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AKTUALITY

KrátceChcete se bavit? Navštivte „Město v akci“!
Větší informovanost o  všem 

zajímavém, co se v Ostravě v ob-
lasti využití volného času obyva-
tel děje, přináší projekt s názvem 
Město v akci, který bude na webo-
vé stránce www.mestovakci.cz 
veřejnost informovat o  sportov-
ních, kulturních, ale i  jiných ak-
cích v  Ostravě. Výhoda projektu 
je především ta, že o pořádaných 
akcích mohou veřejnost informo-
vat sami organizátoři a vše je bez-
platné. Webová stránka funguje 
jednoduše. Pokud se chce kdokoli 
podívat, co se kde v Ostravě děje, 

má možnost fi ltrovat jednotlivé 
akce z oblastí sportu, vzdělávání, 
kultury, zábavy a výstav.

Aplikace také hned v  úvodu 
stránky nabízí kalendář, v  němž si 
návštěvník může zvolit měsíc, ale 
i konkrétní den, ve kterém chce ně-
jakou akci najít. Pravidla pro orga-

nizátory jsou rovněž jednoduchá. 
Informace o  pořádané akci stačí 
vyplnit do  připraveného formulá-
ře a  vybrat, do  jaké kategorie akce 
spadá. Organizátoři mohou vložit 
úvodní fotografi i k akci, ale také její 
program nebo třeba celý plakát. Kaž-
dou zadanou akci kontrolují admini-
strátoři, kteří dohlížejí na to, aby se 
na stránkách neobjevil závadný ob-
sah, a vkládaný příspěvek schvalují.
Věříme, že si portál oblíbíte a  sta-
ne se vaším oblíbeným partnerem 
při plánování volného času a účasti 
na nejrůznějších akcích.

Zastupitelstvo se 
uskuteční
8. června od 13:00

Zveme občany na  zasedá-
ní Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih, které se 
bude konat 8. 6. ve  13 hodin 
ve  4. patře budovy A  Úřadu 
městského obvodu Ostrava-
-Jih. Z každého jednání zastu-
pitelstva je pořizován video 
záznam, který naleznete spo-
lečně s  reportážemi z  našeho 
obvodu na  Youtube kanálu 
„Městský obvod Ostrava-Jih“.

Farmářské trhy 
na Jihu – tentokrát 
v pátek 16. 6. 

Kvalitní výrobky, čerstvá ze-
lenina, ovoce, bylinky a  další 
zboží domácí výroby. To vše 
můžete zakoupit na dalších far-
mářských trzích, které se bu-
dou konat netradičně v  pátek 
16. června na tržnici u náměstí 
SNP, a to od 8 do 18 hodin.  

Letní kina
na  bývalém fotbalovém hřišti 

vedle Vodního areálu Jih se i letos 
uskuteční promítání letního kina, 
a to ve třech termínech. První pro-
mítání proběhne už 13. července 
od  21:00 a  na  základě výsledků 
z  vašeho hlasování na  našem 
facebookovém profi lu se bude 
promítat fi lm „Pohádky pro 
Emu“. Jedná se o  romantickou 
komedii, ve  které se v  hlavních 
rolích můžete těšit na  Ondřeje 
Vetchého a Aňu Geislerovou. 

Další promítání proběh-
ne 3. srpna a  24. srpna bude 
speciální promítání pro děti. 
O  fi lmech budete opět moci 
hlasovat na facebooku „Měst-
ský obvod Ostrava-Jih“.

ČT 1. 6. 2017
Zajcevova 2
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23, 50

PO 5. 6. 2017
P. Lumumby 28, 74
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18

Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krasnoarmejců 
22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14

ÚT 06.06.2017
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 
147, 157, 180

Srbská 7, 21
ST 7. 6. 2017
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 
52, 62
Výškovická 174
Proskovická 35, 
49, 71
Drůbeží 1

ČT 8. 6. 2017
K Odře x Smrčkova
Husarova 78

Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova  23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20

PO 12. 6. 2017
Petruškova 14
Volgogradská 10, 
40, 60, 87, 133, 103
Výškovická 54, 
84, 94

Řadová 18, 34
ÚT 13. 6. 2017
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2

Oráčova 3
ST 14. 6. 2017
Jubilejní 74,  4
Moravská 101,  116
Provaznická 102
Zlepšovatelů 3
nám. Generála 
Svobody 1
Krakovská 31
Františka Lýska 
2, 13
Vlasty Vlasákové 21
Zdenka Vavříka 1

ČT 15. 6. 2017
Jana Škody 7
Václava Jiříkovské-
ho 34,  56, 
Aloise Gavlase 30, 
Tlapákova 25
Fr. Hajdy 32
Krestova 9
Mjr. Nováka 39
Aviatiků 30
Klegova 74
Dvouletky 70
Edisonova 73

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v červnu

Vrcholoví akrobati, bravurní žongléři, 
skvělí komedianti. To všechno bude 

 �Druhý červnový víkend, tedy od 9. do 11. června, se Hlavní třída opět promění v jedno 
velké jeviště. Podruhé se zde bude konat mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního 
divadla Cirkulum. Přinese mix vystoupení vrcholových akrobatů a bravurních žonglérů, 
skvělé komedianty a spoustu dalších překvapení.

Originální koncept festivalu, 
který nemá obdoby široko da-
leko, zahrnuje prezentaci umě-
leckých žánrů, jako jsou nový 
cirkus, tanec, hudba, pantomima 
či pouliční, pohybové a  improvi-
zační divadlo. Na sobotní večer je 
připravena unikátní dream show 
– vzdušná akrobacie artistů za-
věšených vysoko nad „pupíkem“ 
Hlavní třídy, kruhovým objezdem.
Novinky

Letošní ročník přinese několik 
novinek. Tou hlavní je, že se před-
stavení kromě samotné Hlavní 
třídy, Alšova náměstí a  auly VŠB-
-TUO budou konat také na  nové 
interiérové scéně pojmenované Ša-
pitó. Další novum bude originální 
dětská scéna ČEZ Family Park, jejíž 
součástí bude škola nového cirkusu 
či výtvarné dílny. Premiéru letos 
na festivalu rovněž bude mít scéna 
Kreativní Evropa. Na té by měli do-
stat šanci představit, co umí, mladí 

začínající umělci z  celého světa. 
Mnozí z nich si v Porubě odbudou 
vůbec první zkušenosti s  vystupo-
váním na akci takového formátu.
Hvězdy programu

Pořadatelé festivalu v  polovině 
května odtajnili hlavní hvězdy pro-
gramu interiérových scén. Těšit se 
můžete rovnou na pět uskupení svě-
tového formátu. Tři z nich se předsta-
ví na nové hlavní scéně v cirkusovém 
šapitó: mezi nejzářivější hvězdy fes-
tivalu patří německé uskupení Go-
gol & Mäx. Při devadesátiminutové 
show nazvané Humor in concert bu-
deme moci sledovat, co nastane, 
když se dva profesionální fi lharmo-
nici rozhodnou propojit hudbu 
s akrobacií a humorem. Nemenším 
zážitkem budou vystoupení fi nské 
dvojice Kate & Pasi, která sází na pá-
rovou akrobacii, či Dua Comic Casa 
ze Švýcarska, které potěší především 
rodiny s dětmi. „Finská dvojice před-
vádí neskutečnou párovou akrobacii. 

Švýcaři jsou zase bravurní žongléři, 
akrobati a  hlavně komedianti, kteří 
svými čísly baví publikum celého 
světa již řadu let,“ upřesnil umělec-
ký ředitel festivalu Václav Pokorný. 
Hlavní festivalová představení scé-
ny Šapitó doplní unikátní projekt 
v  aule VŠB-TUO. Je jím unikátní 
představení Cirkus Younák, které je 
originálním zpracováním klasické-
ho díla o Janošíkovi snoubícím nový 
cirkus, divadlo, folklor a  akrobacii. 
Všechna interiérová představení 
(a nejen ona) se v Ostravě odehrají 
s  podtitulem „česká premiéra“.
Po dobu konání festivalu Cirkulum 
bude Hlavní třída uzavřena, aby tak 
co nejvíce připomínala legendární 
umělecký bulvár La Rambla ve špa-
nělské Barceloně, která byla naše-
mu festivalu inspirací. 

Na  všechna interiérová před-
stavení můžete zakoupit vstu-
penky na www.cirkulum.cz nebo 
v  porubském informačním cent-
ru na Hlavní třídě.  (jan)
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ÚVODNÍK

Slovo žákyně ZŠ

Jana Friedrichová

KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta
Bc. Martin Bednář 599 430 331
Místostarostka
Věra Válková 599 430 410
Místostarosta
RNDr. František Staněk, Ph.D. 599 430 344
Místostarostka
Ing. Hana Tichánková 599 430 344
Místostarosta
Bc. František Dehner 599 430 345
Členka rady
Markéta Langrová 599 430 331
Člen rady
Ing. Adam Rykala 599 430 410
Člen rady
Ing. Otakar Šimík 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 599 430 238
Odbor fi nancí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260
Odbor dopravy a komunálních služeb Mgr. Daniel Jeřábek 599 430 211
Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar 599 430 207
Odbor bytového a ostatního hospodářství Ing. Alena Brezinová 599 430 288
Odbor investiční Ing. Lubomír Burdík 599 430 382
Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková-Palatá 599 430 450
Odbor strategického rozvoje, 
vztahů s veřejností, školství a kultury Ing. Gabriela Tóthová, DiS. 599 430 132
Odbor podpory volených orgánů Jana Zjavková 599 430 239
Oddělení kontroly a interního auditu Ing. Bc. Jarmila Capová 599 430 456
Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

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

Milí čtenáři!
Abych se vám na 
začátek představi-
la, jmenuji se Jana 
Friedrichová a jsem 
žákyní osmého roč-
níku Základní školy 
Bohumíra Dvorské-
ho. Divíte se, co tady 
dělám? Upřímně, já 
taky. Nikdy by mě 

nenapadlo, že budu psát úvodní článek do těchto 
novin místo pana starosty. Dostala jsem to jako 
nabídku při příležitosti Dne dětí. Tak hurá na to! 

To ten čas ale utíká, co? Ještě jsme se nenadáli 
a je tu léto. Už se nemůžu dočkat prázdnin, stejně 
jako většina dětí. Těším se, až prožiju nezapome-
nutelné zážitky a poznám nové lidi. Navštívím 
spoustu akcí, které pro nás náš obvod připraví. 

Rozhodně stojí za to vyrazit za sportem a zá-
bavou, ať nás doma nuda netrápí. Navštívit mů-
žeme například kino Luna, kde mě osobně zaujal 
letošní fi lm Kráska a zvíře, který určitě stojí za 
zhlédnutí. Pokud dáváte přednost přírodě, pak 
jsou pro vás to pravé procházky po lesoparku 
v Bělském lese či jízda na kole okolo řeky Ostravi-
ce. Koupaliště v Zábřehu také není k zahození. Je 
krásné vidět rozdováděné děti pelášící k bazénu! 

Všichni jistě vědí, že v  Ostravě jsou k  vidění 
krásné památky jako třeba Slezskoostravský hrad 
a z těch novějších vyhlídková věž na Nové radnici, 
kde uvidíte Ostravu jako na dlani. Ale nejen cent-
rum Ostravy se může pyšnit památkami. Náš ob-
vod si málokdo spojuje s  památkově chráněnými 
domy, ale nemylte se, jsou tady! Mluvím o nově 
opravené Jubilejní kolonii, kde jsem se nedávno 
procházela. Zkuste to taky a jistě vás stejně jako 
m ě překvapí svou nevšední krásou a ladností. 

Snad jsem vám pomohla s výběrem a doufám, 
že si toto krásné letní období pořádně užijete! 

Přeji, ať si léto užijí všichni tak jako my, děti!
Jana Friedrichová, 8. třída

Užijte si s námi „Léto na kole“
 � Starostové okolních obcí a obvodů se rozhodli založit tradici aktivního 

sportování pro celou rodinu – Léto na kole. Na trase se dozvíte zajímavé 
informace, zažijete zábavu a také si dobře zajezdíte, a to včetně občerstvení.

Červnové počasí přímo vybízí k  ven-
kovním aktivitám, kterých je nespočet. 
I my pro vás máme jednu venkovní aktivi-
tu – pojďte si společně s  námi užít LÉTO 
NA KOLE. O co se jedná?

Jedná se o  první ročník jízdy na  kolech, 
která se pojede přes celých šest obcí a  obvo-
dů. 17. 6. v 9:30 vyrazíme v čele se starostou 
Staré Bělé od  místní sokolovny, abychom 
dorazili do Krmelína, kde si vychutnáme po-
hled na Krmelínském kopci, následně v Nové 
Bělé uvidíme v  akci policejní Passaty   a  těm 
ujedeme do Paskova, kde se děti budou moci 
na  chvíli odreagovat na  skákacím hradě, aby 
následně s  rodiči dojeli až do  Hrabové, kde 
na ně bude čekat občerstvení v podobě domácí 
gulášové polévky. Poté se všichni přesuneme 
do samotného cíle – na Jih, přesněji do Lesní 
školky v Bělském lese, kde završíme svou jízdu 
dobrou opečenou klobásou, pivem a  posle-
chem dobré muziky. Pro děti bude od  14:00 
vystupovat kapela Maxim Turbulenc a po celé 
odpoledne se mohou nejen děti těšit na  zá-
bavné hry, skákací atrakce a drobné soutěže. 
Trasa má okolo 28 km a díky pravidelným za-
stávkám a občerstvení ji zvládne určitě každý. 

Chcete jet s  námi? Zaregistrujte se 
na  www.letonakole.cz a  jeďte vy či celá 

rodina! Díky registraci si zajistíte účast 
na  prohlídkách v  jednotlivých obcích, 
vstup na zábavné odpoledne s Maxim Tur-
bulenc, propagační materiály jednotlivých 
obcí  a v  neposlední řadě spousta zábavy 
a pozitivní energie. 
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ROZHOVOR

Řeším to, co naši občané 
a městský obvod 

Ostrava-Jih 
potřebují.

S úsměvem jde spousta věcí 
lépe – přeji, ať k němu máte 

důvod každý den na Jihu!

Být starostou je závazek 
a zodpovědnost vůči občanům. 

Chci splnit dané sliby.

Trápí mě,
 že se někteří spoluobčané nechovají 

hezky ke svému okolí - a pak se všichni 
divíme, že to hezky nevypadá. I proto čas-

to vycházím do ulic společně s lidmi 
z technických služeb, někdy

 i s městskou policií, snažíme se situaci 
napravit. Ať už zvýšením bezpečnosti 

nebo v případě nepořádku zvýšením 
počtu košů apod.

Rád chodím do Bělského lesa 
nejen na akce obvodu 

– pracovně i soukromě.

Díky fotbalu, který mám rád, 
jsem zvyklý na kopance. Naučil 
jsem se tak, že hlavní je znovu 

vstát a zkusit skórovat.

Kontroluji stav započatých 
i dokončených projektů na Jihu, 

zatím se mi naštěstí z doprovod-
ných problémů nepodlamují kolena 
a tak můžu dále nacházet místa 
pro nová hřiště, parkoviště atd .

Kdykoli je třeba, nemám 
problém si vyhrnout rukávy, 

vyndat ruce z kapes 
a přiložit ruce k dílu.

Bezpečnost... opravené 
chodníky... parkoviště... 

podchody... hřiště... denně 
mám o čem přemýšlet.

Podepisuji hodně a denně,
ale jen to, co si přečtu 
a považuji za správné.
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Martin Bednář stručně:

ROZHOVOR

Starosti a radosti starosty
 �Aktuálně: chodníky ve Výškovicích, v Zábřehu za Alexandrií, u CDU SPORT, oprava oplocení čelní strany hřbitovní zdi, vánoční 

a novoroční výzdoba, výsadba cibulovin, regenerace trávníkových ploch, autobusová smyčka ul. Klášterského, parkoviště u polikliniky 

v Hrabůvce, zateplení domu V. Vlasákové 2, 4, 6 v Bělském Lese, rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy 6 v Zábřehu...

Oblíbená kniha? 
Hobit od J. R. R. Tolkiena.

Kino, nebo divadlo?
Kino Luna.

Zima, nebo léto?
Léto – nikdy jinak!

Nejlepší relaxace?
Cestování. 

Sport aktivně, nebo pasivně?
Aktivně, když šlachy dovolí. 

Oblíbená hudba?
Antonín Dvořák, skupina Manowar.

Kolo, nebo auto?
Kolo – dává více příležitostí se 
kochat světem kolem.

Pivo, nebo víno?
Střídavě dle chuti a možností.

Kterou vlastnost na sobě nesná-
šíte?
Jednou za půl roku neudržím emoce 
na uzdě a vybuchnu.

Kterou vlastnost nesnášíte na 
druhých?
Lhaní a černobílé vidění světa.

