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AKTUALITYPARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Informace

S případnými dotazy se obracejte 
na koordinátorku projektu 
Společně tvoříme Jih:

Ing. Jana 
Mecnerová

Telefon: 599 430 217 
Mobil: 720 952 981 
e-mail: 
jana.mecnerova@ovajih.cz

 Termíny a místa veřejných setkání:

Pondělí    3. 4. 2017 od 17:30  K-Trio Zelený salónek (Dr. Martínka 1439/4, Ostrava – Hrabůvka)

Středa    5. 4. 2017 od 17:30  Středisko volného času v Zálomu (V Zálomu 2948/1, Ostrava – Zábřeh)

Pondělí  24. 4. 2017 od 17:30  DK Akord, Červený salónek (Náměstí SNP 2012/1, Ostrava – Zábřeh)

Středa  26. 4. 2017 od 17:30  Knihovna města Ostravy, Výškovice (29. dubna 33, Ostrava – Výškovice)

Se svým nápadem se přihlásila do projektu obvodu a splnila sen nejen sobě

Díky ženě z Jihu má obvod o dvě lavičky víc
 �Helena Dostálová je v důchodu už více než deset let. Žije v Hrabůvce, poblíž ulice Dvouletky. Když se zdejší obvod roz-

hodl, že fi nančně podpoří nápady „svých“ lidí, zajásala.

Marie Stypková

Není jí jedno, kde a jak bydlí. Má 
radost, když vidí, že si někdo před 
ne právě vzhledným panelákem 
vybuduje třeba malou zahrádku, 
kterou osadí květinami.

„Se svým pejskem jsem 
pravidelně chodila na procházky 
a pokaždé jsem si říkala, že tam 
by to potřebovalo opravit, tam by 
bylo dobré vysadit třeba pár stromů 
nebo keřů, aby měl člověk, který 
si chce na chvíli odpočinout, hezčí 
rozhled na své okolí, i přestože žije 
na stárnoucím sídlišti,“ vysvětluje 
Helena Dostálová s tím, že když 
na autobusové zastávce Dvouletky 
čekávala dlouhé minuty na autobus, 
přemýšlela o tom, že by tam měla 
být lavička. „Jenže jsem nevěděla, 
komu si mám o ni říct,“ dodává. 

Sídliště v Hrabůvce stárne stejně 
jako ostatní sídliště v obvodu 
a ruku v ruce s tím stárnou i zdejší 
obyvatelé. Mnozí z nich žijí sami, 
a protože mají různé zdravotní 
problémy, jsou odkázáni na au-

tobusy, které je zavezou k lékaři. 
„Starší lidé se nejčastěji potřebují 
dostat na polikliniku a do Zábřehu 
na rehabilitace. Většinou chodí 
na autobus s velkým předstihem, 
aby jim neujel, a pokud mají pro-
blémy třeba s klouby, i těch deset 
minut je pro ně moc. Potřebují si 
prostě sednout,“ vysvětluje paní 
Dostálová. 

Když si před časem v Jižních 
listech přečetla, že zdejší radnice 
podpoří zajímavé a prospěšné 
návrhy a nápady svých občanů, 
zajásala. Se svým nápadem se 
do projektu zapojila a výsledek? 

Minulý měsíc instalovali 
zaměstnanci Technických služeb 
Ostrava-Jih na obou zastávkách 
s názvem Dvouletky lavičky. 
„Mám z toho obrovskou radost. 
Pokaždé, když uvidím na lavičce 
někoho sedět, budu mít dobrý 
pocit,“ usmívá se paní Dostálová, 
která chce věřit, že se případ-
ní vandalové oběma místům 
obloukem vyhnou a lavičky budou 
cestujícím sloužit mnoho let. 

I letos se můžete přihlásit se svými nápady, tentokrát za 7 milionů
V dnešním čísle Jižních listů 

vám přinášíme příběh Heleny 
Dostálové, první z řady vítězných 
projektů participativního roz-
počtu. Na zastávkách Dvouletky 
v Hrabůvce byly v březnu nain-
stalovány dvě lavičky pro občany 
čekající na autobusy. 

„Jsme rádi, že se občané do této 
akce loni zapojili, poslali nám své 
návrhy a následně se účastnili 
hlasování o jednotlivých projek-
tech,“ říká místostarostka Hana 
Tichánková s tím, že v současné 
době jsou uváděny v život další 
z vítězných projektů, konkrétně 
instalace sedmi odpadkových košů 
na sídlišti Bělský les a také senior 
linky. 

Umístění nových košů včetně 
sloupků a instalace vyšla na 10 547 
korun, pokud jde o senior linky, 

sociální odbor momentálně 
eviduje 60 žádostí, další přibývají. 
Senior linka je napojena na cent-
rální pult městské policie, a pokud 
se bude občan cítit ohrožen třeba 
nějakou nezvanou návštěvou nebo 
bude potřebovat okamžitou lé-
kařskou pomoc, tlačítkem přivolá 
pomoc. 

Druhé kolo startuje 

Právě v těchto dnech startuje dru-
hé kolo projektu s názvem Společně 
tvoříme Jih. Občané budou mít opět 
možnost přijít se svými nápady 
a návrhy, jak zlepšit životní prostor 
v největším ostravském obvodu. 

V této souvislosti připravila 
radnice několik setkání (termíny 
setkání najdete v tabulce na této 
straně). „Na nich se občané do-

zvědí, jak postupovat, pokud mají 
nějaký návrh na zlepšení života 
v našem obvodu. Poradíme jim, jak 
vyplnit přihlášku, seznámíme je 
také s dalšími důležitými informa-
cemi,“ vysvětluje koordinátorka 
projektu Jana Mecnerová s tím, že 
jednotlivé kroky budou průběžně 
zveřejňovány na facebookových 

stránkách a webu obvodu Ostrava-
-Jih www.spolecnetvorimejih.cz. 
 (sy)

Helena Dostálová se zapojila do projektu s názvem Společně tvoříme Jih a byla úspěš-
ná. Díky ní si teď mohou lidé, kteří čekají na autobus, sednout na dvě nové lavičky. Na 
druhém snímku s místostarostkou Hanou Tichánkovou. Foto/ Martina Gavendová

Společně tvoříme Jih! 
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři!

„Nikdy jsem se nenaučil 
jedinou věc při mluvení. Poslou-
chejte!“ řekl známý Larry King. 
Monolog náš svět zmenšuje. 
Dialog jej naopak zvětšuje. 
A někdy doslova přibližuje, 
jako v případě vašeho přání 
zvýhodněné dopravy pro seniory 
– 1. dubna poprvé vyjel Senior 
expres Ostrava-Jih!!! 

Vše podstatné k této službě, 
která má ulehčit život našim 
starším spoluobčanům, máte 
na této straně. Pokud bude něco 
nejasného, ptejte se nás, prosím. 
Vyhnete se tak nedorozumění 
a údivu nad tím, co může vznik-
nout z neověřených informací. 
Jako se stalo mně, když jsem se 
dozvěděl, že jsem organizoval 
v K-TRIO soukromou párty 
a z veřejných peněz jsem si k ní 
dokonce zaplatil ohňostroj! 
Opak je pravdou. Kloboukový 
bál byl pro všechny, kdo chtěli 
přijít, ohňostroj patřil k jiné 
akci. Pravda také je, že prostě 
někdy nedostáváme správné in-
formace, například k propojení 
ulic Jiříkovského – Kaminského. 
Řekněme si to na rovinu – je 
to také naše chyba. Připravuji 
proto veřejná setkání, na nichž 
se budete moci vyjádřit, a odne-
sete si reálné informace. První 
setkání se uskuteční v květnu, 
a to 17. 5. a 24. 5. 2017. 

Všimli jste si, že se již 
realizují projekty z loňského 
participativního rozpočtu? Vě-
řím, že vás to motivuje k podání 
vlastních nápadů, jak společně 
tvořit Jih – dobré místo k živo-
tu, i k zapojení se do hlasování. 
Na letošní projekty je vyhra-
zeno 7 milionů korun! Pojďme 
do toho! A nezapomínejme 
na slova Larryho Kinga…

Těším se na setkávání se 
s vámi.

Martin Bednář 
starosta

Martin Bednář, starosta

Na Jihu startuje Senior EXPRES
 �Městský obvod Ostrava-Jih  přichází od 1. dubna s novou 

službou, která má seniorům  za zvýhodněných podmínek 

usnadnit přepravu v rámci Ostravy a zvýšit tak jejich kom-

fort a bezpečí. 

„Služby Senior expresu jsou 
určeny pro seniory od 80 let, 
žijících trvale v Ostravě-Jihu.  
Zájemci si musí nejprve na odboru 
sociální péče Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih vyřídit bez-
platně a na počkání průkaz Senior 
EXPRES. K tomu jim stačí občan-
ský průkaz a klasická průkazková 
fotografi e“ upřesňuje podmínky 
užívání nové služby radní Markéta 
Langrová.

Senior EXPRES bude jezdit 
v pracovní dny od 6:00 do 16:00 
hodin, a to na základě telefonické 
objednávky, nejméně jeden den 

před požadovanou jízdou na tel. 
čísle 770 130 770. Cena za jednu 
jízdu včetně jedné doprovázející 
osoby je stanovena na 25,- Kč, 
zbylou část ceny hradí městský 
úřad Ostrava-Jih. Službu Senior 
EXPRES může zájemce využít až 
4 x měsíčně.

„Zajištěna je pomoc řidiče 
s nástupem a výstupem seniora 
do vozidla. Do Senior EXPRESU 
řidič naloží v případě potřeby také 
chodítko či invalidní vozík klienta“ 
doplňuje Markéta Langrová a dále 
uvádí: „Věková hranice je v rámci 
současného zahájení provozu 

nastavena s ohledem na počet 
potencionálních uživatelů služby. 
Zatímco v jiných městských 
obvodech Ostravy je obdobná 
služba určena seniorům např. 
od 70 let, na Jihu máme oproti nim 
výrazně více seniorů starších 80 
let. Každopádně budeme sledovat 
zájem našich občanů o tuto službu 
a na základě vyhodnocení začátkem 
nového roku uvidíme, zda je mož-
no snížit věkovou hranici a zpří-
stupnit tuto zvýhodněnou dopravu 
většímu okruhu seniorů.“  (red)

Pozvání na 
Velikonoční trhy

Zveme vás na Velikonoční trhy, 
které se ponesou v duchu tohoto 
svátku. Můžete je navštívit 13. až 
15. dubna na tržnici za náměstím 
SNP v Ostravě-Zábřehu. 

Nakoupit si můžete tradiční ve-
likonoční ozdoby i pochutiny, a to 
ve čtvrtek 13. 4. odpoledne, v pátek 
po celý den a v sobotu dopoledne. 
Kromě toho si budete moci uplést 
třeba pomlázku.

  (red)

Vzácná návštěva z Košic opět zavítala na „Jih“

Představitelé partnerského města Košice - Západ si v rámci svého pobytu na „Jihu“ prohlédly i pumptruckovou dráhu 
v Bělském lese, která je nejdelší v České republice. (více na straně 24) foto: Jana Smutná
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Adam Rykala, poslanec a radní, který má v Ostravě-Jih na starost oblast škol-
ství, se synem Adamem.  Foto / Martin Grobař

Mám přirozený odpor k nepřirozeným autoritám
 �Kromě toho, že je Adam Rykala poslancem PČR, v obvodu 

Ostrava-Jih má jako radní na starost školství. Co si myslí 

o jeho úrovni a jak hodnotí vzdělanost Čechů? 

Marie Stypková

Zápisy do škol a školek jsou 
v plném proudu. Vzpomínáte 
si ještě na dobu, když jste šel 
k zápisu vy? 

Pamatuji si, že po mně paní uči-
telka chtěla, abych přednesl něja-
kou básničku. Tak jsem se zpříma 
postavil, uklonil a začal: „Až mi 
vousy narostou, stanu já se staros-
tou...“. Paní učitelka to zhodnotila 
slovy, že mám krásný přednes, ale 
já nevěděl, co to je. Nakonec jsem 
si mohl vybrat nějaké přáníčko, 
které vyrobili starší žáci. 

Když srovnáte dobu, kdy jste byl 
školákem vy, a dobu, kdy je jím 
váš syn, vidíte nějaké rozdíly? 

Myslím, že rozdíly jsou velké. 
Já jsem ještě zažil dobu, kdy školy 
učily více méně podle stejných os-
nov, kdy na nás nebyly kladeny až 
takové nároky, jako je tomu dnes. 
Měli jsme čas se po škole věnovat 
svým zájmům, byli jsme celkem 
v pohodě. Nechci to bagatelizovat, 
ale dnes jsou děti školou povinné 
pod obrovským tlakem, chce se 
po nich, aby uměly cizí jazyky, aby 
se orientovaly v nových technolo-
giích, aby měly přehled o tom, co 
se děje ve světě, což je při dneš-
ním mediálním boomu doslova 
frustrující. 

Jaké předměty vás ve škole nejví-
ce bavily, jaké naopak ne?

Měl jsem rád matematiku a fy-
ziku. To, co mě opravdu nebavilo, 
byly výchovy – výtvarná a hudební. 

Byl jste vzorný žák, anebo jste 
donesl domů občas nějakou 
poznámku?

Přiznávám ale, že mám přirozený 
odpor k nepřirozeným autoritám, 
takže jsem ve škole často některým 
učitelům oponoval a oni si mysleli, 
že jsem drzý. Na druhé straně jsem 
měl učitele, kteří měli přirozenou 
autoritu, rád a hodně jsem se toho 
v jejich hodinách naučil.

Utkvěla vám v paměti nějaká pří-
hoda z doby, kdy jste byl školák? 

Vybavuji si jednu ze třetí třídy. 
Tehdy jsem si v knihovně půjčil 
knihu s názvem Lidské tělo, a když 
jsme si ji pak o přestávce se spo-
lužáky prohlíželi, strašně jsme se 
smáli nahému ženskému tělu. Spo-
lužačka to sledovala a praštila mě 
pytlíkem s pracovními pomůckami 
po hlavě. V tom pytlíku byly i ostré 
nůžky, takže jsem skončil s dírou 
v hlavě v nemocnici. 

Pojďme teď k vážnějším téma-
tům. Školy se v posledních letech 
předhánějí v tom, kdo má lepší 
projekt, kdo je lepší. Myslíte si, že 
se podle toho dá hodnotit kvalita 
té které školy. 

Abych řekl pravdu, projekty jsou 
možná dobrá věc, pokud se vez-
mou za správný konec. Na druhé 
straně jsem ale přesvědčen, že ani 
ony neudělají ze špatného učitele 
dobrého. Stejně tak špatnému kan-
torovi nepomůžou ani tři vysoké 
školy. 

