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AKTUALITY
AKTUÁLNĚ

ZASTUPITELSTVO
BUDE 9. ČERVNA VE 13 HODIN

Ganster Ka režiséra Jana Pachla. Již nyní vás tedy na toto datum zveme na travnatý prostor vedle Vodního areálu Jih a samozřejmě zveme
i na další hlasování o srpnovém ﬁlmu a ﬁlmu pro děti s promítáním v září.
Sledujte náš Facebook na www.fb.com/mob.ovajih

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih, které se bude konat 9. 6. ve 13 hodin v sále kulturního
domu K-TRIO v Hrabůvce na Dr. Martínka. Na tomto zasedání zastupitelstva budou přítomni zástupci policie, kteří úvodním slovem
poskytnou přítomným informace o vývoji bezpečnosti v obvodě.
Z každého jednání zastupitelstva je pořizován video záznam, který
naleznete společně s reportážemi z našeho obvodu na Youtube
kanálu Městský obvod Ostrava-Jih.

TRENDEM JSOU PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Léto se kvapem blíží, a proto je ta nejvhodnější chvíle rezervovat ten nejlepší prázdninový pobyt. Výběr usnadňuje přehled
letních táborů na našich webových stránkách v sekci Děti a mládež. Jako velký trend pokračují i příměstské tábory, kterých je
v městském obvodu Ostrava-Jih spousta.
www.ovajih.cz

DĚTSKÝ DEN OBVODU OVLÁDNE
LESNÍ ŠKOLKU VE STYLU COUNTRY
Příležitostí pro společné setkání a aktivní odpoledne je den
dětí, který se uskuteční 5. června v prostoru Lesní školky Ostravských městských lesů a zeleně (areál Bělského lesa). Na děti
čekají klauni, soutěže, malování na obličej, skákací hrad, ukázky
práce dobrovolných hasičů a další. V průběhu akce proběhne autogramiáda Davida Moravce.
• 14.00–16.00
Klauni z Balónkova (soutěže, tvarování balónků, kouzlení)
• 14:00–18:00
doprovodný program v areálu
• 16:00–19:00
opékání párků
• 17:00–19:00
posezení u táboráku doprovodí hudební produkce skupiny SedlBand

FARMÁŘSKÉ TRHY POČTVRTÉ
Stále oblíbenější farmářské trhy v tomto měsíci nabídnou pestrý sortiment. 15. června bude na tržnici za náměstím SNP pro příchozí připraveno tradiční zboží, jako je ovoce a zelenina, maso, sýry a mnohé další.

VYBRALI JSTE FILM PRO LETNÍ KINO
O volbě ﬁlmů pro letní kino se letos hlasuje pomocí ankety na našem
facebookovém proﬁlu. Jako první ﬁlm jste na promítání 12. 7. vybrali ﬁlm

NABÍDKA VOLNÝCH STÁNÍ PRO VOZIDLA I MOTORKY
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

01 Fr. Formana

Dubina

31 B. Četyny

Bělský Les

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

33 Vl. Vlasákové

Bělský Les

41 B. Václavka

Bělský Les

42 B. Václavka
51 L. Hosáka

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

PP

1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 29, 32, 35, 37, 42, 44, 46,
47, 48, 49, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 62

PP

38/2

NP

2

PP

1, 2, 6, 15, 24, 29, 31, 37

NP

50, 65

PP

1, 2, 8, 10, 16, 19/2, 20, 24, 26, 30, 41/2, 53

NP

65, 67, 76, 84/1

PP

1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 30, 33, 35, 36, 40, 41, 41/1, 41/2

NP

60/2, 77

Bělský Les

PP

5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19/2, 20, 26, 27, 28, 31, 33

Bělský Les

PP

Volná stání
pro motorky

9/1

15/1, 40/1

Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 800,- 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

2

AKTUALITY
ÚVODNÍK

V půli května si mnozí z nás připomenuli 700 let od narození českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. U nás
na Jihu si jeho dobu budeme moci připomenout díky slavnostní akci, která se uskuteční 19. června v okolí zámku Zábřeh. Podle pověsti král Karel IV. na tomto zámku přebýval
a za pohostinnost se místním odvděčil krásným zvonem.
Ten budeme po delší době moci zhlédnout v kině Luna.
Podle mnohých historiků jde o nejstarší zvon na našem území. Přijdete se na něj také podívat?
V každodenním chodu úřadu se děje řada změn, díky
nimž se nám daří plnit programové prohlášení naší koalice. Dovolte mi uvést na tomto místě alespoň několik z nich.
Úspěšně vybízíme úředníky k aktivnímu přístupu, opravili
jsme řadu smluv tak, aby chránily obvod, a tedy peníze nás
všech, žádáme delší záruky či vyšší pokuty za špatnou práci.
Rok 2017 bude mimo jiné rokem budování parkovišť a oprav
chodníků. Prosím o trpělivost, tak abychom vše kvalitně připravili. S některými nedostatky nám můžete pomoci sami,
a to prostřednictvím internetové aplikace Čistota, kterou
naleznete na adrese http://cistota.ovajih.cz/.
Máte-li nápad na zajímavou akci, stavbu nebo jinou super
věc, kterou chcete udělat třeba přímo na vaší ulici? Chcete
něco zlepšit, změnit nebo přijdete s úplnou novinkou? Využijte 5 miliónů, které čekají na své využití v rámci participativního rozpočtu pro tento rok! Náš obvod je jedním z prvních míst v ČR, kde mohou občané svými nápady a svým
hlasováním přímo rozhodnout o vyčleněné části rozpočtu.
Letos navrhnete, příští rok zrealizujeme. Až do konce června
máte možnost podat svůj nápad. Je to snadné – potřebné
informace naleznete na www.spolecnetvorimejih.cz, včetně
kontaktu na koordinátorku Katku Šebestovou, která ráda
poradí, s čím bude třeba. Těším se na vaše nápady.
Krásné léto přeje

starosta Martin Bednář

Můžete nás najít na www.ovajih.cz nebo www.facebook.com/mob.ovajih
KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář
Místostarostka
Věra Válková
Místostarosta
RNDr. František Staněk, Ph.D.
Místostarostka
Ing. Hana Tichánková
Místostarosta
Bc. František Dehner
Členka rady
Markéta Langrová
Člen rady
Ing. Adam Rykala
Člen rady
Ing. Otakar Šimík
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík

Odbor hospodářské správy
Odbor správních činností
Odbor majetkový
Odbor právní
Odbor ﬁnancí a rozpočtu
Odbor dopravy a komunálních služeb
Odbor výstavby a životního prostředí
Odbor bytového a ostatního hospodářství
Odbor investiční
Odbor sociálněprávní ochrana dětí
Odbor sociální péče
Odbor strategického rozvoje,
vztahů s veřejností, školství a kultury
Odbor podpory volených orgánů
Oddělení kontroly a interního auditu
Oddělení veřejných zakázek

599 430 331
599 430 410
599 430 344
599 430 344
599 430 345
599 430 331
599 430 410
599 430 331
599 430 268

Ing. Roman Škubal
Mgr. Radek Drong
Mgr. Andrea Miškaříková
JUDr. Petr Holášek
Ing. Kateřina Blahová
Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D.
Ing. Petr Halfar
Ing. Alena Brezinová
Ing. Lubomír Burdík
Mgr. Lenka Pavlíčková
Bc. Lenka Podolinská

