují: Elena Stikhi-
na, Francesco Meli, Agnieszka Rehlis, Ludovic 
Tézier, Soloman Howard. Stopáž: cca 3 hodiny 25 
minut (včetně jedné přestávky). Přístupnost: ne-
vhodné do 12 let. Vstupné 250 Kč, 190 Kč (senioři, 
studenti).

14. 11. od 16.30 hodin 
BUKO (ČR, Slovensko 2022)
Komedie / drama, režie: Alice Nellis, přístupný, 112 
minut. Vstupné 60 Kč.

15. 11. od 16.15 hodin 
DÁNSKÝ SBĚRATEL – Delacroix až Gauguin 
(Exhibition on Screen: The Danish Collector-
Delacroix to Gauguin, Velká Británie 2021)
Dokument, české titulky, od 12 let, 82 minut. 
Vstupné 150 Kč.

16. 11. od 16.30 hodin 
ZKOUŠKA UMĚNÍ (ČR 2022)
Dokument, režie: Adéla Komrzý, Tomáš Bojar, pří-
stupný, 102 minut. Vstupné 110 Kč.

17.–20. 11. od 15 hodin 
22. 11. od 15 hodin 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 (ČR 2022)
PREMIÉRA. Pohádka / fantasy, režie: Petr Kubík, 
mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.

17.–20. 11. od 17.45 hodin 
GRAND PRIX
PREMIÉRA. Komedie / Road movie, režie: Jan 
Prušinovský, od 12 let, 107 minut. Vstupné 140 Kč.

17.–20. 11. od 20 hodin 
MENU (Menu, USA 2022)
PREMIÉRA. Horor / komedie, české titulky, od 12 
let, 108 minut. Vstupné 140 Kč.

22. 11. od 20 hodin 
24.–27. 11. od 20 hodin 
GRAND PRIX (ČR 2022)
Komedie / Road movie, režie: Jan Prušinovský, od 
12 let, 107 minut. Vstupné 140 Kč.

23. 11. od 19 hodin 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH (ČR 2021)
PŘEDPREMIÉRA. Za účasti herecké delegace 
s  autogramiádou a  besedou. Komedie, režie: 
Irena Pavlásková, od 12 let, 118 minut. Vstupenky 
www.chcivstupenky.cz.

24.–26. 11. od 15.30 hodin 
27. 11. od 13.30 hodin 
DIVNOSVĚT (Strange World, USA 2022)
PREMIÉRA. Animovaný / komedie, české znění, 
přístupný. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.

24.–26. 11. od 17.45 hodin 
28.–30. 11. od 19.30 hodin 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH (ČR 2021)
PREMIÉRA. Komedie, režie: Irena Pavlásková, od 
12 let, 118 minut. Vstupné 140 Kč.

27. 11. od 16 hodin 
GIACOMO PUCCINI: BOHÉMA
Royal Opera House. Žánr:  opera. Jazyková ver-
ze:  italsky s  českými titulky. Libreto:  Giuseppe 
Giacosa  a  Luigi Illica. Režie:  Richard Jones. Di-
rigent:  Kevin John Edusei. Účinkují:  Ailyn Pérez, 
Juan Diego Flórez, Andrey Zhilikhovsky, Danielle 
de Niese, Ross Ramgobin. Stopáž: cca 3 hodiny 
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(přestávky budou upřesněny). Přístupnost:  ne-
vhodné do 12 let. Vstupné 250 Kč, 190 Kč (senioři, 
studenti).

29. 11. od 16.30 hodin 
ENNIO (Itálie, Belgie, Nizozemsko, Japonsko 
2021)
Cinema italiano – pocta Morriconemu. Dokument 
/ hudební / životopisný, české titulky, od 12 let, 
156 minut. Vstupné 130 Kč.

30. 11. od 17 hodin 
MICHAEL KOCÁB – ROCKER VERSUS POLITIK 
(ČR, SR 2022)
Dokument, režie: Olga Sommerová, přístupný, 
102 minut. Vstupné 130 Kč.

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

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

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

3. 11. od 16.30 hodin (od 3 do 6 let) 
DINOPOHÁDKY
Hry s básničkami spolu s představením nové kni-
hy Dinopohádky a autorským čtením spisovatelky 
Heleny Strouhalové; spojeno s tematickou tvůrčí 
dílnou. V  rámci klubu Bělásek pro děti a  rodiče. 
Nutná rezervace předem.