Před lety nám vadilo, že si učni 
mohli udělat maturitu. Jejich 
úroveň se nedala srovnat s matu-
ritou na gymnáziích či na jiných 
středních školách. Po revoluci se 
se vznikem různých soukromých 
škol tento rozdíl ještě podstatně 
prohloubil.  Jak se na to díváte?

To je přesně o tom, že dnes 
máme plno bakalářů, inženýrů, 
magistrů, ale chybí nám řemeslní-
ci. Ani se nedivím, vždyť po pádu 
železné opony se tady vystřídalo už 
deset ministrů školství a každý měl 
samozřejmě jiné priority. Jeden 
s něčím začal, další to za rok zrušil 
a vymyslel něco jiného. Na konci 
devadesátých let a na začátku 
nového tisíciletí se uměle navyšo-
valy počty šestiletých a osmiletých 
gymnázií, díky čemuž se měla 
zvýšit vzdělanost, výjimkou nebyl 
ani Moravskoslezský kraj. Jak 
s odstupem času vidíme, nebyl 
to dobrý krok. Dnes sklízíme 
hořké ovoce v podobě nedostatku 
řemeslníků a lidí s technickým 
vzděláním. Přikláním se k tomu, 
aby se v tomto směru rozlišovalo. 
Někdo prostě na studia má, někdo 
ne. Musím ale dodat, že všechno 
má nějaké ale. 

Jaké ale?
Moje kamarádka, která uměla 

číst a počítat, ještě než šla do první 
třídy, měla na základní škole velké 
problémy, protože jí to nebavilo. 
Z deváté třídy vycházela se čtyř-
kami a pak se vyučila kuchařkou. 
Po nějaké době si dodělala ma-
turitu a nakonec začala studovat 
vysokou školu. Dnes je doktoran-
dem na vysoké škole. Takže i to 
o něčem svědčí? 

O čem třeba?
Když nastoupí nadané děti 

do běžné první třídy, často je 
výuka nebaví, protože probírané 
učivo už umí. A tak se nudí a zlobí. 
Učitelé si je zařadí do škatulky 
„uličník“ a pak se to s nimi veze 

po celých devět let. Je třeba, aby 
učitelé uměli podchytit nadané 
a talentované děti a věnovat se 
jim jinak než ostatním, i když je to 
náročné.

Jak se díváte na soukromé střed-
ní a vysoké školy? 

Je potřeba si uvědomit, že počty 
dětí klesají a soukromé školy těm 
klasickým státním další děti ubírají 
a my na radnicích s tím máme pro-
blémy. Zásadní otázkou je kvalita 
soukromých škol a výuky na nich. 
Ale nelze všechny házet do jedno-
ho pytle. Rozumím rodičům, kteří 
chtějí pro své dítě udělat to nejlepší 
a mají pocit, že na státních školách 
to nejlepší nedostanou. Já ale vě-
řím, že naše státní školy jsou velmi 
dobré, učitelé zkušení a šikovní 
a rodiče jim mohou důvěřovat.

V této souvislosti se vás zeptám, 
jak se díváte na úroveň české 
vzdělanosti? 

Ve světě jsou naši studenti pova-
žováni za ty schopnější, obecně jim 
ale chybí zdravé sebevědomí a větší 
schopnost umět se prodat. 

Mateřské školy na Jihu byly kon-
cem roku vybaveny moderním 

výukovým zařízením. Interak-
tivní tabule má teď všech 30 zdej-
ších mateřských škol. Celkem 
stály téměř 2 miliony korun. Mají 
takové investice opravdu přínos?

Považuji moderní vybavení 
za důležitou součást vzdělávání, 
ale je i zpestřením denního pro-
gramu. Chtěli jsme přispět k tomu, 
aby našim dětem nebyly vyspělé 
technologie cizí a měly k nim 
přístup od malička, což může v bu-
doucnu mimo jiné ovlivnit jejich 
vztah k technice a technickému 
vzdělání, po kterém se tolik volá.

Na závěr se vás zeptám, jak je to 
s povinnou předškolní docház-
kou? 

Ve školním roce 2017/2018 je 
předškolní vzdělávání pro děti, 
které dosáhnou pátého roku 
věku ke dni 31. 8. 2017, povinné. 
Rodiče jsou tedy povinni zapsat 
své dítě k povinnému předškolní-
mu vzdělávání. Smyslem je, aby 
děti přicházely do školy už trochu 
připravené, zvyklé na kolektiv 
a schopné zvládnout, co je potřeba. 
Čas ukáže, jestli to byl dobrý 
nápad, ale já věřím, že to většině 
rodičů a dětí nebude dělat žádný 
problém.
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DOTACE

Obvod podporuje rozvoj výuky v oblasti přírodních věd a cizích jazyků

Peníze z EU půjdou na vybavení odborných učeben
 � Zajistit školám na území městského obvodu Ostrava-Jih co nejlepší zázemí a servis se snaží zdejší radnice. I proto pravi-

delně podává projekty, které jsou k tomuto účelu vyhlášeny. 

„Loni podal městský obvod 
Ostrava-Jih žádosti o dotace 
v rámci 47. výzvy z Integrovaného 
regionálního operačního progra-
mu, které byly zaměřeny na vybu-
dování materiálního a technického 
zázemí základních škol,“ říká 
Roman Jirsa z odboru strategic-
kého rozvoje, vztahů s veřejností, 
školství a kultury.

Díky dotacím tak budou 
modernizované prostory škol 
vybaveny novým nábytkem, ICT 
technikou, učebními a didaktický-
mi pomůckami. „Protože všechny 
učebny budou bezbariérové, dojde 
i na související stavební úpravy. 
Kromě toho dojde také k rozvoji 
výuky předmětů v přímé vazbě 
na klíčové kompetence v oblasti 
přírodních věd a cizích jazyků,“ 
dodává Jirsa.

Předpokládané náklady na reali-
zaci všech tří projektů činí zhruba 
28 milionů korun, přičemž podíl 
dotace z prostředků EU a státního 

rozpočtu činí 90 procent způsobi-
lých výdajů.

Městský obvod se už nyní při-
pravuje na vyhlášení další výzvy, 
kdy bude žádat o dotaci v rámci 
takzvané Integrované územní 
investice pro ostravskou aglomera-
ci (ITI). Ta bude taktéž zaměřena 
na vybudování infrastruktury 
základních škol. 

Alokace fi nančních prostředků 
v rámci této výzvy činí celkem 235,29 
milionu korun, výše dotace bude či-
nit devadesát procent ze způsobilých 
výdajů projektů (85 % z fondů EU, 
5 % z prostředků státního rozpočtu).

„Mezi oprávněné žadatele patří 
školy a školská zařízení v oblasti 
základního vzdělávání, obce, 
organizace zřizované nebo zaklá-
dané obcemi, nestátní neziskové 
organizace, církve a další subjekty 
podílející se na realizaci vzděláva-
cích aktivit,“ vyjmenovává Roman 
Jirsa s tím, že se předpokládá, že 
do výzvy se zapojí celkem šest zá-

kladních škol z těch, které městský 
obvod Ostrava-Jih zřizuje. 

Výše předpokládaných nákladů 
na realizaci připravovaných 

projektů činí asi 32 milionu korun 
a opět se bude jednat o projekty 
zaměřené na vybudování přírodo-
vědných a jazykových učeben.  (sy)

Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava-Jih 
V rámci projektu dojde k vybudování celkem čtyř odborných učeben fyziky 
ve třech základních školách: 
(ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové O-Hrabůvka, Klegova 29, p.o., ZŠ a MŠ O-Běl-
ský Les, B. Dvorského 1, p.o., ZŠ O-Výškovice, Srbská 2, p.o., ZŠ a MŠ O-Výško-
vice, Šeříková 33, p.o.) 

Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava-Jih 
V rámci projektu dojde k vybudování celkem tří odborných učeben cizího jazyka 

v pěti různých základních školách:
(ZŠ a MŠ O-Hrabůvka, A. Kučery 20, p.o., ZŠ a MŠ O-Bělský Les, B. Dvorského 1, 
p.o. ,ZŠ a MŠ O-Zábřeh, Volgogradská 6B, p.o., ZŠ O - Výškovice, Srbská 2, p.o., 
ZŠ a MŠ O-Výškovice, Šeříková 33, p.o.) 

Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava-Jih
V rámci projektu dojde k vybudování celkem tří odborných učeben přírodopisu 
ve třech různých základních školách:
(ZŠ a MŠ O-Hrabůvka, A. Kučery 20, p. o., ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové 
O-Hrabůvka, Klegova 29, p. o., ZŠ O-Výškovice, Srbská 2, p. o.)

Díky dotacím jsou prostory škol v obvodě Ostrava-Jih postupně modernizo-
vány a vybavovány novým nábytkem, ICT technikou, učebními a didaktickými 
pomůckami.  Foto / archiv ÚMOb Ova_Jih

Názvy jednotlivých projektů

Důležité termíny

Ukončení příjmu projektových záměrů:  13. 4. 2017

Ukončení příjmu žádostí o dotaci:  31. 8. 2017

Ukončení realizace projektu:  31. 9. 2018

Zápisy do mateřských škol 
pro školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,
zápis dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město 

Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2017/2018, proběh-
ne ve dnech:

   9. 5. 2017 v době od 8.00 hod. – 16.00 hod.
 10. 5. 2017 v době od 8.00 hod. – 16.00 hod. 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se podávají vždy 
v příslušné mateřské škole. Předškolní vzdělávání se organizuje zpra-
vidla pro děti ve věku od tří do šesti let, o přijetí dítěte rozhoduje ředitel 
mateřské školy. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáh-
nou pátého roku věku ke dni 31. 8. 2017. Rodiče jsou povinni zapsat své 
dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, neučiní-li tak, dopustí se 
přestupku, za který jim může být vyměřena pokuta až 5 tis. korun. Počet 
přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě mateřské školy.

Školským obvodem mateřských škol zřízených rozhodnutím zastu-
pitelstva městského obvodu Ostrava-Jih je území tohoto městského 
obvodu.

Přehled mateřských škol je zveřejněn na webových stránkách Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz. (rk)

Zastupitelé rozdělili dotace
Poskytnutí veřejné fi nanční 

podpory pro rok 2017 schválilo 
na březnovém zasedání Zastupitel-
stvo městského obvodu Ostrava-
-Jih.

Účelové dotace budou směřovat 
do oblasti školství, kultury, sportu, 
prevence kriminality a volného 
času dětí a mládeže. Celkem bylo 
posuzováno 78 žádostí a zastupi-
telé nejlidnatějšího ostravského 
obvodu nakonec schválili částku 
3 050 tisíc korun.

„Ve srovnání s loňským rokem 
jsme částku navýšili takřka o půl 
milionu korun a i do budoucna 
chceme směřovat tímto směrem. 
Tyto aktivity jsou pro nás důležité, 
jejich výsledkem je účelné využití 
volného času a v konečném důsled-
ku například snížení kriminality,“ 
uvedl radní Adam Rykala, který 
má tuto oblast na starosti.

Účelové dotace budou poskyt-
nuty také dvaceti organizacím 
v oblasti sociální péče, mezi které 
bude rozděleno 550 tisíc korun. 
Celkově tak byla z rozpočtu 
městského obvodu Ostrava-Jih 
pro poskytnutí účelových dotací 
pro rok 2017 uvolněna částka 
3 600 000 korun.

Všem žadatelům, kteří proje-
vili zájem, byla ze strany radnice 
poskytnuta pomoc a konzultace 
při sestavování projektů a komple-
tování žádostí. Byly projednávány 
formy zpracování, účel a výše poža-
dované dotace, formální náležitosti 
žádostí. Nyní budou s příjemci 
uzavřeny smlouvy o poskytnutí 
účelové dotace, kterou se příjemci 
zavazují použít dotaci výhradně 
ke stanovenému účelu a vést 
řádnou evidenci čerpání fi nančních 
prostředků.  (mg)
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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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03Pobočka: 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
SC
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70

48
8/
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PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH BŘEZEN, DUBENSLEVYSLEVY ažaž -5050 %

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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Provádíme službu úpravy 
a tlakového čištění hrobů 

•  Čištění kameniva tlakovým čištěním a chemickým dočištěním 
k odstranění nečistot, smogu, popílku, sazí a mastných skvrn bez 
poškozování kamene. 

• Odstraňování rezavých skvrn a skvrn od vosku.
•  Impregnace vyčištěného kamene speciálním impregnačním 

nátěrem proti následnému znečištění a pro snadnější dodatečnou 
údržbu zákazmíkem.

•  Jednorázová úprava půdy pro květinovou výsadbu trvalkami. Polo-
žení geotextilie nebo tkané textilie proti prorůstání plevele. Upev-
nění textilie plastovými kotevníky. Výsyp dekorativními barevnými 
štěpky nebo ozdobným dekoračním kamenem dle přání zákazníka. 

Před vyčištěním                                 Po vyčištění

Podrobné informace na: www.peceovashrob.cz
Příjem objednávek na: 605 514 968

Kerberos Trade, s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice

Kerberos.indd   1 14.2.2017   9:08:30

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. 

JL_4.indd   6 29.3.2017   11:12:31
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Jubilejní kolonii zkrášlí další opravený dům
 �Městský obvod Ostrava-Jih dokončuje kompletní rekonstrukci posledního bytového 

domu v rámci modernizace historického skvostu obvodu – Jubilejní kolonie.
Řadová zástavba tohoto bloku 

bytových domů je zakončena 
čtyřpodlažním domem na ul. 
Velfl íkova 4. V něm aktuálně 
probíhá rekonstrukce, která bude 
dokončena koncem dubna.

„Jedná se o celkovou rekon-
strukci domu, zahrnující novou 
střechu, výměnu oken, nové fasády 
barevně sjednocené s ostatní 
zástavbou, instalaci kuchyňských 
linek, položení nových podlah 

a kompletní výměnu veškerých 
rozvodů, tedy vody, vytápění 
a elektroinstalace“, upřesňuje 
Markéta Langrová, radní pro 
bytovou oblast.

Po rekonstrukci bude ve stá-
vajícím domě k dispozici celkem 
7 bytů, z toho šest bytů velikosti 
2+KK o výměře 54 – 57 m2, 
podkrovní byt 3+KK plochou lehce 
přesáhne 85 m2. Rekonstrukce 
stála 11, 5 milionu korun.