Čím byste chtěl být, nebýt staros-
tou?
Majitelem baru pro turisty na 
malém thajském ostrůvku 

Co dělá starostovi starosti?
Třeba fakt, že radnice nemají 

přehled, kdo se nachází na  úze-
mí jejich obce, což by s  ohledem 
na  bezpečnost obyvatel vědět 
měli. Osobně bych podpořil také 
řešení, které by zamezilo, aby 
mělo na našem úřadu vedeno tr-
valé bydliště 5.779 občanů! Sle-
duji, že všechny slušné lidi trápí 
zásadní věci, které mají v rukách 
naši zákonodárci. Jednou z  nich 
je zneužívání sociálních dávek. 
Domnívám se, že současný sys-
tém tyto zneužívající osoby ne-
odhaluje. Je správné označovat 
za  matku samoživitelku ženu 
se 3 dětmi, které nebyla a  není 
schopna zabezpečit – a  přes-
to bezstarostně očekává čtvrté 
dítě? Myslím, že samoživitelkou 
může být osoba, které partner 
bohužel zemřel, případně pocho-
pitelně rozvodem, ale ne proto, že 
nikdy nebyla vdaná nebo nežila 
v partnerském svazku. 

Mrzí mě, že v  minulosti došlo 
k prodejům řady pozemků či bu-
dov (OC ODRA), že nejsme ma-
jitelé jiných (Krakovská ulice), že 
se nevyužilo možnosti nákupu 
(HD Hlubina). Naopak chválím 
zachování bytového fondu – 
5.300 bytů je významné aktivum 
a  možnost, jak ovlivňovat výši 
nájmu i vzhled obvodu.

Co naopak činí starostovi ra-
dost – a z čeho by se radoval ob-
čan Jihu Martin Bednář?

Jako občan i jako starosta bych 
chtěl, aby Jih měl již opravené 
všechny svěřené budovy, komu-
nikace, dostatek hřišť i parkovišť, 
krásný veřejný prostor. Městské 
obvody však stále nemají předpo-
kladatelné příjmy ze statutárního 
města a  neznají jejich výši. K  je-
jich přidělování bohužel mnohdy 
dochází nekoncepčně. Občané 
nejspíš zaregistrovali snahu vět-
šiny starostů, aby se stav napravil 
a vše bylo jasně zakotveno ve Sta-
tutu města. Zatím to vypadá, že 
by se to díky panu primátorovi 
a  zastupitelům města mohlo po-
dařit, i když výše částky na inves-

tice je stále nedostatečná pro to, 
abychom dohnali nedostatečné 
fi nancování desítek let. Pokud 
vás zajímá rozpočet městského 
obvodu Ostrava-Jih, podívejte se 
na: www.ovajih.ostrava.cz/cs/
radnice/rozpocet

Starostu i  občana 
M. B. těší nové projekty. Velmi 
rád se do  nich zapojuji, získávám 
názory ostatních tvůrců, koriguji 
výsledek a  jsem nadšen, když věc 
funguje. Třeba i s odstupem času. 
Je to příjemné a nabíjí mě to. Mám 
radost, když zazvoní telefon a lidé 
vyjádří své potěšení z  rozšíření 
parkování, za  ořez stromu v  blíz-
kosti obytných domů, za  zaslané 
přání k narozeninám. Za každým 
takovým poděkováním je práce 
úředníků naší radnice. Vidím po-
sun v  jejich myšlení i  zrychlení 
některých činností. Neustále vy-
světlujeme, co naše radnice může, 
pomáháme při hájení zájmů obča-
nů i v případě, že se věc nevztahuje 
přímo k pravomocem radnice. 

A  v  neposlední řadě samozřej-
mě kulturní akce pro širokou 
veřejnost, od  dětí po  seniory – 
Slavnosti obvodu, Letní kina, 
Dětský den, Stavění májky, Se-
nior plesy, MISS Babča a  další. 
Aktuální investiční akce jsme 
vyjmenovali v  úvodu, jsem rád 
za  každé dokončené dětské hři-
ště, parkoviště, opravené chod-

níky, domy. Těší mě podpora 
jedinečných sdružení a  organi-
zací na Jihu, které jsou důležitou 
součástí života našeho „malého 
jižního města“. Patří mezi ně Mo-
bilní hospic Ondrášek, Sdružení 

    přátel Čmeláček, 

Mateřská škola Paprsek. Inten-
zivně spolupracujeme s  Charitou 
a také s Armádou spásy.

Při nástupu na  radnici jste slí-
bili…

Ano, slíbili jsme toho dost – 
a své sliby postupně plníme. Co už 
máme? Transparentnější a  lepší 
hospodaření s  veřejnými penězi, 
omezení hazardu, realizaci řady 
projektů, které občané dlouho 
chtěli, otevřenou radnici, zapoje-
ní občanů do správy obvodu.  Zde 
patří zmínka o  participativním 
rozpočtu, jehož projekty navržené 
občany v  prvním ročníku ještě le-
tos realizujeme. Připomínám, že 
nyní je ten správný čas pro podání 
námětu v  aktuálním druhém roč-
níku.  Řada nových aplikací, jako 
jsou weby nemovitosti nebo čistota, 
umožňují přímou komunikaci s ob-
čany a rychlé řešení jejich podnětů.

V  rozpočtu bylo nutno udělat 
některé věci jinak a najít i úspory. 
Jeden z prvních kroků, které jsem 
na  radnici učinil, bylo škrtnutí 
částky 500.000 Kč dříve urče-
né pro roční reprefond starosty. 

Pronajali jsme některé prostory 
radnice,  soutěžíme všechny za-
kázky, které se dříve nesoutěžily. 
Řádně vybíráme věcná břemena, 
což se v  letech 2001-2014 nedě-
lo.  Přepracovali jsme všechny 
smlouvy tak, aby byl úřad, a  tím 
pádem prostředky občanů, lépe 
chráněny. V případě nedodržová-
ní smluv uplatňujeme zakotvené 
sankce. Zavedli jsme nové akti-
vity, ať už je to Senior EXPRES 
nebo kamerové systémy, které 
platí naše radnice. Máme nová 
dětská hřiště, určili jsme peníze 
na opravu chodníků.Výrazně 
jsme zvýšili dotaci na  kulturu, 
sport, sociální péči, prevenci, 
kriminalitu, volný čas.

Co dodat? Věřím, že se seznam 
smysluplných aktivit bude stále 

rozšiřovat a hlavně to bude na Jihu 
vidět a sloužit občanům.

Zeptali jsme se dětí, co je prací starosty!
„Dohlížet, aby lidi nejezdili na červenou • Starat se, aby školy a školky byly opravené a nikde nebyla pomalovaná zeď • Správně řídit 
a opravovat město • Udržovat pořádek • Podepisovat stohy papírů • Povolovat nějaké akce • Odpovídat novinářům na anketu • Zvy-
šovat nájmy. Ale nerad. Protože musí získávat peníze do té kasy • A když chce něco koupit, musí u toho hodně přemýšlet, aby mu pak 
ještě něco zbylo • A musí být takový, aby to všem vyhovovalo, ale přitom to musí být správné…“ 

Na základě stížnosti občana 
jsem zařizoval odchyt králíků 

neoprávněně pobývajících na jeho zahradě. 
Asi jsem zklamal pána, který mne přišel požádat o trvalý 

dozor nad správným posunem ručiček na rozdělení úklidu 
v jejich domě. Skutečně neplatí, že když jste starosta, mů-

žete všechno. Pravomoci jsou omezené, bohužel i tam, kde 
jsou potřeba. Díky současným zákonům je například celá 
rada městského obvodu „krátká“ na to, abychom mohli 

účinně regulovat hluk z restaurací po 22 hod. 
třeba uzavřením provozovny  po této době, 

pokud by provozovatelé opakovaně 
ignorovali stížnosti občanů. 
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Jih má již druhou cyklopumpu pro veřejnost
Cyklisté v  Ostravě-Hrabův-

ce se už nemusí obávat neče-
kaných komplikací s  prázdnou 
duší.  V  blízkosti podjezdu, který 
spojuje Hrabůvku s  Hrabovou, je 
již několik dní k dispozici veřejná 
cyklopumpa, kterou lze kdyko-
li  využít. Radnice ji zde nechala 
vybudovat na základě pozitivních 
zkušeností a  zájmu obyvatel, 
které si získala její starší sestra 
instalovaná v loňském roce u cyk-
lostezky vedoucí Bělským lesem.

Manuálně a  uživatelsky nená-
ročnou pumpu z  nerezu mohou 
využívat nejen cyklisté, ale poslou-
ží i  koloběžkářům, maminkám 
s  kočárky či lidem na  invalidním 
vozíku. Pumpa je vybavena mul-
tifunkční hlavou. Měla by tak být 

schopna obsáhnout všechny typy 
běžných ventilků. Zařízení by mělo 
být odolné proti vandalismu a ne-
vyžaduje zvláštní údržbu. Přesto 
však bude pracovníky radnice pra-

videlně kontrolováno, na případný 
problém však mohou upozornit 
i sami uživatelé. Zkušenosti s prv-
ní cyklopumpou potvrzují, že je 
o tuto službu mezi cyklisty zájem.

Druhý ročník projektu Do školy na kole 

Již druhý ročník soutěže Do ško-
ly na kole se rozběhl v květnu v Os-
travě. Do  soutěže se přihlásilo 
7 základních škol. Soutěž je určena 
dvojicím žáků nebo žákyň 9. tříd 
základních škol a  má motivovat 
ke změně životního stylu. Soutěži-
lo se celý měsíc ve dvou kategoriích

– v pravidelnosti dojíždění a  ve 
vzdálenosti. Na Jihu se do projektu 
zapojili žáci ZŠ V. Košaře.

Pravidelnost znamená každo-
denní dojíždění téměř za každého 
počasí, kdy se děti musí ráno vy-
fotografovat na svůj mobilní tele-
fon, kde je čas a datum a následně 

škola eviduje, že do školy opravdu 
dorazili. Základní škola V. Koša-
ře je vybavena cykloboxy. Na kole 
do  školy totiž nepravidelně jezdí 
nejen školáci, ale i zaměstnanci. 

Cyklisté by neměli zapomínat 
na  povinné vybavení. Jedná se ze-
jména o dvě na sobě nezávislé účin-
né brzdy, samozřejmě je potřeba 
mít také vpředu odrazku bílé barvy, 
vzadu odrazku červené barvy, oran-
žové odrazky na paprscích kol a také 
oranžové odrazky na obou stranách 
šlapadel. Cyklista mladší osmnác-
ti let je povinen používat při jízdě 
na  jízdním kole cyklistickou přilbu 
schváleného typu a mít ji nasazenou 
a řádně připevněnou na hlavě.

Prosíme řidiče, pokud uvidí 
ve městě na kolech děti, ať sundají 
nohu z plynu.

Strážníci budou
pokračovat ve značení 
kol syntetickou DNA

Městská policie pokračuje 
i  v  letošním roce v  projektu fo-
renzního identifi kačního zna-
čení jízdních kol. V  jeho rámci 
získá každé označené kolo uni-
kátní kód, který ho snadno odhalí 
při případné krádeži. 

Značení se koná v  určených 
termínech na  vytipovaných cyk-
lostezkách v rámci Ostravy. Oby-
vatelé Jihu tak mohou přijít 14. 6.
2017 na  cyklostezku naproti re-
staurace Dakota v  Ostravě-Běl-
ském Lese v  časech: 9:00–12:00 
a 14:30–16:30 hodin.

Obyvatelé tak budou mít mož-
nost zajistit si lepší ochranu svého 
majetku, protože syntetická DNA, 
která se na kolo přenese, je pouhým 
okem neviditelná a  běžným způ-
sobem neodstranitelná. Na  kole 
označeném syntetickou DNA je 
viditelně umístěná samolepka, 
která má pachatele varovat, že jízd-
ní kolo je speciálně značené a  že 
může být identifi kováno policií. 
Značení by mohlo zloděje od  krá-
deže odradit. Forenzní značení je 
viditelné pod UV lampou, pod mi-
kroskopem lze pak přečíst kódy.
Navíc všechny sady, kterými 
bude prováděno označení jízd-
ních kol nebo třeba i  invalidních 
vozíků, budou zaregistrovány jak 
v  mezinárodní databázi výrobce 
tohoto značení, tak v  Národním 
registru forenzního identifi kační-
ho značení, což v  případě krádeže 
umožňuje individuální identifi kaci 
každého takto označeného jízdní-
ho kola na  celém území ČR. Více 
informací naleznete na  webových 
stránkách Městské policie Ostrava:

http://www.mpostrava.cz/.

Dětská knížka výškovické autorky 
si hned při křtu našla první čtenáře

 �V prostorách knihovny ve Výškovicích se 10. května 
bouchalo šampaňské! 

Stalo se tak u  příležitosti slav-
nostního křtu knížky „O  autíčku 
Broučkovi“, kterou napsala Jar-
mila Dolanská - Scheinkönigová.  
Přítomné děti z 1. B ZŠ Srbská se 
nejdříve zaposlouchaly do  čtení 
ukázek, kterého se ujali autorka 
knihy a  starosta Martin Bednář.  
Společně pak knížce připili, jak 
jinak než dětským šampaňským, 
na  pěkný život plný spokojených 
čtenářů.

Na  závěr autorka všem pří-
tomným dětem věnovala knížky 
s  jmenovitým věnováním. A pro-
tože obsah i  obrázky v  knížce 

se dětem moc líbily, většina se 
na  místě začetla. Pro všechny 
ostatní zájemce je knížka k dispo-
zici v běžné prodejní síti.

„Chtěla bych touto cestou 
poděkovat za  organizaci křtu 
mé knihy. Bylo to velmi pěk-
né a  myslím si, že i  pro děti to 
byl krásný zážitek. Zvláště pak 
dojemné pro mne bylo, když 
jsem se na  závěr fotila s  dětmi, 
jejich tulící houf mne málem 
převrátil. To si člověk uvědomí, 
jak umí být vděčné a upřímné,“ 
s potěšením uvedla autorka Jar-
mila Dolanská. DĚTI I AUTORKA si křest  knížky užili.

MÍSTO, kde si zájemci mohou přifouknout duši.

DĚTI potřebují vnímat kolo jako zpestření a zábavu na své každodenní cestě
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Lepší bydlení
snadno a rychle
Uvažujete o rekonstrukci nebo pořízení 
vlastního bydlení? Na užitečné rady a současné 
trendy jsme se zeptali Benedikta Lyčky, 
oblastního ředitele Raiff eisen stavební 
spořitelny. Ta za vámi vypravila kamion plný 
inspirace, soutěží a aktivit pro celou rodinu. 

Co je nového v moderním bydlení?
V  posledních letech převládal spíše
minimalismus, ale v  současnosti je 
trendem návrat k  přírodním materiá-
lům, barvám a  dekorům. Díky rekon-
strukci si bydlení můžete přizpůsobit 
podle svých představ a  také ušetřit 
spoustu peněz za energie. I díky aktu-
álně nízkým úrokovým sazbám úvěrů 
na  bydlení byste tak s  modernizací
neměli váhat.

A můžeme domácnost rychle oživit
i s malým rozpočtem?
Váš byt nebo dům často pozved-
nou i  menší úpravy. Jestli už vás vaše
stávající bydlení trochu nudí, zkus-
te například vymalovat v  nových 
barvách, vyměnit interiérové dveře,
světla, koberce nebo pár kusů nábytku. 

Interiér také ozvláštní různé originální 
doplňky. Pokud se přeci jen pustíte 
do větší rekonstrukce, vše si pečlivě na-
plánujte a věnujte dostatek času výbě-
ru profesionálního řemeslníka, abyste 
se vyhnuli případným problémům.

Kam se přijít inspirovat a  poradit
se s odborníkem?
Přijďte na  akci Raiff eisen stavební
spořitelny, která přijíždí do vašeho re-
gionu s kamionem plným stylu, sou-
těží a  nejrůznějších aktivit pro děti. 
Připraveni budou také naši odborníci, 
kteří vám poradí se vším potřebným.

Těšíme se na vás už příští sobotu
a neděli od 13 hodin u OC Futu-
rum v Ostravě. Více najdete na
www.rsts.cz.

WWW.RSTS.CZ 800 11 22 11

VYHRAJTE REKONSTRUKCE

CELKEM ZA 300 000 Kč

OSTRAVA, OC FUTURUM
3. 6. a  4. 6. od 13.00 do 19.00
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Kam na nápady?
 � Rádi byste přispěli návrhem do projektu Společně tvoří-

me Jih a potřebujete inspiraci? Podívejte se na stránky měst 
a obcí, které se rozhodly umožnit občanům větší zapojení 
do rozhodování o rozpočtu. 

Namátkou – Praha Zbraslav 
je jedna z  prvních obcí, které 
přistoupily k  participativnímu 
rozpočtování. Letos proběhlo 
druhé kolo jejího projektu Spo-
lečně pro Zbraslav a  výsledkem 
je 5 vybraných projektů: nejvíce 
hlasů získal workout, oprava ces-
ty a podobně jako vloni v Porubě 
i  zde uspělo veřejné pítko. Dal-
šími úspěšnými nápady byl ven-
kovní pingpongový stůl a projekt 
Eliščina zahrádka – úprava dvor-
ku mateřské školy Eliška. 

Pro zajímavost: Zbraslav má 
9 745 obyvatel a o projektech jich 
hlasovalo 1556!

