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AKTUALITY

NA VLNĚ ZAČÍNAJÍCÍHO JARA
Krásný březen všem Jižanům. Zvláště pak ženám, které tento 

měsíc slaví svůj svátek. Vážení muži, kytička, objetí, hezká slova i více 
pochopení jistě udělají radost. Rád slyším odpovědi, že to přece dě-
láte celý rok, a věřím, že ženy vám neopomenou v listopadu zpříjem-
nit Mezinárodní den mužů. Ale nespěchejme do období padání listí. 
Před námi je vítaný jarní čas rozkvětu. Proto se hned po dokončení 
ořezu stromů pustíme do jarní výsadby, která letos rozzáří ještě více 
míst než vloni. Je skvělé, že nám pomáháte i vy sami. Výsadbu každé 
předzahrádky jsme připraveni podpořit částkou 1 500 korun.

Po zimě přicházejí na řadu také opravy komunikací. Neváhejte 
nás na výtluky upozornit. Spolu s  dalšími případnými nešvary ve 
veřejném prostoru je můžete hlásit prostřednictvím celoměstské 
webové stránky: cistaova.ostrava.cz. A jak to bude s podchody, kte-
rých máme ve městě nejvíc? Jejich údržbě věnujeme nemalé finanč-
ní prostředky a  lidé z  technických služeb potvrdí, že i dost práce. 
Projektanti aktuálně dokončují podklady pro rekonstrukci podcho-
du Dolní a současně je vyhlášena veřejná zakázka na projektovou 
dokumentaci podchodu Hulvácká. Díky spolupráci s městem Ostra-
va brzy začnou sloužit kompletně opravený podchod Dřevoprodej 
a nový bezbariérový podchod Tylova. Po zdržení, které zapříčinily 
problémy na straně zhotovitele, snad konečně dojde ke kolaudaci. 
Už aby to bylo! Podchod a zastávka budou důstojnými místy, kde 
bude možné procházet i  během Mistrovství světa v  ledním hokeji 
v roce 2024.

Další oblastí, kterou spolu často probíráme, jsou ubytovny. S je-
jich majiteli stále jednáme. V případech, kdy zájem o prodej není, 
nabízíme jiné alternativy, které by vedly ke změně obyvatel v těchto 
budovách a zajištění klidného soužití. Pozvali jsme na Jih poslance 
Parlamentu ČR s cílem probrat změny zákonů a zvýšení pravomocí 
obcí v problematických lokalitách. Neustále spolupracujeme s měst-
skou policií, hygienickou stanicí a  Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje. Naším záměrem je dodržování pravidel 
v ubytovnách podle aktuálních norem. Chceme, aby Jih byl bezpeč-
ným místem k životu. Stejně jako vy, velmi těžko přijímám, že v na-
šem obvodě došlo ke dvěma vraždám. Sice byly ihned objasněny, 
šlo o rodinné spory, nicméně obyvatelé Jihu by neměli mít žádnou 
obavu o svůj život.

A teď již dost dramat – a když už, tak jen těch smyšlených ve fil-
mech v Kině Luna nebo v knihách. Ostatně březen je měsícem knihy 
již od roku 1955 a v našem obvodě nabízí poutavé čtenářské zážitky 
hned pět knihoven.

Krásné a klidné dny přeje
starosta Martin Bednář

VELIKONOČNÍ TRADICE 
A ZVYKY NA NÁMĚSTÍ

Masopust byl jen začátek. 
I  tak lze nahlížet na dění na 
Náměstí Ostrava-Jih v  Hra-
bůvce. Dalšími jarními akcemi, 
které podpoří lidové tradice 
a zvyky a navíc zdůrazní kouz-
lo sousedských setkávání, jsou 
velikonoční trhy, stavění máj-
ky i pálení čarodějnic. A to je 
jen výčet pro první polovinu 
letošního roku.

Velikonoční veselí ovlád-
ne zrekonstruované centrum 
kulturního a  společenského 
života na Jihu v neděli 9. dub-
na. Akce začne v 10 hodin, při-

čemž organizátoři připravují 
bohatý doprovodný program 
pro celé rodiny. Děti i dospělí 
se mohou těšit na řadu soutě-
ží a hudebních čísel.

Své kreativní schopnosti 
představí umělečtí řemeslníci, 
kteří zachovávají tradice ru-
kodělných výrobků. Milovníci 
dobrého jídla a  pití si budou 
moci pochutnat na gastrono-
mických specialitách.

Přesný časový harmono-
gram akce bude postupně 
zveřejňován na webové strán-
ce: kulturajih.cz.

ÚKLID BĚLSKÉHO LESA
Na území městského ob-

vodu se uskuteční další dob-
rovolnická aktivita, která opět 
přispěje k  tomu, aby byl Jih 
zase čistější.

Všichni, kterým není lho-
stejné, v  jakém prostředí žijí, 
se mohou zapojit do prospěš-
né akce Ukliďme náš Jih. Ta se 
koná 31. března od 15 hodin, 
sraz účastníků je od 14.45 ho-
din u  tramvajové smyčky na 
ulici Svornosti (konečná tram-
vajové linky č. 11).

Letos se skupinky dobrovol-
níků, pro něž budou připraveny 

pytle, rukavice i drobné občerst-
vení, vydají do Bělského lesa.

Ukliďme náš Jih je součástí 
projektu Ukliďme Česko, což 
je dobrovolnická akce, která 
cílí na úklid nelegálně vznik-
lých černých skládek a nepo-
řádku v České republice.

Bližší informace k  pro-
jektu včetně toho, kdo další 
a  kdy se do akce v  našem 
obvodu zapojí, je možné na-
jít na webových stránkách: 
uklidmecesko.cz. Zde se také 
dobrovolníci mohou přihlásit 
ke konkrétní úklidové skupině.

Všem ženám přejeme krásné prožití 
Mezinárodního dne žen, který se slaví 8. března. 
Zároveň jim věnujeme citát významného 
francouzského literáta Honoré de Balzaca 
(1799–1850):

„Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. 
Je přechodem od člověka k andělu.“
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AKTUALITY

UNIKÁTNÍ VZPOMÍNKY FOTBALOVÉHO REKORDMANA
Jedinečná příležitost setkat se s historicky nejlepším střelcem české i československé fotbalové reprezentace a sportov-
ním komentátorem, který ve finále hokejového turnaje na zimních olympijských hrách v Naganu v roce 1998 jako první 
sdělil hokejovému národu, že Petr Svoboda vstřelil vítězný gól. Je tomu opravdu tak. Cesty Petra Vichnara a Jana Kolle-
rase propojí na Jihu. Konkrétně 22. března v Kině Luna, kde v 18 hodin za moderátorského dohledu právě Petra Vichnara 
začne zábavná show Branky, body, vzpomínky s Honzou Kollerem. Program se spoustou historek, zážitků, video sestřihů 
zakončí autogramiáda hlavních protagonistů. S oběma jsme si ještě před samotnou akcí povídali, a to nejen o připravo-
vané show, ale došlo i na jejich vztah k Ostravě.

 » Proč by měl nejen sportovní 
fanoušek akci navštívit?

Petr Vichnar: Honza Koller 
je mimořádně zajímavý člověk, 
který se vypracoval z  ničeho 
v globální sportovní hvězdu. Za 
moji více než čtyřicetiletou drá-
hu sportovního novináře jsem 
se s žádným takovým příběhem 
nesetkal. A myslím si, že i dnes 
– na prahu padesátky – má ve-
řejnosti co říci.

Jan Koller: Budeme si zkrát-
ka povídat o  mém sportovním 
i soukromém životě. Jak jsem se 
dostal k fotbalu, o spoluhráčích 
i  dalších lidech z  fotbalového 
prostředí. Představíme mnoho 
fotografií i videí z mého dětství 
a  sportovní kariéry. Moje ces-
ta k  tomu, abych se dostal do 
profesionálního fotbalu, byla 
hodně trnitá a nevšední ve srov-
nání s  ostatními hráči, takže si 
myslím, že v  tomto ohledu by 
to mohlo být motivační pro lidi 
z jiných oborů.
 » V jakém smyslu motivační?

Jan Koller: Pro lidi, kteří to 
nemají jednoduché. Prostě aby 
věděli, že se nemají vzdávat a šli 
si za svým snem. Já sám jsem 
důkazem toho, že když chcete 
a  máte ještě štěstí na správné 
lidi ve správný okamžik, tak se 
to může povést.

Petr Vichnar: Přesně tak, jak 
Honza zmiňuje. Je příkladem člo-
věka, který dokázal zdánlivě ne-
možné. Ještě v osmnácti letech 
střílel góly ve Smetanově Lhotě, 
Čimelicích či Borovanech. Vojnu 
prožil v kuchyni. A pak se i dílem 
příznivé shody 
okolností, ale 
hlavně díky 
m i m o ř á d n é 
pracov i tost i 
a  vytrvalosti 
stal hvězdou 
světového fot-
balu. Na jeho 
příkladu je 
možné demonstrovat, že stojí za 
to jít za splněním i na první po-
hled nereálných cílů.
 » Přemýšleli jste někdy nad 

tím, jak byste si vedli, kdybyste 
si vyměnili role?

Jan Koller: Ke komentování 
jsem se zatím moc nedostal. 
Chodím spíše jako expert do 
televizních studií glosovat za-
hraniční soutěže, jako expert 
jsem byl zván i  na nedávný 
fotbalový šampionát. Přiznám 
se, že Petra jsem nikdy fotbal 
hrát neviděl, pro mě je přede-
vším komentátorská jednička. 
Vzpomínám hlavně na to, jak 
komentoval hokejové zápasy. 
To jsem hodně prožíval.

Petr Vichnar: Moje hráčská 
kariéra byla krátká. Jako malý 
jsem hrál chvíli za žáky Duk-
ly Karlín, ale nebyl jsem nijak 
talentovaný. Navíc se hrálo na 
škváře a  to mi moc nevoně-
lo. A  pak jsem se zamiloval do 
basketbalu, v němž jsem dosá-
hl svých největších sportovních 
úspěchů.
 » Na druhé straně se o  vás 

moc neví, že jste také komen-
toval fotbal…

Petr Vichnar: Fotbal jsem 
komentoval jedinkrát v  životě, 
ale stálo to za to. V  roce 1994 
byl v  redakci sportu nedosta-
tek fotbalových komentátorů, 
a  tak jsem byl vyslán na mis-
trovství světa do Spojených 
států. Odkomentoval jsem tam 
12 zápasů, měl jsem to štěstí 
provázet slovem kouzla Die-

ga Maradony 
a  podobně. 
Byl to mimo-
řádný zážitek, 
na fotbal tam 
chodilo osm-
desát tisíc lidí. 
Když jsem se 
vrátil, potkal 
jsem Tondu 

Panenku, který mi řekl.: „Ty 
vole, děláš to moc dobře, zů-
staň u fotbalu!“ To pro mě bylo 
velké vyznamenání.
 » Co se vám vybaví jako prv-

ní, když se řekne Ostrava?
Petr Vichnar: Můj pradě-

deček Rudolf Vichnar  se na-

rodil v  roce 1861  v Moravské 
Ostravě. Byl zakladatelem tří 
tiskáren v  Přívoze, Moravské 
Ostravě a  Mariánských Horách 
a byl velmi činný i ve veřejném 
a  spolkovém životě. I  můj dě-
deček Jindřich se narodil v Os-
travě a  během života přesídlil 
do Prahy. Do Ostravy jsem ale 
začal jezdit až jako komentátor 
a  zažil jsem tam řadu velkých 
sportovních událostí, zejména 
spoustu zajímavých hokejových 
zápasů. A také tam mám hodně 
kamarádů, jichž si vážím – hlav-
ně mezi hokejisty. Zmínit můžu 
otce a  syna Vůjtkovy, Miloše 
Holaně, Romana Šimíčka nebo 
Davida Moravce.

Jan Koller: Z  fotbalového 
prostředí samozřejmě Baník Os-
trava jako tradiční český fotba-
lový klub. A pak Stodolní ulice. 
(smích) Do Ostravy se dostanu 
málokdy, ale o to více se na naši 
akci těším.
 » Čeho si jeden na druhém 

ceníte?
Petr Vichnar: Na Janu Kolle-

rovi si vážím nejen vůle a praco-
vitosti, s  nimiž dokázal rozvíjet 
svůj fotbalový talent, ale také 
jeho povahu a charakter. Prostě 
i když fotbalem vydělal miliony, 
je to normální fajn kluk. A  to 
není vůbec málo.

Jan Koller: Petr Vichnar je 
pro mě rozvážný, klidný, dis-
tingovaný muž. Vyzařuje z  něj 
pohoda a  klid. Toho si na něm 
opravdu moc vážím.

Vstupenky na akci Branky, body, vzpomínky s Janem Kolle-
rem lze koupit v Kulturním domě K-TRIO na ulici Dr. Martínka 
od pondělí do pátku od 8 do 19 hodin, v sobotu od 8 do 12 
hodin (polední pauza 11.30–12.00 hodin), dále v Komorním 
klubu na ulici Velflíkova v pondělí od 9 do 15 hodin a ve čtvr-
tek od 13 do 17 hodin. V Kině Luna se vstupenky prodávají 
hodinu před začátkem prvního představení, zavírá se 15 mi-
nut před začátkem poslední představení daného dne.

Na příkladu Jana 
Kollera je možné de-
monstrovat, že stojí za 
to jít za splněním i  na 
první pohled nereál-
ných cílů.

Foto: archiv Kultury Jih

Zleva: bývalý fotbalový reprezentant Jan Koller a  sportovní ko-
mentátor Petr Vichnar
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AKCE A NOVINKY, KTERÉ BY VÁS 
MOHLY ZAJÍMAT

ZASTUPITELSTVO
Zasedání Zastupitelstva městské-

ho obvodu Ostrava-Jih se koná 16. 
března od 14 hod. ve 4. patře budovy 
A  Úřadu městského obvodu Ostra-
va-Jih (Horní 3, Hrabůvka). Zájemci 
mohou v  den konání zastupitelstva 
sledovat celé jednání online na in-
ternetu. Pořízen bude také videozá-
znam, který následně bude uveřejněn 
na youtube kanálu Městský obvod 
Ostrava-Jih.

ŽEN JE VÍCE
V  městském obvodě Ostrava-Jih 

žije více žen než mužů. Poslední ofi-
ciální statistiky uvádějí 49  591 žen 
a 46 292 mužů. Z toho žen nad 15 let 
je 43  645 a  mužů nad 15 let 40  119. 
K  tomu můžeme připočítat cizince 
s  trvalým nebo přechodným poby-
tem, kterých k  1. lednu 2023 bylo 
5 665. Náš městský obvod nadále zů-
stává se 101 548 obyvateli nejlidnatěj-
ším v rámci celé Ostravy.

SRDCE ZAMILOVANÝCH
U příležitosti svatého Valentýna, 

svátku zamilovaných, obvod už po-
čtvrté krášlila mohutná srdce. Od 
6. do 19. února na Náměstí Ostrava-Jih 
bylo nasvícené dvojsrdce s  rozměry 
385×250 centimetrů.