599 430 316
599 430 293
599 430 420
599 430 335
599 430 260
599 430 270
599 430 207
599 430 288
599 430 382
599 430 465
599 430 450

Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA
Jana Zjavková
Ing. Bc. Jarmila Capová
Bc. Kateřina Gemrotová

599 430 282
599 430 239
599 430 456
599 430 395

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

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 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady MO Ostrava-Jih • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz,
tel.: 720 952 978 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně (kromě července) v nákladu 50 900 výtisků
• Datum vydání: 31. 5. 2016 • Číslo: 5 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Foto titulní strana:
Dětský den / K-TRIO / 2015 • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 27. 6. 2016.
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www.ovajih.cz

HISTORIE
V CENTRU
DĚNÍ

NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ BYTY V JUBILEJNÍ
KOLONII JSOU PŘIPRAVENY K PRONÁJMU
„Obyvatelé Jubilejní kolonie se dočkali další příjemné proměny této jedinečné lokality v Hrabůvce. Od roku 2000
byly postupně zrekonstruovány desítky domů v ulicích Edisonova, Letecká a Jubilejní. Nyní byla dokončena také
kompletní rekonstrukce domu na Edisonově 15, jehož byty jsou připraveny pro zájemce o pronájem za smluvní nájemné. Předpokládaný termín k nastěhování je konec letošního července,“ uvádí radní Markéta Langrová.

2016. Přihlášky podané v původním termínu do 23. května 2016
budou také zařazeny do výběrového řízení.
Podmínky pronájmu jsou zájemcům k dispozici na bytovém
odboru ÚMOb Ostrava-Jih, v přízemí budovy „D“, dv. č. 028,
č. 027.
Bližší informace občanům poskytnou také referenti oddělení
bytového na tel.: 599 430 415, 599 430 243 a 599 430 375. Zveřejněny budou rovněž na www.ovajih.cz - Občan - Pronájmy bytů
(výběrové řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné). Minimální požadovaná výše smluvního nájmu za metr čtvereční podlahové plochy a měsíc činí 80,- Kč.

Zájemci si mohou vybrat z 13 bytových jednotek:
• 1 bytová jednotka o velikosti 1+1 (43,7 m2)
• 4 bytové jednotky o velikosti 1+2 (54,9 m2 až 62,6 m2)
• 6 bytových jednotek o velikosti 2+ kk (61,4 m2 až 64,9 m2)
• 1 bytová jednotka v podkroví o velikosti 3+kk (104,6 m2)
• 1 bytová jednotka v podkroví o velikosti 2+kk (96,6 m2)
Prohlídky bytů se uskuteční v úterý 21. června 2016 od 10
do 11 hodin.
Lhůta pro podání přihlášek byla prodloužena do 27. června

STATISTIKY VÝPŮJČEK
ROK OD ROKU ROSTOU
„Číst, či nečíst“ by mohla znít parafráze Shakespearovy známé
věty. Děti na ZŠ Kosmonautů 13 mají poměrně jasno. „V tomto
školním roce se nám podařilo čtenářství posunout zase o kousek
dál. V prvním pololetí jsme úspěšně čerpali dotace MŠMT v rámci
projektu „Čtu, rozumím, komunikuji“. Jedna z jeho klíčových aktivit byla zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti
formou čtenářských dílen,“ uvedla Mgr. Radmila Trojková, zástupce ředitele a správce školní knihovny. V rámci projektu přibylo
do školní knihovny 500 zajímavých knižních titulů a žáci 2.–5. tříd
absolvovali nejméně 40 čtenářských dílen.

SETKÁNÍ S PŘÍRODOU

Žáci 6. ročníku se opět zapojili do „Souboje čtenářů“ v rámci
celostátní kampaně Rosteme s knihou a dále se společně s žáky
5. ročníků vůbec poprvé zapojili do Noci s Andersenem, kdy třiadvacet studentů zažilo školu v nevšedním čase s nevšedními zážitky. „Všechny zmíněné aktivity se sbíhají ve školní knihovně. Ta
nabízí našim žákům bohatý knižní fond a ve výpůjční době je plná
čtenářů,“ uzavírá téma Trojková.

Na 18. června je organizována procházka po naučné stezce
v rezervaci Rezavka, kterou zde postavili členové ZO Českého
svazu ochránců přírody Alces. Sraz je v 8 hodin u McDonald´s
v Ostravě-Zábřehu. Provázet bude znalec Rezavky Michal Feller
(michal.feller@volny.cz). Jan Mayer, autor příspěvku, za svaz
vzkazuje: „Nezapomeňte na dalekohled!“
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NEPŘEHLÉDNĚTE

MĚSTSKÁ POLICIE BUDE OPĚT ZNAČIT
KOLA SYNTETICKOU DNA
Díky získání ﬁnancí z dotačního řízení Ministerstva vnitra bude Městská police Ostrava v měsíci červnu opět provádět bezplatné značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek (invalidních i speciálních vozíků, schodolezů apod.)
syntetickou DNA.
Tato moderní metoda značení spočívá v nanesení netoxické
látky s jedinečným DNA kódem. Značení není pouhým okem viditelné a objeví se teprve pod speciálním UV světlem. Všechny sady,
kterými je značení prováděno, jsou zapsány v databázi Městské
policie Ostrava a také v mezinárodní databázi výrobků REFIZ (registr forenzního identiﬁkačního značení), což v případě krádeže
kola usnadňuje jeho identiﬁkaci a vrácení právoplatnému majiteli.
K samotné evidenci předkládá občan starší 15 let kromě jízdního kola také občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad
totožnosti a doklad o způsobu nabytí jízdního kola (např. doklad
o koupi, faktura, stvrzenka o zaplacení, kupní smlouva apod.)
V případě, kdy nelze doložit doklad o koupi, je možno tento nahradit čestným prohlášením o způsobu nabytí jízdního kola (vypisuje se na místě).
Upozorňujeme, že vzhledem k technologii materiálu nelze
značit jízdní kola za deštivého počasí a při teplotách pod 10°C.
Nelze označit mokré jízdní kolo a je také třeba počítat s jízdou
po označení, kdy případný mokrý terén způsobí znehodnocení
značení.
Bližší informace mohou zájemci nalézt na webových stránkách
www.mpostrava.cz nebo zaslat dotaz prostřednictvím elektronické pošty na adresu prevence@mpostrava.cz.

Nejbližší termín značení:
30. června v časech 9:00-11:30 a 14:30-17:00,
(ul. Plzeňská u restaurace Dakota)

INZERCE

Akce

měsíce
Slevy
až

100000

1100 vozů Škoda Octavia

Kč

Akční cena

158 999

na splátky
Pořiďte si auto e
an
a dost et

Vybírejte až z 8000 kvalitních vozů.
850 vozů SUV

Akční cena

262 999

Kč

850 vozů Mototechna

Ušetřete až 40 % oproti ceně nového vozu

Kč

až
Akční cena

259 999

Kč

měsíčních

splátek

ruku
v hotovosti na

Cena nového vozu

Běžná cena

193 999 Kč

SC-361550/01

Měsíčně od: 612 Kč
ŠKODA OCTAVIA COMBI, 2011, 1.6 TDI, 77 kW, diesel, nové v ČR,
1. majitel, servisní knížka, klimatizace, automatické denní svícení, ABS,
ASR, ESP, el. okna, el. zrcátka, palubní počítač, zamykání řadicí páky a více.

