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AKTUALITY

VOLBA PREZIDENTA
Ve dnech 13. a  14. ledna 2023 se uskuteční volba prezi-

denta České republiky. Hlasovaní proběhne v pátek 13. ledna 
od 14 do 22 hodin a v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin. Pří-
padné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná 
ve dnech 27. a 28. ledna 2023 se stejnou dobou hlasování.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách 
městského obvodu: www.ovajih.ostrava.cz. Podrobnosti 
byly zveřejněny v prosincových Jižních listech.

PŘÍPRAVY REPREZENTAČNÍHO PLESU VRCHOLÍ
Třicátý reprezentační ples 

městského obvodu Ostrava-Jih 
bude po hudební stránce nad-
míru pestrý.

V pátek 24. února v kulturním 
domě Akord v Zábřehu vystou-
pí Moondance Orchestra (na 
snímku) se zpěvačkou Dashou, 
populární skupina Legendy se 
vrací v  čele s  charismatickým 
Petrem Šiškou a  přítomným 
rovněž zahraje DJ Lowa, který 
bude akci zároveň moderovat. 

O dalších hudebních překvape-
ních bylo rozhodnuto po uzá-
věrce tohoto vydání.

Více informací bude zveřej-
něno v  únorových Jižních lis-
tech. Slavnostní zahájení je na-
plánováno na 19 hodin.

Vstupenky v  ceně 600 až 
700 korun včetně večeře a wel-
come drinku si zájemci mohou 
koupit v  infocentru na Náměs-
tí Ostrava-Jih nebo online na: 
www.dk-akord.cz.

JE LIBO NA OBĚD DO ŠKOLNÍ JÍDELNY?
Ve školních jídelnách na Jihu 

se nevaří pouze pro žáky, kteří 
plní povinnou školní docházku. 
Také dospělí strávníci si v  nich 
mohou vyzvedávat obědy. 
V  případě zájmu o  tuto službu 
je třeba kontaktovat osobně 
nebo prostřednictvím e-mailo-

vé adresy zodpovědné pracov-
níky v  jednotlivých vzděláva-
cích institucích. Jejich přehled 
je zveřejněn na webové stránce: 
www.skolynajihu.cz.

Výhodná služba je k dispozi-
ci během školního roku, to zna-
mená od září do června. Cena 

jednoho oběda se pohybuje ob-
vykle od 70 do 100 korun.

Zvyšující kvalitu stravování 
ve školních jídelnách potvrzuje 
fakt, že se kuchařky ze škol v na-
šem obvodě zúčastnily soutěže 
Fajny školní oběd, kterou orga-
nizoval ostravský magistrát. 

Finále se uskutečnilo v  pro-
sinci loňského roku ve  Střední 
škole společného stravování 
na ulici Krakovská v Hrabůvce. 
V  silné konkurenci soutěžících 
z  celé Ostravy zvítězila Rad-
ka Čechová ze Základní školy 
Volgogradská.

NÁJEMNÉ ZA POZEMEK POD GARÁŽÍ
V  souvislosti se zvyšujícími 

se náklady na poštovné nebu-
de radnice zasílat poštovní po-
ukázky  k úhradě nájemného za 
pozemek pod garáží. Nájemné 
lze uhradit na účet obvodu, kte-
rý je uveden v nájemní smlouvě, 
nebo v pokladně úřadu (Horní 
3, Hrabůvka). Informace, dokdy 
má být finanční částka uhrazena, 

je napsána v nájemní smlouvě. 
V případě nezaplacení nájemné-
ho do data splatnosti bude dluž-
ná částka upomenuta.

S dotazy se mohou ob-
čané obrátit na odbor ma-
jetkový, telefonní číslo: 
599  430  257, nebo mohou 
napsat e-mailovou adresu: 
pavla.simackova@ovajih.cz.

PENÍZE NA ZAHRADNÍ PRÁCE I BEZBARIÉROVÝ VSTUP
Jako obvykle odstartovala 

na Nový rok Tříkrálová sbírka. 
Přání štěstí, zdraví a pokoje do 
domácností v  Ostravě a  okolí 
budou Tři králové lidem přinášet 
osobně nebo při online koledě 
do 15. ledna. 

Třiadvacátý ročník sbírky po-
řádaný Charitou Česká republika 
podpoří mimo jiné ostravské zá-
měry Charity Ostrava a  Charity 
sv. Alexandra na pomoc lidem 
v nouzi. 

Mezi projekty figurují i  ty 
z  Jihu. Konkrétně se jedná 
o podporu Charitního střediska 
svatého Kryštofa – mobilního 
hospice a ošetřovatelské služby, 
který sídlí na ulici Charvátská ve 

Výškovicích. Další jsou vybudo-
vání zahradního skladu v Hospi-
ci svatého Lukáše (ulice Char-
vátská ve Výškovicích), úprava 
zahrady Charitního domu svaté 
Zdislavy (ulice Jedličková v Zá-
břehu), postavení bezbarié-
rového vstupu do Charitního 
střediska Michala Magone – níz-
koprahového zařízení pro děti 
a mládež (ulice Václava Košaře 
na Dubině) či aktivity pro klien-
ty Charitního střediska Gabriel – 
komunitního centra pro seniory. 

Přispět je možné také na 
tříkrálový sbírkový účet číslo: 
66008822/0800  u České spo-
řitelny s  variabilním symbolem: 
777988013. 

Více informací o sbírce le-
tošního roku v moravskoslezské 
metropoli a okolí, její organizaci 

a  následném využití je  k  dis-
pozici na webové stránce: 
www.ostrava.charita.cz.

Foto: DK Akord
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VE SVĚTLE ZMĚN JIH NEZTRÁCÍ DECH 
A je tady! Nový rok s  sebou vždy při-

náší nové radosti, odhodlání a  naději. Přeji 
všem lidem, aby ho zvládli ve zdraví a po-
kud možno v pohodě. A aby dobré zprávy 
převládaly. I  letos uděláme vše pro to, aby 
se náš obvod dále rozvíjel, budeme se starat 
o  jeho vzhled a  čistotu. Přiznávám, rozpo-
čet se sestavoval složitěji než vloni, přesto 
zachováme veškeré služby i akce. Víme, že 
nic není zadarmo. Ani doprava ani bydlení 
ani služby. Vše něco stojí a obvod vše hradí 
z menší části z našich daní a dalších získa-
ných financí. 

Pokud by se poplatky úměrně situaci 
nezvyšovaly, velmi brzo bychom neměli ani 
na ty stále nedostatečné opravy chodníků 
a  cest, na úhradu energií v  sedmnácti zá-
kladních školách nebo na služby, jako jsou 
právní poradna, senior point, senior expres 
a  řady dalších potřebných věcí. Zvyšování 
cen nikomu radost nedělá. Nečinit tak by 
však bylo líbivé a nefér. Touto cestou jít ne-
chci a s péčí řádného hospodáře ani nemo-
hu. A jsem rád za to, co se i v této náročné 
době daří. Pokud se k vám tato dobrá zprá-
va ještě nedostala, rád upozorním třeba na 

to, že ani letos nedojde ke zvýšení poplatku 
za odpad. Ve srovnání s jinými městy máme 
nízkou cenu jízdného v nejmodernější měst-
ské hromadné dopravě. Zachována zůstává 
nejnižší daň z  nemovitostí. Díky obrovské-
mu vlivu města se podařilo prosadit pouze 
mírné zvýšení cen vodného a stočného, Os-
trava tak má nejnižší cenu ze všech kraj-
ských měst. Zvýšení nájemného se vzhle-
dem k  situaci nevyhneme. Rozhodně však 
budeme pečlivě zvažovat míru, aby bydlení 
v obecních domech zůstalo pod hranicí ko-
merčních nájmů. 

Rád bych byl  nositelem jen  dobrých 
zpráv. Nicméně ceny rostou ve všech ob-
lastech, včetně potravin a  energií. U  tep-
la lze předpokládat zvýšení o  padesát 
procent. Je to obrovské číslo, přesto jsou 
města, kde je zvýšení ještě výrazně vyšší. 
Osobně si pamatuji roky, kdy byla inflace 
také vysoká a  rovněž jsme dané období 
překonali. 

Přeji, aby stávající rok byl v našich živo-
tech dobrým rokem s  mnoha radostmi. Ať 
už nám je udělá narození potomka, výlety 
s rodinou, výsledky dětí ve škole, možnosti 

sportovat, nebo se věnovat kultuře nejen 
v našem obvodě. 

Važme si  našeho zdraví, mějme radost 
z dobře odvedené práce, která posune věci 
kupředu. A  mějme na paměti, že jsou na 
světě lidé, kteří se mají významně hůř. Po-
kud to půjde, těm ještě potřebnějším dle 
našich možností pomáhejme. Držím všem 
palce. 

starosta Martin Bednář

O SLAVNOSTI JIHU JE REKORDNÍ ZÁJEM
Doslova s  lavinou kupují-

cích se během prosince museli 
vypořádat v  infocentru na Ná-
městí Ostrava-Jih a  v poklad-
nách Kulturního domu K-TRIO 
a Akordu, kde bylo možné před-
nostně si koupit vstupenky na 
Slavnosti Jihu. Ty se letos konají 
17. a 18. června v areálu bývalého 
fotbalového hřiště na ulici Sva-
zácká v Zábřehu.

Od ledna 2023 spustíme 
facebookový profil i  webové 
stránky: Slavnostijihu.cz, kde 
jsou k prodeji vstupenky online 
včetně informací o akci.

K  dispozici jsou jednoden-
ní vstupenky. V  případě zájmu 
o oba dny akce je třeba mít lís-
tek na sobotu a na neděli.

Cena vstupného na jeden 
den je 100 korun a  v předpro-

deji 200 korun v  den konání 
akce (bude-li ještě volná kapa-
cita areálu). Vstup zdarma (s 
bezplatnou vstupenkou, kterou 
je nutné si také vyzvednout co 
nejdříve, protože po naplnění 
kapacity již další osoby vpuš-
těny nebudou) mají lidé nad 65 
let, děti do 120 centimetrů v do-
provodu dospělé osoby a  drži-
telé průkazů TP, ZTP a  ZTP/P, 
a to včetně doprovodu.

Pro návštěvníky jsou připra-
veny celodenní aktivity, soutě-
že, zábavné atrakce, představí 
se místní organizace, které za-
jišťuji program pro děti a  mlá-
dež, budou vyhlášeny osobnosti 
Jihu a chybět nebude ani boha-
tá nabídka občerstvení.

V sobotu 17. června se o hu-
dební doprovod postarají Lo-
llipopz, O5 a  Radeček, Debbi, 
Slza, Desmod a  Sima. V  neděli 
18. června vystoupí Maxim Tur-
bulenc, Šajtar, Kollárovci, Arge-
ma, Xindl X a Michal David.

OSOBNOSTI OBVODU
Také v  letošním roce budou 

oceněny osobnosti Jihu, které 
se mimořádným způsobem za-
sluhují o  šíření dobrého jména 
obvodu, nebo svojí činností po-
zitivně ovlivňují veřejný život. 

Návrhy osobností lze za-
sílat na e-mailovou adre-
su: osobnost@ovajih.cz do 
25.  května 2023. Obsahovat 
musí jméno, příjmení a  adresu 
osoby, její vazbu na městský 
obvod Ostrava-Jih (současné 
nebo dřívější bydliště; působi-
ště v  rámci oceňované aktivi-
ty a  podobně), pokud možno 
kontakt (telefon, e-mail) a také 
důvody, proč by měla právě ona 
získat ocenění osobnost Jihu. 
Současně je třeba uvést jméno, 
příjmení a kontakt navrhovatele.

V loňském roce se osobnost-
mi Jihu stali spisovatel a bývalý 
reprezentant Československa 
ve skoku dalekém Lubomír Man 
a v hlasování veřejnosti uspěla 
Šárka Zubková, referentka úřa-
du Ostrava-Jih.

www.ovajih.cz33
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Jubilejní kolonii čeká poslední etapa 
regenerace.

V Kulturním domě K-TRIO se plánuje rekon-
strukce vzduchotechniky v knihovně a v sálech.

V Základní škole Provaznická budou opra-
vena sociální zařízení včetně rozvodů.

OSTRAVA-JIH BUDE LETOS HOSPODAŘIT 
S VYŠŠÍM ROZPOČTEM NEŽ V UPLYNULÉM ROCE

Zastupitelé městského obvodu Ostra-
va-Jih schválili na zasedání 15. prosince 
2022 rozpočet pro rok 2023 ve výši 1,326 
miliardy korun. Rozpočet je zhruba o 34 mi-
lionů korun vyšší než v  loňském roce, tedy 
1,292 miliardy korun.

Rozpočet letošního roku byl navržen 
s  ohledem na předpokládanou stagna-
ci české ekonomiky, pomalý růst hrubého 
domácího produktu a  růst cen v  důsledku 
vysoké inflace, které vyplývají z  výsledků 
pravidelného průzkumu ministerstva financí 
k vývoji ekonomiky.

PRIORITOU JE RŮST 
INVESTIC

„Ačkoliv se budeme v příštím roce potý-
kat s dopady vysoké inflace, naší prioritou je 
nezvolňovat růst investic,“ uvedla místosta-
rostka Martina Vavříková, která zodpovídá 
za úsek financí a rozpočtu.

Dodala, že rozdíl mezi očekávanými pří-
jmy a  výdaji, který činí 138 milionů korun, 
obvod pokryje díky kladnému zůstatku 

hospodaření z minulých let, zapojením pro-
středků sociálního fondu a  čerpáním sjed-
naných úvěrů.

Při sestavování rozpočtu byl také kladen 
velký důraz na zajištění chodu vlastních pří-
spěvkových organizací na odpovídající úrovni 
a  zabezpečení mandatorních výdajů. Roz-
počet běžných výdajů určený na služby pro 
obyvatelstvo byl mimo jiné posílen v  oblasti 
komunálních služeb a bytového hospodářství.

„Zvedli jsme objem finančních prostřed-
ků pro účelové dotace o 560 tisíc korun. Na 
projekty z  oblasti školství, kultury, sportu, 
prevence kriminality a volného času uvolňu-
jeme 4,26 milionu korun. V případě projektů 
z oblasti sociální péče se jedná o 1,3 milionu 
korun. Protože byly účelové dotace schvále-
ny už v prosinci, mohou jednotlivé organi-
zace peníze čerpat ihned začátkem ledna,“ 
vysvětlila místostarostka Vavříková.

Přehled organizací a přesné výše dotace 
přidělené konkrétnímu projektu, stejně jako 
rozpočet obvodu na rok 2023, jsou dostup-
né na webových stránkách obvodu.

NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA
O více než 10 milionů korun byl oproti 

předchozímu roku posílen i  rozpočet kapi-
tálových výdajů. Zhruba 23 procent z  cel-
kového objemu rozpočtu je určeno na řadu 
investičních akcí.

Jedná se mimo jiné o druhou etapu re-
generace sídliště Hrabůvka (Náměstí Os-
trava-Jih, prostor před poliklinikou); rekon-
strukci parkovacího objektu na ulici Bedřicha 
Václavka na Dubině; vybudování parkova-
cích stání na ulici Volgogradská v Zábřehu 
a  Žižkovská na Dubině; poslední etapu re-
generace Jubilejní kolonie; zateplení obvo-
dového pláště, střechy a  stropů sklepních 
prostor, opravu střechy a balkonů bytových 
domů na Dr. Šavrdy v Bělském Lese; druhou 
etapu revitalizace MŠ A. Gavlase, rozšíření 
vzduchotechniky a klimatizace v prostorách 
knihovny a sálů v Kulturním domě K-TRIO; 
rekonstrukci atria V  Zálomu; rekonstrukci 
školní kuchyně včetně pořízení vybavení 
v ZŠ Horymírova; opravu sociálních zařízení 
včetně rozvodů v ZŠ Provaznická.