9. 11. od 16 hodin 
NA KAŽDÉHO RAZ DOJDĚ!
Humorná beseda o Hlučínsku a prajzštině s regio-
nální spisovatelkou Janou Schlossarkovou. Mode-
ruje a besedu doplní Petr Lexa Přendík.

16. 11. od 16.30 hodin 
REJ BLUDIČEK
Lampionový průvod pro děti a jejich rodiče.

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

1.–30. 11. 
NADÍLKA PRO ANDÍLKA
Soutěž; soutěž o nejoriginálnější vánoční ozdobu.

5. 11. od 9 do 11 hodin 
PODZIMNÍČCI
Výtvarná dílna; výroba veselých podzimních ka-
marádů nejen z papíru.

14.–30. 11. 
OLAFOVA KOULOVAČKA
Tradiční soutěž pro všechny dětské čtenáře.

26. 11. od 9 hodin 
PĚT MINUT V AFRICE
Kouzelný a  veselý výlet za zvířátky do džungle 
spojený s výtvarnou dílnou. V rámci klubu Martí-
nek pro děti předškolního věku a jejich rodiče.

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

3. a 10. 11. 
PODZIMNÍ OKÉNKO
Výtvarná dílna pro děti; tvorba okénka z  dřevě-
ných špachtlí s podzimní dekorací.

10. a 24. 11. od 15 do 17 hodin 
ROVNĚ, DOPRAVA A ZPĚT
Odpoledne pro děti zaměřené na základy progra-
mování a seznámení s robotickou myškou a Zigy-
botem Wokim.

POBOČKA V ZÁLOMU
V Zálomu 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
599 522 360, vzalomu@kmo.cz

7.–25. 11. 
VIDÍM – NEVIDÍM
Zábavná soutěž pro malé i velké děti.

28.–30. 11. 
BURZA HRAČEK
Výměna dětských hraček.

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

1.–30. 11. 
PODZIM V KNIHOVNĚ
Soutěžní hrátky po knihovnicku.

14.–30. 11. 
V UTAJENÍ
Vánoční tvůrčí dílna.

AKORD

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

Od 4. do 6. 11. 
K SMRTI DOBRÝ FESTIVAL
Festival  o  smrti  a její přítomnosti v  našich živo-
tech. Více však festival o životě a jeho kvalitě bez 
ohledu na čas, který je mu dán. Tři dny, kdy smrt 
nebude tabu a ve vyhnanství. Připraveno je jede-
náct přednášek, čtyři besedy moderované Jaro-
slavem Duškem, deset prožitkových workshopů 
a dva koncerty. Vstupné od 790 Kč.

8. 11. od 15 hodin 
INSPIROHUB: PJÉR LA ŠÉ‘Z – PRAXE V PRAXI
Beseda na volné téma, které přináší společná pří-
tomnost. Pjér la Šé’z je klinický psycholog, herec, 
hudebník a spisovatel. Ve své psychoterapeutické 
praxi doprovází své klienty na jejich cestě při hle-
dání a realizaci osobní svobody. Vstupné 350 Kč.

10. 11. od 19 hodin 
ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE
Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci 
setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem 
Zdeňka Izera. Vstupné 250 až 350 Kč.

11. 11. od 19 hodin 
HECOVINY SOUBORU NAHODILE
Další díl zábavného kabaretu pro dospělé, který 
nikoho nenechá na pochybách, že legrace není 
nikdy dost. Vstupné 180 Kč.

19. 11. od 19 hodin 
INSPIROHUB: PSYCHOPAT JE TAKY ČLOVĚK?
Jsou bezcitní, sebestřední, manipulativní. Psy-
chopati žijí mezi námi a často o tom ani nevíme. 
Jak se dá takový psychopat poznat? A co vlast-
ně tento pojem znamená? To a  mnohem více 
v přednášce psychologa Radka Pěkného. Vstup-
né v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč.

22. 11. od 18 hodin 
AKORD PLNÝ AKORDŮ
Společný večer ostravských písničkářů, ve kterém 
se představí se svojí vlastní tvorbou René Racek 
Matlášek, Zdeněk Kačor a Mandolenka Lenka Ni-
čová. Vstupné 150 Kč.

24. 11. od 19 hodin 
JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
Účinkují: Aleš Háma, Jan Konečný, Daniela Šiško-
vá, Eliška Nejedlá atd. Vstupné 370 až 490 Kč.