Běžná cena

349 999 Kč

Měsíčně od: 1030 Kč
KIA SPORTAGE, 2010, 1.7 CRDi, 85 kW, diesel, nové v ČR, servisní
knížka, klimatizace, parkovací asistent, senzor deště, LED světla pro
denní svícení, ABS, ASR, ESP, palubní počítač, tažné zařízení a více.

333 899 Kč
Běžná cena

319 999 Kč

Měsíčně od: 1015 Kč
HYUNDAI i30, 2015, 1.4 CVVT, 73 kW, najeto 26 km, nové v ČR, 1. majitel,
servisní knížka, klimatizace, parkovací asistent, multifunkční volant, LED
světla pro denní svícení, posilovač řízení s proměnlivým účinkem a více.

Akční cena platí při financování u vybraných produktů našich partnerů. Reprezentativní příklad: Cena: 149 999 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 35 %, tj. 52 500 Kč. Doba trvání úvěru: 48 měsíců.
Měsíční splátka: 1397 Kč (47 x 1397 Kč). Poslední navýšená splátka: 52 500 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 97 499 Kč (pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná
spotřebitelem: 118 159 Kč (splátka x počet splátek + poslední navýšená splátka). Úroková sazba: 6,55 %. RPSN: 7,02 %. Sjednání pojištění není podmínkou získání úvěru. Údaj „Měsíčně od“ označuje minimální
měsíční splátku při financování na úvěr; u výpočtu financování může být použit produkt s poslední navýšenou splátkou až 35 % z ceny vozu. Vyšší hodnoty RPSN mohou být důsledkem využití marketingových
akcí dle výběru zákazníka, jako např. sleva z ceny vozidla, výplata hotovosti a další akční benefity, které může zákazník čerpat dle vlastního výběru. Podmínky spotřebitelského úvěru se mohou u konkrétních vozů
lišit. Akci „Až 6 měsíčních splátek hotově na ruku“ je možné využít v jakékoliv pobočce autosalonu AAA AUTO na území České republiky. Akci mohou využít všichni zákazníci, kteří zakoupí vůz s cenou nad 60 000 Kč,
rokem výroby od roku 2000 a zároveň využijí možnosti financování s vybranými produkty našich partnerů. Akce platí od 1. 5. 2016 až do odvolání. Nejedná se o závaznou nabídku ve smyslu § 1732 Občanského
zákoníku. Jednotlivé marketingové akce nelze kombinovat ani je uplatňovat zpětně. Dostupnost jednotlivých vozů je třeba ověřit telefonicky na zákaznické lince.
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Volejte zdarma denně 8–21 hod.

800 110 800
www.aaaauto.cz
OSTRAVA, Místecká 3220

PO–NE 8:00–22:00

www.ovajih.cz

ZAJÍMAVOSTI

ZAHRÁDKU PRO KAŽDÉHO
VZKAZUJÍ DĚTI

VZDUŠNÝ VÍR
V OSTRAVĚ-VÝŠKOVICÍCH

Jarním sluníčkem rozkvetly na loukách, záhoncích i za okny
záplavy barev jarních květin. Děti z Mateřské školy Předškolní,
která je součástí Základní a mateřské školy Šeříkova, se nechaly
inspirovat touto krásou a společně s rodiči a třídními učitelkami se
zapojily do celoškolského projektu Ptáčkova zahrádka.
„Rodiče u hlavního vchodu do areálu mateřské školy připravili
záhonky, které děti postupně osázely pestrými květinami. O zasazené květinky se děti pečlivě starají a těší se na venkovní vernisáž
svých kreseb Moje květinka,“ uvedla k zaslanému článku autorka
projektu, Daniela Trávníčková.

Co to vlastně bylo ve Výškovicích ve středu 11. 5. 2016
k vidění?

Ve sportovním areálu TJ Sokol Výškovice se kolem 15. hodiny
objevil před očima hned několika svědků vzdušný vír – tzv. rarášek
(následky jevu byly i zdokumentovány v elektronické verzi Moravskoslezského Deníku z 13. 5. 2016). „Přirovnání k malému místnímu
tornádku je nepřesné a zavádějící. Jednalo se o meteorologický jev
zvaný rarášek nebo chcete-li čertík – tedy prašný vzdušný vír, který vzniká především nad prohřátým zemským povrchem za velmi
slabého okolního proudění a postupně prorůstá směrem vzhůru,
často vznikají za téměř bezoblačné oblohy,“ uvedla Petra Pěšalová
z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
V podmínkách ČR jsou typickými místy vzniku „rarášků“ např.
sklizená pole, nevyhýbají se, jak je patrno, ani sportovním hřištím
např. s antukovým nebo travnatým povrchem. „Většinou trvají jen
krátce, v některých případech mnohou přežívat i několik minut,“ uzavřela téma Výškovické zajímavosti Pěšalová.

Rozkvetlý Jih? Adoptujte truhlík!
O tom, že mít svůj malý kousek zahrádky i ve městě je možné, už ví své i děti z mateřské školy. Úřad městského obvodu
Ostrava-Jih proto kromě již tradičního příspěvku na předzahrádku připravuje také projekt adopce truhlíků. Občané si pro
svůj truhlík vyberou místo a na jeho zušlechtění získají ﬁnanční
příspěvek obvodu ve výši 500 Kč. Zaujalo vás to? Ozvěte se
nám na naši redakci a jizni.listy@ovajih.cz.

INZERCE

CYKLISTICKÁ ZÓNA

Soukromá základní škola
a mateřská škola, s. r. o.

Na ulici A. Brože mezi ulicí Plzeňskou (semafor u restaurace
Dakota) a stezkou pro chodce a cyklisty vedoucí k tramvajovému
obratišti v Zábřehu bude zřízena Cyklistická zóna.
Cyklistická zóna je komunikací či lokalitou, která preferuje cyklistickou dopravu před motorovými vozidly. „Na rozdíl od pěší zóny
je do cyklistické zóny povolen vjezd motorovým vozidlům vyznačeným ve spodní části příslušné dopravní značky; jejich rychlost
však nesmí překročit 30 km/hod. Cyklisté mohou jezdit vedle sebe
a nemusí jezdit při pravém okraji. Nesmí však bránit motorovým
vozidlům v jízdě, mohou je ale omezit. Ve vztahu k chodcům platí
pravidla jako na jakékoliv jiné běžné komunikaci,“ popisuje charakter zóny Martin Krejčí, cyklokoordinátor města Ostravy.
Motorová vozidla musí
cyklistům umožnit jízdu,
nesmí je ohrozit, případně
musí zastavit vozidlo. Stání
je dovoleno jen na parkovištích. Jsou-li v zóně křižovatky, platí obdobně jako
v jiných podobných zónách
přednost zprava (pokud by
dopravním značením nebyla
vyznačena jiná úprava).
„Prosím všechny řidiče,
cyklisty i chodce, aby se
v cyklistické zóně k sobě
chovali ohleduplně,“ uzavírá
téma Martin Krejčí.

