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AKTUALITY

JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA

Zasedání Zastupitel-
stva městského obvodu 
Ostrava-Jih se koná 15. 
prosince 2022 od 13 hodin 
ve 4. patře budovy A Úřa-
du městského obvodu 
Ostrava-Jih. Všichni zá-
jemci mohou v den koná-
ní zastupitelstva sledovat 
celé jednání online přeno-
sem na internetu. Pořízen 
bude také videozáznam, 
který najdete na youtube 
kanálu: Městský obvod 
Ostrava-Jih.

ŽIVÝ BETLÉM PODPOŘÍ KOUZLO VÁNOC
Živý betlém oživí 26. pro-

since, tedy na svátek svatého 
Štěpána, okolí kostela svatého 
Ducha v  Zábřehu. V  15 hodin 
začne pestrý program, jehož 
vrcholem bude od 17 hodin svá-
teční představení s názvem Živý 
betlém, které se uskuteční pří-
mo v kostele.

Zároveň je naplánováno 
zpívání koled a  průvod kolem 
zábřežského svatostánku. Sou-
částí průvodu budou tři králové 
a velbloud.

Připravena je i ukázka lidových 
řemesel, včetně práce řezbáře 
a kováře. Zajištěno je občerstvení.

Akci pořádá Římskokatolic-
ká farnost Zábřeh za finanční 

podpory městského obvodu 
Ostrava-Jih.

OHŇOSTROJ ROZZÁŘÍ OBVOD V PLNÉ PARÁDĚ

Velkolepý návrat krále. I  tak 
lze okomentovat fakt, že se po 
odmlce uskuteční nejoblíbe-
nější akce na Jihu s  přesahem 
do širokého okolí – novoroční 
ohňostroj.

Tradičně se koná u kruhové-
ho objezdu v Hrabůvce 1. ledna 

2023 od 18 hodin, a to už popat-
nácté. Tentokrát zaznějí násle-
dující skladby: Zima, zima, zima 
od Hany Zagorové, remix Never 
Enough od Loren Allred, I´d Do 
Anything for Love od Meat Loaf 
a Jdi za štěstím od Karla Gotta.
Příchozí si budou moci vychut-

nat poutavou patnáctiminuto-
vou show.

Díky třem základním a  šesti 
pomocným odpalištím vynik-
nou ve výšce 80 až 100 metrů 
působivé scénické obrazce, 
u  nichž navíc budou hrát prim 
atraktivní barvy.

Rozmanitost ohňostroje 
podpoří dynamický hudeb-
ní podkres, v  jehož závěru se 
o  slovo přihlásí pyromuzikální 
styl. Finále pak doplní takzvané 
kulové pumy, které se dokážou 
na nebi rozprsknout i do vzdá-
lenosti 150 metrů.

Pro zpříjemnění čekání na-
bídnou stánky na blízkém Ná-
městí Ostrava-Jih od 15 hodin 
pochutiny na přípitek či zahřátí.

Vzhledem k náročnosti akce 
dojde k  omezení individuální 

i  městské hromadné dopravy. 
V době od 17.15 do 19.00 hodin 
bude vyloučena autobusová 
doprava v oblasti ulic Dr. Martín-
ka a Horní, tramvaje zde nepro-
jedou od 17.55 do 18.20 hodin. 
Současně před konáním oh-
ňostroje vypraví společnost 
Dopravní podnik Ostrava (DPO) 
posilové spoje. Podrobné in-
formace o  městské hromadné 
dopravě během oblíbené novo-
roční akce budou uvedeny na 
webu: www.dpo.cz.

Omezení pro individuální au-
tomobilovou dopravu platí od 
17 do 19 hodin, objízdné trasy 
budou vedeny po komunikacích 
Rudná, Plzeňská či Místecká.

Pro případné změny sleduj-
te web a  facebookový profil 
obvodu.

ADVENT ZAČÍNÁ . ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Oblíbená akce Česko zpívá 

koledy se po dvou letech ve vir-
tuálním prostředí opět přesou-
vá do venkovního prostranství 
měst a  obcí. Platí to i  pro náš 
obvod. Ke  společnému zpívání 
vánočně laděných skladeb se 
Jižané i návštěvníci obvodu při-
dají ve středu 7. prosince od 18 
hodin na Náměstí Ostrava-Jih 
v Hrabůvce.

Pro letošní program pořada-
telé vybrali už následující kole-

dy, a to Nesem vám noviny, Pů-
jdem spolu do Betléma, Narodil 
se Kristus Pán, Veselé vánoční 
hody a Pásli ovce valaši. Na zá-
věr si všichni příchozí zazpívají 
vánoční písničku Vánoce, Váno-
ce přicházejí.

Dvanáctý ročník akce Česko 
zpívá koledy je součástí akce 
Vánoce na Jihu 2022, jež aktuál-
ně na náměstí probíhá. Až do 
23. prosince je na každý den 
připraven zábavný program, 

který začíná v  17 hodin. Doplní 
jej ukázky uměleckých řemesl-
níků, kteří svou tvorbu (výroba 
háčkovaných hraček, vánočních 
ozdob z vlny, dřevěného nádo-
bí) budou představovat od 14 
do 17 hodin.

Především děti pak mohou 
od 13 do 18 hodin zavítat do mi-
nizoo. Stánkaři, včetně prodejců 
vybraných lahůdek, budou svůj 
sortiment prodávat od 10 do 20 
hodin.

PROVOZ ÚŘADU 
BĚHEM SVÁTKŮ

O Štědrém dnu a vánočních 
svátcích, tedy od 24. do 26. 
prosince, je radnice uzavřena. 
V pátek 23. prosince je otevře-
na do 12 hodin. V pracovní dny 
mezi svátky zůstávají ve středu 
28. prosince v  platnosti úřední 
hodiny od 8 do 12 a od 13 do 17 
hodin. Poslední den roku, tedy 
31. prosince, je radnice zavře-
na. Bližší informace najdete na: 
ovajih.ostrava.cz/cs/radnice.

Foto: Lubomír Pavelčák

Foto: Vojtěch Sýkora
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PŘEDPRODEJ NA SLAVNOSTI JIHU BYL ZAHÁJEN
Oblíbená dvoudenní akce, 

kterou městský obvod každo-
ročně pořádá, láká díky atrak-
tivnímu programu čím dál více 
návštěvníků nejen z  Jihu, ale 
i z širokého okolí.

Slavnosti Jihu 2023 se usku-
teční 17. a  18. června. Vzhle-
dem k  pestré nabídce zábavy 
pro všechny věkové kategorie 
se opět může stát, že vstu-
penky brzy nebudou! I  proto 
informace o  zahájení předpro-
deje v  prosinci je uveřejněna 
jen v  tomto vydání Jižních lis-
tů, aby se přednostně dostala 
k vám – Jižanům.

Prodej (i výdej bezplatných) 
vstupenek do konce roku 2022 
je od 1. prosince možný pouze 
fyzicky na území našeho ob-
vodu, a  to v  infocentru na Ná-
městí Ostrava-Jih a  v poklad-
nách Kulturního domu K-TRIO 
a Akordu.

Od ledna 2023 bu-
dou spuštěny facebooko-
vý profil i  webové stránky: 
www.slavnostijihu.cz, včetně 
online předprodeje. Na základě 
zkušeností z letošních slavnos-
tí dochází ke změně z hlediska 
platnosti vstupenek.

Na Slavnosti Jihu 2023 
bude možné si pořídit jedno-

denní vstupenky. Znamená to, 
že v případě zájmu o oba dny 
akce je třeba mít lístek na so-
botu a  na neděli. Cena vstup-
ného na jeden den je 100  Kč 
v  předprodeji, 200  Kč v  den 
konání akce (bude-li ještě vol-
ná kapacita areálu). 

Stejně jako v letošním roce 
mají vstup zdarma (s bezplat-
nou vstupenkou, kterou je 
nutné si také vyzvednout co 
nejdříve, protože po naplnění 
kapacity již další osoby vpuš-
těny nebudou!) lidé nad 65 let, 
děti do 120 centimetrů v  do-
provodu dospělé osoby a drži-
telé průkazu TP, ZTP a  ZTP/P, 
včetně doprovodu.

Vstupenky na Slavnosti Jihu 
2023 je vhodné si zajistit včas 
proto, že areál bývalého fotba-
lového hřiště na ulici Svazácká 
v Zábřehu vedle akvaparku má 
omezenou kapacitu.

Pouze 8 tisíc těch, kteří bu-
dou mít vstupenku, si užijí bo-
hatou porci zábavy. 

Vystoupí populární skupiny 
O5 a  Radeček, Slza, Desmod, 
Šajtar, Argema, Kollárovci, 
zpěváci Debbi, Sima, Xindl X, 
Michal David. Děti potěší Lolli-
popz či nestárnoucí Maxim 
Turbulenc. Připraveny jsou 

i  celodenní aktivity, soutěže, 
představení místních volno-
časových subjektů, vyhlášení 
osobností Jihu a chybět nebu-

de ani občerstvení. S  ohledem 
na snížení množství odpadu je 
v  plánu i  vyzkoušení systému 
vratných kelímků.

AKTUALITY

Vážení Jižané,
občas se stanou věci nepředvídatel-

né. Díky nim si uvědomíme cenu toho, co 
jsme doposud brali za samozřejmé. Vzpo-
menu-li na prosince v  předchozích dvou 
letech, skutečně si vážím toho letošního. 
Za to, že toto období můžeme bez ome-
zení společně prožívat v duchu tradičních 
Vánoc a vychutnávat si punč i  plnohod-
notný kulturní program, který jsme pro vás 
připravili na Náměstí Ostrava-Jih. A také na 
dalších místech obvodu. Těším se na po-
hodovou atmosféru, radost v očích všech, 
kteří vnímají kouzlo těchto dní, milé chvíle 
s  rodinou, přáteli a  známými bez roušek 
a plotů.

Snad se shodneme, že k tomu není třeba 
drahých dárků, netřeba se zadlužovat kvůli 
pořízení mobilů či jiné elektroniky. Každé-
ho potěší i  nápaditá maličkost, společný 
výlet do blízkého okolí. Učme prosím i děti, 

že zážitky jsou cennější a hodnotnější než 
herní konzole a počítače.

Historie začne psát letopočet 2023. Rok, 
který zahájíme ohňostrojem u  kruhového 
objezdu v  Hrabůvce. Od 15 hodiny se na 
něj můžete naladit na Náměstí Ostrava-Jih, 
potkat se, zhodnotit silvestrovské oslavy 
a  popřát si do nového roku. Jaký bude? 
Navzdory negativním zprávám nevěřím, 
že půjde o nejhorší rok v našich životech. 
Opět přijde řada dobrých věcí. Ano, nový 
rok bude náročný, ale v  nesnázích se ne-
váhejte obrátit na náš úřad. I  nadále vám 
budeme nápomocni všude tam, kde nám 
to zákony umožní.

Přeji vám všem krásné dny a  prosím 
zpomalte. Nenechte se vtáhnout do spě-
chu, nervozity a  mamonu. Užijte si poho-
dový adventní čas a  pohádkové Vánoce. 
Zkuste kolem sebe vidět to dobré, užít si 
krás života, sdílené radosti blízkých a klidu. 

A  alespoň kousek toho všeho si s  sebou 
vezměte do nového roku.

starosta Martin Bednář

www.ovajih.cz33
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V LEDNU SE KONAJÍ PREZIDENTSKÉ VOLBY

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne 27. června 2022, zveřejněném ve Sbírce zákonů pod 
č. 207/2022 Sb. dne 1. července 2022, byla vyhlášena volba prezidenta České republiky, která proběhne ve dnech 13. a 14. 
ledna 2023. Případné druhé kolo volby je naplánováno na 27. a 28. ledna 2023.

Právo volit prezidenta České republiky 
má občan ČR, který alespoň ve druhý den 
volby dosáhl věku 18 let, a nenastala u něj 
překážka ve výkonu volebního práva. Ve 
druhém kole volby prezidenta může volit 
i  občan, který alespoň druhý den konání 
druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 
18 let.

Na území městského obvodu Ostrava-Jih 
hlasují voliči v 95 stálých volebních okrscích. 
U tří z těchto okrsků je z organizačních dů-
vodů plánována změna adresy volebních 
místností. Více se tomuto tématu věnuje 
článek na straně 5.

Voliči, který nebude moci volit ve voleb-
ním okrsku, v  jehož stálém seznamu je za-
psán, vydá úřad městského obvodu na jeho 
žádost voličský průkaz a  poznamená tuto 
skutečnost do stálého seznamu. Informace 
k vydávání voličských průkazů jsou uvedeny 
níže.

PŘENOSNÉ SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, ze-

jména zdravotních, důvodů úřad měst-
ského obvodu a  v den volby také okrs-
kovou volební komisi o  to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a  to pou-
ze v  územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. O  možnost volit do přenosné vo-
lební schránky mohou voliči požádat již 
nyní na telefonních číslech: 599 430 222, 

599 430 255, popřípadě na e-mailové ad-
rese: alena.tyleckova@ovajih.cz.

HLASOVACÍ LÍSTKY
Oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky 

do schránek nejpozději tři dny před prvním 
dnem volby prezidenta v obálkách s  infor-
mací o  čísle volebního okrsku, adrese vo-
lební místnosti a s informací o způsobu hla-
sování. Pokud se výjimečně stane, že volič 
lístky do 10. ledna 2023 neobdrží, může si 
celou sadu vyzvednout na Úřadu městské-
ho obvodu Ostrava-Jih, odboru správních 
činností, ohlašovně pobytu, kancelář č. 025 
A a 026 A nebo v den volby ve volební míst-
nosti. V  případě druhého kola volby prezi-
denta obdrží volič hlasovací lístky pouze ve 
volební místnosti.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voliči, který nebude moci volit ve voleb-

ním okrsku, v  jehož stálém seznamu je za-
psán, vydá úřad městského obvodu na jeho 
žádost voličský průkaz a  poznamená tuto 
skutečnost do stálého seznamu.

V případě, že volič výslovně nepožádá 
pouze o  voličský průkaz na některé kolo 
volby, úřad městského obvodu mu vydá 
voličský průkaz pro obě kola volby (jeden 
pro první a druhý pro druhé kolo).

Volič může ode dne vyhlášení volby až 
do okamžiku uzavření stálého seznamu voli-
čů (do 11. ledna 2023 do 16 hodin) u Úřadu 

městského obvodu Ostrava-Jih osobně po-
žádat o vydání voličského průkazu. Rovněž 
může o  vydání voličského průkazu požá-
dat písemným podáním, doručeným Úřa-
du městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 
791/3, Ostrava-Hrabůvka, nejpozději sedm 
dnů přede dnem volby (do 6. ledna 2023 do 
16 hodin).

Toto podání musí být v  listinné podo-
bě opatřené úředně ověřeným podpisem 
voliče nebo v  elektronické podobě zasla-
né prostřednictvím datové schránky. Úřad 
městského obvodu Ostrava-Jih voličský 
průkaz nejdříve patnáct dnů přede dnem 
volby (od 29. prosince 2022) předá osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s  úředně ověřeným podpisem voli-
če žádajícího o vydání voličského průkazu, 
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou ad-
resu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze 
zaslat na základě žádosti voliče i na adresu 
zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl 
hlasovat. V tomto případě se stačí v den vol-
by dostavit na zastupitelský úřad, kde bude 
voličský průkaz předán, a následně je mož-
né přistoupit k hlasování.

O vydání voličského průkazu lze za stej-
ných podmínek požádat také v době mezi 
prvním a druhým kolem volby, to je písemně 
do 20. ledna 2023 do 16 hodin, osobně do 
25. ledna 2023 do 16 hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličského prů-
kazu nelze vydat duplikát.

Foto: Tyler Olson, SimpleFoto
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TŘI OKRSKY MĚNÍ VOLEBNÍ MÍSTNOST
U tří z  volebních okrsků v  našem obvo-

dě je z  organizačních důvodů plánována 
změna adresy volebních místností. Jedná se 
o  volební okrsky číslo 11006, 11007 a  11008, 
jejichž volební místnosti se nacházely v bu-
dově Vítkovické střední průmyslové školy na 
adrese Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 1003/49. 
Nově budou volební místnosti volebních 
okrsků číslo 11006 a  11007 přemístěny do 
prostor budovy Komorního klubu na adrese 
Ostrava-Hrabůvka, Velflíkova 285/8. Volební 
místnost volebního okrsku číslo 11008 bude 
nově přemístěna do prostor budovy Základní 
školy Provaznická 64 na adrese Ostrava-Hra-
bůvka, Provaznická 831/64.

Do volebního okrsku číslo 11006 patří 
voliči, kteří mají veden údaj o místu trvalé-
ho pobytu na adrese: Bystřinova (1/7, 2/8, 
46/23, 90/5, 96/1a, 96/1, 106/6, 215/20, 
221/17, 228/15, 231/18, 237/16, 261/3, 269/9, 
273/31, 278/28, 296/24, 299/29, 315/27, 
367/13, 394/4, 412/12, 460/10, 478/14, 
715/22, 789/25, 866/30, 867/32, 868/34, 
908/19, 909/21, 1456/23a, 1477/26), Hasič-
ská (113/27, 114/1, 115/7, 116/9, 117/11, 118/13, 
119/15, 120/17, 121/19, 122/21, 326/20, 366/3, 
760/16, 761/14, 762/20a, 770/4, 776/2, 
779/6, 816/10, 869/8, 914/28, 915/30, 
916/32, 1003/49, 1569/18), Mezicestí (79/10, 
243/6, 244/8), Místecká (1626/228), Morav-
ská (20/35, 28/37, 52/33, 124/39, 277/27, 
419/43, 439/31, 440/29, 500/41, 680/3, 
681/5, 682/3a, 683/5a, 684/7, 685/9, 
686/7a, 687/9a, 688/11, 689/13, 690/11a, 
691/13a, 692/15, 693/17, 694/15a, 695/17a, 
696/19, 697/21, 698/23, 699/25, 1483/19a, 
1633/1), Na Čtvrti (9/17, 16/35, 131/11, 132/9, 
161/15, 162/21, 163/19, 164/23, 165/25, 166/27, 
167/29, 168/33, 214/8, 240/6, 328/10, 
395/28, 421/26, 423/24, 437/18, 438/14, 
448/12, 453/37, 456/16, 458/30, 674/21a, 
781/20, 1469/32, 1487/31, 1499/3, 1657/22, 

1658/1, 1659/22a), Průjezdní (51/7, 393/12), 
Přibylova (1637), Selská (148/21, 171/3, 172/5, 
185/7, 186/9, 196/11, 197/13, 198/15, 199/17, 
201/26, 202/24, 203/22, 204/20, 248/18, 
259/10, 260/12, 451/30, 452/34, 480/23, 
1510/28, 1578/6a), Souběžná (11/28, 12/26, 
112/24, 413/18, 821/5, 822/3, 830/14, 832/1, 
833/7, 834/9, 835/11, 836/13, 837/2, 838/4, 
839/6, 840/8, 841/10, 842/12, 843/16, 
1470/22, 1480/20, 1574/30, 1614/18a), U Hal-
dy (55, 60/32, 74/34, 83/8, 86/26, 94/10, 
157/36, 189/59, 191/2, 200/18, 236/16, 391/12, 
1571/144, 1572/144a), U  Staré školy (127/18, 
128/16, 129/10, 130/8, 138/12, 139/14, 718/5, 
1575/3, 1625/11), Úlehlova (7/7, 34/9, 37/15, 
108/1, 239/4, 267/5, 274/22, 298/18, 319/28, 
320/26, 414/16, 415/14, 420/11, 754/25, 
755/20, 768/19, 769/23, 780/21, 812/17, 
1117/3, 1468/24a, 1627/12, 1649/6), Závodní 
(75/8, 81/64, 93/16, 151/63, 188/68, 245/10, 
262/42, 275/62, 330/49a, 330/49b, 331/47, 
400/24, 409/53, 410/51, 766/56, 767/58, 
785/26, 786/28, 800/30, 801/32, 923/41, 
924/39, 925/37, 926/35, 927/33, 928/31, 
953/34, 954/36, 955/38, 1044/40, 1613/2), 
Zlepšovatelů (917/13, 918/11, 919/9, 920/7, 
921/5, 922/3, 1583/17).