Naopak srdcová brána v dominují-
cí červené barvě a rozměry 480×345 
centimetrů lákala pozornost kolem-
jdoucích v  předprostoru obchodního 
centra Kotva v Zábřehu.

NÁJEMNÉ
Radnice s ohledem na zvyšující se 

náklady na poštovné už nezasílá poš-
tovní poukázky k  úhradě nájemného 
za pozemek pod garáží. Nájemné je 
možné uhradit na účet obvodu uve-
dený v  nájemní smlouvě nebo v  po-
kladně úřadu (Horní 3, Hrabůvka). In-
formaci, dokdy má být finanční částka 
uhrazena, uvádí nájemní smlouva. 
S dotazy se lze obrátit na odbor ma-
jetkový, telefonní číslo: 599 430 257.

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 (současné 
či dřívější bydliště; působiště v  rámci 
oceňované aktivity atd.), kontakt (te-
lefon, e-mail) a důvody, proč by měla 
právě ona získat ocenění osobnost 
Jihu. Současně je třeba uvést jméno, 
příjmení a kontakt navrhovatele.

SOUSEDSTVÍ
Projekt Sousedství!!! pokračuje 

i  letos. Po jeho loňské úspěšné reali-
zaci na Dubině se nyní zaměří na po-
silování komunitních vztahů v  celém 
městském obvodě Ostrava-Jih. Pří-
jem žádostí až o 10 tisíc korun na sou-
sedské aktivity (sportovní den, úklid 
domu, drakiáda atd.) bude vyhlášen 
ve více vlnách. Začne se na jaře. Více 
informací je na webových stránkách: 
nasjih.cz/sousedstvi.

Foto: archiv Veroniky Hlouškové

Foto: Martina Mazáková

Foto: CBS
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INVESTICE, KTERÉ ZPŘÍJEMŇUJÍ CESTOVÁNÍ
Městská hromadná doprava propojující Jih s dalšími částmi Ostravy prochází postupnými proměnami. Jejich cílem je 
ekologizace, zvýšení komfortu a bezpečnosti uživatelů spolu s přívětivějším působením veřejného prostoru.

Od září do listopadu loňského roku se opra-
voval úsek mezi zastávkami Josefa Kotase 
a Václava Jiříkovského. Byla to první velká opra-
va této části trati od 80. let minulého století.

Díky použitým moderním technologiím 
v součtu s již dříve modernizovanými úseky 
je dnes cestování tramvají z Dubiny do cen-
tra města a zpět rychlejší, tišší a bez vibrací. 
Tramvaje zde mohou jezdit rychlostí až 80 
kilometrů za hodinu.

Podél trati byly umístěny nízké protihluko-
vé stěny, které budou na jaře osazeny květi-
nami a bylinami. Půjde o první takto upravené 
místo v Ostravě. Stavební práce na tomto úse-
ku si vyžádaly více než 85 milionů korun.

Mnohem klidnější je v  současnosti také 
tramvajový provoz na ulici Výškovická, kde 
byl travní koberec položen v roce 2021. Díky 
tomu se snížila prašnost a výrazně zlepšila 
kvalita přepravy. O rok dříve byly na této uli-
ci opraveny tramvajové mosty.

OPRAVY ZASTÁVEK 
A ESTETIZACE

Estetizace tramvajových úseků pokračuje 
i v dalších částech našeho obvodu. Ozelenění 
kolejí už bylo provedeno na ulici Dr. Martínka 
a loni v úseku od zastávky ÚMOb Jih po kříže-
ní s ulicí Provaznická. Jde o 663 metrů dlouhý 
rozchodníkový koberec, který přispívá k men-
ší hlučnosti v této lokalitě.

V loňském roce byl zrekonstruován tram-
vajový most na ulici Plzeňská, který vede 
nad ulici Ruská, kde došlo i k výměně kolejí 
a trolejového vedení.

V  souvislosti s  touto investiční akcí zís-
kala reprezentativnější nástupiště včetně 
mobiliáře rovněž tramvajová zastávka Dolní. 
Nový kabát dostala v roce 2021 také zastáv-
ka Kotva, kde mobiliář doplnily bezbariéro-
vé tramvajové nástupiště v  obou směrech, 
přístřešky, zábradlí, lavičky a na bezpečnost 
dohlíží kamerový systém. Během loňské 

revitalizace okolí obchodního centra Kotva 
v této lokalitě přibyla autobusová zastávka.

Novou podobu s kamerovým systémem, 
bezbariérovými přístupy i se zábradlím zís-
kala zastávka Rodimcevova, k  jejíž opravě 
se přistoupilo v roce 2021 díky rekonstrukci 
tramvajové trati na ulici Pavlovova.

REKONSTRUKCE PODCHODŮ
Pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí cestu-

jících městský obvod Ostrava-Jih investuje 
do postupných oprav podchodů. Například 
v  letech 2020 a  2021 byla za 23 milionů 
korun realizována rekonstrukce podchodu 
pod ulicí Horní.

Opraveny byly vstupy do podchodů od 
zastávek tramvají a  autobusů, a  to včetně 
nástupních ostrůvků u  zastávek. Nově při-
byly plošiny pro imobilní osoby i maminky 
s  kočárky, zavedena byla signalizace pro 
nevidomé občany a  větší bezpečí zajišťuje 
kamerový systém.

V současné době se čeká na zkolaudování 
podchodů na zastávkách Tylova a Dřevopro-
dej. Investorem je statutární město Ostrava.

JÍZDENKOMATY
K větší spokojenosti cestujících přispí-

vají i  zdánlivé drobnosti. Už pět zastávek 
na Jihu, a  to Náměstí SNP, Josefa Kotase, 
Nové Výškovice, Zábřeh, OC a  Dubina, je 
vybaveno jízdenkomatem. Ty umožňují 
prodej kreditních jízdenek, dobíjení kreditu 

na kreditní jízdenku nebo na ODISku, ale 
i prodej dlouhodobých jízdenek (kupónů). 
Nákupy jízdenek a dobití kreditu lze hradit 
v korunách, v eurech a bezhotovostně.

Dalším plusovým bodem autobusové 
dopravy je fakt, že od května do konce září 
jezdí mezi Porubou, Jihem, Dolní oblastí 
Vítkovice a Zoo Ostrava doubledecker s po-
honem na CNG. Výhodou je ekologičtější 
doprava. Rodiny nemusí do výletních center 
jezdit auty, takže prostředí není tolik zatěžo-
váno emisemi a  lidem odpadají i problémy 
s parkováním.

PLÁNY DO BUDOUCNA
V trendu vylepšení a  inovací se bude 

pokračovat také v dalších měsících. Na uli-
ci Dr.  Martínka mezi zastávkami Poliklinika 
a  Hrabůvka kostel bude umístěno zábradlí 
a ve druhé polovině roku je v plánu výměna 
přístřešků u  několika tramvajových zastá-
vek. Jedná se například o Zábřeh obchodní 
centrum, Karpatskou a další.

Aktuální informace jsou na webové 
stránce: dpo.cz.

KDE KOUPIT ODISKU?
 » Informační centrum INFO JIH!!! 

na ulici Horní 1664/63a v Hrabůvce. Prodejní doba od pondělí do pátku od 8 do 
17.30 hodin.

 » Prodejna v obchodním centru KOTVA 
na ulici Výškovická 3067/116a. Prodejní doba od pondělí do pátku od 8 do 17 
hodin.
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Jak hodnotíte nedávno provedené i plánované změny v městské hromadné dopravě na Jihu? Co dalšího by podle vás přispělo 
k větší spokojenosti cestujících a jejich vyššímu zájmu využívat městskou hromadnou dopravu?

Karel Malík
ANO 2011

Ostravskou hromadnou do-
pravu a DPO jako takový nemůžu 
hodnotit jinak než pozitivně. Náš 
dopravní podnik je lídrem v  ino-
vacích a  modernizaci infrastruk-
tury, jakožto i na poli zkvalitňová-
ní péče o zákazníky. Naše MHD je 

bezpapírová a bezemisní. V roce 
2022 DPO přepravil přes 90 mi-
lionů cestujících, podobně jako 
tomu bylo v letech před covidem. 
Cestující se tedy do tramvají, au-
tobusů a  trolejbusů vracejí, to je 
pozitivní zpráva. V  posledních 
letech došlo k  modernizaci tra-
tí (zrychlování, snižování hluku, 

ozelenění, rekonstrukce mostů) 
ve Výškovicích, v  Bělském lese 
a  na Dubině, rekonstrukcemi 
procházejí rovněž tramvajové za-
stávky na území celého obvodu. 
Přibývají rovněž jízdenkomaty – 
naposledy na zastávkách Josefa 
Kotase a Zábřeh, OC. Máme být 
na co hrdí!

Jan Dohnal
SPOLU

Dopravní podnik Ostrava 
(DPO) je nejmodernější v  České 
republice a  co do kvality vozo-
vého parku a způsobu odbavení 
patříme k  evropské špičce. Na 
ulicích Výškovická a  Dr. Martín-
ka máme krásné zelené koleje. 

Naposledy jsme zrychlili a  hlav-
ně ztišili tramvajovou trať mezi 
Dubinou a Bělským Lesem. Že je 
DPO na vysoké úrovni, dokazují 
i čísla přepravených cestujících – 
loni 90 milionů. Přesto hledáme 
další nástroje jak veřejnou do-
pravu přiblížit uživatelům, kteří 
stále preferují automobilovou 

dopravu. Musíme maximálně 
zjednodušit tarify, vytvořit bo-
nusy pro pravidelné uživatele 
a hlavně jezdit a jezdit. Aktuálně 
se plánují změny v  tramvajové 
dopravě – zvýší se četnost spojů 
na páteřních linkách. Souběžně 
dbáme na čistotu a  bezpečnost 
v dopravních prostředcích.

Gabriela Macečková
Piráti

Pozitivně hodnotíme rekon-
strukci zastávky Dřevoprodej 
podle architektonického návrhu 
Atelier 38. Vítáme i  trávníkové 
odhlučnění tramvajových pásů 
nebo nezbytné opravy mostů. 
Méně jsme spokojeni s  doprav-

ní obslužností některých částí 
Jihu, zejména Zábřehu. V  první 
polovině září proběhnou velké 
změny v  dopravní obslužnosti 
MHD. Budeme usilovat o to, aby 
se ke změnám měli možnost vy-
jádřit všichni volení zástupci Jihu, 
a proto bychom rádi vyzvali ob-
čany, aby nám napsali své pod-

něty ke zlepšení MHD na e-mail 
pavlina.polaskova@pirati.cz 
a my je posuneme dále. Věříme, 
že kromě častějších spojů, které 
nyní vzájemně navazují k  velké 
spokojenosti cestujících, prospívá 
veřejné dopravě výměna tramvají 
za bezbariérové, ale také čistota, 
klimatizace, rychlost a bezpečí.

Radim Michna
SPD

Městská hromadná doprava 
v  Ostravě je jedna z  nejmoder-
nějších v  České republice. V  na-
šem obvodě Ostrava-Jih v minu-
lém období proběhly plánované 
modernizace tramvajových tratí. 
A to na ulicích Pavlovova, Výško-

vická, Horní. Při přestavbě došlo 
k  výměně klasického kolejového 
roštu na systém pevné dráhy, 
díky tomu se snížily hluk a  vib-
race od projíždějících tramvají. 
Zjednodušil se nákup jízdného 
i  pro zahraniční turisty, a  to for-
mou bezkontaktního placení. 
Mezi nové změny patří i odměny 

za zakoupení dlouhodobých jíz-
denek. V  budoucnu bychom se 
měli více zabývat bezpečností jak 
na problematických zastávkách, 
tak i  v  tramvajích. Dále je třeba 
posílit některé spoje ve vytíže-
ných oblastech, a to nejen při vý-
znamných akcích. Každá změna 
k lepšímu je vítána.

Zdeněk Hűbner
Ostravak

Nedávno realizované a zejmé-
na připravované změny v městské 
hromadné dopravě mají pro náš 
obvod zásadní dopad. Zrušení 
tramvajové linky č. 17 znemožní 
přímé spojení z Dubiny do Poruby, 
kam mnoho našich, zejména star-

ších občanů dojíždí do nemocni-
ce, je bezprecedentním krokem, 
který povede k výraznému zhor-
šení dopravní obslužnosti na Jihu. 
Další problém představuje změna 
vedení linky č. 7, což znamená 
komplikace pro obyvatele Výško-
vic. Trend, který dopravní podnik 
chystá prosadit, možná povede 

k úsporám, ale rozhodně nezvýší 
spokojenost cestujících. DPO no-
vým vedením linek nutí cestující 
častěji přestupovat, což zejména 
pro starší obyvatele dopravu zne-
snadňuje. Hnutí Ostravak s  navr-
hovanými změnami nesouhlasí. 
Bohužel pro naše návrhy úspor 
v DPO zde nemáme prostor.

OMLUVA: V únorovém vydání Jižních listů jsme v rubrice Názory uvedli nesprávné příjmení Pavlíny Poláškové, zastupitelky za Piráty. 
Tímto se Pavlíně Poláškové a Pirátům za naše pochybení omlouváme.
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POPLATKY ZA PSY LZE OPĚT UHRADIT ONLINE
Poslední březnový den je ter-

mínem splatnosti poplatků ze 
psů. V případě, že výše poplat-
kové povinnosti přesáhne tisíc 
korun, může být částka uhraze-
ná ve dvou stejných splátkách. 
Nejpozději však do 31. 3. a 30. 9. 
příslušného kalendářního roku. 
Za psa chovaného v  bytě se 
platí 1 500 korun ročně, za psa 
v  rodinném domě 300 korun. 
Lidé nad 65 let zaplatí za stejné 
období 200 korun, stejně jako 
příjemci starobního, invalidního, 

sirotčího, vdoveckého a  vdov-
ského důchodu. Držitelé prů-
kazů ZTP a  ZTP/P jsou od po-
platku osvobozeni a mají pouze 
povinnost ohlásit držení psa.

Po zaplacení poplatku pej-
skaři mohou na radnici obdržet 
sáčky na psí exkrementy, a  to 
konkrétně 400 sáčků na rok.

Držitelé psů mohou platit 
hotově nebo kartou v pokladně 
úřadu, převodem z  účtu, poš-
tovní poukázkou nebo přes pla-
tební portál.

Bližší informace mají zájemci 
k  dispozici na webové adrese: 
ovajih.ostrava.cz, případně 
mohou kontaktovat referenty 
místního poplatku ze psů, a  to 

na odboru financí a  rozpočtu, 
v  kanceláři č. 307, budova A, 
radnice Úřad městského ob-
vodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 
Ostrava-Hrabůvka.