V průběhu května budou zahá-
jeny prohlídky jednotlivých bytů 
pro potenciální zájemce o bydlení 
v těchto bytech. Lidé si je však 
mohou ihned pro dokončení stav-
by prohlédnout rovněž z pohodlí 
domova na webových stránkách 
nemovitosti.ovajih.cz, kde najdou 
veškeré informace o konkrétním 
bytě, včetně půdorysu bytu, 
fotografi e i potřebné formuláře 
k žádosti o pronájem.  (mg)

Dům na Velfl íkově ulici v Jubilejní kolonii před rekonstrukcí a po ní nepotřebuje další komentář.  Foto / archiv, Marie Stypková

V obecních bytech 
budou detektory  

Městský obvod Ostrava-Jih 
tento týden zahájil instalaci 
detektorů upozorňujících na únik 
plynu do všech 234 obecních bytů, 
ve kterých jsou plynové kotle nebo 
plynové ohřívače vody. „Reagujeme 
tak na rostoucí počet otrav oxidem 
uhelnatým s cílem zvýšit bezpečí 
našich nájemníků,“ říká radní pro 
bytovou oblast Markéta Langrová 
a dále uvádí, že instalace těchto 
bezpečnostních zařízení bude 
probíhat do konce března a celkové 
náklady akce činí necelého půl 
milionu korun. „Nájemníci jsou 
o termínech realizace informováni 
vývěskami v jednotlivých domech. 
Vybrali jsme detektory, které prová-
dí testování na smrtelné nebezpečí 
v podobě oxidu uhelnatého každou 
vteřinu. Navíc jsou odolné proti 
vlhkosti a jejich životnost je ga-
rantována na dobu 10 let. Po celou 
dobu bude každoročně prováděna 
revize zařízení,“ dodala radní. 
Občané by měli vědět, že pokud 
detektor zaregistruje nahromaděný 
oxid uhelnatý a spustí alarm, je 
třeba okamžitě vypojit plynové za-
řízení, intenzivně větrat a následně 
kontaktovat bytového technika 
nebo havarijní službu, která fungu-
je nepřetržitě.  (mg)
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AKTUALITY

Kontakt: 
PEMIRA CZ s.r.o.
Mitrovická 90/331 
(areál Autodoprava Kokeš)
724 00 Ostrava – Nová Bělá
mobil 732 590 967
http://pemiracz.dealer-husqvarna.cz 

Nově otevřená prodejna a servis zahradní techniky
Autorizovaný servis značek Husqvarna, GARDENA a McCULLOCH.
Pozáruční servis zahradní a lesní techniky všech značek.

30%
Sleva na pokládku koberce 

nebo pvc
(p�i p�edložení kupónu)

KOBERCOVÝ SV�T
Koberce • pvc • vinyl • kusové koberce

Výškovická 3085/2
Ostrava – Záb�eh
(tram. zastávka Karpatská, 
bývalá Delvita)
tel.: 605 334 355

AKCE: (DUBEN)

www.kobercovysvet.cz

ZDARMA
na Váš balkón travní

 koberec Klasik 4x1m, 
p�i nákupu nad 3000 K�

(nabídka platí do vy�erpání zásob 
a p�i p�edložení kupónu)

�
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Multifunk�ní sportovní zóna v Avionu zahajuje svou druhou sezónu
Ve dnech od 30. 4. do 6. 5. 

prob�hne v ostravském nákup-
ním centru Avion Shopping 
Park slavnostní zahájení druhé 
sezóny provozu zdejší multi-
funk�ní sportovní zóny. Ná-
všt�vníci se mohou t�šit na bo-
hatý program pro celou rodinu, 
�adu sportovních utkání a sou-
t�ží. Po celou dobu týdenních 
oslav si zejména rodi�e s d�tmi 
budou moci vyzkoušet �adu 
her a sportovních aktivit. Hrát 
budeme nap�íklad oblíbený 
Discgolf, Cornhole, Kubb nebo 
Kan-jam.  Uskute�ní se také 
turnaj pro školy a 6. 5. charita-
tivní akce Každý bod pomáhá, 
kterého se zú�astní vrcholoví 
sportovci z regionu. Výt�žek 
z exhibi�ního turnaje ve Street-
ballu, který se ten den usku-

te�ní, poputuje na konto jedné 
z regionálních organizací nebo 
vybranému dít�ti v nouzi.

Volno�asový areál, který byl 
slavnostn� otev�en v �ervnu 
lo�ského roku, je zam��ený 
p�edevším na sportovní akti-
vity a jeho páte�í je bezmála 
kilometr dlouhá in-line dráha, 
d�tské h�išt�, 32 metr� dlouhá 
d�tská lanovka, ale také multi-
funk�ní h�išt� využitelné pro 
�adu kolektivních i individuál-
ních sport�. Avion sport park 
má sloužit všem Ostravan�m, 
ale také návšt�vník�m m�sta 
ke smysluplnému trávení vol-
ného �asu, zábav� a odreagová-
ní. K dispozici bude od 1. dubna 
denn� a zdarma. Na infostánku 
centra je rovn�ž možné si za-
p�j�it sportovní ná�adí.

Hladinu podzemní vody sledují i dva vrty na „Jihu“
 � Pod hranicí sucha se v polovině loňského roku pohybova-

la hladina podzemní vody na území Ostravy. 

Tento stav trval už od začátku 
roku 2015. Bohužel ani zimní mě-
síce nepřinesly výraznější doplnění 
zásob sněhové pokrývky. 

„Minimálních hodnot dosa-
ženo už v lednu 2015 a hladina 
podzemní vody byla zaznamenána 
v Zábřehu až v hloubce 5,33 metru. 
Ve Výškovicích byla tato hladina 
v hloubce 2,88 metru,“ prozradil 
Vladímír Šala z ostravské pobočky 
Českého hydrometeorologického 
ústavu (ČHMÚ).

Na hydrogeologické monito-
rovací vrty, které jsou součástí 
státní pozorovací sítě podzemních 
vod ve správě ostravské pobočky 

ČHMÚ, občané Jihu možná nara-
zili při procházce nebo projížďce 
na kole Poodřím. Jedná se o dva ob-
jekty, které jsou kryté asi metr nad 
zemí válcovou plechovou budkou 
s označením ČHMÚ. Jeden z nich 
se nachází v katastru Zábřeh nad 
Odrou, druhý ve Výškovicích. Jsou 
situovány nedaleko od toku Odry 
na jejím pravém břehu, jižně od že-
lezniční trati Polanecká spojka. 

„Tyto objekty slouží k systema-
tickému sledování režimu hladiny 
podzemní vody a jeho násled-
nému vyhodnocování ve vztahu 
k hydrogeologickým strukturám 
a územním celkům. Hloubka vrtů 

se pohybuje v rozsahu od šesti 
do deseti metrů. Oba vrty zde byly 
vybudovány už v letech 1963 až 
1964 a vzhledem k délce pozoro-
vání poskytují cenné informace 

o režimu hladiny podzemní vody 
v těchto lokalitách,“ 

Donedávna byl stav hladiny 
podzemní vody ve vrtech ČHMÚ 
měřen místními dobrovolnými 
pozorovateli vždy jedenkrát týdně 
v pravidelném termínu. V sou-
časné době jsou již vrty osazeny 
automatickými měřicími stanice-
mi s dálkovým přenosem dat. 

Součástí státní pozorovací sítě 
podzemních vod ČHMÚ jsou kromě 
vrtů i měrné objekty pramenů, 
na kterých je buď dobrovolnými 
pozorovateli, nebo automaticky mě-
řena jejich vydatnost a teplota. Mezi 
takto pozorované prameny patřil 
v období 1965 až 2001 také pramen 
v Zábřehu nad Odrou, nazývaný 
místními obyvateli U korýtka.  (red)

Foto: Hydrogeologický vrt v lokalitě Ostrava – Zábřeh
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Oslavte s námi šedesátku!
Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, nejstarší všeobecně 

vzdělávací střední škola v městském obvodu Ostrava-Jih, si v letošním 

roce sérií akcí připomíná významné výročí – 60 let od jeho založení.

Přijměte proto naše srdečné pozvání a oslavte toto jubileum s námi.

Školn í akademie 27. dubna 2017
Ve čtvrtek 27. dubna 2017 pořádáme ve velkém sále DK Akord v Ostravě-Zábřehu přehlídku toho 
nejlepšího, co dokážeme na poli tanečního, pěveckého, hudebního i scénického umění, ale nejen to. 
Přijďte se o tom přesvědčit na vlastní oči. Odpolední představení pro veřejnost začíná v 17 hodin.

Setkání abiturientů 29. září 2017
Oslavy výročí 60 let od založení školy vyvrcholí v pátek 29. září 2017. V dopoledních hodinách 
bude všem zájemcům, zejména z řad absolventů a bývalých zaměstnanců, zpřístupněn areál 
školy. Máte možnost přijít a zavzpomínat si na staré (dobré?) časy strávené ve školních lavicích či 
za katedrou, ale také se podívat, co se ve škole změnilo, kam se za tu dobu posunula a jaké nové 
příležitosti a možnosti svým žákům nabízí. Bude připraven doprovodný program, mj. výuka podle 
rozvrhu hodin či složení maturitních zkoušek. Na tento program se budete mít možnost předem 
registrovat pomocí internetového formuláře.

V podvečerních hodinách pak bude následovat společenské setkání v prostorách DK Akord. 
K poslechu i k tanci bude hrát několik hudebních skupin, připravujeme pestrý doprovodný pro-
gram. Zejména však jistě oceníte přátelskou atmosféru a unikátní možnost setkat se s těmi, 
s nimiž jste se už dlouhá léta neměli možnost vidět, a popovídat si s nimi. Také na toto podvečerní 
setkání připravujeme registraci účastníků pomocí webového rozhraní.

Další významné akce
V průběhu roku 2017 připravujeme několik dalších 
sportovních a kulturních akcí, soutěží a přehlídek. 
Rádi vás přivítáme i při těchto příležitostech. Více 
informací o přípravách a průběhu oslav výročí školy 
na našem webu: www.gvoz.cz/60-vyroci.html

Máte také možnost zakoupit upomínkové předměty 
a u příležitosti zářijového dne otevřených dveří a setkání 
abiturientů připravujeme tradiční almanach školy.

Všechny, kteří s Gymnáziem Ostrava-Zábřeh měli a mají něco společného, ještě jednou srdečně 

zveme k oslavám výročí 60. výročí založení školy.

Základní škola logopedická s.r.o.
Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava - Hrabová

Škola s 23-letou tradicí pořádá

ZÁPIS do 1. třídy
12. 4. 2017 od 14,00 do 18,00 hod, 
na budově Aviatiků 462 v Ostravě - Hrabůvce.

Zaměřujeme se na žáky s vadami řeči 
a žáky se zrakovým postižením.

Více informací na www.zs-klokanek.cz
tel.: 596 735 470, email: info@zs-klokanek.cz
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Nezapomeňte naočkovat své pejsky proti vzteklině
 �V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy před zavlečením a šířením nebezpečné ná-

kazy - vztekliny, proběhne hromadné očkování psů proti vzteklině na území obvodu Ostrava-Jih.

Poplatek za naočkování psa 
je z části dotován obcí; občané, 
kteří mají řádně uhrazen místní 
poplatek ze psa, doplácejí 50,- Kč 
na místě, ostatní hradí plnou cenu!

• Zvířata musí být opatřena 
náhubkem a vodítkem!

• Očkovací průkaz s sebou!
• Očkování se provádí pouze 

1x ročně a je určeno pro psy 
starší šesti měsíců. 

Zajištění očkování psů proti 
vzteklině je pro chovatele povinné. 
Platným dokladem o provedeném 

očkování je pouze očkovací průkaz 
psa. Vystavení nového očkova-
cího průkazu bude za poplatek 
možné i na místě. Bližší informace: 

referát životního prostředí telefon: 
599 430 224, 378, 207.

Ing. Petr Halfar, 
vedoucí odboru výstavby a ŽP

DATUM a HODINA: MÍSTO KONÁNÍ OČKOVÁNÍ:

út 6. června 2017
08:00 – 09:30
10:00 – 12:00
13:30 – 15:00

Očkujeme postupně na třech místech:
ul. Dolní, Zábřeh (Hasičská zbrojnice u podchodu)
ul. Husarova, Výškovice (poblíž kostela)
ul. Alberta Kučery 1, Hrabůvka (bývalá služebna městské policie, dnes 
objekt Technických služeb Ostrava-Jih, p.o.)

čt 8. června 2017
08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Veterinární klinika Vítkovice (veterina u vlakového nádraží Vítkovice) 

pá 9. června 2017
08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

ul. Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada bývalé mateřské školy, naproti 
ZŠ Provaznická)

Děti se dozvěděly 
o historii obvodu

Dne 1. března 2017 se vyda-
la vybraná skupinka žáků ZŠ 
Ostrava – Výškovice, Srbská 2 
s paní učitelkou Šárkou Feketso-
vou do Knihcentra u Výstaviště 
v centru Ostravy. Po příjezdu jsme 
se usadili a čekali jsme na pří-
chod pana Mgr. Petra Přendíka, 
kronikáře Ostravy-Jihu. Naši 
cestu historií jsme začali povídá-
ním o části Hrabůvka, Zábřeh, 
Dubina, Bělský les a Výškovice. 
Sledovali jsme vývoj těchto 
městských částí od jejich založení 
až po současnost. Dozvěděli jsme 
se mnoho zajímavostí a informací, 
které mnoho lidí v obvodu neví, 
jako např. o letišti u Dakoty nebo 
o historii vítkovického nádraží. 
Také jsme zhlédli ukázku z ně-
mého fi lmu z roku 1928, ve které 
se slavnostně otevírala Jubilejní 
kolonie za přítomnosti vynálezce 
Františka Křižíka. Povídali jsme si 
také o činnosti spolku JIHAN, kte-
rý se snaží náš obvod zvelebovat 
svépomocí. Všem zúčastněným se 
přednáška líbila a těšíme se na dal-
ší setkání. 

Patrik Foldyna, ZŠ Srbská 2, 9. A
Jana Bernat, ZŠ Srbská 2, 9. A

Napsali jste nám
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Domov Čujkovova
se otevře hostům

Domov Čujkovova v Zábřehu, 
pořádá 4. dubna v době od 9 do 
17 hodin s přestávkou mezi 
11.30 a 13. hodinou den otevře-
ných dveří. Domov poskytuje služ-
by domova pro seniory a domova 
se speciálním režimem. Jedná se 
o celoroční pobytové sociální služ-
by určené dospělým lidem ve věku 
27 až 64 let a seniorům, kteří se 
dostali do nepříznivé životní nebo 
sociální situace z důvodu sníže-
né soběstačnosti, dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu 
a potřebují pravidelnou pomoc jiné 
osoby.  (red)  

Matka pěti dětí s nezaměstnaným manželem málem přišla o střechu nad hlavou

Paní Andrea se na sociálku obrátila na poslední chvíli
 �Ocitnout se na pracáku není žádná legrace, zvlášť když tam skončí jediný živitel rodiny. 

Pokud máte navíc pět dětí, z toho jedno postižené, může to být skutečné drama.