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

PŘIJÍMÁ
děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
/děti a žáci s kombinacemi zdravotního postižení/

SC-361388/02

• velmi nízký počet dětí a žáků ve třídách
• logopedická péče s klinickým logopedem
• zdravotní tělesná výchova pod vedením fyzioterapeuta
• výuka alternativní komunikace – pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami /LMP, STMP, TMP, PAS/
• plně kvalifikovaný pedagogický sbor, asistenti pedagoga
• velký důraz na reedukaci, socializaci, zvládnutí inkluze
• výuka cizích jazyků
• široká nabídka mimoškolních aktivit, zájmových útvarů
• svoz a rozvoz dětí a žáků

www.volgogradska.cz
www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/
Telefon: 602 713 226
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PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ JE V PLNÉM PROUDU!
NA CO SE NEJČASTĚJI PTÁTE?
běžně neřeší. Zajímavým přihlášeným projektem je například asfaltování přistávací plochy pro RC modely.

Až do konce června můžete podávat své návrhy
do participativního rozpočtu, na který radnice letos
uvolnila 5 miliónů korun. „Stačí vyplnit formulář, my
návrh zkontrolujeme, a pokud bude vše v pořádku,
v září všechny návrhy zveřejníme. V listopadu proběhne veřejné hlasování a vítězné projekty zrealizujeme v průběhu roku 2017,“ uvádí koordinátorka projektu, Katka Šebestová.
Pokud potřebujete radu, můžete se jí ozvat na e-mail katerina.
sebestova@ovajih.cz nebo tel. 721 091 852 a svůj návrh zkonzultovat! Na co se nás nejčastěji ptáte. Na vaše dotazy odpovídala
koordinátorka projektu.
1) Nevím kolik stojí asfaltování chodníku, nové parkovací místo
atp. Nemáte na radnici nějaký tabulkový ceník?
Samozřejmě orientační ceny jednotlivých prací víme. Abychom
Vám mohli s rozpočtem poradit, potřebujeme však co nejpřesnější informace o aktuálním stavu – jaký je povrch teď a jaký si přejete v rámci svého návrhu, jaké jsou rozměry chodníku, který si přejete opravit nebo vybudovat, kolik parkovacích míst a kde přesně
by mělo vzniknout. Důležité je přiložit také zakreslení do mapy
a fotograﬁi místa, o které se jedná.

3) Když seženu 15 podpisů a můj návrh přijmete, bude se automaticky realizovat?
Ne, Váš návrh postoupí do hlasování veřejnosti, které proběhne
v listopadu. Realizace projektů tak závisí na občanech celého obvodu, kteří se do hlasování zapojí.
4) Kdo se bude starat o prostor, který nově vznikne díky participativnímu rozpočtu?
Pokud vznikne např. dětské hřiště, bude ve správě obvodu Ostrava Jih, který bude zajišťovat jeho pravidelnou údržbu, úklid atd.
Autor návrhu se na údržbě nijak nepodílí.
5) Návrh se týká velkého počtu obyvatel, jedná se například o frekventovaný chodník. Musím přesto shánět podpisy obyvatel?
Ano, pravidla platí pro všechny stejná. Aby návrh postoupil
do hlasování veřejnosti, musí splnit všechny náležitosti.
6) Budete s autory návrhu blíže spolupracovat v průběhu realizace?
Aby byl návrh zrealizován podle Vašich přání, je velmi důležité
nám dodat co nejkonkrétnější popis návrhu, může být doplněn
o ilustrační obrázky či konkrétní vizualizace. Předpokládáme, že
s autory budeme návrhy konzultovat a dolaďovat v průběhu léta,
tedy před zveřejněním.

2) Je projekt participativního rozpočtu určen k nahlášení nevyhovujících chodníků?
Opravy chodníků realizuje radnice průběžně, bohužel náš obvod
je rozsáhlý, takže se vždy najde chodník, který je třeba opravit.
Přihlášení opravy je možné, ale ideálními jsou projekty, které úřad

SC-361577/01
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PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ
Sociální pracovníci odboru sociální péče se věnují mimo jiné také depistážní činnosti, která spočívá v aktivním vyhledávání potřebných občanů přímo v terénu. Při depistáži se často setkávají s nepříznivou sociální situací občanů, způsobenou například příliš vysokým nájemným, dluhy, špatným zdravotním stavem nebo dlouhodobou samotou. V současnosti se zaměřujeme na informování občanů, u kterých byl zjištěn dluh na nájmu či na službách spojených s bydlením.
Informace o nabídce pomoci poskytujeme formou letáčků, které občanům předáváme. Ze zkušenosti víme, že je řada
občanů, kteří potřebují pomoc, ale svou životní situaci na úřad řešit nepřijdou. Důvody mohou být různé. Lidé mnohdy
nevědí, že mají na něco nárok, nemají přehled o příspěvcích či sociálních službách nebo se prostě jen stydí. Včasné řešení těchto problémů občany ochrání před zhoršením této sociální situace, která často vede až ke ztrátě bydlení.

Obecní úřad nabízí pomoc
s udržením bydlení v případech, když:

• jak nepříznivou sociální situaci řešit jako celek;
• pomoci situaci řešit a poskytnout podporu.

• máte opakovaně problémy s úhradou nákladů na bydlení (nájmu a energií);
• nebo již dlužíte na nájemném nebo energiích;
• nebo si nejste jisti, zda máte na nájemném či energiích nějaký dluh;
• máte vysoký nájem a zjišťujete, že si jej nebudete moci dlouhodobě udržet;
• odešla vám blízká osoba a na vás je teď všechna starost o placení za bydlení a o péči o domácnost;
• nejste si jisti, co je obsahem vaší nájemní smlouvy a co z ní pro
vás vyplývá.

Kontakt na sociální pracovníky:
Odbor sociální péče
Oddělení sociální pomoci osobám v hmotné nouzi a sociální prevence
Horní 791/3 – budova C,
700 30 Ostrava
telefon: 725 929 867, 599 430 444, e-mail: posta@ovajih.cz

Sociální pracovníky můžete kontaktovat
osobně:
• v kanceláři vždy v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hod nebo
po dohodě
• na mobilním telefonu (pokud se nedovoláte, zavolají zpátky)
v pracovní dny a v pracovní době.
Sociální pracovníci poskytují pomoc bezplatně. Samozřejmostí je
zachování mlčenlivosti, individuální a profesionální přístup. Občané se mohou informovat i anonymně.

Sociální pracovník obecního úřadu
může nabídnout:
•
•
•
•

rozbor nepříznivé sociální situace, ve které se osoba nachází;
identiﬁkovat, jaká rizika v souvislosti se ztrátou bydlení hrozí;
určit, co by mohlo ztrátu bydlení způsobit;
navrhnout postup, jakým by se dalo ztrátě bydlení zabránit;

ŠKOLKY BUDOU V PROVOZU I O PRÁZDNINÁCH!
Mateřské školy na Jihu budou přes letní prázdniny v provozu v následujících termínech:
1. 7. – 22. 7.
1. 7. – 29. 7.
1. 7. – 29. 7.
1. 7. – 29. 7.
1. 7. – 29. 7.
1. 7. – 29. 7.
1. 7. – 29. 7.
7. 7. – 29. 7.
11. 7. – 22. 7.
11. 7. – 24. 8.
11. 7. – 29. 7.
12. 7. – 29. 7.
1. 8. – 19. 8.