Do volebního okrsku číslo 11007 patří 
voliči, kteří mají veden údaj o místu trvalé-
ho pobytu na adrese: Heritesova (405/10, 
406/8, 411/4), Jubilejní (250/1, 251/5, 252/4, 
253/9, 254/8, 255/12, 256/16, 257/13, 258/17, 
280/21, 283/20, 286/25, 288/27, 289/31, 
290/33, 291/34, 292/32, 293/30, 294/28, 
295/26, 297/30a, 301/37, 302/41, 303/43, 
304/45, 305/47, 306/49, 307/51, 308/40, 
309/44, 310/46, 311/48, 312/50, 313/52, 
314/56, 332/3, 333/7, 334/11, 335/14, 336/10, 
337/6, 338/15, 342/55, 344/58, 345/60, 
359/62, 386/29), Letecká (343/19, 346/21, 
347/25, 347/23, 351/15, 352/13, 353/11), Slez-
ská (49/23, 279/16, 282/14, 373/10, 390/13, 
402/11), Velflíkova (281/7, 284/5, 285/8, 
287/12, 372/3, 375/1, 376/4, 385/14, 1632/11), 
Závodní (1033/43, 1587/45, 1612/43a), Zlep-
šovatelů (552/6, 553/8, 554/10, 555/12, 
556/14, 557/16, 558/18, 559/20, 560/22, 
561/24, 562/26, 563/28, 564/30, 565/32, 
566/34, 567/36, 568/38, 569/40, 857/15).

Do volebního okrsku číslo 11008 patří 
voliči, kteří mají veden údaj o  místu trva-
lého pobytu na adrese: Hasičská (339/34, 
428/35, 466/47, 467/45, 473/36, 474/43, 
476/37, 477/39, 479/41, 485/38, 545/44, 
547/46a, 547/46b, 547/46c, 549/48a, 
549/48b, 549/48c, 550/50, 551/52, 756/39a, 
911/22, 912/24, 913/26), Na Fojtství (1558/3), 
Na Mýtě (1556/10), Plavecká (855/5, 873/2, 
874/4, 875/6, 876/8, 1529/1), Provaznic-
ká (271/12, 455/14, 459/10, 470/16, 844/51, 
845/53, 846/55, 870/31, 871/33, 872/35, 
937/37, 938/39, 939/41, 940/43, 960/45, 
961/47, 962/49, 1531/11, 1532/9, 1533/7, 1534/5, 
1535/3, 1536/1, 1643/20, 1644/22, 1645/24, 
1646/30, 1647/32). U  Prodejny (1014/9, 
1015/11, 1016/13, 1017/15), Závodní (92/9, 
229/9a, 272/29, 858/25, 859/23, 860/21, 
861/19, 862/17, 863/15, 864/13, 865/11).

Tato informace bude rovněž zveřejněna 
a  potvrzena před volbami vydáním Ozná-
mení o době a místě konání voleb.

Voliči z volebních okrsků 11006 a 11007 budou volit v Komorním klubu v Hrabůvce.

Do Základní školy na ulici Provaznická v Hrabůvce půjdou voliči z volebního okrsku 11008.
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LETOS USPĚLY ČTYŘI PROJEKTY

Do letošního participativního 
rozpočtu přispělo svým názo-
rem 5  738 hlasujících. Na zá-
kladě výsledků začne v  příštím 
roce realizace čtyř návrhů oby-
vatel Jihu, díky kterým nakonec 
vznikne v  našem obvodě šest 
nových míst pro sport a hry.

„Děkujeme všem, kteří se za-
pojili a vyjádřili své přání. Stejně 
tak autorům nápadů za aktivitu 
a spolupráci při přípravě projek-
tů. Na letošním ročníku se pode-
psalo stálé zvyšování cen materi-
álů, práce a energií, což znamená 
realizaci čtyř velkých projektů. 
Gratuluji těm, kteří uspěli,“ říká 
místostarostka Martina Vavříko-
vá s  tím, že každý z  vítězných 
návrhů postoupil do hlasování 
s předpokládanou hodnotou 2,5 
milionu korun, čímž došlo k vy-
čerpání celé částky vyčleněné 
pro participativní rozpočet.

VÍTĚZNÉ NÁVRHY
 » Dubina a Bělský Les 

Sportovní hřiště s horolezec-
kou stěnou

 » Zábřeh 
Po škole a po práci užij si 
relaxaci

 » Hrabůvka 
Meditační zahrada na Kres-
tovce pro všechny

 » Výškovice 
3 hřiště v 1

Další informace jsou dostup-
né na webu: www.nasjih.cz či 
profilech participativního roz-
počtu na sociálních sítích. Za-
čít s  přípravou návrhů pro 
další ročník je možné už teď, 
v  případě dotazů či konzul-
tací lze volat na telefonní čís-
lo: 720 952  981, respektive 
psát na e-mailovou adresu: 
tereza.kasingova@ovajih.cz.

„Další rok je téměř za námi a blíží se vánoční svátky, krás-
ný čas rodinných setkání, radostí z dárků, čas porozumění, 
slibů a předsevzetí. Přeji vám, abyste letošní Vánoce strávili 
v kruhu vašich nejbližších – rodiny, přátel, těch, které máte 
rádi. Do nového roku přeji všem obyvatelům Jihu všechno 
nejlepší, hodně zdraví, dobrou náladu, životní optimismus 
a hlavně vzájemnou toleranci a porozumění. Nám všem pak 
přeji, ať je Jih i nadále naším domovem a ať se nám zde dob-
ře žije.”

Martina Vavříková, místostarostka

5 738
hlasujících

záporných
hlasů

12 489
2 558

kladných
hlasů

Vizualizace jednoho z vítězných projektů, 3 hřiště v 1. Návrh počítá s přirozeným využitím svahu pro umístění herních prvků, jejich přesný 
počet a podoba budou řešeny v rámci projektové dokumentace.

SOUTĚŽ SKONČILA, tablet má svého majitele. Výherce byl 
vylosován generátorem náhodných čísel od společnosti Goo-
gle. Výherním číslem je 4 193. Generátor losoval z hlasujících, 
kteří souhlasili se zapojením do soutěže a kteří byli seřazeni 
podle pořadí, v němž odevzdali svůj hlas. Výherkyní je Jana 
Švastová (na snímku vlevo). Cenu předala místostarostka 
Martina Vavříková (vpravo).
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„Blíží se nejkrásnější svátky v roce a zároveň konec roku 
2022. Nastal čas bilancovat, co jsme v našem obvodě dokáza-
li, takže bych vypíchl ty nejpodstatnější projekty: předprostor 
Kotvy, dětské hřiště na ulicích U Haldy a Provaznická v Hra-
bůvce, objekt občanské vybavenosti V Zálomu v Zábřehu. Těší 
nás i parkoviště u Lidlu na ulici Jugoslávská v Zábřehu, kde 
jsou všechna parkovací místa určena pro veřejnost. Na závěr 
bych všem spoluobčanům Jihu chtěl popřát krásné a pohodo-
vé vánoční svátky se svými blízkými a hodně zdraví a štěstí 
do nového roku.”

Jiří Stráník, místostarosta

INSPIRACE NA VÁNOČNÍ DÁRKY
Nadále je možné zakoupit vá-

noční dárky s  tematikou obvo-
du, jako jsou například kalendář 
a hrníčky nejen na vánoční punč.

Nástěnný kalendář pro rok 
2023 tentokrát tvoří letecké 
snímky našeho obvodu, při-
čemž fotografie nabízejí unikát-
ní pohled na Hrabůvku, Zábřeh, 
Výškovice, Dubinu a Bělský Les. 
Kalendář se za 110  Kč prodává 
v  infocentru na Náměstí Os-
trava-Jih a  v  Kulturním domě 

K-TRIO na ulici Dr. Martínka 
v Hrabůvce.

Na obou uvedených místech 
si mohou zájemci koupit také 
hrníčky z  limitované vánoční 
edice. Cena jednoho je 120 ko-
run. Do vyprodání zásob jsou na 
výběr červená a modrá barva.

Zároveň se jako vhodný vá-
noční dárek jeví pořídit pro své 
nejbližší vstupenky na Slavnosti 
Jihu 2023. Více informací najde-
te na straně 3.

V ZÁBŘEHU PŘIBYLA PARKOVACÍ MÍSTA
Na parkovišti mezi ulicemi 

Jugoslávská a Tylova v Zábřehu 
vzniklého v prostoru po demoli-
ci původního obchodu Lidl mo-
hou od listopadu řidiči využívat 
sto padesát kolmých parkova-
cích stání s  šesti vyhrazenými 
místy pro imobilní osoby.

K jednotlivým dlážděným par-
kovacím pásům byly vybudovány 
asfaltové příjezdové komunikace. 
Parkoviště s nově osazenými LED 
svítidly bylo zároveň napojeno 
dvěma sjezdy na ulici Tylovou. Po 
estetické stránce lokalitu zvelebi-
la výsadba stromů a keřů. 

Náklady na realizaci stavby, 
která probíhala od května do 

října, byly 16,5 milionu korun. 
Částkou 10 milionů korun při-

spěla společnost Lidl. Po kolau-
daci parkoviště se bude dbát 

na to, aby řidiči neparkovali na 
místech, kde nemají.

OPRAVY PROSTORU PŘED KOTVOU JSOU DOKONČENY
Technicky náročná revitalizace prostoru před obchodním centrem Kotva dospěla do zdárného finále. Prostředí získalo 
útulnější podobu a zároveň je po všech stránkách bezpečnější.

K rekonstrukci se přistoupilo 
poté, co si občané i  návštěv-
níci Jihu dlouhodobě stěžovali 
na nevyhovující stav chodníků 
a schodišť.

Lokalitě nyní dominuje vodní 
fontána umístěná zhruba osm-
desát metrů od křižovatky ulic 
Volgogradská a Výškovická mezi 
obchodem společnosti Hruška 
a venkovním schodištěm.

UMĚLECKÉ DÍLO 
BYLO PŘEMÍSTĚNO

Nápadnou proměnou pro-
šly i  dlážděné chodníky podél 
obchodního centra. Území do-
plňuje nově vybudovaná sou-
běžná dlážděná cyklostezka, 

která je vedena mezi vozovkou 
a  zmíněným chodníkem a  je 
od nich oddělena pásy zeleně. 
Vše navazuje na cyklostezku 
na křižovatce ulic Volgograd-
ská a  Výškovická. Došlo také 
k  přemístění uměleckého díla 
Kotva, které bylo posunuto blí-
že ke kostelu. Rekonstruována 
byla venkovní schodiště a  na-
instalován nový mobiliář včetně 
laviček, košů a  stojanů na kola. 
Cestující městskou hromad-
nou dopravou mohou rovněž 
využívat novou autobusovou 
zastávku.

K  větší bezpečnosti obča-
nů přispívá kamerový systém. 
Výrazná úprava se dotkla také 

veřejného osvětlení mezi ná-
kupním střediskem a  kostelem. 
Nyní jsou součástí osvětlení tři 
LED svítidla a tři stožáry.

STANICE PRO PĚT 
ELEKTROKOL

Další přínosnou novinkou je 
nabíjecí stanice pro pět elektro-
kol, která se nachází mezi náro-
žím obchodního centra Kotva 
v blízkosti kostela.

Za investici, jejíž realizace 
probíhala od dubna do listopa-
du letošního roku, radnice za-
platila 28 milionu korun. Akce 
navázala jednak na revitalizo-
vaný prostor před Kinem Luna 
a  zároveň na projekt Zeleň za 

Lunou, díky kterému za kul-
turně-obchodním komplexem 
vzniklo multigenerační místo 
s širokou nabídkou sportovního 
i odpočinkového vyžití.

V současnosti se připravuje 
revitalizace prostoru před kos-
telem svatého Ducha, kde by 
mělo na úkor velkého parkoviš-
tě vzniknout další místo pro se-
tkávání a  odpočinek. Uvedená 
rekonstrukce se chystá ve spo-
lupráci s  městským ateliérem, 
proběhla i  architektonická sou-
těž na ztvárnění celého prosto-
ru. Po rekonstrukci se zde bu-
dou pořádat koncerty a výstavy, 
počítá se také s prostory vyhra-
zenými pro posezení u kávy.
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CHODNÍKY DOSTÁVAJÍ NOVÝ KABÁT

Pro venkovní práci přízni-
vé podzimní počasí umožňuje 
stavbařům pokračovat v  opra-
vách chodníků.

I  díky tomuto faktu se po-
dařilo opravit rozbité komuni-
kace na ulici Stavbařů u  garáží 
v  úseku ulic U  Nové školy 82 
a  Dvouletky 52. Opravy dále 
zasáhly ulice Středoškolská 2 až 

6 a Dolní 60. Ve druhé polovině 
listopadu byly rovněž dokon-
čeny rekonstrukce chodníků na 
ulicích Zimmlerova 50 až 54, 
Břustkova, Výškovická 148 až 
158, J. Herolda 8, J. Misky 10 až 
16 či Vlasty Vlasákové.

„Doufám, že provedené 
opravy lidem zpříjemní bez-
pečný pohyb po chodnících. 

V  opravách budeme samozřej-
mě pokračovat v  návaznosti 
na aktuální pasport a  finanční 
prostředky. Technické posou-
zení všech chodníků v  obvodě 
bylo zpracováno poprvé v roce 
2017 a  určuje postup oprav od 
nejpotřebnějších lokalit. Jednou 
ročně jeho aktualizaci zveřejňu-
jeme na webu Jihu,“ vysvětluje 

místostarosta Otakar Šimík, 
který má odbor dopravy a  ko-
munálních služeb v gesci.

Mapové zpracování šesti lo-
kalit podle skutečného stavu 
komunikací k 31. březnu letošní-
ho roku je zájemcům k dispozici 
na webu: www.ovajih.cz v sekci 
Aktuality. Do vyhledávače stačí 
zadat: pasport.

Během podzimu se podařilo opravit chodník na ulici Vlasty Vlasákové. V Zábřehu prošel rekonstrukcí chodník na ulici Zimmlerova.

NÁDOBY NA OLEJ A TUKY
Blíží se Vánoce, tedy období, 

kdy se v  domácnostech sma-
ží, vaří a  peče mnohem častěji 
než obvykle. S  tím také roste 
spotřeba potravinářského oleje 
a tuku. S ohledem na tento fakt 
bylo v obvodě umístěno 155 ná-
dob, kam lze odkládat použitý 
kuchyňský olej, což přispívá ke 
zlepšování životního prostředí. 
Tyto nádoby mají černou barvu 
a fialové víko.

„Prakticky všechny potravi-
nářské oleje a  tuky používané 
v  domácnosti lze recyklovat, 

a mohou tak člověku znovu po-
sloužit. Stačí udělat jediné – slít je  
do obyčejné PET lahve a odnést 
do některé z  označených olejo-
vých popelnic. Je to snadné a na-
víc užitečné,“ říká místostarosta 
Otakar Šimík a upozorňuje na 
další skutečnost, že odkládáním 
tohoto odpadu pomáháme před-
cházet ucpání odpadního potru-
bí, ale zároveň se podílíme na 
snižování emisí oxidu uhličitého.

Více informací se zájemci 
dozvědí na webové stránce: 
www.tridimolej.cz.

TERMINÁL DUBINA PROŠEL 
ZELENOU PROMĚNOU

Terminál Dubina představu-
je důležitý dopravní uzel, který 
denně ke své přepravě využí-
vá téměř 16 tisíc lidí. Navzdory 
tomu, že se jedná o  frekvento-
vané místo v  blízkosti nákup-
ního centra a  významné pře-
stupní místo pro řadu obyvatel 
městského obvodu Ostrava-Jih, 
byla kvalita veřejného prostoru, 
zejména pak stávající zeleně, 
nedostatečná.

To už však neplatí. V  rámci 
celkové revitalizace této lokality 
zde došlo k  nahrazení travních 
porostů za novou výsadbu ci-
bulovin, trvalek, travin a  keřů. 
Nechybí ani květnaté louky, kte-
ré vznikly v  místě zaplevelené-
ho svahu podél kolejiště a  také 
v  okolí tramvajového obratiště. 
Upraveny jsou i  nevzhledné, 
vyšlapané koridory ve svahu 
u zastávky.

Ozelenění terminálu Dubina 
je součástí projektu REPLACE 

– Zeleň místo betonu. Projekt 
cílí na odstranění nefunkčních, 
betonových ploch v  městském 
obvodu Ostrava-Jih. Zároveň je 
jeho cílem navýšení zeleně na 
330 místech v území patřícímu 
k  nejvíce ohroženým klimatic-
kou změnou.