Foto: CBS
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101 770
obyvatel rozpočet

1,32 mld. Kč
Rozpočet 2023

PŘÍJMY VÝDAJE

Poplatek ze psů

Daň z nemovitých věcí

Příjmy z pronájmů
(pronájmy a služby)

Příjmy z prodeje
(pozemky a nemovitosti)

Ostatní příjmy

Zůstatek finančních
prostředků z roku 2022

3,8 mil. Kč

25 mil. Kč

446 mil. Kč

8,5 mil. Kč

11,6 mil. Kč

79 mil. Kč

Úvěr 59 mil. Kč

116 mil. Kč

45 mil. Kč

275,2 mil. Kč

54,9 mil. Kč

15,1 mil. Kč

497 mil. Kč

37,2 mil. Kč

220 mil. Kč

65,5 mil. Kč

Opravy
(komunikace a chodníky)

Péče o zeleň

Vzdělávání
(MŠ a ZŠ)

Kultura

Sport, volný čas, 
akce pro veřejnost

Údržba
(byty a nebytové prostory)

Sociální péče

Lidé
(místní správa a zastupitelstvo)

Ostatní a rezerva

Transfery ze státního
rozpočtu, města Ostravy
a MSK

693 mil. Kč

www.ovajih.cz5 www.ovajih.cz5
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Do Integrovaného výjezdového centra, které se nachází na hranicí obvodů Ostrava-Jih 
a Nová Bělá, se po dvouleté pauze vrátila akce Den městských obvodů s IZS. Činnost 
prezentovali hasiči, záchranáři, policisté i  vojáci. Své různorodé aktivity představila 
i řada spolků, které na Jihu pracují s dětmi a mládeží. Akci navzdory nevlídnému počasí 
navštívilo více než 1 500 osob.

Přátelství mezi člověkem a psem posí-
lil 4. června první ročník akce Pes pří-
tel na Jihu. Na louce mezi ulicemi Dr. 
Šavrdy a Zdeňka Chalabaly v Bělském 
Lese. Své služby představili majitelé 
psích hotelů, útulků i  rehabilitačních 
středisek zaměřených na psy.

Sportovně relaxační akce Léto na kole 
se konala počtvrté. Zapojilo se do ní více 
než 200 účastníků, kteří se 11. června 
vydali z Bělského lesa do Hrabové, Pas-
kova, Krmelína, Nové Bělé a Staré Bělé. 
Mezi jezdci byli i  takoví, kteří na dva-
advacet kilometrů dlouhou trasu vyrazili 
na vysokém kole nebo renovovaných 
bicyklech z roku 1926 a 1936.

7 600
Pivo všude kam se podíváš. To si zřejmě 
řekli všichni, kteří 27. a  28. září zavítali 
k Zámku Zábřeh. Konaly se tam Svato-
václavské slavnosti piva, kam si našlo 
cestu více než 5 tisíc vyznavačů pivní-
ho veselení. Zahráli a zazpívali Jaroslav 
Uhlíř, skupiny Limetall, Horkýže Slíže či 
Mňága a Žďorp. V dobročinném čepo-
vání piva se podařilo pro dvouletého 
Tobiáše získat 7 600 korun.

Chutná porce zábavy pro celou ro-
dinu včetně bohaté hudební nadílky. 
Takový byl šestý ročník Slavností Jihu, 
které 18. a 19. června hostil areál býva-
lého fotbalového stadionu NH Ostra-
va. Na akci, která byla už několik dnů 
před zahájením vyprodána, vystoupili 
Kali, Olympic, Divokej Bill, Monkey Bu-
siness, Niké Vopalecká a  skupiny My 
Project nebo Mentallica.

Adrenalinová show Road Circus rozdu-
něla ulici Horní mezi Dubinou a Bělským 
Lesem 3. září. Součástí pátého ročníku 
oblíbené motoristické přehlídky byly 
sprinty motocyklů i  automobilů. Fre-
estyle motocross a  kaskadérské triky 
předvedli sourozenci Peschlovi. Pro 
děti organizátoři připravili závod na 
odrážedlech.

Od dubna do listopadu probíhala re-
vitalizace prostoru před Kotvou v Zá-
břehu za 28 milionů korun. Opraveny 
byly chodníky podél obchodního 
centra, vybudována byla dlážděná 
cyklostezka a  zrekonstruována ven-
kovní schodiště. Dominujícím prvkem 
je vodní fontána přibližně osmdesát 
metrů od křižovatky ulic Volgograd-
ská a Výškovická. K větší bezpečnosti 
občanů přispívá kamerový systém 
a  cestující městskou hromadnou do-
pravou mohou využívat novou auto-
busovou zastávku.

JIH V ČÍSLECH ANEB STÁLO TO ZA TO
Byl to nadmíru pestrý a zajímavý rok. Nahlédněme tedy do života nejlidnatějšího ostravského obvodu v roce 2022.
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V ráj pro znalce vín se 17. září promě-
nilo Náměstí Ostrava-Jih, kde se usku-
tečnil druhý ročník akce Jih žije vínem. 
Na příchozí čekalo se svými produkty 
třináct vinařství. K  ochutnání byla také 
jihoamerická vína. K  poslechu a  tanci 
zahráli písničkář René Matlášek, skupina 
Nebe, folklorní soubor Ševčík i cimbálo-
vá muzika Úsměv.

Senioři z  Jihu, kteří jsou členy senior 
klubu Akord střádali korunku po ko-
runce a  nakonec mezi sebou vybrali 
9  300 korun. Během lednového se-
tkání je předali Bronislavě Husovské, 
ředitelce Mobilního hospice Ondrášek.

9 360

Premiéra na jedničku s  hvězdičkou. 
Přesně takhle dopadla dvouden-
ní akce Jih ožije hudbou, která na 
20.  a  21. května konala na Náměstí 
Ostrava-Jih v  Hrabůvce. Na prvním 
ročníku festivalu vystoupilo čtrnáct 
jednotlivců a uskupení, u nichž existu-
je spojitost s Jihem, například žánrově 
nedefinovatelní Heblo, pop-rockoví 
Tři Vykřičníky, DJ Mike Shadow nebo 
Kabát revival.

Městský obvod disponuje největším 
bytovým fondem v  rámci Ostravy. 
V současné době spravuje 5 192 bytů.

14

V participativním rozpočtu bylo opět 
vyčleněno 10 milionů korun. Uspěly 
čtyři projekty: Sportovní hřiště s  ho-
rolezeckou stěnou (Dubina a  Bělský 
Les), Po škole a po práci užij si relaxaci 
(Zábřeh), Meditační zahrada na Kres-
tovce pro všechny (Hrabůvka) a 3 hři-
ště v 1 (Výškovice).

Technické služby Ostrava-Jih mají k dis-
pozici nové elektrovozidlo francouzské 
značky pro sběr a  svoz odpadu z  od-
padkových košů. Vozidlo má dojezd až 
120 kilometrů na jedno nabití.

Díky projektu Prázdniny na Jihu byl pro školáky 
z Jihu zajištěn bohatý letní program se spoustou 
aktivit. Účastnici si vyzkoušeli parkour, žonglová-
ní, strávili den s dobrovolnými hasiči a záchranáři 
Českého červeného kříže atd. Akci připravila rad-
nice ve spolupráci s 24 organizacemi, které pracují 
s dětmi a mládeží.

Kronikář obvodu Petr Lexa Přendík 
je podepsaný pod dvěma vydanými 
knihami, které mapují dějiny obvodu. 
První se jmenuje Pamětní kniha měst-
ské čtvrti Ostrava Zábřeh a druhá Ju-
bilejní kolonie: století nejkrásnější ko-
lonie Ostravska.
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Délka chodníků na Jihu je 302,56 kilo-
metru. Mnohé z nich, a to například na 
ulicích F. Hajdy, Staňkova, Svornosti, 
J. Matušky, U Hrůbků, Z. Vavříka, Chole-
vova, Výškovická, F. Formana, Z. Chala-
baly, Zimmlerova, L. Hosáka, A. Gavlase, 
V. Košaře, U  Haldy, Volgogradská, V. 
Vlasákové, J. Herolda, byly opraveny 
na základě pasportu, který byl poprvé 
zpracován v roce 2017.

Reprezentační ples obvodu se konal už 
podevětadvacáté v  Akordu. Vystoupi-
ly zpěvačky Petra Janů a  Olga Louno-
vá, ale také jeden z  nejuznávanějších 
tanečních orchestrů v  České repub-
lice – Moondance Orchestra Martina 
Kumžáka.

Dvacetkrát mohli v  loňském roce pří-
znivci chutných produktů od míst-
ních farmářů navštívit Slezský rynek. 
Oblíbená akce se koná na Náměstí 
Ostrava-Jih.

Charitativní Běh pro pomáhal už 
poosmé. Na tratě v okolí kostela sva-
tého Ducha, a to o délce pět a deset 
kilometrů a bezbariérový běh, se vy-
dalo 300 účastníků. Mezi běžci bylo 
možné zahlédnout i Marka Jankulov-
ského, vítěze fotbalové Ligy mistrů 
s AC Milán a bývalého hráče Baníku 
Ostrava. Tentokrát finanční výtěžek 
putoval dvouletému Tobiášovi, jehož 
rodině organizátoři předali 208 900 
korun.

V  loňském roce byla vybudována 
parkoviště na Dubině v  okolí ulice 
Kaminského, v Hrabůvce na ulici Pro-
vaznická. Poslední zatím dokončenou 
investicí v  této oblasti je parkoviště 
mezi ulicemi Jugoslávská a  Tylova 
v Zábřehu se 150 kolmými parkovací-
mi stáními a 6 vyhrazenými místy pro 
imobilní osoby.

Šestadvacet seniorů z  Jihu se zapoji-
lo do plavecké štafety Přeplavme svůj 
La Manche. Nejstarší z nich měl 86 let. 
V  bazénu Základní školy Alberta Ku-
čery uplavali úctyhodných 143,946 
kilometru.

První vozy Senior EXPRES JIH!!! vyjely 4. dubna 2017. Bě-
hem pěti let se vozový park ze dvou aut rozšířil na šest, při-
čemž bylo k loňskému dubnu zaevidováno 61 200 jízd, při 
kterých se ujelo 650 tisíc kilometrů. 

U rybníků pod Hurou se 23. července uvelebil hastrman Hurák a vodní žínky. Stalo se tak na akci Hurá 
k rybníkům, kde návštěvníci za splněné aktivity a správně vyřešené úkoly dostávali perníkové kapří-
ky. Akci  připravili tři organizátoři – radnice, místní organizace Českého rybářského svazu a Českého 
zahrádkářského svazu.
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OSMÝ ROČNÍK PŘINÁŠÍ ŘADU NOVINEK

Participativní rozpočet pokračuje i  v  le-
tošním roce a přináší s sebou řadu novinek. 
K velkým změnám došlo především v Zása-
dách participativního rozpočtu. Inovacemi 
projdou i webové stránky: www.nasjih.cz.

„Skvělou zprávou pro všechny, kdo uva-
žují o přihlášení svého nápadu, je to, že jsme 
se rozhodli místo stávajících 10 milionů vy-
členit z rozpočtu obvodu 13 milionů korun,“ 
říká místostarostka Martina Vavříková. Hla-
sující tedy dostanou příležitost rozhodnout 
o vyšší částce, která podpoří nápady obyva-
tel Jihu. Více peněz také umožní realizovat 
více návrhů.

PŘÍNOSNÉ ZMĚNY
Mění se i maximální částka, s níž lze ná-

pad přihlásit. Původních dva a  půl milionu 
je nově nahrazeno třemi miliony korun. Tato 
úprava souvisí hlavně s nárůstem cen mate-

riálů, energií a práce. V rozpočtu investiční-
ho návrhu bude ale rovněž potřeba počítat 
s pěti procenty z odhadované ceny návrhu 
na budoucí údržbu místa.

Vedle přihlašování návrhů došlo i k úpra-
vám v hlasování. Od letošního ročníku mo-
hou v hlasování uspět maximálně dva návr-
hy, které budou umístěny na pozemcích škol 
a školek v obvodu. Na jejich realizaci bude 
využito maximálně šest milionů korun, zbý-
vajících sedm milionů poputuje na nápady 
kdekoliv v obvodu.

KAŽDÝ PODNĚT JE DŮLEŽITÝ
V  souvislosti s  letošním hlasováním lze 

zmínit ještě jednu zásadní věc. V  plánu je 
na základě rozhodnutí Rady městského 
obvodu Ostrava-Jih vytipovat pro rok 2024 
seznam investičních projektů, například 
parkoviště, opravy veřejných prostranství 

a podobně. O tom, který z nich se při reali-
zaci upřednostní, se bude hlasovat.

Toto spolurozhodování o  významných 
investičních akcích obvodu proběhne záro-
veň s hlasováním o nápadech přihlášených 
v  participativním rozpočtu, tedy letos na 
podzim.

„Máme velký počet projektů a  záměrů, 
ale jen omezené finance. Rádi bychom pro-
to znali názor obyvatel, který z těchto pro-
jektů má mít prioritu,“ vysvětlila místosta-
rostka Martina Vavříková.

Kompletní znění Zásad participativní-
ho rozpočtu a  další informace o  Našem 
Jihu zájemci najdou na webových strán-
kách: www.nasjih.cz. Bližší informace 
poskytne i  koordinátorka Tereza Kašin-
gová prostřednictvím e-mailové adresy: 
tereza.kasingova@ovajih.cz, nebo na tele-
fonním čísle: 720 952 981.

Jedním z úspěšných projektů participativního rozpočtu bylo navýšení sáňkovacího kopce v Zábřehu.
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S každým novým rokem se pojí řada předsevzetí, ale i nápadů, projektů a přání. Které z oblastí považujete za prioritní a klíčo-
vé pro rok 2023? A proč zrovna tyto?

Jan Vavroš
ANO 2011

Těch nápadů a  projektů je 
spousta, ale jak většina vníma-
vějších ví, vše je limitováno při-
dělenými veřejnými financemi 
a schváleným rozpočtem. Pros-
tě a stručně, nelze mít všechno 
hned a  všude. Za prioritní pro 
rok 2023 považuji: 1) Parkování. 

Od roku 2015 se vybudovalo 715 
míst a  nyní přibudou parkova-
cí místa na ulicích Čujkovova, 
Vlasty Vlasákové, Volgograd-
ská, Krasnoarmejců, Výškovic-
ká. 2) Chodníky: opravy Fran-
tiška Hajdy, Františka Formana, 
Výškovická, Zimmlerova. 3) 
Bezpečnost: snaha o vykoupení 
ubytoven a tlak na zákonodárce 

k prosazení změn legislativy. 4) 
Ordinace stomatologa. 

Proč tyto čtyři? Chci parko-
vání bez pokut, chodníky bez 
děr, nemít obavu o bezpečí dětí 
a mít „vymodleného“ zubaře. 

Přeji všem slušným obča-
nům úspěšný rok 2023.

Radim Ivan
SPOLU

Rádi bychom vám představili 
některé naše plánované projek-
ty na nadcházející období. Jako 
jednu z hlavních priorit chceme 
realizovat rekultivaci prosto-
ru před poliklinikou, abychom 
zlepšili estetický vzhled a  zá-
roveň zvýšili bezpečnost v této 

lokalitě. Pro mě osobně je dů-
ležité, že se zaměříme na další 
investice ve školách, jako např. 
výměnu oken nebo zateplení 
budov. 

Naším cílem je realizovat co 
nejvíce naplánovaných věci, 
a  proto se budu osobně snažit 
o přísun nových finančních pro-
středků do rozpočtu školství. Si-

tuace je, jak víte, složitá, a tak se 
snažíme nalézt nová řešení, jak 
ušetřit energii. Aktuálně zkou-
máme možnost využití solár-
ních panelů pro naše školy. 

Přejeme vám všem hodně 
úspěchů a  vytrvalosti s  vašimi 
předsevzetími v novém roce.

Arnošt Žídek
Piráti

Jednou z našich priorit nejen 
v tomto roce je školství. Kvalitní 
vzdělání dětí je to, co je zásadní 
pro budoucnost. Proto neustále 
prosazujeme transparentní vý-
běr ředitelů našich škol, neboť 
dobrý ředitel tvoří dobrou školu. 
Dále budeme pracovat na zlep-

šení životního prostředí na Jihu. 
Již delší dobu nás trápí zápach 
z  průmyslové zóny v  Hrabové, 
na jehož odstranění pracujeme. 
Zasadíme se o úpravu příslušné 
legislativy. 

