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AKTUALITY

TAK NÁM ZVOLILI 
PREZIDENTA…

Kdo by neznal klasický začátek Haškova románu Osudy dobré-
ho vojáka Švejka a slavnou hlášku paní Müllerové v úvodu románu: 
„Tak nám zabili Ferdinanda!“ – na kterou jí Švejk odvětil: „Panenko 
skákavá, to vypadá na válku.“ V knize i ve filmovém zpracování po-
pisovaná situace vyvolává úsměvy, v současné realitě se obdobné 
prohlášení rovná výbušnině. Už proto, že v  posledních letech se 
válčí nedaleko našich hranic. V souvislosti s prezidentskými volba-
mi se naštěstí potýkáme jen s válkou názorovou. Ačkoli mě mnoh-
dy překvapuje razance některých zastánců toho či onoho kandidá-
ta, věřím, že ať již byl zvolen ve druhém kole prezidentských voleb 
kterýkoli z nich, je alespoň té volební válce konec.

Tento úvodník píši vzhledem k termínu tisku únorového vydání 
Jižních listů dříve, než je výsledek voleb znám. A skutečně doufám, 
že bitvy předvolebního období rychle utichnou a  zavládne klid 
a že jste si prezidenta zvolili vy. Možnost volby, jak jsem již mockrát 
řekl, považuji za obdivuhodný dar našich předků. Važme si prosím 
tohoto svátku demokracie, díky kterému máme příležitost na zá-
kladě vlastního přesvědčení a životních zkušeností dát hlas tomu, 
koho chceme mít v čele naší země dalších pět let.

O prezidentovi České republiky je nyní, kdy čtete tyto řádky, 
hlasem většiny rozhodnuto. Respektujme to prosím. I o tom demo-
kracie – vláda lidu je. Přeji naší zemi, ať ji nový prezident prezentuje 
důstojně a moudře. Jsme srdcem Evropy, zemí se lvem ve znaku 
a  s bohatou historií. To, jaká bude budoucnost České republiky, 
je nejen na prezidentovi, ale hlavně na nás. Podobně jako rozvoj 
a  budoucnost Jihu. I  tady máte možnost je přímo ovlivnit pro-
střednictvím projektů participace. V obvodě lze každoročně hlásit 
k realizaci vaše nápady v projektu Náš Jih, město Ostrava zapojení 
obyvatel podporuje projektem Tvoříme prostor. Vymyslet a přihlá-
sit nápad sice není tak snadné jako lamentovat na sociálních sítích, 
ale výsledek pak stojí za to. Stačí se projít Jihem a uvidíte, kolik 
míst získalo moderní a zajímavou podobu, smysluplný ráz. Nebo 
se podívejte na web: nasjih.cz.

Také radnice se snaží podpořit různorodé aktivity obyvatel 
Jihu. Postupným představováním spolků na stránkách Jižních listů 
chceme představit ty, které již fungují, a hlavně ostatním říci: Pojď-
te do toho taky! Bavte se, setkávejte se, vymýšlejte nové věci, které 
udělají radost vám i podobně naladěným lidem. A přijďte probrat, 
jak můžeme vaše činnosti podpořit. Těším se na to.

S přáním klidného února
starosta Martin Bednář

REPREZENTAČNÍ PLES 
OBVODU V AKORDU

Už tento měsíc se koná tra-
diční ples městského obvodu 
Ostrava-Jih.

Jeho třicáté pokračování 
zavítá 24. února do kulturního 
domu Akord v Zábřehu. Slav-
nostní zahájení se uskuteční 
v  19.30 hodin ve velkém sále, 
kde dále vystoupí Moondan-
ce Orchestra se zpěvačkou 
Dashou a  DJ Lowa, který zá-
roveň bude akci moderovat. 
V  klubu Akord je připraveno 

Praskání Rosti Petříka, také se 
představí se skupina Legendy 
se vrací v  čele s  Petrem Šiš-
kou. V hudebním sále zahraje 
k  poslechu a  tanci cimbálová 
muzika Friš.

Vstupenky v  ceně 600 až 
700 korun, a to včetně večeře 
a  welcome drinku, je možné 
zakoupit v  pokladně Akor-
du, v  infocentru na Náměstí 
Ostrava-Jih nebo online na 
webu: www.dk-akord.cz.

MASOPUST PLNÝ ZÁBAVY 
A DOBRÉHO JÍDLA

Folklorní jaro na Jihu aneb 
Na rynku je veselo je akce, kte-
rá zavítá 4. února na Náměstí 
Ostrava-Jih.

Zahájení Masopustu se 
slavnostní ceremonií a  prvním 
masopustním průvodem okolo 
rynku se uskuteční v  10 hodin. 
Následovat bude vynášení pra-
sátka, veselé povídání o  cestě 
masa řezníkem Krkovičkou 
a ukázky práce mistra řeznické-
ho, pohádka, kejklování, kome-
dianti, kejklíři a  žongléři. Závě-
rečným bodem programu pak 
bude Balounova polévka za 
kačku. Po celou dobu slavností 
bude návštěvníkům k  dispo-
zici CK polní pošta s možností 
poslat pohlednici s  razítkem 
poštmistra a  soutěže pro děti. 
Nebudou chybět ani ukázky ře-

mesel dávno zaniklých. Samo-
zřejmě jsou vítány masky, které 
k tradici masopustu patří.

„Jedná se o  první akci to-
hoto druhu v  našem obvodě, 
která naváže na další jarní 
akce na náměstí jako Veliko-
noce, stavění májky a  pálení 
čarodějnic. Naším cílem je 
připomenout tradice a  na-
bídnout možnost příjemného 
volnočasového vyžití i  sou-
sedského setkávání,“ říká sta-
rosta Martin Bednář.

Podrobný program je k dis-
pozici na webu: Kulturajih.cz. 
Projekt připravila příspěvková 
organizace Kulturní zařízení 
Ostrava-Jih s finanční podpo-
rou městského obvodu Ostra-
va-Jih a  Moravskoslezského 
kraje.
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AKTUALITY

PRVNÍ SE NARODILA STELA

Druhý lednový den bude na-
vždy v  rodině Halfarových za-
psán zlatým písmem. K dvoua-
půlleté Sáře se jim v 8.22 hodin 
narodila Stela. Stala se tak prv-
ním narozeným dítětem letoš-
ního roku s  bydlištěm v  našem 
obvodě. Holčička po porodu 
vážila 3,290 kilogramu a měřila 
50 centimetrů.

Šťastnou maminku Michaelu 
3. ledna navštívila ve vítkovic-
ké nemocnici místostarostka 
Markéta Langrová (na snímku), 
která jí předala mimo jiné zlatý 

řetízek se symbolem, velkou ky-
tici a dárkové předměty.

„Stelince přejeme, ať je zdra-
vá a  spokojená. Zodpovědné 
rodiče má, takže jistě bude mít 
krásný život,“ uvedla místosta-
rostka Langrová.

„Jméno jsme vybrali velmi 
rychle. Chtěli jsme nějaké ty-
picky české, které by začínalo 
na písmeno S, stejně jako Sára,“ 
řekl otec Jakub Halfar s tím, že 
na Jihu bydlí asi rok a čtvrt, pro-
tože se jim v Hrabůvce naskytla 
výhodná koupě bytu.

VSTUPENKY NA SLAVNOSTI JIHU JSOU JEŠTĚ V PRODEJI
Nadále pokračuje předprodej 

vstupenek na Slavnosti Jihu, kte-
ré se konají 17. a 18. června v areá-
lu bývalého fotbalového hřiště na 
ulici Svazácká v Zábřehu.

Pro návštěvníky jsou při-
praveny celodenní aktivity pro 
celou rodinu, vystoupení kapel, 
soutěže, zábavné atrakce, před-
staví se místní organizace, které 
zajišťují program pro děti a mlá-
dež, budou vyhlášeny osobnosti 
Jihu a chybět nebude ani boha-
tá nabídka občerstvení.

K dispozici jsou jednodenní 
vstupenky. V  případě zájmu 
o  oba dny akce je třeba mít 
lístek na sobotu a  na neděli. 
Cena vstupného na jeden den 
je 100 korun (v předprodeji), 
200 korun na místě, v den ko-
nání akce.

Vstup zdarma (s bezplatnou 
vstupenkou, kterou je nutné si 

vyzvednout co nejdříve, proto-
že po naplnění kapacity již další 
osoby vpuštěny nebudou) mají 
lidé nad 65 let, děti do 120 cen-
timetrů v  doprovodu dospělé 
osoby.

Výjimku mají držitelé průka-
zů TP, ZTP a ZTP/P, a to včetně 
doprovodu. Ti nemusejí předložit 

ani bezplatnou vstupenku a bu-
dou vpuštěni do areálu.

V sobotu 17. června se o hu-
dební doprovod postarají Lolli-
popz, 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.

Vstupenky lze zakoupit 
v infocentru na Náměstí Ostra-
va-Jih v  Hrabůvce, v  poklad-
nách Kulturního domu K-TRIO, 
Akordu v  Zábřehu a  také pro-
střednictvím nové webové 
stránky: Slavnostijihu.cz a  fa-
cebookového profilu Slavnosti 
Jihu.

BEZPLATNÁ 
PORADNA

Třináct let funguje na Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih 
(ulice Horní v  Hrabůvce) právní 
poradna.

Služba je pro obyvatele ob-
vodu zdarma. Zájemcům bude 
letos k  dispozici opět právník 
z renomované advokátní kance-
láře Jakovidis I Klega I Partners, 
který jim pomůže při řešení slo-
žitých situací.

„Bezplatný právní servis 
pravidelně využívá mnoho lidí, 
kteří přicházejí s  nejrůznějšími 
problémy,“ konstatuje starosta 
Martin Bednář s tím, že většinou 
se jedná o záležitosti týkající se 
bydlení, rodinných vztahů nebo 
zadlužení.

Bezplatné právní poraden-
ství je zajišťováno v  kanceláři 
B  321, budově B. Poradnu lze 
navštívit každou středu od 13 do 
16 hodin.

Rezervace zajišťuje sekreta-
riát právního odboru na lince: 
599 430  335. K  využití této 
služby je nutné se předem tele-
fonicky objednat, aby si právník 
na klienta mohl vyhradit po-
třebný čas.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ 
JMÉNA

Loni se narodilo 802 
dětí s  trvalým pobytem 
na území městského ob-
vodu Ostrava-Jih. Rodiče 
vybrali pro své potom-
ky také netradiční nebo 
spíše zahraniční jména, 
jako jsou například Elia-
kim Nathaniel, Sajmon, 
Rayan, Timothy (chlapci), 
Khanh Vy, Freya, Maya, 
Melody, Meryem, Alisha, 
Amaia (dívky). Pokud se 
týká četnosti jmen, tak 
loni přišlo na svět nejvíce 
Jakubů, zatímco v  roce 
2021 bylo nejfrekvento-
vanějším jménem Adam. 
Velmi často rodiče volili 
i Daniela, Dominika, Tobi-
áše, Olivera nebo Lukáše. 
U děvčátek kralovala Vik-
torie, která na pomyslném 
trůnu vystřídala Elišku, jež 
byla druhým nejčastějším 
jménem. Početné zastou-
pení měly rovněž Kláry 
a Natálie.

www.ovajih.cz33
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AKCE A NOVINKY, KTERÉ BY VÁS 
MOHLY ZAJÍMAT

SŇATKY
Loni bylo u  zdejšího matričního 

úřadu uzavřeno 220 sňatků, z  toho 
17 církevní formou. Předloni uzavřelo 
manželství 193 párů. V minulém roce 
se rovněž uskutečnila jedna diaman-
tová svatba a  tři zlaté svatby. Pokud 
chtějí snoubenci z  Jihu, Hrabové 
a  Proskovic uzavřít manželství, musí 
se dostavit na matriku úřadu (Horní 3, 
Hrabůvka). Více informací na telefon-
ním čísle: 599 430 385.

KAVÁRNA V JUBILEJNÍ
Aktuálně je možné do nájmu získat 

kavárnu na ulici Velflíkova 14 v  Hra-
bůvce. Prostory o  velikosti 187,12 m² 
(včetně skladu potravin) se nacházejí 
v  přízemí. Nebytový objekt je po re-
konstrukci. Více informací, jako jsou 
například výše nájemného, fotografie, 
plánek, formuláře žádosti, kontaktní 
osoby ve věci prohlídky, pronájmu 
atd., je uvedeno na webové stránce: 
nemovitosti.ovajih.cz.

ZASTUPITELSTVO
Zasedání Zastupitelstva městské-

ho obvodu Ostrava-Jih se koná 16. 
března od 13 hodin ve 4. patře budovy 
A  Úřadu městského obvodu Ostra-
va-Jih (Horní 3, Hrabůvka). Zájemci 
mohou v  den konání zastupitelstva 
sledovat celé jednání online přeno-
sem na internetu. Pořízen bude také 
videozáznam, který bude následně 
uveřejněn na youtube kanálu: Měst-
ský obvod Ostrava-Jih.

ZMĚNA ZÁSAD
Od 1. ledna 2023 platí nové podmín-

ky pro pronájem garáží, garážových 
a parkovacích stání v parkovacích ob-
jektech spravovaných městským ob-
vodem Ostrava-Jih. Nebudou už vyři-
zovány žádosti zájemců, kteří nemají 
trvalé bydliště na Jihu, a  žádosti zá-
jemců, kteří jsou nájemci dvou a více 
míst k  parkování. Další informace na 
webu: nemovitosti.ovajih.cz v  sekci 
Zásady a pravidla.

OSOBNOST JIHU
Do 25. května lze na e-mailovou 

adresu: osobnost@ovajih.cz zasílat 
návrhy na ocenění Osobnost Jihu. 
Obsahovat musí jméno, příjmení a ad-
resu osoby, její vazbu na Jih (součas-
né nebo dřívější bydliště; působiště 
v rámci oceňované aktivity atd.), kon-
takt (telefon, e-mail) a  důvody, proč 
by měla právě ona získat ocenění 
osobnost Jihu. Na snímku loňský oce-
něný Lubomír Man.

HLEDÁ SE NÁJEMCE
Zájemci o podnikání v gastrosluž-

bách mají nyní k  dispozici restauraci 
s  barem v  Kulturním domě K-TRIO 
na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce. Zre-
konstruované restaurační prostory 
včetně plně vybavené kuchyně, kde 
lze připravovat i teplé pokrmy, se na-
cházejí v  přízemí. Café bar je v  prv-
ním patře. Podrobnosti k  pronájmu 
jsou uvedeny na webové stránce: 
nemovitosti.ovajih.cz.

Foto: archiv Jany Hellerové
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DLOUHODOBĚ ODSTAVENÁ VOZIDLA

V  obvodě neustále stoupá počet od-
stavených vozidel a vraků. V  loňském roce 
odboru dopravy a komunálních služeb bylo 
oznámeno 189 takovýchto případů.

Zákon určuje, jak v  těchto záležitostech 
postupovat. Dlouhodobě odstavená vozidla 
jsou ta, která mají více než šest měsíců pro-
padlou pravidelnou technickou prohlídku.

„Za vrak zákon označuje vozidlo, které je 
pro závady technicky nezpůsobilé k provozu 
na pozemních komunikacích. Obnovení způ-
sobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění 
nebo opravu podstatných částí mechanismu 
nebo konstrukce silničního vozidla. Dále to 
jsou vozidla, která není možné identifikovat 
prostřednictvím identifikačního čísla vozidla 
umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, 
za čelním sklem nebo na výrobním štítku,“ 
upřesňuje místostarosta pro odbor dopravy 
a komunálních služeb Otakar Šimík s tím, že 
je poměrně komplikované s ohledem na tuto 
definici vozidlo za vrak prohlásit.

Jeho slova potvrzuje Daniel Jeřábek, ve-
doucí odboru dopravy a  komunálních slu-
žeb: „Jde o to, že například rozbitá okna či 
vypuštěné pneumatiky nejsou takové záva-
dy, které definici splňují. V praxi se tak pře-
vážnou měrou řeší dlouhodobě odstavená 
vozidla s neplatnou technickou prohlídkou.“

ZDLOUHAVÝ POSTUP
Postup směřující k odstranění vozidel je 

poměrně složitý a  zdlouhavý. Nejprve jsou 
zaslány výzvy provozovatelům vozidel, 

současně jsou vozidla těmito výzvami ole-
pena. „V  případě, že se po převzetí výzvy 
a uplynutí stanovené lhůty nic nestane, ná-
sledují další kroky stanovené zákonem, kdy 
konečným řešením je odtah vozidla a  jeho 
ekologická likvidace. Náklady na odstranění 
vozidla nese jeho provozovatel, neprokáže-
li závažné důvody, které mu znemožnily vo-
zidlo odstranit,“ říká místostarosta.

Definitivní odstranění vozidla z komunika-
ce může trvat i řadu měsíců od jeho nahlášení. 
Komplikovanější případy se mohou řešit i déle 
než jeden rok. Jedná se například o  situace, 
kdy je předmětem dědického řízení, vozidlo 
nemá registrační značku, nebo jde o vozidlo 
se zahraniční registrační značkou, kdy se slo-
žitou cestou zjišťuje majitel vozidla.