Odstranění se týká nejen 
betonových ploch, ale také 
zastaralých konstrukcí dříve 
užívaných ke klepání koberců, 
sušáků na prádlo, laviček, pís-
kovišť nebo zídek. Místo nich 
vzniknou zatravněné ostrůvky, 
které budou lepší jak po eko-
logické stránce, jelikož přispějí 
i  ke snížení prašnosti, tak po 
stránce sociální. Zlepší totiž ve-
řejný prostor, který díky tomu 
nabídne více možností, jak trá-
vit volný čas.

„Přeji vám všem, abyste vánoční dny prožili hlavně ve zdra-
ví a v pohodě, v kruhu svých blízkých. Vím, že ne vždy je to 
z mnoha důvodů možné. Ale právě Vánoce jsou svátky, kdy 
se mohou dít zázraky. Nepřestávejme věřit v dobré konce 
a s příchodem nového roku i v dobré začátky. Osobně dou-
fám, že se nám v roce 2023 podaří dokončit mnoho věcí, 
které zase o něco víc zpříjemní život v našem obvodě a těším 
se na setkávání na řadě hezkých akcí, které pro vás radnice 
opět připravuje.“

Otakar Šimík, místostarosta Iceland
Liechtenstein
Norway grants
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SENIOR EXPRES JIH!!! mohou obvykle dříve narození využí-
vat každý pracovní den. V pondělí 26. prosince, tedy na svátek 
svatého Štěpána, však nebude tato zvýhodněná doprava pro 
seniory v rámci Senior Expres Jih!!! poskytována. Od 27. do 31. 
prosince se služba vrací ke standardnímu režimu. Znamená to, 
že ji dříve narození mohou využívat od 6 do 16 hodin. Štědrý 
den a Boží hod letos připadají na víkend. Pro více informací, 
případně ohledně objednávek kontaktujte dispečink na tele-
fonním čísle: 770 130 770.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PODPOŘÍ PROJEKTY Z JIHU
Jako obvykle odstartuje na 

Nový rok Tříkrálová sbírka. Přání 
štěstí, zdraví a  pokoje do do-
mácností v  Ostravě a  okolí bu-
dou Tři králové lidem přinášet 
osobně nebo při online koledě 
od 1. do 15. ledna. 

Třiadvacátý ročník sbírky po-
řádaný Charitou Česká republika 
podpoří i ostravské záměry Cha-
rity Ostrava a Charity sv. Alexan-
dra na pomoc lidem v  nouzi. 
Mezi projekty předloženými ke 
schválení figurují i ty z Jihu.

Konkrétně se jedná o  pod-
poru Charitního střediska svaté-
ho Kryštofa – mobilního hospice 
a  ošetřovatelské služby, který 
sídlí na ulici Charvátská ve Výš-

kovicích. Dalšími záměry jsou 
vybudování zahradního skladu 
v  Hospici svatého Lukáše (uli-
ce Charvátská ve Výškovicích), 
úprava zahrady Charitního 
domu svaté Zdislavy (ulice Jed-
ličková v  Zábřehu), postavení 
bezbariérového vstupu do Cha-
ritního střediska Michala Mago-
ne – nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež (ulice Václava 
Košaře na Dubině) či podpora 
aktivit pro klienty Charitního 
střediska Gabriel – komunitního 
centra pro seniory. 

Přispět bude možné 
také na sbírkový účet číslo: 
66008822/0800  u České spo-
řitelny s  variabilním symbolem: 

777988013. Více se lze o Tříkrálo-
vé sbírce 2023 v moravskoslez-
ské metropoli Ostravě a okolí, její 

organizaci a  následném využití 
dozvědět na webové stránce: 
www.ostrava.charita.cz.

KŘEST PUBLIKACE 
O JUBILEJNÍ KOLONII

Dne 6. prosince 2022 se od 
17.30 hodin bude v sále Komor-
ního klubu na ulici Velflíkova 
konat křest knihy nazvané Jubi-
lejní kolonie: století nejkrásnější 
kolonie Ostravska.

„Publikaci o  Jubilejní kolonii 
vydal obvod již v roce 2018, ale 
pro velký zájem a rychlé vypro-
dání přistoupil k novému vydá-
ní,“ říká jeden ze spoluautorů 
Petr Lexa Přendík.

Na knize spolupracovali také 
Martin Strakoš z Národního pa-
mátkového ústavu a  historik 
Radomír Seďa. Na dvou stech 
stranách se mohou čtenáři těšit 
na všeobjímající historii jedné 
z  největších kolonií Ostravsko-
-karvinského revíru.

„Kniha byla rozšířena o nově 
nalezené historické fotografie, 
vzpomínky pamětníků, podaři-
lo se vyhledat další osobnosti 

spjaté s  kolonií. Novum tvoří 
vložené pauzáky se stavebními 
nákresy a také formát publikace 
je nyní větší a přehlednější. Zá-
jemci v knize najdou rovněž in-
formace z let 2018 až 2022, kdy 
se kolonie nejen opravovala, ale 
kdy se zde začaly pořádat také 
nové kulturní akce,“ dodává kro-
nikář Přendík.

Knihu bude možné zakou-
pit již 6. prosince v  Komorním 
klubu za zvýhodněnou cenu 
990  Kč. Jelikož samotný křest 
proběhne v  sále Komorního 
klubu, je nutné si vzhledem 
k  omezené kapacitě sálu pře-
dem zarezervovat místo. Zá-
jemci tak mohou učinit na te-
lefonním čísle: 605  292  238 
nebo na e-mailové adrese: 
petr.prendik@ovajih.cz. Kniha 
bude po křtu k dostání v měst-
ských infocentrech.

„Díky mým rodičům jsem jako malá opravdu věřila na Je-
žíška a zažívala tak pohádkově kouzelné Vánoce. Dovolte mi 
popřát vám, aby i ty vaše letošní Vánoce byly takové, jaké 
mají být. Kouzelné. Ať se vám splní sny a přání. Pro nás 
dospělé jsou to často zdraví, spokojenost, mír. Přeji, ať se 
vám nejen o svátcích, ale také v novém roce dostává všeho, 
co ke spokojenému životu potřebujete. Mnoho z toho, co si 
přejeme, nepřijde samo od sebe. Je třeba pro to něco udělat. 
A dobrým prvním krokem je, když není zbytí, umět si říci 
o pomoc. Do nového roku vstupme společně tou pověstnou 
pravou nohou s vědomím, že na případné nesnáze nejsme 
sami.“

Markéta Langrová, místostarostka
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DEFIBRILÁTOR V AKCI. Přínosná a po všech stránkách oboha-
cující prezentace se 16. listopadu konala v infocentru na Náměs-
tí Ostrava-Jih v Hrabůvce. Zdravotníci Českého červeného kříže 
předvedli, jak správně používat defibrilátor. Zároveň zájemcům 
vysvětlili, jak postupovat v případě, že je nutná resuscitace člo-
věka. Defibrilátor se mimo jiné v našem městském obvodě na-
chází už od roku 2018 na radnici na ulici Horní v Hrabůvce. Od 
loňského roku je tento přístroj, který může výrazně pomoci při 
záchraně života, umístěn také v budově infocentra na Náměstí 
Ostrava-Jih.

SVATOMARTINSKÉ BINGO NABÍDLO ZÁBAVU I TANEC
V  parádní atmosféře pro-

běhlo společenské odpoledne 
nazvané Svatomartinské bingo. 
To se po dvouleté pauze konalo 
11. listopadu v  Kulturním domě 
K-TRIO v Hrabůvce.

Zájem byl dokonce tak vel-
ký, že první hráči přicházeli už 
hodinu před zahájením akce. 
Nakonec se sešla téměř stov-
ka Jižanů. Osudí s  jednotlivými 
losovanými čísly binga roztá-
čeli a  ceny následně předávali 

místostarostové Otakar Šimík 
a  Radim Ivan (na snímku vle-
vo). O moderování se s vtipem 
a šarmem staral Artur Kubica.

Účastníci druhého ročníku 
Svatomartinského binga se ba-
vili nejen při hře a  vyplňování 
karet, ale také si zatančili při 
hudebním vystoupení skupiny 
Petřvalďanka.

Zábavné odpoledne připra-
vil městský obvod Ostrava-Jih 
a vstup byl zdarma.

PARK UŽ JE OSVĚTLENÝ
Už svítí. To, o  čem se mno-

ho let pouze mluvilo, se letos 
podařilo uskutečnit. A  je to ku 
prospěchu všech.

Park, který se rozprostírá 
mezi ulicemi Horní, Cholevova, 
Jiřího Herolda a kruhým objez-
dem v Hrabůvce, je v současné 
době plnohodnotně osvětlen.

I díky tomu je zajištěna větší 
bezpečnost tohoto frekvento-
vaného místa, jímž denně stov-
ky lidí procházejí na tramvajo-
vou zastávku Josefa Kotase.

Dalším plusovým bodem ne-
sporně je, že osvětlovací slou-
py, které zde byly umístěny, si 
k tomu, aby lokalitu dostatečně 
prosvítily, vystačí s  energeticky 
méně náročnými světly.

Rekonstrukci veřejného osvět-
lení provedla za finanční podpo-

ry statutárního města Ostravy 
společnost Ostravské komuni-
kace. Více o této organizaci na: 
www.okas.cz.

STAROBĚLSKÉ LURDY – ZÁVOD PRO SENIORY I NÁCTILETÉ
Více než 700 startujících, 

konkrétně 679 běžců a 36 kon-
dičních chodců, se úspěšně 
popralo s nástrahami terénního 
závodu Starobělské lurdy.

S  náročnou tratí o  délce 3,2 
kilometru se 13. listopadu nej-
rychleji vypořádal teprve dvace-
tiletý Marek Krišica (TJ Třinec), 
který jako jediný časem 11:46 
minut pokořil dvanáctiminuto-
vou hranici. Druhé místo patřilo 
zkušenému matadorovi Matouši 
Vrzalovi (SSK Vítkovice) v čase 
12:02 minut, jenž svých sedm 
účastí proměnil ve čtyři umístě-
ní na stupních vítězů. Třetí místo 
získal Ondřej Dominik (MK Seitl 
Ostrava), který i v pětačtyřiceti 

letech doběhl do cíle za 12:45 
minut.

Ženám kralovala časem 
13:22 minut Sylvie Štiglerová. 
Běžkyně USK Praha vyhrála už 
počtvrté za sebou. Stříbrnou 
medaili vybojovala Dominika 
Kraussová, třetí pak skončila 
Lucie Vikartovská (obě SSK Vít-
kovice). Těm nejlepším poháry, 
které pro tento závod jako ob-
vykle pořídila radnice, předával 
místostarosta Otakar Šimík.

Za zmínku stojí rovněž výkon 
teprve devítileté Natálky Kaš-
né. Trať zdolala za 16:21 minuty. 
Mezi 305 ženami obsadila jede-
nácté místo, svou kategorii jed-
noznačně vyhrála. Do závodu 

nastoupil i  77letý senior Dědek 
Beskydský, který ve své katego-

rii za čas 22:29 minut získal třetí 
příčku.

Repro foto: Polar
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PROSINCOVÝ SLEZSKÝ RYNEK MĚNÍ ADRESU
Letošní poslední Slezský ry-

nek se uskuteční 22. prosince, 
a to od 8 do 17 hodin. Tentokrát 
však nikoli v centru Náměstí Os-
trava-Jih, kde se budou konat 
Vánoce na Jihu, ale na prostran-
ství za finančním úřadem smě-
rem k poliklinice.

Kvalitní nabídkový sor-
timent se ovšem nemění. 
Návštěvníci budou mít jako 
obvykle na výběr chutné po-
chutiny od místních farmářů 
a potravinářů.

Zmínit lze mimo jiné podo-
mácku vyrobené uzeniny, peči-
vo, různé druhy koření, bylinné 
sirupy či sladké dobroty. Před 
Vánoci bývá rovněž velký zá-
jem o  dekorační zboží a  jako 
vhodný dárek mohou posloužit 
i produkty s relaxačními účinky, 
jako jsou například epsomské 
soli, tuhé šampóny či mýdla.

V  lednu 2023 se Slezský ry-
nek nekoná. Únorové a březno-
vé termíny budou uveřejněny 
v únorových Jižních listech.

CENTRÁLNÍ REGISTR PSŮ BUDE SPUŠTĚN V LEDNU
Od 1. ledna 2023 bude spuš-

těn centrální registr psů, který 
nahradí evidenci psů vedenou 
do konce roku 2021 statutárním 
městem Ostrava. Centrální re-
gistr psů bude provozovat Ko-
mora veterinárních lékařů České 
republiky, jež v  současné době 
na základě pověření veterinár-
ním zákonem spravuje databázi 
pasů pro psy. Od 1. ledna 2020 je 
také povinné očkování psa proti 
vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem.

Údaje do centrálního regis-
tru psů budou zavádět veteri-
nární lékaři nejpozději do sedmi 
pracovních dnů ode dne, kdy 
byl pes označen elektronickým 
čipem. V registru budou zazna-

menány tyto informace: číslo 
čipu nebo tetování, pohlaví psa, 
číslo pasu z  evidence pasů ve-
dené komorou veterinárních 
lékařů, jméno, příjmení a adresa 
trvalého bydliště majitele psa, 
údaje o  podstoupených očko-
váních proti vzteklině společně 
s daty, kdy k nim došlo.

Narození psi musí být ozna-
čeni čipem nejpozději do tří mě-
síců věku. Majitelé starších psů 
již označených čipem budou 
muset svého psa nechat zapsat 
do centrálního registru psů při 
jeho nejbližším očkování a pře-
očkování proti vzteklině.

Aktuální informace jsou uve-
řejněny také na webové stránce: 
www.vetkom.cz.

SOUSEDSKÉ VÁNOCE PÍŠOU DALŠÍ KAPITOLU

Pohodovou vánoční atmo-
sféru v Jubilejní kolonii a Druž-
stvu také letos posiluje projekt 

Sousedské Vánoce. Už 5. pro-
since se na náměstí Generála 
Svobody od 16 do 20 hodin 

koná Mikulášská nadílka a  vá-
noční jarmark. Následně je 11. 
prosince na křižovatce ulic Ju-
bilejní a  Letecká připraven od 
17 hodin vánoční kinematograf 
s  komentářem kronikáře Petra 
Přendíka.

O  týden později, tedy 18. 
prosince, začne v 16 hodin akce 
Živý advent v Jubilejce a Druž-
stvu, jejíž součástí jsou lampič-
ková adventní vycházka, vánoč-
ní tančírna i sousedské setkání. 
Ve středu 21. prosince se na kři-
žovatce ulic Jubilejní a Letecká 
uskuteční Jubilejní slunovrat 
s vánočním punčem. V 17 hodin 
organizátoři spustí další kine-
matograf s  komentářem histo-

rika Petra Přendíka. Projekt 24. 
prosince zakončí akce Šťastné 
a veselé sousedské Vánoce, jež 
od 12 do 13 hodin zavítá na ná-
městí Generála Svobody.

Dále je možné se zapojit do 
Živého adventního kalendáře, 
který spočívá v tom, že si účast-
níci nazdobí a  rozsvítí okna, 
dveře či zahrady u svých domů 
nebo bytů.

Projekt připravuji spolek 
Elegant a  Klub českých ve-
locipedistů Moravan. Více 
informací, včetně přesného 
programu a  možnosti, jak se 
zapojit do Živého adventního 
kalendáře, zájemci najdou na: 
www.elegantspolek.cz.

Foto: spolek Elegant
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Vánoce jsou spojeny mimo jiné s obdarováváním druhých. Projeví se současná ekonomická situace na vašem pojetí těchto 
nejkrásnějších svátků v roce?

Jana Hellerová
ANO 2011

Vánoce jsou pro mnoho lidí 
nejkrásnějším obdobím v  roce, 
kdy se dodržují tradice. Zna-
mená to volno, setkávání se 
s rodinou a přáteli, tradiční jídlo, 
obdarovávání a přijímání dárků. 
Současná podoba Vánoc mi po-
slední roky přijde tak nějak ne-

sváteční. Snad je to uspěchanou 
a  hektickou dobou, zdražová-
ním všeho.

Připadá mi, že naše české 
vánoční tradice pomalu mizejí 
a  nahrazují je zvyky převzaté 
z  jiných zemí. Nikdy jsem ne-
hleděla na to, abych se chlubi-
la, kolik utratím za dárky. Spíš 
jde o  to, abychom se potkali, 

popovídali, dali si víno, pojedli 
cukroví.

Čas věnovaný rodině, přá-
telům je dárek k  nezaplacení 
a  ten bychom si měli věnovat. 
Mnohdy nic nestojí a  přine-
se spoustu radostí. Pokud se 
opravdu zamyslím, bude to stej-
né jako každý rok, jen s menším 
rozpočtem.

Ivona Klímová
SPOLU

Vánoce jsou symbolem 
zklidnění, lásky, setkávání a ze-
jména času pro naše blízké.

Mnohdy se mění na hektic-
ké dny příprav, shánění dárků, 
stresu, ale jsem přesvědčena, 
že mnozí si uvědomují, co je ta 
pravá podstata těchto krásných 

svátků. Samozřejmě že dárky 
pod stromeček neodmyslitelně 
patří a  každý z  nás má radost 
z toho, že naši nejbližší si na nás 
vzpomněli, že vědí, čím nám 
udělat radost. I  já se těším, až 
budu dárky vybírat.

Ani v  letošním roce se 
u  nás  moc nezmění, neboť i  v 
předchozích letech jsme k  na-

kupování dárků přistupovali 
takzvaně s rozumem.

A  proto bych ráda popřá-
la všem ty nejkrásnější dárky 
pod stromek, kterými jsou kro-
mě těch hmotných společný 
čas,  objetí, láska, radost, smích 
a  hlavně rodinná sounáležitost. 
Takže krásné a  šťastné svátky 
všem.

Gabriela Macečková
Piráti

Současná ekonomická situa-
ce se určitě projeví i u nás doma. 
Domluvili jsme se s rodinou, že 
na Vánoce si dáme navzájem 
jen drobné jedlé dárky s jedinou 
výjimkou, a  to jsou dárky pro 
děti, kde sáhneme po nějakých 
hračkách.

Jinak jedlé dárky chci vyrá-
bět sama doma. Pustit bych se 
chtěla například do zavařování 
dobrot, výroby sladkých likérů 
a do sušení masa. To bude pro 
mě premiéra.