Jak jsme vás už informovali 
v minulém čísle, postupně vás 
budeme seznamovat s příběhy lidí, 
kteří se dostali na dno a jen díky 
sociálním pracovnicím se z něj 
dokázali odrazit. 

Dnešní příběh je o sedmatři-
cetileté paní Andreji, matce pěti 
nezletilých dětí, z nichž jedno je 
vážně zdravotně postižené. Aby 
se mohla o něj starat, musela 
zůstat doma. Její manžel sice pů-
vodně pracoval, ale když o práci 
přišel, rodina nečekané snížení 
příjmů nezvládla a zadlužila se 
na nájmu. 

„Na základě těchto skutečností 
jsme paní Andreu v rámci cíleného 
vyhledávání osob (depistáže) oslo-
vili a nabídli její rodině pomoc,“ 
vypráví sociální pracovnice Petra 
Holendová z městského úřadu 
Ostrava-Jih. 
Za pět minut dvanáct

Svízelná situace rodiny byla 
umocněna ještě faktem, že paní 
Andrea nepřišla na sociálku 
požádat o pomoc včas a vydala se 

tam až dva týdny před ukončením 
nájemní smlouvy. 

„Když k nám přišla, neznala 
přesnou výši dluhu ani penále. 
Na majetkovém odboru jsme 
pak zjistili, jakou částku je nutné 
uhradit. Protože doba k vyřešení 
problému byla velmi krátká a výše 
dluhu poměrně vysoká, musela 
pomoci širší rodina,“ doplňuje 
sociální pracovnice.
Zapojila se celá rodina

Rodina paní Andreji začala 
dluh splácet, a to po splátkách, 
které byla schopna ze svého  roz-
počtu vyčlenit. Nebylo tedy třeba 
schvalovat splátkový kalendář. 
Skvělé bylo i to, že pětinásobná 
matka už zároveň řádně hradila 
měsíční nájemné. Než se podařilo 
dluh zcela uhradit, bydlela rodina 
zhruba půl roku bez platné nájem-
ní smlouvy. 

„Po uhrazení dlužné částky 
jsme sepsali s paní Andreou 
žádost o prominutí poplatků 
z prodlení, ve které popsala 
důvody vzniku dluhu a současnou 

situaci rodiny. Žádosti rada města 
obvodu vyhověla,“ konstatuje 
Petra Holendová s tím, že při 
schvalování žádosti radní přihlédli 
i ke skutečnosti, že rodina splatila 
dluh i bez splátkového kalendáře 
v poměrně krátké době a nájemné 
řádně hradila i v době, kdy neměla 
platnou nájemní smlouvu. „Díky 
odpuštění poplatků z prodlení 
si mohla paní Andrea požádat 
o obnovení nájemní smlouvy,“ 
upřesnila Holendová.

V současné době rodina žije 
ve svém původním bytě, má již 
vyřízeny dávky státní sociální 
podpory i dávky pomoci v hmot-
né nouzi a náklady na bydlení 
je schopna bez větších potíží 
hradit. Bez výrazné pomoci 
širší rodiny by se ale ze začátku 
neobešla. 

„Všem občanům, kteří se 
ocitnou v podobné situaci, dopo-
ručujeme, aby veškeré problémy 
řešili včas. V tomto případě sice 
vše dobře dopadlo, ale není to pra-
vidlem a mnohdy již pomoci není,“ 
uzavřela Petra Holendová.  (sy)

Ve sto jedna letech zpívá, hraje kuželky a srší humorem
 � Setkání s Janem Gomolou bylo jako pohlazení po duši. Laskavý humor, radost ze života, bezchybná paměť a hlas jako 

zvon – i tak by se dal popsat muž, který právě oslavil neuvěřitelných sto jedna let. 

Marie Stypková

Narodil se v březnu 1916, tedy za císaře 
Františka Josefa, dětství prožil v údolí Dolní 
Lomné na Jablunkovsku. Byl prostřední z pěti 
dětí, měl tři bratry a sestru. Bydleli v dřevěné 
chaloupce na okraji pralesa Mionší. 

Když mu byly tři roky, vznikla samostatná 
Československá republika a prvním prezi-
dentem se stal Tomáš Garique Masaryk. Jen 
pár dnů předtím navštívil jeho rodiče vysoký 
německý důstojník z tamní Lesní správy a celé 
údolí, které Gomolovým patřilo, odkoupil. 
„Dva dny nato padla měna, a tak rodiče přišli 
během pár dnů o pozemky i o peníze. Naprosto 
je to zruinovalo,“ líčí tuto dobu jubilant, které-
mu by jeho věk hádal málokdo. 

Ve svém vyprávění pak pokračuje a vzpomí-
ná, že v roce 1939, kdy mu bylo 23 let, odešel 
za prací do Německa. Tam musel zakrátko na-
rukovat do armády – do německé. „Neměl jsem 
na vybranou, a tak jsem s německými vojáky 
prošel tři fronty – ve Francii, Polsku a Rusku. 
V Rusku mi byla taková zima, že i když jsem 
na sebe navlékl všechno, co jsem měl, nebyl 
jsem schopný se zahřát. Když jsem plivnul, 
zmrzlo to, když jsem se šel vyčůrat, ve vzduchu 
zůstal rampouch,“ vzpomíná dnes už s úsmě-
vem pan Jan a připouští, že i tato zkušenost ho 
zocelila natolik, že mu pomohla dožít se tak 
vysokého věku. Na vojně byl až do května 1945, 

pak se vrátil domů. Jeho dva bratři takové štěstí 
neměli, jeden z nich padnul za války ve Francii, 
druhého zabil padající traktor, když pracoval 
u Lesní správy v Trutnově. 

Na otázku, které období bylo pro něj 
nejlepší, s laškovným úsměvem odpovídá, že 
za komunistů. „Udělali mě tehdy papalášem 
v Okresním stavebním podniku v Třinci. Přes-
tože jsem byl vyučený malíř a lakýrník, přišel 
za mnou jeden komunista, zavedl mě do hezky 
vybavené kanceláře a sdělil mi, že budu hlav-
ním ekonomem. Vůbec jsem nevěděl, co mám 
dělat, tak jsem chodil od kanceláře ke kancelá-
ři a docela se nudil. Nakonec mě vozili autem 
a já předělával mzdy z hodinových na úkolo-
vé, což byla práce pro inženýry,“ poukazuje 
na běžné manýry tehdejších soudruhů pan 
Gomola. V práci se mu prý líbilo, ale neustále 
na něj tlačili, aby vstoupil do KSČ. „Odolával 
jsem deset let, ale když pak na mě nasadili 
špicla, dal jsem výpověď a šel dělat na šachtu. 
V Dole Fučík v Petřvaldě jsem fáral osmnáct 
let,“ dodává.

Pan Jan žije v Domově Čujkovova v Zábřehu 
už 22 let a tvrdí, že patří do inventáře. Přišli 
jsme sem i s mou ženou, ta ale před čtrnácti lety 
zemřela.“ Oslavy narozenin pana Jana určitě 
nepatřily do kolonky „ofi ciální“. „Ještě pořád 
nádherně zpívá a všichni ho tady máme rádi,“ 
shodly se pečovatelky. A jaký má pan Gomola 
recept na dlouhověkost? Nikdy prý nebral léky. 

Oslavenci přišli popřát i letos s kyticí a dár-
kovým košem i zástupci městského obvodu 
Ostrava-Jih  v čele s místostarostkou Věrou 
Válkovou, která si s ním dokonce zazpívala. 

Jan Gomola oslavil 101 let. Ve svém věku hýří vti-
pem a energií. Na snímku s místostarostkou Věrou 
Válkovou, se kterou si zazpíval jednu z gorolských 
písní.  Foto / Marie Stypková

Výsadba stromů 
mladých

Na přelomu měsíců dubna 
a května se uskuteční tradiční 
akce s názvem Sady mladých. 
Bližší informace budou zájemcům 
rozeslány s dostatečným předsti-
hem. 

Bližší informace podá místosta-
rosta obvodu František Staněk 
na telefonních číslech: 599 430 360 
nebo 727 983 693. 

Kontaktovat jej lze i na adrese: 
frantisek.stanek@ovajih.cz.  (red)  
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jakou mají vojáci Armády 

PAK NEVÁHEJTE 

K NÁM!

WI-FI  
ZDARMA

WI-FI
ZDARMA

Vyperte a vysušte si prádlo na počkání !

Quickwash Hrabůvka
Dr. Martínka 1392/14A
( nad restaurací Šatlava )

www.quickwash.cz 

laundromat

PO-PÁ  8:00 – 20:00
SO-NE  9:00 – 20:00

nově
otevřeno

Quickwashhrabuvka

- osobní prádlo, zimní bundy, pokrývky a polštáře 
- povlaky na matrace, přehozy a závěsy    
- textilní koberečky, plyšové hračky  
- montérky a pracovní oděvy    
  a mnoho jiného... 

Tel: 731 318 000

Quickwash

Samoobslužná
prádelna
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AKTUALITY

Pasportizace chodníků ukázala, že nejpotřebnější 
je oblast ve Výškovicích

 �V lednu letošního roku byl na území našeho městského obvodu ukončen proces pasportizace chodníků. Smyslem bylo 

odborně posoudit stavebně technický stav všech komunikací pro pěší. 

Podle stupně poškození a vyká-
zaných poruch bylo jednotlivým 
úsekům chodníků přiřazeno 
bodové ohodnocení, další body 
byly komunikacím uděleny v ná-
vaznosti na jejich celkový význam. 
Na základě získaných bodů byly 
komunikace zařazeny do tří zá-
kladních skupin. Ty, které získaly 
11 a více bodů, by měly být řešeny 
prioritně. „Pasport také informuje 
o orientační ceně za opravu jednot-
livých úseků, a to vždy ve dvou 
variantách. Buď má být provedena 
celková rekonstrukce chodníku 
s úpravou povrchu do zámkové 
dlažby, nebo celková rekonstruk-
ce, popřípadě oprava chodníku 
s úpravou povrchu z asfaltu,“ 
popsala Petra Bálková, vedoucí 
oddělení dopravy městského 
obvodu Ostrava-Jih. Zároveň 
dodala, že provedená pasportizace 
je pouze informativním sdělením 
o skutečném stavu komunikace, 
sama o sobě nemůže být jediným 
podkladem pro plánování či přímé 
zadávání oprav či rekonstrukcí. 

Dlažba, nebo beton?

„V řadě případů se totiž 
vyskytují výraznější vady pouze 
v určitých úsecích chodníků, 

kdy je vzhledem k opakujícím se 
poruchám žádoucí opravit větší 
ucelenou část. Poruchy mohou být 
také způsobeny různými příči-
nami, a k dosažení ekonomicky 
výhodné opravy (tedy optimálního 
poměru vynaložených nákladů 
na opravu a údržbu a životnosti) 
je proto nezbytné další posouzení, 
jakou technologií chodník opravit 

a v jakém rozsahu,“ vysvětlila. 
Miroslav Holenka z téhož odboru 
pak doplnil, že i proto by se měly 
chodníky opravovat v ucelených 
úsecích, a to takovým způsobem, 
aby byla zaručena dostatečně 
dlouhá životnost a nebylo nutné 
do oprav investovat po relativně 
krátké době opět značné fi nanční 
prostředky. „Toto posouzení by 

mělo být plně v kompetenci projek-
tanta,“ upřesnil.

Prioritou je skoro 
11 kilometrů chodníků

Pro účely pasportizace bylo úze-
mí městského obvodu rozčleněno 
na celkem šest lokalit. Na základě 
požadavků vedení radnice má být 
prioritně řešena oblast Výško-
vic. V nejbližší době proto bude 
odborným projektantům zadáno 
zpracování projektové dokumenta-
ce pro tuto lokalitu. 

V oblasti Výškovic jsou mezi ko-
munikace k prioritnímu řešení (tedy 
s bodovým ohodnocením 11 a výše) 
zařazeny chodníky o celkové výmě-
ře zhruba 10 500 metrů čtverečních. 
„Pokud by se uvažovalo o nejlevněj-
ší variantě opravy výměnou asfal-
tového povrchu, orientační náklady 
na tuto lokalitu jsou odhadovány 
na 7,5 milionu korun včetně DPH,“ 
upřesnila Petra Bálková. 

Zakázku na pasportizaci chod-
níků realizovala společnost DIGIS, 
spol. s. r. o. na základě uzavřené 
smlouvy o dílo. 

(Jednotlivé výstupy pasportiza-
ce celého území městského 
obvodu Ostrava-Jih najdete na:
 www.ovajih.cz). (sy)

Pozor na uzavírky v Zábřehu
Ani letos se náš obvod neobejde bez různých uza-

vírek a omezení. Až do 18. června potrvá uzavírka, 
která je rozdělena na dvě etapy. Ta první začala 
20. března na části místní komunikace III. třídy mezi 
ulicemi Chalupníkova a Bastlova. Ukončena by měla 
být 7. května. Na ni naváže druhá etapa, kdy se silni-
čáři přesunou na Mozartovu ulici a budou opravovat 
úsek mezi ulici Bastlovou a U Skleníku. Práce by 
měly být dokončeny 18. června. „Důvodem povolení 
uzavírky je provádění stavebních prací za účelem 
opravy stávajících kanalizačních stok a vodovodních 
řadů. Zhotovitelem akce je společnost Ostravské 
vodárny a kanalizace, konkrétně Vladimír Vel-
čovský, který je osobou zodpovědnou za uzavírku 
komunikací, objížďku a za organizování a zabezpe-
čení akce,“ uvedla vedoucí oddělení dopravy Petra 
Bálková. 

Do dvou mostů na Plzeňské se 
zakousnou bagry

Demolici si vyžádá havarijní stav dvou mostů 
v Plzeňské ulici. Jedná se o tramvajové mosty přes 
Rudnou ulici a přes železniční a tramvajovou trať 
směrem k Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. 

Místo nich vzniknou dva nové mosty. Doprava 
v Rudné ulici nebude přerušena, provoz bude 
sveden v každém směru do jednoho jízdního pruhu. 
Největší úpravy se uskuteční mezi 1. dubnem 
a 15. září. V tomto období budou tramvajové linky 
12, 17 a 18 odkloněny přes vítkovické nádraží. Tram-
vaje v úseku mezi zastávkami ÚMOb Jih a Ferona 
nahradí autobusy.

Rozpočtová cena uvedených prací činila 131 mili-
onů korun včetně DPH. Vítězný uchazeč – Metrostav 
a. s., nabídl cenu 89,3 milionu korun. Práce budou 
hrazeny z rozpočtu města. 