Brno má „Dáme na  vás“. Brno 
je zatím jediným velkým měs-
tem, které má celoměstský par-
ticipativní rozpočet. Tím pádem 
je možno podávat rozpočtově 
náročnější projekty. Zatím běží 
první kolo. Projekty, které budou 
podpořeny, jsou už známy: vedle 
sebe se tu ocitl projekt na zastínění 
dětského hřiště s projektem, který 

naopak volá po lepším osvětlení – 
„Světélka na řece Svratce“. Dalším 
z  řady zajímavých projektů jsou 
i „Městské bicykly“. Více se dozví-
te na www.damenavas.brno.cz

Ostrava – kromě „Společně 
tvoříme Jih“ je zde ještě „Zele-
ná Porubě“ a  „Radnice pro lidi“ 
obvodu Mariánské Hory a  Hul-
váky. Tam vítězila hřiště, ale také 
„Ozdobná kašna před kostelem 
v Mariánských horách“ a tak jako 
u nás na Jihu se prosadily také se-
niorlinky. Specifi kem „Radnice 
pro lidi“ byl velký počet návrhů 
na  akce – od  uspořádání hudeb-
ního festivalu přes výchovné 
koncerty pořádané cimbálovou 
muzikou, taneční workshopy, 
festival adventních a  vánočních 
zvyků a  sportovní akce – turnaj 
ve stolním tenise a turnaj fotbalo-
vých školiček, až po  Dny zdraví. 
O  projektech v  Porubě jsme vás 
už informovali v  minulých člán-
cích, aktuálně zde probíhá při-
hlašování projektů do 2. kola. 

Občan a radnice – konfl ikt nebo partnerství?
 � Tuto otázku si dala do názvu konference o participa-

ci, tedy účasti občanů na správě věcí veřejných, která se 
uskutečnila dne 22. 5. 2017 v  Praze. Jejím pořadatelem byla 
Agora Central Europe, mezinárodní společnost, zabývající 
se dlouhodobě tématem Občan - Radnice.

Agora CE pomáhala i se zave-
dením participativního rozpočtu 
na Jihu. A také v  jiných městech 
v  ČR, jejichž zástupci se zde se-
šli, aby získali nové informace 
a zároveň si vyměnili zkušenosti 
z praktického uplatňování proce-
su participativního rozpočtování.

 Konferenci zahájil Aldo Xhani 
ze společnosti Alda – Evropské 
asociace pro místní demokracii. 
Jak sám s  úsměvem uvedl na za-
čátku svého projevu, je podoba 
jeho jména s názvem organizace, 
ve které působí, čistě náhodná. 

Za stolem určeným k  panelové 
diskuzi o konkrétních zkušenos-
tech s  rozpočtováním za účasti 
veřejnosti pak zasedli zástupci ně-
kterých pražských obvodů, včetně 
bývalého primátora Prahy Tomáše 
Hudečka, zástupci Brna, Příbrami 
a Zbraslavi a spolu s nimi i ředitel-
ka Agora CE Ivana Bursíková.  

Témata seminářů se týkala 
zapojení veřejnosti do rozhodo-
vání o podobě veřejných prostor 
-  na příkladu příbramského sídli-

ště Křižáky, dále jak využít institut 
mediátora, pokud se komunikace 
vyhrotí a těžko se hledá shoda. 
Jeden blok pak byl celý vyhrazen 
zkušenostem se zavedením partici-
pativního rozpočtu v Brně.  Dobrá 
doporučení, která z výměny zkuše-
ností vyplynula, jsou jednoznačná:
• Občané by měli mít dostatek 

informací, co se v jejich obvodu 
chystá

• Zapojování veřejnosti by mělo 
pokud možno předcházet všem 
velkým investičním akcím

• Je užitečné dát lidem prostor 
pro jejich nápady a připomín-
ky, často se tím ušetří náklady 
na něco, co by v původně navr-
žené podobě nefungovalo

• Někdy nelze najít řešení, které 
by vyhovělo všem - důležité je 
tedy pěstovat vzájemný dialog 
a umět vysvětlit i nezbytnost 
kompromisu.  

Téma k zamyšlení: Jak propojit 
participativní rozpočet se strate-
gickým plánováním rozvoje obce?

Společně tvoříme Jih 2016 – realizace návrhů
Projekty, které budou v průběhu června hotovy:
Zpřístupnění a dovybavení oploceného hřiště v areálu ZŠ Košaře 

Malé místo relaxace – od dubna připraveno, ale raději čekáme, až 
odvezou kontejner se stavebním odpadem z blízkého objektu, aby ne-
došlo k poškození mobiliáře
• Výběh pro mláďátka – zpracovává se projektová dokumentace 
• Fitness zóna u Odry – zpracovává se projektová dokumentace
• Mraveniště u sídliště – zpracovává se projektová dokumentace
• Minihřiště pro děti – zpracovává se projektová dokumentace
• Dětské hřiště Pavlovova – zpracovává se projektová dokumentace
• 3x bezpečněji přes Volgogradskou – vyřizování celé řady povolení 

– složitý proces
• Agility park – Zpracovává se projektová dokumentace, v létě rea-

lizace
• Dřevěná věž pro děti – zpracovává se projektová dokumentace 
• Workoutové hřiště Maluchy – zpracovává se projektová dokumen-

tace 
• Hřiště pro sport a vzdělávání – vyřizuje se vynětí ze zemědělského 

půdního fondu
• Stále probíhá přidělování seniorlinek. Už jich byla instalována 

zhruba jedna třetina. 
Sledujte aktuální stav na www.spolecnetvorimejih.cz a na Face-

booku Společně tvoříme Jih!

NOVÁ MAJITELKA seniorlinky  se může cítit bezpečně.

JDEME DO TOHO? I na Jihu máme šedé trafostanice! 

www.spolecnetvorimejih.cz

JL_6.indd   8 26.5.2017   15:38:54
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Složení krve 
Červené krvinky 42 %
Bílé krvinky 1 %
Plazma 57 %

Složení krevní plazmy
Voda 90 %
Minerální látky 1 %
Plazmatické bílkoviny 8 %

KREVNÍ PLAZMA A VÝZNAM 
JEJÍHO DÁRCOVSTVÍ
Krevní plazmu nelze uměle vyrobit, a proto jsou 
tisíce nemocných lidí závislých na pomoci dárců 
krevní plazmy.

ODNESETE SI ODMĚNU 
A POMŮŽETE POTŘEBNÝM

DARUJTE 
KREVNÍ 
PLAZMU

592 750 440
WWW.MOJEPLAZMA.CZ

NAJDETE NÁS V DOMĚ ZDRAVÍ DUBINA, 
MOJE PLAZMA, HORNÍ 266/73, OSTRAVA-DUBINA 

Plazmaferéza
je způsob odběru plazmy, při kterém se z krve separuje 
pouze krevní plazma, trvá cca 45 minut, výsledkem je 
650–850 ml krevní plazmy (dle hmotnosti pacienta).

Plazma se v lidském těle obnoví do 48 hodin, její 
odběr lze v České republice opakovat každých 14 dní, 
tedy 2x měsíčně.

Krevní plazma je pro moderní medicínu 
nenahraditelnou látkou. Vyrábí se s zní životně 
důležité léky např. pro léčbu zranění po 
rozsáhlých popáleninách, při velkých ztrátách 
krve, u pacientů se ztrátou imunity, s poruchou 
srážlivosti krve nebo s rakovinou.
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Teaching: An effective key to self-learning
V ZŠ a MŠ Kosmonaut� 15 z Ostravy se 

od zá�í 2014 realizoval t�íletý mezinárodní 
projekt Teaching: An effective key to self-
-learning, který � nan�n� podpo�ila Evropská 
unie v programu Erasmus+. Spole�n� se ško-
lami z Belgie, Bulharska, Irska, Itálie a Špa-
n�lska se žáci u�ili d�ležité dovednosti pro 
život tím, že u�ili své spolužáky a p�i mezi-
národních setkáních své zahrani�ní partnery 
a další žáky v hostitelských školách. Každý 
rok prob�hla dv� týdenní setkání v n�kte-
ré zemi. To první prob�hlo už v lednu 2015 
v Ostrav� a poslední se uskute�nilo na konci 
dubna v Belgii. P�íležitost poznat nové ka-
marády, komunikovat anglicky, prezentovat 
naši zemi a úsp�chy �eské v�dy, vyzkoušet si 
roli u�itele, spolupracovat p�i fyzikálních po-
kusech, uva�it �eské jídlo, ú�astnit se vyu�o-
vání, navštívit zajímavá místa a prožít týden 
v hostitelské rodin� dostalo p�i každém setká-
ní šest žák� naší školy. Naši žáci si postupn� 

p�ipravili hodinu hudební výchovy, matema-
tiky, fyziky, chemie a t�lesné výchovy, které 
nejprve vyzkoušeli na mladších spolužácích, 
poté zpracovali metodické podklady v ang-
lickém jazyce, vyu�ovali v Marbelle, Milán�, 
Kellsu, Sevlievu a Sint Niklaas. 

Zkušenosti z p�ípravy svých hodin žáci 
shrnuli v prezentacích p�i spole�ném se-
tkání se všemi zahrani�ními partnery. Žáci 
spolupracovali na spole�ných projektech 
díky internetu b�hem celého roku, p�ipra-
vili nap�íklad v�domostní spole�enskou 
hru seznamující s partnerskými zem�mi, 
biologií, chemií, fyzikou, matematikou, as-
tronomií a zem�pisem. V každé zemi žáky 
p�ijali na místní radnici, setkali se s irskou 
místop�edsedkyní Evropského parlamentu 
paní Mairead McGuinness a t�íletý projekt 
zakon�ila spole�ná návšt�va evropského par-
lamentu v Bruselu.

Projekt „Rozvoj jazykových a profesních kompetencí u�itel� ZŠ a MŠ Kosmonaut� 15“ byl � nancován z Evropské unie v rám-
ci programu Erasmus+. P�t pedagog� Základní školy a mate�ské školy Ostrava-Záb�eh, Kosmonaut� 15, p�ísp�vkové organizace, 
se zú�astnilo jazykových, metodických a odborných kurz� na Malt� a ve Velké Británii. Získané dovednosti uplatnili p�i zavád�ní
metody CLIL a bilingvní výuky i p�i zapojování žák� do mezinárodních projekt�. Mimo 
jiné i díky tomuto projektu mají rodi�e budoucích prv�á�k� možnost p�ihlásit své šikov-
né dít� do 1. t�ídy s bilingvní výukou v anglickém jazyce, a to do 17. 6. 2016, pokud napíší 
na sekretariat@kosmonautu15.cz. Více informací na www.kosmonautu15.cz.

JL 06_2016.indd   22 19.5.2016   22:47:03

Projekt „Teaching: An eff ective key to self-learning“ byl zahájen v září 2014 a bude ukončen v srpnu 2017. Během tří let 31 žáků a 13 pedagogů ZŠ 

a MŠ Kosmonautů 15 reprezentovalo naši zemi na pěti setkáních partnerských škol ve Španělsku, Itálii, Irsku, Bulharsku a Belgii. Naši školu 

navštívilo 32 zahraničních studentů a 10 pedagogů. Během setkání účastníci odučili v anglickém jazyce 60 hodin zaměřených na hudební výcho-

vu, evropské hodnoty, matematiku, přírodní vědy, historii a tělesnou výchovu. Vzniklo 36 prezentací 

o vzdělávacích systémech, vědcích a významu vědy a matematiky. Žáci vytvořili 7 vzdělávacích 

nebo společenských her a navázali mnoho přátelství. Projekt byl fi nancován Evropskou unií.

S
C

-3
70

9
12

/0
1

Nákupní středisko Odra
Dvoupatrový pavilónový komplex 
ze 70. let 20. století. Autorkou kom-
plexu je ing. arch. R. Májková. Prvky 
doznívajícího bruselského stylu 
(strukturální mozaiky, opaxitová 
skla, žebrová zábradlí ad.). Objekt 
chátral od počátku současného sto-
letí, demolice proběhla v roce 2015.

Plány na výstavbu obchodního centra Odra se mění
Společnost 3E PROJEKT, 

která získala stavební povolení 
na  výstavbu obchodního centra 
Odra v  Ostravě–Výškovicích, 
informovala v  květnu radnici, že 
záměr výstavby je pozastaven. 

Jako hlavní důvod tohoto kro-
ku uvádí posun v čase, kdy se zá-
sadně změnily podmínky retailu 
a  poptávky po  stavbách tohoto 
charakteru. Přesto plánují hledat 
jiné využití, které by ocenili přede-
vším obyvatelé Ostravy-Výškovic.

Úřad městského obvodu Ostra-
va-Jih má zájem na řešení situace 
a zástupci radnice oslovili společ-
nost s  nabídkou odkupu areálu, 
fi rma ovšem s  prodejem nesou-

hlasí. Objekt tedy zůstává v  sou-
kromých rukou. Radnice by však 
přivítala každý záměr, který by 
zlepšil životní podmínky v této lo-
kalitě a byl co nejdříve realizován. 

„Chápeme i  stanovisko inves-
tora, situace nám není lhostejná 
a  využijeme všechny dostupné 
možnosti, jak obyvatelům Výš-

kovic usnadnit stávající situaci,“ 
uvedl Martin Bednář, starosta 
městského obvodu Ostrava-Jih.

„Požádali jsme fi rmu o  mini-
malizaci oplocené plochy, aby se 
alespoň částečně uvolnil přístup 
k  tamní zeleni a  zvětšila se plocha 
pro parkování. Pracovníci odbo-
ru dopravy a  komunálních služeb 

začali již prověřovat možnost zlep-
šení přístupových cest od zastávek 
tramvají a  na  základě zjištěných 
skutečností městský obvod Ostra-
va-Jih vybuduje nový chodník mís-
to stávající komunikace,“ dodává 
Martin Bednář.

Opravy chodníků začnou ve Výškovicích, 
pokračovat budou v Hrabůvce

Na  aktuální situaci ohledně 
oprav výškovických chodníků ur-
čených k prioritním opravám jsme 
se zeptali místostarostky Věry 
Válkové. „Nejsme bohužel schopni 
opravit najednou vše, co se desítky 
let zanedbalo. Na  základě výsledků 
pasportizace komunikací pro pěší 
a  následného rozhodnutí vedení 
o  prioritní oblasti Výškovic provedli 
správci místních komunikací po-
drobné šetření v terénu v této oblasti. 
Na jeho základě jsme vytipovali pa-
sportizace komunikací pro pěší a ná-
sledně vedení rozhodlo o  prioritní 
oblasti Výškovic provedli správci 
místních komunikací podrobné še-
tření v terénu v této oblasti. Na jeho 
základě jsme určili konkrétní úseky 
k  opravám – jedná se o  chodníky 

vhodné pro souvislou opravu (nikoliv 
pouze o  lokální poruchy) s  přihléd-
nutím k jejich významu. Opravy bu-
dou spočívat v odstranění původního 
litého asfaltu, lokálních vysprávkách 
podkladu a  obrubníků a  následně 
provedení nového asfaltobetonového 
krytu. Ve výjimečných případech bu-
dou povrchy provedeny ze zámkové 
dlažby (typicky tam, kde již zámková 
dlažba navazuje). Posuzovány neby-
ly lokality kolem bývalého komplexu 
ODRA, ul. Jičínská a Srbská, kde již 
probíhá a  bude probíhat v  následu-
jícím roce výstavba týkající se veřej-
ného osvětlení, hřiště, cyklostezky 
a  vodovodu. Zde budou chodníky 
opravovány až po  ukončení zmíně-
ných akcí. Celková plocha chodní-
ků určená k  opravě je cca 8.000 m2

a  odhadované náklady činí cca 10 
mil. Kč. Odbor dopravy a  komu-
nálních služeb má aktuálně v  roz-
počtu na  tyto účely volné zdroje 
ve výši cca 5 mil. Kč, dále tedy bude 
záležet na  rozhodnutí červnové-
ho zastupitelstva, které rozhodne 
o  přidělení dalších fi nančních pro-
středků.   Za  předpokladu přidělení 
zdrojů a bezproblémového průběhu 
celého procesu, od  poptávky na  vy-
pracování projektové dokumentace 
pro tyto opravy po veřejnou zakázku 
na zhotovitele oprav, bychom mohli 
chodníky opravit ještě letos,“ upřes-
ňuje Věra Válková s  tím, že zájemci 
mají možnost nahlédnout do  mapy 
s vyznačenými chodníky k opravě 
na www.ovajih.cz a Fb městského 
obvodu Ostrava-Jih.

Dočasné 
uzavření pošty 

Česká pošta, s. p., oznamuje 
všem svým klientům, že její provo-
zovna pošta OSTRAVA 4, sídlem: 
Rodimcevova 2011/26, 704 00 
Ostrava–Zábřeh (v blízkosti nám. 
SNP a Kulturního domu AKORD) 
bude z důvodu rekonstrukce pošty 
v  termínu od 3. 6. 2017 do 17. 6. 
2017 dočasně uzavřena pro ve-
řejnost. Podrobnější informace 
o zajištění ukládání zásilek k  vy-
zvednutí a dalším kontaktu s klienty 
po dobu uzavření pobočky naleznete 
na www.ovajih.cz v sekci Aktuality.  
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Nezapomněli jste zaplatit daň z nemovitosti?
Zaplatit daň z nemovitých věcí každoročně musí každý majitel nemo-

vitosti, nezávisle na tom, jestli daňové přiznání podával letos nebo dřív. 
Na platbu byl čas do posledního května. Pokud jste platbu opomněli, 
na nic nečekejte. Úrok z prodlení začíná nabíhat od pátého pracovního 
dne zpoždění, letos od 7. června. Činí 14,05 procenta z výše daně za rok. 