Snažím se ale tuto situaci 
brát i  pozitivně a  vzít tu špat-
nou ekonomickou situaci jako 
příležitost. Chci letošní Vánoce 

v klidu strávit v rodinném kruhu, 
u oblíbených pohádek a najít si 
i  čas na nějakou oddechovou 
knihu.

Doufám také, že si letos uži-
jeme i nějaké radovánky ve sně-
hu. Velkou radost mi udělal i bo-
hatý kulturní program na Jihu, 
který plánuji využít k  setkávání 
s přáteli.

Marie Malcharová
SPD

Vánoce jsou vnímány jako 
jedno z  nejkrásnějších období 
z celého roku.

A  přestože je v  dnešních 
dnech ekonomická situace vel-
mi složitá, tak bych chtěla všem 
ze srdce říct, že tyto svátky ne-
jsou pouze o hmotných darech, 

ale hlavně jde o  období, které 
bychom měli prožívat s  těmi 
nejbližšími a být šťastní za to, že 
máme jeden druhého.

Myslím si, že tyto časy by nás 
měly naučit nelpět na hmot-
ných věcech, ale naučit nás 
čerpat ze společně strávených 
chvil, z  toho, že žijeme v  míru 
a ve svobodě.

Přeji všem občanům krásné 
vánoční svátky prožité v  klidu 
a míru.

Poznámka redakce: Otáz-
ku jsme s  předstihem 
zaslali zástupcům všech 
politických stran a  hnu-
tí, které jsou zastoupeny 
v  Zastupitelstvu městské-
ho obvodu Ostrava-Jih. 
Na této straně najdete 
příspěvky těch volebních 
stran, které nám na otázku 
odpověděly.
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DOBROVOLNÍCI JAKO HRDINOVÉ SPOLEČNOSTI
V roce 1985 vyhlásila Organizace spojených národů 5. prosinec Mezinárodním dnem dobrovolníků. Připomínáme si tak 
práci a aktivity těch, kteří svůj čas, invenci či nápady investují ve prospěch druhých. Ve stejném duchu nahlížel na svět 
i americký esejista, básník a filozof Ralph Waldo Emerson, který konstatoval: „Účelem života není být šťastný. Účelem 
života je být užitečný, čestný, soucitný tak, aby mělo význam, že jste žil a žil správně.“ A že pomáhání chudším, nemoc-
ným, případně slabším lze označit za oboustranně přínosnou činnost, potvrzují vědecké výzkumy, které říkají, že dobré 
skutky snižují pomáhajícím krevní tlak, podporují odolnost našeho imunitního systému či zlepšují činnost našeho srdce.
A jak na téma dobrovolnictví nahlížejí žáci ze Základní školy Bohumíra Dvorského v Bělském Lese? To si už můžete přečíst 
v následujících příspěvcích.

DOBRÝ ANDĚL 
Lukáš Škorňák, 9 . ročník ZŠ
Dobrovolníkem se člověk stává,
když lidem z vlastní vůle pomáhá,
k tomu lásku rozdává
a nic od toho neočekává.
Podá ruku lidem v nouzi
a k tomu je úsměvem okouzlí.
Rozhlédni se kolem sebe, komu můžeš 
pomoci,
dobrovolníkem se můžeš stát i  bez cizí 
pomoci.
Za ten pocit to vždy stojí,
dobrý anděl se lidem hodí.

VAŽME SI TAKOVÝCH LIDÍ 
Daniel Takáč, 9 . ročník ZŠ

Dobrovolnictví je v posledních dekádách 
hodně probírané a  žhavé téma vzhledem 
k různým problémům, které mohou být jak 
lokální, tak celosvětové. Někdy lidé necítí, že 
by řešení problémů, které se týkají většího 
počtu lidí, mělo být nějak důležité či povin-
né, a proto jsou takové problémy stále roz-
sáhlejší a je jich víc.

Naštěstí jsou na světě lidé, kteří chtějí být 
dobrovolníci a  záleží jim na lidech, společ-
nosti či prostředí. Ve světě je nespočet or-
ganizací, které jsou dobrovolné a pomáhají 
všemu, čemu jen pomoci lze. Jsem rád, že 
takovíto lidé existují, protože bez nich by-
chom třeba už nemohli vidět určité věci, 
přírodní jevy, zvířata.

Sám jsem překvapen, že někteří dobro-
volníci věnují své činnosti stovky, ne-li tisíce 
hodin, a  to bez jakékoli odměny. Proto by-
chom si těchto lidí měli vážit.

DOKÁŽEME SPOJIT SÍLY 
Tereza Lankočí, 9 . ročník ZŠ

Dobrovolnictví stmeluje lidi. O tom se se 
mnou, doufám, nikdo nebude přít. Kupří-
kladu před více než rokem se jižní Moravou 
prohnalo tornádo a k pomoci lidem v  této 
oblasti se přihlásilo tolik dobrovolníků, že to 
možná ani nikdo nečekal (já tedy ne). Pře-
ci jenom jsme Češi. Věc, za kterou bychom 
byli vyhlášení, asi není konání nějakých las-
kavostí, avšak když dojde na nějakou krizi 
nebo problémy, myslím si, že se dokážeme 
spojit a pomoct tam, kde je to potřeba.

Dobrovolnictvím také můžeme ukázat, že 
nám na někom nebo na něčem záleží. Třeba 
i tím, že sami od sebe pomůžeme rodičům 
nebo prarodičům s domácími pracemi. Asi 
bych to úplně nenazývala dobrovolnictvím, 
ale když se to vezme kolem a kolem, určitá 
forma dobrovolnictví to je. A  já bych řekla, 
že každá forma dobrovolnictví se počítá. 
Každý, kdo nějakým způsobem dobrovol-
ně pomáhá ostatním, je dle mého dobrý, 
ochotný a správný člověk.

ZÁSLUŽNÁ ČINNOST PRO ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Jana Hotařová, 9 . ročník ZŠ

Dobrovolnictví je velmi záslužná činnost, 
díky které můžeme pomoct spoustě lidem. 
Synonymum pro toto slovo by mělo být hr-
dinství, protože to, co jsou lidé někdy schopni 
udělat, aby pomohli jiným, je až neuvěřitelné. 
Co třeba lidé, kteří pomáhají ve válkách v ze-
mích, ve kterých ani nežijí. Nedostávají za to 
ani zaplaceno, ale i tak najdou čas a spoustu 
odhodlání k tomu, aby pomohli.

Jsou i dobrovolníci, kteří bojují proti hla-
domoru či špatným zdravotnickým a  hy-
gienickým podmínkám, nejčastěji v  Africe 
nebo různých částech Asie. Těmto lidem 
věci, které se kolem nich dějí, musí připadat 
smutné, děsivé, odstrašující. Každý den totiž 
sledují opravdové peklo jako umírající malé 
děti nebo lidi, kteří nejsou schopni ani vstát 
nebo se vůbec pohybovat.

Je tady ještě spousta druhů dobrovolnic-
tví, ale jedno bych zvláště ráda zmínila, a to 
jsou lidé, kteří se snaží zlepšit životní pro-

středí. Kdo ví, třeba by to tady bez těchto 
lidí vypadalo jinak, a to o moc hůř. Tito lidé 
dělají spoustu věcí pro to, aby naše planeta 
byla obyvatelná pro další generace. Sbírají 
třeba odpadky, které spousta lidí hází jen 
tak za sebe a nezajímá je to. Dělají protesty, 
které lidé nemají rádi, protože si neuvědo-
mují závažnost situace, a místo přemýšlení 
nadávají. Jsou lidé, co se snaží prosadit svůj 
názor a zabránit těm nejhorším scénářům.

Všichni dobrovolníci jsou podle mě tako-
ví andělé bez křídel.

PRO LEPŠÍ POCIT 
Klára Gattyánová, 9 . ročník ŽŠ

Dobrovolnictví by se dalo charakterizo-
vat jako pomáhání v mnoha směrech, ze své 
vlastní vůle a z dobrého srdce. V dobrovol-
nictví určitě nejde o nějaké výhody nebo od-
měny, ale hlavně o pomoc například lidem, 
co to v životě nemají lehké a vyskytly se jim 
nějaké překážky, s nimiž si sami nevědí rady 
a potřebují pomoct.

Jde například o  starší lidi, kteří už sami 
nemůžou chodit, zajít si třeba nakoupit, tak 
právě takovým lidem je potřeba pomoct. 
Velmi často se najde nějaký dobrý člověk, 
který potřebným lidem chodí nakupovat, 
a to ze své dobré vůle a taky protože si umí 
představit sám sebe v  pozici lidí, kterým 
pomáhá. Tato činnost pomáhá nejen tomu 
staršímu člověku, ale zajisté i dobrovolníko-
vi, který ze sebe má lepší pocit.

Každý z nás by měl určitě někdy někomu 
pomoct, protože až budeme pomoc potře-
bovat my, tak se nám to určitě vrátí ve stejně 
dobré podobě.

Autorka kresby: Adéla Jankůjová, ZŠ B. Dvorského

Autor kresby: Daniel Blažek, ZŠ B. Dvorského
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ÚSPĚŠNÝ ŘEMESLNÍK. Jakub Prokeš (v popředí) z Vítkovické 
střední průmyslové školy, která sídlí na ulici Hasičská v Hrabůvce, 
se stal Mladým řemeslníkem roku 2022. Soutěž organizuje Sdru-
žení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Student druhého 
ročníku oboru ekonomika a  podnikání, zaměření průmyslová 
logistika, získal toto ocenění díky svým předchozím úspěchům. 
Zvítězil mimo jiné v soutěži o nejlepšího investora, kterou pořá-
dá Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Dále je 
úspěšným řešitelem školního kola ekonomické olympiády, kdy 
obsadil druhé místo mezi účastníky všech ročníků oboru ekono-
mika a podnikání.

POKUSY Z FYZIKY, CHEMIE A GEOGRAFIE
Základní škola Březinova 

v  Zábřehu uspořádala v  říjnu 
druhý ročník badatelské soutěže 
Bádám, bádáš, bádáme. Ve finá-
le se představilo osmnáct druž-
stev z Moravskoslezského kraje.

Žáci z  druhých stupňů zá-
kladních škol měli za úkol od-
prezentovat pokus či experi-
ment z  přírodních věd, ať už 
z  oblasti přírodopisu, fyziky, 
chemie popřípadě geografie. 
K  měření přitom museli pou-
žít čidla vodivosti, pH, teploty, 
nebo koncentrace oxidu uhli-
čitého ve vzduchu. Soutěžící si 
připravili řadu pozoruhodných 

prezentací. Porota vybírala ví-
těze mimo jiné z  měření kon-
centrace oxidu uhličitého ve 
třídě v  průběhu vyučovacích 
hodin, dále školáci zkoumali 
zelené řasy a  podmínky, kdy 
budou provádět fotosyntézu. 
Zaujalo i  zkoumání vhodné 
teploty vody k tření akvarijních 
ryb.

Z vítězství se nakonec rado-
val tým z  Gymnázia, základní  
školy a  mateřské školy Hello 
s. r. o. Na druhém místě skončilo 
družstvo ze ZŠ Via Montessori 
v  Hlučíně. Třetí příčku obsadili 
žáci z pořádající základní školy.

CHYTRÁ VČELA BEE-BOT
Mateřská škola Adamusova 

už několik let spolupracuje s or-
ganizací Mensa Česká republi-
ka, jež sdružuje lidi s  vysokým 
IQ. Během listopadu uspořá-
dali v  této vzdělávací instituci 
v Hrabůvce společnou akci dětí 
a jejich rodičů, v rámci které se 
všichni mohli seznámit s  řadou 
vzdělávacích didaktických her, 
technicko-konstruktivními sta-
vebnicemi či výukovými progra-
my s  interaktivní tužkou. K dis-
pozici byly také různé dřevěné 
vkládačky, puzzle, mozaiky či 
pexesa. Velký ohlas přítomných 
si vysloužila i  robotická včela 
Bee-Bot, díky které si předško-
láci procvičují počítání, barvy 
a nové pojmy. Veškeré tyto akti-
vity slouží k tomu, aby děti roz-
víjely své rozumové schopnosti, 
intelekt a nadání.

OCENĚNÍ PRO NEJLEPŠÍ
Vedení Moravskoslezského 

kraje ocenilo pětadvacet jed-
notlivců a pět týmů středoško-
láků. Za dosažené úspěchy ve 
vědomostních olympiádách, 
v  soutěžích v  přírodovědných, 
technických a humanitních obo-
rech nebo v  rámci prezentace 
řemesel.

Mezi oceněnými bylo také 
šest zástupců z Jihu, a to Matěj 
Hošek a Stela Srpová z Gymná-

zia na ulici Volgogradská v  Zá-
břehu a  dva týmy ze Střední 
školy stavební a  dřevozpracující 
v  Zábřehu. První tvořili tesaři 
Tomáš Krpec a Martin Lušovský 
a členy druhého týmu byli obkla-
dači Dominik Beneš a Jan Žiga. 
Ocenění středoškoláci z  Morav-
skoslezského obdrželi certifikáty, 
plastiky z  dílny Střední umělec-
ké školy ze Zábřehu a poukázky 
na nákup zboží pro volný čas.

„K Vánocům všem přeji klid a pohodu. V posledním turbu-
lentním roce si všichni potřebujeme především odpočinout. 
Válka, energie, inflace. To všechno nám bere energii a přede-
vším dobrou náladu. Věřím, že v příštím roce budeme z těch-
to krizových situací těžit a dokážeme je využít. Každá krize 
přináší příležitosti, já v ní vidím hlavně možnost se zase jako 
společnost spojit. Vím, že vám připadá, že se nyní hádáme 
a zlobíme se na sebe. Věřím však, že máme více společného než 
rozdílného. Vážení spoluobčané, užijte si Vánoce a do nového 
roku všechno dobré.”

Radim Ivan, místostarosta

Foto: ZŠ Březinova

Foto: Vítkovická střední průmyslová škola

Foto: MŠ Adamusova
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VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ V ANGLIČTINĚ. Žáci ze Základní ško-
ly MUDr. Emílie Lukášové a  Klegova v  Hrabůvce skončili druzí 
v jazykové a vědomostní soutěži Amazing Race, která se konala 
v AHOL – Střední odborné škole ve Vítkovicích. Její sedmý ročník 
byl nazvaný Pop Culture – Lights, Camera, Action! a nesl se ve 
znamení amerického Hollywoodu. V letošním ročníku, nad nímž 
převzal záštitu starosta obvodu Martin Bednář, nakonec zvítězil 
tým ze Základní školy Bulharská v Porubě. Na třetím místě se 
umístili školáci z porubské ZŠ Karla Pokorného.

ZVÍTĚZILI V CELOREPUBLIKOVÉ AKCI. Řeč je o žácích ze Zá-
kladní školy Bohumíra Dvorského, kteří obsadili první místo v ce-
lostátní výzvě Pěšky do školy, a to v kategorii pro druhý stupeň. 
Celkem se do projektu zapojilo 424 škol z České republiky. Od-
měny zúčastněným školákům předal 15. listopadu místostarosta 
pro školství a sport Radim Ivan. Výzva Pěšky do školy probíhala 
od 16. do 22. září. Jejím cílem je zvýšit počet dětí, které se budou 
pravidelně dopravovat do školy pěšky, snížit dopravní zátěž před 
školami a vytvořit zdravější a bezpečnější prostředí.

HLAVNÍM TÉMATEM BYLI PRIMÁTI
Do 11. listopadu probíhala 

v  Zoologické zahradě a  bota-
nickém parku Ostrava základní 
kola Soutěže mladých zoolo-
gů. Do letošního ročníku, jehož 
hlavním tématem byli primáti, 
se přihlásilo více než 2 tisíce 
žáků ze  104 škol z  Moravsko-
slezského kraje.

Soutěž je určena žákům šes-
tých až devátých tříd základních 
škol a odpovídajících ročníků ví-
celetých gymnázií.

Ze škol na Jihu do finále, kte-
ré se uskutečnilo po uzávěrce 
tohoto vydání Jižních listů, po-
stoupil v  kategorii I  tým ze ZŠ 
a MŠ Horymírova ze Zábřehu.

ATLETICKÝ DVOJBOJ PÁŤÁKŮ
Žáci pátých tříd základních 

škol z Jihu se utkali v atletickém 
dvojboji, který připravilo Spor-
tovní gymnázium Dany a Emila 
Zátopkových v  Zábřehu. A  to 
u  příležitosti stého narození 
zmíněných olympioniků. Akce 

se v  první polovině listopadu 
konala v Atletické hale Vítkovi-
ce, kde školáci z našeho obvodu 
soutěžili v  běhu na 600 metrů 
a hodu raketkou. Vítězem dvoj-
boje se nakonec stali žáci ze ZŠ 
B. Dvorského v Bělském Lese.

JARMARK NA MITUŠCE
Základní škola Mitušova 

16, Mateřská škola Mitušova 6 
a  Mateřská škola Mitušova 90 
pořádají 8. prosince od 15.30 
hodin vánoční jarmark. 

Připraveny jsou mimo jiné 
soutěže pro děti, tvořivé díl-
ny, vánoční stánky, kavárna či 

občerstvení. Svým vystoupe-
ním program obohatí také děti 
z  mateřské školy. O  hudební 
doprovod se postarají žáci ze 
Základní umělecké školy Leoše 
Janáčka. Akci je možné navští-
vit v aule Základní školy Mitušo-
va 16 v Hrabůvce.

ZEMĚPISNÝ TRIUMF PROVAZNICKÉ
Žáci ze ZŠ Provaznická vy-

hráli druhý ročník zeměpis-
né soutěže Znáš svůj kraj? Tu 
v  první polovině listopadu po-
řádala Střední odborná škola 
AHOL. 

Osmáci a  deváťáci ze zá-
kladní školy v Hrabůvce nenašli 
přemožitele v  konkurenci osmi 
zúčastněných škol, přičemž si 
vyzkoušeli například prezentaci 
školního výletu na téma Cesta 

do přírody. Dále také poznávali 
osobnosti, známé objekty a pří-
rodní lokality Moravskoslez-
ského kraje. K  tomu se  museli 
se vypořádat se zeměpisným 
kvízem. 

Navíc Jakub Závěta si od-
nesl speciální cenu za druhé 
místo v  zeměpisném kvízu 
a  celé družstvo bylo oceněno 
za nejlepší prezentaci školního 
výletu.