Náš obvod je zároveň komu-
nitním centrem. Budeme proto 
podporovat ty z vás, kteří chtějí 
organizovat kulturní, sportovní 

a další akce. V neposlední řadě 
se zasadíme o  zkvalitnění pří-
mého spojení Jihu s  ostatními 
částmi našeho města. 

Do nového roku 2023 bych 
vám všem chtěl popřát hlav-
ně zdraví, ale i  spokojený život 
v našem obvodě Ostrava-Jih.

Alexander Skácel
SPD

Každý z nás se občas v živo-
tě zamýšlí nad svými prioritami, 
hodnotí svůj život a hledá řeše-
ní, co a jak udělat, aby jeho ces-
ta vedla lepším směrem. 

A  my, v  našem politickém 
hnutí, děláme totéž. Nástup 
nového roku se k  podobnému 

bilancování tradičně nabízí. Já 
osobně v  novém volebním ob-
dobí pociťuji i  novou prioritu, 
a  to v  oblasti aktivity pro spo-
luobčany obvodu Ostrava-Jih. 
Konkrétně v  oblasti práce se 
seniory a péče o ně. 

Tam městský obvod Ostra-
va–Jih vytvořil velmi dobrou 
tradici podepřenou šikovným 

týmem organizátorů a  podpo-
rou ze strany obvodního úřadu. 

Domnívám se, že zde je do-
statečně široké pole působnosti 
i pro mne, jelikož se díky svému 
věku dokážu do role seniorů 
velmi dobře vcítit a  pochopit 
jejich potřeby. A  toto je moje 
priorita pro tento rok. 

Zdeněk Hűbner
Ostravak

V souvislosti s rokem 2023 si 
přeji, aby se realizovaly všechny 
projekty, které jsou pro občany 
našeho obvodu důležité. Ze-
jména ty, které lidem na Jihu 
usnadní a ulehčí život. Konkrét-
ně mám na mysli dokončení re-
konstrukce podchodů, opravy 

rozbitých komunikací, výstavbu 
nových parkovacích míst, ale 
i vysazení nových stromů nebo 
květinových záhonů. 

Stejně tak je důležité, aby 
se Výškovice zbavily problému 
Odra, Pískové doly se dočkaly 
revitalizace sídliště Horymíro-
va (alespoň ve formě pevného 
časového plánu rekonstrukce) 

a aby celý náš obvod přestal být 
hračkou mocných a měl fungu-
jící a  smysluplnou hromadnou 
dopravu hodnou 21. století. 

Přeji nám všem osvícená 
a  nesobecká rozhodnutí radni-
ce ve prospěch obyčejných lidí 
a  mnoho štěstí, zdraví a  lásky 
lidem dobré vůle.
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NOVÁ APLIKACE 
V OBLASTI ČISTOTY

Od března 2016 přispívala 
k  řešení závad a  nedostatků 
v oblasti čistoty a pořádku v na-
šem obvodě webová aplikace: 
cistota.ovajih.cz.

Děkujeme všem všímavým 
obyvatelům, kterým není lho-
stejné, co se na Jihu děje a  jak 
náš obvod vypadá, a kteří v prů-
běhu šesti let jejího fungování 
poslali více než 2 200 podnětů. 
Ty byly následně zodpovědný-
mi pracovníky vyřešeny.

Podněty se často týkaly úkli-
du konkrétního předmětu nebo 
prostoru, kde se nacházela čer-
ná skládka, případně aby bylo 
odstraněno vozidlo, jež zby-

tečně zabíralo parkovací místo, 
nebo aby byla opravena poško-
zená komunikace.

Od 1. ledna 2023 je aplikace 
nahrazena centrální webovou 
aplikací: cistaova.ostrava.cz, 
kterou mohou Ostravané vyu-
žívat pro hlášení závad a nedo-
statků ve veřejném prostoru. 

Pro větší přehlednost je roz-
dělena na osm sekcí: Nepořá-
dek v ulicích, Cesty a chodníky, 
Lavičky a  dětská hřiště, Au-
tovraky, Černé skládky, Zeleň, 
Vandalismus a Ostatní, kam lze 
jednotlivá hlášení adresovat. 
Tato aplikace slouží k  řešení 
problémů v celé Ostravě. 

REGISTR PSŮ UŽ FUNGUJE
Od 1. ledna 2023 je spuštěn 

centrální registr psů, který na-
hradil evidenci psů vedenou 
do konce roku 2021 statutár-
ním městem Ostrava. Centrální 
registr psů provozuje Komo-
ra veterinárních lékařů České 
republiky. 

Od 1. ledna 2020 je také po-
vinné očkování psa proti vztekli-
ně platné pouze v případě, že je 
pes označený mikročipem.

Údaje do centrálního registru 
psů zavádějí veterinární lékaři 
nejpozději do sedmi pracov-
ních dnů ode dne, kdy byl pes 
označen elektronickým čipem. 
Narození psi musí být označeni 
čipem nejpozději do tří měsíců 

věku. Majitelé starších psů již 
označených čipem musí svého 
psa nechat zapsat do centrál-
ního registru psů při jeho nej-
bližším očkování a přeočkování 
proti vzteklině.

Podrobnější informace jsou 
uveřejněny na webové stránce: 
www.vetkom.cz.

DŮM PONIČENÝ VÝBUCHEM BYL OPRAVEN
Dne 24. února 2021 se lidem 

z domu na ulici Provaznická 76 
v Hrabůvce změnil život během 
několika málo sekund. 

V jednom z bytů došlo k vý-
buchu způsobenému nelegální 
výrobou drog a  následnému 
požáru. Obyvatelé domu se rá-

zem doslova ocitli bez střechy 
nad hlavou. Vzhledem k  tomu, 
že dům měl poškozenou stati-
ku, museli své byty neprodleně 
opustit. Radnice ihned zajistila 
všem potřebným dočasné uby-
tování a těm, kteří o to požádali, 
také sociální pomoc.

Poté začala náročná rekon-
strukce poničeného objektu, 
která byla dokončena v  závě-
ru loňského roku.  Ve čtvrtek 8. 
prosince 2022 tak mohla být 
provedena kolaudace a  obyva-
telé z  Provaznické 76 se vrátili 
do svých bytů. 

Na místě je určitě zmínit 
ještě jedno zásadní upozorně-
ní: Lidé by měli být maximálně 
zodpovědní a s předstihem my-
slet na případné krizové situace. 
Uzavřené pojištění domácnosti 
každopádně zmírní následky 
podobných neštěstí a havárií.

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala všem lidem, kteří se 

podíleli na pomoci nájemníkům bytového domu na ulici Pro-
vaznická 76.

Dne 24. 2. 2021 došlo před třetí hodinou ranní k výbuchu 
varny pervitinu a následnému požáru ve druhém nadzemním 
podlaží.

Předně děkuji na místě zasahujícím policistům, hasičům 
a záchranářům, jejichž včasným zásahem nedošlo k vážnější 
újmě na zdraví a životech obyvatel našeho domu a mnohem 
větším materiálním škodám.

Dále bych chtěla poděkovat vedení a pracovníkům ÚMOb 
Ostrava-Jih za jejich rychlou reakci, kdy kontaktovali všechny 
poškozené a potřebným zajistili náhradní ubytování. Neoce-
nitelné bylo rovněž opakované poskytnutí materiální pomoci 
a zorganizování finanční sbírky, jejíž výtěžek byl předán lidem 
z postižených domácností.

V neposlední řadě děkuji statikovi, stavebním firmám a ře-
meslníkům, kteří se podíleli na opravě poničeného domu pod 
dohledem stavebního dozoru Studia Lenart. Velké díky patři 
též pojišťovně Kooperativa a  firmám Belix, Stamont, Jami-
-stav atd.

Nakonec bych ráda poděkovala našim rodinám, přátelům 
a zaměstnavatelům za jejich pomoc, podporu a vstřícnost.

za Bytové družstvo Provaznická 76 
předsedkyně Dagmar Žurková
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PŘÁNÍ I CHUTNÉ DÁRKY POTĚŠILY CESTUJÍCÍ

Zvýhodněná doprava pro 
seniory pomáhala s cestováním, 
ale 19. prosince také příjemně 
překvapila malou nadílkou. 

Již tradičně se v  předvánoč-
ním čase místostarostka Marké-
ta Langrová přidala k  několika 
ranním jízdám. Spolu s  přáním 
krásných Vánoc a všeho dobrého 
v novém roce předávala dříve na-
rozeným dárky v podobě balíčků 
s hrníčky a bylinkovým čajem pro 
zdraví. Všichni ostatní, kteří v ten-
to den Senior expres Jih!!! využili, 
dostali balíčky od řidičů.

„Jsem velmi ráda, že jsme 
službu v  dubnu 2017 uvedli do 

provozu. Nejen při osobních se-
tkáních se mi zpětné potvrzuje 
její důležitost a význam. V sou-
časnosti má již průkazku vyříze-
nou zhruba 2 700 oprávněných 
uživatelů z více než 5 tisíc seni-
orů z Jihu starších 77 let. Služba 
je zajišťována celkem šesti vozy. 
Od jejího spuštění bylo v rámci 
téměř 74 tisíc jízd najeto 785 ti-
síc kilometrů. Radnice tuto zvý-
hodněnou dopravu doposud 
podpořila částkou 21 milionů 
korun,“ uvedla místostarostka 
Markéta Langrová, která inicio-
vala před téměř šesti roky vznik 
Senior expresu Jih!!!

A jak vyhledávaná služba 
funguje? Za 25 korun mohou 
senioři starší 77 let, s  trvalým 
pobytem v  městském obvodu 
Ostrava-Jih, jezdit k  lékaři, na 
poštu či kamkoli v  rámci celé 
Ostravy. 

Zbylé náklady na cestu hradí 
radnice. Jedinou podmínkou je 
vyřízení průkazu Senior expre-
su, a to bezplatně a na počkání 
na odboru hospodářské správy 
Úřadu městského obvodu Os-
trava-Jih. K tomu stačí občan-
ský průkaz a  klasická průkaz-

ková fotografie. Senior expres 
mohou držitelé průkazek vy-
užívat v  pracovní dny od 6 do 
16 hodin na základě telefonické 
objednávky, nejméně jeden den 
před požadovanou jízdou na tel. 
čísle: 770 130 770. 

Službu mohou zájemci vyu-
žít až čtyřikrát měsíčně a navíc 
si sebou mohou vzít bezplat-
ně doprovod. Spolehnout se 
mohou i  na pomoc řidiče při 
nastupování, přenosech zava-
zadla či umístění ortopedických 
pomůcek.

ZVYŠENÍ MĚSÍČNÍCH ZÁLOH NA SLUŽBY V OBECNÍCH BYTECH
Významný nárůst cen ze 

strany dodavatelů tepelné ener-
gie a  vody se od ledna 2023 
promítne do záloh na služby 
nájemcům bytů ve správě měst-
ského obvodu.

VEOLIA A OVAK 
ZDRAŽUJÍ

S účinností od 1. ledna 2023 
dojde ke zvýšení měsíčních zá-
loh na služby spojené s  užívá-
ním bytů u tepla i teplé a stude-
né vody. 

Důvodem je významný ná-
růst cen komodit, kdy společ-
nost Veolia, a. s., oznámila na-
výšení ceny za dodávku tepla 
a teplé užitkové vody od 1. ledna 
2023 o 47,55 procenta a společ-
nost Ostravské vodárny a  ka-
nalizace,  a.  s., o  9,7 procenta. 
Pronajímatel v  této souvislosti 
provede adekvátní navýšení 
měsíčních záloh jednotlivým 
nájemcům.

Pronajímatelem bude při 
stanovení nové výše měsíčních 
záloh postupováno podle zá-
kona č. 67/2013 Sb., o službách, 
dle kterého má pronajímatel 
bytu jako poskytovatel služeb 
právo změnit v  průběhu roku 
měsíční zálohu v  míře odpoví-
dající změně ceny služby. 

Výše nově upravovaných 
měsíčních záloh na služby bude 
pronajímatelem stanovena 
u  jednotlivých nájemců indivi-
duálně, a  to podle nákladu na 
skutečně spotřebované služby 
v  roce 2021 navýšena o  výši 
procent odpovídající změně 
ceny služby.

NAVEDENÍ NA SIPO
Výpočtové listy s  nově vy-

měřenými měsíčními zálohami 
za teplo, teplou a  studenou 
vodu (vodné a  stočné) byly 
odborem bytového a  ostat-
ního hospodářství hromadně 

distribuovány v  průběhu mě-
síce prosince 2022 a  ještě i za-
čátkem měsíce ledna 2023 do 
poštovních schránek nájemců 
obecních bytů s  platností od 1. 
ledna 2023.

Nájemci obecních bytů tedy 
nemusí o  zvýšení měsíčních zá-
loh individuálně žádat. Nový 
měsíční předpis nájemného jim 
bude s účinností od 1. ledna letoš-
ního roku naveden na SIPO (služ-
ba poskytována Českou poštou 
sdružující vícero pravidelných in-
kasních příkazů od různých spo-
lečností za telefon, nájem, televizi 
atd.) za měsíc leden 2023. 

KONTROLA 
INKASNÍHO LIMITU 

Je nezbytné provést kont-
rolu nastavení výše inkasního 
limitu pro službu SIPO u banky, 
případně zajistit jeho navýšení 
tak, aby budoucí platby probí-
haly bez komplikací. Případné 

námitky ke stanovení výše záloh 
budou pronajímatelem řešeny 
až po provedení vyúčtování slu-
žeb za rok 2022, které proběhne 
v zákonné lhůtě, to je nejpozději 
do 30. dubna 2023.

„S ohledem na skutečnost, 
že tato hromadná úprava mě-
síčních záloh na služby spoje-
né s  užíváním více než 5 tisíc 
obecních bytů si vyžádá zpra-
cování obrovského množství 
dat a  následnou rychlou distri-
buci upravených výpočtových 
listů, prosím nájemce, aby své 
případné dotazy a  požadav-
ky v  této záležitosti adresovali 
prostřednictvím webové aplika-
ce ePřepážka, kterou městský 
obvod Ostrava-Jih zřídil prá-
vě pro usnadnění komunikace 
s úřadem. Pokud dosud regist-
raci nemáte, stačí ji provést na 
webu: nemovitosti.ovajih.cz,“ 
apeluje místostarostka Markéta 
Langrová.
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V DOMEČKU UDĚLALA RADOST JÍDELNÍ ŽIDLIČKA
Již podeváté zamířili v před-

vánočním čase zástupci radnice 
předat nadílku Dětskému cent-
ru Domeček na ulici Jedličkova 
v  Zábřehu. Jednalo se o  poža-
dovanou jídelní židličku, která 
udělala radost na oddělení ma-
lých dětí. Zaměstnanci obdrželi 
dárkovou tašku. 

„Již od roku 2014 takto vy-
jadřujeme úctu k  jejich smys-
luplné práci, při které mnohdy 
zásadním způsobem ovlivňují 
život dětí a  konkrétní pomocí 
ukazují, že jsou kolem lidé, kte-
ří jim v  nesnadných situacích 
pomohou,“ uvedla místosta-

rostka Markéta Langrová. Ta 
spolu s  místostarosty Martinou 
Vavříkovou a  Otakarem Šimí-
kem probrali s ředitelkou Janou 
Schikorovou také budoucí plány 
stěhování Domečku do nového 
objektu.

Dětské centrum Domeček 
poskytuje zdravotní služby 
a  zaopatření dětem zpravidla 
do věku 3 let, které nemohou 
vyrůstat v  rodinném prostře-
dí, zejména dětem týraným, 
zanedbávaným, zneužívaným 
a ohroženým ve vývoji nevhod-
ným sociálním prostředím nebo 
dětem zdravotně postiženým.

ŠTĚDROST A POMOC PŘIVÍTALY NEJEN SAMOŽIVITELKY
Ježíšek z  radnice měl v  loň-

ském roce opravu napilno. Se 
spoustou dárku zavítal také do 
Charitního domu svaté Zdisla-
vy a Čtyřlístku – centra pro oso-
by se zdravotním postižením ve 
Výškovicích.