VŠÍMAVOST SE VYPLÁCÍ
V rámci území městského obvodu Ostra-

va-Jih jsou průběžně řešena vozidla prakticky 
ve všech lokalitách. Zvýšené počty takových-
to vozidel jsou obvykle na velkých parkovi-
štích. Úřadu je hlásí občané nebo strážníci 
Městské policie Ostrava, některá z nich jsou 
zjištěna vlastním šetřením v terénu.

„Aktuálně je v  řešení 44 vozidel. V pra-
xi se naštěstí setkáváme s  tím, že většina 
z  nich je po zaslání výzvy z  komunikace 
odstraněna, popřípadě provozovatelé zajistí 
platnou technickou prohlídku. Rádi bychom 
na občany apelovali, aby byli vůči svému 
okolí všímaví a vrak či vozidlo s neplatnou 
technickou prohlídkou delší než šest měsíců 

ohlásili, protože zbytečně zabírají tolik po-
třebná parkovací místa,“ uvádí místostaros-
ta Šimík.

HLAVNÍ SLOVO MÁ VLASTNÍK
Na druhé straně není potřebné hlásit vo-

zidla, která pouze delší dobu parkují na jed-
nom místě, přičemž nejsou vrakem a  mají 
platnou technickou prohlídku. Tato vozidla 
neporušují žádný právní předpis. Parkují-li 
v souladu s pravidly silničního provozu, ne-
lze vůči nim uplatnit popsaný postup.

Odstraňování dlouhodobě odstave-
ných vozidel či vraků z  komunikací a  další 
nakládání s  nimi upravuje zejména zákon 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Ačkoliv ze zákona vyplývá, že se uvede-
nými záležitostmi zabývá vlastník pozemní 
komunikace, ne všechna vozidla přísluší 
k řešení městskému obvodu. Takové podně-
ty jsou předávány k dalšímu postupu vlast-
níkovi dotčené komunikace.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Občané mohou informace o  odsta-
vených vozidlech a  vracích podávat 
na odbor dopravy a  komunálních 
služeb, a  to na e-mailovou adresu: 
eva.hebdova@ovajih.cz.
Zároveň jim zde budou zodpově-
zeny podrobnosti týkající se této 
problematiky.

www.ovajih.cz5 www.ovajih.cz5
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VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JSOU V KOMUNÁLNÍ POLITICE 
VELKÉ TÉMA, ŘÍKÁ STAROSTA MARTIN BEDNÁŘ
V rubrice 3+1 dostává tentokrát prostor starosta Martin Bednář, který zodpovídá za úseky vnitřního kontrolního úseku, za-
dávání veřejných zakázek, legislativní činnosti, obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární ochrany, veřejného pořádku, 
záležitosti volených orgánů, propagace, marketingu a kultury.

1. Nově do vaší kompetence přibyly pro-
pagace, marketing a  kultura městského 
obvodu. Na co zaměříte především svou 
pozornost?

Dlouhodobou snahou vedení obvo-
du i  mým úkolem je pokračovat v  oživení 
a rozšíření volnočasových aktivit a zapojení 
obyvatel do dění na Jihu. Jednou ze zajíma-
vých možností jsou mini granty na podporu 
sousedských aktivit. Chystáme řadu nových 
akcí pro veřejnost včetně adventních dnů 
a  novoročních oslav. Nesmíme usnout na 
vavřínech, vždyť jsme loni vyhráli soutěž 
o  nejhezčí vánoční strom České republiky. 
Z  našeho rozpočtu dotujeme většinu akcí 
Kulturního zařízení Ostrava-Jih, letos se 
například v  jeho režii uskuteční první Ma-
sopust. Chceme také mnohem více využívat 
naše sály a nabídnout obyvatelům obvodu 
lákavé programové nabídky, burzy i  různé 
degustace. V  posledním roce zabodovalo 
také Kino Luna, v  němž se promítaly pre-
miéry filmů a  kam návštěvníci chodili na 
zajímavé besedy. Je potřeba, aby naše pro-
story využívaly nejen školy, ale také spolky 
a občané. Budu rád, když se na mě nebo na 
radu obvodu obrátí lidé, kteří budou mít fajn 
nápad v oblasti kultury, volného času nebo 
sousedských aktivit. Co mě vždy zamrzí, 
jsou podněty nahradit raději kulturu a  zá-
bavu opravenými chodníky. Ubezpečuji, že 
do jejich oprav dáváme každoročně v rámci 

údržby desítky milionů korun. Do kultury jde 
o  mnoho méně peněz, přesto se snažíme, 
aby náš Jih žil a  lidé se bavili, protože ne-
jen prací je přece člověk živ. Hlavně na tyto 
akce choďte, ať víme, že to má smysl a  ať 
se na nich můžeme společně nejen dobře 
pobavit, ale i poznat se. Vidíte, úplně bych 
zapomněl na nejlepší ostravský projekt pro 
celou rodinu – Slavnosti Jihu s  ojedinělým 
konceptem, který chceme stále obohacovat 
a měnit k lepšímu.

2. Pod palcem, jak se říká, máte také za-
dávání veřejných zakázek. Jak si v  této 
oblasti vede Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih?

Veřejné zakázky jsou v  komunální poli-
tice velké téma. Již v prvním volebním ob-
dobí 2014–2018 jsme nastavili jasná kritéria 
a  maximální transparentnost. Využíváme 
nové metody, které nám zákon povoluje. 
Osobně bych uvítal, aby vítězné firmy více 
vnímaly i přínos společenské odpovědnosti 
a aktivně podporovaly místní spolky a orga-
nizace. Před čtyřmi roky jsme získali první 
místo v  celé České republice v  zadávání 
veřejných zakázek a odnesli si sošku Neplej-
tváka. Škoda, že se loni soutěž pro městské 
obvody neopakovala. Věřím, že bychom 
vítězství obhájili. Co mě štve, jsou, troufnu 
si říct, totální nesmysly, které lidé někdy 
píší o  tom, jak radní něco takzvaně berou. 

Vážení kritici, kdokoli se do výběrového ří-
zení může přihlásit, tedy i vy. Seznamte se 
s přísnými pravidly, která na úřadě v tomto 
směru uplatňujeme. Nepište na sociální sítě, 
ale máte-li skutečně jakékoli podezření, jed-
nejte a  oznamte vše příslušným orgánům. 
Po prošetření se sami přesvědčíte, že se nic 
nekalého u  zakázek, které mám pod svým 
odborem již devátým rokem, skutečně ne-
děje. I když už jsem si na hrdinství a urážky 
na sociálních sítích v  podstatě zvykl, stále 
mě štvou. Ale asi je taková doba. Naštěstí 
dobrých a rozumných lidí je většina, věci se 
daří viditelně posouvat kupředu, měnit život 
na Jihu k lepšímu a díky tomu vím, že pořád 
má smysl pokračovat v práci dál.

3. Ostrava-Jih je nejlidnatějším městským 
obvodem Ostravy. K  trvalému pobytu je 
zde nahlášeno zhruba 96 tisíc občanů ČR 
a  více než 5 tisíc cizinců. Žije zde však 
i řada lidí přihlášených v jiných obcích. Je 
to podle vás takto v pořádku?

Není. Všichni chtějí služby, opravené 
chodníky a kvalitní školy. To vše stojí nemalé 
peníze, které získáváme od města na zákla-
dě počtu obyvatel. Ztrácí tak jak obvod, tak 
samotní občané. Před měsícem jsme obda-
rovali prvního občánka Jihu, garáže budeme 
nově pronajímat jen obyvatelům obvodu, 
jen Jižané mohou využívat Senior Expres, 
v  době krize nebo epidemie může radnice 
pomoci adresně. To vše ale může směřovat 
jen k těm, kteří zde mají trvalé bydliště. I na-
dále budeme preferovat vlastní občany všu-
de tam, kde to zákony umožňují. A je ještě je-
den významný důvod – ačkoli na Jihu žijete, 
nemůžete volit své zástupce na radnici. Při-
tom přihlášení k trvalému pobytu je naprosto 
jednoduchý úkon u  nás na úřadě. A  pokud 
zde žijí mimoostravští, pak je to o důvod více. 
Máme nejnižší daň z nemovitosti, dotovanou 
cenu za svoz odpadu a další výhody. Tak na 
začátku roku učiňte správný krok a pomoz-
me si společně. Přihlaste se k trvalému poby-
tu v obvodu a staňte se našimi právoplatný-
mi sousedy, občany Ostravy-Jihu.

+1 Co byste poradil svému dvacetiletému 
já, kdybyste mohl?

Tvrdě se uč, choď na brigády, uč se jazy-
ky a hodně cestuj, Martine. A buď dobrým 
člověkem. Nikoho neponižuj a nad nikoho se 
nepovyšuj. (smích)

Martin Bednář se během Road Circusu zapojil do moderování akce.
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Foto: SDH Zábřeh

V  loňském roce oddělení veřejných 
zakázek Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih realizovalo 384 veřejných 
zakázek. Z  toho 225 bylo zaměřeno 
na opravy bytového fondu.

Odbor kultury a  vztahů s  veřejností 
realizuje nové projekty, které oboha-
cují kulturní a  společenský život na 
Jihu. Loni se uskutečnily tři premié-
rové akce, a to Jih ožije hudbou, Pes 
přítel na Jihu a Hurá k rybníkům.

Pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Zábřeh 
vzniká nové multifunkční hřiště u objektu V Zálomu. 
Je také zařazena do Integrovaného záchranného sys-
tému a v loňském roce zasahovala u 171 mimořádných 
událostí.

Díky tomu, že úřad používá otevřenou veřejnou soutěž i u veřejných zakázek, kde 
to zákon přímo nevyžaduje, podařilo se ušetřit téměř 22 milionů korun. Například 
u oprav bytového fondu byl rozdíl mezi konečnou cenou ve smlouvě a původně 
předpokládanou hodnotou veřejné zakázky zhruba 10,4 milionu korun.

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
zajišťuje pro své občany také bezplat-
nou právní poradnu. V loňském roce 
využilo tuto službu 307 klientů.

K  prezentaci Jihu slouží knihy Petra 
Lexy Přendíka. Kronikář obvodu je jako 
autor podepsaný pod sedmi publikace-
mi, které mapují historii Jihu. Poslední 
vydání Jubilejní kolonie: století nejkrás-
nější kolonie Ostravska je možné zakou-
pit v Kulturním zařízení Ostrava-Jih.

Technické služby Ostrava-Jih ve spoluprá-
ci s  externími firmami mají za úkol udr-
žovat zeleň v našem obvodě. Celkem má 
tato plocha rozlohu 3 387 021 m².Jedním z  center kulturního života na 

Jihu je Kino Luna. Loni zde zavítalo 
54 776 diváků.

171
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OBJEKT V ZÁLOMU MÁ NOVÝ VZHLED

Bývalá základní škola V  Zá-
lomu v  Zábřehu procházela od 
května do prosince loňského 
roku nákladnou opravou za 
25 milionů korun.

Objekt, který spravuje 
městský obvod Ostrava-Jih, 
získal novou fasádu a  střechy, 
je kompletně zateplený a  sou-
částí celkové rekonstrukce byla 
i  hydroizolace. Pro všechny or-
ganizace, které zde mají zázemí, 

byly navíc vybudovány vstupy 
do venkovního atria.

„Nového vstupu se dočkal 
také pavilon, kde sídlí Cirkus 
trochu jinak. Letos nás čeká dru-
há etapa rekonstrukce. Její sou-
částí je oprava atria, postaveno 
bude rovněž nové workoutové 
hřiště,” uvedla místostarostka 
Markéta Langrová, která má 
v  gesci bytovou a  nebytovou 
oblast.

Na podzim loňského roku 
byla zahájena stavba multi-
funkčního hřiště pro dobrovol-
né hasiče. „Pokud bude přát 
počasí, přepokládáme, že in-
vestice bude dokončena ještě 
letos,” doplnila místostarostka 
Langrová.

Rekonstrukce atria začne na 
jaře. „Chybět zde nebude per-
gola, pódium, přibudou lavičky 

a  zpevněné plochy. Atrium je 
osvětleno, a  to z  toho důvo-
du, aby ve večerních hodinách 
mohly probíhat akce,” dodala 
Markéta Langrová.

Atrium bude sloužit pouze 
jako zázemí pro spolky a  ná-
vštěvníky jejich aktivit. Celé 
je oploceno a  pod dohledem 
kamer, které jsou napojeny na 
městskou policii.

ZDRAVOTNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
Pohotovost pro dospělé na-

dále funguje v  areálu Městské 
nemocnice Ostrava (ulice Va-
renská, pavilon C1) a  je v  pro-
vozu ve všední dny od 17 do 22 
hodin a o víkendech a svátcích 
od 8 do 20 hodin.

Dětská pohotovost se nově 
nachází v  prostorách poliklini-
ky Fakultní nemocnice Ostra-
va (ulice 17. listopadu, Poruba) 
a  funguje ve všední dny od 
16 do 22 hodin a  o víkendech 
a svátcích od 8 do 22 hodin.

Urgentní zubní péči ze zdra-
votního pojištění zajišťuje or-
dinace v  areálu Ridera Sport: 

Zubní pohotovost – Dental 
Emergency (ulice Závodní 
2885/86, Vítkovice) od pondělí 
do pátku od 18 do 6 hodin, o ví-
kendu nepřetržitě.

Na rozdíl od zdravotnické 
záchranné služby je zdravotní 
péče v  rámci lékařské pohoto-
vostní služby poskytována v pří-
padech, které pacienta neohro-
žují na životě, takže nevyžadují 
neodkladný zásah zdravotnické 
záchranné služby. V případě, že 
se u  pacienta jedná o  závažný 
zdravotní stav, zasahuje na při-
volání zdravotnická záchranná 
služba.

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ DRŮBEŽE A PTACTVA
V souvislosti s  ptačí chřip-

kou a  požadavkem Státní ve-
terinární správy pro Moravsko-
slezský kraj nahlásili obyvatelé 
Ostravy-Jihu k  16. lednu 2023 
chov 506 kusů hrabavé drů-
beže (slepice, kohouti atd.), 14 
kusů vodní drůbeže (kachny 
atd.), 43 kusů holubů a  486 
kusů exotů (papoušci, andulky, 
kanárci atd.). Tyto údaje byly 
průběžně předávány Krajské 
veterinární správě. Hlášení, 
která dorazila do 10. ledna, 

byla předána hned druhý den. 
Pracovníci odboru výstavby 
a  životního prostředí denně 
vyřídili 150 až 200 telefonů 
s dotazy k dané problematice. 
Často se řešilo, zda musí ob-
čané hlásit i  to, že žádné ptá-
ky nechovají, nebo zda musí 
hlásit i  andulky a  papoušky. 
Správná odpověď na první 
otázku zní: ne, hlášení podáva-
li jen chovatelé. Odpovědí na 
otázku druhou je: ano, sčítali 
se všichni chovaní ptáci.

ZASTUPITELÉ ROZDĚLILI 
ÚČELOVÉ DOTACE

Více než 5 milionů korun roz-
dělili zastupitelé na posledním 
zasedání v  roce 2022 spolkům 
a organizacím působícím na Jihu.

Nejvíce, a  to 2,46 milionu, 
směřovalo do oblasti sportu, 
1,3 milionu do sociální oblas-
ti, 900 tisíc korun na projekty 
v  oblasti školství, vzdělávání 
a  900 tisíc korun putovalo do 
oblasti volného času a prevence 
kriminality.

Podrobné informace o  tom, 
kteří žadatelé finanční prostřed-

ky obdrželi, jsou k  dispozici na 
webových stránkách městské-
ho obvodu: ovajih.ostrava.cz 
v  sekci Občan a podsekci Úče-
lové dotace.

Oproti předchozímu roku 
došlo k navýšení finančních pro-
středků o  560 tisíc korun, a  to 
na 5,56 milionu korun. Příjem-
ci dotací již byli o  přidělených 
částkách informováni. Dochází 
k  postupnému uzavírání smluv 
a nejpozději v březnu spolky 
a organizace dotace obdrží.

Foto: Archiv ADRA

Dotaci na dobrovolnickou činnost v oblasti sociální péče obdržela 
také obecně prospěšná společnost ADRA.
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BEZBARIÉROVÁ RADNICE
Lidé s handicapem se budou 

snadněji pohybovat v  prosto-
rách radnice Ostravy-Jih (ulice 
Horní 3 v  Hrabůvce). Finišují 
práce v rámci rekonstrukce bu-
dovy B, které začaly v listopadu 
loňského roku. Zahrnovaly vy-
bourání stávajícího schodiště, 
které bylo nahrazeno betono-

vou rampou pro vozíčkáře. Díky 
ní budou mít občané lepší a po-
hodlnější přístup na odbory 
dopravy a  komunálních služeb, 
školství a sportu, investiční či na 
přestupkové oddělení odboru 
správních činností. Rekonstruk-
ce si vyžádala přibližně jeden 
milion korun.