PŘÍNOSNÉ CHARITATIVNÍ AKCE
Zajímavou akci uspořádali 

v  Základní škole Františka For-
mana v  Bělském Lese. Ta se 
jmenovala Darujte krabici od 
bot. Jejím smyslem bylo při-
nést krabici od bot plnou dárků, 
které byly následně předány 
dětem z  chudých rodin. Letos 
se sbírka zaměřovala na jede-

náctileté a  dvanáctileté holky 
a  kluky. Další charitativní akci 
zorganizovali také v ZŠ Alberta 
Kučery v Hrabůvce. Zde žáci ve 
druhé polovině listopadu při-
nášeli oblečení, boty, kabelky, 
keramiku či hračky, které byly 
následně předány second han-
du Moment.

MIKULÁŠSKÝ A VÁNOČNÍ KONCERT
Hudebně napilno budou 

mít žáci Základní umělecké 
školy z  ulice Sologubovova 
v Zábřehu.

Nejprve je 5. prosince čeká 
mikulášský koncert, který se 
od 17 hodin koná v  sále této 

školy. Následně se 14. prosince 
v kulturním domě Akord usku-
teční v  rámci oslav třicátého 
výročí školy vánoční koncert. 
I  v  tomto případě vystoupení 
žáků z hudebních oborů začne 
v 17 hodin.

Foto: SOŠ - AHOL
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Duběnka v osm ráno. Je chladno, poletují sněhové vločky, ale už u vstupní brány je nám jasné, že jsme na mimořádném 
místě. Působí jako maminčino nebo babiččino objetí, které nám všem někdy docela schází. Je naprosto neuvěřitelné, že 
stačí pár kroků a ocitáme se mimo hektický městský život. Doslova za humny Ostravy-Jihu je mezi rodinnými domky po-
zemek, kde si pochutnávají na voňavém seně koně a ovečky, hlasitě kejhají husy, slepice a kohouti běží k miskám plným 
pšenice, o nohy se nám neustále otírají přítulné kočky, v pelíšku si lebedí pár mladých ježků a ze střechy hospodářské 
budovy vše pozorují rozespalí holubi. O stěnu přístřešku se opírají vidle, nezbytná lopata i metla. Atmosféra venkova se 
vším všudy! Farmářské vyprávění majitelky Duběnky Jolany Pravdové vede od ovčína, do kurníku, stáje až k vyvýšeným 
záhonům i ekologickému kontejneru na hnůj.

 » Musím se zeptat, voní vám hnůj?
Žiju už řadu let na farmě, venku mezi 

zvířaty. Doma mám psy a kočky, takže ano, 
koňský hnůj mi voní stejně jako vlněné ko-
žíšky malých jehňátek, voní mi svěží let-
ní ráno na farmě, posečená tráva, čerstvě 
porytá zem na záhoncích. Teď v  zimě sice 
ztrácí farma trochu na přitažlivosti, však se 
rozhlédněte, ale její obyvatelé jsou spokoje-
ní. A to je důležité!
 » Co vás přimělo postavit tuhle farmu?

Zpočátku jsem nechtěla vybudovat far-
mu, ale jenom dřevěné domečky – boxy pro 
naše koně, které jsme měly se sestrou v ustá-
jení. Naskytla se příležitost koupě pozemku 
přes cestu naproti našemu domu. Bylo to 
v roce 2003 a od té doby běhám přes cestu 
několikrát denně. (smích) Pozemek je to po-
měrně velký, zhruba 3 tisíce metrů čtvereč-
ních, tak jsem postupně ke koním přidávala 

VÍTEJTE NA FARMĚ
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tu kravku, tam nějaké kozy, pak jsem přivez-
la ovečky s beránkem, králíci jsou přece tak 
nenároční a roztomilí, užitečné slepičky s ko-
houtkem nesmí přece také chybět, domácí 
vejce s  oranžovými žloutky má každý rád, 
holoubky měla na pomoc i Popelka... A stejně 
jako v pohádce se objevila farma. A protože 
téměř uprostřed pozemku roste krásný dub, 
dostala jméno Duběnka.
 » Co bylo na začátku nejtěžší a  co vám 

komplikuje život dnes?
Kolem farmy chodilo stále dost zvěda-

vých lidí, hlavně dětí. Nakukovali přes ohra-
du, malí kluci a holčičky strkali prsty meze-
rami plotu a snažili se pohladit zvědavé ovčí 
čumáčky nebo zahlédnout aspoň kousek 
koňské hřívy. Chtěla jsem jim udělat radost 
a  občas je pustila dovnitř. Zájem o  farmu 
stále rostl, a  tak jsem postupně přidávala 
návštěvní hodiny pro veřejnost, především 
pro děti ze základních a  mateřských škol, 
ale i jiných dětských zařízení. Musím přiznat, 
že to na začátku, ale vlastně až doposud, 
bylo a  je velmi těžké, protože moje zvířata 
pro mě hodně znamenají. Jsem za ně zod-
povědná a mám je moc ráda. Za všech okol-
ností se snažím hájit jejich zájmy a pomáhat 
jim. Také proto se na farmě zaměřuji hlavně 
na děti. Snažím se jim vysvětlovat, jak zví-
řata žijí, co potřebují, jak se k  nim chovat, 
jak je poznávat, rozumět jim a kamarádit se 
s nimi. Zjistila jsem, že lidé zvířatům ubližují 
i proto, že je neznají, nerozumí jim a bojí se 
jich. Proto u  nás děti hladí slepice, holuby, 
posloucháme společně, jak zpívají hrdličky, 
krmíme ovce a  kozy. Pak i  ten, kdo se na 
začátku nejvíc bál, podá poníkovi na dlani 
kousek tvrdého chleba a  stane se velkým 
hrdinou.
 » Na to všechno jste sama?

Někdy mám asi jako každý pocit, že jsem 
na všechno sama. Ale není tomu tak, mám 
kolem sebe spoustu lidí, kteří mi pomáhají. 
Moji dva dospělí synové, oba mezi zvířaty 
všeho druhu vyrostli, jsou velmi šikovní a je-
jich partnerky taky. Už mám i malého farmá-
říčka, téměř dvouletého vnoučka. A potom 

mi v rámci školní praxe přicházejí pomáhat 
studenti. Dalších rukou by bylo samozřejmě 
potřeba mnohem víc, ale nestěžuji si.
 » Pročistit hlavu a  zpomalit by u  vás na 

farmě klidně mohli i vysoce postavení ma-
nažeři. V zahraničí je to zcela běžné. Neuva-
žovala jste o pořádání něčeho podobného?

Tak to mě opravdu dostalo. (farmářka 
propuká v záchvat smíchu) Ne, opravdu ni-
koho v  bílém límečku, byť by ho dokonale 
maskoval montérkami, jsem na farmě neza-
žila. Všeobecně o obyčejnou fyzickou práci, 
které je na farmě nejvíc, velký zájem není. 
Ale nikdy neříkej nikdy, že?
 » Jdete častokrát za hranu svých 

možností?
Balancování na hraně toho, co zvládnu, 

co bych neměla, je moje oblíbené hobby. Ov-
šem zdá se, že se s přibývajícím věkem stá-
vám moudřejší, opatrnější a taky pomalejší.
 » Zřejmě si o to víc pak vychutnáte kaž-

dou chvíli, kdy překonáte sama sebe. Kdy 
a co to bylo naposledy?

Samozřejmě. Jsem šťastná pokaždé, když 
samu sebe překonám a vlastně i překvapím. 
Není dne, aby se něco v tomhle ohledu zá-

sadního a zajímavého na Duběnce neudálo. 
To si pak vezmu prášek proti bolesti hlavy, 
uvařím heřmánkový čaj a hlavně svým dětem 
podám velmi zredukovanou verzi toho, co se 
jejich mamince zase povedlo.
 » Potřebujete k životu velké výzvy?

Protože jsem se narodila ve znamení 
Lva, považuji celý svůj život za velkou vý-
zvu a  dokázat chci úplně všechno, co si 
usmyslím. 
 » Umíte nadojit mléko a vyrobit sýr?

Umím podojit kozu i  krávu, mám ráda 
čerstvé, teplé a napěněné mléko. Nevyznám 
se ve vínech, ale mlékem by mne nikdo ne-
opil. Sýr, tvaroh, jogurt a mléko jsou důvody, 
pro které naprosto chápu uctívání hovězího 
dobytka jako božstva.
 » A teď něco z  farmářského soudku – 

svatomartinskou husu nebo velikonoční 
pečené jehně míváte z  vlastního chovu? 
A kdybyste měla rybník, kapra byste si vy-
lovila rovnou z něj?

Přestože mám slepice, kachny, ba i  jed-
nu husu teď hrdě opatruji, nechovám je na 
maso pro vlastní spotřebu. Jedinou výjim-
kou jsou kohouti. Kuřata u nás odchovávají 
kvočny samy a někdy se stane, že je kohou-
tů prostě moc, zápasí mezi sebou a slepičky 
obtěžují přemírou své přízně. V tom případě 
se coby vlídná chovatelka měním v nelítost-
ného predátora. Soused kohouta zbaví ži-
vota a já se postarám o ostatní. Totéž platí 
o kaprovi. (smích)
 » Jaké bývají Vánoce na Duběnce?

Zvířata na farmě Vánoce neslaví, ale lidé 
ano. Vloni jsme měli jesličky i s miminkem, 
letos budou koledy a světýlka. Vlastně začí-
náme už 4. prosince na svatou Barborku re-
jem hodných čertíků. Pozvánku přijali všich-
ni rohatí, aby kozel Sorbon a  berani měli 
aspoň na chvíli konkurenci. Moc ráda peču, 
takže se nalévá čaj bez rumu a  podávají 
perníky s  mandličkami. V  adventním čase 
až do Štědrého dne máme pro návštěvníky 
Duběnky otevřeno každý den, v neděli od 15 
do 17 hodin. Podrobnější informace najdou 
zájemci na našich webových stránkách: 
www.farmadubenka.cz.
 » A vaše přání?

Nejsem skromná, chtěla bych lamu, osla 
a fakt hodně šikovného a ochotného kutila. 
(smích) Ale vážně, žiju tu krásný život. Lidé 
mi často říkají, že z Duběnky odcházejí s po-
city štěstí a nabití energií. Co víc si tedy přát.

VÍTEJTE NA FARMĚ

KAŽDÁ POMOC SE 
POČÍTÁ

Transparentní účet farmy DUBĚN-
KA byl zřízen dne 21. 11. 2022. Své 
peněžní příspěvky můžete posílat na 
účet číslo: 2602384725/2010.

Vybrané peníze půjdou na krmení 
chovaných zvířat, na vybudování no-
vého zatepleného kurníku pro slepi-
ce a „zelenou“ učebnu s potřebným 
zázemím pro předškoláky i žáky zá-
kladních škol, kteří farmu často a rádi 
navštěvují.

www.ovajih.cz17 www.ovajih.cz17
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MOMENT MYSLÍ NA NEZISKOVKY
Inspirující gesto vstřícnosti. Ostravská síť 

prospěšných second handů Moment daro-
vala podporovaným českým neziskovkám 
600 tisíc korun. Patří mezi ně také Mobilní 
hospic Ondrášek a  Společnost pro ranou 
péči, které sídlí na Jihu.

„Dlouhodobě spolupracujeme s  šesti 
českými neziskovkami, které finančně pod-
porujeme,“ říká Markéta Soukupová, ředitel-
ka charitativního obchodu Moment, s  tím, 
že každá z podporovaných neziskovek získá 
100 tisíc korun.

Fungování charitativního obchodu Mo-
ment je už od jeho začátku před deseti 
lety spojeno s  naším městským obvodem. 
V areálu Základní školy Bohumíra Dvorské-
ho v Bělském Lese se totiž nachází centrální 
sklad, kde projde rukama pracovníků měsíč-
ně osm tun darovaného oblečení. V případě 
zájmu je možné nadále do skladu přinášet 
dary, oblečení, doplňky, hračky či bytový 
textil.

Více informací je uvedeno na webových 
stránkách: www.moment-ops.cz.

BEZPLATNÁ 
PORADNA

Dluhy, občanské právo, ochrana spotře-
bitele, zaměstnanost, sociální zabezpečení, 
bydlení a podobně. V těchto, ale i jiných ob-
lastech se lze obrátit na zástupce Poradny 
svatého Alexandra, která sídlí na Dubině na 
ulici Františka Formana. Pracovníci porad-
ny poskytují sociální a  právní poradenství 
a  rovněž nabízejí možnost bezplatného 
sepsání a  podání návrhu na povolení od-
dlužení. V  rámci Ostravy se dá domluvit 
konzultace v  přirozeném prostředí klienta, 
pokud mu jeho situace neumožňuje po-
bočku navštívit. V případě zájmu je možné 
volat na telefonní čísla: 731 625 840 nebo 
596 611 207, případně psát na e-mailovou 
adresu: poradna@alexandr.charita.cz.

ŘEŠÍ AKUTNÍ KRIZE
Krizové centrum Ostrava se sídlem na 

ulici Ruská nabízí nepřetržitou a bezplatnou 
pomoc lidem v akutní krizi a psychické tísni. 
Centrum je pro klienty dostupné sedm dní 
24 hodin. Terénní tým je k dispozici na tele-
fonním čísle: 725 075 824 v úterý, ve středu, 
v pátek a neděli od 12 do 20 hodin. 

Více informací se každý, kdo má zájem, 
dozví na telefonních číslech: 596 110 882–3 
a  732  957  193, e-mailové adrese: 
krizovecentrum@kriceos.cz nebo webové 
adrese: www.kriceos.cz.

CENTRUM, KTERÉ POMÁHÁ PĚSTOUNSKÝM RODINÁM
Rodinné centrum Arcada zastřešuje 

rovněž Centrum náhradní rodinné péče 
a  sociálních služeb, které podporuje a  do-
provází pěstounské rodiny. Obě organizace 
sídlí ve stejném objektu na ulici Mitušova 
v Hrabůvce.

Do pěstounské péče jsou svěřovány 
děti, o něž nemůže osobně pečovat žádný 
z  rodičů ani poručník. „Naším posláním je 
pomáhat dětem, které nemohou vyrůstat 
se svými rodiči, a  jejich novým rodinám ve 
vytváření šťastné a spokojené náhradní ro-
diny,“ říká Lenka Dřímalová, vedoucí centra 
pro pěstounské rodiny. Přitom zdůrazňuje, 
že se osvědčila i spolupráce s psychologem, 
jenž poskytuje účinné poznatky pěstounům 
i  jejich dětem v  rámci jejich náročné cesty 
životem.

„Pěstounům nabízíme individuální pří-
stup se zaměřením na jejich konkrétní po-
třeby. Snad jako jediná organizace máme 
přímo v  centru ergoterapeuty a  fyziotera-
peuty, kteří jsou připraveni poradit a pomo-
ci pěstounům s  handicapovaným dítětem. 

U  nás tedy najdete jak odbornou sociální 
pomoc, tak zdravotní,” podotýká Lenka 
Dřímalová.

Výhodou rodinného centra je, že pěs-
touni mají k dispozici multidisciplinární tým 
odborníků, kteří jsou připraveni doprovázet 
pěstouny až do zletilosti jejich dítěte. „Na 
příští rok připravujeme víkendové vzděláva-

cí pobyty, mnoho akcí pro děti a pravidelné 
kluby pěstounů, tedy setkávání pod tak-
tovkou psychologa nebo jiného odborníka, 
kde si můžou pěstouni vyměnit zkušenosti 
a popovídat si na předem dohodnuté téma,“ 
uzavírá Dřímalová.

Více informací lze najít na webové adre-
se: www.arcada-centrer.com.

Foto: Rodinné centrum Arcada

Foto: Moment
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JÁNOŠÍKOVI SE PROTANČILI AŽ K DIAMANTOVÉ SVATBĚ
Už od roku 1963 bydlí Oto a  Emília Ja-

nošíkovi v  Zábřehu. A  že si pro svůj život 
vybrali správnou adresu, potvrzuje fakt, že 
22. října 2022 v obřadní síni radnice oslavili 
diamantovou svatbu.

Oto Jánošík se narodil jako prvorozený 
syn do rodiny železničáře v roce 1937 v malé 
slovenské obci Mitice, v okrese Trenčín. Poz-
ději k němu přibyli ještě další tři bratři. Jakmi-
le ukončil základní školu, vydal se do učení do 
Třineckých železáren. Po absolvování základ-
ní vojenské služby se v roce 1960 přesunul do 
tehdejší Nové huti Ostrava, kde pracoval až 
do odchodu do důchodu. To se psal rok 1997. 
„K mým zálibám vždy patřila rychlá kola. Rád 
jsem se také proháněl na své ČZ 145, kterou 
jsem měl vždy v perfektním stavu stejně jako 
později auta,“ uvedl senior, který také rád 
pracoval se dřevem a  vyráběl různé vychy-
távky do domu a na zahradu.

Emília Jánošíková se narodila rovněž na 
Slovensku, a to v roce 1942 v malé obci Ne-
poradza. Po základní škole nastoupila do Ni-
tratexu, kde se tkaly ruční koberce. „K mým 
koníčkům patří šití, pletení a  v  současné 
době hlavně zahrádka,“ prozradila stále vi-

tální seniorka, jež se se svým manželem po-
tkala v roce 1960 na taneční zábavě.

Svatbu měli 13. října 1962. Po narození 
první dcery Janky se rodina přestěhovala 
do Poruby a poté do Zábřehu. V roce 1966 
rodina uvítala druhou dceru Evu. Emília Já-
nošíková v  roce 1970 nastoupila u  společ-

nosti Telekom do místního skladu materiálů, 
kde vydržela až do roku 1998, kdy odešla do 
důchodu. Dnes manželům zpříjemňují volné 
chvíle vnoučata Radim, Kateřina a  Tereza 
a od roku 2018 i pravnučka Lana. Často také 
spolu jezdí na zahradu do Bartovic, kterou si 
koupili v roce 1994.

Zleva: referentka odboru kultury a vztahů s veřejností Šárka Zubková, Emília Jánošíková, 
Oto Jánošík, radní Jana Hellerová

JUBILANTI LISTOPAD
Zdenka Lišková .   .   .   .   .   .   .   .   . 98 let
Taťana Klechová  .  .  .  .  .  .  .  . 95 let
Jiřina Lindovská   .  .  .  .  .  .  .  . 95 let
Miroslav Šnejdar  .  .  .  .  .  .  .  . 94 let
Josefka Švidernochová  .  .  .  .  . 92 let
Jaromír Kaňok .  .  .  .  .  .  .  .  . 92 let
Alžběta Króliczková .   .   .   .   .   .   . 90 let
Josef Urban  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Antonia Dumbrovská .  .  .  .  .  . 90 let
Vlasta Děcká .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Libuše Novobilská   .  .  .  .  .  .  . 85 let

Jarmila Šubrtová .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Mária Marcalíková .   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Jiří Skříček .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Galina Kučová  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Věra Černocká .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
František Plaček  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Petr Knopp.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Miroslav Lenart .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Petr Kubíček .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jana Búřilová .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Věra Grácová .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let

Marie Kišková.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Ludmila Vicherková .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jana Velnerová .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Anna Drösslerová .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Lýdia Nižňanská  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Zdeněk Goj.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Antonín Hořín  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Zdeňka Paclíková .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jiřina Smatanová .  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Stárnutí je něco nádherného – jsem zvědavý 
na každý následující rok.