1. 8. – 24. 8.
MŠ Zlepšovatelů, odl. parc. Mitušova 4
1. 8. – 24. 8.
MŠ Za Školou, odl. prac. Tarnavova
1. 8. – 26. 8.
MŠ P. Lumumby 25
1. 8. – 26. 8.
MŠ Volgogradská, odl. prac. Gurťjevova
1. 8. – 31. 8.
MŠ Mjr. Nováka
1. 8. – 31. 8.
MŠ A. Gavlase
1. 8. – 31. 8.
MŠ Předškolní
8. 8. – 26. 8.
MŠ J. Maluchy 105
15. 8. – 31. 8.
MŠ I. Herrmanna
15. 8. – 31. 8.
MŠ Mozartova
Další podrobnosti k registracím k prázdninovému provozu získáte přímo v mateřských školách a na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

MŠ Mitušova 90
MŠ A. Kučery
MŠ B. Dvorského
MŠ P. Lumumby 14
MŠ Rezkova
MŠ Výškovická
MŠ Staňkova (odl. pracoviště Srbská)
MŠ F. Formana
MŠ I. Herrmanna
MŠ Adamusova
MŠ Za Školou, odl. prac. Tylova
MŠ Zlepšovatelů
MŠ Mitušova 6

HŘIŠTĚ OTEVŘENÁ
PRO VEŘEJNOST
Bezpečná hřiště jsou na Jihu otevřená u školek na ulici Mjr. Nováka a Františka Formana 13, kde vzniklo zcela nové dopravní hřiště, a
základních škol na ulicích Šeříková, Provaznická, A. Kučery, Chrujkinova, Mitušova 16, Jugoslávská, E. Lukášové, Horymírova, Březinova a Klegova. Aktuální provozní řád a otevírací dobu naleznete na
webových stránkách obvodu v sekci Děti a mládež / Školská zařízení.
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DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ FESTIVAL DĚTI
A TRADICE 2016
V červnu se uskuteční v Ostravě první ročník dětského mezinárodního festivalu Děti a tradice 2016. Pořadatelem je
Moravský dětský folklórní soubor Holúbek, který již přes 20 let funguje v městském obvodu Ostrava-Jih a naplňuje
tak volný čas více jak 70 dětem ve věku od 3 do 16 let.
Soubor Holúbek se účastní mnoha
folklórních festivalů jak v Česku, tak v zahraniční, a proto se rozhodl uspořádat
a založit tradici Dětského folklórního festivalu i v Ostravě.
Hlavním hostem bude dětský soubor
Volžanočka, se kterým se děti z Holúbku
skamarádily, když v roce 2013 vystupovaly na slavnostech ve Volgogradu. „Minulý
rok jsme byli v Břeclavi a letos budeme
hostit dětský soubor Břeclavánek. Nebude chybět porubský Dětský soubor Heleny Salichové a dospělý soubor Ševčík,
který působí v našem obvodu. Páteční
den 10. 6. tak bude věnován Ostravě-Jih,
a to dopoledním vystoupením pro seniory v DPS Čujkovova o odpoledne budeme
společně slavit den dětí v SVČ Gurťjevova
- pobočka Zálom,“ uvedla Kristýna Mílková, umělecká vedoucí souboru.

Dále zde budou připraveny venkovní
atrakce, soutěže, skákací hrad, chystáme
pro děti „školu tance“- kde se mohou naučit lidové tance jak z našeho regionu, tak
z Ruska. Vstup na tuto akci je volný. Festival následně vyvrcholí sobotním gala-

koncertem v Divadle loutek. „Všichni jste
srdečně zváni a pro děti, kterým se lidový
tanec a soubor Holúbek zalíbí, máme stále i pár volných míst,“ završuje pozvánku
Mílková.
www.holubek.cz

INZERCE

Splnit

si svá přání?
Snadné.
100 000 Kč
ZA 1 493 Kč

PRESTO Půjčka na cokoliv

MĚSÍČNĚ

Sjednejte si naši půjčku s nejnižší splátkou a pořiďte si, cokoliv si přejete.
Třeba 100 000 Kč již za 1 493 Kč měsíčně.
UniCredit Bank (budova KIMEX)
Horní 1642/55a, Ostrava

Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 160 000 Kč. Celková výše úvěru 161 500 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč. Doba trvání úvěru 60 měsíců. Úroková sazba 6,2 % p. a. Výše měsíční
splátky 3 138 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 6,8 % p. a. Celková splatná částka 188 691 Kč.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.
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Michal Durčák, ředitel pobočky
mob.: 725 920 739
e-mail: michal.durcak@unicreditgroup.cz

ROZHOVOR

CENÍM SI
AKTIVNÍCH LIDÍ

„Celý život hledám a snažím se
dodržovat Baťovská moudra jak
ve vztahu k lidem, tak ve vztahu
k práci a především k přírodě,“ vysvětluje při rozhovoru svůj postoj
místostarosta pro sociální oblast
František Staněk.
Nacházíme se na společné zahradě
domova s pečovatelskou službou na ulici
Horymírova, kterou mohou čtenáři vidět
na fotograﬁích. Proč jste si pro rozhovor
vybral právě toto místo?
Protože je květen, měsíc plný úsměvů
a lidé by měli být venku v přírodě. Tato
zahrada je krásným kulturním místem
jako stvořeném pro chvíle setkávání.
V nedávné době jsme ji společně se
Střední zahradnickou školou zušlechtili.
Naše spolupráce se jeví jako dlouhodobá
a právě zde jsme ji zahájili. Výsledky jsou
patrny z každého kouta kvetoucí zahrady.
Pro zajímavost bylo odvezeno 5 nákladních aut vysekaného klestí z keřů a větví
ze stromů.
Změna se netýká jen zahrady. Oproti poslední návštěvě si všímám i dalších
opravených věcí.
Všechny lavičky, betonové truhlíky
a také chodníky opravily naše nové Technické služby Ostrava-Jih. Celkový dojem
teď přímo vybízí k posezení na čerstvém
vzduchu, ve stínu stromů i na sluníčku.
Zní to, jakoby zahrada bylo „vaše
dítě“…
Dítě ani ne, byla v neutěšeném stavu
a těžko se na ni bylo dívat. V současné
době z ní mám opravdu radost. Přesto si
myslím, že mým pomyslným dítětem jsou
sady mladých. V dubnu proběhla první
výsadba stromů na počest narozených
malých Ostravanů a předpokládám, že
tato akce se bude opakovat do budoucna
dvakrát za rok. Vždy na jaře a na podzim,
kolem 28. října, kdy je slaven státní svátek
Dne vzniku samostatného Československa.
Pokračuje spolupráce se zahradnickou školou i v sadech mladých nebo
na jiných místech a akcích obvodu?
Se školou aktuálně máme podepsanou
smlouvu o úpravě prostor mezi domy se
zvláštním určením na ulici Odborářská,
úpravě prostoru před radnicí a o výsadbě
truhlíků na náměstí SNP a před obchodním centrem Kotva. Díky sadům mladých
se také podařilo nastartovat spolupráci
mezi školou a Ostravskými městskými
lesy a zelení.
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Pokračují příspěvky pro předzahrádky u bytových domů?
Ano, pokračují. Oproti loňskému
roku chceme příspěvek dokonce navýšit
z dvou set korun minimálně na pět set korun. Po náležitém schválení radou sdělíme podrobnosti. Nově budou podle přání
a tipu občanů k adopci květinové truhlíky.
Truhlíky k adopci?
Úřad zajistí koupi a umístění truhlíku
a přispěje jejímu opatrovateli na nákup
a osázení rostlin minimálně pěti set korunami. Cílem je dostat do ulic obvodu
více květin a nabídnout lidem prostor
k činnorodosti.
Řada „před“zahrádkářů se potýkala loni s trochu složitější administrativou. Dá se žádost zjednodušit nebo jste
v tomto ohledu vázáni zákony?
Jsme vázáni řadou nařízení, která jsou
při hospodaření s veřejnými prostředky
nutná. Bohužel často bychom z lidského
pohledu některé věci, nejen žádost o příspěvek na předzahrádku, udělali jednodušší, ale nemáme tu možnost. Ale konec konců pokud někdo něco chce, měl
by být ochotný se tím aktivně zabývat
a něco pro to udělat.