Dárky na těchto dvou  mís-
tech předal místostarosta  Ra-
dim Ivan. „Rodinu a pomoc han-
dicapovaným jsme si vyčlenili za 
jedny z  priorit obvodu. I  proto 
pomáháme tam, kde to situace 
vyžaduje. Ne každý totiž může 
trávit Vánoce se svými nej-
bližšími rodinnými příslušníky 
doma jako většina z nás. Navíc 

i tyto zdánlivě malé skutky mo-
hou inspirovat ostatní občany 
k tomu, aby pomáhali druhým,“ 
uvedl místostarosta Radim Ivan.

Charitní dům svaté Zdisla-
vy  poskytuje zázemí pro ma-
minky  s dětmi, ženy s  dětmi 
svěřenými  do péče a  těhotné 
ženy, které se dostaly do nepří-
znivé sociální situace spojené se 
ztrátou bydlení.

Čtyřlístek zajišťuje lidem  s 
mentálním postižením ne-
zbytnou celodenní podpo-
ru, která vychází z  jejich po-
třeb, schopností, možností 
a zdravotního stavu.

CELODENNÍ DISPEČINK
Do 23. března 2023 potrvá 

zimní údržba místních komuni-
kací, kterou  zajišťuje také pří-
spěvková organizace Technic-
ké služby Ostrava-Jih (TSOJ). 
Důležitá je spolupráce s obča-
ny. Své podněty mohou volat 
na dispečink, který je v provo-
zu 24 hodin denně sedm dní 
v týdnu. 

V  pracovní dny od 7 do 14 
hodin se lze obracet na telefon-
ní číslo: 599 430  270 (odbor 
dopravy  a komunálních služeb 
městského obvodu). V době od 
14 do 7 hodin a dále v nepracov-
ní  dny a  svátky zajišťují dispe-
čink TSOJ na telefonním čísle: 
601 568 205.

NA JIH ZAVÍTÁ 
MASOPUST

V sobotu 4. února se na Ná-
městí Ostrava-Jih v  Hrabůvce 
uskuteční Masopust. Návštěv-
níci se během masopustu mo-
hou těšit na celodenní zábavu, 
nebude chybět pravá morav-
ská zabijačka s  ochutnávkou 
výrobků, povídání o  zvycích 
a  tradicích spojených s  ma-
sopustem a průvod. 

Pro děti jsou přichystány 
pohádka, hry a  řada soutě-
ží. Kompletní program bude 
zveřejněn v  průběhu ledna 
na: www.kulturajih.cz. Kon-
takt pro stánkaře, kteří mají 
zájem se akce zúčastnit: 
kristyna.talikova@kulturajih.cz.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO. Plamínek odebraný z  věčného ohně, 
který hoří v  jeskyni pod bazilikou Narození Páně v  Betlémě 
v centrální části Palestiny, dorazil na Jih. Skauti ze střediska 
Zábřeh Ostrava (pod Junák Český skaut, z. s.) přivezli světýl-
ko míru, lásky a naděje na mše, které se 20. prosince konaly 
v kostelech svatého Ducha a Navštívení Panny Marie, a na Ná-
městí Ostravy-Jih, kde bylo k dispozici do 23. prosince. 
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GROSSGLOCKNER A TANČÍCÍ DŮM OVLÁDLY FOTOSOUTĚŽ

Už potřinácté se konala fo-
tografická soutěž, kterou za 
finanční podpory městského 
obvodu Ostrava-Jih pořáda-
jí Střední průmyslová škola 
v  Zábřehu a  Asociace středo-

školských klubů České repub-
liky (ASK ČR). Tentokrát nesla 
název Můj domov Evropa. Na 
snímcích mohly být zachyceny 
stavby, které byly postaveny 
či opraveny z  peněz Evropské 

unie, kulturní či společenské 
akce spolufinancované EU, pří-
padně fakt, že je možné svo-
bodně cestovat apod.

Fotografie jsou v  lednu vy-
staveny v  obchodním centru 
Avion Shopping park, v  únoru 
a  březnu budou k  vidění v  ob-
chodním centru Forum Nová 
Karolina.

Nejlepší autoři nad 18 let
1. David Lukáš 

(foto: Tančící dům)
2. Roman Jaroš 

(foto: Nová radnice)
3. Libor Ambruzs 

(foto: Múzeum oravskej 
dediny)

4. Zuzana Vlodarská 
(foto: Dobré ráno milá)

5. Tereza Konečná 
(foto: Ocelové srdce v srdci 
Evropy)

6. Eliška Bartková 
(foto: Fontána di Trevi, Řím)

Nejlepší autoři do 18 let
1. Adam Forro 

(foto: Grossglockner)
2. Jakub Vyviál 

(foto: Vodní nádrž Les 
Království)

3. Štěpánka Bartková 
(foto: Forum Romanum)

4. Daniela Lučanová 
(foto: Itálie)

5. Kristýna Labajová 
(foto: Střechy Anghiari)

6. Kateřina Teichmannová 
(foto: Bez názvu)

Cena Asociace 
středoškolských klubů ČR
Michaela Stachelová, Miroslav 
Volný

Cena starosty městského 
obvodu Ostrava-Jih
Nikola Kalužíková, Matyáš 
Urban

Cena městského obvodu 
Ostrava-Jih
Věra Namyslová, Laura Návra-
tová, Patrik Hájek, Jana Kruko-
vá, Marcela Šimíčková, Eliška 
Bártková, Nikol Hellebrandová, 
Barbora Grossmannová, Marké-
ta Salí ková

Cena Úřadu vlády ČR
Michaela Mikešová, Adam Ry-
bář, Markéta Salí ková, Julie 
Axmannová

KŘEST POUTAVÉ KNIHY O JUBILEJNÍ KOLONII
Dne 7. prosince byla pokřtě-

na kniha Jubilejní kolonie: století 
nejkrásnější kolonie Ostravska. 
Na publikaci se podíleli kronikář 
městského obvodu Petr Lexa 
Přendík, historik Radomír Seďa 
a odborník na architekturu Mar-
tin Strakoš. „Obdobná kniha 
vyšla již roku 2018. Ta současná 

však přináší nově objevené po-
znatky, rozšířenou verzi vybra-
ných kapitol, nově získané his-
torické fotografie a  také celou 
grafiku. Do knihy jsou zařazeny 
stavební plány na pauzovacích 
papírech, což knize přidává 
na exkluzivitě,“ dodal kronikář 
obvodu.

Křest nové publikace o histo-
rii obvodu se konal v nejpříznač-
nějším místě – v sále Komorního 
klubu v Jubilejní kolonii.

Všichni příchozí se dozvědě-
li, v  čem je kniha nová a  co se 
v kolonii stalo od doby, kdy byla 
vydána poprvé. Zamysleli se 
také nad budoucnosti unikátní-

ho sídliště a zhlédli několik po-
zoruhodných filmů z  prostředí 
kolonie z  období od roku 1928 
do současnosti.

Knihu pokřtila Evženie Blaž-
ková, jedna z  nejdéle žijících 
osob v  kolonii. Jak při křtu 
prozradila, žije zde téměř osm 
dekád.

Foto: Adam Forro

Foto: David Lukáš Foto: Radim Jaroš
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VÁNOČNÍ STROM ZABODOVAL. O  vánočním stromu, který 
v prosinci zdobil Náměstí Ostrava-Jih, hovořilo celé Česko. Za-
ujal totiž natolik, že se umístil na třetím místě v soutěži, kterou 
v rámci Moravskoslezského kraje pořádal Deník. Zároveň byl za-
řazen mezi deset celorepublikových krasavců v soutěži, kterou 
vyhlásila TV Prima.

SVÁTEČNÍ VÝZDOBA 
ZVALA DO ULIC

Adventní výzdoba přinesla 
od 1. prosince spoustu radosti 
a  úsměvů na tvářích dětí i  do-
spělých. V  ulicích se  tentokrát 
objevily nové prvky, jako byly 
zářící betlém, světelný tunel 
u polikliniky na ulici Horní a vlá-
ček u kruhového objezdu v Hra-

bůvce. Zde a  zároveň na ulici 
Výškovická u konečné zastávky 
tramvají nechybělo tradiční roz-
svícené „péefko“.

Ke sváteční atmosféře při-
spěly také čtyři rozzářené 
vánoční stromy, a  to na Ná-
městí Ostrava-Jih, u  Domu 
s pečovatelskou službou na ulici 
Odborářská, na ulici Horní na-
proti radnice a kulturního domu 
Akord, kde nejmenší děti obdi-
vovaly dva jeleny.

Naproti Kinu Luna rozdáva-
li radost andělé. Vánoční kapři 
zase zdobili kašnu na ulici Aloise 
Gavlase. Sváteční dekoraci do-
staly rovněž mnohé sloupy ve-
řejného osvětlení, a  to včetně 
těch na ulici Horní, Dr. Martínka 
a Čujkovova.

O slavnostní výzdobu Jihu, 
která bude v obvodě zářit do 6. 
ledna 2023, se tentokrát posta-
rala společnost Decoled.

SOUSEDSTVÍ POSÍLILO KOMUNITNÍ ŽIVOT
Od září do konce listopa-

du loňského roku probíhal 
v  městské části Dubina pro-
gram Sousedství!!! Na základě 
výzkumu mezinárodního pro-
jektu Com.Unity.Lab byla právě 
Dubina vybrána jako vhodné 
místo pro podporu komunitního 
a sousedského života.

Zdejší aktivní obyvatelé 
uspořádali pro své sousedy 
řadu akcí. Díky nim došlo na-
příklad ke zlepšení životního 
prostředí (Ukliďme společně 
okolí školy!!!), rozvíjena byla 
kreativita a  tvůrčí schopnosti 
(Venku zima, v  dílně prima!!! 

a workshop). Velký zájem vyvo-
lala i  sportovní klání (florbalo-
vý turnaj, sousedský sportovní 
den) či Čertoviny, jehož orga-
nizátoři vsadili na karneval pro 
děti včetně soutěže o  nejlepší 
kostým. Uskutečnily se rovněž 
dvě drakiády, dvě akce s  te-
matikou Halloweenu a  vánoční 
jarmark. Obyvatelé Dubiny se 
mohli zapojit do jedenácti akcí. 

Aktuálně probíhá hodnocení 
těchto akcí společného progra-
mu města Ostravy a Ostravy-Ji-
hu. Výsledky budou k dispozici 
během prvního čtvrtletí letošní-
ho roku.

www.ovajih.cz1515
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KALENDÁŘ PLNÝ MILÝCH PŘEKVAPENÍ
Kultura Jih a městský obvod Ostrava-Jih 

připravily již druhý ročník úspěšné před-
vánoční akce s  názvem Adventní kalendář 
aneb Společné Vánoce na Jihu.

Od 1. do 24. prosince bylo možné denně 
na webových stránkách: www.kulturajih.cz 
odkrýt jedno políčko z adventního kalendá-
ře, pod kterým se skrývala soutěžní otázka. 
Úspěšní řešitelé byli zařazeni do slosování 
o ceny, jež poskytli partneři akce. Denně se 

do soutěže zapojily stovky Jižanů, kterým 
adventní kalendář zpříjemnil předvánoční 
i  vánoční dny. Vylosovaní získali například 
volné vstupenky do divadla, keramické hr-
níčky či dárkové balíčky.

„Byli jsme velmi potěšeni reakcemi ost-
ravských organizací a firem, které se ve vět-
šině případů rozhodly do akce opakovaně 
zapojit a poskytnout krásné ceny související 
s jejich činností. A co víc, získali jsme i zcela 

nové partnery, které náš nápad rovněž zau-
jal. Velmi si jejich podpory vážíme a chtěla 
bych jim touto cestou ještě jednou podě-
kovat. Jen v prvním adventním týdnu nám 
zaslalo své odpovědi přes tisíc soutěžících. 
Vzhledem k velkému ohlasu mohu už nyní 
slíbit, že i  v  letošním roce připravíme pro 
naše občany z  Jihu další adventní překva-
pení,“ uvedla Michaela Mahrová, ředitelka 
Kultury Jih.

Hlavní organizátoři

Všem partnerům srdečně děkujeme za podporu!

Pestrá směsice hodnotných dárků. To byla odměna pro ty, kteří se během loňského prosince zapojili do soutěží.

Foto: 3× archiv Kultury Jih
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LASKAVOST MŮŽE BÝT ŽIVOTNÍ STYL
Dát a nic neočekávat. I to je jeden z projevů laskavosti, jednoduše chování, které můžeme praktikovat denně. Dokonce 
není od věci říci, že když chceme dát našemu životu větší smysl, můžeme pravidelně dobrými skutky zlepšovat životy 
druhých. Ne náhodou se v listopadu dokonce slaví Světový den laskavosti. A jak na téma laskavosti nahlížejí žáci ze Zá-
kladní školy Bohumíra Dvorského, už napoví následující příspěvky.

UKAŽME, ŽE UMÍME BÝT LIDÉ 
Hugo Pešát, 9 . ročník ZŠ

Laskavost. Základní vlastnost člověka, 
kterou má snad každý. Lidé ji mohou vy-
jadřovat prostřednictvím jakékoli pomoci. 
Například pomoct nějaké babičce s  náku-
pem přes přechod nebo pomoct někomu ve 
finanční nouzi.

Většinou je laskavost přijímána, ale ně-
kdy se stává, že daný člověk nemá dobrou 
náladu, a  proto nabídku laskavosti odmít-
ne. Proto není někdy laskavost vyslyšena, 
i přestože byla míněna s dobrým úmyslem.

Možná i  proto v  nynější době je jeden 
z  větších problémů právě nedostatek las-
kavosti. Lidé v dnešní době nejsou schopni 
pomoci té babičce na chodníku, každý si jde 
po svém. Dnešní zájem lidí krouží jen kolem 
elektronických zařízení. Neříkám, že je to 
špatně, ale taky neříkám, že je to dobře. Ne-
pomoct člověku v nouzi, jen kvůli své vlastní 
sobeckosti by mělo být neodpustitelné.

A proto se ptám sám sebe i vás, jestli to 
dokážeme změnit. A pokud ano, proč to ne-
uděláme? Pojďme všichni ukázat, že doká-
žeme někomu pomoct, že jsme laskaví lidé!

I MALIČKOSTI ZLEPŠUJÍ NÁLADU 
Tereza Lankočí, 9 . ročník ZŠ

Laskavost je krásná vlastnost. Laskaví 
lidé jsou milí, usměvaví, přívětiví za každé 
situace, nápomocní, schopní vcítit se do 
druhých, přátelští, vděční a  tyto vlastnos-
ti z nich dělají, z mého úhlu pohledu, lepší 
lidi. Teď to nemyslím tak, že by byli nějací 

chytřejší nebo inteligentnější, to ne, spíš 
že jenom tím, jak se chovají a vystupují ve 
společnosti, můžou druhým zlepšit náladu 
nebo dokonce celý den.

Takové lidi mám ráda, i když jich v dnešní 
uspěchané společnosti není zrovna požeh-
naně. Každý se soustředí jen sám na sebe, 
což neříkám, že je vždycky špatně, ale občas 
není k zahození vzít ohled i na druhé. Vždyť 
přeci asi nikoho z nás nepotěší nepřítomně 
pod vousy zabrblané „dobrý“, že ne? Ale 
takové s  úsměvem na tváři řečené „dobrý 
den“, to už by nás, přiznejme si, i potěšilo. 
Tak proč se k  sobě chovat nevrle a  nepří-
jemně, když si můžeme i takovou maličkostí 
zlepšit náladu.

CO KDYBY NEBYLA? 
Eliška Nohelová, 9 . ročník ZŠ

Laskavost je krásná lidská vlastnost. Co 
to ale znamená být laskavý? Znamená to 
chovat se k  druhým ohleduplně a  slušně, 
být milý, přívětivý nebo poskytnout pomoc 
někomu, kdo to potřebuje. Tohle všechno 
a ještě mnohem víc je laskavost. Lidé, kteří 
jsou laskaví, nám dokážou mnohdy zved-
nout náladu a často nám také pomohou.