FESTIVAL, KDE HRAJE PRIM MULTIŽÁNROVÁ HUDBA
Úspěšný projekt Jih ožije 

hudbou napíše letos druhou 
kapitolu. Akce se uskuteční 
v  průběhu května na Náměstí 
Ostrava-Jih v Hrabůvce. Přesný 
termín bude uveden v  dubno-
vých Jižních listech.

Festival, který vzešel z  ná-
vrhu v  rámci participativního 
rozpočtu, je určen pro uměl-
ce, kteří mají trvalý pobyt na 
Jihu, respektive mají k  našemu 
obvodu prokazatelný vztah. 
V  případě zájmu o  účinkování 
na této multižánrové přehlídce 
lze kontaktovat koordináto-

ra akce na e-mailové adrese: 
jan.micek@ovajih.cz.

V loňském roce se předsta-
vilo čtrnáct interpretů různých 
hudebních stylů. Mezi nimi stu-
dentka Berklee College of Music 
Michaela Niké Vopalecká, sym-
fonicko-metaloví My Project (na 
snímku), DJ Mike Shadow nebo 
skupina Luna kombinující zvuky 
bubnů, tóny didgeridoo a  žen-
ského zpěvu.

Akci připravuje městský 
obvod Ostrava-Jih za finanční 
podpory statutárního města 
Ostravy.

KONTAKT
SYLVA FOJTÍKOVÁ 
tel.: 599 430 477, e-mail: sylva.fojtikova@ovajih.cz

MARKÉTA HRBÁČOVÁ 
tel.: 599 430 315, e-mail: marketa.hrbacova@ovajih.cz

ATRAKTIVNÍ AKCE PRO RODINY S DĚTMI SE BLÍŽÍ

Letošní Slavnosti Jihu se 
uskuteční 17. a 18. června v are-
álu bývalého fotbalového hřiš-
tě na ulici Svazácká v Zábřehu. 
Tradiční akce městského obvo-
du není jen o hudebních vystou-
peních. Pro milovníky adrenali-
nových aktivit jsou připraveny 
lezecké stěny nebo mobilní la-

nové dráhy. Chybět nebude ani 
rodinná a dětská zóna s dřevě-
nými stolními hrami, biatlono-
vou střelnicí, světelnými hrami, 
skákacími hrady se skluzavkou 
či prckovištěm.

V senior zóně budou ho-
landský biliár či zábavné kvízy. 
V  šapito se chystají cirkusové 

workshopy pro nejmenší. Své 
aktivity představí i  řada těch, 
kteří na Jihu pracují s  dětmi 
a mládeží.

K dispozici jsou jednoden-
ní vstupenky. V  případě zájmu 
o oba dny akce je třeba mít lís-
tek na sobotu a na neděli. Cena 
vstupného na jeden den je 100 
korun (v předprodeji), 200 ko-
run na místě, v den konání akce 
v případě, že to umožní kapaci-
ta areálu.

Vstup zdarma (s bezplatnou 
vstupenkou, kterou je nutné si 
také vyzvednout co nejdříve, 
protože po naplnění kapacity již 
další osoby vpuštěny nebudou) 
mají lidé nad 65 let, děti do 120 
centimetrů v doprovodu dospě-
lé osoby. Výjimku mají držitelé 
průkazů TP, ZTP a  ZTP/P, a  to 
včetně doprovodu. Ti nemusejí 

předložit ani bezplatnou vstu-
penku a  budou vpuštěni do 
areálu.

Vstupenky lze ještě zakoupit 
v  infocentru na Náměstí Ostra-
va-Jih, v pokladnách Kulturního 
domu K-TRIO a  Akordu v  Zá-
břehu a  také prostřednictvím 
nového webu: slavnostijihu.cz 
a  facebookového profilu Slav-
nosti Jihu.
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VE FOTOSOUTĚŽI USPĚL SNÍMEK Z BĚLSKÉHO LESA
Známe vítěze prvního kola 

celoroční fotosoutěže pro čte-
náře Jižních listů, která byla 
vyhlášena v  únorovém vydání 
zpravodaje. Z  došlých příspěv-
ků porotu nejvíce zaujala foto-
grafie, kterou poslala Vladimíra 
Dobešová. Autorka zachytila 
poklidnou procházku v Bělském 
lese.

Soutěž nadále pokračuje. Ví-
tány jsou foto grafie například ze 
společenských akcí, z veřejného 
prostoru, reportážní, sportovní 

i umělecké. Záleží na kreativitě, 
invenci či neotřelosti autorů, ať 
už začátečníků, tak zkušeněj-
ších harcovníků, jak k této výzvě 
přistoupí. Jedinou podmínkou 
je, aby se fotografie vztahovala 
k Ostravě-Jihu.

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

OKOLÍ KOSTELA V ZÁBŘEHU ČEKÁ PROMĚNA

Až do 15. března je možné 
před kostelem svatého Ducha 
a  Kotvou zhlédnout venkovní 
panely, které představují vítěz-
ný návrh na revitalizaci okolí 
kostela. V  architektonické sou-

těži města Ostravy zvítězil ná-
vrh brněnského ateliéru m2au.

Úkolem soutěžících bylo 
navrhnout univerzální a  repre-
zentativní veřejný prostor, kte-
rý bude sloužit návštěvníkům 

kostela, zákazníkům obchod-
ního centra Kotva i  místním 
obyvatelům.

Autoři vítězného návrhu vsa-
dili na nápadité řešení navazu-
jícího veřejného prostranství. 
Nově by se zde měly nacházet 
výrazný vodní prvek v  podobě 
mělké vodní plochy, plocha pro 
konání příležitostných komunit-
ních akcí, stromy či dětské hřiš-
tě. Návrh myslí také na parkova-
cí stání, která umisťuje u  boční 
strany kostela při ulici Kotlářova.

Úprava prostranství kolem 
kostela naváže na nedávné in-
vestice v  okolí a  zvelebí pod-
statnou část území, která do-
sud zůstávala v  nevyhovujícím 
stavu.

Rekonstrukce prostoru by 
měla být realizována proběh-
nout v  letech 2025 a  2026. 
Předpokládané náklady se od-
hadují do 100 milionů korun. In-
formace k projektu jsou k dispo-
zici na webu: mappaostrava.cz.

ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT
Senioři i  ti, kteří pobírají pří-

spěvek na bydlení, mohou žádat 
o dotace z programu Nová zele-
ná úsporám Light.

Zájemci mohou získat až 150 
tisíc korun. Příspěvek je možné 
využít například na zateplení 
fasády, střechy, stropů a podlah 
nebo na výměnu oken či vcho-
dových dveří.

Podmínkou je, aby v  době 
podání žádosti byl rodinný dům 
ve vlastnictví žadatelů, ti v něm 

měli současně trvalý pobyt, a to 
déle než od 12. září 2022.

Žádosti, jejichž příjem je 
možný do 31. 8. 2024 nebo do 
vyčerpání peněz, jsou přijímány 
elektronicky prostřednictvím 
Agendového informačního sys-
tému Státního fondu životního 
prostředí na webové stránce: 
sfzp.cz. Podrobnější informace 
i poradenství v souvislosti se žá-
dostí zájemci najdou na adrese: 
novazelenausporam.cz.

ČESKÁ POŠTA OMEZUJE 
SOBOTNÍ PROVOZ

Od 1. dubna dojde u poboček 
České pošty na ulicích Rodim-
cevova 2011, Výškovická 3075 
a  Horní 1492 ke zrušení sobot-
ního provozu.

Víkendový provoz v  našem 
obvodě budou nadále zajišťovat 
pobočky na ulicích Bohumíra 
Četyny 1047, Výškovická 714 
a Rudná 3114, která jako součást 
obchodního centra Avion má 

otevřeno denně od 9 do 21 ho-
din včetně sobot a nedělí.

V  průběhu pracovního týd-
ne mohou klienti využít služeb 
pošt beze změny. V pondělí a ve 
středu je otevírací doba až do 18 
hodin.

Veškeré informace o  poš-
tovních službách lze najít na 
webových stránkách České poš-
ty: ceskaposta.cz.

Foto: Vladimíra Dobešová

KOMENTOVANÁ 
VYCHÁZKA

Na neděli 5. března je při-
pravena další komentovaná vy-
cházka. Kronikář obvodu Petr 
Lexa Přendík představí od 14.30 
hodin historii kostela svatého 
Ducha, Kina Luna, obchodního 
centra Kotva i ulice Výškovická 
v daném úseku. Za městský ate-
liér MAPPA na něj krátce navá-
že Tomáš Čech, který promluví 
o průběhu soutěže a nastíní bu-
doucnost místa.
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PODPORA SPOLKŮ

Městský obvod Ostra-
va-Jih podporuje aktivity 
spolků prostřednictvím 
účelových dotací. Zájemci 
mohou využít také nefi-
nanční formu pomoci jako 
například zapůjčení piv-
ních setů, lehátek či stanů.

Informace zájemcům 
poskytnou na odboru kul-
tury a vztahů s veřejností 
(Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih, Horní 3, bu-
dova A, kancelář 105). Vo-
lat lze i na telefonní číslo: 
599 430 230.

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KLEGOVA AŽ DO LIGY MISTRŮ
Psal se 2. únor 1903, když sku-

pina nadšenců z tehdejšího hnutí 
Omladina založila tělovýchov-
nou jednotu Sokol Hrabůvka. 
Dnes zde působí oddíly házené, 
stolního tenisu, tenisu, fotbalu, 
volejbalu, turistiky a také Asoci-
ace sportu pro všechny.

„Oddíly turistiky a  Asociace 
sportu pro všechny jsou sice 
nesoutěžní, ale pro nás důležité, 
protože sdružují děti a mládež,“ 
říká předseda TJ Sokol Hra-
bůvka Ivo Židek. Tréninky stol-
ního tenisu probíhají v herně na 
ulici Plavecká, kde trénují i  há-
zenkářky. Tenisté za svůj spor-
tovní domov považují kurty na 

ulici Adamusova. Nejpočetnější 
členskou základnou disponují 
házenkářky hrající česko-slo-
vensko-polskou ligu (mladší 
žačky) a  školní ligu dívek. Ce-
něný je také projekt Pryč s nu-
dou, pojďme hrát házenou, což 
je nejstarší republikový projekt 
v  házené. Řada odchovankyň 
týmu se dostala do nejvyšších 
házenkářských soutěží včetně 
Interligy žen.

„Nejznámější je dvacetiletá 
Charlotta Cholevová, která byla 
žákyní Základní školy Klegova. 
S  házenou začínala pod vede-
ním Tomáše Bárty v  součas-
nosti je reprezentantkou Česka, 

hraje Ligu mistrů a byla nejlepší 
střelkyní mistrovství světa juni-
orek,“ uvádí Židek.

Více informací o  Sokolu 
Hrabůvka zájemci získají na: 
sokol.hrabuvka@seznam.cz.

SOKOL, KTERÝ ZNAL I ALOIS JIRÁSEK
Česká obec sokolská zašti-

ťuje na Jihu tři jednoty. Nejak-
tivnější z  nich je v  současnosti 
Tělocvičná jednota Sokol Vítko-
vice. Oddíl zápasu má tréninko-
vé středisko na ulici Břustkova 
ve Výškovicích a oddíl taneční-
ho sportu sídlí na ulici Hasičská 
(v objektu bývalého kina Vítek). 
V  obvodě působí také tělo-
cvičné jednoty v  Zábřehu a  ve 
Výškovicích.

TJ Sokol Vítkovice vznikla 
v  roce 1895, aktuálně má 272 
členů, kteří se věnují například 
zápasu, badmintonu, tanci, ša-
chům nebo silovému trojboji.

„V rámci sportovní všestran-
nosti jsou u  nás provozovány 
i  nesoutěžní sporty, a  to v  od-
dílech stolního tenisu, taiči, 
kondičního cvičení žen, cvičení 
rodičů s dětmi a kondičního po-
silování,“ upřesňuje Jiří Buroň, 
starosta TJ Sokol Vítkovice.

ZÁPASNÍKŮM 
CINKAJÍ MEDAILE

Dobré jméno jednoty šíří pře-
devším oddíl zápasu, jehož muži 
získali jedenáct titulů mistrů Čes-
ké republiky ve volném stylu.

„Vojtěch Piskoř obsadil tře-
tí místo na mistrovství Evropy 
kadetů a naši zápasníci získávají 
tituly mistrů republiky napříč 
věkovými kategoriemi,“ říká 
Buroň s tím, že 29. dubna pořá-

dají v hale sportovního gymná-
zia Dany a  Emila Zátopkových 
druhé kolo první ligy mužů 
v  zápase ve volném stylu a  10. 
června 20. ročník memoriálu Ji-
řího Klepce, což je mezinárodní 
turnaj mládeže.

Oddíl tanečních sportů 
se soustředí na show dance 
a  disco dance. V  portfoliu jeho 
úspěchů napočítáme více než 
20 titulů mistrů Evropy i  svě-
ta. „Úspěšná byla také činnost 
folklorního souboru Odra. Jeho 
vedoucí Anna Buroňová je inici-
átorem dvou sletových skladeb 
na Všesokolských sletech v Pra-
ze v  roce 2000 a  2012 a  dvou 
pódiových skladeb na Světo-

vých gymnaestradách v  portu-
galském Lisabonu a rakouském 
Dornbirnu,“ doplňuje starosta 
Buroň.

ČESTNÉ ČLENSTVÍ
Čestnými členy vítkovického 

Sokola byli také spisovatelé Sva-
topluk Čech a Alois Jirásek. „Je-
jich dopisy se v originále sice ne-
zachovaly, ale existují pozdravné 
dopisy uveřejněné v tisku. Archiv 
jednoty totiž v  roce 1941 zničili 
Němci,“ nechává do minulosti 
nahlédnout Buroň.

Více informací o  TJ So-
kol Vítkovice sdělí Jiří 
Buroň na e-mailové adrese: 
jiri.buron@technoprojekt.cz 

nebo na tel. č.: 605 416 385. 
Zájemci o  členství v  oddíle zá-
pasu mohou oslovit Romana 
Piskoře na telefonním čísle: 
602 785 796. Za taneční sport 
pak zodpovídá Lenka Buroňová, 
kterou lze kontaktovat na tele-
fonním čísle: 737 248 053.

Městský obvod Os-
trava-Jih podpořil TJ 
Sokol Vítkovice od roku 
2019 do letošního roku 
částkou 331 500 korun. 
Peníze byly určeny na 
celoroční činnost oddílu 
zápasu.

TJ Sokol Hrabůvka 
obdržel od městského 
obvodu Ostrava-Jih pro-
střednictvím účelových 
dotací od roku 2019 do 
letoška 540  000 korun. 
Jedná se o  projekt na 
podporu celoroční čin-
nosti házené.