Poplatek za komunální odpad
Upozorňujeme na blížící se splat-

nost poplatku za  provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů v roce 2017.

Poplatek ve výši 498 Kč na oso-
bu je možné uhradit hotově nebo 
platební kartou kdykoliv v  prů-
běhu prvního pololetí 2015 v  po-

kladně Magistrátu města Ostravy, 
budova Nové radnice, Prokešo-
vo nám. 8, Moravská Ostrava, 
1. poschodí, dv. č. 101 v  poklad-
ních hodinách. Doporučujeme 
občanům využít možnost placení 
poplatku pomocí SIPO. Termín 
pro zaplacení poplatku za  komu-
nální odpad je 30. června 2017.

Informace k poplatkům za psy
 � Poplatek ze psů platí držitel psa, který má v našem 

městském obvodě trvalý pobyt a platí se ze psů starších 
3 měsíců. Držitel psa je osoba (fyzická i právnická), která 
nemusí být nutně majitelem psa, ale má dotyčného psa 
skutečně u sebe. 

Poplatek je splatný bez výzvy 
a  bez vydání platebního výmě-
ru Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih příslušnému podle 
místa trvalého pobytu nebo síd-
la držitele psa. Držitel psa je také 
povinen oznámit správci poplatku 
ve  lhůtě 15 dnů vznik své poplat-
kové povinnosti. Pro registraci 
potřebujete občanský průkaz, po-
tvrzení o přiznání důchodu (např. 
důchodový výměr, průkaz ZTP/P. 
Držitelé psů jsou rovněž povinni 
oznámit správci poplatku ze psů 
každou skutečnost, která má vliv 
na  placení poplatku – úmrtí psa, 
stěhování do jiného městského ob-
vodu, města apod., a to do 15 dnů
ode dne, kdy tato skutečnost na-
stala. 

Poplatek ze psů činí 300 Kč 
v případě, že máte pouze jednoho 
psa a bydlíte v rodinném domku. 
Za  druhého a  každého dalšího 
psa u  rodinného domu zaplatíte 
450 Kč. Pokud si pořizujete psa 
do  bytu v  bytovém domě anebo 
ho využíváte k  podnikatelským 
účelům, činí poplatek 1  500 Kč, 
za každého dalšího psa 2 250 Kč. 
Za psa jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního, vdovské-

ho nebo vdoveckého důchodu činí 
poplatek ze psů 200 Kč, za  kaž-
dého dalšího psa pak 300 Kč. Po-
platek je splatný nejpozději do 
31. 3. příslušného kalendářního 
roku, přesáhne-li výše poplatkové 
povinnosti částku 1 000 Kč, může 
být poplatek splatný ve dvou stej-
ných splátkách vždy nejpozději 
do  31. 3. a  30. 9. příslušného ka-
lendářního roku. 

Ještě bychom vás chtěli upozor-
nit, že včas nezaplacený popla-
tek nebo jeho nezaplacenou část 
můžeme zvýšit až na trojnásobek 
a  poté ho vymáhat exekučně. 
Výše uvedené záležitosti vyřídíte 
v  úředních dnech, to je v  pondělí 
a  ve  středu od  8:00 – 12:00 hod. 
a  od  13:00 – 17:00 hod. (první 
středu v  měsíci do  18:00 hod.) 
na  odboru fi nancí a  rozpočtu 
v kanceláři č. 307, budova A, rad-
nice ÚMOb Ostrava – Jih, Horní 
791/3, Ostrava – Hrabůvka. 

Kontakt
Bc. Markéta Hrbáčová, 
referent místního poplatku ze psů, 
tel.: 599 430 315, 
e-mail: marketa.hrbacova@ovajih.cz
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VKUS-BUSTAN s. r. o.

PŘIJMEME UKLÍZEČKY PŘIJMEME UKLÍZEČKY 
Nabízíme:
• Práci vhodnou pro invalidní důchodce! • Příspěvky na lázně
a rehabilitace • Příspěvek na dopravu • Zaměstnanecké půjč-
ky • Odměny dle vykonané práce • Příplatky so+ne, svátky směn-
nost - dle pracoviště • Mzda až 95 Kč/hod. • Práce na plný i čás-
tečný úvazek

Požadujeme:
• Spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost • Čistý trestní rejstřík
Zájemce žádáme o zaslání životopisu 
na e-mail: iveta.durisova@vkus-bustan.cz, tel.č. 725 466 606

fi rma s dlouholetou tradicí ve službách ostrahy majetku a osob, 
Pro pracoviště Ostrava-Zábřeh a Ostrava-MuglinovPro pracoviště Ostrava-Zábřeh a Ostrava-Muglinov

V našem městském obvodu jsou desítky seniorů, kteří v tomto období přijímají 
gratulace k dožitým osmdesáti a více letům. S radostí se připojujeme 
a všem jubilantům přejeme zdraví a dny prožité v pohodě. 
V květnu oslavili významné výročí:

Marie Bergerová 101 let

Marie Drábková  95 let

Jan Mareš  93 let

Karel Kubatý  93 let

Evžen Holejšovský  91 let

Gerhard Hess  91 let

Věra Staňková  90 let

Antonín Foltýn  90 let

Hilda Dziková  90 let

Kristina Šimková  90 let

Milan Velešík  90 let

Eduard Březina  90 let

Anežka Lahutová  85 let

Martin Račák  85 let

Lubomír Novotný  85 let

Svatava Štefková  85 let

Jan Skácel  85 let

Rudolf Varecha  85 let

Zdenka Adamovská  85 let

Olga Dietzová  85 let

Krista Janebová  85 let

Alfréd Návrat  85 let

Marie Čapková  85 let

Terezia Töröková  80 let

Anna Horká  80 let

Hana Papežová  80 let

Miluška Jetmarová  80 let

Jan Rosický  80 let

Milým oslavencům přejeme pevné zdraví

Country SENIOR KLUB 
Tradiční setkání seniorů, tento-

krát v duchu country a opékání pár-
ků se uskuteční 6. 6. 2017 v  15:00 
hodin na zahradě DK Akord. Stylové 
oblečení vítáno. V  případě špatné-
ho počasí se akce uskuteční v klubu 
Akord. Vstup zdarma.

Cvičení seniorů
na DPS Odborářská

Přijďte si zacvičit na  posilova-
cí stroje na  DPS Odborářskou, 
ve  středu 28. června v  17:30 
hodin. Zájemci mají možnost 
se dostavit   k   ÚMOb Ostrava– 
Jih,  sraz v 17:15 hodin, společně 
půjdete se Šárkou Zubkovou.

Ve zdravém těle zdravý duch.

Turnaj v ruských 
kuželkách

 �Dne 18. 5. 2017 se v Domově Korýtko
uskutečnil jubilejní 20. ročník tradičního 
turnaje v ruských kuželkách. Letos se 
ho zúčastnilo 11 družstev. Pozvání přijali 
kromě ostravských týmů také hráči 
z Havířova a Domova Odry. 

Za Úřad městského obvodu Ostrava-Jih se sportovního 
klání zúčastnil starosta Martin Bednář, místostarostka 
Věra Válková a předseda kontrolního výboru Martin Ma-
řák. Tým úřadu bojoval s vervou, nadšením a chutí zvítě-
zit. S celkovým počtem 88 bodů se umístil na 5. místě.

Za  podpory všech zúčastněných zvítězili v  individu-
álním klání na 1. místě pan Zdenek Meloun z Domova 
Slunovrat, 2. místo získal pan Todor Dinkovo z Domova 
Slunečnice. Na 3. místě se umístil pan Ladislav Vašíček 
také z  Domova Slunečnice. Nejlepším týmem byl Do-
mov Slunečnice s počtem 107 bodů. 2. a 3. místo v kate-
gorii týmů vybojovaly shodně s počtem 97 bodů Domov 
Korýtko a  Domov Sluníčko. Ceny a  své blahopřání ví-
tězům předal ředitel Domova Korýtko Vojtěch Curylo.
 Věra Ulmannová

www.ceskydomov.cz

MÍSTOSTAROSTKA Věra Válková reprezentovala tým 
radnice.
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AKTUALITY

Sady mladých se opět rozšířily
Sady mladých na  Jihu se 

na  konci dubna opět rozrostly. 
V  Bělském lese tentokrát rodiče 
či prarodiče vysadili pro své na-
rozené děti 23 stromů. Rodičov-
ský pár, dědeček, babička nebo 
i známí si za symbolický poplatek 
strom mohou zakoupit a  po  vý-
sadbě o něj i dále pečovat

Dub, buk nebo třešeň. Právě 
z těchto tří druhů stromů si mohli 
lidé vybírat. Ještě před samotnou 
výsadbou dostali od vedení obvo-
du certifi kát a poté se všichni pře-
sunuli na místo, kde si svůj strom 
sami zasadili. Akce probíhá dva-
krát do roka, a to vždy před 1. má-
jem a na konci října, a zájem o ni je 
velký. Vše je připravováno ve spo-
lupráci se společností Ostravské 
městské lesy a zeleň a rodiny, které 
se budou chtít zapojit  do výsadby, 
zaplatí poplatek 800,- Kč za strom 
formou daru této společnosti. 

Už teď se hlásí lidé, kteří by chtěli 
vysadit stromy svým dětem na pod-
zim. Lesníci proto nezahálejí a vyti-
povávají další místa, kde by mohly 
sady mladých vzniknout. Zájemci 

se mohou hlásit na  telefonním čísle 
599 430  344 nebo e-mailem: petra.
roupova@ovajih.cz, případně pí-
semně na  adresu úřadu dopisem 
označeným heslem „Sady mladých“.

Dnes má pan Marek svůj nový domov
Pan Marek se narodil se závaž-

ným mentálním i  tělesným po-
stižením. Jak moc tato okolnost 
přispěla k  tomu, že jeho matka 
pak nezvládala problémy, které 
přináší běžný život, to už nezjis-
tíme. Jisté však je, že další závaž-
né problémy v  jeho životě teprve 
měly přijít. Pracovnice odboru 
sociální péče se s panem Markem 
setkaly v době, kdy byl již dospě-
lým mužem, který je odkázán 
na  péči druhé osoby, je poživa-
telem invalidního důchodu a  žije 
s  matkou na  ubytovně. Sociální 
pracovnice poskytovala matce 
komplexní sociální poradenství 

a snažila se pomáhat zvládat slo-
žitou životní situaci.

Matka jmenovaného si však 
v  zásadních věcech nenechala 
poradit a  svým nezodpovědným 
přístupem, kdy ubytovnu přestala 
hradit, udělala ze sebe a svého in-
validního syna osobu bez přístře-
ší. Tehdy se Marek na invalidním 
vozíčku ocitl na  ulici. Bezod-
kladné řešení situace ze strany 
sociální pracovnice spočívalo 
v  okamžitém kontaktu s  praktic-
kým lékařem, který zajistil Mar-
kovi hospitalizaci v  nemocnici. 
Dalším úkolem sociální pracov-
nice bylo zajištění následného 

přeložení do  léčebny dlouhodobě 
nemocných. Následovalo vyřizo-
vání osobních dokladů a na zákla-
dě správního řízení byl ustanoven 
zvláštní příjemce dávky důchodo-
vého pojištění – důchodu, tak, aby 
bylo zamezeno matce nadále uží-
vat synovy fi nanční prostředky. 
S ohledem na zdravotní stav pana 
Marka byl dán sociální pracovnicí 
podnět k Okresnímu soudu v Os-
travě na posouzení svéprávnosti.

Vzhledem k  omezené délce po-
bytu v  léčebně bylo nutné co nej-
rychleji nalézt pro p.  Marka nový 
domov. Situace byla nejdříve zcela 
bezvýchodná, protože s  ohledem 

na  Markovo postižení se nedaři-
lo nalézt vhodné zařízení. Přesto 
se tehdy na  p.  Marka po  dlouhé 
době opravdu usmálo štěstí a  jed-
no místo se pro něj skutečně našlo 
v domově pro osoby se zdravotním 
postižením. Pracovnicím odboru 
sociální péče se podařilo jmeno-
vanému zajistit základní prádlo 
a  ošacení pro jeho start v  novém 
domově, protože měl k  dispozici 
pouze to, co měl na  sobě v  době, 
kdy se ocitl na ulici.

Dnes můžeme konstatovat, že 
má p.  Marek svůj nový domov, 
kde ho mají rádi a kde se i on cítí 
dobře. No a  jeho matka? Ta se 
od  doby, kdy již nemá přístup 
k  jeho fi nančním prostředkům, 
o jeho osud nezajímá.

Nanoušovy lumpárny pomáhají i v Ostravě-Jihu
Na  sklonku roku 2016 vydal 

spolek ZEMĚ unikátní knížku 
a  multisenzorickou pomůcku pro 
děti se zrakovým a kombinovaným 
postižením Nanoušovy lumpárny. 
Kniha vznikla díky podpoře nada-
cí, fi rem a dobrovolníků v nákladu 
200 kusů. 160 knih bylo distribuo-
váno do rodin s dětmi s postižením 
zdarma po  celé České republice. 
20 výtisků obdrželo také Středisko rané péče SPRP, 
pobočka Ostrava, které podporuje i rodiny žijící v měst-
ském obvodu Ostrava-Jih. 

Multisenzorická pomůcka je vhodná pro děti se 
zrakovým a  kombinovaným postižením raného 
věku, tedy do  sedmi let. Právě toto období vývoje 
dítěte dává největší potenciál a šance rozvinout zra-
kové schopnosti dítěte. 

Komplet obsahuje knihu s reliéfními obrázky, reál-
né předměty, takzvané LEA SYMBOLS® (optotypy), 
manuál pro rodiče, Nanoušovy Braillovy listy, pexeso 

a  zakrývací list. Reálné předmě-
ty slouží zároveň i  jako sada pro 
rozvoj zraku dítěte a  formou fo-
tografi í se objevují i na stránkách 
knihy. Postupuje se zde od jedno-
duchých zrakových aktivit ke slo-
žitějším. Smyslem a  cílem knihy 
je pomoci dítěti se zrakovým hen-
dikepem nalézt cestu k  porozu-
mění ilustrovanému obrázku, 

což běžné knihy pro děti neumožňují. Autoři Romana 
Chalupová a David Najbrt vychází z principu: vlastní 
zkušenost dítěte s  reálnými předměty umožní lepší 
porozumění tomu, co dítě vidí. 

Cílem spolku ZEMĚ je zvýšit úroveň a  kvalitu 
vzdělávání dětí a  mládeže se zrakovým a  kombi-
novaným postižením nejen v  Česku, ale i  ve  světě. 
V  současné době připravuje spolek vydání knihy 
 Nanoušovy lumpárny i pro Slovensko!

Více informací naleznete na: 
www.facebook.com/zemefoto/www.nanous.cz

V červnu budou 
zrestaurovány kříže 
v Zábřehu

V  současné době probíhá zre-
staurování 2 ks uměleckých děl, 
křížů, s termínem dokončení do po-
loviny června. Jedná se kříž Josefa 
Tománka a kříž Jana Holáně, které 
byly v  průběhu let poškozeny vli-
vem počasí, exhalací z  blízkých 
průmyslových objektů a řadou dal-
ších vlivů.

První kříž nechal vztyčit Jan Ho-
láň roku 1867, původně u  dnešní 
křižovatky ulic U Hrůbků a Jando-
va, patrně na přelomu 19. a 20. sto-
letí byl přesunut na stávající místo. 
Restaurován byl roku 1940. Ten se 
aktuálně dočká očištění (chemicky, 
tlakovou vodou), zpevnění povrchu 
organokřemičitany, injektáže po-
vrchových prasklin, impregnace 
povrchu, barevného sjednocení po-
vrchu, opravy betonové podezdívky 
cementovou maltou a  vydláždění 
dosud travnatého povrchu.

Druhý kříž nechal roku 1866 
vztyčit Josef Tománek na tehdejší 
cestě mezi Starou Bělou a Zábře-
hem. V  30. letech 20. století byl 
kříž přesunut na  stávající místo 
v  ohbí Starobělské ulice. Ka-
menné dílo je od  50. let kulturní 
památkou. Ten projde obdobný-
mi úpravami a  navíc  mu budou 
odstraněny kovové  trny, proběh-
ne modelace poškozených částí 
a  oprava nápisu.

Oba kříže nesou znamení mu-
čení Krista, patrně byly posta-
veny po  tragických událostech, 
které zasáhly do místních rodin. 