Do ulic vjedou čisticí vozy, pozor 
na parkování

Rajónové čištění komunikací a parkovišť po zim-
ním období čeká i Ostravu-Jih. Aby se občané orien-
tovali, kudy projíždět čisticí vozy, budou jednotlivé 
komunikace s předstihem označeny přenosným 
dopravním značením. Na něm bude uvedena zóna 
zákazu zastavení, doba čištění, případně dopravní 
značka B 28 – „Zákaz zastavení“ a dodatkovou 
tabulkou s vyznačením termínu realizace. Vedení 
radnice prosí občany, aby umístěné dopravní značení 
respektovali tak, aby čištění proběhlo bez komplikací 
a v požadované kvalitě.  (sy)

Vážení přátelé, 
bydlím na konci sídliště 

V Zálomu a celé roky jsem byla 
zvyklá, že nějaká nasmlouvaná 
fi rma začala brutálně „ošetřo-
vat“ zeleň hlava-nehlava. Teď 
vidím, jak Technické služby Os-
trava-Jih umí rozlišit výsadbu 
podle výšky, jak jsou keře krásně 
tvarované, jak jejich lidé očistili 
chodníky, kde byla léta nane-
sená hlína. Prostě udržovaná, 
pečovaná, pěkná zeleň.

Zdravím a moc přeji dobré 
ohlasy i od jiných občanů, 

Radana Parmová, 
V Zálomu, Ostrava - Jih

Ilustrační foto

Napsali jste námMěli byste vědět

Další informace 
najdete na 
www.facebook.
com/mob.ovajih
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NÁZORY

Systémová koncepce v dnešním školství ne-
existuje. České školství dlouhodobě stagnuje. 
I když existuje spousta příležitostí ke změnám, 
zdá se, že systémová koncepce chybí, resp. 
koncepce vždy začíná a končí s příslušným 
ministrem. Stále se pouze hovoří o tom, že by 
se měla zvýšit kvalita vzdělávání, ale neví se, 
jak tento problém správně uchopit. 

Cílem vzdělávání je, aby žáci dosáhli učením 
co nejvyšší přidanou hodnotu, ale realita je 
opačná. Snižují se výsledky při testování žáků, 
zhoršují se výstupy ze studia, a to především 
u matematiky a českého jazyka. 

Co je důvodem této situace? Dnešní žáci jsou jiní 
– většinou se nechtějí příliš učit, školu chtějí vnímat 
spíše jako zábavu. Chybí jim píle, vytrvalost, cíle-
vědomost a zájem o věc. Rodina příliš nepodporuje 
studijní návyky a rodiče ponechávají vzdělávání 
zcela na škole, jenže tato odpovědnost neleží pouze 
na škole.  A jaké má postavení současný učitel? 
Ve většině případů již není autoritou pro své žáky 
ani jejich rodiče, tak jako tomu bylo v minulosti. 
Veškerý neúspěch žáka je často neprávem přičítán 
škole, učitel bojuje se špatnými studijními návyky 
svých žáků. Hovoří se o tom, že by žáci neměli mít 
jen encyklopedické znalosti, ale na čem budou 
stavět, pokud mají mít schopnost argumentovat?

Navíc je dnešní učitel zatížen nepřiměřenou 
administrativou související s prací třídního 
učitele, problémy výchovného poradenství, 
garanta předmětu či oboru a chybí jim čas 
na inovace ve vzdělávacím procesu. 

Práce učitele je posláním, a ne každý člověk je 
k tomu předurčen. Za cenné připomínky děkuji 
paní Ing. Evě Kazdové, ředitelce Obchodní aka-
demie a VOŠS v Ostravě - Mariánských Horách.

Tato otázka by si zasluhovala širokou disku-
si, aby nedocházelo ke zjednodušování.  
Co ukazují výsledky různých šetření i meziná-
rodních? Například šetření TIMSS ukazuje, 
že v matematice jako bychom nedokázali 
dostatečně rozvíjet nejnadanější žáky, hodnota 
z roku 2015 je poloviční oproti roku 1995 
(tehdy 16 %, nyní 8 % roku), zhoršují se také 
hodnoty v přírodovědné oblasti. Prostě ti nej-
lepší se ztrácejí.

„Představa českého školství o tom, že selek-
tovaný systém vzdělávání je nejefektivnější, 
je iluzí, jak mezinárodní šetření ve vědo-
mostních (TIMSS) a gramotnostních (PISA) 
úrovních ukazují. Výsledky naopak potvrzují 
to, že systémy, které jsou heterogenní, mají 
jak větší podíly žáků na úrovni těch nejlep-
ších, tak zároveň menší podíly na úrovni těch 
s nejhoršími výsledky,“ (míní ústřední školní 
inspektor). 

Jaká je však realita českého školství? Nad-
bytek víceletých gymnázií, kdy již po pátém 
ročníku k selekci dochází. A když ne po pátém, 
tak po sedmém ročníku. Nadbytek středních 
škol, kam jsou přijímáni žáci bez dostatečných 
znalostí a dovedností. To vše žáky nenutí k dů-
sledné práci a pak se nemůžeme divit, že např. 
čtvrtina studentů u maturity z matematiky 
propadne. Snad reforma fi nancování regio-
nálního školství, nový kariérní systém, pokud 
bude mít efekty slibované jejich autory, dá šanci 
vrátit kvalitu českého školství na jeho předlis-
topadovou úroveň. 

A co mi v současném školství vadí, v čem 
vidím rezervy? Na tuto otázku lze odpovědět 
jednoznačně: nesystémovost, nekoncepčnost, 

neustále se měnící legislativa, její zbrklé a ne-
připravené zavádění. Řekla bych, že rezervy se 
velmi ztenčily. Dříve byly v nasazení, v tvůrčí 
práci pedagogů, v jejich entuziasmu. Tyto 
rezervy jsou ale v současné době značně vyčer-
pané právě v důsledku neustálých nesystémo-
vých změn. 

Sám pracuji ve vysokém školství, a to 
dokonce v rámci obvodu Ostrava-Jih na Fa-
kultě bezpečnostního inženýrství. Pracuji 
se stovkami mladých lidí. Proto se snažím 
být optimistou, budou-li na mladé talentova-
né lidi kladeny odpovídající nároky. Úroveń 
vzdělání škol pokládám obecně za dobrou,  ale 
přesto je nutno konstatovat, že za poslední 
desítky let poklesla. Na základních i středních, 
a tím pádech i na vysokých školách. Je smutné 

zjištění, že někteří studenti nemají na vysoké 
škole co dělat. Vysoká škola by například ne-
měla dohánět to, co by se posluchač měl naučit 
na střední škole. Formulovat názory, ovládat 
český jazyk, mít poznatky ze zeměpisu, práva, 
historie, přírodních věd, všeobecných znalostí, 
lidské etiky. Vadí mi příliš velký počet sou-
kromých škol, jakkoliv proti nim nic nemám. 
Desítky ekonomických a správních univerzit 
ale nejsou dobře. Velký počet vysokoškoláků 
tak neznamená automaticky výhru společnosti 
jako celku. Na základních a středních školách 
bych prosazoval výuku lidské etiky, nauku o in-
formacích (a jejich správné zacházení s nimi) 
a dbal na intenzivní četbu literatury a rozvíjení 
logického myšlení.

 � Jaká je podle vás úroveň vzdělání v Česku? Co vám v současném školství vadí, v čem vidíte rezervy?

 Zeptali jsme se zastupitelů

Mgr. Jiří Dostál

KDU–ČSL

Mgr. Dagmar 

Hrabovská

Hnutí OSTRAVAK

doc. Ing. Jan 

Nevima, Ph.D.

ČSSD

Snad reforma fi nancování 
vrátí do škol bývalou 
kvalitu.Práce učitele je posláním 

a ne každý
je k tomu předurčen.

Prosazoval bych 
výuku 
lidské etiky.

Putovní výstava o historii Ostravy zamíří i do našeho obvodu
Ostrava slaví tento rok 750 let. První zmín-

ku o ní napsal biskup Bruno do své závěti 
z 29. listopadu 1267. Naše dějiny jsou ale 
přesto mnohem, mnohem starší. I proto 
připravil Archiv města Ostravy společně 
s ostravským magistrátem v průběhu celého 
roku řadu výstav, přednášek, soutěží, turnajů, 
videoprojekcí, ohňostroj a další akce. Prozra-
díme zatím jen to, že do Ostravy slavnostně 
přijede vlak. 

Součástí letošních oslav je i putovní výstava 
s názvem Od Petřkovické venuše k Dolní 
oblasti, která mapuje nejdůležitější milníky 
v dějinách města. Postupně ji uvidí obyvatelé 

všech ostravských obvodů včetně občanů 
„Jihu“. Výstava měla svou premiéru 9. ledna 
symbolicky v Petřkovicích. Na pěti putovních 
panelech zmapovali organizátoři celou historii 
Ostravy. „A nebylo to lehké. Věřím, že jsme 

vybrali ty nejvýznamnější milníky v dějinách 
města,“ uvedla Blažena Przybylová, ředitelka 
Archivu města Ostravy. 

V lednu byla výstava kromě Petřkovic 
k vidění také ve Vítkovicích, v únoru se 
přesunula do Krásného Pole a Michálkovic 
a v březnu do Hrabové a Svinova. Na občany 
našeho obvodu čeká letos v červenci. „Panely 
budou k dispozici od 1. 7. 2017. Čtyři panely 
ve zkratce shrnují dějiny města jako celku, 
dva panely se budou týkat celého obvodu 
Ostrava-Jih, to znamená, že zde budou 
zmiňovány i dříve samostatné obce,“ doplnila 
Przybylová.  (sy)
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NAŠI SENIOŘI

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 březnu oslavili významné výročí:

Jan Gomola  101 let

Františka Boušová   99 let

Drahomíra Černochová 96 let

Marie Vzatková   96 let

Jiřina Víchová 95 let

Vlasta Pavlíčková   94 let

Leopolda Jaroňová   92 let

Božena Formanová   91 let

Božena Nečesaná   90 let

Josefa Gazdová   90 let

Ludmila Sýkorová   90 let

Vlasta Závodná   90 let

Růžena Fabiová   85 let

Jiřina Kyselková   85 let

Emil Helis   80 let

Anna Lisová   80 let

Juraj Dziak   80 let

Milena Frydrychová   80 let

Zdeněk Motyl 80 let

Josef Řeha   80 let

Marie Slaninová   80 let

Věra Baarová 80 let

Šebastian Doležel   80 let

Josef Horák   80 let

Oto Jánošík   80 let

Štefan Kujaník   80 let

Anna Wolfová 80 let

Libuše Kutá   80 let

Ružena Zagatová   80 let

Ludmila Drškovičová 80 let

Ladislav Swigoň   80 let

Otakar Olbort 80 let

Jiří Skalák   80 let

Rudolf Pučan 80 let

Zdeněk Stoklasa    80 let

I dříve narození měli ples
 �O ples seniorů, který se letos konal už podruhé v Domě kultury 

Akord, byl nebývalý zájem. 

Nejen lidé z „Jihu“, ale také 
z mnoha dalších ostravských obvodů 
se sjeli v neděli 12. března odpoledne 
do kulturního domu, aby se dobře 
pobavili. Výjimkou nebyli ani senioři 
z okolních měst. 

„Pozvala nás známá ze Zábřehu, 
tak jsem se vyšňořili a jeli. A nelituje-
me toho, zábava je skvělá,“ zhodnotili 
manželé Mališovi z Frýdku-Místku.

Spokojeni byli i ostatní. A není se 
co divit. Vždyť ples, na který přispěl 
nemalou částkou nejen městský 
obvod Ostrava-Jih, dary do tomboly 
věnovaly také některé ostravské ob-
vody, byl nabitý skvělým programem 
a bohatou tombolou. Šárka Zubková, 
společně se Zdeňkem Kačorem celý 
ples moderovala.

Ples slavnostně zahájili všichni 
patroni plesu, následovalo předtanče-
ní v podání profesionálního tanečního 
páru, k tanci hrála skupina Klasik, 
nechybělo ani vystoupení mažoretek 
či orientálních tanečnic. 

Záštitu nad plesem již tradičně 
převzali Martin Bednář, starosta, 
František Staněk, místostarosta, a  
Adam Rykala, radní obvodu Ostrava-
-Jih.  (sy)

Jubilanti převzali dárkové balíčky a připili si na zdraví
 � Lidem, kteří se dožívají v tom kterém měsíci osmdesá-

ti, pětaosmdesáti, devadesáti a více let, se snaží vedení 

a zaměstnanci obvodu Ostrava-Jih zpříjemnit jejich krásné 

životní jubileum. 

I proto se s nimi jednou měsíčně, 
vždy v neděli odpoledne, setkávají 
v bezbariérovém K-Triu. „Každé-
mu z oslavenců pokaždé popřeje 
a poděkuje za všechno, co vykonali, 
některý ze zastupitelů, mimo to jim 
předá dárkový balíček a připije jim 
na zdraví,“ popisuje Šárka Zubková 
z radnice na Jihu. Pro seniory, jak 
muže, tak ženy, je pokaždé připraven 
také kulturní program, jehož součás-
tí je většinou i vystoupením žáka ze 
Základní školy Provaznická. K tanci 
zpěvu a poslechu zahraje babičkám 
a dědečkům harmonikář.  „Úžasná 
atmosféra těchto pravidelných se-

tkání nabije každého z přítomných 
novou energií a domů odcházejí 
s pocitem, že na ně někdo myslí,“ 
popisuje Šárka Zubková. Dodává, 
že řada oslavenců přichází často 
s doprovodem svých dětí, vnuků 
a pravnuků.