DETEKTORY POSILUJÍ BEZPEČNOST
Malé, ale spolehlivé. Řeč je 

o detektorech požáru a plynu. 
První z  nich sehrál klíčovou 
roli v lednu ve Výškovicích. 
Obyvatelé z panelového domů 
uslyšeli pípat požární hlásič od 
sousedů a  ihned zavolali hasi-
če. Ti zjistili, že došlo ke spá-
lení jídla během vaření. Udá-
lost nakonec skončila šťastně, 
ale jen díky malému přístroji 
– detektoru požáru, protože 
i  spálené potraviny dokážou 
zapálit kuchyňskou linku a  od 
ní i celý byt.

Vedení radnice vnímá bez-
pečnost občanů jako jednu ze 
svých priorit. V  5  226 bytech, 
které městský obvod spravuje, 
jsou nainstalovány detekto-
ry kouře. Ve všech  213 bytech 
s plynovými kotly nebo ohřívači 
jsou i detektory oxidu uhelnaté-
ho. Senioři s  trvalým pobytem 
v  našem obvodě mohou po-
žární hlásiče i detektory oxidu 
uhelnatého získat zdarma. Pro 
více informací stačí kontaktovat 
Senior Point v Komorním klubu 
(ulice Velflíkova).

NÁJEMNÉ ZA POZEMEK POD GARÁŽÍ
Z důvodu zvyšujících se ná-

kladů na poštovné nebude rad-
nice zasílat poštovní poukázky 
k  úhradě nájemného za poze-
mek pod garáží. Nájemné lze 
uhradit na účet obvodu, který 
je uveden v  nájemní smlouvě, 
nebo v  pokladně úřadu (Hor-
ní 3, Hrabůvka). Informace, 
dokdy má být finanční částka 

uhrazena, je napsána v nájemní 
smlouvě. V případě nezaplacení 
nájemného do data splatnosti 
bude dlužná 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.

MÍSTO PRO SPOLEČENSKÉ 
I SPORTOVNÍ AKCE

Reprezentativní prostor, kde 
lze pořádat řadu kulturně-spo-
lečenských akcí. To je Klubovna 
na ulici Odborářská v Hrabůvce, 
kterou si mohou zájemci prona-
jmout k různorodým aktivitám.

Velký sál s kapacitou až 120 
návštěvníků a pódiem je vhod-
ný pro organizování přednášek, 
seminářů, workshopů, plesů, 
divadelních vystoupení, oslav 
v rámci narozenin, výročí, pro-
mocí a  podobně. Výhodou 
Klubovny je plně vybavené 

kuchyňské zázemí, šatna, další 
plusovou službou je zapůjčení 
dataprojektoru a  promítací-
ho plátna. V  případě vhod-
ného počasí je možné využít 
i zahradu.

Kompletní rekonstrukce pro-
stor v roce 2021 stála 6,2 milio-
nu korun.

Více informací k  pronájmu 
poskytne Jarmila Krejčová na 
telefonním čísle: 603  508  452 
nebo e-mailové adrese: jarmila.
krejcova@kulturajih.cz.

POMOCNÍCI PRO ÚKLID

Technické služby Ostrava-Jih, 
příspěvková organizace obvodu, 
získaly do svých řad výkonné 
posily.

Jejich strojový park se rozrostl 
o dva nové pomocníky typu Hako 
Citymaster 1650 Comfort. Dopo-
sud do ulic obvodu vyjížděly pou-
ze dva zametací stroje.

„Nová vozidla umí nejen za-
metat prach a drobný odpad, ale 
v zimním období se mohou sun-
dat kartáče, nasadit radlice a sy-
pače soli dokážou pomoci také 

s  odklízením sněhové nadílky,“ 
řekl místostarosta Otakar Šimík, 
který má ve své gesci mimo jiné 
odbor dopravy a  komunálních 
služeb.

Stroje jsou o  něco větší 
než jejich starší parťáci, a  pro-
to efektivnější pro úklid širších 
chodníků.

Za obě nová vozidla včetně 
nástaveb radnice městského ob-
vodu zaplatila 6,6 milionu korun, 
přičemž 2,6 milionu korun po-
skytlo statutární město Ostrava.

Foto: Technické služby Ostrava-Jih

UPOZORNĚNÍ
Pro různé sportovní i  kulturní aktivity je stále možné si 

pronajmout tělocvičny v základních školách nacházejících se 
v městském obvodě Ostrava-Jih. Preferovány jsou dlouhodo-
bější pronájmy na celý rok. V případě zájmu lze kontaktovat 
ředitele jednotlivých škol a dohodnout se na podmínkách.

Podrobnější informace jsou uvedeny na webu: 
ovajih.ostrava.cz, sekce Informační rozcestník a  podsekce 
Sport a sportovní zařízení a Volné prostory k pronájmům v tě-
locvičnách ZŠ Ostrava-Jih školní rok 2022/2023.

Foto: Kultura Jih
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V únoru se v městském obvodě Ostrava-Jih poprvé koná masopust. Které z kulturně-společenských akcí se zaměřením na 
udržování lidových tradic a k posílení komunitního života by měl obvod zachovat a podporovat? A jaké akce tohoto typu 
podle vás na Jihu chybějí?

Jiřina Chlebovská
ANO 2011

Masopustní tradice sahají do 
období 13. století a jejich původ 
je v předkřesťanských oslavách 
v  reji masek, hojnosti, veselí, 
sdružování a počátků vítání jara.

Komunitní život na Jihu je 
pestrý. Obvod nabízí občanům 
množství zájmových kulturně-

-společenských, sportovních 
akcí a  volnočasových aktivit, 
které jsou součástí informova-
nosti v Jižních listech. Za zmín-
ku stojí – Sousedské slavnosti, 
Folklor bez hranic, farmářské 
trhy, dětské pohybové kurzy 
v  K-TRIO a  podobně. Zvláště 
oceňuji setkávání s  jubilanty, 
vítání občánků, kluby seniorů 

a  Prázdniny na Jihu. Díky vzá-
jemnému setkávání a  správné-
mu životnímu stylu svůj život 
obohatíme radostí a  optimi-
smem. V  letošním roce se tra-
dičně uskuteční akce Slavnosti 
Jihu, kterou organizuje městský 
obvod a  na kterou se velmi 
těším.

Ivona Klímová
SPOLU

Městský obvod Ostrava-Jih 
je již dlouhodobě aktivní v  po-
řádání tradičních akcí v průběhu 
celého kalendářního roku a  já 
velmi vítám další novinku, a  to 
v  podobě konání masopustu. 
Život na velkých sídlištích je vel-
mi anonymní, a  proto jakákoliv 

příležitost, která vede k  setká-
vání a poznávání lidi navzájem, 
k oživení komunitního života ve 
městě, která vede ke společné-
mu příjemně strávenému času, 
je víc než potřebná a  nutná. 
A právě tradice a dávné zvyky, 
které dodávají našemu životu 
určitý řád, k  tomu bezesporu 
patří.

Nemohu říci, že mi právě 
teď něco konkrétního chybí, ale 
věřím, že kreativní organizátoři 
nás brzy překvapí zase něja-
kou novinkou, které se s  rodi-
nou, přáteli a s vámi všemi ráda 
zúčastním.

Pavlína Nováčková
Piráti

Udržování tradic v  obvodu, 
jehož kulturní identita se vzni-
kem sídlišť výrazně proměni-
la, není jednoduché a  může 
sklouznout k  trapnosti a  pi-
toresknosti. Doufám, že ma-
sopust na Náměstí Ostrava-Jih 
tuto náročnou roli ustojí. Moc 

pěkná tradice ze starých dob je 
vynášení Morany. Myslím ale, že 
nahlédnutí do kronik bývalých 
obcí Jihu může napovědět, na 
co by se radnice mohla zaměřit: 
příkladem jsou dožínkové slav-
nosti ve Výškovicích. A nemusí 
jít nutně o centralizovanou akci 
na Náměstí Ostrava-Jih, ale 
soubor komunitních aktivit na 

různých místech, třeba v býva-
lých vesnicích.

Je třeba také oslovit sdruže-
ní a spolky, které tradice udržu-
jí. Jinak lze slavit i  konec roku. 
Inspirací k  prožitku lidových 
slavností a pochopení jejich vý-
znamu je kniha Svátosti Lucie 
Králíkové.

Monika Šainarová
SPD

Letos poprvé se v městském 
obvodě bude konat masopust. 
Oslavy proběhnou v  sobotu 
4. února na Náměstí Ostrava-Jih 
pod názvem Folklorní jaro na 
Jihu aneb Na rynku je veselo!

Masopustní období vždy za-
čínalo od svátku Tří králů a kon-

čilo v úterý o půlnoci před Ška-
redou středou, přesně 40 dnů 
před Květnou nedělí. Byl čas 
se pořádně pobavit, než přišel 
šestitýdenní půst, kdy se křes-
ťané připravovali na Velikonoce. 
K masopustu patřily i zabijačky, 
soutěže o  nejlepší masopust-
ní maškaru, sousedské zábavy 
a průvody maškar.

I  další lidové tradice, jako 
například Velikonoce, pálení 
čarodějnic, stavění májky, vino-
braní, svatováclavské slavnosti 
a  samozřejmě oslavy v  období 
adventu, by měl městský obvod 
Ostrava-Jih zachovat a rozvíjet.

Hana Štanglerová
Ostravak

Zvyky, rituály a  svátky nás 
provázejí celým rokem, proto 
posílení komunitního života 
v našem obvodě by mělo kopí-
rovat ty hlavní z  nich. Tak jako 
na venkově i  ve městech již 
postupně znovu ožívají tradice 
formou setkávání pro občany. 

Masopust určitě patří k  těm 
známým a  je v  období, kdy 
moc akcí pro občany není. Již 
mnoho osvědčených z  nich se 
řadí k opakovaným a úspěšným 
v našem obvodě, třeba Kouzel-
né Vánoce na Jihu, Slavnosti 
Jihu nebo Jih ožije hudbou a ur-
čitě jsou hojně a  stále více na-
vštěvovány našimi občany, pro-

to jsem jednoznačně pro jejich 
zachování a  případné rozšíření 
nebo obměnu.

Ke zvážení nových typů akcí 
by určitě byl 1.  máj, jako český 
svátek zamilovaných, který má 
u  nás tradici, nebo období do-
žínek, které jsou oslavou konce 
léta a bohatství úrody.
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ORIGINÁLNÍ NÁPADY ZLEPŠUJÍ ZÁZEMÍ ŠKOL
Šestnáct základních škol z Jihu se loni zapojilo do školního participativního rozpočtu, takzvaného pébéčka (z anglického 
participatory budgeting). Každá ZŠ dostala od městského obvodu 30 tisíc korun na realizaci úspěšných projektů.

Akce trvá několik týdnů. Žáci 
nejprve představí nápady, jak 
by svou školu chtěli zlepšit a jak 
by připravenou částku využili. 
Návrhy z  hlediska proveditel-
nosti posoudí vedení školy ve 
spolupráci s  žákovským parla-
mentem. Ty, které nelze třeba 
z  důvodu finanční náročnosti 
provést, mohou být v budoucnu 
součástí jiných projektů.

ZÁBAVNÁ KAMPAŇ
Návrhy, které úspěšně 

projdou posouzením prove-
ditelnosti, postupují do hla-
sování. Tomu předchází pro-
pagace a  představení návrhů 
spolužákům.

„O počtu kvalitních nápa-
dů v  naší škole nebyla nouze. 
Zapotřebí proto bylo získat 

pro svůj projekt co nejvíce pří-
znivců, což žákům umožnila 
kampaň, bezpochyby nejzá-
bavnější část projektu. Zahájila 
ji výstava plakátů všech zú-
častněných tříd. Ve škole jste 
také mohli zahlédnout letáčky 
s hesly, nebo na facebookovém 
profilu školy obdivovat digi-
tální verze kampaní ve formě 
videí a prezentací,“ uvedla Mo-
nika Sekelová, koordinátorka 
školního pébéčka v  Základní 
škole Krestova.

Poté přichází ke slovu hla-
sování. Ve školách si mohou 
vybrat, zda využijí online apli-
kaci, nebo zvolí hlasování pro-
střednictvím volební schránky 
a  online formuláře. Vítězné ná-
vrhy jsou postupně ve školách 
realizovány.

NOVÝ MASKOT 
I DOTYKOVÁ PERA

Školní pébéčko se na Jihu 
uskutečnilo už počtvrté. V  ZŠ 
Provaznická si žáci mimo jiné 
odhlasovali dovybavení tělo-
cvičny a  školní knihovny. V  ZŠ 
Františka Formana upřednost-
nili nové pohovky.

„U nás vyhrál Apple pencil, 
což je dotykové pero na tablet. 
O prázdninách se proto učitelé 
seznamovali s touto technickou 
novinkou, aby ji mohli využít ve 
svých hodinách. Žáci jsou nad-

šení, že díky Apple pencil a iPa-
dům mohou doplňovat úkoly 
z učebnic, psát testy a dokonce 
si i  hrát,“ popsala Zuzana Šen-
keříková, školní koordinátorka 
v ZŠ Volgogradská.

Na originální nápad vsadili 
i v ZŠ Šeříková, kde bude školní 
akce rozveselovat maskot Šeřík 
(na snímku níže).

Mezi návrhy se ale objevily 
i  vyvýšené záhony, komposté-
ry, startovací bloky využitelné 
v  hodinách tělesné výchovy, 
stolní hry pro všechny apod.

náš
JIH

Školní 
participativní 
rozpočty
umožňují žákům podílet se 
na rozhodování o své škole.

30 000
korun pro každou

školu

16
zapojených

škol

Příprava kampaně v  rámci propagace nápadu Knihovna a  knihy 
všem v ZŠ Krestova

Maskot Šeřík se zúčastnil už loňského vánočního jarmarku.

Foto: ZŠ Krestova

Foto: ZŠ Šeříková
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V každém momentě, kdy upřednostňujeme potřeby druhých, dáváme najevo, že dotyční jsou pro nás důležitější než my 
sami. Zároveň tím vysíláme signál, že život není pouze o tom, co se děje nám. Podobně smýšlejících je stále více a více 
a patří k nim také Pavel Szturc. Ten byl dokonce statutárním městem Ostrava oceněn titulem Dobrovolník roku 2022.
Povídali jsme si nejen o jeho dobrovolnické práci, kterou už jedenáct let vykonává v hospici svatého Lukáše ve Výškovi-
cích, empatii, běžných radostech, ale řeč se stočila i na Jubilejní kolonii, kde Pavel Szturc bydlí.

 » Podle čeho hodnotíte druhé?
To je hned na úvod otázka na tělo. Tady 

jste trefil hřebíček na hlavičku.
 » V jakém smyslu?

Když jsem pracoval jako český národní 
expert ve Výzkumném fondu pro uhlí a ocel 
v  Bruselu, měl jsem zpočátku určitý pocit 
nedostatečnosti. Stále jsem se sám sebe 
ptal, zda jsou se mnou spokojení. Zda tu 
práci zvládám. A  bylo mi řečeno, že jsem 
možná zbytečně přecitlivělý a  příliš někte-
ré záležitosti v  sobě řeším. Na své činy se 
dívám hodně kriticky a  někdy se ve svých 
myšlenkách přistihnu, že se ve věcech straš-
ně pitvám. Bojuji s tím celý život. Je to lepší, 
než bývalo, ale posuzování druhých je pro 
mě stále výzva.
 » Jste tedy spíše nejistý, nebo sebevědo-

mý člověk?
Různě. Střídá se to ve vlnách. Ale kdybych 

byl úplně nejistý, tak bych nemohl mít za-
městnání, která dělám. Jsem jednak ředitelem 

Svazu kováren České republiky a  pak mám 
firmu, kde se zabýváme využitím odpadního 
tepla v hutích. V obou pozicích musím velmi 
často prokazovat určitou míru sebevědomí. 
Jinak bych tu práci nemohl dělat dobře.
 » Kde začal váš zájem o dobrovolnickou 

činnost?
Jednou se mě dcera zeptala, jestli bych 

nechtěl jít pracovat jako dobrovolník do 
hospice. Když jsem nad tím přemýšlel, za-
čalo mi vše do sebe zapadat. V  podnikání 
se mi dařilo, tak proč bych nemohl pomáhat 
druhým v naprosto opačné situaci. Mám za 
to, že bychom měli společnosti vracet to, 
co nám dává. Chytnul jsem se té myšlenky 
a v dobrovolnictví jsem se našel. Je to ná-
ročná práce, ale potřebná.
 » Nejsou to právě dobrovolníci, kteří nám 

ukazují, jak bychom měli obecně k  dru-
hým přistupovat?