Přemýšleli jste někdy ale nad tím, jak by 
náš svět vypadal bez laskavosti? Nebylo by 
to nejspíš nic pěkného. Lidé by se k  sobě 
chovali ještě víc chladně a  nepřívětivě, ze 
své vlastní vůle by nikomu nepomohli, mra-
čili by se na sebe a možná by si také vzá-
jemně škodili.

Věřím, že takový svět by se rozhodně 
nikomu nelíbil, přesto však můžeme sledo-
vat, kterak se k tomu stále více schyluje. Já 
vím, ne vždy máme dobrou náladu a cítíme 
se skvěle. Pokud je to ale jen trochu možné, 
buďme k  ostatním laskaví. Mysleme na to, 
že i sebemenší maličkost nebo úsměv doká-
žou někomu zlepšit den.

KRÁSNÁ A UŽITEČNÁ VLASTNOST 
Klára Gattyánová, 9 . ročník ZŠ

Slovo laskavost by se dalo charakterizo-
vat jako milost k ostatním lidem. Je to vlast-
nost, kterou bohužel nemají všichni lidé. Jde 
o to, že nejsme zahledění jen sami do sebe, 
ale že se zajímáme i o jiné.

Laskavost se dá projevit různými způ-
soby, třeba už jenom tím, že spolužákovi 
pošlete zápisy, když nebyl ve škole, nebo 
pomůžete mamce s těžkým nákupem.

Řekla bych, že laskavost je jedna z nejdů-
ležitějších vlastností člověka. Je to krásná, 
pozitivní vlastnost, ale může mít i negativní 
stránku, a sice v tom, že se vám nemusí vrá-
tit zpátky. Proto je dobré, abychom sice byli 
laskaví, ale ne až moc, protože se nevyplatí 
být laskavý k  lidem, kteří, i  když jim dáme 
všechno, nám to nikdy neoplatí.

Stručně tedy: Laskavost je krásná a uži-
tečná vlastnost, ale zajisté může někdy 
i bolet nebo zamrzet, když není opětována. 
Buďme tedy laskaví, to ano, ale jen do určité 
míry…

POTŘEBUJEME TAKÉ DŮVĚRU 
Daniel Takáč, 9 . ročník ZŠ

Laskavost je dle mého důležitý dílek spo-
lečnosti a důležitá část mezilidských vztahů, 
neboť bez ní by nemohl fungovat svět. Jde 
o jakýsi krásný projev lidskosti vůči druhým.

Bohužel ne vždy jsou lidé laskaví nebo 
jakkoli přívětiví, což mne osobně velmi mrzí, 
protože si myslím, že chovat se k  někomu 
nepřívětivě či arogantně by mělo být to po-
slední, co člověka napadne. Tudíž by laska-
vost měla být na prvním místě a měla by tím 
pádem být i zcela běžná, na denním pořád-
ku, protože dělat pro druhého člověka něco 
dobrého je jedna z nejhezčích věcí.

Já osobně mám skvělé okolí plné laska-
vých lidí. Je ale nutné chovat se k nim také 
laskavě. Jednostranná laskavost nemá žád-
ný význam. Jde zkrátka o důvěru mezi lidmi, 
aby navzájem byli k sobě laskaví, a proto je 
důležité hledat ty správné lidi.

Autorka kresby: Tereza Krejčí, ZŠ B. Dvorského

Autorka kresby: Jana Golová, ZŠ B. Dvorského
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Venkovní učebnu v ZŠ Srbská využívají učitelé různých předmětů.V ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova byla rekonstruována kuchyně.

Akce Částka s DPH

ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova – rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení; realizace 5–8/2022 23 000 000 Kč

MŠ Chrjukinova – demolice objektu; realizace 6–7/2022 1 200 000 Kč

MŠ Mjr. Nováka – oprava sociálních zařízení dětí; realizace 2–6/2022 3 540 000 Kč

ZŠ Krestova – zateplení spojovacích chodeb včetně výplní otvorů; realizace 7–8/2022 7 000 000 Kč

MŠ Volgogradská – oprava oplocení; realizace 5–7/2022 1 150 000 Kč

MŠ J. Maluchy 13 – oprava sociálního zařízení včetně šaten; realizace 7–8/2022 5 600 000 Kč

ZŠ a MŠ B. Dvorského – výměna jídelních výtahů; realizace 7–8/2022 1 200 000 Kč

MŠ F. Formana 13 – oprava školní kuchyně včetně pořízení vybavení; realizace 7–8/2022 12 700 000 Kč

ZŠ Krestova – výměna výtahu ve školní kuchyni; realizace 6/2022 710 000 Kč

MŠ Mjr. Nováka – výměna dvou jídelních výtahů; realizace 8/2022 630 000 Kč

MŠ Tarnavova 18 – oprava oplocení; realizace 5–6/2022 800 000 Kč

ZŠ Kosmonautů 15 – oprava podlah v tělocvičnách; realizace 7–8/2022 5 200 000 Kč

MŠ P. Lumumby 25 – vybudování dřevěného altánu v areálu zahrady MŠ U Lesa včetně opravy pískovišť 
a instalace mobiliáře; realizace 4–6/2022

600 000 Kč

MŠ Předškolní – oprava plotu; realizace 7–8/2022 1 720 000 Kč

ZŠ Srbská – vybudování venkovní přírodovědní učebny a oprava oplocení; realizace 1–5/2022 2 300 000 Kč

ZŠ Šeříková – vybudování workoutového hřiště; realizace 9–10/2022 2 470 000 Kč

MŠ Šponarova 16, MŠ I. Herrmanna, MŠ Srbská – výměna jídelních výtahů; realizace 4–8/2022 1 280 000 Kč

MŠ Mitušova 6 – oprava sociálních zařízení pro dospělé; realizace 7–8/2022 2 815 000 Kč

CELKEM 73 915 000 Kč

Dvacet investičních akcí v loňském roce zrealizoval odbor školství a kultury . Do oprav vnitřních a vnějších 
prostor putovalo téměř 74 milionů korun . Je to o 27 milionů více než v roce 2021 .

INVESTICE, KTERÉ SE VYPLÁCEJÍ
V současné době nabízí na Jihu vzdělání 17 základních a 29 mateřských škol. Žáci i předškoláci mají k dispozici širokou 
škálu příležitostí – mohou navštěvovat třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků, matematiky, informatiky, přírodovědných 
předmětů, ale třeba také školská zařízení, kde mají sportovní třídy.
O vysoké kvalitě školství na Jihu svědčí řada úspěchů. Zmínit lze například fakt, že ředitelka ZŠ Provaznická Libuše Při-
krylová a vedoucí vychovatelka ZŠ Provaznická Helena Drahošová získaly Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR. Statutární město Ostrava ocenilo v kategorii Pedagogická osobnost Ivu Bazalovou (ZŠ Provaznická), Miloše 
Kosíka (ZŠ B. Dvorského) a Věru Rymiecovou (ZŠ Krestova). Zuzana Jírů Šimůnková ze ZŠ Krestova se stala výraznou 
pedagogickou osobností Moravskoslezského kraje. Žáci ZŠ B. Dvorského zase zvítězili v celorepublikové výzvě Pěšky do 
školy a školáci ze ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova byli nejlepší v Ostravských sportovních hrách.
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Zleva: Filip Kožušník, Ondřej Glac, Milan Rychlík, Pavel Kočař, Filip Gregořica

VELKÁ EKOLOGICKÁ VÝZVA. Tři 
školy z Jihu – ZŠ a MŠ Alberta Kuče-
ry v Hrabůvce, ZŠ a MŠ B. Dvorského 
v Bělském Lese a MŠ Za Školou v Zá-
břehu se zapojily do projektu Nada-
ce ČEZ. Jeho cílem je výsadba dřevin 
v areálech těchto vzdělávacích zaříze-
ní. Do sázení stovky habrů v posledně 
jmenované mateřské škole se zapojily 
i samotné děti.

EVROPSKÉ UMĚNÍ SPOLUPRÁCE 
V REŽII ŠKOLY Z JIHU

Základní škola Bohumíra Dvorského v Běl-
ském Lese letos uspořádá tři projekty finan-
cované z programu Evropské Unie Erasmus+.

Akce Připraveni na jazyky a sport! nabíd-
ne zahraniční výjezdy se záměrem rozšířit 
kompetence učitelů v oblasti výuky anglic-
kého jazyka pomocí metody CLIL. Jde také 
o to, aby účastníci získali v zahraničí inspira-
ci a příklady dobré praxe a žáci poznali, jak 
vypadá výuka v zahraničí.

Dvouletý projekt Children of a  green 
world cílí na podporu školních vzdělávacích 
aktivit v oblasti ochrany životního prostře-
dí a  rozšíření povědomí o  klimatické změ-
ně. Cílovou skupinou jsou školáci od 10 do 
14 let. Spolupracujícími organizacemi jsou 
školy z  Turecka, Lotyšska, Řecka a  vzdělá-

vací, rozvojová agentura ze Španělska. ZŠ 
a  MŠ B. Dvorského má v  projektu pozici 
koordinátora.

Na životní prostředí se zaměřuje i projekt 
Green little heroes. Cílovou skupinou jsou 
předškoláci a děti prvního stupně ZŠ z Čes-
ké republiky , Chorvatska, Řecka a Estonska, 
kterým budou hravou formou budou přiblí-
žena témata související s ochranou životní-
ho prostředí.

Více informací bude postupně zve-
řejňováno na webových stránkách: 
www.zsdvorskeho.eu.

UNIKÁTNÍ SPOJENÍ KULTURY A POHYBU
Propojení světa kultury, umění a pohybu 

je název projektu financovaného Minister-
stvem kultury České republiky, který odstar-
toval v prosinci loňského roku v ZŠ Františka 
Formana. 

Jeho smyslem je inspirujícím způsobem 
a  prostřednictvím kreativního vzdělávání 
vést žáky k pohybu i umění. 

Starají se o  to lektoři spolku Cirkus tro-
chu jinak, který sídlí na ulici V Zálomu v Zá-

břehu. A to v objektu, jenž spravuje městský 
obvod Ostrava-Jih. Lektoři s žáky absolvo-
vali workshopy plné pohybu, tance, žon-
glování a párové akrobacie. Dalším bodem 
programu bylo vystoupení pro celou školu k 
prevenci šikany. 

Projekt pokračoval v Základní škole Bo-
humíra Dvorského v Bělském Lese a v letoš-
ním roce bude prezentován v dalších ostrav-
ských školách.

MAKACI MAJÍ STŘÍBRO
Žáci ze ZŠ Horymírova obsadili druhé 

místo v Soutěži mladých zoologů, které se 
zúčastnilo více než 2 tisíce žáků ze 104 škol 
Moravskoslezského kraje. Téma znělo Pri-
máti. Tým Makaků ve složení Pavel Kočař, 
Filip Kožušník, Ondřej Glac, Milan Rychlík 
a  Filip Gregořica nestačil v  kategorii žáků 
šestých a  sedmých tříd včetně odpovída-

jících ročníků víceletých gymnázií jen na 
vítězné družstvo ze ZŠ ČSA Bohumín. Na 
třetím místě skončil tým Kim Kardashi-un 
z Gymnázia Studentská z Havířova-Podlesí.

Finále soutěže, kterou Zoo Ostrava or-
ganizuje ve spolupráci s Kruhem přátel zoo 
už téměř padesát let, se uskutečnilo loni 
26. listopadu.

VÍCEJAZYČNOST 
JE BOHATSTVÍ

Umělecké duo ze Základní školy Emílie 
Lukášové a  Klegova – Ukrajinka Margarita 
Baleru a Karolína Slaná obsadilo druhé místo 
v  celostátní soutěži Vícejazyčnost je bohat-
ství. Žačka z  Ukrajiny popsala svůj příběh 
o útěku z domova a strastiplné cestě do Os-
travy. Karolína Slaná vytvořila cyklus kreseb, 
které tento přesun dívky do moravskoslezské 
metropole dokumentovaly. Soutěž vyhlásil 
spolek Zaedno v  rámci projektu Kamarádi 
a byla určena dětem, které pocházejí z kul-
turně odlišného prostředí, nebo se učí a ko-
munikují kromě češtiny také v dalším jazyce.

Foto: V. Machová

Foto: MŠ Za Školou

Foto: statutární město Ostrava, Adolf Horsinka
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OD FOJTA PŘES RUDOLFA HAVRÁNKA 
AŽ K DANĚ CHODNÍČKOVÉ
Málokdo by asi dnes hádal, že restaurace Havránek ve Starém Zábřehu je nejen vůbec nejstarší stavbou v Zábřehu, ale 
také nejstarším dochovaným objektem celého městského obvodu Ostrava-Jih. Ačkoliv první zmínka o dnešní restauraci 
pochází ze sklonku 16. století, historie budovy sahá až do vrcholného středověku.

První písemná zmínka o  Zábřehu náleží 
do roku 1288, kdy je Zábřeh uváděn jako ves 
Jindřichova (Heinrichsdorf). Právě v období 
2. poloviny 13. století došlo pravděpodobně 
k přeměření starší slovanské osady a při ko-
lonizaci Ostravska a založení Moravské Ost-
ravy byla dosud neuspořádaná osada nově 
organizována do podoby dvouřadé lánové 
vsi. Co si pod tímto pojmem představit?

Pověřená osoba si dobře všimla, že osa-
dou protéká potok, který je později nazýván 
jako Zábřežka. Její tok začínal v  Bělském 
lese a tekl přibližně v místech dnešních ulic 
Plzeňská, Starobělská, Závoří, U  Hrůbků 
a  Říční. Nejen že kolem vodního toku byla 
zřízena hlavní komunikace vsi, ale po obou 
stranách Zábřežky byly umístěny první dře-
věné domy, za nimiž se táhly velmi dlouhé 
lány polí.

Největší pole pak bylo přiřčeno zábřež-
skému fojtovi. Zde se nabízí otázka, kdo 
byl fojt? Jednalo se od středověku do roku 
1850 o představitele města či vesnické obce, 
obdobu dnešního starosty. Fojt zastupoval 
obec, dohlížel na vykonávání robot a  od-
vádění poddanských dávek a  naturálií pro 
vrchnost, vybíral daně, poplatky a  úroky, 
měl právo rozhodování v  oblasti nižšího 
soudnictví, vybíral pokuty, z  nichž mu tře-
tina obnosu zůstávala, byl reprezentantem 
vrchnosti. Fojt měl také vlastnit krčmu, v níž 
mohl nalévat pivo, víno a kořalku.

NEJVĚTŠÍ VLASTNÍK POLÍ
Víme, kdo byl fojt, také však víme, že ve 

13. století muselo v Zábřehu vzniknout fojt-
ství. Pro něj bylo vybráno usazení v centru 
dnešního Zábřehu. A  to právě v  místech 
stávající restaurace Havránek mezi Ho-
rymírovou a Výškovickou ulicí, kde se kdysi 
střetávaly cesty mezi Zábřehem, Novou Vsí, 
Starou Bělou a Hrabůvkou. Pokud bychom 
se podívali na nejstarší katastrální mapu 
Zábřehu z  roku 1774, zjistili bychom, že se 
lán polí náležející k fojtství táhl od dnešního 
Havránka směrem na sever k  samé hrani-
ci s  obcí Výškovice. Pole mírně kopírovalo 
terén, a tak si jeho tvar z ptačí perspektivy 
můžeme představit jako jakýsi „mírně se vl-
nící obdélník“.

Jak asi vypadal život na zábřežském 
fojtství v  období vrcholného středověku 
a  raného novověku se můžeme dnes jen 
dohadovat. Z  období středověku víme jen, 

že roku 1370 je jako vlastník fojtství uveden 
„fojt z  Heinrichsdorfu a  Kuneš, jeho syn“. 
Další hmatatelnou písemnou stopu o fojtovi 
máme zatím až v zápise z roku 1516, z něhož 
se dovídáme, že v Zábřehu bylo 32 usedlostí 
a jedno svobodné fojtství. Fojtství v místech 
dnešní restaurace Havránek je pak zmíněno 
roku 1596.