DO VÝSADBY se s oblibou zapojují i děti.
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PRÁCCE PROOVÁDDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

KoKoKoKoKKoKoKoKKoKoK smsmsmsssmsmsmsmsmmiciciciciccccckákákákákáákákáák  1717177232332333333/2/2/22/2//
OsOssstrtrtrtrtravavavavvvavva a a aa PoPoPoPoPPorurururuuuuubabababaaab

teteeeeeel.l.l.l./f/ff/ffaxxxaaxaxaaxxxx:::: 5959595959595996666 9595666 222222222222222222222222222222220000000
momommmmmmmmmom bibibibibiibibiiiibib l:l:l:l:l:ll:l:l: 66666666666666070707070000000 2222151 9990404

ISISSISSO:O:OO: 99900000000000000000 11:1:1:11: 222200000000 000
e-e-e-e mamamamaaaiilillllllll::::: vovovovoovovvvvoodadadadaaadadaadaadaadddadaarr@r@r@r@r@r@rrr atattataatata lalalallllas..czcz

www.vodar.cz
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

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

Tel.: 603 757 592
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Pobočka: Pavlovova 3048/40, Ostrava-Jih (areál Office park)
tel.: +420 774 574 960, krc@advokatkrc.cz, www.advokatkrc.cz

OBČAN PODNIKATEL
Majetkové spory, vymáhání pohledávek Majetkové spory, vymáhání pohledávek

Osobní bankrot / Insolvence / Exekuce Insolvence / Exekuce

Výživné, úprava styku s dětmi, 
vypořádání SJM, rozvody

Stavební sektor (zejména problematika 
výstavby a smluv o dílo)

Pracovněprávní spory Zakládání a správa společností

Přestupková řízení Ochranné známky, průmyslové 
a užitné vzory

Převody nemovitostí,
problematika družstev, SVJ Směnečné právo

Dědické řízení Daňové řízení
S
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POPIS PRACOVNÍ POZICE:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků, nabídka a prodej reklamy v titulu 
s největším počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení jejich dalšího 
rozvoje pomocí našich medií. Tvorba cenových nabídek, reporting, běžná administrativa.

POŽADUJEME: 
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu a samostatnost. Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat. Radost z práce s lidmi. Prokázání bezúhonnosti, 
minimálně středoškolské vzdělání. Předchozí obchodní praxe výhodou. 
Práce na ŽL. Uživatelskou znalost práce na PC. 

NABÍZÍME: 
Průběžné doplňování obchodních i odborných znalostí a dovedností. 
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize. 
Chcete se stát členem našeho týmu?
Své životopisy posílejte na e-mail: jan.cizek@ceskydomov.cz

Chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

HLEDÁME MANAŽERY INZERCE!
Jsme jedno z největších vydavatelství v České republice působící na trhu již 17 let. 

ELEKTROSERVIS OSTRAVAELEKTROSERVIS OSTRAVA
elektroinstalace v bytě, opravy, bytová jádra, kuchyně, 

elektro revize, opravy a revize hromosvodu

telefon: 604 147 618, e-mail: elektro.hlista@seznam.cz, telefon: 604 147 618, e-mail: elektro.hlista@seznam.cz, 

www.elektroservis-ova.czwww.elektroservis-ova.cz
konzultace a cenová kalkulace zdarma. 
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PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH KVĚTEN, ČERVENSLEVY až -50 %

SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS, ČIRÁ

NA BRÝLOVÁ SKLANA BRÝLOVÉ

OBRUBY S MAR SH MULTIFOKÁLNÍ,

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 | Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451| www.triumphoptical.cz
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Z OBVODU

Nový elektronický systém zjednoduší 
podávání nabídek na opravy volných bytů 

 �Městský obvod  Ostrava-Jih  spouští 1. června 2017 nový elektronický nástroj, díky kterému se výrazně zjednoduší 
a sníží administrativa spojená s nabídkami dodavatelů v rámci veřejných zakázek na opravy volných bytů v bytových do-
mech ve vlastnictví statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih. Celkem půjde o zakázky v plánovaném 
fi nančním objemu 55 miliónů korun na dva roky.

Díky tomuto novému systé-
mu odpadne dosavadní zasílání 
nabídek v  obálkách s  kompletní 
dokumentací dodavatele poptá-
vaných činností. Ti se nyní v pří-
padě zájmu o  veřejnou zakázku 
jednorázově zaregistrují, podají 
elektronicky žádost o  účast a  při 
zaslání cenové nabídky na zákla-
dě poptávky se již administrativa 
omezí pouze na  elektronické za-
slání cenové nabídky. Podstatnou 
informací je, že po uplynutí lhůty 
této veřejné zakázky již budou 
dostávat nabídky na  opravy vol-
ných bytů pouze registrovaní do-
davatelé. 

„Samotná registrace je jednorá-
zová a snadná – na adrese https://
zakazky.ovajih.cz, kde je k  dispo-
zici také specifi kace poptávaných 
řemeslných činností, stačí vyplnit 
vlastní identifi kační údaje včetně 
e-mailové adresy, na  kterou pak 
budeme dodavateli doručovat 
aktuální poptávky na  opravu jed-
notlivých volných bytů v  průběhu 
následujících dvou let, případně 
i upozornění na jakékoliv provede-
né změny u  těchto zakázek. Díky 
registraci získají zájemci rovněž 
možnost s  úřadem coby zada-
vatelem zakázky komunikovat 
prostřednictvím elektronických 

zpráv. Tímto způsobem mohou 
také zaslat svou žádost o  účast 
v  této veřejné zakázce. Ta musí 
prvotně obsahovat doklady k pro-
kázání způsobilosti a  kvalifi ka-
ce ve  vztahu k  veřejné zakázce 
na  opravy volných bytů zejména 
čestné prohlášení, písemný sou-
hlas se všeobecnými obchodními 
podmínkami,“ upřesnila podmín-
ky užívání nové služby radní pro 
bytovou oblast Markéta Langrová. 

„Nový systém není složitý, 
přesto máme pro případné zá-
jemce v  termínech 21. června 
a  19. července, vždy od  10:00 
hod. a  15:00 hod., připraveny v 

budově radnice Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih praktické se-
mináře, seznamující s  procesem 
registrace a postupem při podání 
žádosti o účast krok za krokem. 

S  ohledem na  omezenou kapa-
citu počítačové učebny je nutné se 
přihlásit předem u vedoucí technic-
kého oddělení z  odboru bytového 
a  ostatního hospodářství, Ing.  Iva-
nu Chlumeckou na tel.: 599 430 333, 
e-mailem: ivana.chlumecka@ova-
jih.cz nebo osobně v budově radnice 
na ul. Horní 3, kancelář č. 9. Na uve-
dených kontaktech je možno také 
získat bližší informace,“ doplňuje 
Markéta Langrová. 

Na Jihu se nebude zdražovat nájemné v obecních bytech
 �Vedení nejlidnatějšího ostravského obvodu rozhodlo, že ani v tomto roce nezvýší nájem-

né v obecních bytech. Těch má městský obvod Ostrava-Jih ve správě více než pět tisíc.  

„Nechceme zvyšovat ceny ná-
jmu, ale kvalitu bydlení v  obec-
ních bytech. Proto do  našeho 
bytového fondu každoročně in-
vestujeme desítky milionů korun.  
Pro letošní rok jsme na  opravu 
a  údržbu vyčlenili téměř 45 mi-
lionů korun, dalších 35 milionů 
půjde na  investice, například 
na  zateplování, rekonstrukce, 
výměny oken,“ vysvětluje rad-
ní pro bytovou oblast Markéta 
Langrová a  dále dodává: „Řešit 
nyní budeme pouze sjednocení 
nájemních podmínek v  obecních 
bytech tak, aby všechny nájemní 
smlouvy obsahovaly tzv. infl ační 
doložku.“  

Proběhla první veřejná setkání obyvatel se zástupci radnice
V  květnu proběhly ve  Výškovi-

cích a  v  Hrabůvce veřejná setkání 
s  občany obvodu. Zváni byli všich-
ni, kteří chtěli něco říct nebo se 
zeptat, co je zajímá či trápí v našem 
obvodu. O  námětech spoluobčanů 
diskutovali starosta Martin Bed-
nář, radní Otakar Šimík a  vedoucí 
několika odborů městského obvodu 
Ostrava-Jih. Obyvatelé se při prv-
ním setkání zajímali především 
o  umístění dětského hřiště na  Srb-
ské ulici a  jeho údržbu, další osud 

nákupního centra Odra, chodníky, 
parkování, cyklostezsku či umístění 
odpadkových košů v  lokalitě Výško-
vic a  Zábřehu. Při druhém setkání  
bylo nečastějším tématem budování 
nových parkovacích míst v  oblasti 
Hrabůvky a  Dubiny, možnost na-
výšení počtu chodníků v  místech 
vyšlapaných stezek, provoz hřišť 
u  mateřských školek, cyklostezka 
v oblasti ulic Cholevova a Podhájí.

Tímto děkujeme všem zúčastně-
ným za jejich podněty!

Upozornění
S  účinnosti od 19. 5. 2017 

dochází ke změně interneto-
vé adresy Profi lu zadavatele 
městského obvodu Ostrava-
-Jih, prostřednictvím kterého 
jsou dodavatelé informováni 
o zahájení a průběhu veřej-
ných zakázek zadávaných 
městským obvodem. Nové ve-
řejné zakázky tedy dodavatelé 
najdou na adrese Profi lu zada-
vatele https://zakazky.ovajih.
cz/profi le_display_143.html.

Dosavadní adresa Profi lu 
zadavatele (https://vz-ovajih.
ostrava.cz) zůstává pro doda-
vatele stále dostupná a budou 
na ni uveřejňovány aktuální 
informace jen k  veřejným za-
kázkám vyhlášeným před da-
tem 19. 5. 2017.

MĚSTSKÝ OBVOD Ostrava-Jih spravuje v současnosti 5257 obecních bytů.
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NÁZORY

 Zeptali jsme se zastupitelů

V poslední době se na radnici opakovaně obracejí občané městského obvodu Ostrava-Jih v souvislosti s neutěšeným 
stavem prázdného prostoru mezi panelovými domy a Výškovickou ulicí, který zbyl po demolici nákupního komplexu Odra. 
Původní plány soukromého investora na výstavbu nového obchodního centra stejného názvu se nenaplnily. V současné 
době není jasné, jaký bude jeho další vývoj. 
Zeptali jsme se zastupitelů: V čem vidíte příčiny současného stavu a jaký je váš názor na stávající situaci prostoru, který 
trápí obyvatele Výškovic?

Vážení spoluobčané,
když se řekne Odra, většina obyvatel my-

slí řeku. Jen malá hrstka, ale všichni občané 
Ostravy-Výškovic a  části Ostravy-Zábřehu 
vzpomínají na  kulturní obchodní centrum 
Výškovic. Dnes můžeme, bohužel, jen vzpo-
mínat. Vzpomínat na  schody, obchůdky a… 
kulturní sál se svou nezaměnitelnou atmo-
sférou, zasedání zastupitelstva, plesy či jiné 
akce.

Dnes můžeme jen vzpomínat, ale neměli 
bychom zapomínat, kdo, kdy a  jak s  „OD-
ROU“ hospodařil a  „ODRU“ prodal. Obča-
né by si tato fakta měli uvědomit, zamyslet 
se nad nimi a  podle svého vlastního soudu 
jednat… Každý by si při posuzování měl 
uvědomit ono známé, „slibem nezarmou-
tíš“…. A kolik se nám naslibovalo a výsledek 
je prostranství bez ODRY a  nové sliby „těch 
samých“... Smutné, ale naše. 

ODRA byla prodána, vše je v  moci sou-
kromého investora, jen s  nepatrným vlivem 
města. Sebevětší snaha vedení Ostravy-Jihu 
na  tomto faktu nic nemůže změnit. Můžeme 
jen doufat a podporovat realizace nové stavby. 

Prodej nemovitostí v  areálu ODRA v  Ost-
ravě-Výškovicích proběhl v roce 2006 na zá-
kladě usnesení zastupitelstva, které předložil 

tehdejší místostarosta Leo Luzar (KSČM). 
Do kupní smlouvy tehdy mělo být doplněno, 
že se kupující, společnost 3E PROJEKT, a.s., 
pod pokutou zavazuje, že ve  lhůtě 2 let pro-
vede nutné opravy komplexu. Zároveň tehdy 
předseda představenstva této společnosti 
Martin Eliáš uvedl, že nový majitel objekt za-
chová jako středisko občanské vybavenosti. 

Z  nějakého důvodu však sankce z  kupní 
smlouvy vypadla. O  tom, proč se tak stalo 
a proč si toho nikdo z vedení radnice nevšiml, 
se dodnes vedou spekulace. Dle mých infor-
mací znění smlouvy připravovala tehdejší 
vedoucí majetkoprávního odboru Bc. Draho-
míra Hanzelková. Svůj podpis pod konečné 
znění smlouvy vedle starosty Mgr.  Otakara 
Veřovského (ČSSD) připojil i Leo Luzar. Prá-
vě chybějící sankce je hlavní příčinou součas-
ného neutěšeného stavu. 

V tuto chvíli je bohužel jakékoliv řešení pou-
ze v rukou majitele předmětných nemovitostí. 
Buď na uvolněném pozemku postaví nějakou 
novou stavbu, stavební povolení má dosud 
platné, nebo může nemovitost prodat. Radni-
ce by nyní měla s majitelem jednat a pokusit 
se společně najít z této situace nějaké výcho-
disko. Věřím, že konstruktivním a vstřícným 
jednáním se nakonec přece jen podaří nějaké 
řešení najít a dosud prázdný prostor přestane 
být noční můrou zdejších občanů.

Na počátku všech problémů byla malá pri-
vatizace a následný rozprodej nákupního cen-
tra mezi více vlastníků. Kdo si dnes vzpomíná 
na pseudo diskotéku, která se stala cílem nác-
tiletých narkomanů, prostituce a  policejních 
manévrů do  brzkých ranních hodin? Dále 
pak šlo o neústupnost malých vlastníků hos-
pod a  provozoven spolu s  neochotou jed-
nat o  opravách ze strany majitele Hrušky. 

Do toho ztrátový, minimálně využitý kulturní 
dům, vyžadující velké dotace a investice spolu 
s desetimilionovými náklady na nutnou opra-
vu pochozího plata a chodníků. 

To všechno bylo na počátku snah o prodej 
do  rukou jednoho vlastníka natolik ekono-
micky silného, aby tyto problémy vyřešil. 
A  podařilo se, diskotéka ukončila provoz, 
malé obchody vykoupil a  Hrušku přiměl za-
sednout za jednací stůl.  

Bohužel následné volby a  vznik tehdejší 
koalice ČSSD a ODS znovu oživily nedotknu-
telnost soukromého podnikání a  jakýkoliv 
nátlak na podnikatele byl nepřípustným ome-
zováním podnikání. A  možnosti byly! Nový 
vlastník potřeboval další pozemky a  podmí-
nit jejich prodej plněním harmonogramu rea-
lizace slibů bylo možné. Nestalo se tak a dalo 
by se říci, sliby chyby. 

Dnes je stále prostor k  jednání, protože 
vlastník je významným majitelem prosperu-
jících nemovitostí v našem obvodě a jistě mu 
není lhostejné jeho dobré jméno mezi občany 
i na radnici. 

V roce 2015, kdy byly zahájeny demoliční prá-
ce,  jsme byli všichni rádi, že se konečně něco s 
chátrajícím objektem Odry bude dít.  Společ-
nost 3E PROJEKT, a.s. bohužel přehodnotila 
své záměry, v rámci kterých mělo dojít k vybu-
dování nového obchodního centra s občanskou 
vybaveností sloužící nejen lidem z Výškovic. 
Jak nás zástupci fi rmy při květnovém jednání 
informovali, společnost do doby přepracování 
projektu pozastavila výstavbu.

Nadále budeme při jednáních se společností 
3E PROJEKT apelovat na brzké řešení sou-
časného stavu a věnovat pozornost z hlediska 
údržby a estetizace veřejného prostoru alespoň 
přilehlým pozemkům městského obvodu.

František Staněk
zastupitel 
KDU-ČSL

Zdeněk Hübner
zastupitel 
Hnutí Ostravak

Leo Luzar
zastupitel 
KSČM

Martin Bednář
starosta 
ANO
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KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům K-Trio 

Dr. Martínka 1439/4, 
Ostrava-Hrabůvka

Společenské akce 
4., 11., 18., 25. 6. v 17.00
Taneční večery
Živá hudba, pro příznivce společenského 
tance se skupinou DOMINO, vstupné 
40 Kč, předprodej KD K-TRIO.

7. 6. od 8.00 do 17.30 
Relax v přírodě
Sportovně relaxační výlet pro seniory. 
Nutná rezervace, vstupné 340 Kč, před-
prodej KD K-TRIO

19. 6. od 15.00 ZÁPIS DO KURZŮ 
Kurzy pro děti: Výuka hry na kytaru, saxo-
fon, keyboard, akordeon, Kreslení a malo-
vání, Břišní tance, Hip Hop, Disco dance, 
Taneční klub MINI, taneční folklórní soubor 
Malá Morava, Cvičení pro maminky s dětmi.
Kurzy pro dospělé: Kalanetika, Superka-
lanetika, P - Class, Pilates s Bosu, Cvičení 
- prevence bolesti zad, Cvičení pro seniory, 
Cvičení na míčích, Cvičení na židli, Jóga, 
Hatha yoga, Latina dance, Zumba, Linie, 
Body styling, strečink a relaxace, Taneční 
pro manželské páry a partnerské dvojice, 
Břišní tance, Havajské tance.
Vzdělávací semináře: Numerologie a tarot, 
Refl exní terapie pro každého, Homeopatie 
- cesta ke zdraví, Od mandaly k automa-
tické kresbě, Chi Kung - léčebný systém 
cvičení, Výuka anglického jazyka. Podrob-
né informace a rezervace na www.kzoj.cz 
nebo na recepci KD K-TRIO.