Může být. Každý den přece lze udělat 
dobrý skutek ve prospěch druhého. A  ty 

se pak nabalují jako sněhová koule. Někdy 
podléháme tomu, jak je všechno špatně, ale 
není tomu tak. Měli bychom cíleně vyhle-
dávat běžné radosti každodenního života, 
které přispívají k  tomu, abychom se jako 
společnost posouvali dopředu.
 » Daří se vám tuto myšlenku naplňovat 

přímo v hospici?
Kromě návštěv pacientů u lůžka připravu-

jeme pro ně různé grilované pokrmy, pečeme 
pro ně buchty, dorty a koláče. Organizujeme 
posezení u  kávy. Občas na tyto akce zveme 
muzikanty, aby nám zahráli. Snažíme se, aby ty 
návštěvy měly společenský nádech a  nebyly 
jen ve vážném tónu. Dostáváme dobrou zpět-
nou vazbu i od rodinných příslušníků klientů, 
kteří tak s nimi nemusí být jen na pokoji, ale 
můžeme se všichni potkat třeba na zahradě.
 » Jak se příběhy z  hospice nenechat 

pohltit?
Člověk by si neměl některé věci připou-

štět. Doprovázel jsem například i  dvaatři-

SNĚHOVÁ KOULE DOBRÝCH SKUTKŮ
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cetiletého kluka. Byl ve věku mého staršího 
syna. To je úplně jiná nálož emocí, než když 
doprovázíte osmdesátiletého člověka. Jak-
mile se začnete některým věcem poddávat, 
je vhodné vyhledat někoho zkušenějšího, 
dát si chvíli pauzu. Máme i takzvané supervi-
ze, kde o těchto záležitostech mluvíme.
 » Je možné učit empatii, toleranci a  re-

spekt k druhým?
Nevím, zda se to dá učit, ale určitě může-

me našimi činy druhé inspirovat. Také přejí-
máme schémata a vzorce po rodičích a  ty 
kopírujeme. Ovlivňuje nás i naše pozorování, 
jak se kdo empaticky chová ke svému okolí.
 » Jak byste odpověděl těm, kteří tvrdí, že 

by chtěli pomáhat druhým, ale nemají čas?
Určitě to takhle může být. Nechtěl bych 

to zlehčovat. Potkal jsem spoustu lidí, kteří 
nemají lehký život. Svého času jsem pou-
žíval argument, že všichni máme 24 hodin 
a všechno ostatní jsou výmluvy. Ale není to 
dobré východisko k diskusi. Není dobré dru-
hým kázat.
 » Mnohdy nemáme všechny informace 

a vycházíme jen z toho, co si myslíme, že 
víme…

Přesně tak. Lepší je dělat svou práci po-
řádně, a třeba si toho někdo všimne. Potom 
to má větší efekt než vykládat, že když já 
mám čas, a  přitom mám dvě zaměstnání, 
tak ten, který pracuje jen osm hodin denně, 
také musí mít čas. To by bylo hodně povýše-
necké. Ti lidi mohou mít nejrůznější problé-
my – s partnerem, nemocné děti a podob-
ně. A  třeba nechtějí tím druhé zatěžovat. 
Pak už nemají energii na další aktivity. Když 
mají čas, tak si prostě potřebují odpočinout.
 » Jak odolat tomu, abychom věci viděli 

jen z našeho úhlu pohledu?
Dlouho mi to trvalo, ale díky známé knize 

Čtyři dohody jsem pochopil, kde jsem dě-
lal chybu. Uvědomil jsem si, že je zbytečné 
prosazovat jenom můj názor a neposlouchat 
druhé. I proto máme dvě uši a jen jeden jazyk, 
abychom více naslouchali a méně mluvili. To 

mi chybělo a často jsem se dostával do sle-
pých uliček. Toltécké učení mi ukázalo cestu, 
že z mnoha situací budu muset vycouvat. Ji-
nak se v nich budu jen motat a zápasit s nimi.
 » Jak se snažíte vybalancovat psychickou 

náročnost práce v hospici?
Věřím tomu, že ve zdravém těle je zdravý 

duch. Věnuji se proto činnostem, které mě 
nabíjejí. Velmi často podnikám horské túry, 
před šesti lety jsem absolvoval asi 140 vý-
stupů na Lysou horu za rok. Začal jsem se 
otužovat, preferuji zdravé a dobré jídlo. Čtu 
hodně knížek a článků na téma zdravého ži-
votního stylu.
 » Chodíte do hospice se strachem, že 

osobu, za kterou jdete, už nepotkáte?
Takhle to nemám. Nechodím pouze za 

jednou osobou. Říkám sestrám, že mi je 
jedno, za kým mě pošlou. Kromě tělesné-
ho otužování věřím, že pomáhá i otužování 
duševní. Mohou mě tedy hodit do jakéko-
liv vody, a bude záležet na mně, jak v tom 
poplavu.
 » Na kterém místě na Jihu načerpáte nej-

více energie?
Od roku 2001 bydlím v Jubilejní kolonii, 

a musím říci, že je to pro mě hodně dobré 

místo k  životu. Po všech stránkách. Mám 
skvělé bydlení v nájemním bytě. Od jara do 
podzimu jezdím na koloběžce, projedu ko-
lem úřadu a jsem v Bělském lese. Ve Svinově 
na vlakovém nádraží jsem autem za deset 
minut. Pro mě je Jih dobrá adresa a zvlášť 
Jubilejní kolonie je skutečně výkladní skříň 
Ostravy.
 » Zmiňujete bydlení v  nájemním bytě. 

Nepovažujete to za nevýhodu?
V  Belgii, kde jsem čtyři roky pracoval 

a  bydlel, je naprostý standard, že i  léka-
ři a  vědci bydlí v  nájemním bytě, a  nevidí 
to jako nějaké minus. Cítím se svobodný, 
a takhle mi to vyhovuje.
 » Jaké zaznamenáváte reakce od svých 

kamarádů a známých na vaši dobrovolnic-
kou činnost?

Kolegové z  práce, z  nichž mnozí jsou 
o  generaci starší, o  tom vůbec nevědí. To-
hle téma s  nimi vůbec neotevírám. Ale po 
tom ocenění mi nedávno jeden z nich říkal, 
že jemu volal nějaký známý, že prý jsem se 
stal dobrovolníkem roku. Tak jsem mu vy-
světlil, že chodím do hospice, a  on z  toho 
byl úplně perplex. Jinak podobné dotazy 
nedostávám.
 » Co jste se v hospici naučil?

Někdo je životní optimista, jiný je spíše 
pesimista. Hospic mi dává určité vyrovná-
ní v  tom, že není tak zle, jak by se mohlo 
zdát. Naučil jsem se, že když je člověk zdra-
vý, má skvělou rodinu a  dobrou práci, tak 
v podstatě nemá důvod, aby se skepticismu 
poddával.
 » Je činnostem dobrovolníků věnována 

ve společnosti dostatečná pozornost?
Myslím si, že se to zlepšilo. Podle mě spo-

lečnost práci dobrovolníků oceňuje. Vidím 
i u mladých lidí o dobrovolnictví zájem. Hle-
dají nějakou činnost, která by jim pomohla 
najít smysl jejich života, a dobrovolnictví na-
bízí určité řešení. Pro každého.

Ilustrační foto: Charita Ostrava
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SPORTOVNÍ HRY MÍŘÍ NA DUBINU
Žáci základních škol z  Jihu 

pokračují ve skvělých výsled-
cích v  rámci Ostravských spor-
tovních her.

Po úvodních disciplínách 
jsou na první příčce školáci ze 
Základní školy Bohumíra Dvor-
ského v  Bělském Lese, kteří 
v  loňském ročníku skončili na 
bronzové příčce. Třetí jsou loňští 
vítězové ze ZŠ MUDr. Emílie Lu-
kášové a Klegova.

Mezi 41 školami je na pá-
tém místě ZŠ Horymírova a na 
šestém ZŠ Srbská. Dále jsou 
zapojeny děti ze ZŠ  Krestova, 

ZŠ  Provaznická, ZŠ  Šeříková, 
ZŠ  Alberta Kučery, ZŠ Václava 
Košaře a ZŠ Mitušova.

Třetí ročník Ostravských 
sportovních her začal loni 
v  září a  školáci zatím mají za 
sebou soutěže v  přehazované, 
atletickém čtyřboji, přespolním 
běhu, florbale a šplhu.

V únoru čeká mladé spor-
tovce další sportovní výzva. Ve 
sportovním centru Dubina, kte-
ré se nachází na ulici Horní, se 9. 
února uskuteční florbalový tur-
naj. Ten je určen pro žáky čtvr-
tých a pátých tříd.

Bližší informace jsou na 
 webové stránce: talentova.cz, 

v sekci Projekty města, 
a orostrava.assk.cz.

OSMÁCI NAVŠTÍVILI TUTANCHAMONOVU HROBKU
Nevšední zážitek, který zau-

jal. Tak lze ve stručnosti zhod-
notit návštěvu brněnské výsta-
vy o  faraonu Tutanchamonovi, 
kterou v lednu navštívili žáci ze 
ZŠ Jugoslavská v Zábřehu.

Osmáci si prohlédli pohřební 
komory a  zlaté poklady z  fa-
raonovy hrobky, které byly na-
instalovány do podoby, v  jaké 
je objevil v roce 1922 britský 
archeolog a egyptolog Howard 
Carter.

Školáci včetně žáků z Ukra-
jiny se mohli na výstavu vydat 
díky tomu, že se Základní škola 
Jugoslávská od letošního roku 
zapojila do programu minister-
stva školství na podporu škol 
s  nadprůměrným zastoupe-
ním sociálně znevýhodněných 
žáků.

Až do 31. srpna 2025 tak 
bude moci čerpat dotaci na růz-
né programy a personální pod-
poru do výše 3,5 milionu korun.

UNIVERZITNÍ CITY CAMPUS OTEVÍRÁ BRÁNY
V  únoru bude oficiálně ote-

vřen City Campus Ostravské 
univerzity, který se nachází 
v centru Ostravy.

Součástí areálu jsou učebny, 
tělocvičny a  hudební sály, kde 
se začnou vzdělávat budoucí 
trenéři, učitelé, hudebníci, pro-
dukční a grafici.

Od března moderní komplex 
nabídne veřejnosti i  místním 
sportovním klubům řadu vý-
hod a nových možností. Velkým 
lákadlem pro amatérské i  pro-
fesionální běžce se jistě stane 
unikátní levitující ovál.

Vyznavači lezení zase uvítají 
lezeckou stěnu s  patnácti ces-
tami různé obtížnosti. Navštívit 
bude možné také Poradnu po-
hybových programů. „Certifiko-
vaný gymnastický sál nebo hala 

pro míčové sporty o  velikosti 
tří basketbalových hřišť jsou 
dalšími příležitostmi zde velmi 
často zavítat,“ konstatuje děkan 
Pedagogické fakulty Ostravské 
univerzity Daniel Jandačka.

K  obohacení kulturního ži-
vota v  Ostravě rovněž přispěje 
nový komorní sál pro více než 
200 diváků, kde se mohou ko-
nat koncerty a vystoupení inter-
pretů různých žánrů.

Významnou společenskou 
událost podpoří slavnostní ote-
vření. K  tomu dojde v  prvním 
týdnu letního semestru, který 
začíná 13. února.

„Symbolického přestřižení 
pásky a  slavnostního odhalení 
lavičky Václava Havla na nádvo-
ří kampusu se zúčastní premiér 
Petr Fiala a  také vedení univer-

zity, představitelé Ostravy a Mo-
ravskoslezského kraje,“ říká Adam 
Soustružník, vedoucí Centra mar-
ketingu, komunikace a  populari-
zace Ostravské univerzity, s  tím, 

že pro veřejnost jsou připraveny 
další akce.

Více informací o  kampusu 
je uvedeno na webové stránce: 
citycampus.osu.cz.

Foto: Asociace školních sportovních klubů

Foto: ZŠ Jugoslávská

Foto: Petra Kravalová
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POUTAVÉ HRÁTKY S ANGLIČTINOU
Mateřská škola Srbská po-

kračuje v  projektu výuky ang-
lického jazyka i  ve školním roce 
2022/2023.

„Záměrem je předškoláky 
seznámit s cizím jazykem a zdů-
raznit jim výhody toho, když se 
dokážou domluvit v  zahraničí. 
Děti se během učení soustředí 
na konkrétní činnost, cvičí paměť, 
učí se nové veršovánky a říkanky, 
pracují s dostupnými obrazovými 
podklady a  podobně,“ vysvětluje 
Eva Kubaštová z MŠ Srbská s tím, 
že v rámci výuky bývají preferová-
ny hry.

Za výhodu v  mateřské škole 
Srbská považují fakt, že se děti se-
znamují s angličtinou díky učitelce 
z této vzdělávací instituce.

„Ta pro ně není cizí, velmi dob-
ře je zná, mají k  ní důvěru, před 
kterou nemají zábrany,“ dodává 
Kubaštová.

ČOKOLÁDOVÉ VAŘEČCE VÉVODILY ZDRAVÉ POKRMY
Žáci ze základních škol Provaz-

nická, Krestova, Chrjukinova, Bře-
zinova, Mitušova 16, Kosmonautů, 
MUDr. Emílie Lukašové a Klegova 
se 19. ledna zapojili do 23. ročníku 
soutěže O čokoládovou vařečku.

Letos se soutěžilo na téma 
Rostlina místo masa, zdraví, síla 
a  krása. Sedmáci, osmáci a  de-
váťáci z  deseti ostravských škol 
připravili řadu lákavých pokrmů 
zdravého životního stylu.

Porota mohla ochutnat napří-
klad cizrnové ragú s rajčetem a se 

sýrem feta, rizoto s lesními houba-
mi, vločkové karbanátky s vídeň-
ským salátem na smetanovém 
dipu a podobně.

Z vítězství se nakonec radoval 
Vilém Vymazal (ZŠ I. Sekaniny), 
druhá příčka patřila Elišce Žaben-
ské (ZŠ F. Formana) a třetí skončila 
Tereza Kuželová (ZŠ Provaznická).

Do Střední školy společného 
stravování v Hrabůvce zavítal také 
starosta Martin Bednář, který nad 
soutěží O  čokoládovou vařečku 
převzal záštitu.

DĚJEPISNÁ 
OLYMPIÁDA

Více než 80 soutěžích ze 40 
ostravských základních a  střed-
ních škol se zapojilo do dějepisné 
olympiády, která se uskutečnila 
19. ledna v Základní škole Mitušo-
va 16 v Hrabůvce. Letošním téma-
tem bylo Rozdělený svět a  Čes-
koslovensko v něm 1945–1992.

V první kategorii pro základ-
ní školy a víceletá gymnázia zví-
tězil Tomáš Tulach (Gymnázium 
Olgy Havlové), druhý skončil 
Lukáš Karlík (Gymnázium Fran-
tiška Hajdy) a třetí Lenka Fráňo-
vá (Wichterlovo gymnázium). 
V  kategorii pro střední školy si 
nejlépe vedl Matyáš Janáček 
(Gymnázium Olgy Havlové), 
druhou příčku obsadil Vojtěch 
Herman (Sportovní gymná-
zium Dany a  Emila Zátopko-
vých) a  třetí Lukáš David (SPŠ 
stavební).

PŘEDŠKOLÁCI ROZVÍJELI SVOU KREATIVITU
Děti z  Mateřské školy Fran-

tiška Formana na Dubině získa-
ly zkušeností z vědy, ale i řeme-
slnou zručnost.

Projekt Veselá věda si kladl 
za cíl vyhledat u  dětí znám-
ky talentu a  prostřednictvím 
vybraných činností je rozvíjet. 
Vytipováno bylo 40 dětí, které 
prokázaly nadání v matematic-
kém kvízu, stavění podle plánu 
a  při jednoduchých chemic-
ko-fyzikálních pokusech. Své 
schopnosti si předškoláci vy-
zkoušeli i v praxi.

Smyslem projektu Už vím, jak 
na to bylo vzbudit v  dětech zá-
jem o řemesla a rukodělnou čin-
nost a rozvíjet manuální zručnost. 
Oba projekty spojovala snaha 
pomoci dětem rozvíjet kreativitu 
a chuť vyrábět a experimentovat.

Projekty byly financovány 
z příspěvků statutárního města 
Ostrava určených na podpo-
ru rozvoje řemesel a  talentů 
v technické, matematické a pří-
rodovědné oblasti.

Foto: MŠ Františka Formana

Foto: MŠ Srbská
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OPRAVDOVOST SE POZNÁ 
Jana Golová, 8 . ročník ZŠ

Opravdový kamarád tě vždycky podpoří. 
Když se ti nebude dařit ve škole nebo v prá-
ci, ať už budeš mít problémy s penězi, v ro-
dině, nebo když ví, že na něco máte, že máte 
šanci být v něčem úspěšný. Samozřejmě to 
tak nemůže ve všem být pořád. Například 
s  těmi penězi. Rád vám pomůže, ale tohle 
by nešlo dělat pravidelně. Peníze jsou jeho 
a vy se musíte postavit na nohy sami.

Každý kamarád by tě měl obejmout, utě-
šit a  popovídat si s  tebou, když ti nebude 
dobře a bude v tobě vládnout smutek.