ZUB ČASU ÚTOČIL
Bližší popis fojtství přinesl krátce před 

svou smrtí majitel zábřežského léna Jan 
mladší Syrakovský z  Pěrkova a  Syrakovic 
roku 1616 v  ručně psaném urbáři. Bohužel 
první stránky knihy značně poškodil zub 
času, ale i tak si můžeme přečíst o tom, že 
20. června 1613 svobodné fojtství zakoupil 
Matěj Bedřich. Také jsou popsány jeho po-
vinnosti: „Léta Páně 1613 20. dne měsíce 
Júnika na věčnou paměť a  na poníženou 
a  pokornou prosbu Matěje Bedřichova, na 
ten čas fojta zábřežského, v knihy tyto pla-
tovej zapsáno jest toto: že to fojtství, kte-
réhož nyní v  drže(ní) dotyčnej fojt Matěj 

Bedřich […] ný jest, za svobodné se vsazuje 
[…] kém, kdyžby koliv takové […] mu pro-
dají přijíti mělo a  […] Jeho M. pánu desá-
tého zlat(ého) […] Za jiné pak všelijaké […] 
Ittem (?) jakej […] jmění jmenované bejti (?) 
ma[…] budoucí časy dotyčnej fojt, potomci 
je(ho) a  držitelé tohož fojtství, při (?) sva-
tejm Jiřím platu peněžitého a  stříbrného, 
vše počtu slezského, dávati jmenovitě 12 
grošů. O svatej Kateřině z louky pod vsí mu 
dáti 12 grošů. O svatejm Janu Křtiteli božím 
kuřat zavolno přehanění skrz dvořisko a po 
hrázích povinen jich dávati šestero a nic více 
pánům zábřežským nynějším i  budoucím 
spravovati jiných robot všelijakejch má prá-
zen býti a jest. Okromě lidí na dědině spra-
vovati, nad robotníkami státi a všeliké platy 
od lidí vybírati povinen bude, jakž tak prve 
nahoře o tom dotčeno jest, kdež i  jeho na-
dání ode mě Jana z Pěrkova jemu dané, vše 
nížeji v sobě obsahuje.“

Urbář lenního statku v Zábřehu nad Od-
rou v roce 1616 uvádí povinnost fojta, aby při 
obnovení obecního práva (úřadu) a o posví-
ceních, „předně vína po třech vědřích nebo 
po štyrech, když se jim ode pána ze sklepa 
panského vyšenkuje, takž také i  piva pan-
ského a palené bráti, to vše povinen šenko-
vati a za takový statek panský dobré peníze 
tržiti“.

RŮZNÍ MAJITELÉ, NOVÝ SÁL
Po revolučním roce 1848 došlo v evrop-

ské společnosti k řadě změn. Z těch zásad-

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

„Fojt dohlížel na vykonávání 
robot a  odvádění poddanských 
dávek a  naturálií pro vrchnost, 
vybíral daně a pokuty, z nichž mu 
třetina obnosu zůstávala. Také 
měl vlastnit krčmu, v  níž mohl 
nalévat pivo, víno a kořalku.“

Foto: archiv Zdeňka Wludyky
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ních byl pád vrchnostenského systému a vy-
dání Prozatímního zákona obecního v roce 
1849. Obsah tohoto právního předpisu byl 
dán jeho ustanovením všeobecným: „Zá-
klad svobodného státu jest obec svobodná.“

Obce a  města dostaly možnost správy 
svých vlastních věcí, která měla být usku-
tečňována skrze zastupitelstvo (obecní vý-
bor) a radu (představenstvo). Obecní výbor 
volený všemi občany pak ze svého středu 
volil představenstvo obce v čele s obecním 
představeným –  starostou. Právě starosto-
vé nahradili původní funkci fojtů. Fojtství 
v nové době pozbylo svého původního vý-
znamu a stalo se z něj obyčejné stavení.

V druhé polovině 19. století vlastnil bu-
dovu bývalého fojtství po dlouhá léta žid 
Jacob Weiss, který v něm začal provozovat 
hostinec odkazující na svou minulost již jen 
názvem Na fojtství. Zároveň se stal vlastní-
kem rozsáhlých fojtských polností, které se 
táhly za hostincem směrem k  Výškovicím 
a  byl také vlastníkem pozemků, kde nyní 
stojí vilová čtvrť Družstvo.

V 90. letech 19. století bývalé fojtství za-
koupil Wincent Ignac Goldberger, bohatý 
Žid a  majitel realit, který roku 1895 v  obci 
při řece Odře založil také pískové doly. Díky 
těžbě písku, který byl prodáván Vítkovickým 
železárnám, Goldberger finančně profitoval 
a  mohl si v  devadesátých letech podnik 
rozšířit o velký sál, který začal sloužit nejen 
obecním kulturním a společenským událos-
tem, ale také místním spolkům.

V  roce 1900 objekt hostince zakoupila 
obec Zábřeh nad Odrou, jež získala také 
hostinskou koncesi, kterou pronajímala růz-
ným hostinským. Hostinec se začal nazý-
vat Na obecním a  poté Občanská beseda. 
Zároveň v  objektu byly umístěny obecní 
kanceláře, protože obecní samospráva po-
třebovala zázemí pro narůstající agendu, 
jejíž vzrůst nesouvisel pouze s  velkým na-
výšením počtu obyvatel v Zábřehu, ale také 
s „moderním úřadováním“.

Nakonec se obec roku 1909 rozhodla 
pro neobarokní přestavbu blízkého hostin-
ce a  jeho adaptaci na obecní radnici (dnes 
budova č. p. 101 v ulici Závoří, kde mají sbor 
baptisté). Objekt někdejšího fojtství nadále 
sloužil jako hostinec, který velmi často stří-
dal provozovatele.

CENTRUM KULTURNÍHO 
ŽIVOTA

Po první světové válce se obecní zastupi-
telstvo usneslo, že hostinec odprodá Vilému 
Chýlkovi ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, kte-
rý byl bratrem majitele hostince U  Chýlků 
v Hrabůvce. Nový majitel ale již v roce 1923 
hostinec odprodal Rudolfu Havránkovi, kte-

rý podnik přejmenoval na Národní hostinec. 
V první polovině 30. let 20. století se Havrá-
nek rozhodl objekt zmodernizovat podle 
módní vlny funkcionalismu. Restaurace tak 
získala nynější podobu a  nabízela kromě 
jídla a pití také například kulečníkové stoly.

V období první republiky byl hostinec 
hlavním centrem kulturního života v  obci. 
Odehrávaly se zde schůze spolků a politic-
kých stran, taneční zábavy, za hostincem 
pořádaly veřejná cvičení tělovýchovné or-
ganizace Sokol a Orel a ve třicátých letech 
sál sloužil i jako biograf. Filmy se v sále pro-
mítaly v  letech 1930 až 1939 a  kino licenci 
vlastnil zábřežský Sokol.

Biograf nesl název Avion. Zájemci v sále 
mohli zhlédnout také řadu představení di-
vadelních ochotníků, ale i  profesionálů. A 
to v  době, když během druhé světové vál-
ky byla u Havránků několik týdnů pořádána 
představení herců Národního divadla mo-
ravskoslezského, kteří museli opustit budovu 
divadla (dnešní Divadlo Antonína Dvořáka), 
přičemž Národní dům (dnešní Divadlo Jiřího 
Myrona) pro ně ještě nebyl zrekonstruován.

TELEVIZNÍ STUDIO
Druhou světovou válku hostinec přečkal, 

ač se značnými poškozeními, které budova 
utrpěla při osvobozovacích bojích. Po úno-
ru 1948 se začala nad Havránkem stahovat 
mračna, až byl nakonec v roce 1951 podnik 
zařazen do socialistického sektoru v  rámci 
komunálního podniku Restaurace a  jídelny 
města Ostravy. Brzy hostinec také změnil 
jméno na neutrální U  zbrojnice, podle ha-
sičárny, která stála v  dnešní ulici U  Studia 
v těsném sousedství hřbitova.

Na konci roku 1955 začalo v  znárodně-
ném sále u  Havránků působit nové studio 
Československé televize. První zkušební 
vysílání ostravského studia bylo provedeno 
v  polovině listopadu 1955 a  poslední den 
téhož roku byl odtud vysílán silvestrovský 
pořad, čímž začalo studio oficiálně vysílat. 
Točily se zde známé pořady, z nichž může-
me jmenovat například Hádej, hádej, hada-
či. Postupem času bylo studio rozšiřováno 
o nové přístavby.

Bylo to právě televizní vysílání, které 
stálo za uchováním nejstaršího objektu 
Zábřehu. V 80. letech nebyla restaurace se 
studiem při budování Výškovické ulice a při-
lehlého podjezdu zbourána jen s  ohledem 
na televizi. Nejstarší zábřežská stavba byla 
během 80. let obklopena panelovými domy. 
Televizní studio v  Zábřehu setrvalo až do 
roku 2001, kdy byla dokončena výstavba 
moderního studia v Ostravě-Radvanicích.

SOUČASNOST
Po roce 1989 byl podnik navrácen rodině 

Rudolfa Havránka. Od roku 1992 jej již po tři 
dekády provozuje jeho vnučka Dana Chodníč-
ková, která v listopadu loňského roku připravi-
la pro štamgasty oslavu jubilea. Podnik musel 
být v nové době stavebně zajištěn, jelikož stojí 
na písčitém podloží. Vyhloubení zářezu pro 
sousední podjezd začalo působit na ujíždění 
svahu a praskliny ve zdivu restaurace.

Pokud jste milovníky Starého Zábřehu 
a rádi si také prohlížíte historické fotografie, 
přijďte do Havránka posedět s přáteli v so-
botu 14. ledna od 14.30 hodin na promítání 
historických fotografií s výkladem.

Petr Lexa Přendík

Hostinec U zbrojnice, 12. srpen 1975

Foto: Archiv města Ostravy
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JUBILANTI PROSINEC
Marie Buďárková .  .  .  .  .  .  .  101 let
Vlasta Bednarzová .  .  .  .  .  . 100 let
Anna Drozdová .   .   .   .   .   .   .   .   . 95 let
Lubomír Kolomazník  .  .  .  .  .  . 95 let
Sylvie Grygarová .  .  .  .  .  .  .  . 93 let
Miloslava Hrdinová  .  .  .  .  .  .  .  91 let
Božena Fialová .  .  .  .  .  .  .  .  .  91 let
Terezie Dékanyová  .  .  .  .  .  .  . 90 let 
Jana Sobotová .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Cyprián Mikyta .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Adela Orálková .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Vlasta Halešová.   .   .   .   .   .   .   .   . 90 let

Ladislav Vonzino .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Heinz Jäger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Mikuláš Dubaj   .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Kristina Paličková .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Karel Blahut  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jana Hloušková .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Stanislav Vondráček.   .   .   .   .   .   . 80 let
Jindřiška Furmánková .   .   .   .   .   . 80 let
Věra Janušová  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Ján Horváth  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Oldřich Jiřík  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Helena Chromičová .  .  .  .  .  .  . 80 let

Adelheida Kosková .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jan Martiník  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Veronika Suranová  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marie Vybíralová  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Eva Beránková .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Eva Pastorová  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jarmila Dvorská   .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Antonín Burian .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Helena Kališová.   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Jana Gadlinová .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Karel Roubic .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Helena Šnytová .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let

Člověk se má zdokonalovat, i když je mu osmdesát. 
Nevážím si starých lidí, kteří říkají: Jsem už takový.  

Ach, starý blázne, buď tedy jiný.
— Voltaire

DŘÍVE NAROZENÍ SI ZAHRÁLI 
ŠIPKY, DISCGOLF I BOLASO

Senioři z  Jihu se 18. prosince zúčastnili 
sportovních her nazvaných Ostravská vá-
nočka. V hale na ulici Varenská na sportovní 
nadšence čekalo sedm disciplín. Jednalo se 
o  šipky, discgolf (cílem hry je trefit létající 
disk do koše na co nejmenší počet hodů), 
florbal, kopanou, bolaso (házení dvou teni-
sových míčků spojených šňůrou na cíl, kte-
rým jsou tři vodorovné tyčky. Úkolem sou-
těžících je, aby míčky zůstaly zachyceny na 
tyčích), lukostřelbu a  golf-snack. Hlavní je 
snack golf, kde jde hlavně o přesnost.

Tým z Jihu reprezentovala v kategoriích 
60 až 70 let a 70 až 80 let nejpočetnější vý-
prava. Čtrnáct účastníků se mezi 94 vrstev-
níky rozhodně neztratilo. 

Na medailových příčkách se umístili Mi-
roslav Starý, Dana Šídlová a Anna Tihelko-
vá. Posledně jmenovaná vyhrála v kategorii 
žen nad 70 let, kde její týmová spoluhráčka 
skončila třetí. Jejich kolega pak obsadil dru-
hé místo v kategorii mužů nad 70 let.

PLES SENIORŮ
Oblíbený a  hojně navštěvovaný 

ples seniorů se letos jako opět bude 
konat v Akordu. Kulturní program se 
v  těchto dnech připravuje a  ladí. Ka-
ždopádně zájemci, a  to nejen z  řad 
seniorů, si už mohou ve svých diářích 
zaškrtnout termín 10. března. 

KURZY PRO 
DOBROVOLNÍKY

Dne 13. ledna proběhne od 16 do 
19 hodin kurz pro hospicové dob-
rovolníky. Smyslem práce dobro-
volníka v  rámci hospicového centra 
Charity Ostrava je poskytování kva-
lifikované pomoci lidem v  závěru 
života, doprovázení nemocných 
lidí zejména v  Hospici sv.  Lukáše 
na ulici Charvátská 785 ve Výško-
vicích. Účastníci přednášek získají 
odborné poznatky v  rámci teorie, 
supervize i  praxe. Podrobnosti zá-
jemcům poskytne Olga Jarošová 
na telefonním čísle: 739 197  509, 
případně na e-mailové adrese: 
hospicove.centrum@ostrava.charita.cz. 

JUBILEJNÍ SŇATKY
Zájemci, kteří chtějí oslavit zlatou, 

smaragdovou, diamantovou či platinovou 
svatbu (50, 55, 60, 65 let společného života), 
mohou kontaktovat referentku úřadu Šárku 
Zubkovou. Svatby se konají v  obřadní síni 
radnice nebo v bytě oslavenců. 

Více informací: Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih, Horní 3, Hrabůvka (kancelář číslo 
120, budova B), telefonní číslo: 599 430 138, 
e-mailová adresa: sarka.zubkova@ovajih.cz.
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: O CO PŮJDU DŘÍV, O TO PŘIJDU POZDĚJI
Sudoku: 69137824 278524 = VOJENSKÁ KNÍŽKA
Doplňovačka: MÍSTECKÁ ULICE

       SUDOKU  S  TAJENKOU

      drobné chyby s klidem velkoryse každému toleruj, ale když přijde za dobro nevděk, tak …
      (dokončení v tajence sudoku). Dvanáctipísmennou tajenku na podbarvených políčkách od- 

      uprostřed druhého řádku a pokračuje spojitě ve směru chodu hodinových ručiček.

6 7 3

8 9 2

7 3 5

3 7 8 5

4 5 7 8

9 5 6 3

9 8 1

1 4 5

3 6 5

6 5 2 1 7 4 8 9 3

1 4 3 8 5 9 6 2 7

9 8 7 6 3 2 5 4 1

2 3 1 7 4 8 9 5 6

4 6 5 2 9 3 7 1 8

7 9 8 5 1 6 4 3 2

5 2 9 3 8 7 1 6 4

8 1 6 4 2 5 3 7 9

3 7 4 9 6 1 2 8 5

      Moudrá rada.  Uděláš-li dobrý skutek, považuj to za normální a nečekej žádný vděk. Také

      halíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: E, O, M, P, T, J, R, Í, N. Tajenka začíná 

Řešení:   529147238616 = TO  NEPROMÍJEJ

Moudrá rada. Uděláš-li dobrý skutek, považuj to za normální a ne-
čekej žádný vděk. Také drobné chyby s klidem velkoryse každému 
toleruj, ale když přijde za dobro nevděk, tak… (dokončení v tajence 
sudoku). Dvanáctipísmennou tajenku na podbarvených políčkách 
odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: E, O, M, P, T, J, R, 
Í, N. Tajenka začíná uprostřed druhého řádku a pokračuje spojitě ve 
směru chodu hodinových ručiček.