Foto: TJ Sokol Vítkovice
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JUBILANTI ÚNOR
Květoslava Tostová .  .  .  .  .  . 100 let
Zdeňka Janšová  .  .  .  .  .  .  .  . 99 let
Oldřich Čajka   .  .  .  .  .  .  .  .  . 94 let
Ladislav Janáček .  .  .  .  .  .  .  . 93 let
Jan Černek .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  91 let
Marie Juroková .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Bohuslava Šlahorková .   .   .   .   .   . 90 let
Vít Musil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Jiří Biolek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Josef Hlinka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Jarmila Cholevová   .  .  .  .  .  .  . 85 let
Jarmila Holoubková .   .   .   .   .   .   . 85 let
Slavoj Skuhra .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 85 let

Irena Řimánková  .  .  .  .  .  .  .  . 85 let
Bohumil Vachulka.   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Anna Píšová .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Katina Medková   .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Emilie Balonová   .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Mária Sitková .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Ludmila Krulová  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Štěpánka Martiníková .  .  .  .  .  . 80 let
Božena Bořutová .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Danuše Krupová  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Anna Helisová  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Marta Švestková  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Pavla Glogovská  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Lumír Bryndač .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Anna Zelinová  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Bohumil Vavrečka.   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Radomír Štverka .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Rudolf Dudic .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Sigrid Vinklerová .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Dagmar Gorilová .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Milan Šeděnka  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Lubomír Piperek  .  .  .  .  .  .  .  . 80 let
Jaroslava Nováková .   .   .   .   .   .   . 80 let
Jaroslav Suchánek  .  .  .  .  .  .  . 80 let

Nic není samo o sobě ani dobré, ani špatné. 
Záleží na tom, co si o tom myslíme. 

— William Shakespeare

SPORTOVNÍ TURNAJ
Dříve narození milovníci pohybových ak-

tivit se mohou zúčastnit sportovního odpo-
ledne v centru CDU na ulici Charvátská ve 
Výškovicích. Ve středu 29. března od 14.30 
hodin jsou pro ně připraveny turnaje v šip-
kách, rybaření, házení míčku na cíl, kopu na 
branku, cornhole a ve střelbě na florbalovou 
branku.

Soutěže jsou určeny pro zájemce nad 55 
let, kteří mohou kontaktovat Emilku Erlovou 
na telefonním čísle: 776  799  382, Šárku 
Zubkovou na telefonním čísle: 599 430 138, 
nebo mohou psát na e-mailovou adresu: 
seniori-ostrava@ms-seniors.cz.

Soutěžit budou zvlášť muži i  ženy, bez 
věkového rozlišení. Přihlášku a  padesá-
tikorunové startovné je třeba doručit do 
20. března.

Sportovně-společenskou akci připravuje 
ostravské organizační centrum spolku Se-
niors, jehož cílem je řešit základní potřeby 
dříve narozených a přispívat k jejich spoko-
jenému životu. 

Propozice s popisem jednotlivých disci-
plín a tiskopis přihlášky lze najít na webové 
stránce: 1.ms-seniors.cz.

PLES S HEIDI JANKŮ
Hlavní hvězdou letošního plesu senio-

rů bude populární zpěvačka Heidi Janků. 
Akce se uskuteční 9. března od 15 do 20 
hodin v kulturním domě Akord. Organizáto-
ři připravili bohatý program s řadou kultur-
ních vystoupení. Zajištěna je rovněž štědrá 
tombola.

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

Vstupenky je možné zakoupit v poklad-
ně Akordu nebo prostřednictvím webu: 
dk-akord.cz.

DAR PRO ONDRÁŠEK
Členové seniorského klubu Akord opět 

ukázali, že nemyslí pouze na sebe. Stejně 
jako v předchozích letech. Během jejich le-
tošního druhého setkání, které se konalo 7. 
února, předali ředitelce Mobilního hospice 
Ondrášek Bronislavě Husovské finanční dar 
ve výši 12 500 korun. Jednalo se o částku, 
kterou senioři z  tohoto klubu dobrovolně 
vybrali v průběhu loňských akcí.

Mobilní hospic Ondrášek funguje od 
roku 2014 v  Zábřehu na ulici Gurťjevova 
v  objektu, jenž spravuje městský obvod 
Ostrava-Jih.

AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY
Letos se opět budou konat autobusové 

zájezdy pro občany starší 60 let. Cílový-
mi destinacemi bude od druhé poloviny 
května řada míst v  Moravskoslezském kra-
ji. Konkrétně Muzeum sklářství v Karolince, 
Muzeum Olomouckých tvarůžků, Stezka 
v oblacích na Pustevnách, Farma Klokočov 
atd. Zájezdy bude možné od 13. dubna od 
10 hodin rezervovat online.

Ještě předtím se zdarma uskuteční tři 
školení, na nichž si zájemci mohou vyzkou-
šet rezervaci nanečisto a kde získají odpově-

di na své dotazy k tomuto tématu. Termíny 
školení jsou: 11. dubna od 10 do 11 hodin a od 
14 do 15 hodin, 12. dubna od 10 do 11 hodin.

Nově se každý senior může přihlásit jako 
účastník na jeden zájezd, na další zájezdy se 
může přihlásit jako náhradník.

Více informací bude postupně uveřejně-
no na webové stránce: kulturajih.cz. Výho-
dou je být i letos držitelem karty Kool Seni-
or. V tomto případě jsou seniorům posílány 
důležité informace s  předstihem na jejich 
e-mailovou adresu.Foto: Kultura Jih
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DŘÍVE NAROZENÍ STÁLE HLEDAJÍ NOVÉ VÝZVY
Přibývající roky jim nevzaly ani elán ani zájem o veřejné dění či touhu po vzdělání. Řeč je o starších spoluobčanech z Jihu, 
kteří mohou využívat pestrou nabídku kulturně-společenských akcí v našem obvodě.

Obvykle jsou za seniory považování lidé 
ve věku 65 a více let. Na Jihu jich v součas-
nosti trvale pobývá přibližně 20 tisíc. Zvý-
hodnění u řady aktivit však mohou mnohdy 
využívat i lidé nad 55 let.

Mnozí z nich si oblíbené aktivity organi-
zují sami, pro ty, kteří rádi sdílejí čas a  zá-
žitky s ostatními vrstevníky, existují senior-
ské kluby. V obvodu jich bezplatně funguje 
sedm. Jejich členové se pravidelně scházejí, 
podnikají výlety, hrají stolní hry, chodí na 
exkurze, účastní se sportovních akcí, jako 
například Ostravská vánočka, orientační po-
chod v Bělském lese nebo sportovní hry na 
krajské či celostátní úrovni.

„Organizujeme také plesy, společné cvi-
čení, plavání, ohlas má i  akce Miss Babča 
a Štramák roku,“ informuje Šárka Zubková, 
která se dlouhodobě podílí na organizaci 
seniorského klubu Akord.

VZDĚLÁVÁNÍ JE CÍL
Mnozí vítají možnost se stále vzdělávat. 

K  tomu slouží například počítačové kurzy 
konané na radnici a  především univerzita 
třetího věku. Tento neprofesní vzdělávací 
čtyřsemestrový program pořádá Kultura Jih 
pro zájemce od 55 let. 

Řadu finančních výhod pro dříve naroze-
né obyvatele Jihu nabízí i program Kool Se-
nior. „Po zakoupení tohoto programu u nás 
senioři čerpají slevy na pohybové, kreativní 
i vzdělávací zájmové kurzy nebo na vybra-
né kulturní a společenské akce,“ říká mana-
žerka pro kurzy Petra Višnická z Kultury Jih 
s tím, že členství je určeno občanům starším 
60 let.

V Jubilejní kolonii mohou dříve narození 
v prostorách Komorního klubu navštěvovat 
také Senior Point, přátelské a bezpečné mís-
to pro seniory.

„Lidem od 55 let nabízíme bezplatné po-
radenství v oblasti sociální, finanční a právní 
problematiky, poradíme jim i v souvislosti se 
slevovou sítí Senior Pas. Obyvatelé nad 65 
let si zde mohou vyzvednout hlásiče kouře 
a oxidu uhelnatého,“ říká Petra Višnická.

Kultura Jih za finanční podpory Morav-
skoslezského kraje a radnice rovněž organi-
zuje zájezdy pro seniory.

SETKÁVÁNÍ S VRSTEVNÍKY
S  mottem Seniorský věk není handicap 

se o kulturní, společenské, ale i duchovní vy-
žití dříve narozených stará Charitní středis-
ko Gabriel v  Zábřehu. Každý měsíc se zde 
konají kurzy pletení, malování, keramiky, 
organizovány jsou přednášky nebo besedy 
na různá témata. Zajištěna je rovněž výuka 
cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština) 
nebo hudební odpoledne. Prostor centra 
oživuje i galerie G, kde vystavují místní, ale 
i mimoostravští autoři. Služby v komunitním 
centru jsou poskytovány zdarma.

Nejen pro seniory je přínosná i mezige-
nerační spolupráce s mateřinkami a základ-
ními školami v obvodě. „Ty často připravují 
různá vystoupení pro jednotlivé kluby seni-
orů. Velmi aktivní je v tomto směru Základní 

škola Krestova,“ uvádí Šárka Zubková, jejíž 
pochvalu si vysloužil i pěvecký sbor Korálky 
tvořený aktivními obyvatelkami z Jihu.

Velké oblibě se těší také setkávání s  ju-
bilanty probíhající každý měsíc v Kulturním 
domě K-TRIO v Hrabůvce. Na akci jsou zváni 
ti, kteří v daném období dovršili 80, 85, 90 
a více let.

Zkrátka a  dobře, senioři na Jihu se roz-
hodně nemusí nudit doma. Stačí si vybrat 
z nabídky aktivit.

Seniorské kluby Kontaktní osoba, telefon Termín setkávání

Horymírova J. Knoppová, 604 139 570 čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod.

Horymírova II M. Kadlecová, 737 019 590 středa od 14.00 do 16.00 hod.

Odborářská II. H. Honyšová, 739 184 095 čtvrtek od 12.30 do 14.30 hod.

Odborářská I. M. Ksionszková, 736 148 210 pondělí od 12.30 do 14.30 hod.

Jitřenka S. Kuráková, 604 438 961 úterý od 12.00 do 14.00 hod.

Domovinka V. Kocourková, 721 428 083 pondělí, středa od 13.30 do 16.00 hod.

Akord Š. Zubková, 599 430 138 první úterý v měsíci od 15.00 hod.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
SENIOR POINT: Komorní klub Velflíkova 8, Hrabůvka, otevírací doba: pondělí od 9 
do 15 hodin, čtvrtek od 13 do 17 hodin, e-mailová adresa: seniorpoint@kulturajih.cz, 
telefonní číslo: 731 472 996.
KOOL SENIOR: Registrace probíhá na recepci KD K-TRIO (Dr. Martínka 4) nebo Ko-
morního klubu (Velflíkova 8), e-mailová adresa: kulturajih@kulturajih.cz, telefonní 
číslo: 607 063 685.
CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL: Čujkovova 3165/40a, telefonní čísla: 599 527 590, 
731 131 951, e-mailová adresa: gabriel@ostrava.charita.cz.
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JSEM PŘESVĚDČENÝ, ŽE DĚTI Z JIHU JSOU V DOBRÝCH 
RUKOU, ŘÍKÁ MÍSTOSTAROSTA RADIM IVAN
V kompetenci místostarosty Radima Ivana jsou úseky strategického rozvoje, sociální péče, sociálně právní ochrany dětí, 
školství a sportu, prevence kriminality. Vzhledem k blížícím se zápisům do prvních tříd základních a mateřských škol jsme 
se zaměřili na otázky týkající se vzdělávání.

1. V  současné době provádíte inspekce 
základních a mateřských škol na Jihu. Jaké 
zásadní poznatky jste si z těchto návštěv 
odnesl?

Inspekce jsou silné slovo, které ve mně 
vyvolává pocit, že bych měl jít někoho kon-
trolovat. Tak to však vůbec není, obcházím 
školy, abych se seznámil se specifiky jed-
notlivých škol a  především poznal jejich 
ředitele a zaměstnance. Chci, aby byl úřad 
školám partnerem a pomáhal jim se rozvíjet. 
Školství na Jihu se nachází ve velmi dobrém 
stavu, musím říct, že projekty, se kterými mě 
ředitelé seznamují, mě nabíjí optimismem. 
Technický stav budov se samozřejmě zlep-
šuje, ředitelé seškrabávají ze zdi každou 
korunu do oprav a  podobně to je i  u nás 
na radnici. Finance do oprav a  zlepšování 
budov chybí. Jsme velký obvod a máme 17 

škol a 29 školek a náš rozpočet je bohužel 
silně podfinancovaný. To ale není stížnost, 
spíše výzva, které musíme jako obec čelit 
a  musíme ji umět vyřešit. Co je však důle-
žité – jsem přesvědčen, že „jižní" děti jsou 
v dobrých rukou.

2. Můžete nastínit, co konkrétně by se 
v rámci školství na Jihu mohlo zlepšit, aby 
výuka odpovídala požadavkům na kvalitní 
vzdělávání 21. století?

Vzdělání učitelů. Můžeme vymýšlet všeli-
jaké programy, můžeme nakupovat spoustu 
pomůcek a  dalších věcí, ale pokud nebu-
deme systematicky pracovat na tom, aby 
se učitelé věnovali novým trendům, pak 
zakrníme. Jsem rád, že to většina ředitelů 
vidí stejně a  podporují své kolegy v  tom, 
aby se něco nového naučili a předali to dále 

svým studentům. Tento otevřený přístup je 
z  mého pohledu významný prvek moder-
nizace vzdělání. Jednoduše řečeno, když 
baví učitele používat umělou inteligenci, 
bude to bavit i  jeho studenty, navíc budou 
i takovou technologii umět směle využívat. 
Samozřejmě kladu velký apel i na to, aby na 
školách byly moderní přístroje, fotovoltaika 
a  podobně. Nicméně bez chuti lidí inovo-
vat vzdělání nejde. Druhý důležitý prvek je 
sebevědomí. To chci, aby měl každý ředitel 
a učitel. Byl jsem ve škole, kde mi jedna uči-
telka řekla: „Dobrý den, já jsem tady jenom 
učitelka.“ A  já jí na to odpověděl: „Já jsem 
jenom místostarosta. To vy děláte tu důle-
žitější práci.“

3. Mnoho let jste působil v  oblasti mar-
ketingu. Jak hodláte zkušenosti z  tohoto 
odvětví uplatnit ve školství na Jihu?

Školy jsou značky. A  obvod je vlastní-
kem těchto značek. Pokud rodiče znač-
ce důvěřují, pak musíme dělat vše pro to, 
aby se značka mohla rozvíjet. Tedy, když je 
škola plná až po strop žáků a  žákyň, pak 
je nesmysl říkat lidem, aby si rozmysleli 
svoji snahu dítě na školu dostat. Je nutné 
pomoci škole se rozvíjet, aby mohla mít 
více žáků. Navíc pokud lidé kladně hodnotí 
službu, kterou jim škola poskytuje, pak naší 
ambicí musí být rozšíření portfolia služeb 
našich škol. Jedna služba je vzdělání dětí, 
druhá mohou být společné výlety do hor 
a  třetí mimoškolní kroužky. Tohle je můj 
marketingový pohled. Další věc, kterou 
bych rád přinesl z marketingu, je hodnoce-
ní kvality. Chtěl bych, aby si všechny školy 
vedly záznamy o spokojenosti rodičů. Tře-
ba NPS skóre (forma marketingového vý-
zkumu, jehož cílem je zjistit míru loajality 
zákazníků nebo zaměstnanců – poznámka 
redakce). Stejně tak chci, aby měli ředitelé 
možnost hodnotit moji práci a práci naše-
ho odboru nebo práci oddělení kontroly. 
Všichni musíme pracovat na kvalitě námi 
poskytované služby. Vedení obvodu v tom-
to musí jít příkladem.