21. 6. od 9.00 do 17.30 
Cesta za poznáním
Sportovně relaxační výlet pro seniory. 
Nutná rezervace, vstupné 440 Kč, před-
prodej KD K-TRIO

22. 6. v 17.30 
Slunovratová meditace
Jaký význam měly slunovratové obřady 
našich slovanských předků a jak probí-
haly? Ve společné meditaci navážeme 

na tradice mnoha rodů našich dávných 
předků a oslavíme Slunce, nositele světla 
a života. Meditací provází Mgr. Zuzana Kai-
ser. Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO

Dětem 
1. a 2. 6. od 8.30 
Média, komunikace, kreativita, tříhodinové 
interaktivní mediální workshopy s využitím 
nejmodernějších technologií k rozvoji 
individuálních i kolektivních dovedností 
v oblasti prezentace. Určeno pro třídní 
kolektivy, skupiny, party, oddíly, které 
spojují společné zájmy, aktivity a doved-
nosti. Zkušení lektoři mediální výchovy 
vám předvedou, jak správně vystupovat 
na veřejnosti, jak si připravit vlastní článek 
nebo rozhovor, jak mluvit na kameru. 
Podrobnou nabídku workshopů a přihlášku 
najdete na www.kzoj.cz, tel. 596 721 488, 
vstupné 20 Kč, předprodej KD K-TRIO

2. 6. od 15.00 
Den dětí 
Zveme všechny děti, které jsou hravé, 
rády zpívají, soutěží a mají rády zábavu 
na veselé odpoledne. Klaunský workshop, 
Urban Motion Freerun +  Parkour & 
Freerun workshop, Velká sloní pohádka /
maňáskové divadlo/, fi lmová představení 
za zvýhodněné vstupné 40 Kč /1fi lm/ 
v 16.00 – TROLLOVÉ /2D/, v 18.15 – 
ZPÍVEJ /2D/ . Pokud přijdeš s maskou 
zvířátka nebo  s namalovaným obličejem, 
případně zazpíváš písničku, můžeš v tento 
den získat vstupenku zdarma na fi lmové 
představení Trollové nebo Zpívej. 

5. 6. v 17.00 
A tohle už umíme
Závěrečné vystoupení kurzů pro děti 
i dospělé. Hip Hop junioři, Hip Hop děti, 
Taneční klub MINI, Disco dance, Břišní 
tance děti, Břišní tance ženy, Hra na kyta-
ru, keyboard, saxofon, akordeon, kapela 
Komorní klub pod vedením Bohumila 
Rončky. Hosté – folklórní soubor Malá 
Morava. Vstupné 40 Kč, předprodej KD 
K-TRIO

12. 6. v 17.00 
Závěrečná taneční show
Vstoupení tanečních kurzů pod vedením 
Moniky Krupové. Těšit se můžete na začí-
nající, mírně pokročilé i velmi pokročilé 
tanečníky v dětských, juniorských 
i hlavních věkových kategoriích. Vstup-
né 50 Kč, předprodej KD K-TRIO

31. 7. – 4. 8. 
Příměstský tábor 
Je určen pro děti od 6 do 12 let. Program 
má rekreační charakter, je přizpůsoben 
věku dětí. V týdenním programu je zařa-
zen celodenní výlet, sportovní aktivity, 
návštěva plaveckého bazénu. Dozor pro 
děti je zajištěn během pracovních dnů 
v době od 7 do 16 hodin, sraz od 7 do 8 
hodin, rozchod dětí od 15 – 16 hodin. Cena 
900 Kč, předprodej KD K-TRIO. 

Výstavy 
Fragmenty času – výstava fotografi í, 
Střední škola služeb a podnikání v Ostra-
vě-Porubě. Jemnost Paní Země – obrazy 
Evy Ulmanové – Restaurace K-TRIO

Komorní klub

Velfl íkova 8
Ostrava-Hrabůvka 

3. 6. v 16.00 
Operetní koncert 
Účinkují Soňa Jungová, Peter Svetlík 
– zpěv, Regina Bednaříková – klavír, pro-
gram - R. Friml, J. Strauss, J. Off ennbach, 
E. Kálmán, F. Lehár...aj.Vstupné 120 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce 
na místě od 15.30 hodin.

8. 6. v 19.00 
Victoria Klewin band 
Victoria Klewin je britská bluesová 
a jazzová zpěvačka, v jejímž hlase se 
potkává tradice s originalitou a retro nos-
talgií. Kříženec „vokálního jazzu“ a „blues 
s modrýma očima“ ladně slučuje žánry 
a styly a vytváří tak svou jedinečnou, 
originální hudbu. Victoria Klewin (GB) – 
zpěv, Adam Tvrdý –  kytara, Jan Jakubec 

– baskytara, Tomáš Hobzek – bicí. 
Vstupné 180 Kč, předprodej KD K-TRIO, 
OIS a v den akce na místě od 18.30 hodin. 

Kino LUNA

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, tel.: 
596 751 712, pokladna otevřena denně 
14.00–20.00 hodin, kino.luna@kzoj.cz. 
Info o programu a on-line rezervace vstu-
penek na www.kzoj.cz

1. 6. v 15.15
KRÁSKA A ZVÍŘE (Beauty and th Beast, 
USA 2017)
Hraná adaptace animované klasiky, české 
znění, přístupný, 130 minut.  Vstupné 
60 Kč.

1. 6. v 17.45
ZLÍNSKÉ FESTIVALOVÉ OZVĚNY
TEHDY SPOLU (ČR 2017) premiéra
Historický / poetický, r. M. Santovjáková 
Gerlíková, J. Novotný, přístupný, 75 minut. 
Vstupné 120 Kč.

1. 6. – 7. 6. (mimo 2. 6.) v 19.30 
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA 
POMSTA /2D/ (Pirates of the Caribbean: 
Dead Men Tell No Tales, USA 2017)
Akční / dobrodružný / fantasy, české 
znění, přístupný, 129 minut. Vstupné 120 Kč

2. 6. od  15.00  
DEN DĚTÍ 
Zveme všechny děti, které jsou hravé, 
rády zpívají, soutěží a mají rády fil-
movou zábavu, na hudebně zábavné 
odpoledne s filmovým programem 
za zvýhodněné vstupné.

v 16.00 – TROLLOVÉ /2D/- animovaná 
hudební komedie, vstupné 40 Kč

v 18.15 – ZPÍVEJ /2D/ - animovaná 
hudební komedie, vstupné 40 Kč

3. 6. v 15.00
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ: VOLÁNÍ OCEÁNU 
(Ĺempereur, Francie 2017)
Přírodovědný dokument je příběhem 
malého tučňáka. České znění, přístupný, 
82 minut. Vstupné 50 Kč.

V červnu bude kino Luna patřit především dětem 
a každou středu sluneční žár zchladíme „fi nským létem“!

 �Kino Luna si své dětské návštěvníky hýčká fi lmovým programem a ani v červnu tomu nebude jinak. Originálním fi lmo-
vým dárkem pro naše nejmenší diváky budou Zlínské festivalové ozvěny.  Ještě „čerstvé“ fi lmové pásmo krátkých fi lmů 
sestavené z celého světa „přivezeme do kina přímo ze Zlína“ z  57. ročníku Zlín Film Festivalu pro děti a mládež.

Věříme také, že připravované 
blockbusterové  premiérové tituly 
budou pro děti a  mládež divácky 
atraktivní,  ať už blížící se epickou 
3D bitvou ve  fi lmu Transformers: 
Poslední rytíř, nebo novým ani-
movaným dobrodružstvím Já, pa-
douch 3, ve kterém se žlutí mimoní 
pomocníčci vracejí. Potěšit dětské-
ho diváka se chystá i nejnovější  ani-
mák  Auta 3, ve kterém musí slavný 
závoďák Blesk s  číslem 95 všem 
dokázat, že ještě nepatří do  staré-
ho železa. Pro starší děti a mládež 
připravujeme uvedení nového fan-
tastického dobrodružství kapitána 
Jacka Sparrowa pod názvem Piráti 

z  Karibiku: Salazarova pomsta. 
Od středy 14. 6. si budou moci di-
váci v  kině Luna vychutnat další 
kolekci – šest  Kaurismäkiho kla-
sických fi lmů pod názvem Finské 
léto s Akim Kaurismäkim. Kolekce 
je průřezem pozoruhodnou fi lmo-
vou kariérou a  nabízí příležitost 
připomenout si na  velkém plátně 
svérázný styl autora, pověstného 
výrazným smyslem pro humor, la-
konickými dialogy a  osamělými 
hrdiny zahalenými do oblaků ciga-
retového dýmu.

Komorní klub zve v  sobotu 
3. 6. na  poslední setkání z  řady 
komorního cyklu koncertů. Ten-

tokrát se zaposloucháme do  ne-
stárnoucích a  stále půvabných 
melodií operety autorů R. Frim-
la, J. Strausse, J. Offennbacha, 
E. Kálmána, F. Lehára a  dalších 
v  podání Petera Svetlínka, Soni 
Jungové a  klavírní spolupráce 
Reginy Bednaříkové. 

Ve  čtvrtek 8. 6. od  19 hodin 
vystoupí Victoria Klewin – brit-
ská bluesová a  jazzová zpěvačka, 
v  jejímž hlase se potkává tradice 
s originalitou i retro nostalgií. Kří-
ženec „vokálního jazzu“ a  „blues 
s  modrýma očima“ ladně slučuje 
žánry a styly a vytváří tak svou je-
dinečnou, originální hudbu. Vic-

toria Klewin působí jak lokálně 
(v  rodném Bristolu), tak i  na  ce-
lobritské úrovni. Jde o  velmi ele-
gantní záležitost v  duchu Imeldy 
May a  Cary Emerald. „Její písně 
mají zvuk, jako by byly napsány 
v  60. letech,“ říká producent Rob 
Williams (label Ruby Music). Je to 
jako kdyby Victoria vzala ty nejlep-
ší kousky ze starého soulu, jazzu 
a blues a zabalila je do nového, mo-
derního balení. Je to „soulpop“, ale 
v tom nejlepším slova smyslu. 

Podrobné informace najdete 
na  www.kzoj.cz nebo na face-
bookovém profi lu K-Trio. 

 Renáta Valerie Nešporek a  její tým
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3. 6. – 4. 6. v 16.30 
WONDER WOMAN /2D/ (Wonder 
Woman, USA 2017)
Akční / dobrodružný /fantasy / sci-fi, české 
znění, od 12 let, 141 minut. Vstupné 110 Kč.

4. 6. v 10.00 a 15.00  
ZLÍNSKÉ FESTIVALOVÉ OZVĚNY 
Originální dárek pro ty nejmenší „přiveze-
me do kina – přímo ze Zlína z 57. ročníku 
Zlín Film Festivalu pro děti a mládež.

v 10.00 
AKVÁRIUM,  KRABIČÁK – PSACÍ STŮL, 
MORUŠKA, HONIČKA, DRAČÍ SÁŇKY, 
SEN,  PÍP A LETADÉLKO. 
Pásmo nejnovějších festivalových ani-
máčků pro děti od 3 let, 45 minut.  
Filmový dárek ke Dni dětí - vstupné 5 Kč.

v 15.00 hodin
ANČA A PEPÍK- SKANDÁL VE MĚSTĚ, 
ATLAS DRAKŮ, DATOVÁ LHOTA, 
ZAHRÁDKA POD HVĚZDAMI - O STRAŠ-
LIVÉM PSOVI, UZLÍKOVÁ POHÁDKA, ŽIVĚ 
Z MECHU: ZAREPUJ PADAVKO!, ČTYŘ-
LÍSTEK - ĎÁBLŮV PALEC, PAT A MAT 
NA VENKOVĚ: KAKTUS, DOMEK.
Pásmo nejnovějších českých krátkých ani-
movaných filmů pro děti od 6 let, 71 minut. 
Filmový dárek ke Dni dětí - vstupné 5 Kč.

5. 6. – 6. 6. v 17.00
ŠPUNTI NA VODĚ (ČR 2017)
Komedie / rodinný, režie Jiří Chlumský, 
přístupný, 83 minut. Vstupné 90 Kč, 
v pondělí 5. 6. vstupné 60 Kč.

7. 6. v 17.45
DENÍK STROJVŮDCE (Dnevnik masino-
vodje, Srbsko / Chorvatsko 2016)
Komedie, české titulky, od 12 let, 85 minut. 
Vstupné 90 Kč

8. 6. – 14. 6. (mimo 13. 6.) v 15.30
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE / 
2D/ (Smurfs: Th e Lost Village, USA 2017)
Animovaný / dobrodružný / komedie, 
české znění, přístupný, 88 minut. Vstupné 
110 Kč, děti 90 Kč.

8. 6. – 11. 6. v 17.30
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA 
POMSTA
(Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell 
No Tales, USA 2017)
Akční / dobrodružný / fantasy, české 
znění, přístupný, 129 minut. Vstupné 120 Kč.

8. 6. – 14. 6. ve 20.00
MUMIE (Th e Mummy, USA 2017)
Akční / dobrodružný / fantasy, české 
znění, od 12 let, 108 minut. Vstupné 130 Kč.

12. 6. v 17.45
LADY MACBETH (Lady Macbeth, Velká 
Británie 2016)
Historický / drama, české titulky, 
od 15 let, 89 minut. Vstupné 60 Kč.

13. 6. v 17.45
CUKY LUKY FILM (Slovensko 2017)
Komedie, originální verze, od 12 let, 
112 minut. Vstupné 90 Kč.

14. 6. v 17.45 
FINSKÉ LÉTO S AKIM KAURISMÄKIM
ZLOČIN A TREST (Rikos ja rangaistus, 
Finsko 1983)
Krimi / drama, r. Aki Kaurismäki, české 
titulky, od 12 let, 91 minut. Vstupné 80 Kč.

15. 6. – 21. 6. v 15.30
MIMI ŠÉF /2D/ (Th e Boss Baby, USA 2017)
Animovaný / komedie /, české znění, pří-
stupný, 97 minut. Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.

15. 6. – 18. 6. v 17.45
EXTRÉMNÍ RYCHLOST (Overdrive, Fran-
cie 2017)

Akční thriller, české titulky, od 12 let, 
94 minut. Vstupné 110 Kč.

15. 6. – 18. 6. ve 20.00
POBŘEŽNÍ HLÍDKA (Baywatch, USA 2017)
Komedie, české titulky, od 15 let, 
119 minut. Vstupné 120 Kč.

19. 6. v 17.45
POLINA (Polina, danser sa vie, Francie 2016)
Drama, české titulky, od 12 let, 112 minut. 
Vstupné 60 Kč.

19. 6. – 21. 6. ve 20.00
KRÁL ARTUŠ:  LEGENDA O MEČI /2D/ 
(King Arthur: Legend of  the Sword, USA / 
Velká Británie / Austrálie 2017).
Akční / dobrodružný / fantasy, české 
titulky, r. Guy Ritchie, od 12 let, 126 minut. 
Vstupné 90 Kč.

20. 6. v 17.45
Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE (Un sac de billes, 
Francie / Kanada / ČR 2017)
Drama / historický, české znění, přístup-
ný, 110 minut. Vstupné 110 Kč.

21. 6. v 17.45
FINSKÉ LÉTO S AKIM KAURISMÄKIM
STÍNY V RÁJI (Varjoja paratiisissa, Finsko 
1986)
Komedie, r. Aki Kaurismäki, české titulky, 
od 12 let, 86 minut. Vstupné 80 Kč.

22. 6. – 25. 6. v 17.15
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ /3D/ 
(Transformers: Th e Last Knight, USA 2017)
Akční / dobrodružný / sci-fi , české znění, 
přístupný, 140 minut. Vstupné 150 Kč.

22. 6. – 25. 6. ve 20.00
MUMIE (Th e Mummy, USA 2017)
Akční / dobrodružný / fantasy, české 
znění, od 12 let, 108 minut. Vstupné 130 Kč.

23. 6. – 25. 6. v 15.00
AUTA 3 /2D/ (Cars 3, USA 2017)
Animovaný / dobrodružný / rodinný / 
komedie, české znění, přístupný, 
108 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

26. 6. – 2. 7. v 15.30
AUTA 3 /2D/ (Cars 3, USA 2017)
Animovaný / dobrodružný / rodinný / 
komedie, české znění, přístupný, 
108 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

26. 6. v 17.45
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL (ČR 2017)
První ze tří samostatných fi lmů trilogie 
Zahradnictví odehrávající se na pozadí 
nejdramatičtějších období minulého sto-
letí. Režie Jan Hřebejk, přístupný, 
130 minut. Vstupné 60 Kč.

26. 6. – 2. 7. ve 20.00
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA 
POMSTA /2D/ 
(Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell 
No Tales, USA 2017)
Akční / dobrodružný / fantasy, české titul-
ky, přístupný, 129 minut. Vstupné 110 Kč.

27. 6. v 17.30
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ /2D/ 
(Transformers: Th e Last Knight, USA 2017)
Akční / dobrodružný / sci-fi  , české znění, 
přístupný, 140 minut. Vstupné 130 Kč.

28. 6. v 17.45
FINSKÉ LÉTO S AKIM KAURISMÄKIM
DĚVČE ZE SIRKÁRNY (Tulitikkutehtaan 
tyttö, Finsko / Švédsko 1990)
Drama / komedie, r. Aki Kaurismäki, české 
titulky, od 12 let, 70 minut. Vstupné 80 Kč.