„Mám ráda tato setkání, 
navážeme tady mnohá přátelství, 
lidé, kteří se tady sejdou, jsou 
totiž z různých koutů obvodu 
a většinou se neznají. Já si tady loni 
našla kamarádku a od té doby se 
navštěvujeme, jezdíme na výlety, 
občas zajdeme na kafíčko,“ říká 
pětaosmdesátiletá paní Alena.  (sy)

Milým oslavencům přejeme pevné zdraví

O ples seniorů v KD Akord byl velký zájem. 
Všichni dříve narození se po skvělém 
programu rozcházeli do svých domovů 
s úsměvem na rtech.  Foto / Jiří Urban

Na pravidelná setkání v K-Triu se jubilanti těší. Obvod pro ně pokaždé nachystá 
nějaké malé překvapení ve formě kulturního představení a malého dárku. 
Tentokrát se všichni vyfotili v roztomilých kloboučcích.  Foto / Jiří Urban
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Pro milovníky kvalitní kinematografi e jsou připraveny Oscarové lahůdky

V dubnu se těšte na Oněgina, Dragouna i stavění máje
Když začínám psát tyto řádky, 

jsem plna nadšení z minulého 
víkendu. Navštívila jsem totiž 
vyprodaný recitál Hany Fialové 
v Komorním klubu, byla jsem více 
než spokojenou divačkou přenosu 
z Metropolitní opery „kontro-
verzního“ pojetí opery Antonína 
Dvořáka - Rusalka, kdy se v kině 
Luna tleskalo a tekly slzy. Miluji 
ducha povznášející atmosféru 
běžného dne

Pokud jste to tentokrát nestihli, 
také v měsíci dubnu nabízíme 
atraktivní a žhavé tituly. Začneme 
pozvánkou na připravované dva 
přenosy z Metropolitní opery 
(MET) New York na velkém 
fi lmovém plátně, přičemž ušetříte 
za letenku. Zveme vás v neděli 
2. dubna 2017 od 16 hodin na in-
scenaci Mozartova Idomenea, kte-
rá se na jeviště MET vrací po více 
než deseti letech, a už proto stojí 
za vidění. Druhou operní pozván-
kou do MET dne 30. dubna 2017 
od 16 hodin je od P. I. Čajkovského 
- Eugene Onegin, kde operní hvěz-
da Anna Netrebko vystoupí v jedné 
ze svých stěžejních rolí – jako 

upřímná Taťána v operní adaptaci 
slavného Puškinova románu. 
V kině Luna přivítáme dokumentár-

ní fi lmový festival s názvem Jeden 
svět s tematikou lidských práv, který 
zaštiťuje společnost Člověk v tísni 

a který nám naservíruje to nejlepší 
z lidsko-právních dokumentárních 
fi lmů, které informují o tématech, 
před kterými nesmíme a nechceme 
zavírat oči a uši. Festival bude v na-
šem kině k vidění dne 9. dubna 2017, 
a to v projekčních časech 15.00, 
17.00 a 19.30 hodin s doprovodným 
diskusním programem.

Pro milovníky kvalitní kinema-
tografi e připravujeme Oscarové 
lahůdky – deset fi lmů, které 
musíte vidět. V Komorním klubu 
vystoupí 27. 4. Roman D ragoun, 
skvělý hudebník a klávesista se 
svým sólovým projektem. Jeho 
album Samota bylo podle týdeníku 
Instinkt jedním z pěti nejlepších 
českých alb roku 2016. 

28. dubna jsme připravili již 
tradiční a oblíbenou akci Stavění 
máje ve spolupráci se Sborem 
dobrovolných hasičů v Ostravě - 
Zábřehu. Oživíme lidové tradice 
a přiblížíme je současné generaci. 
Program bude zpestřen hudební 
produkcí skupiny Tygrasz a jejich 
hostem, ostravským písničkářem 
Mendošem.

  Renáta Valérie Nešporek

Na fi lm Zahradnictví a Rodinný přítel se diváci mohou těšit 27. dubna 
v 17:45 a ve 20 hodin. Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ vypráví o třech rodinách: 
rodině leteckého radiotelegrafi sty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodi-
ně majitele zahradnictví.   Foto/ K-Trio

Kulturní dům K-Trio –TRIO

Dr. Martínka 1439/4, 
Ostrava-Hrabůvka

Výstavy – Galerie K-Trio
ZAHRADA 
výstava výtvarných kurzů seniorů pod 
vedením Josefa Odrážky. 
TINGA TINGA - prodejní výstava obra-
zů, restaurace K-TRIO
4. 4. 9.00 až 13.00
ASERTIVITA 
– cesta ke spokOjeným vztahům
Rrovnocenný vztah, bezproblémová 
komunikace v  partnerském vztahu 
i na pracovišti. Sobotní seminář vám 
pomůže uvědomit si křehkou hranici 
mezi asertivitou a agresivitou. Vede 
ing. Vlasta Gazdová, vstupné 600 Kč, 
předprodej KD K-TRIO
2., 9., 23., 30. 4. v  17.00 
TANEČNÍ VEČERY 
Živá hudba, pro příznivce společenské-
ho tance se skupinou DOMINO, vstup-
né 40 Kč, předprodej KD K-TRIO
16. 4. 17.00 
POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA živá hudba, pro 
příznivce společenského tance se sku-
pinou DOMINO, speciální host, vstupné 
60 Kč, předprodej KD K-TRIO
22. 4. od 9.30 do 13.30 
OSTŘE VIDĚT, JASNĚ SLYŠET, VOLNĚ 
DÝCHAT, PRUŽNĚ CHODIT

Dechová cvičení, cviky pro zlepšení 
držení těla, cviky pro páteř, klouby, 
chodidla, oči. Mentální cvičení pro 
zlepšení zraku a sluchu pod vedením 
Mgr. Zuzany Kaiser, vstupné 600 Kč, 
předprodej KD K-TRIO

24. 4. 18.00 
ŽENSKÉ ZDRAVÍ
besední pořad s MUDr. Helenou Más-
lovou, první dámou české psychoso-
matické medicíny. Každá druhá žena 
kolem čtyřicítky má závažný zdravotní 
problém. Sami svým životním stylem 
určujeme, zda onemocníme, vstup-
né 120 Kč, předprodej KD K-TRIO 
28. 4. od 15.30 
STAVĚNÍ MÁJKY – kapela TYGRASZ, 
MENDOŠ, soutěže, ukázka hasičské 
techniky, vstup zdarma 
29. 4. od 9.00 do 14.00
Shamballa 1024 I. a II. stupeň
Léčebný energetický systém přístup-
ný všem, jenž intuitivně cítí a chtějí se 
naučit s ní pracovat, vstupné 750 Kč, 
předprodej KD K-TRIO 

Dětem 
9. 4. v 10.00 
JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL 
veselá, poučná i malinko strašidelná 
pohádka pro děti, vstupné 50 Kč, KD 
K-TRIO, OIS

Komorní klub

Velfl íkova 8, 
Ostrava-Hrabůvka, tel. 596 739 107

6. 4. - 18.00
ISLAND 
Země ledu a ohně. Cestopisná před-
náška Radima Ptáčka o loňské výpravě 
na tento severský ostrov. Vstupné 
60 Kč, předprodej KD K-TRIO, v den 
akce na místě od 17.30 
8. 4. - 16.00
JARNÍ KONCERT 

Účinkují Adam Grygar – zpěv, Daniela 
Grygarová – housle, Regina Bednaří-
ková – klavír. Program R. Leoncavallo, 
J. Massenet, M. de Falla, P. de, Sarasate, 
P. I. Čajkovskij, B. Smetana, 
A. Dvořák aj. Vstupné 120 Kč, předpro-
dej KD K-TRIO, OIS, v den akce na místě 
od 15.30
22. 4. v 19.00
JUSTIN LAVASH 
Kytarista z Velké Británie, umělec oje-
dinělého stylu a s hlasem, jenž odráží 
funky i drsnou tvář osudu, kritiky 
označován za performera světové 
úrovně, Justin Lavash, sochá své písně 
do protékajícího času a drží tak poslu-
chače v napětí i bázni, vstupné 140 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, OIS, v den akce 
na místě od 18.30
27. 4. - 19.00
ROMAN DRAGOUN 
sólo, koncert české rockové legendy, 
vstupné 120 Kč, předprodej, KD K-TRIO, 
OIS, v den akce na místě od 18.30

Kino Luna

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

2. 4. v 16:00 
Metropolitní opera New York
IDOMENEO - Wolfgang Amadeus 
Mozart. V klasické inscenaci Jean-
-Pierre Ponnellea se v titulní roli 
objeví Matthew Polenzani, jako Elektra 
vystoupí Elza van den Heever, Iliu 
ztvární Nadine Sierra, Idamanteho 
Alice Coote a Arbaka Alan Opie. 

Dirigent James Levine. Nastudování 
italsky s anglickými a českými titulky. 
Předpokládaná délka 3 hodiny 
58 minut (2 přestávky). Vstupné 
300 Kč, v rámci abonmá 250 Kč
3.  – 5. 4. v 15:30
Pes ro©ku (USA 2016) - animovaný / 
rodinný / komedie, české znění, pří-
stupný, 80 minut. Vstupné 90 Kč
3. 4. v 17.45 
Bába z ledu (ČR 2017 -drama / kome-
die, režie Bohdan Sláma, od 12 let, 
106 minut. Vstupné 60 Kč.
3. – 5. 4. ve 20.00 
Ghost in the Shell /3D/ (USA 2017) - 
akční / drama / sci-fi  / thriller, české 
titulky, od 12 let, 106 minut. Vstupné 
150,- Kč

4. 4. v 17.30 
Z Oscarové kolekce 
Moonlight, USA 2016), drama, české 
titulky, od 12 let, 111 minut. Vstupné 
60 Kč.
5. 4. v 17.30
Z Oscarové kolekce 
La La Land (La La Land, USA 2016), 
Komedie / romantický / muzikál / 
drama, české titulky, od 12 let, 
127 minut. Vstupné 60 Kč. 
6. – 8. 4. v 17.45. 
Masaryk (ČR / SR 2006), životopisný / 
drama / historický, režie Julius Ševčík, 
přístupný, 106 minut. Vstupné 110 Kč.
6. – 8. 4. ve 20.00 
ŽIVOT (Life, USA 2017), horor / sci-fi  / 
thriller, české titulky, od 15 let, 
96 minut. Vstupné 120 Kč.
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7. – 8. 4. v 15.15 
Kráska a zvíře (Beauty and th Beast, 
USA 2017), hraná adaptace animované 
klasiky, české znění, přístupný, 
130 minut.  Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
9. 4. – Jeden svět – festival doku-
mentárních fi lmů o lidských právech 
s doprovodným diskusním programem

dětská projekce 
15.00: Darované housle, Kimaru 
a kuřata, Bětka a chytré hlavičky
17.00:  Není úniku
20.00: Ada na radnici  - Na jednotlivá 
představení jednotné vstupné 70 Kč.
10. – 12. 4. v 15.15 
Kráska a zvíře (Beauty and th Beast, 
USA 2017) - hraná adaptace animované 
klasiky, české znění, přístupný, 
130 minut.  Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
10. 4. v 17.30 
Z Oscarové kolekce 
Jackie (Jackie, USA / Chile / Francie 
2016), životopisný / drama, české titul-
ky, od 12 let, 95 minut. Vstupné 60 Kč.
10. 4. ve 20.00 
T2 Transpotting (T2 Trainspotting, 
Velká Británie 2017), drama, režie 
Danny Boyle, české titulky, od 15 let, 
117 minut. Vstupné 100 Kč.
11. 4. 17.30 
Z Oscarové kolekce 
Fantastická zvířata a kde je najít 
/2D/ - (Fantastic Beasts and Where 
to Find Th em, Velká Británie / USA 
2016) - dobrodružný / rodinný / fan-
tasy, české znění, od 12 let, 133 minut. 
Vstupné 60 Kč.
11. – 12. 4. ve 20.00 
JOHN WICK 2 (John Wick: Chapter Two, 
USA 2017), akční / krimi / thriller, české 
titulky, od 15 let, 122 minut. Vstupné 
90 Kč.
12. 4. v 17.30
Nejšťastnější den v životě Olliho Mäki-
ho (Hymyilevä mies, Finsko / Švédsko 
/ Německo 2016) - životopisný / 
drama / romantický /sportovní, české 
titulky, od 12 let, 92 minut. Vstupné 
80 Kč
13. – 19. 4. v 15.30 
Šmoulové: Zapomenutá vesnice /2D/ 
(Smurfs: Th e Lost Village, USA 2017), 
animovaný / komedie, české znění, 
přístupný, 88 minut. Vstupné 130 Kč, 
děti 110 Kč.
13. – 18. 4. (mimo 17. 4.) v 17.45 
Špunti na vodě (ČR 2017), komedie / 
rodinný, režie Jiří Chlumský, přístupný, 
83 minut. Vstupné 120 Kč. MALÉ FOTO
13. – 18. 4. ve 20.00 
Rychle a zběsile 8 (Th e Fate of the 
Furious, USA / Japonsko / Francie / 
Kanada 2017), akční / krimi / thriller, 
české titulky, od 12 let. Vstupné 130 Kč.
17. 4. v 17.30 
Z Oscarové kolekce
Místo u moře (Manchester by the Sea, 
USA 2016) - drama, české titulky, 
od 12 let, 137 minut. Vstupné 60 Kč.
19. 4. v 17.30 
Z Oscarové kolekce 
TONI ERDMANN (Toni Erdmann, 
Německo / Rakousko / Rumunsko 
2016), drama / komedie, české titulky, 
od 15 let, 162 minut. Vstupné 90 Kč.

20. – 23. 4. v 15.00
Mini šéf /2D/ (Th e Boss Baby, USA 
2017), animovaný / komedie /, české 
znění, přístupný, 97 minut. Vstupné 
130 Kč, děti 110 Kč.
20. – 23. 4. v 17.00
Šmoulové: Zapomenutá vesnice - /3D/ 
(Smurfs: Th e Lost Village, USA 2017), 
animovaný / dobrodružný / komedie, 
české znění, přístupný, 88 minut. 
Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč.
20. – 23. 4. v 19.30 
Ztracené město Z (Th e Lost City of Z
 USA 2016), akční / dobrodružný / 
drama / historický, české titulky, pří-
stupný, 140 minut. Vstupné 120 Kč.
23. 4. v 10.00
Loupežnická pohádka (ČR) - pásmo 
pohádek, 77 minut, vstupné 30 Kč.
Loupežnická pohádka – Rézi a Brok 
pouštějí draka – A neříkej mi Vašíku – 
Půlnoční příhoda – Cvrček a slepice – 
O smutné princezně – Krtek a telefon.
24. – 29. 4. v 15.30
MIMI ŠÉF /2D/ 
(Th e Boss Baby, USA 2017)
Animovaný / komedie, české znění, 
přístupný, 97 minut. Vstupné 130 Kč, 
děti 110 Kč.
24. 4. v 17.45 
MASARYK (ČR / SR 2016)
Životopisný / drama / historický, režie 
Julius Ševčík, přístupný, 106 minut. 
Vstupné 60 Kč.
24. – 25. 4. ve 20.00
OCHRÁNCI (Zaščitniki, Rusko 2017)
Akční / sci-fi  / dobrodružný, české titul-
ky, od 12 let, 100 minut. Vstupné 110 Kč.
25. – 26. 4. v 17.45
PŘES KOSTI MRTVÝCH (Pokot, Polsko 
/ ČR / Něm. / Švédsko / Slovensko 
2017)
Krimi / drama / mysteriózní, režie 
A. Holland, české titulky, od 12 let, 
127 minut. Vstupné 110 Kč.
26. 4. v 10.00
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
(více info - kino.luna@kzoj.cz)
26. 4. ve 20.00
PROTI VLASTNÍ KRVI (Trespass Again-
st Us, Velká Británie 2016)
Akční / krimi / drama / thriller, české 
titulky, od 15 let, 98 minut. Vstupné 
110 Kč.
27. 4. v 17.45 a 20.00 - premiéra 
(od 28. – 29. 4. pouze v 17.45 hodin)
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL (ČR 
2017)

První ze tří samostatných fi lmů trilogie 
Zahradnictví odehrávající se na pozadí 
nejdramatičtějších období minulého 
století a časově předchází oblíbenému 
snímku Pelíšky. Režie Jan Hřebejk, pří-
stupný. Vstupné 120 Kč.
28. – 29. 4. ve 20.00
THE CIRCLE (Th e Circle, USA 2017)
Th riller / sci-fi , české titulky, od 12 let, 
90 minut. Vstupné 110 Kč.