27. 11. od 10 hodin 
ČIPERKOVÉ
Populární dětská kapela, která má na YouTube 
přes 200 milionů zhlédnutí. Vstupné 180 Kč.

28. 11. od 19 hodin 
VÝBĚR Z BESÍDEK
Besídka je tradiční forma představení Divadla 
Sklep. Obsahuje pestrý sled scének, skečů, písní 
a  tanců. Hrají: Jiří Burda, Milan Šteindler, Tereza 
Kučerová, Lenka Vychodilová, Jana Hanáková, 
Lenka Andelová atd. Vstupné 370 až 490 Kč.

2. 12. od 19 hodin 
4TET
Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitel-
nými pěveckými, ale i hereckými výkony a nápa-
dy vokální seskupení 4TET. Gentlemani v  cylin-
drech připravili originální podívanou. Umělecky 
plnohodnotný, precizní, a  přitom osobitý projev 
tohoto hudebního tělesa se snoubí s  již pověst-
nou dokonalostí a  profesionalitou Jiřího Korna. 
Vstupné 490 až 650 Kč.

9. 12. od 19 hodin 
LÁSKA A PÁREČKY
Margot, mladá atraktivní žena nemající příliš dobré 
zkušenosti se svými bývalými vztahy, si pozve na 
chalupu na grilování své tři expartnery, kteří o sobě 
vzájemně nikdy nevěděli a neznají se. Hrají: Jan Ré-
vai, Karel Zima, Jarmil Škvrna, Ernesto Čekan, Ka-
teřina Janečková. Vstupné 200 až 400 Kč.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

4. 11. 
MARTINOVY LUCERNY
Výroba lampionů a průvod.

12. 11. 
PAFORTA
Taneční soutěž, Janáčkova konzervatoř.

Od 5. do 7. 12. 
VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNY PRO MŠ A ZŠ
Nutno přihlásit se předem.

POBOČKA V ZÁLOMU
V Zálomu 1, Pískové Doly, tel. 724 066 124

3. 11. 
HALOWEENSKÉ DOBROTKY
6. 11. 
OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ LIGY – FLORBAL
2. a 3. 12. 
ADVENTNÍ PONOCOVÁNÍ
Pro rodiče s předškolními dětmi.

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

16. a 17. 11. 
PYŽAMOVÁ PÁRTY II
25. a 26. 11. 
PYŽAMOVÉ PÁRTY III

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVA ARÉNA
4. 11. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC SPARTA PRAHA
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

18. 11. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLOMOUC
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

22. 11. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC DYNAMO 
PARDUBICE
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

www.ovajih.cz25
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25. 11. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC MOTOR ČESKÉ 
BUDĚJOVICE
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

26. 11. od 15 hodin 
KONCERT RÁDIA BLANÍK
Vystoupí Helena Vondráčková, Michal Hrůza, 
Anna K, Slza, Xindl X, Standa Hložek, Čechomor, 
No Name.

27. 11. od 16,00 hod. 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ENERGIE KARLO-
VY VARY
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

MĚSTSKÝ STADION
12. 11. 
FC BANÍK OSTRAVA – BOHEMIANS PRAHA 
1905
Utkání Fortuna ligy.

CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL

Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh, 
tel.: 731 131 951, e-mail: gabriel@ostrava.charita.cz, 
www.ostrava.charita.cz

4. 11. 
VÝLET
Výlet do Jistebníku, výlov rybníka Bezruč. Sraz 
v 10.20 hodin na nádraží Ostrava-Svinov.

4., 11., 18. a 25. 11. od 9 do 12 hodin 
KERAMICKÁ DÍLNA

8. 11. od 17 hodin 
VERNISÁŽ
Výtvarníci z galerie Mlejn.

8., 15., 22. a 29. 11. od 10 do 12 hodin 
TVOŘIVÉ RUCE

9., 16., 23. a 30. 11. od 9 do 10 hodin 
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OKÉNKO (PORADENSTVÍ)

10. a 24. 11. od 10 do 12 hodin 
DÁMSKÝ KLUB

16. 11. od 10 hodin 
SPOLEČENSKÁ HODINKA ANEB TRÉNINK 
PAMĚTI HROU

21. 11. od 9 do 12 hodin 
VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

29. 11. od 16 hodin 
ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Písničky k tanci i poslechu.