29. 6. – 2. 7. v 17.45
JÁ, PADOUCH 3 /2D/ (Despicable Me 3)
Animovaný / akční / dobrodružný / 
komedie, české znění, přístupný, 
96 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč. S
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INZERCE

Dům kultury AKORD 

Nám. SNP 1, tel.: 596 762 511, e-mail: 
info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz / www.facebook.
com/dkakord

1. 6. – 19:00
Patrick Marber:
DEALER´S CHOICE – Dejvické divadlo
Kdo rozdává, rozhodne
Zaměstnanci jedné londýnské restaurace 
se každou neděli setkávají v suterénu 
podniku k partičce pokeru. Jednoho dne 
se objeví záhadný muž, jak se záhy ukáže, 
profesionální hráč. Majitel restaurace jej 
pozve k hracímu stolu. Rozehrává se napí-
navá partie, v níž zdaleka nejde jen o karty.
Hrají: David Novotný, Václav Neužil (Th álie 
2011), Hynek Čermák, Martin Myšička alt. 
Matěj Hádek, Jaroslav Plesl a Ivan Trojan
Režie: Jiří Pokorný
Vyprodáno

6. 6. – 15:00 / Letní zahrada
SENIOR KLUB: Country odpoledne
Tradiční setkání seniorů, tentokrát 
ve stylu country. Vstup zdarma

10. 6. - 19:00 / Klub Akord 
TANČÍRNA
Pro všechny milovníky společenského 
tance a dobré zábavy. Hudební režie: 
Vladimír Koždoň. 
Vstupné 99 Kč 

14. 6. - 10:00 / Baletní sál 
AKTIVNÍ SENIOR: Aby záda nebolela
Cvičení pro seniory. Počet míst omezen, 
nutná rezervace na recepci DK Akord. 
Vstup zdarma

14. 6. – 19:00
Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES – Divadlo 
A. Dvořáka Příbram
Příběh o žačce druhé třídy ZŠ Helence 
Součkové, která nás provádí dobou husá-
kovské normalizace. Sledujeme příhody 
a názory na děje kolem ní. Za ztvárnění 
hlavní role (mimořádný ženský jevištní 
výkon) získala Bára Hrzánová Cenu Th álie 
2003. Vyprodáno

22. 6. – 20:00
Rob Becker: CAVEMAN – agentura Point
One man show o tom, co dělá muže 
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi 
námi, o lásce, partnerství a vtipně utaje-
ných kvalitách obou pohlaví.
Hraje: Jan Holík. Režie: Patrik Hartl
Vstupné 370, 320, 270 a 200 Kč

23. 6. / Letní zahrada
AKORD PLNÝ HER 
Odpoledne pro celou rodinu, inspirace, jak 
využít volný čas i během nadcházejících 
letních prázdnin. Vstup zdarma

VÝSTAVA do 30. 9.
OSTRAVA V AKORDU
Fotografi e Ostravy Arnošta Bika. 
Vstup zdarma

FOTO FEST 2017
Vyhlášení dalšího ročníku fotografi cké 
soutěže, tentokrát na téma: HUMOR 
VE FOTOGRAFII. Bližší informace na www.
foto-fest.cz.

PŘIPRAVUJEME
11. 8. – 19:00
Michele Riml: 
SEX PRO POKROČILÉ - Studio DVA
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Jak získat návod na oživení dlouholetého 
manželství? Je řešením vzrušující víkend 
v hotelu a příručka „Sex pro pokročilé“? 
Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 
25 let manželství zanechalo své stopy. 
Vášeň je pryč. Dostane jejich láska ještě 
šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství 
a objevování pravdy více než erotogen-
ních zón nadchlo diváky této kanadské 
komedie po celém světě. Sex pro pokro-
čilé nemusí být nevyhnutelně pokročilý 
sex, ale pro záchranu vztahu může zna-
menat mnohem víc… Hrají: Jana Krausová, 
Karel Roden. Režie: Darina Abrahámová 

11. 10. – 19:00
Hánusz Miró: SMOLÍKOVI – Studio DVA
Představení s písničkami na motivy 
kultovního maďarského animovaného 
seriálu. Proslulá maďarská rodinka, která 
potěšila už nejméně půl zeměkoule, 
poprvé na divadle. Hrají: Eva Holubová, 
Bohumil Klepl a další. 

19. 10. – 19:00
SCREAMERS – 112
Nový pořad oblíbené travesti skupiny, 
tentokrát na téma hasiči, policajti, záchra-
náři apod.

1. 11. PARTIČKA – oblíbená improvizační 
show na živo

2. 11. V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, 
TATÍNKU – komedie s Petrem Nárožným

5. 11. BROUK PYTLÍK – výpravná pohádka 
s písničkami Docela velkého divadla Litvínov

17. 11. RYBIČKY 48 – tuzemská pop-pun-
ková stálice na dalším zběsilém turné

22. 11. BESÍDKA 2017 – Divadlo Sklep

23. 11. JANEK LEDECKÝ

29. 11. SZIDI TOBIAS – koncert

Knihovna města Ostravy

Pobočka Dr. Martínka, Hrabůvka
tel.: 599 522 303, 
e-mail: hrabuvka@kmo.cz

Dr. MARTÍNKA
TADY JSME DOMA*
Za sportem a do přírody

celý měsíc během půjčování
SPORTEAM - výtvarná soutěž; malování 
obrázků sebe samých při svém oblíbeném 
sportu nebo fotokoláž svých sportovních 
výkonů

celý měsíc během půjčování
TAK URČITĚ SPORT! - kviz; zábavný 
vědomostní test zaměřený na sport

celý měsíc během půjčování
RADOST Z POHYBU - tematická výstavka 
knih

10. 6. 9.00 - 11.30 
RASHMI - výtvarná dílna; výroba trojroz-
měrné sloní slečny z papíru

24. 6. 9.00 
O PRASÁTKU LOJZÍKOVI - půvabný 
příběh s poselstvím, spojený s výtvarnou 
dílnou Tohle jsem já; v rámci knihovnické-
ho klubu Martínek pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče

LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dět-
ské čtenáře knihovny zaměřená na četbu 
a znalosti přečtených knih

INTERNET PRO SENIORY - bezplatné 
hodinové školení pro naše čtenáře senio-
ry; určeno začátečníkům a mírně pokroči-
lým, je nutné se předem objednat

VÝŠKOVICE
celý měsíc
GALERIE U LESA 
KAMZÍCI V JESENÍKÁCH - výstava foto-
grafi í věnovaná historii života kamzíků 
v Jeseníkách 

TADY JSME DOMA*
Za sportem a do přírody

celý měsíc během půjčování
TAK URČITĚ SPORT! - vědomostní test 
zaměřený na sport

celý měsíc během půjčování
SPORTEAM - výtvarná soutěž v malování 
obrázků sebe samých při své oblíbené 
sportovní aktivitě nebo fotokoláž ze 
svých sportovních výkonů

celý měsíc během půjčování
RADOST Z POHYBU - tematická výstavka 
knih

1. 6. 16.00 
POD VODNÍ HLADINOU - veřejné čtení ze 
stejnojmenné knihy spojené s drobným 
vyráběním

8. 6. 16.00
V KORUNÁCH STROMŮ - veřejné čtení ze 
stejnojmenné knihy spojené s drobným 
vyráběním

15. 6. 15.00 - 17.00
CHCE TO SVALY - tvůrčí dílna; výroba 
činky 

15. 6. 16.00
FITNESS V KNIHOVNĚ - beseda a cvičení 
s lektorkou HIIT

22. 6. 15.00 - 17.00 
TAH NA BRANKU - interaktivní soutěžní 
odpoledne s hokejovou tematikou v rámci 
Teenclubu Gaučárna

29. 6. 15.30 
DEN SE ZVÍŘÁTKEM - beseda s pra-
covníky ZOO Ostrava s ukázkou živých 
exponátů

LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dět-
ské čtenáře knihovny zaměřená na četbu 
a znalosti přečtených knih

ZÁVODNÍ
9. 6. 16.15 - 17.30
KRONIKÁŘŮV JIH - beseda s kroniká-
řem Jihu Mgr. Petrem Přendíkem nejen 
o kronice

14. 6. 8.00 - 13.30
KNIHOVNICKÁ ŤAPKA ANEB ZA PERLIČ-
KAMI JIHU - 13. ročník tradičního pěšího 
putování pro nejaktivnější dětské čtená-
ře; tentokrát navštívíme zajímavá místa 
lokality starého Zábřehu a blízkého okolí

TADY JSME DOMA*
Za sportem a do přírody

celý měsíc během půjčování
TAK URČITĚ SPORT! - vědomostní test 
pro starší děti

celý měsíc během půjčování
SE SPORTEM JSEM KAMARÁD - soutěž 
pro mladší děti

celý měsíc během půjčování
RADOST Z POHYBU - tematická výstavka 
knih

15. 6. 14.00 - 17.00
TA, KTEROU MÁM NEJRADĚJI - dílna; 
tvorba oblíbené kytičky

GURŤJEVOVA
TADY JSME DOMA*

Za sportem a do přírody

celý měsíc během půjčování
TAK URČITĚ SPORT! - soutěž

19. 6. - 30. 6. během půjčování
SPORTEAM - výtvarná dílna

LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dět-
ské čtenáře knihovny zaměřená na četbu 
a znalosti přečtených knih

*Projekt k 750. výročí města Ostravy 
„Tady jsme doma“ fi nančně podporuje 
statutární město Ostrava, městský 
obvod Ostrava-JIH

Středisko volného času 
Ostrava-Zábřeh

Gurťjevova 8, tel. 596 746 062, 
www.svczabreh.cz

1. 6. Den dětí, info: p. Střeláková

2. 6. Den dětí pro ZŠ Volgogradská

4. 6. Den dětí pro Vítkovickou nemocnici

8. 6. Bavíme celou rodinu, info: p. Nováček

10. 6. Tvořivá sobota pro veřejnost, info: p. 
Střeláková

11. 6. Ostravské sportovní ligy – aerobic, 
info: p. Nováček

14. 6. Konference WHO-doprovodný pro-
gram pro školy

17. 6. Ostravské sportovní ligy – fl orbal, 
info: p. Nováček

17. 6. Den dětí Edison, info: p. Válková

28.6. Výlet pro seniory – Baťův kanál, 
info: p. Morys

Poslední místa na letních pobytových 
táborech:

17.-25. 7.Cesta do fantazie, od 7 do 11 let

24.-30. 7. Paintballový letní tábor od 12 let

3.-12. 8. Kouzlo světů: Nový svět, od 7 let

Pobočka V Zálomu 1, 
tel. 724 034 750
2. 6. Děti dětem – den dětí pro veřejnost

2.-4. 6. Děti a tradice – dětský meziná-
rodní folklorní festival

16.-22. 6.Fotbal pro rozvoj - mezinárodní 
vzdělávací projekt, www.fotbalprorozvoj.
org

Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, tel. 
727 856 841
2. 6. Den dětí, akce pro rodiny  s dětmi, 
info: p. Volek 

6.-9. 6.Badatelský svět, info: p. Prais

10. 6. Ostravská muzejní noc

16. 6.  Zahradní slavnosti pro ZŠ Košaře.

Vítkovice aréna

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

OSTRAVAR ARÉNA
10. – 11. 6.  Mistrovství České republiky 
ve sportovní gymnastice  a skocích 
na trampolíně

10. 6. v  9,30 závod kadetů; 14,00 závod 
juniorů a juniorek; závod TRA jun. jednot-
livci; 17,00  závod mužů a žen; závod TRA 
jun. synchronní dvojice  

11. 6. v  9,00  závod kadetek – povinný 

čtyřboj; 11,00 fi nále na jednotlivých 

nářadích – junioři, juniorky; 14,00 fi nále 

na jednotlivých nářadích – muži, ženy 

závod TRA – ženy, muži

17. – 18. 6. MistrovstvÍ České republiky 

ve sportovní gymnastice

17. 6. v   9,25 závod st. žákyně; 12,40 závod 

st. žákyně, nejmladší žáci; 16,10       závod 

žákyně, mladší žáci; 19,00 závod žákyně, 

mladší žáci 

18. 6. v  9,00 závod žákyně; 10,50 závod 

žákyně; 13,40 závod juniorky, st. žáci 

a dorostenci; 16,45 závod ženy

MĚSTSKÝ STADION   

 3. - 4. 6. RUGBY 7 – Turnaj mužů   Hlavní 

kvalifi kační turnaj mistrovství Evropy  

Česká republika, Litva, Lucembursko, 

Ukrajina, Izrael, Chorvatsko, Švédsko, 

Rumunsko, Moldavsko, Kypr, Dánsko, 

Lotyšsko

10. – 11. 6.  RUGBY 7 – TURNAJ ŽEN  Hlavní 

kvalifi kační turnaj mistrovství Evropy 

Česká republika, Finsko, Malta, Ukrajina, 

Rumunsko, Lotyšsko, Skotsko, Německo, 

Moldavsko, Maďarsko, Švýcarsko, Izrael 

22. 6. v 15,00  Čokoládová tretra

27. 6. ve 14,00  Závod vozičkářů semifi ná-

le Čokolá dové tretry v 17,00  Zlatá tretra 

– Hod kladivem

28. 6. v 18,30 Zlatá tretra atletická hala

Badminton  - 7,00 – 21,00 hod., rezervace 

na www.bembajs.cz

Charita Ostrava 
Charitní středisko Gabriel

9. 5. – 30. 6.Výstava fotografi í Jindřicha 

Štreita

6. 6. v 16,00 hod. Beseda s  MUDr.  Petrem 

Krawczykem: „…aby klouby nebolely.“

13. 6. v 9,30 Vycházka ze Staré Bělé do 

Proskovic:  Autobusem  č. 26 do Staré 

Bělé, pak pěšky asi  5,5 km. Sraz na 

zastávce autobusu Hotel Bělský les 

v 9,30 h.    

14. 6. ve 14,00 hod. Kavárna pro pamětní-

ky: Setkání u příležitosti  8.výročí centra 

v Ostravě. o.p.s. Živá paměť

20. 6. v 16,00 hod. Odpoledne s písničkou: 

Písničky s klávesami a saxofonem. Hraje  

Pete-Sax

29. 6. v 16.00 hod. Cyklus Neobyčejné 

ženy:  Beseda  s Vlaďkou Dohnalovou  

Sportovní centrum Dubina

Horní 287/81, Ostrava – Dubina, 

tel.: 721 177 300, www.scdubina.cz

2. – 3. 6. Florbal – FBC Ostrava (JUNIOR 

OSTRAVA CUP 2017)

17. 6. Zápas ve volném stylu -  TJ SOKOL 

Vítkovice ( 15. ročník memoriál J. Klepca ) 
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HISTORIE

200 let jízdního kola a počátky cyklistiky 
na území našeho obvodu

 � Rok 1817 se zapsal do dějin jako letopočet vzniku prvního jízdního kola. Baron Karl Drais tehdy vynalezl na území dneš-
ního Německa tzv. draisinu, jež fungovala na principu dětského odrážedla. Cesta ke kolu, jak ho známe dnes, nebyla příliš 
dlouhá - první kola s řetězovým převodem a nižším těžištěm, tzv. bezpečníky, se rozšířila v 80. letech 19. století. To je také 
období, kdy začínají na Ostravsku vznikat první velocipedistické kluby. 

Jízdní kola se začala od  pře-
lomu 19. a  20. století objevovat 
v obcích okolo Moravské Ostravy, 
které dnes tvoří části městského 
obvodu Ostrava-Jih. Nejstarší 
cyklistický klub vznikl roku 1909 
v  Hrabůvce: Klub českých velo-
cipedistů Moravan. Hned od  ná-
sledujícího roku se jeho členové 
s vervou zapojili nejen do organi-
zování cyklistických výletů, ale též 
do pořádání divadelních předsta-
vení a  zábavních výletů, nejčas-
těji do  topoliny k  řece Ostravici. 
Brzy však přišla 1. světová válka. 
Ta zapříčinila přerušení činnosti 
klubu, jenž se znova ohlásil jako 
činný až roku 1921. Ke  konci 
20. let začali členové spolku pořá-
dat pravidelné zahradní slavnosti. 
Větší rozmach klubu přišel v roce 
1931, kdy se - jako jeden z mála os-
travských klubů - začlenil do Mo-
ravskoslezské župy cyklistické, 
jež organizovala cyklistické závo-
dy, srazy a  přednášky, propago-
vala cyklistiku a  zařizovala svým 
členům rozličné výhody. Díky 
vstupu do  župy mohli Hrabůvští 
uspořádat v  roce 1931 veřejný 
cyklistický závod. Bohužel přišel 
rok 1932 a s ním i dopady světové 
hospodářské krize, jež znamenala 
útlum činnosti klubu, který byl 
nakonec roku 1937 rozpuštěn.