Nikdy by ti neměl lhát. Nějaká malá ne-
škodná lež nevadí, ale když by vám lhal v ně-
čem, co by vás dokázalo hodně naštvat a vy 
byste to zjistili. Už by mezi vámi nebyla důvěra.

Kdyby vás někdo urážel, smál se, dělal na-
schvály nebo něco, co se vám zkrátka nelíbí, 
měl by se za tebe postavit a být na tvojí straně.

Pokud nejste urážlivý, měl by si z  vás 
umět udělat legraci. Když by byl na vás až 
moc hodný, pravděpodobně byste se unu-
dili se k smrti. Ale jen do té doby, než vám to 
bude nepříjemné.

Toto všechno musí být ale i z vaší strany. 
Pokud by vám s něčím pomohl, a vy byste 
mu to neoplatili, nebo se vám svěřil s  ně-
čím důležitým, a vy to řekli někomu jinému, 
nepočítejte, že vaše kamarádství bude po-
kračovat nadále. Možná že jednou by vám 
prominul, ale víckrát ne.

Musíte mít hlavně stejný pohled na věc, 
koníčky. Trávit s  ním volný čas, něčím, co 
vás baví, mít stejný humor, zasmát se u spo-
lečného filmu… Zkrátka abyste se spolu ne-
nudili. Neznamená to ale, že musíte být ve 
všem stejní. Váš kamarád by k vám měl být 
upřímný, tolerantní, obětavý, ochotný, sta-
rostlivý, důvěřivý, soucitný. Ale hlavně vás 
musí mít opravdu moc rád.

NA DŮVĚŘE ZÁLEŽÍ 
Veronika Nohelová, 6 . ročník ZŠ

Kamarádství je pevné a nekonečné pouto 
mezi dvěma nebo vícero lidmi. Kamarádství 
je zcela důvěrný vztah. Kamarád vás roze-
směje nebo s vámi dokáže soucítit. V tomto 
vztahu byste se měli cítit zcela bezpečně, 
nepřetvařovat se, nebát se dát najevo své 
emoce. Smysl přátelství je založen na důvě-
ře nikoli na lhaní urážení nebo tlačit na dru-
hého a  domáhat se jeho pozornosti. Je to 
prostě a jednoduše čistá důvěra, nic víc, nic 
míň. Vlastně každý vztah je založen na dů-
věře. Já sama mám přátel dost. A myslím, že 
ty kolektivy „kámošů“ jsou moc fajn. A zaží-
vám s nimi spoustu věcí a hlavně emocí a za 
nic bych ty zážitky s nimi nevyměnila.

Musím uznat, že i  ti nejlepší kamarádi se 
občas pohádají. Ale i přes tyhle malé hádky by 
opravdoví přátelé měli držet při sobě. V životě 
zažijeme spoustu emocí, ať už dobrých, nebo 
zlých. Ale tak je to i s přáteli, jak už jsem říka-
la, i ti nej, nej, nej kamarádi se občas pohádají, 
a důležité je se v takových situacích zamyslet 
nad tím, co jste s ním prožili, jak se k vám cho-
vali a jak se navzájem vnímáte.

Pokud opravdu zjistíte, že na vás ten člo-
věk tlačí a mermomocí vyžaduje vaši pozor-
nost, zvážila bych, jestli si s ním nepromluvit. 
Váš kamarád by měl znát hranice, neurážet 
vás, nelhat, nekřičet na vás, ale kdybych 
měla tyhle věci vyjmenovat všechny, byla 
by to moc dlouhá úvaha. Každopádně i  já 
jsem zažila falešná přátelství. Ale věřte mi, 
že podle mých zkušeností je přátelství dlou-
há cesta, někdy i boj.

Mám jednu kamarádku, Pepi se jí říká, 
bavíme se spolu už od školky, momentálně 
máme dobrý vztah, ale abychom přišly na 
to, že jsme dobré kámošky, jsme si musely 
projít dlouhou cestou plnou pochyb, hádek 
a usmiřování. Bylo to pro nás těžké, ale na-
konec jsme došly na konec a  odměna za 
tu dlouhou cestu bylo poznání. Ano, zjisti-
ly jsme, že bude lepší, když budeme držet 
všechny dívky při sobě, a věřte mi, že v naší 
životní situaci se nám to bude hodit jako sůl.

A má poslední rada na závěr – na pohla-
ví, vzhledu ani národnosti člověka nezáleží. 
Jestli jste si s  někým vzájemně sympatičtí 
a chcete se přátelit, udělejte to, protože v ži-
votě potkáte spoustu lidí, přátel, ale oprav-
du pravého přítele potkáte jen zřídka kdy.

JAKÝ BY MĚL BÝT OPRAVDOVÝ KAMARÁD?
Vždyť fůru přátel máš v zeleném údolí. Tak si jich jenom važ, ať už jsi kdekoliv… Zpívá se ve známé písničce. A jenom to 
potvrzuje fakt, že dobré vztahy s ostatními jsou zásadní pro náš spokojený život. Význam přátelství umocňuje i skuteč-
nost, že 22. února se každoročně slaví Den sesterství, jenž má své alternativní názvy jako Den zamyšlení či Vzpomínkový 
den. Jeho podstatou je právě přátelství.
Také žáci ze Základní školy Bohumíra Dvorského vnímají přátelství jako zásadní prvek jejich života, což vyplývá z násle-
dujících textových i výtvarných příspěvků.

Autorka kresby: Aneta Horáková, ZŠ B. Dvorského

Autorka kresby: Kristina Tsuperyková, ZŠ B. Dvorského

Autorka kresby: Natálie Šamková, ZŠ B. Dvorského

Autorka kresby: Natálie Pham, ZŠ B. Dvorského
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CO BY VÁM URČITĚ NEMĚLO 
UNIKNOUT

VALENTÝN
Už počtvrté zkrášlí obvod jako při-

pomínka svátku zamilovaných velká 
srdce, která budou umístěná ve ve-
řejném prostoru od 6. do 19. února. 
Náměstí Ostrava-Jih v  Hrabůvce oz-
dobí nasvícené dvojsrdce s  rozměry 
385×250 centimetrů. Naopak srdco-
vá brána s  dominující červenou bar-
vou a  rozměry 480×345 centimetrů 
bude v předprostoru Kotvy v Zábřehu 
nesvětelná.

SLEZSKÝ RYNEK
Koloběh Slezských rynků se po 

lednové pauze vrací. První z  nich se 
na Náměstí Ostrava-Jih v  Hrabůvce 
uskuteční 16. února a  následně 9. 
a 23. března. Od 8 do 17 hodin budou 
místní farmáři opět nabízet produkty 
z  domácího chovu, ke koupi budou 
podomácku upečené koláče, med, 
bylinné sirupy atd. Další termíny Slez-
ských rynků najdete v březnových Již-
ních listech.

ZÁBAVNÁ SHOW
Branky, body, vzpomínky s  Hon-

zou Kollerem je zábavná a motivační 
show, která se 22. března od 18 hodin 
uskuteční v Kině Luna. Akci moderuje 
sportovní komentátor Petr Vichnar. 
Program doplněný o videosestřihy 
zakončí autogramiáda s  oběma pro-
tagonisty. Více informací, včetně po-
drobností o  předprodeji, je uvedeno 
na webu: www.kulturajih.cz, sekce 
Kultura a Společenské akce.

OZO OSTRAVA
Odstartován byl 7. ročník Tematic-

kých výzev společnosti OZO Ostrava. 
V  rámci výzvy Zelená pro Ostravu 
podpoří více než milionem korun pro-
jekty zaměřené na výsadbu a údržbu 
veřejné zeleně ve městě.

Žádosti mohou uchazeči podávat 
do konce února prostřednictvím elek-
tronického formuláře dostupného na 
webové stránce městské odpadové 
společnosti: ozoostrava.cz.

TÁBORY PRO DĚTI
Obecně prospěšná společnost 

Pavučina, která sídlí v  objektu býva-
lé mateřské školy na ulici Bedrnova 
v  Zábřehu, připravuje jarní zážitkové 
tábory. První z  nich Pevnost Boyard 
je určen pro holky a kluky od 6 do 11 
let (4.–8. 3., Nivy u Vsetína). Ex-Camp 
(8.–12. 3., Nivy u  Vsetína) je naopak 
vhodný pro holky a kluky od 12 do 15 
let. Zájemci najdou více informací na: 
www.pavucina.net.

FOTOSOUTĚŽ
Redakce Jižních listů vyhlašuje 

celoroční fotosoutěž na téma – Os-
trava-Jih. Vítány jsou například foto-
grafie ze společenských akcí, veřej-
ného prostoru, reportážní, sportovní 
i umělecké.

Snímky lze posílat na e-mailovou 
adresu: fotosoutez@ovajih.cz. Nej-
lepší z  nich budou uveřejněny v  Již-
ních listech. Jejich autor také získá od-
měnu v podobě dárkových předmětů.

Foto: Daniel Kereškéni

Foto: OZO Ostrava
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JUBILANTI LEDEN

Jarmila Wodáková  .  .  .  .  .  .  . 95 let
Anna Matějová .  .  .  .  .  .  .  .  . 94 let
Vladislav Mandrla .   .   .   .   .   .   .   . 92 let
Marie Drncová  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92 let
Olga Weineltová  .  .  .  .  .  .  .  .  91 let
Jaromír Kohn.   .   .   .   .   .   .   .   .   .  91 let
Alexander Nedzelský  .  .  .  .  .  .  91 let
Zdeněk Hudec .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Josef Trnka   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Eva Klimšová .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 90 let
Štefan Gerčák  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 let

Barbara Isolde Hanselová  .  .  .  . 85 let
Božena Theimerová .   .   .   .   .   .   . 85 let
Antonín Koval  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Ivan Rusek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Jana Vyvialová .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Libuše Stará .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Mária Mišánová .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Marie Smitalová   .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Věra Bočková.   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Emerich Kohut .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Ladislav Kořenek .  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Karla Kubánková .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Ján Vohár  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jana Tobiášová .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jana Moravcová   .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Anna Podroužková .  .  .  .  .  .  . 80 let
Eduard Durgarjan .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Pavel Sobek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jan Vesík   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jana Barešová  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Naděžda Leherová  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jiří Kubinský .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Láska nám umožňuje být pro někoho vším, 
což zpomaluje naše stárnutí.

— Thomas Browne

JAZYKOVÉ KURZY DŘÍVE NAROZENÉ LÁKAJÍ
Senioři mají možnost navštěvovat ce-

loroční jazykové kurzy angličtiny, němčiny 
a ruštiny, které zajišťuje komunitní centrum 
Gabriel Charity Ostrava.

„K dispozici jsou čtyři úrovně angličtiny, 
a  to začátečníci, mírně pokročilí, středně 
pokročilí a  konverzace. Němčinu máme na 
úrovni začátečníků a těší nás i velký zájem 
o ruštinu, se kterou jsme začali loni,“ říká ve-
doucí střediska Veronika Curylová.

Každý z kurzů se koná jedenkrát týdně, 
přičemž jednu skupinu tvoří deset až dva-
náct seniorů. Dosud jsou ještě volná místa 
v angličtině pro začátečníky i pro mírně po-
kročilé a ruštině. „Nechceme mít v kurzech 
třicet lidí, kde by se někteří ztratili v  davu. 
Jde nám hlavně o  kvalitu,“ uvádí Curylová 
s tím, že průměrný věk studujících je přibliž-
ně osmdesát let.

Zájemci o jazykové kurzy, které probíhají 
na ulici Čujkovova 40a v  Zábřehu, mohou 
kontaktovat Veroniku Curylovou na telefon-
ním čísle: 731 131 951 nebo e-mailové adre-
se: gabriel@ostrava.charita.cz.

Jakmile se senioři stanou klienty komu-
nitního centra Gabriel, mohou zdarma vy-
užívat i další aktivity, které středisko nabízí.

ZLATÁ A DIAMANTOVÁ PROMOCE VYSOKOŠKOLÁKŮ
VŠB – Technická univerzita Ostrava hle-

dá své absolventy. Dne 22. září 2023 totiž 
pořádají v tamní aule v Ostravě-Porubě na 
ulici 17. listopadu zlatou promoci. Jedná se 
o slavnostní setkání bývalých studentů Vy-
soké školy báňské, kteří tuto školu absolvo-
vali před 50 lety.

Pro účastníky je připraven dvoudenní 
program. Ve čtvrtek 21. září je naplánovaná 
exkurze v  univerzitním kampusu, návštěva 
pracovišť a laboratoří. O den později 22. září 
se uskuteční slavnostní předávání pamět-
ních diplomů a dojde také k odhalení stopy 
významného absolventa na chodníku slávy 
před budovou rektorátu.

Tato tradice sahá až do roku 2014, při-
čemž na chodníku slávy jsou dosud zazna-
menány stopy Jana Světlíka, Karla Mazance, 
Petra Horyla, Josefa Aldorfa, Jana Schenka, 
Miroslava Štepána, Miroslava Mohyly, Zdeň-
ka Vašíčka a Pavla Bartoše.

V případě zájmu absolventů z roku 1963 
se uskuteční diamantová promoce.

Zájemci o  obě akce mohou kontakto-
vat Janu Harvišovou na telefonním čísle: 
731  140  466, nebo mohou psát na e-mai-

lovou adresu: alumni@vsb.cz. Následně 
jim budou zaslány pozvánka s  potřebnými 
informacemi a pokyny k registraci.

HEIDI JANKŮ ZAZPÍVÁ 
NA PLESE SENIORŮ

Populární zpěvačka Heidi Janků bude hlav-
ní hvězdou březnového plesu seniorů. Ten se 
nakonec z  technických důvodů z  pátečního 
termínu přesouvá na čtvrtek 9. 3. 2023.

Místo konání se nemění, takže všichni 
tancechtiví senioři se mohou potkat v kul-
turním domě Akord od 15 do 20 hodin. 
Organizátoři připravili bohatý program 
s  řadou kulturních vystoupení. Zajištěna je 
rovněž štědrá tombola.

Akci moderují Zdeněk Kačor z  Akordu 
a Šárka Zubková, referentka odboru kultury 
a vztahů s veřejností.

Vstupenky na ples seniorů lze od 7. února 
zakoupit v pokladně Akordu nebo prostřed-
nictvím webu: www.dk-akord.cz.

Foto: VŠB - TU Ostrava

Ilustrační foto
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ELEGANT CHCE BÝT PROSPĚŠNÝ
Spolek Elegant vznikl v roce 

2019 a navazuje na činnost Mo-
ravskoslezské župy cyklistic-
ké, která společnými projekty 
sdružovala a propojovala různé 
spolky.  Jeho sídlo se nachází 
v Zábřehu-Družstvě.

„Spolková činnost měla vždy 
významnou roli ve společnos-
ti a  jsme přesvědčeni, že má 
své místo také v  současnosti. 
A proč název Elegant? Protože 
elegance a  noblesa prospívají 
jedincům i  společnosti, všem 
sluší a krásně se s nimi žije,“ říká 
Karin Raszková, která společně 
s  Michalem Dvořákem Elegant 
založili.

Zaměřují se na organizování 
sportovních a  kulturních akcí, 
cyklovýletů i  výstav. Jako svou 
srdcovku označují Promenádu 
v Jubilejní kolonii, která každo-
ročně v červenci zpestřuje spo-
lečenské dění na Jihu.

„Dále jsme v  našem obvo-
dě připravili tradiční Čaj o páté 
v Družstvě, akce v  rámci Swin-
gového léta, komentované 
vyjížďky Do sedel a  na závěr 

roku Sousedské Vánoce,“ vy-
jmenovává Raszková s  tím, že 
jako organizátoři jsou podepsá-
ni i  pod projekty s  přesahem 
za hranice Moravskoslezského 
kraje.

Zmínit lze například Mistrov-
ství České republiky na historic-
kých kolech nebo Mezinárodní 
mistrovství České republiky 
v  historickém lyžování. „Loni 
naše aktivity navštívilo více než 
8 tisíc účastníků,“ dodává spolu-
zakladatelka spolku.

Elegant tak díky svým čin-
nostem podporuje mezigene-
rační dialog a realizuje projekty, 
ve kterých se zrcadlí jejich zá-
jmy: sport, kultura, swing.

„Většinu akcí na Jihu připra-
vujeme s  podporou radnice 
Jihu a ve spolupráci se Spolkem 
velocipedistů Moravan. Jsme 
potěšeni, že se daří propojo-
vat spolky a  organizace. Má to 
smysl a rádi bychom inspirovali 
ostatní občany k zahájení spol-
kové činnosti a  splnění svých 
snů. Být prospěšný je fajn,“ uvá-
dí Karin Raszková.

Aktuálně členové spolku 
chystají výstavu Počátky Lyžní-
ků v  Beskydech, kterou bude 
možné od 16. února navštívit 
v Ostravském muzeu.

O  dva dny později, to zna-
mená 18. února, se na Bílé usku-

teční exhibice historického ly-
žování. Jedná se o akci v rámci 
oslav 60. výročí sjezdového ly-
žování na Bílé.