30. 11. od 14 hodin 
KAVÁRNA PRO PAMĚTNÍKY
Druhá světová válka ve vzpomínkách pamětníků. 
Přednáší Šárka Jarská. Zajišťuje obecně prospěš-
ná společnost Živá paměť, která zlepšuje kvalitu 
života obětem totalitních režimů.

SLEZSKÝ RYNEK
Už jen třikrát do konce roku bude možné zavítat na Slez-

ský rynek. Návštěvníci této oblíbené akce si jako obvykle vy-
berou z pestré várky lahodných pochutin od místních farmářů 
a potravinářů.

V nabídce figurují například podomácku vyrobené uzeni-
ny i sladké dobroty, různé druhy koření, pečivo nebo bylinné 
sirupy. Rovněž je možné zakoupit dekorační zboží a produkty 
s  relaxačními účinky, jako jsou například epsomské soli, mý-
dla a tuhé šampony. Výrobky z recyklované rifloviny zhotovili 
handicapovaní.

Slezský rynek se 10. listopadu od 8 do 17 hodin koná na Ná-
městí Ostrava-Jih v Hrabůvce, v prosinci to bude 1. a 22., při-
čemž místo konání bude ještě upřesněno.

OSTRAVA SE BAVÍ
Youtuberka a tiktokerka Terysa bude hlavní hvězdou akce 

Ostrava se baví. Ta se uskuteční 19. listopadu v  Kulturním 
domě K-TRIO v Hrabůvce. Program v 15 hodin odstartuje exhi-
bice stolního tenisu, od 15.20 hodin vystoupí Michael Jackson 
revival, na který od 16.10 naváže David Mattioli. Terysa se svým 
fanouškům představí od 17.10 do 18 hodin. Pro děti a mládež 
do 12 let je cena 50 korun, pro dospělé 100 korun.

PŘEDVÁNOČNÍ VĚNCOBRANÍ
Předvánoční věncobraní je název nové akce, která se 17. listopadu 

uskuteční v  Kulturním domě K-TRIO v  Hrabůvce. Příchozí si budou 
moci vyrobit vlastní věnec nebo dekoraci na stůl či dveře. K dispo-
zici pro ně bude zdarma připraveno chvojí, drát i tavné pistole. Vše 
ostatní potřebné je možné si přinést z domu, nebo zakoupit na místě 
(korpusy, svíčky, stuhy, ozdoby a jiné). Vstupné na akci, která začíná 
v 15 hodin, je 30 korun.

ADVENTNÍ NALADĚNÍ AKORDU
Bohatý program je připraven pro všechny, kteří přijdou 

27. listopadu na Náměstí SNP před Akordem. Od 14 do 19 ho-
din bude probíhat předvánoční jarmark, který v 17 hodin zpes-
tří slavnostní rozsvícení vánoční stromu. Příchozí se mohou 
těšit také na vánoční příběh pro děti a Ježíškovu poštu. Vstup 
je zdarma. Během druhé adventní neděle, tedy 4. prosince, 
bude v Akordu pokračovat sváteční atmosféra. V 10 hodin za-
čne veselá pohádka Mikuláš aneb Andělské rojení, kterou při-
pravil divadelní soubor Nahodile. Příběh pojednává o tom, co 
všechno se může v Pohádkově stát, když se ztratí anděl, který 
jako jediný může otevřít nebeskou bránu, aby za dětmi mohl 
přijít Mikuláš. Vstupné pro děti je 230 korun (včetně dárku), 
dospělí zaplatí 130 korun.
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KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta 

Bc. Martin Bednář 599 430 331

Místostarosta 

Mgr. Radim Ivan 599 430 345

Místostarosta 

Ing. Otakar Šimík 599 430 344

Místostarostka 

Ing. Martina Vavříková 599 430 344

Místostarosta 

Jiří Stráník 599 430 410

Místostarostka 

Markéta Langrová 599 430 331

Tajemník 

Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil 599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor financí a rozpočtu Ing. Kateřina Blahová 599 430 260

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

Odbor výstavby a životního prostředí Jana Pruchnická (v zastoupení) 599 430 216

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

Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278

Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450

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

Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289

Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Odbor vztahů s veřejností Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Odbor strategického rozvoje Ing. Daniel Adamčík 599 430 341