+1.  Jakou nejlepší radu jste dostal?
Nezačni se brát příliš vážně a zůstaň po-

hodový týpek. Řeklo mi to spoustu lidí, když 
jsem šel do politiky. Držím se toho. Jako po-
litik pracuji pro svoje voliče, ale to nezname-
ná, že jsem jim jakkoliv nadřazen. Naopak.

Radim Ivan a Elen Zielinská, žákyně ZŠ B. Dvorského, která patří k nejlepším na světě ve 
vnitřním parašutismu.
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Rekonstrukce školských zařízení zahr-
nuje také opravy ve školních jídelnách. 
V loňském roce došlo mimo jiné k výmě-
ně deseti jídelních výtahů.

V loňském roce městský obvod Ostrava-Jih vynaložil na opravy, 
údržbu a investice v mateřských a základních školách 95 milionů 
korun.95 000 000

V městském obvodě Ostrava-Jih je 17 zá-
kladních škol. Pro školní rok 2022/2023 
se zapsalo 7 397 žáků.

7 397
Volnočasové aktivity na Jihu jsou stále 
víc podporovány. Obyvatelé mohou ke 
sportování i k  relaxaci využívat hřiště 
u  základních škol a  zahrady mateř-
ských škol. Celkem je v našem obvo-
dě 21 takovýchto míst – 16 hřišť a pět 
zahrad.

Ostrava-Jih má nejvíce mateřských 
škol v  Ostravě. Do 29 mateřinek do-
chází 3 020 předškoláků.

Každoročně jsou udělovány účelové dota-
ce v oblasti školství, vzdělávání a kultury. 
V loňském roce o ně zažádalo 28 subjektů.

Hudebně, výtvarně, tanečně i dramatic-
ky nadané děti mohou navštěvovat tři 
základní umělecké školy. Jsou na ulicích 
Edisonova v Hrabůvce a Školská a Solo-
gubova v Zábřehu.

Prázdniny na Jihu je název projek-
tu, který je připravován pro školáky 
z  Jihu během letních prázdnin. Letos 
se uskuteční čtvrtý ročník. Program 
získal také ocenění Nejlepší projekt 
prevence kriminality na místní úrovni 
pro rok 2021.
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Foto: MŠ Patrice Lumumby
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HURÁ DO ŠKOLY
Vážení rodiče předškoláků,
jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2023/24, zveřejňujeme přehled základních škol 
zřizovaných městským obvodem Ostrava-Jih a  informace o zápisu. Zákonný zástupce je povinen přihlásit 
dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Nezapomeňte si k zápisu vzít a připravit:
 » Občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu.
 » V případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí.
 » V případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporu-

čující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud 
zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 30. dubna 2023).

 » Dítě, které dovrší 6 let až v průběhu školního roku 2022/2023, může být přijato již v daném školním roce, pokud o to 
požádá jeho zákonný zástupce.

 » U dítěte, které dovrší 6 let v období září až prosinec 2023, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského pora-
denského zařízení.

 » U dítěte, které dovrší 6 let v období leden až červen 2024, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského za-
řízení a odborného lékař.

 ZÁBŘEH
 » ZŠ a MŠ Březinova 52
 » ZŠ a MŠ Horymírova 100
 » ZŠ Chrjukinova 12
 » ZŠ Jugoslávská 23
 » ZŠ a MŠ Kosmonautů 13
 » ZŠ a MŠ Kosmonautů 15
 » ZŠ a MŠ Volgogradská 6B

 VÝŠKOVICE
 » ZŠ Srbská 2
 » ZŠ a MŠ Šeříková 33

 HRABŮVKA
 » ZŠ MUDr. Emílie Lukášové 

a Klegova
 » ZŠ a MŠ Krestova 36A
 » ZŠ a MŠ A. Kučery 20
 » ZŠ a MŠ Mitušova 16
 » ZŠ Provaznická 64

 BĚLSKÝ LES
 » ZŠ a MŠ B. Dvorského 1

 DUBINA
 » ZŠ F. Formana 45
 » ZŠ a MŠ V. Košaře 6

ROZVRŽENÍ ŠKOL DO MĚSTSKÝCH ČTVRTÍ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH 
BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
4. dubna, od 12 do 18 hodin
5. dubna, od 12 do 17 hodin
Zaměření/specializace: robotika a programování, rozvoj digitální gramotnosti již od 
první třídy, podpora přírodovědných předmětů, genetická metoda čtení
Motto: Tradici máme, inovacemi žijeme!
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
Možnost individuální prohlídky po dohodě s ředitelem (reditel@zs-brezinova.cz), 
možnost adaptace předškolních dětí každé pondělí od 16 do 17 hodin

596 784 375 (sekretariát) 
605 405 955 (ředitel) reditel@zs-brezinova.czwww.zs-brezinova.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH 
HORYMÍROVA 100, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
4. dubna, od 13 do 18 hodin
5. dubna, od 13 do 17 hodin
Zaměření/specializace: práce s počítači od třetího ročníku, od šestého ročníku rozšířená 
výuka informatiky a výpočetní techniky, rozšířená výuka tělesné výchovy, sportovní 
průprava
Motto: Společně vše zvládneme.
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
21. března, od 14 do 17 hodin

www.zshorymirova.cz 599 524 831 hladikova@zshorymirova.cz

596 746 291 
728 169 369 skola@zschrjukinova.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH 
CHRJUKINOVA 12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
3. dubna, od 12 do 18 hodin
4. dubna, od 13 do 17 hodin
Zaměření/specializace: rozšířená výuka jazyků (rodilí mluvčí), bilingvní výuka v určitých 
předmětech
Motto: Nám na vašich dětech záleží!!! A vám?
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
Kterýkoliv den na základě telefonické domluvy

www.zschrjukinova.cz

555 558 690 opletal@zsjugoslavska.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH 
JUGOSLÁVSKÁ 23, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
4. dubna, od 13 do 18 hodin
5. dubna, od 13 do 17 hodin
Zaměření/specializace: environmentální výchova
Motto: S úsměvem jde všechno líp.
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
21. března

www.zsjugoslavska.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH 
KOSMONAUTŮ 13, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
3. dubna, od 8 do 18 hodin
4. dubna, od 8 do 17 hodin
Zaměření/specializace: zaměření na vzdělávání cizinců
Motto: S námi vaše dítě zažije raketový start ve vzdělávání.
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
21. března, od 8.00 do 17.30 hodin

596 746 665 (sekretariát) skola@zskosmonautu13.czwww.zskosmonautu13.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH 
KOSMONAUTŮ 15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
4. dubna, od 12 do 18 hodin
5. dubna, od 12 do 17 hodin
Zaměření/specializace: třídy běžné, speciální (pro žáky s vadami řeči), bilingvní (většina 
předmětů je v angličtině), čtení a psaní metodou Sfumato
Motto: Dáváme učení smysl.
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
3. dubna, od 15 do 18 hodin, od 10 do 11 hodin (prohlídka školy, možná účast rodičů ve 
výuce prvních tříd)

www.kosmonautu15.cz 596 746 735 sekretariat@kosmonautu15.cz

770 498 433 lydie.stulova@
skolavolgogradska.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH 
VOLGOGRADSKÁ 6B, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
3. dubna, od 13 do 18 hodin
4. dubna, od 13 do 17 hodin
Zaměření/specializace: přípravná třída, výuka anglického jazyka od 1. třídy, rozšířená 
výuka matematiky a logiky, školní psycholog, sociální pedagog
Motto: Budoucnost Česka je v naší třídě.
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
2. března, prohlídka školy od 15 a od 16 hodin

www.skolavolgogradska.cz

Foto: ZŠ Březinova Foto: ZŠ Mitušova
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-VÝŠKOVICE 
SRBSKÁ 2, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
3. dubna, od 13 do 18 hodin
4. dubna, od 14 do 17 hodin
Zaměření/specializace: škola s ekologickým zaměřením a rozšířenou výukou tělesné 
výchovy
Motto: Škola, kde chceme, ať se všichni cítí dobře.
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
Virtuálně na webových stránkách školy v sekci Prohlídka školy

596 737 461 zs-srbska@zs-srbska.czwww.zs-srbska.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-VÝŠKOVICE 
ŠEŘÍKOVÁ 33, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
4. dubna, od 13 do 18 hodin
5. dubna, od 13 do 17 hodin
Zaměření/specializace: bohatá nabídka kroužků a mimoškolních aktivit, anglický  
jazyk od 1. ročníku, možnost přestávky i výuky ve venkovním atriu
Motto: Nabízíme prostor rozkvést.
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
21. března

www.zsserikova.cz 596 750 070 skola@zsserikova.cz

596 784 723 
724 056 852 info@zslukasove.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA 
MUDr . EMÍLIE LUKÁŠOVÉ A KLEGOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
3. dubna, od 13 do 18 hodin
4. dubna, od 13 do 17 hodin
Zaměření/specializace: třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, od čtvrtého  
ročníku výuka informatiky a robotiky, od sedmého ročníku jsou v nabídce ruský 
a německý jazyk
Motto: Zapojme se všichni!
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
14. března, od 14 do 18 hodin

www.zslukasove.cz
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Veškeré informace o základních a mateřských školách 
v městském obvodě Ostrava-Jih najdete 

na: www.skolynajihu.cz.
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KRESTOVA 36A, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Termín zápisu:
3. dubna, od 13 do 18 hodin
4. dubna, od 13 do 17 hodin
Zaměření/specializace: třídy s všestranným zaměřením a s rozšířenou výukou 
anglického jazyka, některé předměty jsou vyučovány v angličtině, čtyři až osm hodin 
angličtiny týdně
Motto: Škola pro život.
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
Na základě domluvy

702 263 229 zskrestova@zskrestova.cz 
lucie.fialova@zskrestova.cz

www.zskrestova.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA 
ALBERTA KUČERY 20, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
3. dubna, od 12 do 18 hodin
4. dubna, od 12 do 17 hodin
Zaměření/specializace: základní škola bez zaměření, s vlastním dopravním hřištěm 
a bazénem
Motto: Zelená na cestu.
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
30. března, od 15 do 16 hodin (možnost zapojení dětí do ukázkové hodiny)

www.zsakucery.cz 597 317 504 
725 987 850 sekretar@zsakucery.cz

736 761 940 pail@zsmitusova16.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA 
MITUŠOVA 16, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
4. dubna, od 12 do 18 hodin
5. dubna, od 12 do 17 hodin
Zaměření/specializace: zaměření na výuku anglického jazyka
Motto: Kvalitní vzdělávání pro všechny.
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
28. března, od 9 do 16 hodin

www.zsmitusova16.cz

596 789 850 
736 609 032 zsprovaznicka@seznam.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA 
PROVAZNICKÁ 64, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
4. dubna, od 13 do 18 hodin
5. dubna, od 13 do 17 hodin
Zaměření/specializace: rozšířená výuka anglického jazyka (rodilí mluvčí, některé 
předměty jsou vyučovány částečně v angličtině), matematiky, logiky a osobnostního 
rozvoje, robotika, programování, badatelská výuka
Motto: Aby děti chodily do školy rády.
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
23. března, od 8 do 11.40 hodin, od 16 do 18 hodin

www.zsprovaznicka.cz Foto: ZŠ Provaznická
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-BĚLSKÝ LES 
BOHUMÍRA DVORSKÉHO 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
3. dubna, od 13 do 18 hodin
4. a 5. dubna, od 13 do 17 hodin
Zaměření/specializace: rozšířená výuka angličtiny (rodilý mluvčí), sportovní třída s roz-
šířenou výukou tělesné výchovy, podpora robotiky a programování
Motto: Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe.
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
na základě osobní domluvy, 1. března, od 15.30 hodin – přednáška v mateřské škole pro 
rodiče budoucích prvňáčků

595 700 532 
732 212 116 škola@zsdvorskeho.euwww.zsdvorskeho.eu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA 
FRANTIŠKA FORMANA 45, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
4. dubna, od 12 do 18 hodin
5. dubna, od 12 do 17 hodin
Zaměření/specializace: specializace na výuku cizích jazyků, informační technologie 
a zdravý životní styl, mimoškolní kroužky a aktivity
Motto: Vědění je cesta k poznání.
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
po předchozí telefonické domluvě během března, od 8 do 15 hodin

www.zsformana.cz 725 975 571 posta@zsformana.cz

595 700 048 
601 340 311

kosare@kosare.cz 
zastupkyne@kosare.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA 
VÁCLAVA KOŠAŘE 6, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Termín zápisu:
3. dubna, od 12 do 18 hodin
4. dubna, od 12 do 17 hodin
Zaměření/specializace: škola s ekologickým zaměřením zapojená do mnoha projektů 
a grantů, bohatá nabídka volnočasových aktivit
Motto: Společným učením, zážitky, bezpečným a vstřícným prostředím 
k sebevědomé osobnosti dítěte.
Den otevřených dveří/prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 
1. března, od 9 do 16.30 hodin, 29. března, od 9 do 11.30 hodin nebo na základě domluvy

www.zskosare.cz
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Foto: ZŠ Provaznická
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STO LET OD KOLAUDACE PRVNÍCH 
DOMŮ V OSADĚ ZÁBŘEH-DRUŽSTVO
Vilová čtvrť Zábřeh-Družstvo začala vznikat v plánech roku 1921 a již následujícího roku se zde rozléhal lomoz stavařů. 
Letos si připomeneme sto let od významné chvíle, kdy bylo v osadě kolaudováno prvních šestatřicet domů. Dvanáct 
z nich (číslo popisné 650 až 661) prošlo kolaudačním řízením 20. srpna 1923, zbylé domy (č. p. 673 až 696) pak byly 
zkolaudovány v průběhu 18. a 19. prosince téhož roku. Mým původním záměrem bylo přiblížit vám v textu příběhy všech 
nejstarších dvanácti domů, ovšem v březnu si vystačíme jen s prvními dvěma popisnými čísly. O zbylých deseti domech 
si povíme zase příště.

Prvních dvanáct domů typu A až F (od každého dvě identické 
stavby) se začalo budovat prostřednictvím Obecně prospěšného 
stavebního a bytového Družstva ve Vítkovicích (dále jen OPSaBD) 
v průběhu září a října 1922. Ještě před zimou téhož roku byly dokon-
čeny v hrubé stavbě a zastřešeny. Na jaře 1923 stavba pokračovala 
zednickými a nádenickými pracemi, a nakonec také řemeslnými.