— Alfred Döblin

PÉČE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Humanitární organizace Charita Ostrava 

nabízí v rámci aktivit Charitní hospicové po-
radny možnost bezplatné účasti na semináři 
Jak pečovat o nemocného člověka v domá-
cím prostředí.

V  rámci setkání se příchozí od zdravot-
ních sester z mobilního hospice dozvědí, jak 
zvládnout domácí péči o člověka se sníže-
nou pohyblivostí, částečně nebo plně imo-
bilního člověka a zároveň získají související 
informace ze zdravotní a sociální oblasti.

Termín kurzu je  15. prosince od 14 do 17 
hodin v budově Hospice svatého Lukáše na 
ulici Charvátská 785/8 ve Výškovicích. Zá-

jemci se naučí nemocnému člověku podá-
vat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní 
hygienu či polohování jako prevenci vzniku 
proleženin.

Pro účastníky jsou připraveny praktické 
ukázky a  zároveň zjistí, jaké jsou možnosti 
pro získání příspěvku na péči nebo využívá-
ní kompenzačních pomůcek, které pomáhají 
při naplňování potřeb nemocného člověka.

Na prosincový kurz Charitní hospico-
vé poradny je nutné se přihlásit předem 
u  Alexandry Čubová na telefonním čís-
le: 731 534  002 nebo e-mailové adrese: 
hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.

OSLAVTE SVŮJ 
JUBILEJNÍ SŇATEK

Chystáte se oslavit v příštím roce zlatou, 
smaragdovou, diamantovou či platinovou 
svatbu? To znamená 50, 55, 60, 65 nebo 70 
let společného manželského života. V  tom 
případě lze kontaktovat referentku úřadu 
Šárku Zubkovou, s níž se můžete domluvit 
na termínu konání jubilejního sňatku. Svat-
by se konají v obřadní síni radnice, případ-
ně i v bytě oslavenců. Více informací: Úřad 
městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 3, 
Hrabůvka (kancelář číslo 120, budovy B), te-
lefonní číslo: 599 430 138, e-mailová adresa: 
sarka.zubkova@ovajih.cz.
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JAK SE MĚNILY OSTRAVSKÉ VÁNOCE?
Adventní období a Vánoce jsou časy spjaté s mnoha tradicemi a zvyky. Některé z nich patří k dávným zvyklostem, jiné se 
do našich domácností vkradly až v průběhu 20. století. Vybrané zvyky patřící k ostravskému vánočnímu období zejména 
počátku 20. století se vám pokusí přiblížit následující odstavce.

ADVENTNÍ ZVYKY
Období adventu (z latinského adventus, 

tedy „příchod“) je označení pro začátek li-
turgického roku, respektive pro období čtyř 
neděl před vánočními svátky. Je to doba ra-
dostného očekávání příchodu Spasitele, du-
chovní přípravy na Vánoce. Dříve byla doba 
adventní zároveň dobou půstu, kdy byly za-
kázány zábavy, svatby a hodování. Pro naše 
předky se jednalo o období zklidnění.

Noc začala být dlouhá, úroda byla skli-
zena, došlo k  útlumu činností nutných pro 
zdroj obživy. Zato se lidé pouštěli do domá-
cích prací, jako bylo draní peří, šití, pletení, 
předení, tkaní apod. První neděle adventní 
spadá do období 27. listopadu až 3. pro-
since. Víte, že označení adventních nedělí 
jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá má 
původ v obchodním ruchu před Vánoci a s 
církevním rokem nebo tradicí nemá žádnou 
souvislost?

ŠTĚSTÍ, LÁSKA… I PAMLSKY
Lidé si v období adventu nad jídelní stůl 

umísťovali jmelí, které museli dostat darem, 
aby jim přineslo štěstí a lásku, zároveň mělo 
dům a  jeho obyvatele chránit před neštěs-
tím, zlými duchy a čarodějnicemi. Na 4. pro-
since připadal také zvyk trhání barborek, 
nejčastěji třešňových či višňových větví. 
Tento původně pohanský zvyk přešel do 

křesťanských tradic na Ostravsku také ve 
formě barborek, mladých dívek, které cho-
dily po dědinách a roznášely pamlsky.

Trhání barborek je  starým lidovým vá-
nočním zvykem, spojovaným se svatou 
Barborou – mučednicí, která byla podle le-
gendy odsouzená na smrt a sťata vlastním 
otcem. Cestou na popraviště si utrhla vět-
vičku, která jako zázrakem uprostřed zimy 
vykvetla. A  od té doby se barborky trhají. 

Třešně ve váze pak rozkvetly většinou v ob-
dobí zimního slunovratu a byly tak symbo-
lem jara, návratu slunce i lásky. Sotva odešla 
barborka, už po vsích zase chodil Mikuláš 
doprovázený čertem a andělem.

Česká hudební tradice se může pochlubit 
výjimečným počtem kvalitních adventních 
písní. Uplatňují se zejména při jitřních mari-
ánských mších zvaných roráty (z latinského 
rorate, tedy „rosu dejte“). Jedná se o  spe-
cifickou podobu ranní mše v brzkých hodi-
nách, jejíž původ sahá do časů krále Karla 
IV. Svého vrcholu dosáhly roráty okolo roku 
1600, a po roce 1783 pomalu zanikaly, zatím-
co dnes se do kostelů vracejí. Mše se odbý-
vá za svitu svíček brzy ráno, kdy v chrámech 
vládne tma, vskutku intimní atmosféra.

OD ZELÍ PO KAPRA
Kapr na štědrovečerním talíři patří dnes 

ve středoevropském prostoru k  nejrozšíře-
nějšímu pokrmu. Než ale tato ryba, původně 
pocházející z Číny, došla na naše talíře, byly 
zdejší zvyky jiné. Ačkoliv byl náš obvod po-
setý od poloviny 16. století rozlehlými ryb-
níky, v nichž rybnikáři kromě kaprů chovali 
také štiky, okouny a cejny, ke štědrovečerní 
tabuli patřila spíše zelňačka, pučálka (na-
klíčený a  opražený hrách), houbový kuba 
z krup, chamula (kaše ze sušeného ovoce) 
nebo vánočka. Na tabulích se objevovala 
také drůbež či vinná klobása.

Kapr začal pronikat do vánoční večeře 
až v  17. století, a  to zejména ve vysokých 
vrstvách. Zásadní přelom způsobila nejslav-

nější česká kuchařka Magdalena Dobromi-
la Rettigová, která mezi české hospodyně 
rozšířila zvyk přípravy kapra na dva způso-
by. Zpočátku byl populární kapr na modro 
(vařený ve zředěném octě nebo bílém víně 
s  kořenovou zeleninou) a  poté na černo 
(kapr ve sladké omáčce z  povidel  a  perní-
ku). V  19. století se objevila také příprava 
kapra formou smažení. Smažený kapr se 
pak po 2. světové válce ustálil jako nejčas-
tější způsob přípravy.

INSPIRACE NĚMECKEM
Rovněž tradice vánočních stromů není 

v  domácnostech příliš stará. Zvyk zdobení 
jehličnanů přišel z oblasti dnešního Němec-
ka, kde je k  roku 1570 zaznamenán vůbec 
první nazdobený strom v  budově radnice 
v Brémách. Církev považovala tento zvyk za 
pohanský, a tak trvalo docela dlouho, než se 
„moderní tradice“ dostala nejen do kostelů, 
ale i  do domácností. V  českých zemích se 
poprvé vánoční stromek objevil roku 1812, 
kdy jej ředitel pražského Stavovského diva-
dla Jan Karel Liebich vztyčil na svém libeň-
ském zámečku Šilboch. Tenkrát se stromky 
zdobily především sušeným ovocem. Od 
40. let 19. století se stromky začaly stavět 
také v měšťanských domácnostech v Praze 
a okolo 60. let 19. století na jejich větvích při-
byly ještě voskové svíčky.

Vánoční strom republiky na Masarykově ná-
městí určený pro sbírku na sirotky, 1926

Jubilejní strom republiky, 1928

Trhání barborek je  starým li-
dovým vánočním zvykem, spo-
jovaným se svatou Barborou 
– mučednicí, která byla podle le-
gendy odsouzená na smrt a sťa-
ta vlastním otcem.
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Na počátku 20. století byly i  vánoční 
stromy „elektrifikovány“. Populární se staly 
ručně vyráběné skleněné ozdoby, mnoh-
dy vrchol umu českých sklářů. Na konci 19. 
století začaly vánoční stromy pronikat i do 
chudých rodin. Nejprve se věšely obráce-
ným směrem nad jídelní stůl, následně byly 
ukotveny do kovových stojanů.

DÁRKY PRO OPUŠTĚNÉ
Tradice stavění vánočních stromů na ná-

městích s námi ještě není ani sto let a byla 
zahájena v  Brně. V  předvečer Vánoc roku 
1919 se brněnský spisovatel a  novinář Ru-
dolf Těsnohlídek vydal společně se dvěma 
přáteli do lesa pro vánoční stromek.

Cestou zaslechli zvuk připomínající sté-
nání umírající srny. Když přišli blíž, zděsili se. 
„Mezi kořeny smrku ležela na tenké peřin-
ce docela malá holčička. Měla rozhalenou 
košilku a na hlavě čepeček. Její dlaně bez-
mocně tiskly hrst zasněženého jehličí. U úst 
měla krupičky zmrzlých slin. Plakala stále 
tišeji, přerývaně. Byla promodralá zimou,“ 
popisoval v  životopisné knize o  Těsnohlíd-
kovi František Kožík. Nález Ludmily Poláko-
vé často depresemi trápeného Těsnohlídka 
přivedl k projektu, který poznal v Dánsku.

Díky jeho iniciativě byl na brněnském ná-
městí Svobody instalován roku 1924 vánoč-
ní strom, pod nímž se nacházela kasička, do 
níž vhazovali kolemjdoucí peníze na ošacení 
a dárky pro opuštěné a chudobné děti.

KORUNY I MARKY
Již 27. listopadu 1925, o  první adventní 

neděli, byl na Masarykově náměstí v Ostra-
vě vztyčen po vzoru Brna první strom re-
publiky s  kasičkou. Vedoucí strana města, 
sociální demokracie, zpočátku nad insta-
lací váhala. Strom byl nazván jako vánoční 
strom republiky a  již v  prvním roce vynesl 
slušný obnos peněz. Největšího zisku dosáhl 
strom v napjatém roce 1938, tedy krátce po 
odtržení pohraničí mnichovskou dohodou.

Noviny psaly o  tom, že v  průhledných 
skleněných kasičkách se objevují nejen čes-
ké koruny, ale také říšské marky, což bylo 
vydáváno za akt milosrdenství občanů ně-
mecké národnosti. Bohužel nebyla to prav-
da, německé marky tam vložili právě čeští 
vyhnanci ze Sudet, kteří především s dětmi 
rodin stejného osudu velmi soucítili. Druhá 
světová válka pak tradici každoroční mezi-
válečné sbírky ukončila.

NEÚPROSNÝ MARKETING
Již v září se v největším nákupním centru 

na Moravě, které se nachází v  Ostravě-Zá-
břehu, na zákazníky vyrojily čokoládové po-
stavičky Mikulášů, zlatých prasátek i  kom-

plety vánočních kolekcí. Jako by Vánoce 
měly trvat čím dál tím déle. Ovšem „marke-
tingové Vánoce“ mají svůj původ již v mezi-
válečném období, kdy se zejména velké os-
travské obchodní domy zapojovaly s vervou 
do vánočních reklam.

Okázalé výlohy s nápisy „Splníme každé 
zákazníkovo přání, Vánoční prodej, Nejlaci-
nější dárky u  nás! Všechny dárky od nás!“ 
motivovaly Ostravany ke koupi dárků prá-
vě ve velkých nákupních domech. Některé 
prodejny razantně před Vánoci obměnily 
sortiment, jiné přeskupily oddělení, zkrátka 
do prodeje začaly pronikat znalosti psycho-
logie, sociologie a marketingu. Tento trend 
pokračuje v daleko větší míře dodnes a Vá-
noce patří k  nejexponovanějšímu období 
celého obchodního roku. Zdali už máte na-
koupené dárky?

Před sto lety byste v běžné domácnosti, 
která často v jednopokojovém či dvoupoko-
jovém bytě čítala rodiče a deset dětí, drahé 
dárky nenašli. Nejčastěji se darovaly paml-
sky, ovoce, perníčky, praktické dárky, jako 
bylo oblečení, které se buďto ušilo, nebo 
přešilo ze starších kousků. Vánoce tehdy 
byly velice skromné a o těch dnešních pře-

pychových si mohli naši předkové jen ne-
chat zdát – respektive asi je ani nenapadlo, 
kam až naše konzumní společnost jednou 
dospěje.

CHYBÍ INFORMACE
Pátral jsem, zdali i  v  obcích Hrabůvka, 

Výškovice a  Zábřeh nad Odrou existovala 
tradice instalace vánočních stromů. Je až 
s podivem, že žádná ze starých kronik ne-
líčí o  časech vánočních, o  průběhu zvyků, 
stavění stromů. Čtenáře Jižních listů tak ne-
potěším žádnou konkrétní informací o dáv-
ných Vánocích v  prostoru nynějšího obvo-
du. Ostatně Zábřeh a Hrabůvka se roku 1924 
staly součástí Ostravy, takže zdejší obyva-
telstvo si jistě udělalo pěší výlet na hlavní os-
travské náměstí. Jak vypadaly Vánoce před 
více než sto lety by vám paralelně přiblížila 
kniha Jiřího Stibora s  názvem Stará Bělá 
1272–1918, která vyšla v  roce 1997. Lze si ji 
zapůjčit v četných ostravských knihovnách.

A PŘIŠEL NOVÝ ROK
Tradice slavení nového roku se zpopula-

rizovala na konci 19. století. Do oslav se teh-
dy zapojovaly různé spolky a také hostince. 
Nejčastějším druhem zábavy byl maškarní 
večírek. V  meziválečném období už bývalo 
běžným zvykem, že Ostravané pořádali sou-
kromé večírky a  bohatší vrstvy vítaly nový 
letopočet v  některém z  luxusních hotelů. 
V období socialismu se lidé uchýlili s oslava-
mi spíše do svých domácností, zatímco po 
roce 1989 se staly populární oslavy v barech.

Petr Lexa Přendík

Obchodní dům RIX stál na rohu ulici 28. října a Velká v letech 1928–1944. Snímek z roku 1928 
zachycuje dům s vánoční reklamou.

Nejčastěji se darovaly paml-
sky, ovoce, perníčky, praktické 
dárky, jako bylo oblečení, které 
se buďto ušilo, nebo přešilo ze 
starších kousků.
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ZA OBHAJOBOU TITULU S VLASTNÍMI ODCHOVANCI
Zápasníci TJ Sokol Vítkovice 

se radují z dalšího mistrovského 
titulu. Nejlepší v  Česku jsou už 
pojedenácté za sebou.

Rozhodly o tom výsledky fi-
nálového kola první ligy v zápa-
se ve volném stylu, které 12. lis-
topadu hostila hala Sportovního 
gymnázia Dany a Emila Zátop-
kových v Zábřehu.

Vítkovičtí borci porazili nej-
prve 7:3 rivala z Prahy a násled-
ně 8:2 tým TAK Hellas Brno. Při-
tom jim v těchto dvou zápasech 
stačilo získat pouhý bod. „Z je-
denáctého titulu v  řadě máme 

radost, nicméně potěšující je 
pro nás i to, že jsme až na Jana 
Cymorka zápasili jen s vlastními 
odchovanci,“ zhodnotil ligovou 
soutěž trenér a předseda oddílu 
Milan Slončík.

Dalším listopadovým úspě-
chem klubu jsou medailové 
příčky ve Velké ceně Třince ve 
volném stylu. Nela Malinová 
vyhrála ve váze 42 kilogramů 
a Julie Kovářová obsadila druhé 
místo ve váze do 65 kilogramů.

Volnostylaře TJ Sokol Vítko-
vice finančně podporuje také 
městský obvod Ostrava-Jih.

Zápasník TJ Sokol Vítkovice Jan Kordek (v modrém dresu) ve vítěz-
ném utkání ve váze do 57 kg

SVĚTOVÉ STŘÍBRO
Vyrovnali historický úspěch! 

A stalo se tak i díky výrazné vít-
kovické pomoci.

Čeští florbalisté získali na 
mistrovství světa, které se v prv-
ní polovině listopadu konalo ve 
švýcarských městech Curych 
a Winterthur, stříbrné medaile.

Jde o  nejlepší výsledek 
v  mužské kategorii od roku 
2004, kdy tehdejší reprezentač-

ní tým skončil také na druhém 
místě. V  kádru letošních me-
dailistů figurovali čtyři zástupci 
klubu 1.  SC TEMPISH Vítkovice, 
který své domácí zápasy hraje 
ve Sportovním centru Dubina.

Konkrétně šlo o útočníky Ji-
řího Šindlera a Adama Delonga, 
obránce Jiřího Bestu a asistenta 
reprezentačního trenéra Pavla 
Bruse.

FOTBALISTÉ ZAKONČILI 
PODZIMNÍ ČÁST SEZONY

Fotbalistům FC Ostrava-Jih, 
kteří své domácí zápasy hrají na 
hřištích na ulici Krásnoarmejců, 
skončila podzimní část sezony 
2022/2023. Muži jsou v 1.B třídě, 
skupiny B, prozatím na šestém 
místě, když ve třinácti zápa-
sech dokázali získat 21 bodů. 
Dorostenci se ziskem tří bodů 

uzavírají krajskou soutěž, skupi-
ny A. Naopak velmi se daří žá-
kům v  krajské soutěži, skupiny 
A, kteří vyhráli všech jedenáct 
duelů a  jsou na prvním místě 
v  tabulce. Mladší žáci se aktu-
álně nacházejí na deváté příčce 
v krajské soutěži, skupiny A, jež 
má dvanáct účastníků.