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

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

nemovitosti.ovajih.cz

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Plocha m2 Účel Minimální nájemné za m²/rok
Zábřeh Čujkovova 1710/11 157,78 m² bývalá restaurace 1 050 Kč
Dubina V. Košaře 123/3 16 m² bývalý sklad 1 000 Kč
Hrabůvka Závodní 330/49a 86,3 m² bývalá kancelář 1 050 Kč
Zábřeh Výškovická 2651/113 500,04 m² bývalá restaurace 1 000 Kč

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700  30 Ostrava, tel.: 599  430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E  12808 
Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědný: starosta 
Martin Bednář; 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. 11. 2022 • Číslo: 10 • Výtisk zdarma • Stano-
viska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 11. 2022 • Foto: M. Grobař, J. Urban, 
J. Zerzoň, ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak. Foto na titulní straně: Martin Grobař, drakiáda na ulici Františka Formana.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA LISTOPAD A PROSINEC
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14 hod. 

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

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

Úterý 1. 11.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
Svatoplukova 7
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20

Středa 2. 11.
Horymírova 6, 
108, 123
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 
53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45

Čtvrtek 3. 11.

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

Pondělí 7. 11.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6

Úterý 8. 11.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18

Výškovická 106
Kosmonautů 13
Krásnoarmejců 
22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90

Středa 9. 11.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147, 
157, 180
Srbská 1
Koncová 8

Čtvrtek 10. 11.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 
54, 70
Výškovická 172
Proskovická 27, 

55, 73
Drůbeží 1

Pondělí 28. 11.
K Odře × Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 2, 33
Petruškova 20

Úterý 29. 11.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30, 
64, 81, 118, 133
Výškovická 54, 
86, 98
Řadová 18, 34

Středa 30. 11.
J. Maluchy 75
Plzeňská 10

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

Čtvrtek 1. 12.
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 18
V. Jiříkovského 17, 22
J. Maluchy 9, 18
J. Matuška 32
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27

Pondělí 5. 12.
Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24

Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Aviatiků 4
Stadická 13

Úterý 6. 12.
Dr. Martínka 5, 30, 
39, 59
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly × L. 
Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova × Fr. 
Lyska

Středa 7. 12.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská × Sámova
U Lesa 39, 80
Plzeňská 15

Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80

Čtvrtek 8. 12.
Provaznická 1, 11, 63
Plavecká 8
Klegova 62
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 95
Hasičská 60

Pondělí 12. 12.
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 13. 12.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště × Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 4
Hulvácká 22

Středa 14. 12.
Horymírova 30, 
114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 
53, 54
Jandova 3
Břenkova

Markova 17
Tylova 4, 35

Čtvrtek 15. 12.
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

PARKOVACÍ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Číslo stání Nájemné za měsíc
Dubina Fr. Formana 01 31 790 Kč
Dubina Fr. Formana 01 46 790 Kč
Dubina Fr. Formana 01 47 790 Kč

GARÁŽOVÁ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Číslo stání Nájemné za měsíc
Dubina Fr. Formana 271/47 4 1 000 Kč
Dubina Fr. Formana 272/49 4 1 000 Kč
Hrabůvka Oráčova 1326/1 1 1 200 Kč

ovajih.munipolis.cz

Důležité informace 
z našeho obvodu přímo 

do vašeho telefonu

Munipolis

www.ovajih.cz27 www.ovajih.cz27
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

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

Tel.: 704 530 172

Inzerce RK Monet 92x30 mm.indd   1 24.11.15   13:23
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NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
BIO & EKO
DÁRKŮ

774 775 777www.alpik.cz 30. dubna 3128/2b, Ostrava30. dubna 3128/2b, Ostrava774 775 777www.alpik.cz 30. dubna 3128/2b, Ostrava

DÁRKŮ

CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou 
baktérie, plísně, alergeny, 

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz
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BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ II. s  lharmonií 

LUCIE BÍLÁ
s kapelou Petra Maláska + Jan Bendig

a Filharmonie Bohuslava Martinů
OSTRAVA 21. 12. 2022
WWW.TOPKONCERTY.CZ

SC
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41
4/
22

2828

INZERCE



Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

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

Tel.: 704 530 172
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NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
BIO & EKO
DÁRKŮ

774 775 777www.alpik.cz 30. dubna 3128/2b, Ostrava30. dubna 3128/2b, Ostrava774 775 777www.alpik.cz 30. dubna 3128/2b, Ostrava