Další informace o  aktivitách 
spolku jsou na webové stránce: 
www.elegantspolek.cz.

ROZTANČENÝ HOLÚBEK ZAUJAL I NA BALKÁNĚ
Severní Makedonií to ne-

skončilo. I  tak lze nahlížet na 
loňské vystoupení dětského 
folklorního souboru (DPS) 
Holúbek na folklorním festivalu 
v této balkánské zemi.

„Děti byly nadšené, naše 
vystoupení mělo velký úspěch 
a  získali jsme pozvání na další 
zahraniční festivaly, na které se 
již pilně připravujeme a jsou pro 
nás velkou motivací,“ prozra-
zuje Kristýna Mílková, vedoucí 
DPS Holúbek.

Soubor působí v  Ostravě 
více než 27 let a  sdružuje přes 
50 členů od čtyř do šestnácti 
let. Velmi aktivní je také na Jihu, 
kde je častým hostem akcí po-
řádaných radnicí, vystoupil i na 
festivalu Folklor bez hranic.

„Svým tancem a  zpěvem 
zpestřujeme život také senio-
rům v  Domě s  pečovatelskou 
službou na ulici Čujkovova,“ do-
dává Mílková, jež se kromě lé-

kařského povolání věnuje právě 
této volnočasové aktivitě.

Každý z  členů Holúbka je 
všestranně zaměřený. „Děti se 
učí tanečnímu pohybu. Musí 
umět zvládat náročnější taneční 
choreografie, základy lidového 
zpěvu a  scénický projev na je-
višti,“ říká Mílková, kterou těší, 
že v  týmu mají ostravské i  mi-
moostravské tanečníky.

„Chtěli bychom poděkovat 
radnici Jihu za podporu naší 
činnosti, bez které bychom ne-
mohli uskutečnit řadu našich 
aktivit. A  ti, kdo mají doma ši-
kovného malého tanečníka či 
šikovnou tanečnici, mohou za 
námi kdykoliv přijít,“ uzavírá 
umělecká vedoucí souboru.

Informace o  souboru Holúbek 
jsou na: www.holubek.cz.

PODPORA 
SPOLKŮ

Městský obvod Ostra-
va-Jih podporuje aktivity 
spolků prostřednictvím 
účelových dotací. Zájemci 
však mohou využít také 
nefinanční formu pomoci.

Může se jednat napří-
klad o  zapůjčení pivních 
setů, lehátek či stanů jako 
v  případě akcí Promená-
da v  Jubilejní kolonii, Čaj 
o  páté v  Družstvě, Výško-
vické swingování atd., které 
připravuje spolek Elegant.

Podrobnější informace 
zájemcům poskytnou na 
odboru kultury a  vztahů 
s  veřejností (Úřad měst-
ského obvodu Ostra-
va-Jih, Horní 3, Hrabůvka, 
budova A, kancelář 105). 
Volat lze i na telefonní čís-
lo: 599 430 230.

Foto: spolek Elegant

Foto: DPS Holúbek
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TAJEMSTVÍ TŘÍ KAMENNÝCH KŘÍŽŮ
Jako dítě jsem se toulal starými částmi Zábřehu. Již tehdy jsem si všiml, že zde stojí tři kamenné kříže. Stály zde zapo-
menuté, zašlé a připomínaly někdejší vesnický ráz Zábřehu uprostřed sídliště. Po letech jsem si na kříže vzpomněl, když 
jsem začal plnit úkoly kronikáře našeho obvodu. Až letos se mi podařilo nalézt důvod jejich vztyčení. Alespoň u dvou.

Tři kamenné kříže, jež si jsou nápadně podobné, stojí před 
kostelem Navštívení Panny Marie (1858), ve Starobělské (1866) 
a v Zimmlerově ulici (1867). Obecně můžeme říci, že kříže jsou tvo-
řeny čtyřmi částmi. Podstavec vždy nese letopočet, případně text se 
jménem fundátora. Další organicky tvarovaný díl nese reliéf Panny 
Marie bolestné. Nad ním se nachází kónicky se zužující dílec se dvě-
ma volutami (spirálovitý motiv, který bývá součástí výzdoby – pozn. 
redakce) umístěnými ve spodní části. Kámen obsahuje reliéfy zpo-
dobňující nástroje Kristova mučení. Nejvyšší část kamenných pamá-
tek pak nese samotný kříž s ukřižovaným Kristem.

Při svých četných cyklotoulkách Ostravskem jsem zpozoroval, 
že obdobné kříže ze stejné kamenické dílny se dají nalézt na více 
místech. Na ulici Klečkova ve Staré Bělé, za kostelem ve Staré Vsi 
nad Ondřejnicí a také opodál na ulici Brušperská, u silnice mezi Kr-
melínem a Brušperkem mezi dvěma jírovci, u cyklostezky v Brušper-
ku, na ulici K Svaté vodě tamtéž, dále v Paskově na ulici Místecká, 
na ulici Záhumenní v Kopřivnici, Ženklavě, v Dolních Domaslovicích, 
před slavným šikmým kostelem v Karviné a kdoví kde ještě. Ovšem 
v Zábřehu je „koncentrace“ těchto křížů z 50. a 60. let 19. století nej-
větší. Zároveň je Zábřeh patrně nejsevernější lokalitou, kde se kříže 
nacházejí. Jaký je jejich příběh? Proč je někdo postavil?

DAR OD NEZNÁMÉHO
V  roce 1858, jak se můžeme dočíst na podstavci, byl zhotoven 

kříž, který dnes stojí vpravo od vchodu do kostela Navštívení Panny 
Marie. V kronikách se uvádí, že jej zábřežská duchovní správa (tehdy 
jen lokálie) získala od neznámého dárce. První zábřežský farář Josef 
Bilčík o kříži sděluje jen to, že byl posvěcen 1. května 1859. Původně 
stál stranou kostela u ulice Závoří, která kdysi tvořila páteřní komu-
nikaci obce. Na současné místo byl přenesen patrně v roce 1964, kdy 
nahradil dřevěný (misijní?) kříž. Na snímku z 60. let je kříž pokryt 
barvami, po nichž dnes není ani stopy. Poslední renovace kříže byla 
provedena asi před deseti lety na náklady zábřežské farnosti.

U prvního kříže si můžeme přiblížit reliéfy znázorňující některé 
z třiceti nástrojů Kristova mučení. Na jednom z dílců jich najdeme 
osm. Jedná se o  svítilnu zpodobňující lucernu vojáků při zatčení 
Krista; kameny házené na Krista během cesty na Golgotu; kladivo, 
jímž byly přibíjeny hřeby ke kříži s Kristem; kleště, které sloužily k vy-
táhnutí těchto hřebů; důtky symbolizující nástroj použitý při bičová-
ní Krista při cestě na Golgotu; pochodeň představuje světlo vojáků 

při cestě do Getsemanské zahrady; tyč s houbou namočenou v octě, 
která byla přikládána k ústům ukřižovaného Ježíše a konečně kopí, 
jímž bylo probodnutím Kristova těla ověřeno, že je skutečně mrtev.

NEŠŤASTNÝ PÁD ZE STŘECHY
Historie kříže v  ulici Starobělská už není neznámá. Je téměř 

identický jako ten u  kostela, jen je o  něco mladší, pochází z  roku 
1866. I zde nalézáme nástroje Kristova mučení. Společné s křížem 
u kostela jsou lucerna, pochodeň, kleště, kladivo, tyč s houbou, kopí 
a důtky. Pak je zde ale ruka, která udeřila Krista a žezlo z  rákosu, 
jímž byl Kristus bit cestou na Golgotu. Pro nás je daleko zajímavější 
nápis na podstavci, který mi odkryl celý příběh: „Křesťane, neopo-
meň pozdravit Rany PNJK. Fundator Jos. Tomanek 1866“. Zkratka 
PNJK zkracuje „Pána našeho Ježíše Krista“, jméno zakladatele pak 
odhaluje postavu jakéhosi Josefa Tománka, na jehož náklady byl kříž 
vztyčen.

Začal jsem starými kronikami, ovšem žádná o kříži nic nesdě-
lila. Dokonce ani jinak pečlivý farář Josef Bilčík, který v  Zábřehu 
působil od roku 1869, o památce nic nezaznamenal. Nezbývalo mi 
než hledat v matrikách jméno Josefa Tománka v souvislosti s ro-
kem 1866. Podařilo se – jediný Josef Tománek, který v  Zábřehu 
toho času žil, zemřel v č. p. 96, a to 12. prosince 1866 ve věku 68 
let. Zajímavá je příčina úmrtí – pád ze střechy. Spadl a byl mrtvý 
na místě a na paměť této tragické události nechala rodina posta-
vit z  dědictví kříž? Spadl a  ještě nějaký čas žil a  věnoval peníze 
na stavbu kříže? Kdožpak ví? Tak či tak již známe důvod, proč byl 
kříž vztyčen. Dovolím si ještě několik slov k životu Josefa Tománka, 
jehož život jsem zmapoval alespoň částečně na základě různých 
matričních záznamů.

Narodil se 12. února 1798 v Zábřehu v č. p. 98 zároveň se svým 
dvojčetem Valentinem. Stavení bychom hledali v  místech, kudy 
dnes prochází tramvajové koleje za stanicí Tylova ve směru k za-
stávce Dolní. Ve dvaceti letech se 4. srpna 1818 Josef Tománek 
oženil s Kateřinou, dcerou Jiřího Folty z č. p. 46, jež byla o pět let 
starší. Měli spolu několik dětí. Domkář Josef Tománek před smrtí 
žil ve stavení č. p. 96, v  jehož blízkosti kříž původně stál až do 
roku 1935.

NA SEZNAMU KULTURNÍCH PAMÁTEK
Kříž totiž stál kdysi přibližně o 300 metrů severněji v dnešní ulici 

Starobělská. Ve zmíněném roce 1935 musel ustoupit nově budova-
nému domu na někdejším nároží ulic Horymírova a Horní. Z dobo-
vých snímků zjišťujeme, že kříž prošel celkovou renovací, byl nabílen, 
zatímco reliéfní motivy byly barevně okrášleny.

Od 3. května 1958 je pískovcový kříž zapsán na seznamu kultur-
ních památek. Poslední celkovou renovací prošel roku 2017, a to díky 
městskému obvodu Ostrava-Jih. Opravu provedlo kamenictví Zmít-
ko ze Slezské Ostravy. Po vyčištění kamene se objevilo i  původní 
zlacení (např. svatozář kolem hlavy Panny Marie), které ale nebylo 
obnoveno.

KŘÍŽ V ZIMMLEROVĚ ULICI
Nejmladší z  trojice křížů stojí v ulici Zimmlerova, až s podivem 

před panelovým domem. Také tato památka je téměř identická jako 
dvě předchozí, jen nemá některé původní části. Rovněž zde nachá-Úmrtní záznam Josefa Tománka z roku 1866
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zíme dílec s nástroji Kristova mučení (lucerna, žezlo z rákosu, důtky, 
kladivo, kopí, tyč s houbou, kleště, ruka a pochodeň). Příběh kříže 
jsem odhalil na nápisu, který byl ještě před pár lety čitelný jen v noci 
při bočním nasvícení: „Ne abych se včem chlubil, jedině v kříži kristo-
vém. Fundator Jan Holáň 1867.“ Stopa tedy byla a nezbývalo mi než 
opět listovat v zábřežských matrikách. Nejprve bylo třeba ztotožnit 
Jana Holáně, neboť rod byl poměrně rozvětvený. Indicie byla jasná: 
dne 14. března 1867 zemřela v  Zábřehu jakási Johanna Holáňová, 
která před námi rozvinuje celý příběh.

Začneme ale jejím otcem Janem Holáněm, jenž se narodil 23. 
ledna 1824 v Zábřehu v č. p. 29, které stávalo v místech dnešní re-
staurace Tukinski.

Rodiči Jana Holáně byli zedník a sedlák Josef Holáň a Apolonie, 
jež pocházela z  rodu Neničků. Jednalo se o  dosti plodný pár, Jan 
měl sourozence: Františka (1825), Ondřeje (1827), Kateřinu (1830), 
Annu (1834) a  Johannu (1836). Byl to právě prvorozený Jan, jenž 
převzal rodinné hospodářství. Dne 18. července 1865 se v Zábřehu 
oženil s Veronikou Hlavenkovou, dcerou Johanna Hlavenky z č. p. 56 
(dnes ulice Starobělská za atletickou halou). V 60. letech 19. století 
se v Zábřehu Jan Holáň stal váženým občanem, neboť od roku 1861 
byl členem obecního výboru, po roce 1864 dokonce prvním radním, 
stejně jako po volbách roku 1867. V roce 1870 a znova v roku 1879 se 
stal opět členem obecního výboru.

NA PAMĚŤ DÍTĚTE
A nyní zpět k okolnostem postavení kříže. Dne 29. července 1866 

se manželům Holáňovým narodila prvorozená dcera Johanna, která 

však již 14. března 1867 zemřela na tuberkulózu. V smrti dítěte na-
lézáme příčinu, proč Jan Holáň nechal v místech dnešní restaurace 
Tukinski vztyčit pískovcový kříž.

Jan Holáň zemřel 21. června 1880 ve věku 56 let ve svém stave-
ní č. p. 29 na souchotiny (tuberkulózu). Pochován byl o dva dny 
později na zábřežském hřbitově.

Jedna z provdaných Holáňových dcer nechala na počátku 20. 
století kříž přesunout za humna Aloise Matěje, tedy na místo, kde 
památka stojí dnes. Důvodem byla jistě narůstající doprava – po 
dnešní ulici U Hrůbků se přepravoval od roku 1895 písek z pískové 
jámy, pro jehož odvoz byla roku 1913 postavena také parní tram-
vajová dráha.

V roce 1940 prošel kříž rekonstrukcí a také byly nahrazeny ně-
které dílce (římsový mezikus, kříž s Kristem). Naposledy byl kříž 
opraven v  roce 2017 nákladem městského obvodu Ostrava-Jih 
prostřednictvím kamenictví Zmítko. Informace o obou renovacích 
jsou uvedeny na zadní straně kříže.

NEZODPOVĚZENÁ OTÁZKA
Nezodpovězenou otázkou zůstává, kdo je autorem pískovcových 

křížů? Je zřejmé, že nejen ty v Zábřehu, ale i v širém okolí pocháze-
jí z  jedné kamenické dílny. V  zábřežských kronikách nenalezneme 
zmínku o autorovi, jistou indicií může být snad jen tato poznámka 
faráře Bilčíka: „Jediný dřevěný kříž při cestě u  zahrady dřívějšího 
fojtství během času však tak již sešlý jest, že na místě jeho nový ka-
menný od dovedného kameníka p. Karla Somra zhotovený postaven 
bude. Kříž tento dle chronogramu: ukřIžoVanéMu ChrIstu VDěčČně 
Věnuje CatharIna nIkLová“. Chronogram v textu nám potvrzuje leto-
počet 1869, kdy byl kříž vztyčen. Byl však Karel Somr autorem všech 
křížů? To nám potvrdí v budoucnu nějaká z kronik v okolí. Můžeme 
s jistotou ještě dodat, že také zábřežská socha sv. Floriána pochází 
od téhož kameníka. Ale o té zase příště.

Petr Lexa PřendíkRodný záznam Johanny Holáňové s přípiskem data úmrtí

Reliéfy s motivy Kristova mučení na kříži 
ve Starobělské ulici; stav před renovací 
v roce 2016

Kříž ze Zimmlerovy ulice; snímek z  roku 
1940. Foto: soukromý archiv Zuzany 
Motlochové

Kříž u kostela z roku 1858
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ÚSPĚŠNÍ JUDISTÉ

1.  Judo club Baník Ostrava 
zanechal loni výraznou stopu 
na evropských tatami. Doroste-
nec Šimon Fulneček získal zlato 
v evropském poháru v italském 
Lignanu. Matěj Silvestr byl tře-
tí na Evropských univerzitních 
hrách v polské Lodži a zároveň 
se stal mistrem České republi-
ky. Šimon Křížek obsadil sed-
mé místo na Evropských hrách 
mládeže.

„V přeborech republiky druž-
stev skončili starší žáci třetí, je-
jich dívčí kolegyně druhé, stejně 
tak dorostenci v  dorostenecké 
lize. Ženám v extralize nakonec 
patřilo třetí místo,“ přibližuje 
další úspěchy týmu za vedení 
klubu Daniel Merta.

Baníkovští judisté trénují 
v  tréninkovém centru J. Kadě-
ry na ulici Mjr. Nováka a  dále 
v  základních školách Kosmo-
nautů 15, Šeříková, Provaznická, 
B.  Dvorského, V. Košaře, Březi-
nova a Mitušova 16.

1.  Judo club Baník Ostrava 
patří k oddílům, které se každo-
ročně zúčastňují akce Prázdniny 
na Jihu a  zapojil se rovněž do 
sportovního víkendu Jih ožije 
sportem, který se konal v  listo-
padu roku 2021. Ve dnech 18. 
a  19. března klub pořádá v  at-
letické hale v  Zábřehu Ostrava 
Judo Open, kde se představí 
týmy z více než deseti zemí.