SUDOKU S TAJENKOU
      PŘESMYČKY

Ostravské městské obvody 1.
Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti ostravských městských 
obvodů, nebo jejich částí. Interpunkční znaménka se řešení nezúčastní.

 řešení:

 ANI  OTO  ŠVEC  Antošovice

 LESKLÝ  BĚS  Bělský Les

 I  BUNDA  Dubina

 H. KOŠŤÁL  I  OVCE  Hošťálkovice

 HÁV  OBRA  Hrabová

 VRAK  A  BŮH  Hrabůvka

 ROH  U  VŠ  Hrušov

 LVU  HÁKY  Hulváky

 VOL  BOK !  Koblov

 PÁR  SKOLENÉ  Krásné Pole

Ostravské městské obvody 1. Přesmýknutím hlásek dostaneme 
názvy deseti ostravských městských obvodů, nebo jejich částí. In-
terpunkční znaménka se řešení nezúčastní.

PŘESMYČKY

Pomůcka:

anot, Etana

Čiva

Mít sny

Pořád

Báchorka

Zánik

Harmonie

100 dkg

Tajenka: ARCHITEKT  ERNST  KORNER,  JUBILEJNÍ  KOLONIE

Křížovka s dárkem: Osobnost regionu. Jednou z nejvýznamějších osobností byl … (1.tajenka), který tvořil především v Ostravě. Narodil se 2.srpna 1888 v Uherském Brodu
a v letech 1906-11 studoval na technické univerzitě ve Vídni. Od r.1920 působil na Ostravsku, kde vznikla podle jeho návrhů řada cenných staveb. Významnou realizací byla 
II.etapa ... (2.tajenka), postavená v Hrabůvce v letech 1927-29, kterou jako komplex dělnických bytů nechaly vystavět Vítkovické železárny. Zemřel 19.srpna 1966 v Sydney.

Bodavá 
moucha

Poledníko- 
vá značka

Polské 
vojvodství

Dětský 
pozdrav

Regionální 
rozvojová 
strategie 

(zkr.)

Nářečně 
záchvat

Šachová 
figurka

Pán 
nevolníků 
(sloven.)

Hlava vy- 
soké školy

Starší SPZ 
Českého 
Krumlova

Latinská 
spojka „a"

Druh 
mramoru

Státní 
pokladna

Značka 
tónu

Zn.pracího 
prášku

Tělesný 
rozměr

Partner 
Barbie

Významná 
osoba 

(angl.zkr.)

1.DÍL 1. 
TAJENKY

Nemocnič- 
ní oddělení

Německy 
„tři"

Jedovatá 
hájová 
bylina

Svěrací 
pomůcka

Kovové 
vlákno

Prodl.boč- 
ní zeď

Peněžní 
tíseň

Turecky 
„anoda"

Mexický 
papoušek

Dolečkovo 
jméno

Psí 
nákrčník

2.DÍL 1. 
TAJENKY

3.DÍL 1. 
TAJENKY Aklinační 

čára
Biblický 
prorokLodní 

kabina
Výrobní 
závod

Ozn.čes. 
letadel

Muž.jméno 
(15.6.) Rušiti stehy Přibližně 

(knižně)

Turecké 
jídlo

Kojenecké 
mléko

Počítačo- 
vá zkratka 
(přípona)

Husitské 
město

Německý 
souhlas

Lyže 
(zastar.)

Jm.zpěv. 
Turnerové

Borka 
(zastar.)

Opotřebit 
jízdou

SPZ okr. 
Svidník

Spodní 
karbon

Druh 
gibona

Slovensky 
„jíly"

Starší SPZ 
Liberce

2. 
TAJENKA

Legendár- 
ní vládce 

Kiše

Značka 
zavírače 

dveří

Asijský 
horský 
jelen

Asijský 
lidový 
pěvec

Skopec 
(sloven.)

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

Osobnost regionu. Jednou z nejvýznamějších osobností byl… (1. tajenka), který tvořil především v Ostravě. Narodil se 2. srpna 1888 v Uher-
ském Brodu a v letech 1906–11 studoval na technické univerzitě ve Vídni. Od roku 1920 působil na Ostravsku, kde vznikla podle jeho návrhů 
řada cenných staveb. Významnou realizací byla II. etapa... (2. tajenka), postavená v Hrabůvce v letech 1927–29, kterou jako komplex dělnic-
kých bytů nechaly vystavět Vítkovické železárny. Zemřel 19. srpna 1966 v Sydney.

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
10. 1. od 16 hodin, Komorní klub 
KLUB AK – NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
Dámský klub Anny Kührové je plný proměn, zajíma-
vých hostů, informací, sdílení a zábavy. Tentokrát i na 
téma předsevzetí v letošním roce. Vstupné 90 Kč.

15. 1. od 10 hodin, K-TRIO 
KARNEVAL S HOPSALÍNEM
Karnevalové dopoledne pro děti plné zábavy, 
písniček a her s oblíbeným klaunem Hopsalínem. 
Vstupné 85 Kč / děti do 2 let zdarma (bez nároku 
na místo).

16. 1. od 10 do 11 hodin, K-TRIO 
HRAVÝ KVÍZ (KÁVIČKOVÁNÍ)
Příchozí si zábavnou formou procvičí paměť po-
mocí kvízů, her, testů a cvičení. Lektorka Olga Lu-
kesová, Vstupné 90 Kč.

21. 1. od 18 hodin 
NOVOROČNÍ BÁL, K-TRIO
Nezapomenutelný taneční večer s kapelou Stenly 
Band plný zábavy a skvělé hudby. Během večera 
nebude chybět speciální vystoupení Duo Fatale, 
míchané drinky, fotokoutek a  bohatá tombola. 
Vstupné od 180 Kč.

24. 1. od 18 hodin 
NOVOROČNÍ KONCERT, Komorní klub
Tradiční koncert oblíbených skladeb, árií, písní 
a  duetů známých autorů, jakou jsou A. Dvořák, 
G. Bizet, G. Verdi, B. Smetana a další. Koncertem 
budou provázet B. Čechová a  A. Grygar (zpěv), 
R. Bednaříková (Klavír) a D. Grygarová (Housle). 
Vstupné 180 Kč / 160 Kč Kool Senior.

29. 1. od 17 hodin, K-TRIO 
NOVOROČNÍ ZÁBAVA
Přivítejte s námi nový rok stylově na taneční zá-
bavě s kapelou DUO-DOMINO. Vstupné 100 Kč / 
80 Kč (Kool Senior).

KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ
14. 1. od 9 do 17 hodin, Klubovna 
ZIMNÍ KRAJINA
Kreativní workshop. Malba zimní krajiny akrylem 
různými postupy pod vedením malíře a výtvarníka 
Tomáše Oslizloka. Cena zahrnuje veškerý potřebný 
materiál (malířská deska 50×40 cm, akrylové bar-
vy). Po dohodě je možný i  jiný rozměr malířského 
plátna nebo desky. Uzávěrka přihlášek je 12. 1. 2023. 
Nutná rezervace předem. Tento kurz je určen pro 
začátečníky a mírně pokročilé. Počet míst omezen. 
Vstupné 1 600 Kč / 1 000 Kč (Kool Senior).

16. 1. od 16.15 do 17.15 hodin, K-TRIO 
BŔIŠNÍ TANEČNICE
Dětský pohybový kurz. Patnáct pondělních lek-
cí. Kurz břišních tanců pro děti v zábavné formě 
s  cílem zlepšení kondice, držení těla, zpevnění, 
formování, protažení všech svalů a uvolnění my-
sli. Vhodné pro děti ve věku od 8 až 13 let. Vede 
lektorka a tanečnice Shahnaz Veronika Seidlero-
vá. Vstupné 1 500 Kč / kurz 130 Kč / zakoupení 
jedné lekce.

17. 1. od 17 hodin do 18 hodin, K-TRIO 
QVADRO JÓGA
Dvanáct úterních lekcí. Kurz vhodný pro dospě-
lé a  seniory. Účastníci se naučí správně dýchat 
a  meditovat. Vedou lektoři Zdeněk Pešl, Alena 
Pisková. Vstupné 500 Kč / 250 (Kool Senior).

18. 1. od 16 do 18.30 hodin, K-TRIO 
KRESLÍME KOMIKS
Kreativní kurz pod vedením lektorky Svati Šnaj-
drové. Pět středečních lekcí. Příchozí se seznámí 
se základními pravidly tvorby komiksu a  kresby 
obecně. Kurz je určen začátečníkům, dospělým 
i dětem od 10 let. Vstupné 1 500 Kč.

18. 1. od 16.30 do 18.30 hodin, K-TRIO 
SUPER RODIČ – KDYŽ CHYBÍ TÁTA NEBO MÁMA…
Seminář. Pravidelná setkání nad tématy, která řeší 
rodiče samoživitelé, se konají každou třetí středu 
jednou za dva měsíce. Příležitost diskutovat a kon-
zultovat s  odborníky, vyměnit zkušenosti a  získat 
praktické rady z  oblasti psychologie, sociologie, 
práva a  sociálních služeb. Hostem tentokrát bude 
Kateřina Mikulcová, psycholožka z  Fakulty sociál-
ních studií Ostravské univerzity. Vstupné 70 Kč.

19. 1. od 16 do 18.30 hodin, K-TRIO 
INTUITIVNÍ KRESBA A MALBA
Kreativní kurz. Poznej své vnitřní Já. Během pěti 
čtvrtečních setkání se budou zkoumat výtvarná 
media prostřednictvím imaginací. Účastníci kurzu 
se budou zabývat tématy vnitřní psychiky. Materiál 
v ceně vstupného. Lektorem je Radka Vašková Zeg-
zulková. Vstupné 1 800 Kč / 1 600 Kč (Kool Senior).

23. 1. od 9 do 11 hodin, K-TRIO 
HRAVÉ KVÍZY
Čtyři pondělí kurzy. Zábavné dopoledne plné 
vtipných kvízů a  společenských her. Vstupné 
600 Kč / 500 Kč (Kool Senior).

25. 1. od 9 do 12 hodin, Klubovna 
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ
Patnáct středečních lekcí. Kresba tužkou, uhlem, 
rudkou i pastelem, malba akvarelem a akrylem. Na 
malování není třeba mít žádné výtvarné pomůcky, 
vše připraví organizátoři. Kurz je vhodný pro úplné 
začátečníky i  mírně pokročilé. Lektor Tomáš Osli-
zlok. Vstupné 3 200 Kč / 2 850 Kč (Kool Senior).

25. 1. od 17 do 20 hodin, Klubovna 
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ
Patnáct středečních lekcí. Malířka, lektorka a  pe-
dagožka Drahomíra Včelková příchozí seznámí se 
základními výtvarnými technikami – kresbou a mal-
bou zátiší, krajiny, portrétu a figury. Probírat se bude 
kresba tužkou, uhlem, rudkou i pastelem a také mal-
ba akvarelem a akrylem. Výtvarné pomůcky připra-
ví organizátoři. Kurz je vhodný pro úplné začáteční-
ky i mírně pokročilé. Vstupné 3 200 Kč.

26. 1. od 16 do 19 hodin, Klubovna 
OLEJOMALBA
Deset čtvrtečních lekcí. Účastníci se dozvědí, jak 
pracovat s barvami, jak a s čím je správně míchat 
a  na jaké podklady lze malovat. Na památku si 
odnesou krásný obraz. Lektorkou je malířka Eva 
Faldynová. Kurz je vhodný pro všechny, zejmé-
na pro začátečníky a  mírně pokročilé. Vstupné 
2 500 Kč / 2 000 Kč (Kool Senior).

KINO LUNA

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 751 712, 
601 593 837, www.kulturajih.cz, 
FB kinolunaostrava

2. a 3. 1. od 17 hodin 
AVATAR: THE WAY OF WATER (USA 2022)
Akční / dobrodružný / sci-fi / fantasy, režie: Ja-
mes Cameron, české znění, od 12 let, 190 minut. 
Vstupné 160 Kč.

4. 1. od 16.30 hodin 
EXHIBITION ON SCREEN: PISSARRO – OTEC 
IMPRESIONISMU (Velká Británie 2022)
Dokument, režie: David Bickerstaff, české titulky, 
od 12 let, 94 minut. Vstupné 150 Kč.

4. 1. od 18.30 hodin 
AVATAR: THE WAY OF WATER (USA 2022)
Akční / dobrodružný / sci-fi / fantasy, režie: Ja-
mes Cameron, české znění, od 12 let, 190 minut. 
Vstupné 160 Kč.

5.–8. 1. od 17 hodin 
WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY (USA 2022)
Snímek je oslavou jedinečné a nezapomenutelné 
zpěvačky Whitney Houston. Drama /životopisný, 
režie: Kasi Lemmons, od 12 let, 145 minut. Vstupné 
140 Kč.

5.–8. 1. od 20 hodin 
OPERACE FORTUNE: RUSE DE GUERRE (USA 2023)
PREMIÉRA. Thriller / akční / komedie, režie: Guy 
Ritchie, české titulky, od 15 let, 114 minut. Vstupné 
130 Kč.

7. a 8. 1. od 14.30 hodin 
MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO 
(Francie 2022)
Animovaný / rodinný, režie: Amandine Fredon, 
Benjamin Massoubre, české znění, mládeži pří-
stupný, 82 minut. Vstupné 100 Kč.

9. 1. od 17 hodin 
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU (ČR 2022)
Komedie, režie: Miloslav Šmídmajer, od 12 let, 105 
minut. Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.

9.–11. 1. od 19.30 hodin 
PIARGY (ČR, Slovensko 2023)
PREMIÉRA. Film o lásce, vášni a naději. Režie: Ivo 
Trajkov, české titulky, od 12 let, 100 minut. Vstupné 
140 Kč.

10. 1. v 16.30 
IL BOEMO (ČR, Itálie, Slovensko 2022)
Historický/životopisný, režie: Petr Václav, české 
znění, od 12 let, 140 minut. Vstupné 60 Kč.

11. 1. od 17 hodin 
OSM HOR (Itálie, Belgie, Francie 2022)
Drama, režie: Felix van Groeningen, Charlotte 
Vandermeersch, české titulky, přístupný, 147 mi-
nut. Vstupné 100 Kč.

12.–15. 1. od 16.30 hodin 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH (ČR 2021)
Komedie, režie: Irena Pavlásková, od 12 let, 123 mi-
nut. Vstupné 140 Kč.

12.–16. 1. od 19.30 hodin 
M3GAN (USA 2023)
PREMIÉRA. Dávejte si pozor, jakou hračku dětem 
pořizujete… Horor, režie: Gerard Johnstone, české 
titulky, od 15 let, 101 minut. Vstupné 140 Kč.

14. a 15. 1. od 14 hodin 
ÚŽASNÝ MAURIC (Velká Británie / Německo 2022)
PREMIÉRA. Animovaný. Režie: Toby Genkel, čes-
ké znění, přístupný, 90 minut. Vstupné 130  Kč, 
děti 110 Kč.

16. 1. od 17 hodin 
GRAND PRIX
Komedie / Road movie, režie: Jan Prušinovský, od 
12 let, 107 minut. Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.

17. 1. od 17 hodin 
AVATAR: THE WAY OF WATER (USA 2022)
Akční / dobrodružný / sci-fi / fantasy, režie: Ja-
mes Cameron, české znění, od 12 let, 190 minut. 
Vstupné 160 Kč.

18. 1. od 17 hodin 
BĚŽNÁ SELHÁNÍ (ČR, Maďarsko, Itálie, Sloven-
sko 2022)
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Drama / sci-fi / mysteriózní, režie: Cristina Grosan, 
české znění, od 15 let, 85 minut. Vstupné 100 Kč.

18. 1. od 19.30 hodin 
THE DOORS: FINAL CUT (USA 1991)
Portrét skupiny The Doors režiséra Olivera Sto-
nea. Digitálně restaurovaná verze. České titulky, 
od 15 let, 138 minut. Vstupné 130 Kč.

19.–22. 1. od 16.30 hodin 
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM (ČR 2023)
PREMIÉRA. Rodinná komedie s hvězdným obsa-
zením, režie: Marta Ferencová, mládeži přístupný, 
93 minut. Vstupné 140 Kč.