DÁRKŮ

CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou 
baktérie, plísně, alergeny, 

choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz
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BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ II. s  lharmonií 

LUCIE BÍLÁ
s kapelou Petra Maláska + Jan Bendig

a Filharmonie Bohuslava Martinů
OSTRAVA 21. 12. 2022
WWW.TOPKONCERTY.CZ
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ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY

 Berle
 Chodítka
 Invalidní vozíky
 Polohovací lůžka
 Inkontinence
 Zdravotní obuv
 Ortézy
 Půjčovna pomůcek
 Závoz pomůcek domů

Klegova 1488/80, Ostrava

+420 703 828 203

klegova@medesa.cz

V ostravském obvodu Jih hrdě a rádi působíme již déle než 23 let.

Na českém trhu patříme k největším dodavatelům zdravotnických a kompenzačních pomůcek. 
Pomáháme vám s jejich výběrem prostřednictvím specialistů v síti kamenných prodejen a odborných 

konzultantů v terénu i u vás doma. Spolupracujeme s lékaři, odbornými pracovišti a pojišťovnami. 
U nás vždy naleznete široký výběr produktů, které si můžete prohlédnout a vyzkoušet. 

Síť kamenných 
prodejen a výdejen

Tým specialistů vám na našich pro-
dejnách poradí, doporučí a  pomůže 
s  výběrem vhodných zdravotnických 
a kompenzačních pomůcek, a to včet-
ně jejich zaměření a vyřízení. Přijímáme 
zdravotní poukazy všech pojišťoven.

Doprava
Naše interní doprava vám 

doručí vybrané pomůcky až domů. 
V případě pomůcek, jako jsou postele, 
zvedáky či vozíky, se rovněž postarají 
o jejich sestavení a instruktáž k použití.

Specialisté v terénu
Odborní konzultanti vám po-

mohou s výběrem a poradí vám, jak si 
pomůcku můžete vyřídit. 

Servis
Tým techniků vám vždy rád 

poradí, upraví nebo opraví pomůcku 
tak, aby plně vyhovovala vašim potře-
bám. 

Půjčovna
Disponujeme zápůjčními po-

stelemi, matracemi, zvedáky, vozíky 
i chodítky. Tato služba vám může po-

moci překlenout období mezi zažá-
dáním a  vyřízením pomůcky nebo při 
krátkodobých událostech, jako jsou 
návštěvy lékařů, úřadů či úrazové stavy.

Zákaznická 
linka

Nově jsme pro vás zří-
dili zákaznickou linku, 
kde vám náš odborník 
poradí s  dotazy. Neváhej-
te se na nás obrátit v čase od 7.30 do 
16.00 hod. 

Zákaznická linka: +420 737 613 049, 
e-mail: medesacare@medesa.cz.

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCT?

NOVINKA

inzerce jižní listy listopad_188_264.indd   1 12.10.2022   16:06:31
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MĚŘENÍ ZRAKU  
ZDARMA

OČNÍ OPTIKA GEMINI 
Horní 1492/55
700 30 Ostrava–Hrabůvka 

pondělí–pátek 
8:30–12:00 | 12:30–17:00

703 189 026  |  ostravahrabuvka@geminioptika.cz

40 % SLEVA NA OBRUBY

20 % SLEVA NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY

20 % SLEVA NA SLUNEČNÍ BRÝLE

www.geminioptika.cz geminiocnioptika
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ZAMĚŘENO   
NA TECHNIKU

Platí od 1. 11 . do 30. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

NAKUP ONLINE 
NA NOVÉM
OBI.CZ

DOKÁŽETE

S
COKOLIV

OBI Ostrava, Výškovická 46/3123, 700 30 Ostrava, Tel.: 296 601 501/561

Super cena

299,-
LED STROPNÍ SVÍTIDLO
ANNA ECO
12 W, 840 lm, 4 000K, IP 44,
průměr 28 cm. OBI č 6395297

Super cena

159,-

ZIMNÍ SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ HAPPY CAR
Zámrznost -20 C°. OBI č. 5174826 (31,80 Kč/l)

AKU ŠROUBOVÁK BOSCH 
„UNIVERSAL DRILL 18 V”
Dvourychlostní, 0-440/1 450 ot./min, sklíčidlo 10 mm. 
Vč. 2x baterie, nabíječky a kufru. OBI č. 5743182

2x baterie 18 V / 1,5 Ah

Super cena

2299,-
1299,-
ušetřete 1000,-
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Chřipka, klíšťovka, pneumokok? 
Chraňte se očkováním. Nově i v Ostravě.