Více informací se zájemci 
dozvědí na: www.1jcbo.cz.

BILLIARDISTÉ PŘIDALI 
REPUBLIKOVÉ TITULY

Úspěšnou sezonu prožil 
Billiard Club Ostrava, který sídlí 
v  objektu V  Zálomu. Potvrzuje 
to i  fakt, že se z  původních 30 
podařilo loni rozšířit základnu 
na 77 členů.

V  karambolu se extraligové 
družstvo v  trojbandu na závod-
ním stole umístilo na třetím místě 
v Česku.

„Na malém stole se dokonce 
tým ve složení Kohout, Dvořáček, 
Masár stal mistrem Česka. Stejně 
tak se mistrem Česka stal ve stej-
né disciplíně Štěpán Kohout,“ říká 
jeden z  nejúspěšnějších hráčů 
oddílu Radovan Hájek, který se 
také zúčastnil mistrovství Evropy 
dvoučlenných družstev v  troj-

bandu v turecké Ankaře. S  Ivem 
Gazdošem skončili na 17. místě.

Součástí billiardu je také pool, 
v rámci kterého si ostravští hráči 
vyzkoušeli sérii turnajů nazva-
ných Ostravská poolová tour.

„V naší herně se konalo šest 
turnajů, kde se vystřídalo 23 
hráčů. To je super číslo, protože 
to byl vůbec první ročník poolo-
vých turnajů v Ostravě po hod-
ně dlouhé době,“ uvádí Rado-
van Hájek s tím, že i pro letošní 
rok je v plánu Ostravská poolo-
vá tour s alespoň šesti turnaji.

BC Ostrava pořádá od 24. do 
26. února v  herně V  Zálomu 
v Zábřehu Velkou cenu Ostravy 
v karambolu.

VICEMISTR SVĚTA Z GYMNÁZIA V ZÁBŘEHU
Hokejové reprezentace do 

dvaceti let získala po osmnácti 
letech medaili na mistrovství 
světa.

Čeští reprezentanti ve finále 
turnaje podlehli 2:3 v  prodlou-
žení Kanadě. K  druhému místu 
přispěl také Martin Ryšavý, stu-
dent čtvrtého ročníku Sportov-

ního gymnázia Dany a  Emila 
Zátopkových v Zábřehu.

Robustní útočník odehrál na 
šampionátu všech sedm zápa-
sů, v  nichž zaznamenal jeden 
gól a  dvě nahrávky. Všechny 
body nasbíral v duelu proti Ně-
mecku, který Češi vyhráli 8:1.
Bývalý hráč Vítkovic debutoval 

v české extralize v prosinci roku 
2020. Tehdy mu bylo sedmnáct 
let. Martina Ryšavého si o  rok 
později v  draftu NHL vybral 
Columbus Blue Jackets a v sou-
časné době hraje za Moose Jaw 
Warriors v  kanadsko-americké 
juniorské soutěži WHL (Wes-
tern Hockey League).

MÍSTO BOJE O UDRŽENÍ PROHÁNĚJÍ NEJLEPŠÍ
Volejbalový klub Blue Volley 

Ostrava působící v  projektu 
Volley Beskydy má za sebou 
téměř polovinu sezony. Muži 
hrající druhou nejvyšší soutěž, 
kam v  loňském roce postoupili, 
jsou aktuálně na druhém místě.

„Ještě v listopadu jsme sou-
těž vedli s  jedinou porážkou. 
Nyní je naším cílem udržet se 

v  první čtyřce. Pokud by se to 
podařilo hned v  první sezoně, 
považoval bych to za ještě vět-
ší úspěch než loňský postup,“ 
hodnotí předseda klubu a  hra-
jící šéftrenér Michal Provazník.

Přitom si pochvaluje přístup 
svých svěřenců. „Sezonu jsme 
zahájili jen s hráči ročníku 2003 
a mladšími. Byť krok z mládež-

nických kategorií mezi dospělé 
je vždy nejtěžší a  všichni nás 
od toho zrazovali, a  věštili boj 
o udržení, opak je pravda,“ do-
dává Provazník.

V nejbližší době je možné hrá-
če Blue Volley Ostrava povzbudit 
10. února od 20 hodin proti VSK 
MFF UK Praha v hale Sportovního 
gymnázia Dany a Emila Zátopko-

vých na ulici Plzeňská a 11. února 
proti TJ Slavia Hradec Králové 
v hale v Nové Bělé.

Aktuální informace jsou uve-
řejněny na: bluevolley.cz. Po-
sily do týmu benjamínků, kteří 
trénují na několika základních 
školách na Jihu, uvítá Kateřina 
Dragošová na telefonním čísle: 
734 323 741.

Foto: BC Ostrava

Foto: Český svaz ledního hokeje
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: ARCHITEKT ERNST KORNER, JUBILEJNÍ KOLONIE
Sudoku: 529147238616 = TO NEPROMÍJEJ
Přesmyčky: ANTOŠOVICE, BĚLSKÝ LES, DUBINA, HOŠŤÁLKOVICE, 

HRABOVÁ, HRABŮVKA, HRUŠOV, HULVÁKY, KOBLOV, 
KRÁSNÉ POLE

       SUDOKU  S  TAJENKOU

      jako hostinec. V roce 1923 podnik zakoupil Rudolf Havránek, jehož jméno nese dodnes.
      Ve 30.letech zde fungovalo … (tajenka). Ve vyřešeném sudoku odhalíme tajenku tak, že 

      tajenku pak čteme po řádcích odshora.

7 3 2

5 4 6 8

3 4 6

6 4 7

1 5

2 8 7

8 3 1

5 7 3 6

6 4 1

7 6 4 3 8 2 1 5

3 5 2 4 6 1 8 7

1 8 7 5 2 3 4 6

6 4 8 5 3 7 1 2

2 1 7 4 8 6 5 3

5 3 2 1 6 4 8 7

8 3 1 6 5 7 2 4

4 2 5 1 7 3 6 8

7 6 8 2 4 5 3 1

      Z historie. Objekt původního zábřežského fojtství ze 16.stol. začal od pol.19.stol. sloužit 

      za všechny devítky po sloupcích odleva dosadíme písmena: N, V, N, A, I, K, O, O, I  a

Řešení:   KINO  AVION
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Z historie. Objekt původního zábřežského fojtství ze 16. století začal 
od poloviny 19. století sloužit jako hostinec. V roce 1923 podnik za-
koupil Rudolf Havránek, jehož jméno nese dodnes. Ve 30. letech zde 
fungovalo … (tajenka). Ve vyřešeném sudoku odhalíme tajenku tak, 
že za všechny devítky po sloupcích odleva dosadíme písmena: N, V, 
N, A, I, K, O, O, I a tajenku pak čteme po řádcích odshora.

SUDOKU S TAJENKOU  SLABIKOVÁ  BUŇKOVKA 

     Ta se ale umí ze všeho vykroutit:

     abych měla víc mléka na kojení miminka."
     Čtyřslabičné výrazy doplňujeme kolem čísla buňky od políčka s šipkou ve směru 
     chodu hodinových ručiček.

1. Generace

1 2. Uvolněný

3. TV pořad pro děti
2 3

4. Dětská rozkládací knížka

4 5 6 5. Tajenka

6. Nevydat povel
7 8

7. Líčit

9 8. Polský slavnostní tanec

9. Zbavovat soli

1

2 3

4 5 6

7 8

9

     V porodnici.  Muž v porodnici nechápavě zírá na černé dítě jeho manželky. 

     „Vidíš, Karle, to máš z toho, žes mě nutil v těhotenství pít (tajenka buňkovky), 

                                Řešení:  ČERNÉ  PIVO
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V porodnici. Muž v  porodnici nechápavě zírá na černé dítě jeho 
manželky. Ta se ale umí ze všeho vykroutit: „Vidíš, Karle, to máš 
z  toho, žes mě nutil v  těhotenství pít (tajenka buňkovky), abych 
měla víc mléka na kojení miminka.“ Čtyřslabičné výrazy doplňujeme 
kolem čísla buňky od políčka s šipkou ve směru chodu hodinových 
ručiček.

1. Generace
2. Uvolněný
3. TV pořad pro děti
4. Dětská rozkládací knížka
5. Tajenka
6. Nevydat povel
7. Líčit
8. Polský slavnostní tanec
9. Zbavovat soli

DOPLŇOVAČKA

„Jak tomu mám rozumět, hochu?"  (Odpověď se dozvíte z tajenky křížovky.)

Pomůcka:

Povzdech Jak Pilíř Památník Podpora

Návin příze

Polní míra

365 dní

Prezent Pejsek

Obilnina

Omotati

Útulky

Od dětství

Obnaženě

Štěkání

Zápor

Dát násilím

Tajenka: JAKO VŽDYCKY  JSEM  NORMÁLNĚ  VYLÍZAL  TALÍŘ

Křížovka s dárkem: Oběd u babičky. „Chutnalo ti dnes u babičky, Petříčku?" ptá se matka svého syna.  „Bylo to vynikající, mami. Byl to klasický normalizační oběd."
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Tři luštitele, kteří do 15. února zašlou správnou tajenku na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní lušti-
telé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Oběd u babičky. „Chutnalo ti dnes u babičky, Petříčku?“ ptá se matka svého syna. „Bylo to vynikající, mami. Byl to klasický normalizační 
oběd.“ „Jak tomu mám rozumět, hochu?“ (Odpověď se dozvíte z tajenky křížovky.)
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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
8. 2. od 16 hodin, K-TRIO 
MALÁ ČARODĚJNICE
Divadlo pro děti. Komorní muzikál na motivy kni-
hy Otfrieda Preußlera. Stihne se malá čarodějka 
naučit všechna kouzla, aby mohla na slavnosti 
tančit s ostatními čarodějnicemi? A co na to její 
teta Bimbula? Vstupné 85 Kč / děti do 2 let zdar-
ma (bez nároku na místo).

10. 2. od 16 hodin, K-TRIO 
VALENTÝNSKÁ DÍLNIČKA
Tvořivé odpoledne s  nádechem svátku zamilo-
vaných pro všechny děti ve věku od 4 do 12 let. 
Vstupné 95 Kč (včetně doprovodu jedné dospělé 
osoby).

12. 2. od 17 hodin, K-TRIO 
VALENTÝNSKÁ ZÁBAVA
Taneční večer pro zadané i  svobodné! Vstupné 
100 Kč / 80 Kč (Kool Senior).

14. 2. od 16 do 18 hodin, Komorní klub 
KLUB AK – MINI BAZÁREK
Klubový bazárek, kde lze nabídnout i  získat ob-
lečení za symbolické ceny. Dámský klub Anny 
Kührové plný proměn, zajímavých hostů, infor-
mací, sdílení a zábavy. Vstupné 90 Kč.

17. 2. od 18 hodin, K-TRIO 
PLES HITŮ
Největší diskotékové vypalovačky! Hity od 80. let 
až po současnost zahraje Zdeněk Trembač. Za-
jištěn je i bohatý doprovodný program v podobě 
tomboly, fotokoutku a akrobatických vystoupení. 
Vstupné od 180 Kč.

20. 2. od 10 do 11 hodin, Komorní klub 
KÁVIČKOVÁNÍ (PRÁCE ASISTENČNÍHO PSA)
Lektorka Zdenka Koldová prozradí, jak a kde mo-
hou asistenční a  canisterapeutičtí psi pomáhat. 
Součástí programu bude ukázka asisentce psa při 
každodenních činnostech. Vstupné 90 Kč.

KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ
20. 2. od 16 do 18 hodin, K-TRIO 
MODERNÍ TECHNOLOGIE PRO SENIORY
Lektorka Radka Krčová během třinácti lekcí před-
staví základy práce na PC s  textovým editorem 
a obrázky nebo fotografiemi, sociálními sítěmi nebo 
komunikačními prostředky (Skype, WhatsApp, Me-
ssenger) atd. Kapacita kurzu je omezena. Vstupné 
2 000 Kč / 600 Kč (student U3V).

21. 2. do 18 do 19.30 hodin, K-TRIO 
ÚŽASNÁ ŽENA
Cyklus čtyř seminářů. První z nich na téma EMOČNÍ 
INTELIGENCE vede lektorka Romana Řezníčková. 
Další témata seminářů: NENÁSILNÁ KOMUNIKACE 
(22. 3., lektorka Petra Janková), RODIČ LEADER (18. 
4., lektorka Michaela Holišová), SMART ŽENA (18. 5., 
lektorka Markéta Ubíková). Vhodné pro ženy 30+; 
vstupné 300  Kč (jeden seminář) / 600  Kč (čtyři 
semináře).

22. 2. od 16.30 do 18.30 hodin, K-TRIO 
VÝROBA ŠPERKU

Kreativní seminář. Vytváření náhrdelníku pod-
lé vlastní fantazie a  oblíbených barev technikou 
korálkové výšivky, kde se využívá různých tvarů 
a  velikostí korálků. V  ceně veškerý materiál a  po-
můcky. Kurz je vhodný pro dospělé a děti od 13 let. 
Vede lektorka Soňa Glumbíková. Vstupné 490 Kč / 
400 Kč (Kool Senior).

25. 2. od 9 do 17 hodin, Klubovna 
EXPRESIVNÍ PORTRÉTY
Kreativní workshop. Malba akrylem různými postu-
py pod vedením malíře a výtvarníka Tomáše Oslizlo-
ka. Cena zahrnuje materiál. Uzávěrka přihlášek je 23. 
2., počet míst omezen. Vstupné 1 600 Kč/1 000 Kč 
(Kool Senior)

KINO LUNA

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

1.2. od 16.30 hodin 
3. 2. od 16 hodin 
4. 2. od 16 hodin 
BTS: YET TO COME IN CINEMAS (Jižní Korea 
2022)
Zcela nový pohled na koncert BTS v Busanu. Čes-
ké titulky, mládeži přístupný, 104 minut, vstupné 
400 Kč.

1.2. v 19.15 hodin 
21. 2. 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.

2. 2. od 17 hodin 
3.–5. 2. od 19 hodin 
7. 2. od 17.30 hodin 
9. 2. od 17 hodin 
OSTROV (ČR 2023)
PREMIÉRA. Komedie / dobrodružný / roman-
tický, režie: Rudolf Havlík, od 12 let, 100 minut, 
140 Kč.

2. 2. od 19.30 hodin 
6. a 7. 2. od 20 hodin 
16. a 17. 2. od 19.30 hodin 
20. 2. od 19.30 hodin 
NĚKDO KLEPE NA DVEŘE (USA 2023)
PREMIÉRA. Horor / thriller, režie: M. Night Shya-
malan, české titulky, od 15 let, 102 minut. Vstupné 
150 Kč.

4. a 5. 2. od 13.30 hodin 
MUMIE (USA, Španělsko 2023)
PREMIÉRA. Animovaný / komedie, české znění, 
mládeži přístupný, 89 minut. Vstupné 130 Kč, děti 
110 Kč.

5. 2. od 16 hodin 
ANDRÉ RIEU IN DUBLIN
HUDEBNÍ UDÁLOST. Maestrův první zaznamena-
ný koncert André Rieua v irském hlavním městě 
po více než 20 letech. České titulky, mládeži 
přístupný, 120 minut včetně přestávky. Vstupné 
250 Kč, zvýhodněné vstupné pro seniory a  stu-
denty 200 Kč.

6. 2. od 16.30 hodin 
WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY (USA 2022)
Snímek je oslavou jedinečné a nezapomenutelné 
zpěvačky Whitney Houston, která získala 415 cen 

včetně šesti cen Grammy. Drama /životopisný, 
scénář: Anthony McCarten, režie: Kasi Lemmons, 
od 12 let, 145 minut. Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.

8. 2. od 15.30 hodin 
NIC BYCH NEMĚNILA (ČR 2022)
Dokument, režie: Michal Černý, mládeži přístupný, 
60 minut. Vstupné 120 Kč.

8. 2. od 17.30 hodin 
BABYLON (USA 2023)
Drama, režie: Damien Chazelle, české titulky, od 15 
let, 188 minut. Vstupné 150 Kč.

9.–13. 2. od 19.30 hodin 
15. 2. od 19.30 hodin 
BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC (USA 2023)
PREMIÉRA. Komedie / drama, režie: Steven 
Soderbergh, české titulky, od 15 let, 107 minut. 
Vstupné 140 Kč.

10.–12. 2. od 17 hodin 
ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU (Francie 
2023)
PREMIÉRA. Dobrodružný / komedie, režie:  Gu-
illaume Canet, české znění, přístupný, Vstupné 
130 Kč.

11. a 12. 2. od 14.30 hodin 
ÚŽASNÝ MAURIC (Velká Británie / Německo 
2022)
Animovaný, režie: Toby Genkel, české znění, mlá-
deži přístupný, 90 minut. Vstupné 130  Kč, děti 
110 Kč.

13. 2. od 16.30 hodin 
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH (ČR 2021)
Komedie, režie: Irena Pavlásková, od 12 let, 123 mi-
nut. Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.