ROZHODOVALA VALNÁ HROMADA
Nové domy nebyly stavěny na objednávku, proto byly přidělo-

vány po kolaudaci žadatelům z  řad členů družstva podle pravidel 
o přidělování a pronajímání družstevních domků schválených valnou 
hromadou OPSaBD dne 2. září 1922. Každý žadatel musel podepsat 
prohlášení, že je mu znám celkový finanční náklad domu a že zaplatí 
družstvu část této sumy předem a splní veškeré náležitosti potřebné 
pro získání úvěrové státní záruky poskytnuté ministerstvem sociální 
péče, která činila 80 procent uznaného stavebního nákladu.

Novostavby byly na základě žádostí přiděleny žadatelům na 
schůzi OPSaBD dne 6. června 1923. Tímto se žadatelé stali čekateli 
na družstevní domek a  mohli začít obývat vybraný dům. Formou 
vyššího nájemného pak spláceli družstvu svůj finanční závazek do 
doby, než jim byl dům převeden do osobního vlastnictví.

DVĚ PRVNÍ ČÍSLA POPISNÁ – DOMY TYPU A
Dům č. p. 650 (Chalupníkova, číslo orientační 10) stejně jako č. p. 

651 (Chalupníkova č. o. 9) byl navržen jako domek typu A (respek-

tive typ A1 a A2). Jejich stavbu povolila stavební komise v Zábřehu 
nad Odrou dne 21. září 1922. Do konce září byly provedeny výkopy, 
vybudovány základy domu a postaveno sklepní zdivo.

Každý dům sestával v  původním návrhu ze sklepní místnosti 
a prádelny, v prvním podlaží se nacházely dva pokoje, kuchyň, scho-
diště s  předsíní, spíž, toaleta a  koupelna. V  podkroví byl situován 
jeden obytný pokoj a zbytek prostoru zabírala půda. Stavba domů 
č. p. 650 a 651 pod vedením vítkovického stavitele Josefa Jílka byla 
dokončena k 11. srpnu 1923.

Kolaudace domů, které byly následně přiděleny Antonínu Heino-
vi (č. p. 650) a Robertu Varhaníčkovi (č. p. 651), proběhla 20. srpna 
1923. Oba domy v současnosti připomínají svůj původní vzhled jen 
částečně, jelikož prošly stavebními úpravami.

ŠKODY PO NÁLETU
Dům č. p. 650, který patřil před válkou Němce Heleně Heinové, 

byl po osvobození přičleněn jako konfiskát národnímu správci Ru-
dolfu Černému. Ten 21. listopadu 1945 upozornil úřední komisi na 
válečné škody způsobené na domě při leteckém náletu 29. a  30. 
dubna 1945. Střepiny po výbuchu prorazily střechu a poškodily vý-
razněji střešní krytinu a šalování.

Uvnitř domu výbuch poškodil rákosové omítky a způsobil trhliny 
ve zdi, někdy až deset centimetrů mocné, u spíže byl proražen strop. 
V domě byly zničeny troje dveře a za své vzalo také vodovodní po-
trubí a okenní výplně. Opravy domu probíhaly až do roku 1946. Od 
té doby prošel dům jen menšími opravami, hmota stavby odpovídá 
téměř původnímu řešení.

PAMĚTI Z VILKY
Na podobu bydlení v identické vile s č. p. 651 (dnes Chalupníkova 

č. o. 9) v období 30. a 40. let minulého století vzpomněl Miroslav 
Košnovský: „Asi v roce 1936 se přestěhovala naše rodina z Marián-
ských Hor do podkrovního bytu rodiny Varhaníčkovy. V  bytě jsme 
bydleli čtyři – rodiče, já a má sestra Květoslava. Majitelé bydleli v pří-
zemí. Náš pokoj byl upraven z původní půdy pod štítovou střechou 
vystavěním dvou bočních stěn, strop byl tvořen překližkami přibitý-
mi na trámech krovu. Přiveden tam byl také elektrický proud.

Pražský návrh rodinného domu typu A, který byl na průčelní straně 
ovlivněn vlnou kuboexpresionismu. V Zábřehu však zdobnost ne-
byla použita.

Druhý dům vlevo je vůbec nejstarším družstevním domem v Zábře-
hu-Družstvě, nese č. p. 650. Snímek z roku 1930.

Foto: archiv Petra Lexy Přendíka
Foto: ÚMOB Ostrava-Jih
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V místnosti byla jedna zásuvka a  jednoduchý lustr s  jednou žá-
rovkou. Ta byla našroubována do objímky s boční zásuvkou pro při-
pojení zástrčky šňůry od elektrické žehličky. V místnosti byla malá 
kamna na uhlí s rourou zavedenou do hlavního komínového tělesa 
vilky. Vodu jsme nosili v kýblech od rodiny Varhaníčkovy. Myli jsme se 
v lavoru a koupali se jednou týdně v neckách postavených na čtyřech 
cihlách, aby byl dole prostor pro vyčnívající odtokový špunt.

Voda se ohřívala v plechovém hrnci na peci. K hygieně patří sa-
mozřejmě i WC. Směli jsme používat záchod v přízemí, se vstupem 
z kuchyně Varhaníčkových. Ve sklepě jsme měli vyhrazený prostor 
pro uložení brambor.

K našemu pokoji vedly z přízemí schody do malé předsíňky, z níž 
vedlo jedno malé okno s pohledem na plechovou stříšku nad vstu-
pem do domu. Ze stříšky měl pan domácí přístup k střešnímu oknu 
nad podkrovním holubníkem, který byl umístěn za boční stěnou na-
šeho pokoje.

Vrkání holubů nás provázelo po celou dobu našeho bydlení, uti-
chalo jen v noci, ale my jsme si na to časem zvykli. Šlo o poštovní ho-
luby a pan Varhaníček se s nimi zúčastňoval soutěží, kdy je ve velkém 
koši posílal někam daleko (i sta kilometrů) a čekal, za jakou dobu se 
vrátí zpět do holubníku. Měl na to speciální holubářské hodiny.

Do holubníku byl přístup z malé předsíňky. Někdy se stalo, že bylo 
třeba obměnit chov, a tak paní domácí holuby usmrtila a byli k obědu. 
Skutečně jim vždy zakroutila krkem. Několik holubů nám i darovala.

Uhlí a dřevo na topení se nacházelo v kůlně za vilkou. Kůlna byla 
součástí dvorku, který byl oplocen drátěným pletivem asi do výšky 
dvou metrů. Varhaníčkovi chovali velkého kohouta a slepice a také 
několik králíků. Mým kamarádem byla fenka jménem Ledyna. Měla 
boudu před dvorkem u stěny vilky. Častokrát jsem se do boudy scho-
val, když mi hrozil výprask a Ledyna za mnou nikoho do boudy ne-
pustila. Ale vylézt jsem nakonec musel a výprask mě neminul.

Varhaníčkova vila měla vpředu malou předzahrádku s keři pivo-
něk. V pravém rohu pak byl postavený malý hrad z oblázků a beto-
nu. Věž měla cimbuří a okénka byla z barevných sklíček. Na věži byl 
malý prapor v národních barvách. Ale za války ho pan domácí přetřel 
nažluto. Do předzahrádky jsme jako děti měly vstup zakázán. Mohli 
jsme tam jít jen tehdy, když paní domácí hrabala listí nebo stříhala 
pivoňky. Vchod do zahrady byl malými vrátky vedle velkých vrat. Za 
vraty se nacházel malý prostor, kde někdy stál kočár nebo povoz.

Pan Varhaníček byl natěrač a  lakýrník, zaměstnaný u Českoslo-
venských státních drah v Přívoze. Jednou mě poučoval, že lak po-
dobný létům ve dřevě lze získat přimícháním černého piva do okrové 
barvy, která se nesměla dále míchat. Někdy doma opravoval na za-
kázku kočár či bryčku. Jednu opravoval pro řezníka z Hrabůvky, který 
měl provozovnu vedle restaurace Chýlek.

Po pravé straně vilky byl asi ještě dva metry široký prostor, kde 
měla paní domácí stromkové růže různých druhů. A na špici podpěr-
ných kůlů byly upevněny krásné barevné koule, podobné baňkám na 
vánočním stromku.

Měl jsem někdy pokušení trefit se z ulice do těch baněk kame-
nem vystřeleným z praku a pak to svést na nějaké cizí kluky, ale pan 
Varhaníček jako by tušil mé záměry a varoval mě před jakýmkoliv 
poškozením, že by nás musel vystěhovat z bytu. Málem se tak stalo, 
ale z jiného důvodu – jednou jsem snědl jablko určené pro výstavu 
zahrádkářů.“

POŠKOZENÍ STŘECHY, OKEN I DVEŘÍ
Dům č. p. 651 Roberta Varhaníčka utrpěl při náletu 30. dubna 

1945, kdy v  jeho těsné blízkosti došlo k  výbuchu tří bomb. Nejví-
ce byla poškozena střecha, jejíž krytina byla téměř celá porušená. 
Vztlak vzduchu narušil zdivo bočních stěn podkrovního pokoje. Dále 
došlo k poškození několika oken a dveří, na domě se objevilo okolo 
50 běžných metrů trhlin v omítkách.

Jednotný národní výbor v Ostravě (dále jen JNV) schválil opravu 
domu za podmínek dodržení stavebních zásad a dodržení světlého 
nátěru fasády. Již v srpnu 1950 Robert Vaníček informoval technický 
referát JNV Ostrava o nově vznikajících trhlinách ve vnitřní i vnější 
části domu, jež byly způsobeny důlní činností dolu Jeremenko. Dům 
č. p. 651 byl v poválečném období několikrát opravován a také dis-
pozičně změněn, základní hmota původního vzhledu stavby je však 
patrná dodnes.

Petr Lexa Přendík

PRO MILOVNÍKY STARÝCH ČASŮ
V sobotu 5. března 2023 se budou v hostinci u Havránka 

v Zábřehu promítat historické fotografie Zábřehu-Družstva. 
Specialitou bude premiérová ukázka kolorovaných historic-
kých snímků z meziválečného období.

Nadšenci historie, kteří chtějí vidět Družstvo v barvě, do-
zvědět se řadu informací z  jeho minulosti, si mohou rezer-
vovat své místo na telefonním čísle: 603 525 785 (provozo-
vatelka hostince Dana Chodníčková). Pořad začíná v  16.30 
hodin.

Manželé Košnovští na zahradě domu manželů Varhaníčkových 
č. p. 651, 1940.

Nejstarší družstevní dům č. p. 650 na ulici Chalupníkova, stav na 
jaře 2021

Foto: Petr Lexa Přendík

Foto: archiv Miroslava Košnovského
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CO BY VÁM URČITĚ NEMĚLO 
UNIKNOUT

TRIUMF RYTÍŘEK
Florbalistky 1. SC TEMPISH Vít-

kovice, které hrají domácí zápasy ve 
sportovní hale na Dubině, porazily ve 
finále Poháru Českého florbalu Tatran 
Střešovice 11:0 a obhájily titul z loňska. 
Jedná se o pátý triumf Rytířek v této 
soutěži. Díky vítězství si svěřenkyně 
trenérů Dušana Dudeška a Jiřího Ve-
leckého zajistily účast v  poháru mis-
tryň v příštím roce. Více informací na 
webu: florbalvitkovice.cz.

VÝSTAVA VLÁČKŮ
Výstavu železničních modelů bude 

možné 1. a 2. dubna od 9 do 17 hodin 
navštívit v pobočce Střediska volného 
času Zábřeh na ulici V Zálomu 1. Pří-
chozí zhlédnou nejen modulové kole-
jiště o délce 100 metrů, ale i dřevěné 
kolejiště a kolejiště Intelino – progra-
movatelný vláček. Připravena je rov-
něž ukázka 3D tisku. Podrobnosti, 
včetně informací o soutěžích, jsou na 
webové stránce: svczabreh.cz.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V  Tříkrálové sbírce se v  letošním 

roce podařilo na Ostravsku, v  okol-
ních městech a  obcích shromáždit 
částku 2 821 713 korun. Na Jihu tříkrá-
lové skupinky dobrovolníků vybraly 
díky štědrosti obyvatel 153 726 korun. 
Peníze budou v našem obvodě mimo 
jiné využity na vybudování zahradní-
ho skladu v  Hospici svatého Lukáše 
či úpravu zahrady Charitního domu 
svaté Zdislavy.

MŮJ DOMOV EVROPA
Fotografie ze soutěže Můj domov 

Evropa jsou až do 27. března k vidě-
ní na výstavě ve Forum Nová Karoli-
na. Fotosoutěž už třináctým rokem 
organizuje Střední průmyslová škola 
stavební v  Zábřehu ve spoluprá-
ci s  Asociací středoškolských klubů 
České republiky. Snímky z  loňského 
ročníku mimo jiné zachycují možnosti 
svobodného cestování. Více informací 
na: stav-ova.cz.

RŮŽE PŘÁTELSTVÍ
Speciální představení pro žáky zá-

kladních škol a  středoškoláky zahrál 
22. února v  Kulturním domě K-TRIO 
divadelní soubor Disodor při ZŠ lo-
gopedické v Ostravě. Inscenace s ná-
zvem Růže přátelství je inspirována 
myšlenkami Antoine de Saint-Exu-
péryho, autora knihy Malý princ. Hra 
kombinovala několik divadelních fo-
rem, včetně činohry, černého a stíno-
vého divadla.

VÝLETOVÁNÍ
Kultura Jih organizuje jednodenní 

sobotní výlety pro všechny věkové 
kategorie. Letos jsou cílovými des-
tinacemi Mladečské jeskyně, Luha-
čovice (otevírání pramenů), zámek 
Lednice, Třemešná (úzkokolejka), 
Kroměříž. Místem odjezdů i návratů je 
Kulturní dům K-TRIO. Bližší informace 
o prodeji vstupenek, cenách a termí-
nech výletů zájemci najdou na webu: 
kulturajih.cz.

Foto: Pavel Netolička

Foto: Jakub Vyvial

Foto: Kultura JihFoto: archiv divadelní soubor Disodor

Foto: SVČ Zábřeh
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka: JAKO VŽDYCKY JSEM NORMÁLNĚ VYLÍZAL TALÍŘ
Sudoku: KINO AVION
Doplňovačka: ČERNÉ PIVO

         SUDOKU  S  TAJENKOU

      Pouze starý bručoun Milan ji svou gratulací moc nepotěšil: „Já ti též přeju všechno nejlepší
      k tvým narozeninám, ale musím dodat, že jsi vlastně stará baba, která má už (dokončení
      v tajence sudoku)." Dvanáctipísmennou tajenku na dvou podbarvených diagonálních úse-

      se čte postupně po úsecích odshora dolů.