ciálně právní ochrany dětí na Provaznické
ulici, jehož práce je svázána přísnými zákony naší země ku prospěchu dětí. V budově tohoto odboru připravujeme výstavbu výtahu a tudíž i bezbariérový přístup.
Ve vztahu k akcím – co říkáte na akci
MISS Babča, ze které je pro čtenáře připravená fotoreportáž?
Obecně oceňuji aktivní lidi, kteří něco
dělají, což platí i pro přítomné seniorky.
Kupodivu jsem už od začátku dobře tipoval vítězku soutěže, dámu s číslem 4.
Co Vás na akci zaujalo nejvíce? Třeba
nějaká zákulisní informace?
Velmi mile jsem byl překvapen, že člen
poroty, MUDr. Radim Uzel, který je zároveň místím rodákem, věděl o loňském
slavnostním pojmenování aleje po Jiřím
Němcovi. Našeho bývalého starosty si
vážil jako člověka, takže tento krok jako
projev úcty s povděkem kvituje. Jsem rád,
že jsem inicioval tento akt, který kromě jiného pozvedl jméno Ostravy a měl větší
než lokální dopad. Pan Uzel žije v Praze,
ale zůstává ostravským patriotem.

Slyšela jsem, že se chystá nějaký projekt galerií – můžete ho nějak přiblížit?
V letošním roce by měly začít fungovat
dvě galerie připravené opět ve spolupráci
se dvěma středními školami z našeho obvodu. V prvním případě se bude jednat o Odbornou uměleckou školu a gymnázium
na Hulvácké v Zábřehu, která bude vystavovat své obrazy, plastiky a skulptury tady
na chodbách a v zahradě domova s pečovatelskou službou Horymírova. Vedení této
školy zároveň požaduje spolupráci žáků
s Klubem seniorů, za což jsem rád. Další
školou je umělecká škola AVE ART, která
bude díla svých žáků vystavovat na chodbách i v zahradě domů se speciálním určením na Odborářské ulici. Ve spolupráci se
skupinou ostravských malířů připravujeme
i obrazovou galerii na schodištích hlavní
budovy radnice. Zatím jsme ve fázi technického řešení, zajišťování pojištění a tak dále.
Poslední otázka: Jaký je Váš koníček?
Tak aby to bylo po pořádku: rodina,
včely, zahrada a příroda – především stromy a lesy. Abych nezapomněl rád cestuji
po kulturních místech Evropy.

Vaše gesce má poměrně velký dopad.
Čím se zabývá, co nového chystáte?
Sociální odbor pracuje v prvé řadě ku
prospěchu občanů v mantinelech stanovených zákony států. Nabízí pomoc
v nelehkých životních situacích a snaží
se zkulturňovat prostředí v domech s pečovatelskou službou i v jejich okolí. Společně se Sborem pro občanské záležitosti
vytváří zejména seniorům kulturní vyžití
a jiné společenské aktivity. Dalším odborem je tak zvaný OSPOD, tedy odbor so-
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NAŠLI JSME INSPIRACI VE MĚSTĚ
KULTURY A SPORTU

Větší města a obvody bývají na mezinárodní úrovni spojena výměnou inspirace a zkušeností se svými partnerskými
městy. Pro Ostravu jsou na Slovensku partnerským městem Košice (druhé největší město Slovenské republiky), pro
městský obvod Ostrava–Jih pak tamní obvod Košice Západ. V květnu přijali pozvání na účast na charitativní sportovní akci a prohlídku města starosta Martin Bednář a místostarostové Hana Tichánková a František Dehner.
ginálně využitých výměníků. Další nápadité přestavby odstartoval titul „Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013“. Nová
kreativní, oddychová a vzdělávací čtvrť známá jako KULTURPARK
(fotograﬁe výše) vznikla přestavbou starých kasáren, multifunkční kulturní centrum s mezinárodním programem (Kunsthalle aneb
Hala umenia) vzniklo přeměnou nevyužité staré plovárny.

„Určitě bych Košice doporučila k návštěvě! Velmi mile mě překvapilo nejen historické centrum a kulturní i sportovní zázemí, ale
také krásná příroda kolem města,“ uvádí hlavní dojmy z návštěvy
partnerského města místostarostka Hana Tichánková.
Více než dvou set tisícové město ve východní části Slovenska
se skutečně pyšní bohatou historií a významnými památkami, ale
s průměrným věkem obyvatel města 35 let je zároveň „městem
mladých“. Právě mladistvému elánu odpovídá i dynamika s jakou
se město rozvíjí a boduje na poli dobrých nápadů. Jedním z nich
je přeměna starých tepelných výměníků na oblíbená komunitní
centra pro každého, kdo má chuť se rozvíjet, ať je jeho vášní cokoliv. První kroky vedoucí v roce 2009 do našeho partnerského
obvodu a na sídliště Terasa mají k dnešnímu dni na svědomí 7 ori-

Foto: archiv vymenniky
„Výmenník Obrody je druhým domovom niekoľkých komunít
a skupín. V jeho programe majú stále miesto aj akademické
prednášky pre širokú verejnosť a náučné, ale najmä hravé popoludnia pre deti v školskom veku, ktoré pripravujeme spolu
so Slovenskou akadémiou vied v Košiciach. Na nepravidelnej
báze umožňujeme komunitám, umelcom a kreatívcom skrz
výstavy prezentovať seba, svoj talent a nadanie,“ přiblížila
Renáta Zolnaiová z K 13 – Košického kulturního centra.
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Katedrála svaté Alžběty Durynské

Kostel svatého Michaela archanděla

Největší slovenský kostel pocházející
z období gotiky. Za prozkoumání stojí
monumentální nástěnná malba i původní středověký nápis.

Dříve pohřební kaple s kostnicí. Dnes
kostel s vyobrazením archandělů na
fasádě. Národní památka a nejlépe
zrekonstruovaná stavba roku 2006.

MĚSTO SPORTU, S DUŠÍ MARATONU

Zpívající fontána před Národním
divadlem
Fontána ruského konstruktéra měla svou
premiéru o rok dříve než Křižíkova fontána v Praze. Ideální místo pro koncerty.