19.–23. 1. od 19 hodin 
BABYLON (USA 2023)
PREMIÉRA. Drama, režie: Damien Chazelle, české 
titulky, od 15 let, 188 minut. Vstupné 150 Kč.

21. a 22. 1. od 14 hodin 
ZOUBKOVÁ VÍLA (Německo, Lucembursko 2022)
Animovaná komedie, režie: Caroline Origer, české 
znění, přístupný, 85 minut. Vstupné 130 Kč, děti 
110 Kč.

23. 1. od 16.30 hodin 
A PAK PŘIŠLA LÁSKA… (ČR 2022)
Komedie / drama, režie: Šimon Holý, od 12 let, 87 
minut. Vstupné 60 Kč.

24. 1. od 16.30 hodin 
SPOLU (ČR 2022)
Drama, režie: Martin Müller, David Laňka, mládeži 
přístupný, 120 minut. Vstupné 60 Kč.

24. a 25. 1. od 19.30 hodin 
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Komedie o  jedné hodně bláznivé oslavě naroze-
nin, režie: Marta Ferencová, mládeži přístupný, 93 
minut. Vstupné 140 Kč.

25. 1. od 17 hodin 
TIZIAN – ŘÍŠE BAREV (Itálie, Španělsko 2022)
Dokument, režie: Laura Chiossone, Giulio Boato, 
české titulky, mládeži přístupný, 90 minut. Vstup-
né 120 Kč.

26.–29. 1. od 17 hodin 
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM (ČR 2023)
Komedie, režie: Marta Ferencová, mládeži pří-
stupný, 93 minut. Vstupné 140 Kč.

26.–30. 1. od 19.30 hodin 
VE ZNAMENÍ BÝKA (USA 2022, Taurus)
PREMIÉRA. Drama, režie: Tim Sutton, české titul-
ky, od 15 let, 98 minut. Vstupné 140 Kč.

28. a 29. 1. od 14.30 hodin 
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ (USA 2022)
Animovaný / komedie, režie: Joel Crawford, české 
znění, přístupný, 101 minut. Vstupné 150 Kč, děti 
120 Kč.

30. 1. od 16.30 hodin 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 (ČR 2022)
Pohádka / fantasy, režie: Petr Kubík, mládeži pří-
stupný, 134 minut. Vstupné 60 Kč.

31. 1. od 15.30 hodin 
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ (USA 2022)
Animovaný / komedie, režie: Joel Crawford, české 
znění, přístupný, 101 minut. Vstupné 150 Kč, děti 
120 Kč.

31. 1. od 18.30 hodin 
AVATAR: THE WAY OF WATER (USA 2022)
Akční / dobrodružný / sci-fi / fantasy, režie: Ja-
mes Cameron, české znění, od 12 let, 190 minut. 
Vstupné 160 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

2.–31. 1. 
VYKOULUJ SI ODMĚNU
Rychlá dovednostní soutěž.

2.–31. 1. 
SNĚHULÁKOVINY
Tvůrčí dílna; výroba sněhuláka.

3. 1. od 10 hodin (do 3 let) 
5. 1. od 16.30 hodin (od 3 do 6 let) 
FLANDIL U DOKTORA
Seznámení se se šnekem Flandilem, jeho kama-
rády a s tím, jak to chodí u doktora; spojeno s te-
matickou tvůrčí dílnou. V rámci klubu Bělásek pro 
děti a rodiče, nutná rezervace předem.

27. 1. od 16.30 hodin 
TETOVÁNÍ NENÍ HRANÍ
Beseda o tetování s praktickou ukázkou v rámci 
teenclubu Gaučárna. .

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

2.–31. 1. 
ZIMA TADY STÁLE JE A MY SI S NÍ HRAJEME
Kvíz pro všechny děti předškolního věku.

14. 1. od 9 do 11 hodin 
ZIMNÍ RADOVÁNKY
Výtvarná dílna; výroba zimních dekorací.

21. 1. od 9 hodin 
STRAŠIDLA SE BOJÍ MĚSÍCE
Kouzelný příběh o holčičce Marjánce, která měla za 
ušima, spojený s  výtvarnou dílnou. V  rámci klubu 
Martínek pro děti předškolního věku a jejich rodiče.

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

2.–31. 1. 
TAJEMSTVÍ Z TELEFONU
Hádanka pro děti a mládež. Poznávání pohádko-
vé postavy podle indicií z telefonu.

18. 1. od 16 do 18 hodin 
GENERACE: FILMOVÝ KLUB
Projekce dokumentárního filmu zakončená vol-
nou diskuzí. Počet míst omezen.

19. 1. a 26. 1. 
SNĚHULÁCI POD SNĚHEM
Výtvarná dílna pro děti a mládež, výroba sněžítek 
a sněhuláků.

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

16.–31. 1. 
NOVOROČNÍ KVÍZ
Vědomostní soutěž pro dospělé čtenáře.

23.–31. 1. 
ZAMILOVANÁ ZVÍŘÁTKA Z PAPÍRU
Zábavné tvoření pro malé i velké děti.

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

2.– 31. 1. 
NA ZAHŘÁTÍ
Soutěž plná hádanek.

AKORD

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

3. 1. od 15 hodin 
SENIOR KLUB
Tradiční setkání s  programem a  tancem. Progra-
mem provází Zdeněk Kačor a  Šárka Zubková. 
Vstup zdarma.

14. 1. od 9 do 13 hodin 
MAXIMÁLNÍ OTEVŘENOST
Zážitkové workshopy. Nový třídílný program je ur-
čen všem, kteří chtějí žít ve větší pravdivosti vůči 
sobě a  druhým lidem. Další workshop se usku-
teční 18. února a  18. března. Cena v  předprodeji 
490 Kč, na místě 590 Kč /den. Cena za celý cyklus 
workshopů 1 170 Kč.

15. 1. od 16 hodin 
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
Maškarák se Zdendou zaručuje, že se děti po celou 
dobu nebudou nudit. Čeká je karnevalový průvod 
masek, písničky, soutěže a  hlavně spoustu tance 
a legrace. Vstupné 110 Kč.

25. 1. od 19 hodin 
ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
Jedná se humorné historky, které režisér Zdeněk 
Troška prožil a  svým typickým humorným po-
hledem na život je rád převypráví. Připraveno je 
100 minut laskavého humoru plus autogramiáda. 
Vstupné 280 až 320 Kč.

31. 1. od 19 hodin 
HOUSLE
„Zlodějíčkovské“ komediální drama o  dvou bra-
třích a  jejich rodinném příteli, ve kterém naděje 
na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost 
i sílu charakterů. Hrají: Jiří Langmajer, Pavel Liška, 
Milan Hein Režie: Ladislav Smoček. Vstupné 350 
až 490 Kč.

7. 2. od 15 hodin 
SENIOR KLUB

9. 2. od 19 hodin 
VALENTINE SHOW – MILOŠ KNOR

15. 2. od 19 hodin 
TAM A ZASE ZPÁTKY!
Divadelní show travesti skupiny Screamers.

23. 2. od 19 hodin 
KONKURZ
Inscenace Losers Cirque Company, kde o  vítězi 
rozhodnou sami diváci.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

27. a 28. 1. 
ČERTOVINY
Sraz dětí z  letních táborů. Nutno se přihlásit 
předem.

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

14. a 15. 1.  
FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Nutno se přihlásit předem.

22. 1. 
OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ LIGY – FLORBAL

28. 1. 
BADMINTONOVÝ TURNAJ
Turnaj se koná v hale sportovního areálu Ridera 
Sport Ostrava. Nutno se přihlásit předem.

VÍTKOVICE ARÉNA

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

www.ovajih.cz25
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OSTRAVA ARÉNA
3. 1. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC DYNAMO 
PARDUBICE
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

13. 1. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – RYTÍŘI KLADNO
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

20. 1. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
Utkání Tipsport hokejové extraligy

22. 1. od 16 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HOCKEY CLUB VER-
VA LITVÍNOV
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

27. 1. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – MOUNTFIELD HRA-
DEC KRÁLOVÉ
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

31. 1. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OCELÁŘI TŘINEC
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

5. 3. od 19 hodin 
THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW
Dark Side 50 Tour.

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

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

11. 1. od 14 hodin 
KAVÁRNA PRO PAMĚTNÍKY
Novoroční setkání. Zajišťuje Živá paměť, o. p. s.

16. 1. od 14 hodin 
MUZIKOTERAPIE

17. 1. od 14 hodin 
ZNÁZORNĚNÍ BIBLICKÝCH PŘÍBĚHŮ ŘADOU 
SVĚTOVÝCH UMĚLCŮ
Přednáška Mileny Slawíkové.

18. 1. 
BĚLSKÝ LES V ZIMĚ
Vycházka do okolí. Sraz v  10 hodin v  charitním 
středisku Gabriel.

24. 1. od 16 hodin 
ODPOEDNE S PÍSNIČKOU
Písničky k tanci i poslechu. Hraje Pete Sax.

25. 1. od 14 hodin 
SPOLEČENSKÁ HODINKA ANEB TRÉNINK 
PAMĚTI HROU

31. 1. 
NÁVŠTĚVA GALERIE CHAGALL
Prohlídka grafiky – Max Švabinský a  jeho žáci. 
Sraz v 10 hodin na zastávce tramvaje Kotva.

PŘEDNÁŠKA O  HISTORII OBVODU

První letošní přednáška o historii obvodu ponese název Smrt 
padala z  nebes. Tématem je největší spojenecké bombardování 
Ostravy, k němuž došlo 29. srpna 1944.

Kronikář obvodu Petr Lexa Přendík se zaměří na okolnosti 2. 
světové války, přípravu náletu, jeho průběh a  také následky. Bě-
hem přednášky budou představeny historické snímky pořízené 
po bombardování. Největší pozornost bude během výkladu vě-
nována Zábřehu nad Odrou. Přednáška se bude konat 12. ledna 
od 17.30 hodin na radnici Ostravy-Jih (ulice Horní 3, Hrabůvka). 
Přístupná je volně a bez předchozí rezervace.

FESTIVAL IQ PLAY ZABAVÍ CELOU RODINU

V  jednu velkou hernu se od 20. do 22. ledna promění 
Středisko volného času Zábřeh. Uskuteční se tam putovní 
festival IQ Play, kde budou k vidění a vyzkoušení hry a hrač-
ky edukativního charakteru, smyslové hračky, logické hry, 
stavebnice a Montessori pomůcky. Nebude chybět ani kou-
tek pro nejmenší děti.

„Těší nás zájem o  tuto akci. Na dětech je vidět radost 
z nových zážitků a v zápalu hry dokážou zapomenout i na 
své tablety a mobilní telefony. Edukativní hračky podporují 
u dětí kreativitu, jemnou motoriku, představivost, strategic-
ké a  logické myšlení. Ve středisku budou samozřejmě lek-
toři, kteří rádi vysvětlí pravidla her,“ uvádí Věra Stojarová, 
organizátorka festivalu.

Festival IQ Play je možné v pátek 20. ledna navštívit od 8 
do 17 hodin, ve dnech 21. a 22. ledna bude otevřeno od 9 do 
17 hodin. Jednotné vstupné je 80 korun. Za 240 korun se dá 
pořídit rodinné vstupné.

ZE SKŘÍNĚ DO SKŘÍNĚ
Ze skříně do skříně aneb Novoroční úklid šatníku je název 

akce, kterou mohou využít všichni, kdo potřebují provětrat 
šatník. Ti, kteří mají doma nepotřebné oblečení to, které jim 
leží ve skříni, nebo chtějí nakoupit nové kousky a prodat které 
už nenosí. Příchozí si budou moci nakoupit nové, ale i nošené 
oblečení, boty, doplňky, tašky a kabelky. Navíc za ceny, které 
rozhodně nebolí.

Akce se koná 29. ledna od 10 do 15 hodin v  prostorách 
Klubovny na ulici Odborářská v  Hrabůvce. V  případě zájmu 
o  prodej je nutné si předem za 100 korun pronajmout stůl. 
Více informací o  akci a  rezervaci stolů jsou k  dispozici na: 
www.kulturajih.cz.

Zábřeh po náletu; 29. srpen 1944

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

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU / NEMOVITOSTI .OVAJIH .CZ 
Lokalita Ulice č. o./č. p. Plocha v m2 Účel Minimální nájemné za m²/rok

Zábřeh Výškovická 2651/113 500,04 m² bývalá restaurace 1 000 Kč

Zábřeh Čujkovova 1713/17 93,72 m² bývalá prodejna 860 Kč

Zábřeh Pavlovova 1626/67 14,8 m² bývalá trafika 2 400 Kč

Zábřeh Čujkovova 3165/40a 25,32 m² 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: ostrava@sdilenainzerce.cz, tel. 723 681 051, 
728 745 831 • Vychází jednou měsíčně, mimo červenec, v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 2. 1. 2023 • Číslo: 1 • Výtisk zdarma • Stanoviska do-
pisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 1. 2023 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak. Foto na titulní straně: Martin Grobař.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA LEDEN A ÚNOR
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14 ho-

din a následující den odvezeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z os-
travských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství od-
padu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat je: 2 m³ (vejde se na přívěsný vozík 

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

Úterý 31. 1.
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23, 38, 50

Středa 1. 2.
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krásnoarmejců 22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74

Čtvrtek 2. 2.
Svornosti 35
Husarova 11

Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147, 157, 180
Srbská 1, 21

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

Úterý 7. 2.
K Odře × Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 2

Petruškova 20

Středa 8. 2.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 40, 60, 
87, 133, 108
Výškovická 54, 84, 94
Řadová 18, 34

Čtvrtek 9. 2.
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 8
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

Pondělí 13. 2.
F. Formana 18, 31
M. Fialy 3
V. Jiříkovského 15, 20, 50
J. Maluchy 14, 35
J. Matuška 14
J. Škody 10
V. Košaře 5, 11

Úterý 14. 2.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 6, 21
Na Obecní 6
Stadická 13

Středa 15. 2.
Dr. Martínka 5, 30, 59, 65
Dr. Šavrdy 1

Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova × Fr. Lyska

Čtvrtek 16. 2.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská × Sámova
U Lesa 45,80
Plzeňská 17
Horní 4, 20
Holasova 14
Klegova 74
Edisonova 81

Pondělí 27. 2.
Provaznická 1, 49, 72
U Prodejny 7

Klegova 72
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 33, 77
Hasičská 25

Úterý 28. 2.
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 1

PARKOVACÍ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Číslo stání Nájemné za měsíc

Bělský Les B. Václavka 42 53/1 400 Kč

Bělský Les B. Václavka 42 69/1 400 Kč

GARÁŽOVÁ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita Ulice č. o./č. p. Číslo stání Nájemné za měsíc

Dubina Fr. Formana 272/49 3 1 000 Kč

ovajih.munipolis.cz

Důležité informace 
z našeho obvodu přímo 

do vašeho telefonu

Munipolis
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ZÁVĚR ROKU JAKSEPATŘÍ
Spousta svátečně laděných akcí pro celé rodiny zpestřila předvá-

noční čas v našem obvodě. Na Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce bylo 
možné zhlédnout magické vystoupení houslisty Pavla Šporcla, Dalibora 
Gondíka s dixielandem i rock‘n‘rollového bandu Fireballs. Pro děti byla 
připravena mikulášská zábava s andělem, čertem a Mikulášem. Nechy-
běl ani kolotoč a minizoo s ovcemi, kozami, lamou, oslem a velbloudem.

O prezentaci lidových řemesel se postarali výrobci a prodejci háčko-
vaných hraček, ozdob z vlny, dřevěného nádobí i vánočních dekorací. 

Své výrobky nabízeli rovněž prodejci chutného občerstvení. Každo-
denní program na náměstí odstartoval už 1. prosince, kdy se roz-
svítil vánoční strom, lidé mohli ochutnat také punč starosty Martina 
Bednáře. Během celorepublikové akce Česko zpívá koledy, která se 
konala 7. prosince, si Jižané společně zanotovali nejen na samotném 
náměstí, ale i v základních a mateřských školách.

K příjemné atmosféře přispěla i padesátka nazdobených vánoč-
ních stromečků školáků z Jihu.