30. 4. v 16.00
METROPOLITNÍ OPERA NEW YORK
Petr Iljič Čajkovskij: EUGENE ONEGIN 
(Evžen Oněgin)
Anna Netrebko jako Taťána v Čaj-
kovského operní adaptaci slavného 
Puškinova románu. Titulní roli Evžena 
Oněgina ztvární Peter Mattei. V insce-
naci Deborah Warner za dirigentským 
pultem stane Robin Ticciati. V roli Oně-
ginova přítele a posléze soka Lenského 
se představí Alexej Dolgov, Taťáninu 
sestru Olgu bude zpívat Elena Maximo-
va a knížete Gremina slovenský basista 
Štefan Kocán. Nastudování rusky 
s českými titulky. 
Předpokládaná délka 3 hodiny, 
37 minut (2 přestávky). Vstupné 
300 Kč, v rámci abonmá 250 Kč.

Dům kultury AKORD 

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

Divadlo
7. 4. v 19:00
Hecoviny - soubor NAHODILE
Premiérový díl autorského zábavného 
pořadu, ve kterém nebudou chybět 
scénky ze života, skeče, písničky, 
taneční vstupy a notná dávka recese, 
včetně úletů všeho druhu. Program 
není vhodný pro děti do 15 let a inte-
lektuály se silným uměleckým cítěním. 
Režie: Zdeněk Kačor, 
Vstupné 160 a 110 Kč
13. 4. v 19:00 
David Drábek: Koule – Klicperovo 
divadlo Hr. Králové

Divadelní rozšířená podoba původně 
rozhlasové hry, která po svém uvedení 
rozpoutala doslova mediální smršť. 
V hlavní roli Pavla Tomicová 
VYPRODÁNO 
25. 4. v 19:00
Tennessee Williams: Skleněný zvěři-
nec – Agentura Harlekýn

Slavná hra amerického autora se silně 
autobiografi ckými prvky. S humorem 
i dojetím a s tou největší upřímností 
líčí život opuštěné matky, jejího syna 
a dcery. V hlavní roli Simona Stašová. 
VYPRODÁNO 

Pro děti a mládež
8. 4. v 16:00 
Hugo z hor – Divadlo Tramtarie 

Veselé vyprávění o tom, jaké to je, když 
k vám domů tatínek přiveze z polární 
výpravy Yettiho, tedy sněžného muže! 
Vhodné pro děti od tří let, 
Vstupné 70 Kč
12. 4. v 10:00 
Maryša – Slovanský tyátr
Vrcholné dílo bratří Mrštíků pohledem 
současné mládeže - šikovných stu-
dentů z Olomouce, kteří s předchozí 
verzí inscenace posbírali na divadelních 
přehlídkách četná ocenění. Doporuče-
no pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Volná místa 
i pro veřejnost. Vstupné 70 Kč

Společenské akce a jiné 
1. 4. ve 20:00 
15. Jarní erotický ples - Hraje skupina 
Kvatro, v klubu DJ, moderuje Jirka 
Basta, zazpívá zpěvačka Lenka Lo 
Hrůzová, žonglérskou show vás poba-
ví Cirkus LeVitare. Vstupné: 520 Kč 
s večeří, 400 Kč bez večeře
4. 4. v 15:00 / Klub Akord
Senior klub - Tradiční setkání seniorů 
s programem a závěrečnými tanečky. 
Vstup zdarma.

VÝZVA: Miss babča - o nejsympa-
tičtější seniorku roku 2017- výzva 
pro seniorky. Soutěž je určená pro 
seniorky starší 65 let, které mají 
minimálně jedno vnouče ve věku 
od 6 do 15 let. Zájemkyně se mohou 
hlásit na tel. čísle 599 430 410 
u paní Šárky Zubkové.

5. 4. v 17:00 
Tradiční čínská medicína v praxi – jaro 
- Přednáška Mgr. Mariana Volanského. 
Jedinečná možnost, jak získat odpověď 
na příčiny svých zdravotních problémů. 
Vstupné 90 Kč 
6. 4. v 16:30
Setkání patriotů MSK - Už po osmé! 
Těšit se můžete na raut v podobě Gas-
tro Festivalu a na networking, na kte-
rém bude přes 400 účastníků.
Info: www.patriotimsk.cz
12. 4. v 19:00 
Th e Backwards - Beatles revival 
Kapela Th e Backwards působí na pro-
fesionální hudební scéně 20 let a řadí 
se k nejlepším Beatles revivalům 
na světě. Po dvou letech se vrací 
do Akordu s novým koncertním pro-
gramem. Vstupné 320 a 280 Kč
22. 4. v 19:00 (Klub Akord) 
Tančírna 
Pro všechny milovníky společenského 
tance a dobré zábavy. Vstupné 99 Kč 

Výstavy
Romana Kroupová: 365 dní skryté 
identity - v prostorách Akordu až 
do 8. 5. 2017, vybrané fotografi e z jejího 
celoročního projektu, vstup zdarma
FOTO FEST 2017 
Vyhlášení dalšího ročníku fotografi cké 
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soutěže, tentokrát na téma: Humor 
ve fotografi i. Bližší informace na www.
dk-akord.cz.

Knihovna města Ostravy

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

8. 4. 9.00 - 11.30 
Ovečka - výtvarná dílna; výroba oveč-
ky z vlny nejen na velikonoční stůl
29. 4. 9.00 
Proč mají zajíci dlouhé uši? - Pohádka 
o dvou neposedných králíčcích spojená 
s výtvarnou dílnou; v rámci knihovnic-
kého klubu Martínek pro děti předškol-
ního věku a jejich rodiče.
Opeření kamarádi (celý měsíc během 
půjčování) - tematická výstavka knih 
Lovci perel - celoroční soutěž pro 
dětské čtenáře knihovny zaměřená 
na četbu a znalosti přečtených knih
Internet pro seniory - bezplatné 
hodinové školení pro naše čtenáře – 
seniory (určeno začátečníkům a mírně 
pokročilým). Je nutné se předem 
objednat.
Den Země 
1. 4. - 19. 4. 
Kořeny (během půjčování) - výtvarná 
soutěž na téma, odkud pocházíme 
a kam patříme
20. 4. 
Kořeny (během půjčování) - vyhodno-
cení výtvarné soutěže
20. 4. 
Co jsem zač (během půjčování) - kviz 
pro všechny chytré hlavičky; hledej 
obrázky, které spolu souvisí
20. 4. 
Ze starého nové (během půjčování) 
- výtvarná dílna; výroba veselých zví-
řátek ze starého papíru

Výškovice
700 30 Ostrava-Výškovice, 
tel: 599 522 350,
e-mail: vyskovice@kmo.cz

Galerie U lesa (celý měsíc)

Záchranné projekty ZOO - výstava 
fotografi í 

6. 4. 16.00 - 16.30 
To jste ještě neviděli - zábavné hádání 

záhadných předmětů; v rámci Teenclu-
bu Gaučárna
13. 4. 15.00 - 17.00 
Mimoní vejce - velikonoční tvůrčí dílna
20. 4. během půjčování 
Den Země - V kořenech i v korunách 
stromů - vědomostní soutěžní kviz 
24. 4. - 29. 4. 
Ve vodě - (během půjčování), soutěžní 
kvíz zaměřený na vodní sporty
24. 4. 16.30 
Mrtvou neměl nikdo rád - beseda se 
spisovatelkou Evou Tvrdou, která 
představí svou novou knihu s detek-
tivní zápletkou. Součástí besedy bude 
prodej knihy a autogramiáda.
celý měsíc během půjčování 
Lovci perel - celoroční soutěž pro 
dětské čtenáře knihovny zaměřená 
na četbu a znalosti přečtených knih

ZÁVODNÍ
Ostrava-Výškovice, tel.: 599 522 350, 
e-mail: vyskovice@kmo.cz

10. 4. 14.00 - 17.00 
Kohoutek a slepička - předvelikonoční 
dílna; tvorba z vlnité lepenky a knofl íků
19. 4. 16.00 - 17.30 
Eva Tvrdá - beseda s autorkou nové 
knihy Mrtvou neměl nikdo rád. Sou-
částí besedy bude prodej knihy a auto-
gramiáda.
DEN ZEMĚ
18. 4. a 21. 4. během půjčování 
Jarní strom - dílna; tvorba stromu 
z barevných papírů
18. 4. - 21. 4. během půjčování 
Od koruny ke kořenům - test pro starší 
děti
18. 4. - 21. 4. během půjčování 
Poznáš v hádance, o kterou rostlinu 
se jedná? - zábavná soutěž pro mladší 
děti
18. 4. - 21. 4. během půjčování 
Výstavka knih - chovatelství a eko-
logie
20. 4. 14.30 - 16.00 
Setkání s mazlíčky - setkání dětí 
a jejich zvířecích kamarádů v knihovně; 
přijde i paní veterinářka

GURŤJEVOVA
Ostrava-Zábřeh, tel.: 599 522 321, 
e-mail: gurtjevova@kmo.cz

3. 4. - 13. 4. během půjčování 
Velikonoce - soutěž a výtvarná dílna
celý měsíc během půjčování 
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro 
dětské čtenáře knihovny zaměřená 
na četbu a znalosti přečtených knih
DEN ZEMĚ
18. 4. - 21. 4. během půjčování 
Kořeny - soutěž a tvůrčí dílna

Středisko volného času 
Ostrava-Zábřeh

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

4.– 5. 4. 2017  
Velikonoční tvůrčí dílny pro školy, při-
hlášky předem, info: p. Střeláková
8. 4. 2017
Tvořivá sobota pro veřejnost, info: p. 
Střeláková
8. 4. 2017
Ostravské sportovní ligy – fl orbal, info: 
p. Nováček
13. 4. 2017
Pohádková velikonoční dílnička, info: 
p. Střeláková
20. 4. 2017
Den Země, výukový areál v Bělském 
lese, info: p. Červená
22. 4. 2017
Ostravské sportovní ligy – aerobic, 
info: p. Nováček
27. 4. 2017
Slet čarodějnic, akce pro rodiny s dětmi
Přihlášky na letní pobytové tábory již 
na všech na recepcích.

Pobočka V Zálomu 1
 tel. 724 034 750

23. 4. 2017
Florbalová neděle, info: p. Smeták
26. 4. 2017
Slet čarodějnic, akce pro rodiny s dětmi

Pobočka Dubina
J. Matuška 26a, tel. 727 856 841

28. 4. 2017
Slet čarodějnic, akce pro rodiny 
s dětmi. Info: p. Volek 

Vítkovice aréna

Ruská, Ostrava – Zábřeh, tel.: 
59 67 07 303, e-mail.ova@arena-vit-

kovice, www.arena-vitkovice.cz

Městský stadion
1. 4. 17:00
FC Baník Ostrava – FC Sellier & Bellot 
Vlašim - utkání  fotbalové národní ligy

8. 4. 18:30
MFK Vítkovice - 1. SC Znojmo FK - 
utkání fotbalové národní ligy

14. 4. 17:00
FC Baník Ostrava – FK Pardubice - 
utkání fotbalové národní ligy

19. 4. 17:00
MFK Vítkovice – MFK Frýdek-Místek - 
utkání fotbalové národní ligy
23. 4. 17,00
FC Baník Ostrava – FC Mas Táborsko - 
utkání  fotbalové národní ligy
29. 4. 17:00 
MFK Vítkovice – FK Ústí nad Labem - 
utkání fotbalové národní ligy

Charita Ostrava 
Charitní středisko Gabriel

6. 4. – 9. 5 
Výstava fotografi í Mirka Lipowského

5. 4. ve 4:00 
Etapy lidského života v průběhu staletí 
(přednáška Mileny Slawíkové)

11. 4. v 10:00 
Ostrava nevídaná na cestě ke své veli-
kosti: návštěva výstavy v Ostravském 
muzeu k 750 letům Ostravy. Vstupné 
50,- Kč. (sraz na zastávce tramvaje 
Kotva)

19. 4. ve 14:00 
Kavárna pro pamětníky (ohlédnu-
tí za křesťanskými Velikonocemi 
a židovskými svátky Pesach) o.p.s. 
Živá paměť

21. 2. - 5. 4. 
Výstava obrazů Zdenka Kráčmara

25. 4. v 16:00 
Odpoledne s písničkou - Písničky s klá-
vesami. Hraje Zdeněk a Vašek.

26. 4. v 8:30 
Kunčice p. O.-  Z Čeladné do Kunčic p. 
O. přes Opálenou a zpět. Pěšky 7,5 km, 
z toho 2 km stoupání. Sraz na nádraží 
O – Vítkovice.
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Památník Klegova Hrabůvka  9:00 hod.

Památník dvou anglických letců Hrabůvka kostel  9:15 hod.

Památník na hřbitově ve St. Zábřehu  9:30 hod.

Památník Hulvácká Zábřeh  10:00 hod.

Památník Břehy Zábřeh  11:00 hod.

Památník Korýtko Výškovice  11:45 hod.

Památník Husarova Výškovice  12:00 hod.

Chcete zkrášlit nějaké 
nevzhledné místo? 
Máte možnost 

Celkem pět milionů korun letos 
vyčlení město Ostrava na revi-
talizaci a estetizaci veřejného 
prostoru. Zastupitelé se totiž 
inspirovali zkušenostmi z jiných 
evropských měst a od projektu si 
slibují, že veřejný prostor bude vy-
padat výrazně lépe. Grant je určen 
pro širokou veřejnost, která může 
předkládat projekty, díky nimž 
by bylo možné zkrášlit, zkvalitnit 
a oživit nefunkční veřejné prostory. 