Dochovaly se nám také kusé 
zprávy o  dalších cyklistických 
spolcích. Klub českých cyklis-
tů v  Zábřehu n. O. byl ofi ciálně 
povolen c. k. moravským místo-
držitelstvím 22. července 1910. 
Při ustavující schůzi spolku bylo 
přítomno 24 osob. První světo-
vá válka přerušila činnost klu-
bu, jenž byl obnoven až v  roce 

1921. V klubu byly od 2. poloviny 
20. let organizovány také dvě 
ženy, což tehdy nebylo v  rámci 
ostravských klubů příliš častým 
jevem. V  květnu 1931 byl spolek 
vymazán ze spolkové matriky – 
zanikl pro ,,naprostou liknavost 
svých členů“. V  Zábřehu exis-
toval i  německý spolek Arbeiter 

Rad und Kraftfahrer Verein So-
lidarität (Dělnický cyklistický 
a  motoristický klub Solidarita); 
vznikl roku 1931 a  brzy zanikl 
v důsledku hospodářské krize.

Z  kusé zprávy se dozvídáme 
o existenci Klubu českých cyklis-
tů Viktoria, Mor. Ostrava – Hra-
bůvka. Víme jen, že v  roce 1932 

uspořádal veřejný silniční závod 
na  32 km. Posledním známým 
cyklistickým spolkem byl Klub 
českých velocipedistů ve Výškovi-
cích, ustavený roku 1912. Do čin-
nosti klubu ihned na jeho počátku 
zasáhla světová válka. Obnova 
klubu přišla až v lednu 1923. Ještě 
roku 1932 se sešla klubová valná 
hromada. Pravděpodobně po-
slední. Spolek zanikl před vypuk-
nutím 2. světové války.

I  když velocipedistické spolky 
dávno zanikly, cyklistika zažívá 
i nadále svůj velký boom. Jak čte-
me ve  starém cyklistickém prů-
vodci: Kdo má kolo – má křídla.

Zkrášlovací spolek Jihan uspo-
řádá v  sobotu 10. června cykli-
stickou jízdu napříč obvodem. 
Sraz účastníků bude ve  14 ho-
din na  konečné stanici tramvají 
v  Bělském lese. Vítaná jsou kola 
vyrobená před rokem 1989, avšak 
zúčastnit se mohou všichni cyk-
listé bez rozdílu. Součástí akce 
bude instalace cedule připomí-
nající Klub českých velocipedistů 
Moravan. Bližší informace nalez-
nete na facebookových stránkách 
Zkrášlovací spolek Jihan. Akce se 
koná jen za příznivého počasí. 

O vývoji jízdního kola

Původní dřevěné draisiny, vynalezené Karlem Draisem roku 1817, se 
udržely na trhu bez zásadních zdokonalení mnoho let. Až okolo roku 
1860 byl stroj vybaven klikou s pedály na hřídeli předního kola. Tato 
dřevěná kola, tzv. kostitřasy, byla poprvé představena v Paříži roku 
1867. Jejich éra byla pro nepohodlnost velmi krátká – v oblibě byly do 
poloviny 70. let 19. století. V poslední třetině 19. století se rozšířila tzv. 
vysoká kola – přední kolo bylo značně vysoké, čímž se zvyšovala jízdní 
rychlost kola. Vysoké kolo bylo velice nestabilní a vyžadovalo alespoň 
trochu rovný terén. Vše se vyřešilo až přidáním řetězového převodu do 
konstrukce jízdního kola – obě kola zase dosáhla stejných rozměrů, a 
tak vznikly první bezpečníky (nízká kola). Ty vykonaly revoluci v dosa-

vadní cyklistice. Roku 1888 vynalezl skotský veterinář J. B. Dunlop první 
pneumatiky, inženýr Bowden přidal účinné brzdy, od roku 1895 byla kola 
ve větší míře i osvícena a opatřena blatníky. Svítilo se petrolejem, ace-
tylénem, později přibyla dynama a baterie. Na přelomu 19. a 20. století 
se rozmohly volnoběžky, protišlapné brzdy i přesmykače. Od počátku 
20. století se kola vyvíjela spíše v oblasti materiálů a designu, základ 
zůstával povětšinou stejný. Mezi nejvýznamnější československé znač-
ky jízdních kol patřil Česká zbrojovka Strakonice, Zbrojovka Brno, Eska, 
FZK Zuckmantel (Zlaté Hory), Velamos Sobotín či Favorit Rokycany. 
Dnešní kola se podobají těm úplně prvním jen tím, že mají dvě kola, z 
nichž je jedno řiditelné. 
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Hřiště otevřená 
pro veřejnost

V městském obvodě Ostrava-Jih 
je pro rok 2017 otevřeno několik 
sportovních hřišť při základních 
školách, která jsou v  provozních 
hodinách zpřístupněná veřejnos-
ti. Projekty hřišť otevřených veřej-
nosti jsou fi nancovány z rozpočtu 
statutárního města Ostravy. Pro-
vozní řády jsou vyvěšeny přímo 
na hřištích, ale také na stránkách 
škol. Podrobnější informace na-
leznete také na  www.ovajih.cz. 
v  sekci Informační rozcestník – 
Sport a sportovní zařízení. 

Prázdniny na Jihu

Léto se kvapem blíží, a proto je 
ta nejvhodnější chvíle rezervovat 
ten nejlepší prázdninový pobyt. 
Výběr usnadňuje přehled let-
ních táborů na  našich webových 
stránkách v sekci Děti a mládež.

Jako velký trend pokračují 
i  příměstské tábory, kterých je
v městském obvodu Ostrava-Jih 
spousta. Nabídku naleznete na 
www.ovajih.cz v sekci Infor-
mační rozcestník – Volný čas.

Dětí ve školách na Jihu ubývá, k zápisům jich přišlo opět méně
K  dubnovému zápisu budou-

cích prvňáčků do základních škol 
v  městském obvodu Ostrava-Jih 
přišly stovky dětí. V  konečném 
porovnání s minulým rokem však 
rodiče přihlásili do  školních za-
řízení o 134 dětí méně. Výsledky 
zápisů korespondují se závěry de-
mografi cké analýzy, která avizuje 
postupný úbytek obyvatel v  nej-
mladších věkových kategoriích.

K  zápisům do  prvních tříd le-
tos přišlo v  městském obvodu 
Ostrava-Jih 887 dětí. To je opět 
méně než v  uplynulém roce, od-
povídá to však demografi ckému 
vývoji v posledních letech. Oproti 
letošnímu roku tak ubudou na zá-
kladních školách v  městském 
obvodu Ostrava-Jih  ve  školním 
roce 2017/2018 celkem čtyři 
první třídy. Vůči školnímu roku 
2014/2015 je to dokonce o  deset 
prvních tříd méně. Celkový počet 
prvňáčků se od stejného školního 
roku, kdy k  zápisům do  prvních 
tříd dorazilo 1115 dětí, snížil 
o 228 potenciálních prvňáčků.

„Z  hlediska možností škol je 
nutné podívat se na  populační 
vývoj v  dalších letech a  snažit 
se o  optimální poměr počtu tříd 

a  počtu žáků. Zatím nepřipra-
vujeme žádnou redukci škol, ale 
v blízké budoucnosti bude muset 
městský obvod trvalý nedostatek 
dětí ve školách řešit,“ uvádí radní 
pro oblast školství Adam Rykala.

„Rada městského obvodu Os-
trava-Jih v  uplynulých dnech ak-
ceptovala Statisticko-analytický 
materiál školství městského ob-
vodu Ostrava-Jih, ze kterého lze 
dále vycházet při zpracování ná-
sledných výstupů v  oblasti škol-
ství,“ dodává Adam Rykala.

Některé ze škol v  městském 
obvodu Ostrava-Jih zaznamena-
ly u  zápisu až o  20 procent dětí 
méně a  jsou nuceny řešit úbytek 
dětí snížením počtu prvních tříd. 
U pedagogů má většinou redukce 
tříd podporu.

„Celkový pokles v předškolním 
vzdělávání je charakteristický 
pro celou Ostravu. Méně dětí 
u letošního zápisu není překvapi-
vé, kopíruje počty dětí v mateřské 
škole. Žáků v prvních třídách tak 
bude jen 20-23, což jistě přiví-

tají děti, rodiče i  paní učitelky,“ 
komentuje snížení počtu dětí Ja-
roslav Giecek, ředitel ZŠ Volgo-
gradská s tím, že nižší počty žáků 
budou korespondovat s  novým 
způsobem fi nancování regionál-
ního školství, kdy základem by 
měl být počet odučených hodin.

Nejvíce prvňáků je pro příští 
školní rok zapsáno na  ZŠ Hory-
mírova v  Zábřehu. Přesný počet 
se ujasní v průběhu září, kdy bude 
školní rok zahájen. Obvod Ostrava-
-Jih má celkem 18 základních škol.

Současný vývoj populace v městském obvodu Ostrava-Jih dokládá přiložený graf, který byl zpracován v rámci demogra-
fi cké analýzy. 

Mateřská škola
3.7.-
7.7.

10.7.-
14.7.

17.7.- 24.7.- 31.7. 1.8.-
4.8.

7.8.-
11.8.

14.8.-
18.8.

21.8.- 28.8.- 1.9. Přerušení

21.7. 28.7. 25.8. 31.8. provozu

Zlepšovatelů 3. 7.-21. 7.; 28. 8.-1. 9.2017

odl.prac. Šponarova X X X X X X

Mitušova 6 X X X 24. 7.-1. 9. 2017

Mjr. Nováka X X X 17. 7.-31. 8. 2017

I. Herrmanna X X od 17.8. X X X 3. 7.-14. 7.; 31. 7.-16. 8. 2017

Mitušova 90 X X X X 3. 7.-28. 7.; 21. 8.-1. 9. 2017

A. Kučery X X X X X 3. 7.-31. 7. 2017; 1. 9. 2017

Adamusova X X X X X X X X 3. 7.-7. 7.; 28. 8.-1. 9. 2017

A. Gavlase 1. 8.-1. 9. 2017

odl.prac. J. Maluchy X X X X X

B. Dvorského X X X X 31. 7.-1. 9. 2017

F. Formana X X X X do 30.8. X 1. 7.-31. 7.; 31. 8. 2017

J. Maluchy 105 X 3. 7.-11. 8. 2017 

odl.prac. J. Matuška X X X X

Mozartova X X X 3. 7.-18. 8. 2017

P. Lumumby 14 X X X X X X 3. 7.-31. 7. 2017

P. Lumumby 25 X X X X X 1. 8.-1. 9. 2017

Volgogradská 3. 7.-31. 7; 28. 8.-1. 9. 2017

odl.prac.Chrjukinova X X X X

Za Školou X X X X X 3.7.-7.7.; 28.8.-31.8.2017

odl.prac.U Zámku X X X X X

Rezkova X X X X X do 8.8. 3. 7.-7. 7.; 9. 8.-1.9.2017

Výškovická X X X X 3. 7.-31. 7.; 28. 8.-1.9. 2017

Staňkova X X X X X 1. 8.-1. 9. 2017

Předškolní X X X X X 31. 7.-31. 8. 2017

Prázdninový provoz pro školní rok 2016/2017 v měsíci červenci a srpnu

X – označení provozu mateřských škol
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Nabídka volných stání pro vozidla i motorky

Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 690,- Kč včetně DPH a pro parkování 1 motorky 
ve výši 400,- Kč včetně DPH. Vyřizuje: Pavla Šimáčková, tel.: 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz

Parkovací objekt Městská část 
Ostrava Podlaží Volná stání pro osobní motorová vozidla Volná stání 

pro motorky

01 Fr. Formana Dubina PP 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 18, 20, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 42 ,44, 47, 48, 49, 53, 
56, 57, 58, 59, 60, 62

33 Vl. Vlasákové Bělský Les PP 1, 9, 10, 16, 19/2, 20, 26, 41/2

41 B. Václavka Bělský Les PP 1, 4, 6, 8, 12, 15, 19/1, 20, 22, 33, 35, 40, 41,  41/1, 41/2

42 B. Václavka Bělský Les PP 7, 9, 10, 16, 19/2, 24, 27, 28, 33, 41/1, 41/2

Ostravský Avion zve v červnu do přírody
Měsíc červen věnuje Avion Sho-

pping Park v Ostravě přírodě a její 
ochraně. Během bohatého zá-
bavně-naučného programu Eko-
logických dnů se nejen dozvíte 
spoustu zajímavého o přírodě, ale 
také budete moci aktivně přispět 
k  čistějšímu životnímu prostředí 
na Ostravsku. Již v sobotu 10. červ-
na se totiž uskuteční úklid Bělské-
ho lesa, během kterého proběhne 
sběr odpadků a výsadba stromků. 
Registrujte se na  www.ostrava.
avion.cz a přijďte nám pomoci. 

Celý měsíc vás čeká také řada 
zábavních a  vzdělávacích akcí 
věnovaných přírodě. K  dispozici 

bude například dílna, kde se do-
zvíte, jak kreativně zpracovat od-
padový materiál. Dozvíte se také 
mnohé o vodě či ekologické výro-
bě energie. Speciální program je 
připraven také pro školy. 

Součástí Ekologických dnů je 
také interaktivní výstava Příběh 
papíru s  velkými exponáty papí-
rových modelů, kreativní dílnou, 
herní zónou a spoustou přednášek.

Zpráva ČHMÚ o dubnové sněhové nadílce
Dne 18. dubna 2017 jsme v Ostravě zaznamenali zajímavou sně-

hovou nadílku, kdy napadlo 5 cm nového sněhu. Podívali jsme se do 
naší databáze, abychom zjistili, jak to vypadá se sněžením v dubnu 
v Ostravě.

Nejpozdější sněhová nadílka byla v Ostravě 25. 4. 1972, kdy na-
padly 4 cm nového sněhu, dále 2 cm z 24. 4. 1972, 1 cm z 22. 4. 1976 
a 1 cm 25. 4. 1985.

Ze zajímavých dubnových epizod ještě vybírám 3 cm z 2. 4. 2015, 
2 cm ve dnech 2. a 3. 4. 2013, 1 až 2 cm ve dnech 6.–8. 4. 2003, 10 cm  
dne 11. 4. 1996, 26 cm 2. 4. 1996, 12 cm z 13. 4. 1978, 18 cm z 9. 4. 
1977, 15 cm dne 3. 4. 1970.

Za posledních 50 let napadlo v dubnu 1 cm a více sněhu celkem 
v 18 letech, tedy průměrně každý třetí rok se tak stane.

V květnu nemáme v Ostravě zaznamenané žádné sněhové epizody, 
kde by napadlo aspoň 1 cm sněhu.

Lenka Buchbauerová
Český hydrometeorologický ústav

ZŠ B. Dvorského prožila jubilejní 10. ročník Žákovského koncertu
V  Základní škole Bohumíra 

Dvorského 1 se 27. dubna konal 
jubilejní desátý ročník koncertu, 
na  kterém vystupují talentovaní 
žáci školy – zpěváci, hráči na hu-
dební nástroje i tanečníci. Počet-
né publikum, v  němž vedle žáků 
nechyběli učitelé ani rodiče, si 
mohlo vychutnat pěvecké výko-
ny jak sólové, tak v duetu i sboru, 
z  nástrojů zazněly fl étny, kytara 
či klávesy a  předvedené taneční 
styly se pohybovaly od tanga přes 
street dance až po  mažoretky. 
Celkem na  koncertu vystoupilo 
22 nejen současných, ale také bý-
valých žáků školy.  

S  myšlenkou žákovského kon-
certu přišla před deseti lety Pav-
lína Franioková, která ve  škole 
učí mimo jiné hudební výchovu. 
„Říkala jsem si tenkrát, že mezi 
žáky je tolik talentů v uměleckých 
oborech, že by bylo skvělé, kdyby 
mohli své nadání předvést nejen 
svým spolužákům, ale také pe-
dagogům či rodičům,“ vzpomíná 
paní učitelka. První koncerty se 

odehrávaly v běžné učebně a s vel-
mi improvizovaným ozvučením, 
teprve později se pro velký ohlas 
přesunuly do školní haly.

„Myslím, že letošní koncert 
se povedl. Bylo hodně vystupu-
jících, kteří podle mě předvedli 
opravdu pěkné výkony, a těší mě 
také to, že na  nás nezapomínají 
naši absolventi, kteří mají stá-

le vztah jak k  této tradiční akci, 
tak ke škole jako celku,“ doplnila 
paní učitelka. 

„Naše škola se zaměřuje pri-
márně na  sport, ale nechceme 
zapomínat ani na  kulturu a  její 
propagaci mezi dětmi. Žákovský 
koncert je k   tomu jednou z příle-
žitostí,“ uvedl ředitel školy Miloš 
Kosík.
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DNE 30. DUBNA přijela do Bělského lesa vozidla z druhé světové války. 
Na své bojové cestě zamířila 2. Tanková brigáda také na Jih, abych ukázala 
svých 5 historických vozidel. Akce se těšila hojné účasti. 

RADNÍ ADAM RYKALA předal šek na 10 000 Kč vítěznému týmu v talentové soutěži Dance Star-Talent Star, která se konala ve dnech 22. a  23. 4. v DK AKORD

CELOU AKCÍ účinkující, hosty a porotu provázel herec, moderátor a bavič 
Ondřej Sokol. Na fotografi i s jedním ze soutěžních týmů. Soutěžících se během 
dvou dnů vystřídalo na 200.

29. DUBNA si zástupci obvodu Ostrava-Jih připomněli 72 let od osvobození Ostravy. 

U HISTORICKÝCH vozidel nemohou chybět i historická kola. Na fotografi i můžeme 
vidět kronikáře městského obvodu Ostrava-Jih pana Petra Přendíka.
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