KARATISTÉ ZAŽÍVAJÍ REKORDNÍ OBDOBÍ

Karatisté SHOTOKAN KA-
RATE KLUB ATTFIS, který pů-
sobí také v  našem městském 
obvodu v  tělocvičně Základní 
školy Jugoslávská, prožívají 
v  letošním roce rekordní sou-
těžní sezonu.

Během jedenácti turnajů 
v Česku a Polsku vybojovali 445 
medailí, z toho 134 zlatých, 130 
stříbrných a  181 bronzových. 
„Ziskem 445 medailí za rok jsme 
razantně překonali zatím náš 
nejlepší výsledek z  roku 2019, 

kdy jsme dovezli 294 cenných 
kovů. Pro nás je to vynikající 
výsledek a  velké ocenění k  tři-
cetiletému výročí klubu, které 
letos slavíme,“ konstatuje trenér 
klubu Jakub Škoda.

V lednu se ostravští karatisté 
zúčastnili novoročního turnaje 
v Hradci Králové, kde vybojovali 
22 medailí a  druhé místo mezi 
kluby, následovalo Grand Prix 
Hradce Králové v dubnu se zis-
kem 45 medailí, což rovněž zna-
menalo druhé místo mezi kluby. 
Prvním mezinárodním turnajem 
byl Puchar Dolnego Śląska: Si-
lesia Cup, odkud do moravsko-
slezské metropole putovalo 13 
medailí.

„V květnu a  červnu jsme 
se zúčastnili turnajů v  Polsku. 
V Hlubčicích jsme vybojovali 48 
medailí, což nám vyneslo třetí 
místo mezi kluby. V  Prudniku 

jsme získali 33 a  ve Varšavě 12 
medailí,“ říká dále Škoda s  tím, 
že medailové žně pokračovaly 
i na mistrovství České republiky 
SKIF, kde ostravský klub obo-
hatil svoji sbírku o  44 cenných 
kovů.

Po srpnovém kempu v  Je-
seníku nad Odrou se členové 
klubu přesunuli na mistrovství 
světa WSF v  Pardubicích, od-
kud přivezli 25 medailí.

„Pokračovali jsme Národ-
ním pohárem v  Brně se 72 
medailemi, mezinárodním tur-
naje v  Legnici se 44 medaile-
mi a  druhým kolem Národního 
poháru v Praze s 87 medailemi. 
Mezi kluby jsme všechny tyto 
turnaje vyhráli,“ uzavírá trenér 
Škoda.

Aktuální informace o úspěš-
ném klubu zájemci najdou na: 
attfiskarate.cz.

Foto: TJ Sokol Vítkovice

Foto: SHOTOKAN KARATE KLUB ATTFIS

Na mistrovství světa získali medaile i nejmladší členové klubu.
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: HOSTINEC U ŽÁČKŮ, BUDOUCNOST
Sudoku: 57238 4891613 = RAJKO DOLEČEK
Přesmyčky: SANITKA

       SUDOKU  S  TAJENKOU

      kory a ponožky má z minulých let a tak se usnesli, že to letos zkusí s knihou. Na Štědrý den
      u stromečku rozbalí děda svůj dárek a viditelně si oddychne:  „Konečně změna! Naposledy
      jsem dostal knihu před šedesáti lety. Byla to … (tajenka)." Tajenku na podbarvených políčkách 

3 2 4 9
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4 8 9

1 4 3 8 9
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4 8 2
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5 9 7 3
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4 8 2 5 1 9 3 7 6

1 2 4 7 3 5 8 6 9

8 6 7 9 2 1 5 3 4

5 3 9 8 6 4 7 2 1

7 1 6 4 5 3 9 8 2

9 4 3 1 8 2 6 5 7

2 5 8 6 9 7 4 1 3

      Kniha.  Byl problém, co koupit dědečkovi na Vánoce. Alkohol a cigarety zakázal doktor, bač-

      sudoku odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: J, K, E, Á(A), Ž, V, N, S(Í), O. 
      V 1.části tajenky ve 2.řádku dosadíme za 4 písmeno Á a za 8 písmeno S, ve 2.diagonální části, 
      čtené odleva dolů, dosadíme za 4 písmeno A a za 8 písmeno Í.

Řešení:   69137824  278524 = VOJENSKÁ  KNÍŽKA

Kniha. Byl problém, co koupit dědečkovi na Vánoce. Alkohol a ci-
garety zakázal doktor, bačkory a ponožky má z minulých let, a tak 
se usnesli, že to letos zkusí s  knihou. Na Štědrý den u  stromečku 
rozbalí děda svůj dárek a viditelně si oddychne: „Konečně změna! 
Naposledy jsem dostal knihu před šedesáti lety. Byla to… (tajenka).“ 
Tajenku na podbarvených políčkách sudoku odhalíme tak, že za čís-
la 1 až 9 dosadíme písmena: J, K, E, Á(A), Ž, V, N, S(Í), O. V 1. části 
tajenky ve 2. řádku dosadíme za 4. písmeno Á a za 8. písmeno S, ve 
2. diagonální části, čtené odleva dolů, dosadíme za 4. písmeno A a 
za 8. písmeno Í.

SUDOKU S TAJENKOU
      STŘÍDAVÁ  DOPLŇOVAČKA

        obvod je (tajenka ve středním řádku doplňovačky). V obrazci doplňovačky se pravidelně
        střídají hlásky a dvoupísmenné shluky.

1. Tropičtí mravenci (všekazi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Zahvízdat

T K S P P 3. Nižší hrnec

P T L D 4. Aviatika

5. Soustava ozubených kol

K T Z T 6. Menší součát postroje (2 slova)

I L Í A E 7. Trhlina

8. Pozůstalost

9. Čas 12:00 hod

Řešení:  MÍSTECKÁ  ULICE

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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        Z regionu. Jednou ze severojižních ostravských magistrál, která protíná i náš městský 

o o o o o o o o o

Z regionu. Jednou ze severojižních ostravských magistrál, která 
protíná i náš městský obvod je (tajenka ve středním řádku doplňo-
vačky). V obrazci doplňovačky se pravidelně střídají hlásky a dvou-
písmenné shluky.

DOPLŇOVAČKA

Vykutálený muž se ale naoko vykrucuje: „Když jinak nedáš, tak já teda už jdu, ale … (dokončení v tajence křížovky)."

Pomůcka:

Silná tyč Omámení Prám

Škraboška

Zamlžení 

Klid

Vodní tok

Mládí Zamlčet Naháč

Bláto

Zápor

Ti A sice
Směsice

Část Vídně Stovky

Tep Šaty

Znoj

Tady

Vulkán Strašit

Tajenka: O  CO  PŮJDU  DŘÍV, O  TO  PŘIJDU  POZDĚJI

Křížovka s dárkem: Před Vánocemi. Žena posílá muže do hospody o něco dříve, než chodí obvykle, aby měla klid na předvánoční úklid a pečení vánočního cukroví.

Šachová 
prohra

Značka pro 
akord z 

tónů: a,c,e

Samec 
krůty

Spisová 
zkratka

Do svého 
bytu

Vrch nad 
soutokem 

Odry a 
Ostravice

Německy 
„žena"

Občanské 
fórum (zkr.)

Doklady 
(expr.)

Tropická 
suchomil- 
ná rostlina

Značka 
čisticího 
prášku

apt, dire, 
Ella

Domácky 
Rudolf

Slezské 
město

Francouz. 
hořčice

Dechový 
hud.nástroj

Druh 
směnky

Letní dět. 
tábor (zkr.)

Bezpečn. 
trhavina

Skupen- 
ství vody

Častý ná- 
zev obcí

1.DÍL 
TAJENKY

Finanční 
kontrolor

Citosl.dět. 
ošklivosti

Žen.jméno 
(15.10.)

Obyv.nejv. 
světadílu

Opak ho- 
meopata

Chem.zn. 
lutecia

Kanadský 
zpěvák

Kohoutí 
slabika

Inic.franc. 
herce 

DelonaVelcí step- 
ní ptáci

Anglicky 
„přidat"

Patřící čer- 
nému ptáku

Epilepsie 
(slang.)

Anglicky 
„hrozný"

Básnický 
zápor

Oblouzně- 
ní (zast.)

Řasení 
(zastar.)

Řím.čísly 
551

2.DÍL 
TAJENKY

Jméno am. 
jazzové 

zpěv.Fitz- 
geraldové

Druhohor- 
ní útvar

Jihoevrop- 
ský keř

Americký 
muzikál 

(Madona)

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

Před Vánocemi. Žena posílá muže do hospody o něco dříve, než chodí obvykle, aby měla klid na předvánoční úklid a pečení vánočního 
cukroví. Vykutálený muž se ale naoko vykrucuje: „Když jinak nedáš, tak já teda už jdu, ale… (dokončení v tajence křížovky).“

1. Tropičtí mravenci (všekazi)
2. Zahvízdat
3. Nižší hrnec
4. Aviatika
5. Soustava ozubených kol

6. Menší součát postroje 
(2 slova)

7. Trhlina
8. Pozůstalost
9. Čas 12.00 hodin

www.ovajih.cz23
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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.: 607 063 685 
www.kulturajih.cz, FB kdktrio

SPOLEČENSKÉ AKCE
3. 12. od 9.30 hodin, K-TRIO 
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA
Tvořivé dopoledne pro děti s nádechem vánoční 
atmosféry. Děti si odnesou vlastnoručně vyrobe-
né dekorace. Vstupné 80 Kč.

3. 12. od 14 hodin, K-TRIO 
VÁNOČNÍ PERNÍČKOVÁNÍ
Odpoledne pro děti plné zdobení perníčků s ná-
dechem Vánoc. Vstupné 110 Kč.

4. 12. od 10 a 14 hodin, K-TRIO 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Zábavná mikulášská nadílka s  klaunem Hopsalí-
nem plná soutěží, her a písniček. Vstupné 120 Kč 
děti (dárkový balíček v ceně) / 60 Kč doprovod.

4. 12. od 18 hodin, Komorní klub 
DRUHÝ ADVENTNÍ KONCERT
České, slovenské a dánské koledy v podání Dany 
Pěnkava Koklesové a  Moniky Harrison. Vstupné 
180 Kč / 160 Kč (Kool Senior).

7. 12. od 16 hodin, K-TRIO 
PŘEDVÁNOČNÍ HANDLOVÁNÍ S HUMOREM
Předvánoční povídáni s hercem Pavlem Handlem, 
výroba jednoduché vánoční dekorace. Vstupné 
260 Kč / 130 Kč (Kool Senior).

11. 12. od 10 hodin, K-TRIO 
VÁNOČNÍ POHÁDKA ZE ZAHRÁDKY
Prosincový příběh z divadelního seriálu Pohádek 
ze zahrádky. Pohádka plná koled, tradic a vánoč-
ních zvyků zpříjemní dětským divákům čekání na 
svátky. Vstupné 85 Kč.

11. 12. od 18 hodin, Komorní klub 
TŘETÍ ADVENTNÍ KONCERT
Cimbálová muzika v  podání skupiny Iršava. 
Vstupné 180 Kč / 160 Kč (Kool Senior).

12. 12. od 10 hodin, Komorní klub 
KÁVIČKOVÁNÍ O VÁNOCÍCH A ZVYCÍCH
Setkání a beseda o vánočních zvycích s farářem 
Vítězslavem Řehulkou. Vstupné 60 Kč.

13. 12. od 16 hodin, Komorní klub 
KLUB AK – VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NAD 
FOTOGRAFIEMI
Dámský klub Anny Kührové plný proměn, zají-
mavých a inspirujících informací, sdílení a zábavy. 
Vstupné 60 Kč.

18. 12. od 18 hodin, Komorní klub 
ČTVRTÝ ADVENTNÍ KONCERT
Koncert filmových a  popových melodií s  náde-
chem Vánoc v podání Zlatuše Havránkové, Kamily 
Paličkové, Valérie Horutové a Marie a Jany Dole-
žílkových. Vstupné 180 Kč / 160 Kč (Kool Senior).

26. 12. od 18 hodin, K-TRIO 
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
Taneční zábava ve svátečním kabátu pro všechny 
milovníky tance ve společnosti oblíbené kapely 
UFO band. Příchozí se mohou těšit na welcome 
drink a tombolu o hodnotné ceny. Vstupné 120 Kč 
/ 100 Kč (Kool Senior).

26. 12. od 18 hodin, Kostel Panny Marie v Hra-
bůvce 
VÁNOČNÍ KONCERT
Koncert tradičních písní v  podání Moravského 
komorního sboru. Vstupné 180 Kč / 160 Kč (Kool 
Senior).

KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ
10. 12. od 9 do 17 hodin, Klubovna 
PŘEDVÁNOČNÍ DROBNÁ MALBA
Výtvarný workshop. Účastníci si namalují tři ob-
razy různých motivů akrylem na plátno, které 
v  rámci workshopu opatří závěrečným lakem 
a zarámují. Lektorem je malíř a výtvarník Tomáš 
Oslizlok. Cena zahrnuje: tři kusy plátna 25×25 cm, 
akrylové barvy, závěrečný akrylový lak, veškerý 
pomocný materiál a lišty na zarámování obrázků. 
Po dohodě je možné zakoupit si větší formáty. 
Uzávěrka přihlášek 8. 12. 2022. Nutná rezervace 
předem. Cena: 1 600 Kč / 800 Kč (Kool Senior).

10. 12. od 9 do 13 hodin, K-TRIO 
PŘEDVÁNOČNÍ POHYBOVĚ RELAXAČNÍ 
LADĚNÍ
Tradiční setkání, kde nebude chybět harmonizač-
ní pohybová sestava, intuitivní hry, tanec a  rela-
xace. V  přátelském prostředí si příchozí uvolní 
a zharmonizují tělo, mysl i duši. Vstupné 700 Kč 
/ 490 Kč (Kool Senior).

KINO LUNA

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

1.–4. 12. od 15.15 hodin 
NEJVĚTŠÍ DAR (ČR 2022)
PREMIÉRA. Opravdu božská pohádka, režie: Mar-
ta Gerlíková Santovjáková, Daria Hrubá. Mládeži 
přístupný, 93 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

1.–4. 12. (mimo 3. 12.) od 17.30 hodin 
SPOLU (ČR 2022)
Drama se Štěpánem Kozubem v hlavní roli, režie: 
Martin Müller, David Laňka, mládeži přístupný, 117 
minut. Vstupné 100 Kč.

1.–4. 12. od 20 hodin 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH (ČR 2021)
Komedie, režie: Irena Pavlásková, od 12 let, 118 mi-
nut. Vstupné 140 Kč.

3. 12. od 17.30 hodin 
NCT DREAM THE MOVIE: IN A DREAM
Zbrusu nový snímek obsahuje dechberoucí vy-
stoupení sedmi členů k-popové klučičí skupiny 
NCT Dream, zachycené během jejich druhého sa-
mostatného koncertu NCT DREAM TOUR – THE 
DREAM SHOW2: IN A DREAM na olympijském 
stadionu v  Jižní Koreji, včetně záběrů ze zákuli-
sí, exkluzivních rozhovorů a  vizí o  budoucnosti, 
jakou si členové kapely představují mimo pódi-
um. Originální verze s českými titulky, 125 minut. 
Vstupné 250 Kč.

5. 12. od 16.30 hodin 
PRINC MAMÁNEK (ČR 2022)
Filmová pohádka Jana Budaře o princi, který mu-
sel dospět v krále. 90 minut. Vstupné 100 Kč, děti 
a senioři 80 Kč.

5. 12. od 19.30 hodin 
KDYŽ PROMLUVILA (She Said, USA 2022)
PREMIÉRA. Drama, české titulky, od 15 let, 129 mi-
nut. Vstupné 140 Kč.

6. 12. od 17 hodin 
IL BOEMO (ČR, Itálie, Slovensko 2022)
Historický / životopisný, režie: Petr Václav, italské 
znění s českými titulky, od 12 let. Vstupné 100 Kč.

6. 12. od 20 hodin 
KDYŽ PROMLUVILA (She Said, USA 2022)
Drama, české titulky, od 15 let, 129 minut. Vstupné 140 Kč.

7. 12. od 17 hodin 
ADAM ONDRA: POSUNOUT HRANICE (ČR, 
Itálie 2022)
Dokument o  lezecké ikoně dneška. České znění, 
mládeži přístupný, 80 minut. Vstupné 100 Kč.

7. 12. od 19.30 hodin 
FABELMANOVI (The Fabelmans, USA 2022)
Drama / životopisný, režie: Steven Spielberg, čes-
ké titulky, od 12 let, 151 minut. Vstupné 130 Kč.

8.–11. 12. od 17 hodin 
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU (ČR 2022)
Komedie, režie: Miloslav Šmídmajer, od 12 let, 105 
minut. Vstupné 140 Kč.

8.–11. 12. od 19.30 hodin 
ŠÍLENÁ NOC (Violent Night, USA 2022)
PREMIÉRA. Akční / komedie, české titulky, od 
15 let, 111 minut. Vstupné 140 Kč.

10. a 11. 12. od 14.30 hodin 
14. 12. od 16 hodin 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 (ČR 2022)
Pohádka / fantasy, režie: Petr Kubík, mládeži pří-
stupný, 134 minut. Vstupné 120 Kč.

12. 12. od 15.30 hodin 
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU (ČR 1973)
VÁNOČNÍ PROJEKCE POD STROMEČEK. Legen-
dární pohádka s  Libuší Šafránkovou je zase tady 
a Vánoce mohou začít… Vstupné od Ježíška 10 Kč.

12. 12. od 17.30 hodin 
VSTUPENKA DO RÁJE (Ticket to Paradise, USA 
2022)
VÁNOČNÍ PROJEKCE POD STROMEČEK. Roman-
tický / komedie, české titulky, od 12 let, 104 minut. 
Vstupné od Ježíška 50 Kč.

12. 12. od 20 hodin 
TOP GUN: MAVERICK (Top Gun: Maverick, USA 
2022)
VÁNOČNÍ PROJEKCE POD STROMEČEK. Akční / 
drama, české znění, od 12 let, 131 minut. Vstupné 
od Ježíška 50 Kč.

13. 12. od 17 hodin 
EXHIBITION ON SCREEN: RAFFAEL ODHALEN 
(Velká Británie 2020)
Největší výstava všech dob v Římě v rámci tvor-
by Raffaela Santiho. Dokument, české titulky, od 
12 let, 93 minut. Vstupné 150 Kč.