14. 2. od 17 hodin 
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST (Německo 2022)
VALENTÝNSKÉ KINO. Komedie, režie: Anika Dec-
ker, české znění, od 12 let, 100 minut. Vstupné 
100 Kč. Valentýnská akce 1+1 (k zakoupené vstu-
pence je druhá zdarma).

14. 2. od 19.30 hodin 
ŠŤASTNĚ AŽ NA VĚKY (ČR 2022)
VALENTÝNSKÁ PŘEDPREMIÉRA. Dokument, re-
žie: Jana Počtová, mládeži přístupný, 98 minut. 
Vstupné 120 Kč. Valentýnská akce 2+1 (ke dvěma 
zakoupeným vstupenkám třetí zdarma).

15. 2. od 17 hodin 
KORZET (Rakousko 2022)
Životopisný / historický, režie: Marie Kreutzer, 
české titulky, od 12 let, 113 minut. Vstupné 120 Kč.

16.–19. 2. od 17 hodin 
ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA (USA 
2023)
PREMIÉRA. Akční / dobrodružný / komedie, čes-
ké znění, přístupný. Vstupné 140 Kč.

18. a 19. 2. od 14.30 hodin 
ZOUBKOVÁ VÍLA (Německo, Lucembursko 
2022)
Animovaná komedie, režie: Caroline Origer, čes-
ké znění, mládeži přístupný, 85 minut. Vstupné 
110 Kč.

18. a 19. 2. od 19.30 hodin 
27. 2. od 17 hodin 
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM (ČR 2023)
Komedie, režie: Marta Ferencová, mládeži pří-
stupný, 93 minut. Vstupné 140 Kč.

20. 2. od 17 hodin 
PIARGY (ČR, Slovensko 2023)
Film o lásce, vášni a naději. Režie: Ivo Trajkov, čes-
ké titulky, od 12 let, 100 minut. Vstupné 60 Kč.

22. 2. od 17 hodin 
JULIE, CO BY BYLO KDYBY… (Francie 2022)
Drama / hudební, režie: Olivier Treiner, české titul-
ky, od 12 let, 121 minut. Vstupné 120 Kč.

22. 2. od 19.30 hodin 
23.–26. 2. od 17 hodin 
DĚTI NAGANA (ČR 2023)
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PREMIÉRA. Pětadvacáté výročí od zisku zlatých 
medailí na olympiádě v Naganu. Rodinný / dob-
rodružný, režie: Dan Pánek, mládeži přístupný, 98 
minut. Hrají: Tom Brenton, Fabian Šetlík, Johan-
ka Racková, Hynek Čermák, Simona Babčáková, 
Klára Issová, Pavel Batěk, Štěpánka Fingerhutová. 
Vstupné 140 Kč.

23.–26. 2. od 19.30 hodin 
NEZVĚSTNÁ (USA 2023)
PREMIÉRA. Drama / thriller / mysteriózní, české 
titulky, od 15 let, 111 minut. Vstupné 140 Kč.

25. a 26. 2. od 14.30 hodin 
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ (USA 
2022)
Animovaný / komedie, režie: Joel Crawford, čes-
ké znění, mládeži přístupný, 101 minut. Vstupné 
120 Kč.

27. 2.–1. 3. od 20 hodin 
MEDVĚD NA KOKSU (USA 2023)
PREMIÉRA. Thriller / komedie, režie: Elizabeth 
Banks, české titulky, od 15 let, 95 minut. Vstupné 
150 Kč.

28. 2. a 1. 3. od 17 hodin 
TÁR (USA, Německo 2023)
PREMIÉRA. Drama, režie: Todd Field, české titul-
ky, od 12 let, 157 minut. Vstupné 150 Kč.

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

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

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

1.–28. 2. 
ÚNOROVÁ PRANOSTIKA PRO HOLKU I PRO 
KLUČÍKA
Soutěž

1.–28. 2. 
Z LÁSKY
Tvůrčí dílna; výroba srdcí.

7. 2. od 10 hodin (do 3 let) 
9. 2. od 16.30 hodin (od 3 do 6 let) 
O NEPOSEDNÉ OPIČCE
V jednom pralese žila malá opička, která celý den 
běhala, skákala, šplhala, potápěla se a vůbec ne-
chtěla spát. Akce v rámci klubu Bělásek pro děti 
předškolního věku a  jejich rodiče, spojená s  vý-
tvarnou dílnou. Nutná rezervace předem.

17. 2. od 16.30 hodin 
POEZIE ČTENÁ I ZPÍVANÁ
Recitál básníka, prozaika, divadelníka a muzikan-
ta Milana Šťastného; v rámci teenclubu Gaučárna.

24. 2. od 16.30 hodin 
KARNEVAL PARTY
Zábavné odpoledne pro všechny děti s  volbou 
NEJ kostýmu.

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

1.–28. 2. 
PANÍ ZIMA KRALUJE
Kvíz pro všechny děti předškolního věku.

4. 2. od 9 do 11 hodin 
PŘÁNÍ OD SRDCE
Výtvarná dílna. Výroba originálních zamilovaných 
přáníček k Valentýnu.

18. 2. od 9 hodin 
HRÁTKY S KNÍŽKOU
Kouzlení. Akce v  rámci klubu Martínek pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče, spojená s výtvar-
nou dílnou.

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

9.–16. 2. 
SRDÍČKOVÉ PŘÁNÍ
Tvořivá dílna pro děti a mládež. Výroba přání ne-
jen k Valentýnu.

22. 2. od 16 do 17.30 hodin 
GENERACE: FILMOVÝ KLUB
Projekce dokumentárního filmu Ponor zakončená 
volnou diskuzí; počet míst omezen. Více informa-
cí v knihovně nebo na www.kmo.cz.

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

2.–24. 2. 
POTKÁME JE V ZIMĚ
Zábavný kvíz pro malé i velké děti.

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

2.–13. 2. 
VALENTÝNKA
Tvůrčí dílna.

AKORD

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

7. 2. od 15 hodin 
SENIOR KLUB
Tradiční setkání s  programem a  tancem. Pro-
gramem provází Zdeněk Kačor a  Šárka Zubková 
Vstup zdarma.

9. 2. od 19 hodin 
VALENTINE SHOW – MILOŠ KNOR
Stand up comedy. Miloš Knor probere nejen to, jak 
se na takový svátek připravit, ale i to, jak ho zvlád-
nout s bravurou, elegancí a vtipem a zavděčit se 
své ženě, přítelkyni, příteli, sousedovi, koze, psovi. 
Není vhodné pro děti. Vstupné 270 až 350 Kč.

12. 2. od 10 hodin 
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Představení pro děti od 3 do 10 let. Jako hosté vy-
stoupí i  známí kamarádi z  televizní obrazovky Jů 
a Hele. Vstupné 180 Kč (pro děti i dospělé).

15. 2. od 19 hodin 
TAM A ZASE ZPÁTKY
Oblíbená travesti-divadelní show skupiny Screa-
mers. Tentokrát na téma Dovolená aneb Vyrazte 
se námi na cestu kolem světa. Účinkují: Lukáš Vy-
vlečka, Serhiy Fedyshyn, Jan Bartoška, Lukáš Záb-
locký. Vstupné 220 až 340 Kč.

17. 2 od 19 hodin 
KECIČKY A PÍSNIČKY
Rodinný talkshowrecitála Richada Krajča  a  Karin 
Krajčo Babinské. Vstupné 690 až 790 Kč.

18. 2. od 9 do 13 hodin 
MAXIMÁLNÍ OTEVŘENOST
Otevřený a zároveň respektující projev. Třídílný pro-
gram je určen všem, kteří chtějí žít ve větší pravdivosti 
vůči sobě a druhým lidem. Vede Libor Vilím. Vstupné: 
490 Kč (v předprodeji), 590 Kč (na místě).

23. 2. od 19 hodin 
KONKURZ
Akrobatická show pestrá jako vylhaný životopis, 
ve kterém o  vítězi konkurzu rozhodnou sami di-
váci. Účinkují: Tomáš Pražák, Sára Stoulilová, Ester 

Josefína Vandasová, Kirill Yakovlev, Petr Dlugoš, 
Adam Rameš, Lukáš Borik, Petr Dvořák, Jiří Bělka. 
Vstupné 370 až 470 Kč.

10. 3. od 19 hodin 
MILIÓN – KOMEDIE ZA VŠECHNY PRACHY

11. 3. od 16 hodin 
SMEJKO A TANCULIENKA – POĎ VON!

22. 3. od 19 hodin 
PARTIČKA

24. 3. od 19 hodin 
ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

2. a 3. 2. 
NOC V SVČ

3. 2. 
DOBROTKY

18. 2. 
KARNEVAL

24. a 25. 2. 
KREATIVNÍ PONOCOVÁNÍ

25. 2. 
NERF ARÉNA

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

17. a 18. 2. 
MASOPUSTNÍ PONOCOVÁNÍ PRO RODIČE 
S DĚTMI
Nutné přihlášení předem.

VÍTKOVICE ARÉNA

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

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

15. 2. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLOMOUC
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

18. 2. od 17 hodin 
CIRCUS VARIUS NA LEDĚ
V ledové show se prezentují všechny žánry mo-
derního cirkusového umění. Diváky svými doved-
nostmi překvapí žongléři, iluzionisté, gymnasté, 
akrobati a klauni. Umělci předvádějí celé své umění 
na bruslích na ledové ploše.

19. 2. od 16 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC MOTOR ČESKÉ 
BUDĚJOVICE
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

24. 2. od 17.30 hodin 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ENERGIE KARLO-
VY VARY
Utkání Tipsport hokejové extraligy.

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

ATLETICKÁ HALA
2. 2. od 16.20 hodin 
CZECH INDOOR GALA – OSTRAVA 2023
Devatenáctý ročník mezinárodního atletického 
mítinku Ostravská laťka.

www.ovajih.cz25
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18. 2. od 13 hodin 
MISTROVSTVÍ ČR V ATLETICE MUŽŮ A ŽEN

19. 2. od 11 hodin 
MISTROVSTVÍ ČR V ATLETICE MUŽŮ A ŽEN

MĚSTSKÝ STADION
11. 2. 
FC BANÍK OSTRAVA – FK JABLONEC
Utkání Fortuna ligy.

25. 2. 
FC BANÍK OSTRAVA – FC HRADEC KRÁLOVÉ
Utkání Fortuna ligy.

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

7. 2. od 16 hodin 
Z TOULEK AFRIKOU
Přednáška Lenky Tomčíkové s projekcí a výstavou 
fotografií.

8. 2. 
DOLNÍ VÍTKOVICE – GALERIE GONG
Prohlídka výstavy skic, modelů a fotografií staveb 
architekta Josefa Pleskota. Sraz v 10.30 hodin na 
tramvajové zastávce Dolní Vítkovice.

13. 2. od 14 hodin 
MUZIKOTERAPIE

14. 2. od 9.30 hodin 
SPOLEČENSKÁ HODINKA ANEB TRÉNINK 
PAMĚTI HROU

15. 2. od 14 hodin 
KAVÁRNA PRO PAMĚTNÍKY
Cvičení na židlích s  Ladou Šipkovou. Zajišťuje 
obecně prospěšná společnost Živá paměť.

21. 2. od 16 hodin 
ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Písničky k tanci i poslechu. Hraje Duo Pohoda.

MODELFEST PŘEDSTAVÍ UNIKÁTNÍ SBÍRKU
Třetí ročník přehlídky modelářských aktivit ModelFest Os-

trava se koná 25. a 26. února v Základní škole (ZŠ) Jugosláv-
ská v Zábřehu. K vidění budou mimo jiné originální rukodělné 
modely statické, jako například unikátní sbírka tatrovek v mě-
řítku 1:32, vojenská technika, letadla, civilní stavby, ale i dálko-
vě řízené (RC) modely terénních aut, tanků a další vojenské 
techniky.

Příznivci papírových, plastikových, ale i funkčních RC mo-
delů mohou do ZŠ Jugoslávská zavítat v sobotu 25. února od 
10 do 18 hodin, o den později od 10 do 16 hodin. Zájemci se 
více informací dozvědí na webové stránce: www.zelmo.cz, 
případně e-mailové adrese: zelmo@email.cz.

FILMOVÁ HUDBA V GONGU
Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) odehraje 14. a  15. 

března poslední koncerty z Cyklu G, ve kterém propojuje sym-
fonickou hudbu s  jinými žánry. Tentokrát zazní hudební me-
lodie z hollywoodských trháků, například z Dne nezávislosti, 
Schindlerova seznamu, Titanicu, Avatara, Godzilly, Star Wars 
a dalších.

JFO se představí pod taktovkou japonského dirigenta 
Chuheie Iwasakiho v multifunkční aule Gong od 18 hodin. Sou-
částí hudebního programu bude také Koncertní sbor Permo-
ník. Více informací je zveřejněno na webu: jfo.cz. Vstupenky 
lze zakoupit elektronicky nebo osobně v pobočkách Ostrav-
ského informačního servisu.

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih vyhlašuje 
konkurzní řízení na místo

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY OSTRAVA-DUBINA, 
Fr . FORMANA 45, p . o .
• Máte příslušnou pedagogickou kvalifikaci a odpovídající 

praxi v oblasti školství?

• Znáte odbornou problematiku stejně jako závazné práv-
ní předpisy z oboru?

• Jste organizační typ s manažerskými a řídícími 
schopnostmi?

• Chcete tyto schopnosti uplatnit při práci s dětmi a jejich 
učiteli?

Pokud ano, dejte nám vědět a přihlaste se do konkurzu.

Předpokládaný termín nástupu: 15. 5. 2023
Termín pro podání přihlášky: do 10. 2. 2023

Zaujala vás tato nabídka?
Podrobné informace o konkurzu najdete na: www.ovajih.cz 
v sekci Radnice – Úřední deska a na: www.skolynajihu.cz

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih vyhlašuje 
konkurzní řízení na místo

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
A MATEŘSKÉ ŠKOLY 
OSTRAVA-ZÁBŘEH, 
BŘEZINOVA 52, p . o .
• Máte příslušnou pedagogickou kvalifikaci a odpovídající 

praxi v oblasti školství?

• Znáte odbornou problematiku stejně jako závazné práv-
ní předpisy z oboru?

• Jste organizační typ s manažerskými a řídícími 
schopnostmi?

• Chcete tyto schopnosti uplatnit při práci s dětmi a jejich 
učiteli?

Pokud ano, dejte nám vědět a přihlaste se do konkurzu.

Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2023
Termín pro podání přihlášky: do 10. 2. 2023

Zaujala vás tato nabídka?
Podrobné informace o konkurzu najdete na: www.ovajih.cz 
v sekci Radnice – Úřední deska a na: www.skolynajihu.cz
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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., Bc. 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 14,80 m² bývalá trafika 2 400 Kč
Zábřeh Čujkovova 3165/40a 25,32 m² bývalá prodejna květin 1 800 Kč

Hrabůvka podchod 
u Venuše stánek 9,00 m² bývalá prodejna zdra-

voních pomůcek 3 000 Kč

Hrabůvka Velflíkova 385/14 187,12 m² bývalá kavárna 1 200 Kč
Hrabůvka Velflíkova 385/14 23,81 m² bývalá kancelář 1 000 Kč

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700  30 Ostrava, tel.: 599  430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E  12808 
Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědný: starosta 
Martin Bednář; šéfredaktorka: Gabriela Gödelová • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: ostrava@sdilenainzerce.cz, tel. 723 681 051, 
728 745 831 • Vychází jednou měsíčně, mimo červenec, v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 31. 1. 2023 • Číslo: 2 • Výtisk zdarma • Stanoviska do-
pisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 2. 2023 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak. Foto na titulní straně: Martin Grobař – Stela Halfarová, první občan Jihu roku 2023.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ÚNOR A BŘEZEN
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.

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

Středa 1. 3.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
Svatoplukova 7
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20

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

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

www.ovajih.cz27 www.ovajih.cz27

SERVIS



2828

INZERCE



www.ovajih.cz29 www.ovajih.cz29

INZERCE



3030

INZERCE



www.ovajih.cz31 www.ovajih.cz31

INZERCE



OHŇOSTROJ
Novoroční ohňostroj přilákal 1. ledna ke kruhovému objezdu 

v Hrabůvce tisícovky Ostravanů. O vizuálně-hudební podívanou 
se postarala patnáctiminutová show plná barevných efektů, v je-
jímž finále hrály prim takzvané kulové pumy. Ty se dokázaly na 
obloze rozprsknout až do vzdálenosti 150 metrů.

Akci předcházel doprovodný program na Náměstí Ostrava-Jih, 
kde se servírovalo chutné občerstvení a podával punč, medovina 
i svařené víno.

Foto: Libuše Zabralová

Foto: Lubomír Pavelčák

Foto: Lubomír Pavelčák

Foto: Lubomír Pavelčák

Foto: Lubomír Pavelčák

Foto: Lubomír Pavelčák

Foto: Lubomír Pavelčák