INSPIRACE PRO RADNICI, TIPY PRO
VÝLETNÍKY

Košice si své sportovní kořeny hýčkají velmi dlouho. Každou
první říjnovou neděli zde startuje nejstarší evropský a druhý nejstarší světový maratón. Od roku 2008 žijí obyvatelé Košic i další akcí zaměřenou na běžecké dovednosti – projektem VSE City
Run. Motivace ke změně životního stylu jde v tomto případě ruku
v ruce s cílem pomoct těm, kteří to aktuálně potřebují. Pokud se
ptáte jak, odpovědí je několikahodinový běh mnoha lidí na páse,
na kterém každý symbolicky uběhnutý kilometr znamená ﬁnanční
prostředky tam, kde jsou potřeba.

# Challenge day # Do práce na bicykli # Štverylka, tanec na
Hlavnej ulici # Šport bez bariér # Športová nedeĺa v parku # Kúpaliska # Košická detská historická železnica # Hipokemp Lesanka # Escape hra # Košická ZOO # Hájské vodopády # Jasovská
jaskyňa
Tipy na výlety v letních měsísích a další informace naleznete na
www.kosice.sk a www.kosicezapad.sk

Tradiční hromadný běh ulicemi Košic v rámci akce VSE CITY
RUN. Zdroj: facebook VSE CITY RUN

Ján Jakubov, starosta části Košice-Západ, a místostarostka
Hana Tichánková při charitativní akci
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MODERNÍ INTEGROVANÉ CENTRUM
FUNGUJE NA JIHU!
„Posádka rychlé zdravotnické pomoci se zabydlela, a to
spolu s profesionálními hasiči a městskými policisty,
v novém integrovaném výjezdovém centru,“ uvedl ve své
zprávě z 25. dubna Lukáš Humpl, mluvčí ZZS MSK. Týmy
v třípodlažní novostavbě mají za cíl zlepšit zázemí a služby bezpečnostních a záchranných složek a tím také zvýšit
bezpečnost obyvatel, která je podle průzkumů veřejného
mínění řazena k těm nejdůležitějším prioritám. Výstavbu
centra za necelých 250 milionů korun realizoval kraj s významnou podporou z dotačních titulů a pomocí města.
Cvičná věž, výcvikové a sportovní plochy, tréninkové,
výukové a kancelářské prostory a zázemím pro techniku, kynologii a hipologii – přesně to je vybavení centra
na Jihu mezi ulicemi Fr. Formana a Kaminského.

Autor fotograﬁe: Deník/Lukáš Kaboň

sahy u dopravních nehod na velmi frekventované Místecké ulici. Výjezdový tým tvoří specialisté připraveni
zároveň zasahovat také u pacientů s vysoce nakažlivými chorobami. V případě výskytu těchto pacientů jsme
plně připraveni k jejímu zvládnutí a potřebnému ošetření.“

Ředitel Roman Gřegoř uvádí: „Posádka rychlé zdravotnické pomoci bude z nového výjezdového stanoviště
zasahovat zejména v přilehlých částech Ostravy a obcích jižně od města. Umístění je ideální rovněž pro zá-

Viktor Panuška (OSTRAVAK)

67 strážníků a 33 strážníků skupiny hipologie a kynologie. Moderní zázemí navíc budou využívat i žáci Základní školy Fr. Formana. Největší zásluhu na vybudování integrovaného centra má kraj
a jemu především patří poděkování. Je to investice, jejíž význam
je nedocenitelný. V běžném životě si většinu hrozeb ani neuvědomujeme, ale až nastanou, pomoc druhých a rychlost bývají nejdůležitější. Časem se zvýšení akceschopnosti bezpečnostních složek
v nejrůznějších krizových situacích může pozitivně projevit i v podobě zastavení úbytku obyvatel a radnice se bude moci soustředit
na rozvoj služeb pro občany.

Integrované výjezdové centrum (IVC) je efektivním a důstojným zázemím složek záchranného systému. Přes objem prostředků vynaložených na jeho výstavbu a vybavení dojde již v blízké
budoucnosti k podstatným úsporám nákladů, vydávaných původně na jednotlivá sídla těchto složek (nájmy, opravy, energie
atd.). Dočasnou nevýhodou je však prozatím neexistující výjezdová komunikace z centra, která by měla spojit ulici Krmelínskou
a Plzeňskou u terminálu MHD „Dubina“ (bývalý Interspar). Vadou
na kráse a účelnosti tohoto centra tak aktuálně zůstává „slalom“
vozidel hasičů a sanitek ZZS mezi hustě zaparkovanými vozidly
na ulici Václava Jiříkovského, což efektivitu záchranných složek
výrazně snižuje. Věřme, že se dostavba chybějící komunikace podaří co nejdříve a obyvatelé přilehlých domů budou moci zase
v klidu spát beze strachu o svá zaparkovaná auta.

Martin Mařák (KSČM)
Bezpečnost je téma, které nás občany zajímá. Chceme, aby
nám byla zajištěna. Máme v obvodu otevřené nové IVC. Ti, co
nám mají pomáhat a chránit, jsou nám blíž a to je dobře. Ještě
blíž, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, jsou bezpečnostní
kamery, kterých je v našem okolí bezpočet a další stále přibývají.
Snad je to dobře, někdy i odradí pachatele od nekalých skutků.
Tiskem proběhla zpráva o plánované instalaci kamer do tramvají.
Komu tyto kamery pomohou? Neznám jediný případ, že by kamera seskočila ze sloupu a zabránila přepadení, krádeži, nebo jiným
trestným činům. Potřebujeme více strážníků a v tramvajích třeba
průvodčí. To oni mohou na místě zakročit a pomoci člověku v nesnázích. Napadenému, oloupenému nebo třeba člověku, kterému
se udělá nevolno, nepomůže žádná kamera. Chceme-li bezpečí,
musíme požadovat v ulicích lidi, ne stroje.

Rostislav Hřivňák (ČSSD)
Integrované výjezdové centrum je unikátním zařízením v republice a zřejmě i v Evropě. Pro obyvatele Ostravy znamená především jistotu, že o jejich bezpečnost je postaráno na špičkové
úrovni. Role naší radnice byla v tomto projektu jen malá, takže
by nebylo správné chlubit se „cizím peřím“. Faktem ale je, že integrované centrum povyšuje kvalitu bydlení a života v našem obvodu. Právě zvýšení bezpečnosti bylo a je i prioritou ČSSD. Kromě
profesionálních hasičů a posádky rychlé zdravotnické pomoci se
do centra přestěhovala i městská police, která tam má zázemí pro

Od březnového vydání Jižních listů je jedna strana v každém vydání určena pro uveřejnění příspěvku týkajícího se aktuálního tématu
a s ním souvisejících názorů členů zastupitelstva našeho obvodu. Zapojeným zastupitelům za zaslané příspěvky děkujeme.
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VŠICHNI RÁDI SOUTĚŽÍME ANEB
NEJLEPŠÍ NÁPAD VYHRAJE
Hned, když jsme se dozvěděli o možnosti zapojit se do soutěže ,,Za co bychom v naší MŠ rádi utratili 10 000 Kč?“
jsme začali přemýšlet, jaký projekt přihlásit. Při spontánních rozhovorech
s dětmi jsme se dozvěděli, že by si
děti přály ze všeho nejvíce jet k moři.
Jak to ale udělat, když moře je tak daleko? A tak jsme přišli na nápad, jak si
užít moře v Ostravě. Do soutěže jsme
vypracovali projekt ,,Mořské putování“,
ve kterém by děti navštěvovaly po dobu
6 týdnů solnou jeskyni v centru Ostravy. Tento ozdravný projekt by byl doplněn o vitamínový program a o pitný
režim ve formě rakytníkového nápoje.