13. 12. od 19.30 hodin 
GRAND PRIX
Komedie / road movie, režie: Jan Prušinovský, od 
12 let, 107 minut. Vstupné 140 Kč.

14. 12. od 19 hodin 
PROLOMIT VLNY (Breaking the Waves, Dánsko 
1996)
Drama, české titulky, od 15 let, 159 minut. Vstupné 
100 Kč.

15.–23. 12. od 18 hodin 
27.–30. 12. od 18 hodin 
AVATAR: THE WAY OF WATER (USA 2022)
PREMIÉRA. Fantasy / akční / dobrodružný, české 
znění, režie: James Cameron, mládeži přístupný, 
190 minut. Vstupné 160 Kč.

15.–18. 12. od 15.15 hodin 
DIVNOSVĚT (Strange World, USA 2022)
Animovaný / komedie, české znění, mládeži pří-
stupný, 103 minut. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.

19.–21. 12. od 15.15 hodin 
ŠOUMEN KROKODÝL (Lyle Lyle Crocodile, USA 
2022)
Rodinná komedie, české znění, mládeži přístupný, 
107 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
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22. a 23. 12. od 15.15 hodin 
27.–30. 12. od 15.15 hodin 
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ 
(Puss in Boots: The Last Wish, USA 2022)
PREMIÉRA. Animovaný / komedie, české znění, mlá-
deži přístupný, 101 minut. Vstupné 150 Kč, děti 120 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

6. 12. od 10 hodin (do 3 let) 
8. 12. od 16.30 hodin (od 3 do 6 let) 
JEDLIČKA SE NARODILA
Čtení a hraní s knihou od Oksany Buly, o  tukoni 
Zimníčkovi a také o tom, jak se zvířátka chystají 
na zimu. Nebudou chybět hry ani říkanky. Tvůrčí 
dílna – výroba dárků v  rámci klubu Bělásek pro 
děti a rodiče. Nutná rezervace předem.

14. 12. od 10 hodin 
KOUZLO VÁNOC
Vánoční besídka dětí z MŠ Srbská a MŠ Staňkova, 
nejen pro účastníky univerzity třetího věku.

16. 12. od 16 hodin 
ZIMNÍ SLUNOVRAT
Workshop pro děti s  Hanou Kebovou ze spolku 
Lesakraj. Aktivity a  tradice spojené se slunovra-
tem a předvánočním obdobím.

20. 12. 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Plamínek z Betléma v knihovně.

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

3. 12. od 9 do 11 hodin 
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ…
Výtvarná dílna. Výroba drobných vánočních oz-
dob pro navození předvánoční atmosféry.

10. 12. od 9 hodin 
KRTEK A VÁNOCE
Kouzelný příběh o Krtkovi a škodolibé vráně spo-
jený s výtvarnou dílnou. V rámci klubu Martínek 
pro děti předškolního věku a jejich rodiče

15. 12. od 14.15 hodin 
VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ
Koncert. Předvánoční vystoupení dětí ze ZŠ Lo-
gopedická Ostrava a folklorního souboru Morava 
spojené s vyhodnocením soutěží.

20. 12. 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Plamínek z Betléma v knihovně.

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

14. 12. od 16 do 18 hodin 
GENERACE: FILMOVÝ KLUB
Projekce dokumentárního filmu Čhadar, cesta po 
řece. Počet míst omezen. Více informací v knihov-
ně nebo na: www.kmo.cz.

15. 12. 
VÁNOČNÍ INSPIRACE
Výtvarná dílna pro děti a mládež. Výroba ozdob 
a dekorací do oken.

15. 12. od 17 hodin 
ROZSVÍCENÍ ŽIVÉHO ADVENTNÍHO OKNA
Okno knihovny se stane součástí Sousedských 
Vánoc v Jubilejní kolonii a Družstvě. Setkání před 
knihovnou bude doprovázeno komentářem kro-
nikáře Petra Lexy Přendíka.

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

1.–9. 12. 
BURZA HRAČEK
Výměna hraček pro děti.

5.–16. 12. 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ ŠIŠKY
Tvořivá dílna pro malé i velké děti.

5.–20. 12. 
VÁNOČNÍ KVÍZ
Vědomostní soutěž.

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

1.–15. 12. 
TAJEMSTVÍ
Vánoční výtvarná dílna.

5.–9. 12. 
KNIHOMIKULAJDA
Soutěž.

AKORD

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

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. Tvoří jej David Ulič-
ník (tenor), Jiří Korn (první baryton), Jiří Škorpík 
(druhý baryton) a  Dušan Kollár (bas). Vstupné 
490 až 650 Kč.

4. 12. od 10 hodin 
MIKULÁŠ ANEB ANDĚLSKÉ ROJENÍ
Veselá pohádka o tom, co všechno se může v Po-
hádkově stát, když se ztratí anděl, který jako je-
diný může otevřít nebeskou bránu, aby za dětmi 
mohl přijít Mikuláš. Pro děti je vstupné 230  Kč 
(včetně dárku), pro dospělé 130 Kč.

6. 12. od 15 hodin 
SENIOR KLUB
Tradiční setkání pro seniory s  hudbou, tancem 
a s mikulášskou tematikou. Vstup zdarma.

9. 12. od 19 hodin 
LÁSKA A PÁREČKY
Hra, pyšnící se titulem Hra Francie roku 2004, ko-
mickým způsobem demonstruje problémy vzta-
hů mezi mužem a ženou. Hrají: Jan Révai, Karel 
Zima, Jarmil Škvrna, Ernesto Čekan, Kateřina Ja-
nečková. Vstupné 200 až 400 Kč.

10. 12. od 16 hodin 
LOLLIPOPZ
Lollipopz, tedy Anet, Amy, Neli a Annie, připravují 
show plnou energie a radosti, ale také vánočních 
písniček z repertoáru Lollipopz i  jejich hostů. Po 
koncertě je od 18 hodin naplánována autogra-
miáda. Vystoupí také speciální hosté jako Kája 
a Bambulaček a Ellie. Vstupné 490 až 990 Kč.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

4. 12. 
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

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

10. 12. 
BADMINTONOVÝ TURNAJ

15. 12. 
VÁNOČNÍ JOLKA
Vystoupení dětí pro rodiče.

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

2.–3. 12. 
ADVENTNÍ PONOCOVÁNÍ
Pro rodiče s předškolními dětmi. Nutno se přihlá-
sit předem.

3. 12. 
OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ LIGY – FLORBAL

10. 12. 
PERNÍKOVÉ CHALOUPKY
Pečení. Nutno se přihlásit předem.

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

6. 12. 
VÁNOČNÍ DÍLNA
9.–10.12. 
PYŽAMOVÁ PÁRTY IV.

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVA ARÉNA
2. 12. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC KOMETA BRNO
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

3. 12. od 18 hodin 
OKTAGON MMA
Kozma versus Brito.

4. 12. od 19 hodin 
LORD OF THE DANCE TOUR 2022

11. 12. od 16 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ŠKODA PLZEŇ
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

22. 12. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OCELÁŘI TŘINEC
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

28. 12. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – BK MLADÁ 
BOLESLAV
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

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

KATEDRÁLA BOŽSKÉHO SPASITELE
12. 12. od 20 hodin 
GOSPELOVÉ VÁNOCE 2022 
Nate Brown & One Voice (USA) – Europe Tour 
2022.

CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL 
CENTRUM PRO SENIORY

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

www.ovajih.cz25
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5. 12. od 14 hodin 
MUZIKOTERAPIE

6. 12. od 15 hodin 
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Cestopisná přednáška s projekcí.

7. 12. od 10 hodin 
SPOLEČENSKÁ HODINKA ANEB TRÉNINK 
PAMĚTI HROU

13. 12. od 16 hodin 
ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU

Písničky k tanci i poslechu. Hraje Duo Pohoda.

14. 12. od 14 hodin 
KAVÁRNA PRO PAMĚTNÍKY
Předvánoční setkání. Zajišťuje obecně prospěšná 
společnost Živá paměť.

VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNY
Od 5. do 7. prosince se ve Středisku volného času Zábřeh 

uskuteční akce nazvaná Vánoční tvůrčí dílny. Jde o  tradiční 
akci určenou dětem ze základních a  mateřských škol, jejíž 
součástí je mnoho výtvarných a tvůrčích dílen s vánoční a ad-
ventní tematikou.

Příchozí děti si budou moci pod vedením pedagogů a lek-
torů vyrobit mnoho dekorací, drobných dárků a přání, které si 
následně odnesou domů. Z kapacitních a organizačních dů-
vodů je nutné se přihlásit předem a pro konkrétní počet dětí 
rezervovat termín.

Více informací zájemci získají na e-mailové adrese: 
oldrich.volek@svczabreh.cz, případně na webových strán-
kách: www.svczabreh.cz.

Nevíte co pod stromeček?

v podobě našich poukázek

DIVADLO | KONCERT | KINO
BESEDA | AKCE PRO DĚTI

WORKSHOP | GASTRO
POHYBOVÝ KURZ 

a spoustu dalšího...

Darujte
zážitek

Poukázky můžete zakoupit na pokladnách
Poklad Ostrava-Poruba
a Akord Ostrava-Zábřeh 

v hodnotě:
200, 300, 500, 750 a 1 000 Kč.

v pátek 30. prosince 2022 v 15:00 hod. 

FC Vítkovice FC Baník 
XVIII. ročník silvestrovského utkání mezi veterány

pořádá

Vstup zdarma

Poslední utkání tohoto fotbalového roku
Neváhejte a přijďte se podívat, jste srdečně zváni

Hřiště s umělou trávou Městského stadionu ve Vítkovicích

Ostravavs

SEVERSKÁ METALOVÁ PARTA SABATON přijede poprvé do 
Ostravy. V  rámci svého The Tour to End All Tours vystoupí 
10. května 2023 v  Ostravar Aréně. Kromě osvědčených písní 
z  předchozích desek zaznějí také skladby z  alba The War to 
End All Wars, které vyšlo letos v březnu. Jako speciální hosté se 
představí japonská dívčí formace Baby Metal a svou strašidel-
nou show předvedou finští Lordi. Vstupenky už lze zakoupit na: 
www.mastersofrock.cz, případně v síti Ticketportal.

Foto: Pragokoncert

Foto: Středisko volného času Zábřeh
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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 sportu 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 kultury a 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 v m2 Účel Minimální nájemné za m²/rok

Zábřeh Čujkovova 1710/11 157,78 bývalá restaurace 1 050 Kč

Zábřeh Výškovická 2651/113 500,04 bývalá restaurace 1 000 Kč

Zábřeh Čujkovova 1713/17 93,72 bývalá prodejna 860 Kč

Zábřeh Pavlovova 1626/67 14,80 bývalá trafika 2 400 Kč

Zábřeh Čujkovova 3165/40a 25,32 bývalá prodejna květin 1 800 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: 2. 12. 2022 • Číslo: 11 • Výtisk zdarma • Stanoviska do-
pisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 12. 2022 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak. Foto na titulní straně: Martin Grobař, Věncobraní v Kulturním domě K-TRIO.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA 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.

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 46 790 Kč

Dubina Fr. Formana 01 47 790 Kč

Bělský Les B. Václavka 42 53/1 400 Kč

Bělský Les B. Václavka 42 69/1 400 Kč ovajih.munipolis.cz

Důležité informace 
z našeho obvodu přímo 

do vašeho telefonu

Munipolis

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Během ledna jsou pracovníci spo-
lečností OZO Ostrava a  Technic-
kých služeb Ostrava-Jih vytíženi 
pracemi souvisejícími s  úklidem 
vánočních stromků a  kompletní 
očistou po vánočních a  novoroč-
ních svátcích. 

Informace o tom, zda budou v led-
nu 2023 v našem obvodě přistave-
ny také velkoobjemové kontejne-
ry, bude oznámena až po uzávěrce 
tohoto vydání Jižních listů. 

Podrobnosti a  případné změny 
najdete na: www.ovajih.cz v sekci 
Občan a  podsekci Sběrné dvory 
a velkoobjemové kontejnery.

www.ovajih.cz27 www.ovajih.cz27
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PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY!

MUDr. Mozamel Hamidi
www.ocni-ostravaaokoli.cz

OČNÍ AMBULANCE
v Ostravě-Zábřehu

ul. Dolní 101 tel. 722 555 015
• Oční vyšetření dětí i dospělých
• Kontroly a předpisy brýlové korekce
• Vyšetření a sledování glaukomatiků

PŘIJÍMÁME PACIENTY
VŠECH POJIŠŤOVEN

SC
-5
01
46
8/
01

Čarovánoce
v Avionu

Čarovánoční expres,
co krásně houká

~
Kouzelná pošta pro dětská přání

~
Kouzelný fotokoutek

pro vánoční fotku

SC
-5
01
45
5/
04

DDěkujuju eme váměkujeme vám
za projojo evenou důvěrruza projevenou důvěru
a do nového roku 20223a do nového roku 2023
všemvšem přejeje emepřejeme
hodně štěstí a zddravíí.í.íhodně štěstí a zdraví.

OPTIKAGRAFFY.CZ

SC
-5
01
56
4/
01

ČIŠTĚNÍ ČECHÁČEK
VANOČNÍ ÚKLID

WWW.CISTENICECHACEK.CZ
602 666 818 / cisteni.cechacek@email.cz

Generální úklid: okna, sedačky, veškeré povrchy 
- precizně, rychle a levně

AUTOMYČKA:
NABÍDKA VANOČNÍCH POUKAZŮ TIP 

PRO DÁREK POD STROMEČEK CENA JIŽ OD 500,-

2828
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STAŇ SE
JEDNÍM Z NÁS !!!

aneb pojďme znovu sportovat

www.zapas-vitkovice.cz

Přijímáme nové členy do našeho oddílu
            Náborová akce

obratnost  |  rychlost  |  síla  |  vytrvalost
        disciplína  |  sebeobrana
              morálka  |  kamarádství

                    VŠE TĚ NAUČÍME !!!

Mezi našimi členy jsou reprezentanti ČR, medailisté z ME a Mistři ČR, 
spolupracujeme s úspěšnými zápasníky a trenéry MMA a KRAV MAGA.

Wrestling Vitkovice

SC
-5
01
40
3/
01

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

www.ovajih.cz29 www.ovajih.cz29
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ROZVOZ po celé Ostravě 
na www.restauracevitek.cz
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Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54

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

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

tel.: 596 626 594,  724 800 430

Převozy Non stop 777 334 036

www.charon-ova.cz

SC
-5
01
41
4/
23

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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379,-/ks
  100–150 cm

Super cena
379 ,-/ks

Platí od 25. 11 . do vyprodání zásob, nejpozději však do 24. 12. 2022. Cena bez dekorace. Za správnost odpovídá OBI Česká
republika s.r.o. Budějovická 3a, CZ-140 00 Praha 4. Vyhrazujeme si právo na opravu chyb a změny cen. Seznam prodejen OBI najdete na adrese obi.cz.

OŘEZÁNÍ 
A BALENÍ ZDARMA

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

469,-/ks

150–175 cm

649,-/ks

175–200 cm

OBI č. 1002856 OBI č. 1002898 OBI č. 1002872

3030
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Rozsvícení vánočníhostromu
1. 12. Náměstí Ostrava-Jih 17hodin

10–20hodinProvozní dobastánků
Ukázky řemesel 14–17hodin
Minizoo 13–18hodin
Kulturní programzačínádenně vždy v 17hodin.

1. 12. DaliborGondík adixieland –slavnostní zahájení
avánoční galashow /od 17hodin vánoční punč
sestarostou obvodu

2. 12. Adventní klaunohrátky – cirkusovázábava
s Klauny z Balónkova

3. 12. Vánoční zpívání sTomem–kamarád všechdětí
Toma jeho nejenadventní zpívání

4. 12. Teatrodi Baloni – tvarování balónků avýtvory, jaké
jsteneviděli

5. 12. Mikuláš– zábavasMikulášem, čertemaandělem
Kolenem–originální acapella kvintet a jejich
repertoár, včetněkoled

6. 12. Oztracenépísničce –divadelní soubor Trdla
a jejich povídání o ztracenýchpísmenkách

7. 12. Kdosi hraje, nezlobí –showproděti,
od 18 hodinČesko zpívákoledy

8. 12. Kouzelný kufr –vystoupení kouzelníka
9. 12. Pojďte, děcka, budemesi hrát – zábavana téma

šikovnosti dětí
10. 12. Kouzelnickévystoupení – vánoční kouzelnické

triky a fígle
11. 12. Fireballs –vánoční programoriginálního

rock ń́rollovéhobandu
12. 12. Vánoční pastelkování – taneční řádění
13. 12. Blbinky klaunice Bublinky – zábavas klauníky

zBalónkova
14. 12. Svět (na) díly –putování po světadílech, jak je

neznáte

15. 12. Vánoční barevnédiskohrátky –zábava smuzikou
pronejmenší

16. 12. Chytrolináda– vystoupení klaunaChytrolína
17. 12. Soutěžepro děti –zábava sHonzouGavelčíkem
18. 12. Pavel Šporcl –vánoční magické housle
19. 12. Barevný advent – divadelní soubor Trdla a jejich

barevnáshow
20. 12. Předvánoční kabaret –kabaret plný zábavy

abarev
21. 12. Vánoční klaunoty – zpívání sklauny
22. 12. Kouzelnickévystoupení – vánoční kouzelnické

triky a fígle
23. 12. Huráá, jsoutady Vánoce– chystámese na

Vánoce!!! Dětskáshow

Kulturní důmK-TRIOvHrabůvce
4. 12. Mikulášskánadílka 10–14hodin
11. 12. Vánoční pohádkaze zahrádky 10hodin
26. 12. Štěpánskázábava 18hodin

Komorní klub vHrabůvce
4., 11. a 18. 12. Adventní koncerty 18hodin

Kulturní důmAkord
4. 12. Mikuláš anebAndělské rojení 10hodin

Prostor předkostelemsvatéhoDuchavZábřehu
26. 12. Živý betlém 15–18hodin

Kostel PannyMarie vHrabůvce
26. 12. Vánoční koncert 18hodin

Novoroční ohňostroj v Hrabůvce
1. 1. 2023 18hodin

Případnézměnysledujte nafacebookovémprofilu awebuměstskéhoobvoduOstrava-Jih.

KOUZELNÉ

VánocenaJihu1.–23. 12.2022
NáměstíOstrava-JihvHrabůvce