9 4 1 3

8 2

1 7 4

8 1 7 5

9 7 1 8

3 4 1 2

6 5 2

7 6

2 1 3 9

74924 5416348 = ČTVRT  STOLETÍ

7 5 8 9 2 4 6 1 3

1 4 3 6 8 5 2 7 9

6 2 9 1 3 7 4 5 8

8 6 1 2 9 3 7 4 5

5 9 2 7 4 1 3 8 6

3 7 4 8 5 6 1 9 2

4 8 6 5 1 2 9 3 7

9 3 7 4 6 8 5 2 1

2 1 5 3 7 9 8 6 4

      Narozeniny.  Všichni blahopřejí mladé ženě k jejím krásným pětadvacátým narozeninám. 

      cích odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: O, R, E, T, S, L, Č, Í, V. Tajenka 

Řešení:   529 = ČTVRT  STOLETÍ

Narozeniny. Všichni blahopřejí mladé ženě k  jejím krásným pěta-
dvacátým narozeninám. Pouze starý bručoun Milan ji svou gratulací 
moc nepotěšil: „Já ti též přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám, 
ale musím dodat, že jsi vlastně stará baba, která má už (dokončení
v tajence sudoku).“ Dvanáctipísmennou tajenku na dvou podbarve-
ných diagonálních úsecích odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme 
písmena: O, R, E, T, S, L, Č, Í, V. Tajenka se čte postupně po úsecích 
odshora dolů.

SUDOKU S TAJENKOUDOPLŇOVAČKA 

     též sportovní (tajenka doplňovačky ve středním řádku) Adolfína Tačová, držitelka stří-
     brných medailí v soutěži družstev žen z OH 1960 a 1964 a také z mistrovství světa 
     v letech 1958 a1962.
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     Osobnost regionu. K úspěšným sportovcům, žijícím či působícím v Ostravě, se řadí 

Vodorovně:   1. Zn.našich gramodesek. - 

6. Oblast kolem jižního pólu. - 7. TAJENKA. -

12. Tělocvična. - 13. Nevšímat si.

Svisle:  1. Žargon. - 2. Pak. - 3. Srdečnice. - 

4. Rychle polykat. - 5. Zápraží (nářeč.). - 

8. Lehký beton. - 9. Zdánlivě. - 10. Téměř. -

11. Účty.

                                Řešení:  GYMNASTKA
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Osobnost regionu. K  úspěšným sportovcům, žijícím či působícím 
v Ostravě, se řadí též sportovní (tajenka doplňovačky ve středním 
řádku) Adolfína Tačová, držitelka stříbrných medailí v soutěži druž-
stev žen z OH 1960 a 1964 a také z mistrovství světa v letech 1958 
a 1962.

Vodorovně: 1. Značka našich 
gramodesek – 6. Oblast kolem 
jižního pólu – 7. TAJENKA – 12. 
Tělocvična – 13. Nevšímat si
Svisle: 1. Žargon – 2. Pak – 3. Sr-
dečnice – 4. Rychle polykat – 5. 
Zápraží (nářeč.) – 8. Lehký be-
ton – 9. Zdánlivě – 10. Téměř – 
11. Účty

DOPLŇOVAČKA

před 120 lety a již v říjnu téhož roku probíhala výuka v levém křídle budovy. Pravé křídlo bylo dostavěno o rok později. Během obou světových válek byly místnosti přeměněny 
na lazaret. Základnímu školství sloužila budova až do r.2006, nyní ji využívá střední umělecká škola.
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Tajenka: MĚŠŤANSKÁ  ŠKOLA  NA  HULVÁCKÉ  ULICI

Křížovka s dárkem:  Z historie regionu.  Obecní výbor v Zábřehu na svém zasedání v r.1901 rozhodl, že bude zřízena … (tajenka křížovky). Se stavbou se začlo v květnu 
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Tři luštitele, kteří do 15. března zašlou správnou tajenku na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní 
luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Z historie regionu. Obecní výbor v Zábřehu na svém zasedání v roce 1901 rozhodl, že bude zřízena… (tajenka křížovky). Se stavbou se začalo 
v květnu před 120 lety a již v říjnu téhož roku probíhala výuka v levém křídle budovy. Pravé křídlo bylo dostavěno o rok později. Během obou svě-
tových válek byly místnosti přeměněny na lazaret. Základnímu školství sloužila budova až do roku 2006, nyní ji využívá střední umělecká škola.
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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
5. 3. od 10 hodin, K-TRIO 
KARNEVAL S HOPSALÍNEM
Karnevalové dopoledne pro děti plné zábavy, 
písniček a her s oblíbeným klaunem Hopsalínem. 
Vstupné 95 Kč / děti do 2 let zdarma (bez nároku 
na místo)

10. 3. od 19 hodin, K-TRIO 
DIVOKÉ KOČKY
Vystoupení ostravské travesti skupiny. Diváky 
čeká zábavný program plný legračních scének, 
parodií, situačního humoru a  hlavně smíchu. 
Vstupné od 320 Kč

11. 3. od 18 hodin, K-TRIO 
RETRO PLES
Největší hity všech dob, nevšední atmosféra plná 
zábavy, bohatá tombola nebo stylový fotokoutek. 
Tematické oblečení vítáno! Vstupné od 180 Kč.

14. 3. od 16 do 18 hodin, Komorní klub 
KLUB AK – OSLAVY MDŽ
Den žen se zajímavými hosty! Vstupné 90 Kč

18. 3. od 19 hodin, K-TRIO 
PLES HITŮ
Největší diskotékové vypalovačky od 80. let až po 
současnost zahraje Zdeněk Trembač. Připraven 
je i doprovodný program, tombola a fotokoutek. 
Vstupné od 180 Kč.

20. 3. od 10 do 11 hodin, Komorní klub 
KÁVIČKOVÁNÍ – VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ
Zdobení velikonočních vajíček netradičním způ-
sobem s  využitím kuchyňských zásob (rýže, 
mák, čočka apod.). Vede lektorka Naďa Štýbrová. 
Vstupné 90 Kč

21. 3. od 17 do 19 hodin, K-TRIO 
POMÁHEJ SOBĚ I DRUHÝM
Mimořádná příležitost potkat se s  autorem knih 
o  zdraví a  známým léčitelem Miroslavem Hrabi-
cou. Součástí doprovodného programu je prodej 
knih a autogramiáda. Vstupné 130 Kč

23. 3. od 18 hodin, K-TRIO 
QUEEN – PŮL STOLETÍ SLÁVY
Smyčcový kvartet YOLO vystoupí v  Ostravě 
s  koncertem Queen – půl století slávy. Zaznějí 
nejslavnější melodie této legendární britské ka-
pely v netradičním podání smyčcového kvarteta. 
Vstupné od 200 Kč.

26. 3. od 10 hodin, K-TRIO 
VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ
Veselá hudební pohádka včelích brášků Brumdy 
a Čmeldy v podání Divadla Věž. Vstupné 95 Kč / 
děti do 2 let zdarma (bez nároku na místo).

26. 3. od 18 hodin, K-TRIO 
JOSEFSKÁ ZÁBAVA
Tradiční taneční večer ve svátečním kabátě. 
Vstupné 120 Kč / Kool Senior 100 Kč.

KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ
7. 3. od 15.30 do 17.30 hodin, Klubovna 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Barvení šátku pomocí mačkané techniky. První 
lekce – seznámení s technikou, výběr barev a na-
barvení šátku, druhá lekce – dokončovací práce. 
Vede lektorka Šárka Hrbková. Vstupné 800 Kč / 
600 Kč (Kool Senior)

22. 3. od 18 do 19.30 hodin, K-TRIO 
ÚŽASNÁ ŽENA – NENÁSILNÁ KOMUNIKACE
Jak s ostatními komunikovat s respektem, a přitom 
ctít své vlastní potřeby, na které ženy občas zapomí-
nají? Vede lektorka Petra Janková. Vstupné 300 Kč.

KINO LUNA

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

1. 3. od 17 hodin 
TÁR (USA, Německo 2023)
Cate Blanchett září v  roli Lýdie Tár, jedné z nej-
slavnějších světových dirigentek. Drama, režie: 
Todd Field, české titulky, od 12 let, 157 minut. 
Vstupné 150 Kč.

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

2.–5. 3. od 15.30 hodin 
BELLA A SEBASTIÁN: NOVÁ GENERACE (Fran-
cie 2023)
PREMIÉRA. Milovaná klasika o přátelství malého 
chlapce a velkého bílého psa přichází do kin v no-
vém zpracování. Režie: Pierre Coré, české znění, 
mládeži přístupný, 96 minut. Vstupné 120 Kč.

2., 3. a 5. 3. od 17.45 hodin 
OSTROV (ČR 2023)
Komedie / dobrodružný / romantický, režie: Ru-
dolf Havlík, od 12 let, 100 minut. Vstupné 140 Kč.

2., 3. a 5. 3. od 20 hodin 
ZATMĚNÍ (ČR 2023)
PREMIÉRA. Thriller / komedie, režie: Petr Kubík, 
od 15 let, 82 minut. Hrají: Jakub Štáfek, Jan Zadra-
žil, Albert Čuba, Robin Ferro atd. Vstupné 140 Kč.

6. 3. od 10 hodin 
18. 3. od 14.30 hodin 
19. 3. od 13.30 hodin 
ZOUBKOVÁ VÍLA (Německo, Lucembursko 2022)
Animovaná komedie, režie: Caroline Origer, čes-
ké znění, mládeži přístupný, 85 minut. Vstupné 
60 Kč, 100 Kč (18. a 19. 3.).

6. 3. od 17 hodin 
ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU (Francie 2023)
Dobrodružný / komedie, režie: Guillaume Canet, 
české znění, mládeži přístupný. Vstupné 60 Kč.

6. 3. od 20 hodin 
8. 3. od 20 hodin 
CREED III (USA 2023)
PREMIÉRA. Drama / sportovní, režie: Michael B. 
Jordan, české titulky, od 12 let, 116 minut. Vstupné 
140 Kč.

7. 3. od 10 hodin 
25. 3. od 14.30 hodin 
ÚŽASNÝ MAURIC (Velká Británie / Německo 2022)
Animovaný, režie: Toby Genkel, české znění, mládeži 
přístupný, 90 minut. Vstupné 60 Kč, 100 Kč (25. 3.).

7. 3. od 17 hodin 
21. 3. 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 150 Kč.

8. 3. od 10 hodin 
MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO 
(Francie 2022)
Animovaný / rodinný, režie: Amandine Fredon, 
Benjamin Massoubre, české znění, mládeži pří-
stupný, 82 minut. Vstupné 60 Kč.

8. 3. od 17 hodin 
BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC (USA 2023)
FILMOVÝ DÁREK KE DNI ŽEN. Komedie / drama, 
režie: Steven Soderbergh, české titulky, od 15 let, 
107 minut. Vstupné 50 Kč.

9. 3. od 10 hodin 
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ (USA 2022)
Animovaný / komedie, režie: Joel Crawford, čes-
ké znění, mládeži přístupný, 101 minut. Vstupné 
60 Kč.

9. a 10. 3. od 17 hodin 
DĚTI NAGANA (ČR 2023)
Rodinný / dobrodružný, režie: Dan Pánek, mláde-
ži přístupný, 98 minut. Hrají: Tom Brenton, Fabian 
Šetlík, Johanka Racková, Hynek Čermák, Simona 
Babčáková atd. Vstupné 140 Kč.

9.–12. 3. od 20 hodin 
14. 3. od 19.30 hodin 
VŘÍSKOT 6 (USA 2023)
PREMIÉRA. Horor, režie: Matt Bettinelli-Olpin, Ty-
ler Gillett, české titulky, od 15 let, 119 minut. Vstup-
né 150 Kč.

10. 3. od 10 hodin 
DIVNOSVĚT (USA 2022)
Animovaný / komedie, režie: Don Hall, české znění, 
mládeži přístupný, 93 minut. Vstupné 60 Kč.

11. a 12. 3. od 15 hodin 
MUMIE (USA, Španělsko 2023)
Animovaný / komedie, režie: Juan Jesús García 
Galocha, české znění, mládeži přístupný, 89 mi-
nut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

11. a 12. 3. od 17.30 hodin 
ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA (USA 2023)
Akční / dobrodružný / komedie, režie Peyton Reed, 
české znění, mládeži přístupný. Vstupné 140 Kč.

13. 3. od 19 hodin 
VŠECHNO, VŠUDE, NAJEDNOU (USA 2022)
Akční / sci-fi / fantasy, režie: Daniel Kwan, Da-
niel Scheinert, české titulky, od 15 let, 139 minut. 
Vstupné 100 Kč.

14. 3. od 16.30 hodin 
FABELMANOVI (USA 2022)
Drama / životopisný, režie: Steven Spielberg, čes-
ké titulky, od 12 let, 151 minut. Vstupné 100 Kč.

15. 3. od 16.30 hodin 
VELRYBA (USA 2022)
Drama, režie: Darren Aronofsky, české titulky, od 
12 let, 117 minut. Vstupné 120 Kč.

15. 3. od 19 hodin 
TROJÚHELNÍK SMUTKU (Švédsko, Francie, 
Velká Británie, Německo 2022)
Černá komedie, režie: Ruben Östlund, české titul-
ky, od 12 let, 142 minut. Vstupné 100 Kč.

16.–18. 3. od 17 hodin 
SLUŽKA (ČR / Slovensko 2022)
PREMIÉRA. Drama / historické, české znění, režie: 
Mariana Čengel Solčanská, od 12 let, 110 minut. 
Vstupné 150 Kč.

16. 3. od 19.30 hodin 
VÍLY Z INISHERINU (Irsko, VB, USA 2022)
Drama, režie: Martin McDonagh, české titulky, od 
12 let, 114 minut. Vstupné 140 Kč.

17., 18. a 20. 3. od 19.30 hodin 
65 (USA 2023)
PREMIÉRA. Sci-fi / thriller, režie: Scott Beck, 
Bryan Woods, české titulky, od 12 let. Vstupné 
150 Kč.
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19. 3. od 16 hodin 
LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
OPERA V KINĚ. Royal Opera House. Hudba: Gioa-
chino Rossini, libreto:  Cesare Sterbini, diri-
gent: Rafael Payare, režie: Moshe Leiser a Patrice 
Caurier, italsky s českými titulky, od 12 let, 3 h 45 
min (včetně jedné přestávky). Vstupné 250  Kč, 
senioři a studenti 190 Kč.

20. 3. od 16.30 hodin 
OSM HOR (Itálie, Belgie, Francie 2022)
Drama, režie: Felix van Groeningen, Charlotte 
Vandermeersch, české titulky, mládeži přístupný, 
147 minut. Vstupné 60 Kč.

23.–25. 3. od 17 hodin 
26.–28. 3. od 19 hodin 
BUĎ CHLAP! (ČR 2023)
PREMIÉRA. Komedie / dobrodružný, režie: Mi-
chal Samir, mládeži přístupný, 96 minut. Vstupné 
150 Kč.