PŘIJĎTE SI PRO 
PREVENCI ZDARMA*

* Očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. | V našich očkovacích centrech očkujeme klienty uvedených smluvních pojišťoven:  
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (111), Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201),  Česká průmyslová zdravotní  
pojišťovna (205), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209), Revírní bratrská pokladna,  zdravotní pojišťovna (213).

545 123 321 www.ockovacicentrum.cz

Objednejte se ještě dnes:

Více informací získáte v očkovacích centrech Avenier: 
   Poliklinika Hrabůvka, Dr. Martínka 7, Ostrava
   Hornická poliklinika, Sokolská třída 81, Ostrava

188x130 mm, zrcadlo

věk 65+ očkování proti chřipce
věk 65+ očkování proti pneumokokům
věk 50+ očkování proti klíšťové encefalitidě

3030

INZERCE
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Rozsvícení vánočního stromu
 27. 11. Kulturní dům Akord  17 hodin
 1. 12.  Náměstí Ostrava-Jih  17 hodin

Vánoce na Jihu 1.–23. 12. 2022
Provozní doba stánků  10–20 hodin
Ukázky řemesel 14–17 hodin
Minizoo  13–18 hodin
Kulturní program začíná denně vždy v 17 hodin. 

 1. 12.  Dalibor Gondík a dixieland – slavnostní zahájení 
a vánoční galashow / od 17 hodin vánoční punč 
se starostou obvodu  

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

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

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

 5. 12. Mikuláš – mikulášská zábava s Mikulášem, čertem 
a andělem 
Kolenem – originální acapella kvintet a jejich 
repertoár, včetně koled

 6. 12. O ztracené písničce – divadelní soubor Trdla 
a jejich povídání o ztracených písmenkách

 7. 12. Kdo si hraje, nezlobí – show pro děti,  
od 18 hodin Česko zpívá koledy    

 8. 12. Kouzelný kufr – vystoupení kouzelníka
 9. 12. Pojďte, děcka, budeme si hrát – zábava na téma 

šikovnosti dětí
 10. 12. Kouzelnické vystoupení – vánoční kouzelnické 

triky a fígle
 11. 12. Fireballs – vánoční program originálního 

rock´n ŕollového bandu
 12. 12. Vánoční pastelkování – taneční řádění
 13. 12. Blbinky klaunice Bublinky – zábava s klauníky 

z Balónkova

 14. 12. Svět (na) díly – putování po světa dílech, jak je 
neznáte

 15. 12. Vánoční barevné diskohrátky – zábava s muzikou 
pro nejmenší

 16. 12. Chytrolináda – vystoupení klauna Chytrolína
 17. 12. Soutěže pro děti – zábava s Honzou Gavelčíkem
 18. 12. Pavel Šporcl – vánoční magické housle
 19. 12. Barevný advent – divadelní soubor Trdla a jejich 

barevná show
 20. 12. Předvánoční kabaret – kabaret plný zábavy 

a barev
 21. 12. Vánoční klaunoty – zpívání s klauny
 22. 12. Kouzelnické vystoupení – vánoční kouzelnické 

triky a fígle
 23. 12. Huráá, jsou tady Vánoce – chystáme se na 

Vánoce!!! Dětská show

Kulturní dům K-TRIO v Hrabůvce 
 17. 11.  Předvánoční věncobraní  15 hodin
 4. 12.  Mikulášská nadílka  10–14 hodin
 11. 12.  Vánoční pohádka ze zahrádky   10 hodin

 26. 12.  Štěpánská zábava 18 hodin

Komorní klub v Hrabůvce
27. 11., 4., 11. a 18. 12. Adventní koncerty  18 hodin

Prostor před kostelem svatého Ducha v Zábřehu
 26. 12. Živý betlém  15–18 hodin

Kostel Panny Marie v Hrabůvce
 26. 12. Vánoční koncert   18 hodin

Novoroční ohňostroj v Hrabůvce
   1. 1. 2023 18 hodin

Případné změny sledujte na facebookovém profilu a webu městského obvodu Ostrava-Jih.

KOUZELNÉ