„Přihlásit se může kdokoliv, kdo 
chce nějaké nevzhledné zákoutí 
osázet třeba květinami nebo upravit 
tak, aby mohlo sloužit například 
k relaxaci, sportu anebo setkávání 
lidí. Podporované projekty budou 
rozděleny do dvou kategorií,“ uvedla 
mluvčí ostravského magistrátu 
Andrea Vojkovská s tím, že první ka-
tegorii budou tvořit projekty malého 
rozsahu s fi nanční podporou do 
100 tisíc korun, druhou projekty s pod-
porou do jednoho milionu korun. Pro-
jekty musí být v souladu s územním 
plánem, strategickými dokumenty 
a investičními záměry města. Žádosti 
lze podávat od 1. března do 1. května 
letošního roku. Více na www.ostrava.
cz v sekci Úřad/ Hledám informace/
Dotace/Veřejný prostor.  (sy)

Obvod si připomene 72. výročí osvobození
Na 29. dubna naplánoval 

městský obvod Ostrava-Jih řadu 
pietních akcí. U příležitosti 
72. výročí osvobození Ostravy 
položí zástupci vedení obvodu 

u památníků květiny.  Přesnější 
informace budou v dostatečném 
předstihu zveřejněny na webových 
a facebookových stránkách obvodu. 

KSČM s občany si výročí osvo-

bození připomenou už dopoledne. 
Hlavní akty se uskuteční u památ-
níku Hulvácká a Břehy.

Zde je jejich časový harmono-
gram:

Jaké „poklady“ objevíme u Zábřežky letos?
Už třetím rokem uklízejí členové 

základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody Alces spo-
lečně s veřejností břehy Zábřežky. 
Tuto bohulibou činnost pořádají 
v rámci akce „Ukliďme svět – 
Ukliďme Česko“.

„Ačkoliv se okolí Zábřežky uklí-
zí dvakrát, na jaře se tam každým 
rokem znovu objeví poklady, jako 
jsou třeba kufry, tašky, nechybí 
ani televize či válendy. Nejvíce 
je však PET lahví, přestože je 

nedaleko Sběrný dvůr OZO,“ říká 
jeden z organizátorů akce Jan 
Mayer.

Letošní úklidová akce se usku-
teční 8. dubna v 9 hodin na zastáv-
ce Pískové doly. Organizátoři zvou 
k úklidu všechny ty, kterým není 
lhostejné, v jakém prostředí žijí. 

Rukavice pro všechny účastníky 
budou k dispozici na místě. Kon-
takt: paní Weissová 775 168 416.

Pokud se chcete zúčastnit malé 
soutěže a víte, kde Zábřežka je, 
odpovědi posílejte na e-mail: 
zo.csop.alces@email.cz.

  (sy)
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Mateřské školy si budou předávat zkušenosti
 � Školy z polského Wodzislawa Śląskieho navštívily v březnu stejná předškolní zařízení městského obvodu Ostrava-Jih. 

A důvod? Chtějí se navzájem inspirovat a motivovat. 

V rámci projektu Mateřské školy 
bez hranic se chtějí pravidelně 
setkávat, aby se podělily o své 
zkušenosti v oblasti vzdělávání 
a výchovy dětí. „Obecně lze říci, 
že si budou zástupci mateřských 
škol obou měst předávat zkuše-
nosti v oblasti předškolní výcho-
vy,“ uvedl Roman Jirsa z odboru 
strategického rozvoje, vztahů 
s veřejností, školství a kultury. Se-
tkávat se podle něj nebudou ale jen 
děti a učitelé, ale také zřizovatelé 
školek obou měst. 

V městském obvodu Ostrava-Jih 
se organizátoři zaměří především 
na problematiku výuky technic-
kých a přírodovědných předmětů 
v mateřských školách. „Děti a pe-
dagogové z Polska navštíví napří-
klad pavilón Svět techniky v Dolní 

oblasti Vítkovic, aktivity polského 
partnera jsou pro změnu zaměřeny 
na vzdělávání dětí s poruchami 
učení,“ upřesnil radní Adam 
Rykala s tím, že společná návštěva 
se uskuteční v interaktivním parku 
v polské obci Pokrzywna. 

„Věříme, že společná realizace 
projektu a výměna zkušeností 
přispěje nejen ke zvýšení kvality 
předškolního vzdělávání v obou 
komunitách, ale také k navázá-
ní a posílení přátelských vazeb 
a prohloubení znalostí v rámci 
příhraničního regionu,“ dodal 
starosta Martin Bednář.  (red)

Do Ostravy přijeli zástupci z polského Wodzislawa Śląskieho, aby poznali, jak to 
chodí v  mateřských školách na „Jihu“.  Foto / Jana Smutná

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře
 �  Týden prvňáčků je tradiční akce, kterou pořádá Knihovna města Ostravy v rámci celo-

státní kampaně Březen - měsíc čtenářů. 

„Naším hlavním cílem bylo děti 
seznámit s prostředím knihovny, 
ve kterém mohou zúročit své 
čtenářské dovednosti, které během 
prvního školního roku nabývají, 
chceme také podpořit jejich čte-
nářství a vztah ke čtení a  knihám,“ 
uvedla Petra Šimonová, vedoucí 
obvodu knihovnických služeb 
Knihovny města Ostravy, pobočky 
Dr. Martínka v Hrabůvce. 

Žáčci prvních tříd, kteří začátkem 
března navštívili knihovnu v do-
provodu rodičů nebo přišli v rámci 
výuky se svými učitelkami a měli 
vyplněnou přihlášku, byli pasováni 
na čtenáře knihovny. Získali regist-
raci na jeden rok zdarma, svou první 
čtenářskou legitimaci, pasovací lis-
tinu, drobné upomínkové předměty 
a většina z nich i nezapomenutelný 
zážitek. V knihovnách v obvodu 
Ostrava-Jih, tedy v pobočkách 
Dr. Martínka Závodní, Gurťjevova 
a ve Výškovicích, čekal na nejmladší 
školáky zajímavý program. 

„Četli jsme jim pohádky, 
připraveny byly soutěže, tvůrčí 
dílny, podívali se také na divadelní 
představení. Na závěr byli pasování 

do řad školáků,“ upřesnila Petra 
Šimonová. 

Knihovnu v Hrabůvce, pobočku 
Dr. Martínka, navštívili prvňáčci 
z jedenácti základních škol. Ze 441 
oslovených žáků se 315 z nich stalo 
registrovanými čtenáři knihovny. 
V rámci dopoledního programu 
zhlédli divadelní představení s ná-
zvem Na návštěvě u čertí babičky, 
které se jim moc líbilo. Slavnost-

ního pasování se v průběhu týdne 
zúčastnili také zástupci ÚMOb 
Ostrava-Jih, starosta Martin Bed-
nář, místostarostové Věra Válková, 
František Staněk a členové rady 
Markéta Langrová a O. Šimík.

Během celého týdne bylo ve čty-
řech pobočkách obvodu Ostrava-
-Jih registrováno 397 prvňáčků. 
Letošní 12. ročník se uskutečnil 
ve dnech od 27. 2. do 4. 3. 2017. (sy)

Pasovat prvňáčky se postupně vydalo i vedení našeho obvodu. Na snímku starosta 
Martin Bednář. Vařechou děti nebil, ale uváděl je do stavu čtenářského.  Foto / KMO

Nejhezčí pohádky
dětí vyjdou na CD

Čertovské pohádky aneb Čerti 
a sport – tak se jmenuje 7. ročník lite-
rární soutěže, který začátkem března 
vyhlásila městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky. Zúčastnit se jí 
můžou všechny děti, které navštěvují 
základní školu, případně adekvát-
ní ročníky víceletých gymnázií. 
Na autora nejhezčí pohádky čeká 
například tablet, rodinná perma-
nentka, jízdní kolo nebo vouchery 
na dovolenou v Chorvatsku. Naději 
na některou z cen mají hlavně ti žáci 
škol, jejichž ředitel či ředitelka pošle 
organizátorům soutěže největší počet 
soutěžních pohádek. Ty je možné 
zasílat do 30 dubna 2017 na adresu 
soutez@certovskepohadky.cz. 
Pohádka může mít maximálně jednu 
stranu A4 a v hlavní roli se musí objevit 
čert. Téma letošního ročníku zní: Čerti 
a sport. Slavnostní vyhlášení soutěže 
se uskuteční v červnu letošního roku. 
Nejhezčí pohádky pak namluví mo-
derátoři Hitrádia Orion na CD.  (red)

Utkali se o pohár starosty Jihu
O pohár starosty Ostrava-Jih 

v halové kopané se 3. března utkali žáci 
ostravských škol. Již tradičně se hrálo 
ve dvou halách, a to ve sportovní hale 
Vítkovické střední průmyslové škole 
v Ostravě-Hrabůvce – skupina A
a ve sportovní hale V Ostravě-Dubině 

– skupina B. Turnaj zahájil starosta 
Martin Bednář a ředitel pořádajícího 
Výchovného ústavu Ostrava-Hra-
bůvka pan Pavel Němynář. Turnaje 
se zúčastnilo celkem osm týmů, pět 
z ostravských středních škol, tři týmy 
z výchovných ústavů.  (red)

Z dějin starých Výškovic
Přijďte se seznámit s historií 

starých Výškovic a poznejte mnohá 
dnes již zaniklá místa a příběhy. 
Zveme vás na další z cyklu pravidel-
ných přednášek o historii městské-
ho obvodu Ostrava- Jih. Přednáší 
Antonín Szturc. Akce se uskuteční 
ve čtvrtek 27. 4. 2017 v 17:30 hodin 
ve čtvrtém patře Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih, místnost číslo 
410. Z důvodu omezené kapacity 
si rezervujte svá místa na adrese 
jizni.listy@ovajih.cz nebo na 
tel.: 599 430 137 či 599 430 230. (red)
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Program komentovaných prohlídek:

Sobota 22. dubna
9:00 – Starý Zábřeh (P. Přendík)
Sraz: před kostelem Navštívení Panny Marie u zámku
Popis: Vycházka původně zemědělskou obcí, jejíž vzhled 
změnila výstavba panelového sídliště. 
11:00 – Staré Výškovice (T. Majliš)
Sraz: před kaplí ve starých Výškovicích
Popis: Vycházka za zachovanými místy historie starých 
Výškovic – kaplí, školou, starými rybníky nebo hostincem 
U Honyšů.
14:00 – Kříže, kostely a kapličky starého Zábřehu 
(P. Přendík)
Sraz: aut. zastávka Pískové doly
Popis: Vycházka za zábřežskými sakrálními památkami 
spojená s prezentací dobových snímků obce.
16:30 – Bělský les (T. Majliš)
Sraz: před restaurací Dakota
Popis: Vycházka za historií zdejších kasáren, výletních 
restaurací, pískoven nebo vodárenství.
Neděle 23. dubna
9:00 – Jižní Město (T. Majliš)
Sraz: aut. zast. Hotel. dům Hlubina

Popis: Vycházka za realizovanými a nerealizovanými plány 
na výstavbu sídliště pro 250 000 obyvatel.
11:00 – Jubilejní kolonie (P. Přendík)
Sraz: tram. zast. Jubilejní kolonie
Popis: Komentovaná prohlídka dělnické kolonie vítkovic-
kých železáren z let 1921 – 1950.
14:00 – Stará Hrabůvka (T. Majliš)
Sraz: tram. zastávka Provaznická
Popis: Vycházka za historií zdejšího fojtství, kostela, škol, 
letiště a míst spojených s minulostí obce. 
16:30 – Zábřeh od pravěku do 2. světové války (P. Přen-
dík)
Sraz: tram. zast. Zábřeh vodárna
Popis: Procházka od Výškovické ulice k Odře věnovaná 
pozoruhodným kapitolám z dějin Zábřehu od pravěku do 
roku 1945
VSTUPENKY ZDARMA. Vstupenky na akci v rámci Meziná-
rodního dne památek o víkendu 22. – 23.dubna je možné si 
vyzvednout v úředních hodinách od 10. dubna na informa-
cích Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Upozornění: 
Kapacita každé komentované vycházky je maximálně 
50 účastníků (dvě vstupenky na osobu).

Komentované vycházky připomenou 22. a 23. dubna 
opět Mezinárodní den památek

 �Na počátku 80. let vyhlá-

sila organizace UNESCO 

18. duben Mezinárodním 

dnem památek a sídel. 
Jedním z hlavních cílů bylo 

zvýšit povědomí o památkách 
a historii míst, která jsou součástí 
každodenního života veřejnosti. 
Stejně jako v loňském roce se 
i letos rozhodl Městský obvod 
Ostrava-Jih k připomínce Mezi-
národního dne památek a sídel 
připojit. O víkendu 22. a 23. dubna 
se uskuteční osm bezplatných 
komentovaných vycházek, na kte-
rých průvodci Tomáš Majliš a Petr 
Přendík představí zájemcům 
historii a zajímavá místa našeho 
obvodu. 

Součástí prohlídek bude letos 
poprvé také možnost navštívit 
interiéry vybraných historických 
objektů. Délka každé z prohlídek 
bude přibližně 100 minut.  (red)

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Perio-
dický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj• Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady 
MO Ostrava-Jih • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 137 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně
v nákladu 50 900 výtisků • Datum vydání: 2. 4. 2017 • Číslo: 4 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
• Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 4. 2017.

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, 10, 14, 17, 20, 27, 28, 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, 16, 19/2, 24, 27, 28, 41/1, 41/2

NP 53/1

51 L. Hosáka Bělský Les PP 40/1
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FOTOSTRANA

Představitelé partnerského města navštívili 
v polovině března náš obvod

 � (15. – 17. 3. 2017)

Zástupci západokošické radnice 
zavítali během své návštěvy na 
Jihu na ZŠ Provaznickou, v Jubilej-
ní kolonii se zase dozvěděli o histo-
rii tohoto ostravského skvostu.

Podívali se také do Landek 
parku a prohlédli si řadu  sporto-
višť a kulturních zařízení, včetně 
Bělského lesa. Během své třídenní 
návštěvy si se svými ostravskými 
kolegy vyměnili mnoho poznatků 
a zkušeností.  

 (js)

Ples seniorů očima fotografa Jiřího Urbana

Představitelé městské části Košice – Západ

1. Ing. Ján Jakubov starosta městské části Košice - Západ
2. Ing. Andrej Sitkár zástupce starosty městské časti Košice - Západ
3.  Ing. Andrea Hildebrand  přednostka místního úřadu městské části 

Košice - Západ
4.  Ing. Jaromil Čop  vedoucí oddělení rozvoje místního úřadu městské 

části Košice - Západ

Košičané před ostravským magistrátem, krátce před tím, než šli na návštěvu 
k primátorovi a následně na vyhlídkovou věž. 
Zleva starosta Ján Jakubov, místostarosta František Staněk, zástupce starosty 
Andrej Sitkár, místostarosta František Dehner, místostarostka Hana Ti-
chánková, starosta Martin Bednář, přednostka úřadu Košice – Západ Andrea 
Hildebrand a vedoucí oddělení rozvoje Jaromil Čop.

Starosta Košic – Západ Ján Jakubov s žáky na ZŠ Provaznická. Při  jednání u ostravského primátora.  3x foto / Jana Smutná

Košičané se byli podívat i v Komorním 
klubu.
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