23.–25. 3. od 19.30 hodin 
KUCIAK: VRAŽDA NOVINÁŘE (ČR, Dánsko, 
USA 203)
PREMIÉRA. Dokument o kauze, která nepřestává 
šokovat. Režie: Matt Sarnecki, mládeži přístupný, 
102 minut. Vstupné 120 Kč.

26. 3. od 16 hodin 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
POPRVÉ V ČESKÉ REPUBLICE. Multimediální po-
hádka s pískovou animací. Vstupenky pouze na: 
ticketportal.cz.

27. 3. od 16.30 hodin 
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM (ČR 2023)
Rodinná komedie s hvězdným obsazením, režie: 
Marta Ferencová, mládeži přístupný, 93 minut. 
Vstupné 100 Kč, senioři 60 Kč.

28. a 29. 3. od 16 hodin 
SHAZAM! HNĚV BOHŮ (USA 2023)
PREMIÉRA. Akční / komedie / fantasy, režie: Da-
vid F. Sandberg, české znění, mládeži přístupný, 
131 minut. Vstupné 140 Kč.

29. 3. od 19.30 hodin 
EXPEDIČNÍ KAMERA 2023
150 minut inspirace v  rámci cestovatelských 
a  expedičních filmů, mládeži přístupný. Vstupné 
180 Kč.

30. a 31. 3. od 16 hodin 
DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ (USA 
2023)
PREMIÉRA. Dobrodružný / fantasy / komedie, 
režie: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein, 
české znění, mládeži přístupný, 134 minut. Vstup-
né 150 Kč.

30. a 31. 3. od 19 hodin 
JOHN WICK: KAPITOLA 4 (USA 2023)
PREMIÉRA. Thriller / akční / kriminální, režie: 
Chad Stahelski, české titulky, od 15 let, 169 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.–31. 3. 
NERUŠIT, ČTU SI!
Tvůrčí dílna; výroba visačky na kliku.

3. 3., od 13 do 18 hodin 
KRÁLOVSTVÍ ČTENÁŘŮ
Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře 
knihovny.

7. 3. od 10 hodin (do 3 let) 
9. 3. od 16.30 hodin (od 3 do 6 let) 
MALÝ MODRÝ A MALÝ ŽLUTÝ
Malý modrý a  malý žlutý jsou velcí kamarádi. 
Jednoho dne se jeden druhému ztratí. Kde se 

budou hledat? A najdou se? Akce v rámci klubu 
Bělásek pro děti předškolního věku a jejich rodi-
če. Spojená s výtvarnou dílnou. Nutná rezervace 
předem.

10. 3. od 18 hodin 
PŘÍBĚH AKVAMARÍNU
Křest knihy spisovatelky Miriam Blahové.

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

11. 3. od 9 do 11 hodin 
VESELÝ KURNÍK
Výtvarná dílna; výroba pohyblivých kuřátek 
z papíru.

13.–18. 3. 
LÉČIVÁ ABECEDA
Zábavná odpoledne pro všechny prvňáčky.

14. 3. a 28. 3. od 14 do 17 hodin 
KNIŽNÍ DÍLNA
Tvoření dekorací za starých knih, v oddělení pro 
dospělé čtenáře.

25. 3. od 9 hodin 
PROČ SI CHTĚL DÁT MEDVĚD INZERÁT
Úsměvný příběh o medvědovi, který nebyl ve své 
kůži; v rámci klubu Martínek pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče. Spojeno s výtvarnou dílnou.

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

22. 3. od 16 do 18 hodin 
FILMOVÝ KLUB: DĚTI MLHY
Projekce dokumentu z přehlídky dokumentárních 
filmů Jeden svět.

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

1.–31. 3. 
TIPNI SI A VYHREJ
Tipovací soutěž pro dospělé čtenáře.

1.–31. 3. 
ZÁLOŽKY Z PAPÍRU
Zábavné tvoření pro děti i dospělé.

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

1.–31. 3. 
KNIHOHRANÍ
Soutěž pro malé i velké.

AKORD

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

 

1. 3. –31. 5. 
VÝSTAVA DIGITÁLNÍ ILUSTRACE
Práce studentů Střední školy uměleckých řeme-
sel, kteří zpracovávali ilustrace na různá témata 
digitální formou.

7. 3. od 15 hodin 
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů s programem a tancem. 
Téma programové části bude módní show a nový 

ročník soutěže Miss Babča a Štramák roku. Vstup 
zdarma.

8. 3. od 18 hodin 
DUO JAMAHA
Pop-zábava pro všechny generace. Vstupné od 
250 do 290 Kč.

9. 3. od 15 hodin 
PLES SENIORŮ
Společenská akce, jejíž hlavní hvězdou bude zpě-
vačka Heidi Janků. K tanci zahraje skupina Klasik. 
Připraven je bohatý program a tombola. V rolích 
moderátorů se představí Šárka Zubková a  Zde-
něk Kačor.

10. 3. od 19 hodin 
MILIÓN – KOMEDIE ZA VŠECHNY PRACHY
Chytrá, neotřelá a překvapující komedie pro dvě 
herecké osobnosti. Přátele, kteří spolu odehráli 
několik sezon v Dejvickém divadle. Nabízí příslib 
energií nabité atmosféry a jiskřivého divadelního 
zážitku. Hrají: Hynek Čermák a Vladimír Polívka. 
Vstupné od 390 do 490 Kč.

11. 3. od 16 hodin 
SMEJKO A TANCULIENKA – POĎ VON!
Nové představení se Smejkem, s  Tanculienkou 
a Huncúlikem s písničkami z jejich posledního fil-
mu Poď von! Vstupné 330 Kč.

18. 3. od 9 do 13 hodin 
MAXIMÁLNÍ OTEVŘENOST – OTEVŘENÝ A ZÁ-
ROVEŇ RESPKETUJÍCÍ PROJEV
Poslední z workshopů Libora Vilíma na téma Maxi-
mální otevřenost. Maximální = co na srdci, to na ja-
zyku. Otevřenost = pohotové, upřímné a respektují-
cí sdílení názorů či výzva k řešení konfliktu. Vstupné 
v předprodeji 490 Kč, v den konání akce 590 Kč.

22. 3. od 19 hodin 
PARTIČKA
Oblíbená improvizační show. Účinkují: Michal Su-
chánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub 
Kohák, Luděk Staněk. Vstupné: 599 Kč.

24. 3. od 19 hodin 
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
Poklady, které zazněly na filmovém plátně ve třicá-
tých a čtyřicátých letech. Vstupné od 470 do 590 Kč.

25. 3. od 15 a 17 hodin 
MATÝSEK A JEHO KAMARÁDI
Matýsek a  jeho kamarádi je rodinné představení 
jediného českého břichomluvce. Obě představení 
proběhnou v hudebním sále s komorní atmosfé-
rou. Vstupné 300 Kč.

26. 3. od 13 hodin 
PORTA 2023 – OBLASTNÍ KOLO
Vystoupení muzikantů z našeho regionu, z nichž 
někteří budou usilovat o  vítězství ve finále fes-
tivalu v  Řevnicích. Jako host vystoupí Žalman 
a spol. Vstupné v předprodeji 350 Kč, v den ko-
nání akce 500 Kč.

12. 4. od 19 hodin 
NA ÚTĚKU
Komorní divadlo Kalich, Praha.

26. 4. od 18 dubna 
ILUZIONISTA TOUR 2023

24. 5. od 17 a od 20 hodin 
SIMONA
Donaha – stand-up comedy špeciál.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

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

6.–10. 3. 
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR POD POKLIČKOU

6.–10. 3. 
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ VÝTVARNÝ TÁBOR V ŘÍŠI 
DIVŮ

www.ovajih.cz25
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POBOČKA V ZÁLOMU
V Zálomu 1, Pískové Doly, tel. 724 066 124

6.–10. 3. 
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S FLORBALEM

6.–10. 3. 
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KERAMICKÝ TÁBOR

25. 3. 
OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ HRY – FLORBAL

1. a 2. 4. 
VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ

POBOČKA DUBINA
J. Matuška 26a, tel. 596 768 565

6.–10. 3. 
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DUHOVÝ LABYRINT

6.–10. 3. 
JARNÍ POBYTOVÝ TÁBOR KAMÉNKA

VÍTKOVICE ARÉNA

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

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

4. 3. od 18 hodin 
OKTAGON 40
Nejlepší bojovníci Evropy se utkají o milion euro.

5. 3. od 19 hodin 
THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW
Největší show svého druhu. Turné oslaví padesát 
let od vydání alba The Dark Side of the Moon, což 
je nejúspěšnější deska Pink Floyd a  jedno z nej-
prodávanějších alb vůbec.
Koncert zahrnuje i ohromující světelnou a lasero-
vou show, video animace, nejmodernější techno-
logii, LED obrazovky s vysokým rozlišením a další 
speciální efekty.

17.–30. 3. 
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF HOKEJOVÉ 
TIPSPORT EXTRALIGY

ATLETICKÁ HALA
18. 3. od 10 hodin 
OSTRAVA JUDO OPEN 2023
Kategorie U14, U18.

19. 3. od 10 hodin 
OSTRAVA JUDO OPEN 2023
Kategorie U16, U23.

25. 3. od 9.30 hodin 
PARA ATHLETICS
Mistrovství České republiky.

MĚSTSKÝ STADION
11. 3. 
FC BANÍK OSTRAVA – AC SPARTA PRAHA
Utkání Fortuna ligy.

MULTIFUNKČNÍ HALA
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Aktuální termíny jsou uvedeny 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

8. 3. od 17 hodin 
PERU
Přednáška Patrika Šajtara, včetně projekce.

13. 3. od 14 hodin 
MUZIKOTERAPIE

14. 3. od 9.30 hodin 
28. 3. od 9.30 hodin 
SPOLEČENSKÁ HODINKA ANEB TRÉNINK 
PAMĚTI HROU

14. 3. od 17 hodin 
VERNISÁŽ OBRAZŮ STANISLAVA HOLINKY

15. 3. od 14 hodin 
KAVÁRNA PRO PAMĚTNÍKY
Přednáška Šárky Rajské k událostem března 1939. 
Zajišťuje obecně prospěšná společnost Živá paměť.

21. 3. od 16 hodin 
ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Písničky k tanci i poslechu.

27. 3. 
JARNÍ VYCHÁZKA
Vycházka kolem Odry do Staré Bělé k restauraci 
U Matěje. Sraz v 10 hodin na tramvajové zastávce 
Zábřeh, vodárna.

29. 3. od 16 hodin 
VATIKÁN
Přednáška Maura Anonettiho, včetně projekce.

FILMOVÉ HITY 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 melodie 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 si vyzvednout 
osobně v pobočkách Ostravského informačního servisu.

SLEZSKÝ RYNEK
Slezský rynek zahajuje novou sezonu. V  nabídce figurují 

například podomácku vyrobené uzeniny, jelita, jitrnice i sladké 
dobroty, různé druhy koření, pečivo, bylinné sirupy, dekorační 
zboží či produkty s relaxačními účinky.

Slezský rynek se koná na Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce 
od 8 do 17 hodin v termínech:
 »  9. 3.
 »  23. 3.
 »  6. 4.
 »  20. 4.
 »  11. 5.
 »  25. 5.
 »  8. 6.

 »  22. 6.
 »  13. 7.
 »  27. 7.
 »  10. 8.
 »  24. 8.
 »  7. 9.
 »  21. 9.

 »  12. 10.
 »  26. 10.
 »  9. 11.
 »  23. 11.
 »  7. 12.
 »  21. 12.

Základní a mateřská škola Ostrava-Dubina 
Václava Košaře 6, příspěvková organizace, 
vyhlašuje výběrové řízení na místo

EKONOM – ÚČETNÍ
Požadujeme:
• úplné odborné středoškolské nebo vysokoškolské vzdě-

lání ekonomického směru (vhodné i pro absolventy)

• znalost ekonomiky a účetnictví příspěvkové organizace

Poskytneme:
• odbornou pomoc a zapracování před nástupem

• příjemné pracovní podmínky

• velmi dobré finanční ohodnocení a další benefity

Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2023
Termín pro podání přihlášky: do 30. 5. 2023

ZAUJALA VÁS TATO NABÍDKA? 
POKUD ANO, PŘIHLASTE SE DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.

Nabídky je možné zasílat na e-mailovou adresu: 
kosare@kosare.cz. Pro více informací lze volat na telefonní 
číslo: 602 510 659.
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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 Jarošková 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 Pavlovova 1626/67 14,80 m² bývalá trafika 2 400 Kč

Hrabůvka podchod 
u Venuše stánek 9,00 m² bývalá prodejna 

zdravotních pomůcek 3 000 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: 1. 3. 2023 • Číslo: 3 • Výtisk zdarma • Stanoviska do-
pisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 3. 2023 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň, 
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak. Foto na titulní straně: Martin Grobař – Masopust na Náměstí Ostrava-Jih.

PAPÍROVÉ MODELY
Sedmnáctý ročník největší mezi-

národní soutěžní výstavy papírových 
modelů Papír show Ostrava 2023 se 
uskuteční 25. března v prostorách ZŠ 
B. Dvorského 1 v  Bělském Lese. Od 
9 do 14 hodin mohou zájemci zhléd-
nout více než tisíc modelů od mo-
delářů z České republiky, Polska a ze 
Slovenska. Součástí programu bude 
také mistrovství ČR v kategorii páso-
vá technika.

Akce se koná s  podporou měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. Vstupné 
je 20 korun (pro děti) a  40 korun 
(pro dospělé). Více informací na 
tel. č.: 773  253  124 nebo e-mailu: 
svobodamartins@seznam.cz.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ NA BŘEZEN A DUBEN

Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14 hodin a následující den odve-
zeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu z ostravských domácností a místy zpětného odběru elek-
trospotřebičů. Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoru 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: 
ozoostrava.cz nebo na telefonní lince: 800 020 020.

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

Pondělí 3. 4.
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 63
Středoškolská 6
Za Školou 4

Garáže Rudná 
za ČD – střed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9

Úterý 4. 4.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6

Středa 5. 4.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 106
Kosmonautů 13
Krásnoarmejců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90

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

Bělský Les B. Václavka 41 50/1 400 Kč

Bělský Les B. Václavka 41 34/1 400 Kč

Bělský Les L. Hosáka 51 15/1 400 Kč

Dubina F. Formana 01 46, 47 790 Kč

ovajih.munipolis.cz

Důležité informace 
z našeho obvodu přímo 

do vašeho telefonu

Munipolis

www.ovajih.cz27 www.ovajih.cz27
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MASOPUST
Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce patřilo 4. února masopustu. 

Jednalo se o první akci tohoto typu v našem obvodě. Průvod 
masek doplnily ukázky práce řeznického mistra, představili se 
komedianti, kejklíři, muzikanti a žongléři. Pro děti byly připrave-
ny soutěže i pohádka. Během akce se servírovalo bohaté menu.

Projekt připravila příspěvková organizace Kulturní zařízení 
Ostrava-Jih s finanční podporou městského obvodu Ostrava-Jih 
a Moravskoslezského kraje.