Děti s nadšením malovaly obrázky, které jsme poslali do soutěže. A pak jsme
s netrpělivostí čekali na vyhlášení výsledků. Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu poslanci Adamu Rykalovi
za ﬁnanční dar 10 000 Kč, který nám
poskytl. Náš nápad totiž vyhodnotil jako
nejlepší, ale mezi dětmi není vítězů ani
poražených. Chtěli bychom také poděkovat městskému obvodu Ostrava-Jih,
který daroval všem dětem navštěvujícím školky na Jihu reﬂexní medvídky.
Děkujeme a těšíme se na nové zážitky
s dětmi!
Dana Davidová,
učitelka MŠ J. Maluchy 13/A

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO
SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A SERVIS SLUCHADEL
Moravskoslezská unie neslyšících
i v tomto roce poskytuje služby půjčovny kompenzačních pomůcek pro
sluchově postižené v sídle areálu Dolní
oblast Vítkovice Hlubina (šachta Hlubina) na ulici Vítkovická 3335/15. Nabízí
zdarma poradenskou službu ohledně
kompenzačních pomůcek, zapůjčuje je

na vyzkoušení do domácího prostředí
na 14 dnů a případně zprostředkuje jejich prodej. I nadále poskytuje co 14 dnů
servis sluchadel na počkání, který je zajištěn odbornou ﬁrmou. Bližší informace
lze získat na webových stránkách www.
msun.cz nebo na tel. čísle 606 313 863.
(autor článku: Martina Věřbová)

SPLÁTKOVÉ KALENDÁŘE
Možnost uzavření splátkového kalendáře na nedoplatek vyúčtování služeb spojených s bydlením za r. 2015 pro nájemce obecních bytů ve správě městského obvodu.
Jste nájemcem obecního bytu, který
spravuje městský obvod Ostrava-Jih a vznikl vám nedoplatek z vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2015, který nejste
v rámci svých ﬁnančních možností schopen
uhradit ve lhůtě splatnosti v plné výši?
V takovém případě vám městský obvod Ostrava-Jih nabízí možnost uzavření
splátkového kalendáře na tento nedopla-

tek s tím, že nejvyšší možný počet splátek je stanoven na 10 splátek. Splátkové
kalendáře budou prostřednictvím Odboru
bytového a ostatního hospodářství ÚMOb
Ostrava-Jih uzavírány nejdříve od 1. 7. 2016,
nejpozději však do 31. 8. 2016. Bližší informace vám podají referenti evidence nájmu
oddělení bytového na tel. č. 599 430 141-144,
budova D, dveře č. D019, D020.

E-AUKCE ELEKTŘINY A PLYNU POKRAČUJÍ
Aukce elektrické energie a zemního plynu pokračují na kontaktním místě
v obřadní síní městského obvodu Ostrava-Jih na ulici Horní 3 v Ostravě-Hrabůvce až do 29. června. Na konzultaci
je s sebou potřeba přinést kopii stávající
smlouvy s dodavatelem včetně dodatků
a kopii vyúčtování za poslední rok.

Kdy: každé pondělí a středu
od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Pozor, 29. června pouze
od 13 do 17 hodin.
Kontakt:
602 512 625
a 774 551 013
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MLADÍ ZAHRÁDKÁŘI
SKLÍZÍ ÚSPĚCHY
V druhé polovině dubna se žáci ZŠ
Březinova zúčastnili městského oblastního kola soutěže v botanických dovednostech „Mladý zahrádkář“. V soutěži, která probíhala na školním statku
Střední zahradnické školy v Nové Vsi,
zúročili své vědomosti v oblasti botaniky, pěstitelství, zdravovědy a ochrany
životního prostředí. I v tvrdé konkurenci víceletých gymnázií se v mladší kategorii umístili na 2. a 3. místo a ve starší
kategorii obsadili 1. a 3. místo. Žákům
M. Galiszové, A. Gumulákové, V. Weiserovi, K. Macourkové a V. Marinčínové
gratulujeme a Magdaléně Hrubé, která
z 1. místa postupuje do celostátního
kola, přejeme i další krásné umístění.

VÝSLEDKY MÍSTNÍHO
REFERENDA NEJSOU
ZÁVAZNÉ, ÚČAST
BYLA NEDOSTATEČNÁ
Svůj postoj k tématu slučování škol
v ostravském obvodu Jih vyjádřilo celkem 3 083 lidí, což je 3,57 procenta
oprávněných osob. K platnosti rozhodnutí v místním referendu bylo potřeba
účasti alespoň 35 procent. Hlasovat tak
přišlo méně lidí, než kolik se jich podepsalo pod návrh na konání referenda.
Právo hlasovat v místním referendu
měla každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva městského obvodu
podle příslušného zákona.

ZVEDÁNÍ MOSTŮ
NA MÍSTECKÉ
Dopravní podnik pro tento měsíc informuje o pokračování výluky linky č. 1,
která bude probíhat v termínech 11. 6.
– 12. 6. / 18. 6. – 19. 6. / 25. 6. – 26. 6.
se zajištěním náhradní dopravy. Z příjemnějších aktualit vybíráme pozvánku
na 11. 6., kdy se v rámci Ostravské muzejní noci můžete podívat do depozitáře historických vozidel v areálu dílen
Martinov. V tomto dni bude zvláštní
bezplatná doprava mezi jednotlivými
institucemi.

www.ovajih.cz
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BLAHOPŘEJEME K PLATINOVÉ SVATBĚ
MANŽELŮM ONDERKOVÝM
Před 65 lety byli sezdáni manželé Onderkovi z Ostravy-Hrabůvky. Paní Marie se narodila v listopadu 1931 v Ostravě, pan Arnošt
v červenci o dva roky dříve také v Ostravě.
Celý svůj život prožili v této severomoravské
metropoli a nyní se těší z 2 dětí (syna Petra

a dcery Hany), vnuků Lenky, Tomáše, Jany,
Petra a Martiny a pravnuků Adama, Matěje,
Patrika, Terezky, Dominika a nejmladších
Kryštůfka a Adrianky. Paní Marie naplnila
svůj život laskavou a obětavou péčí o rodinu, její manžel byl tělem i duší členem

ostravského hasičského sboru a vášnivým
zahradníkem. „Za vedení městského obvodu Ostrava-Jih přejeme stále pevné zdraví
a životní pohodu,“ vzkazuje po platinovém
svatebním obřadu páru jejich oddávající,
místostarostka Věra Válková.

GENERAČNÍ SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ VŠB–TU OSTRAVA
Je u vás rodinnou tradicí studovat
na VŠB-TU Ostrava? Studoval ji dědeček/
babička, otec/matka, syn/dcera a třeba i vnoučata už zde objevují techniku?
„18. června vás zveme na první GENERAČNÍ setkání absolventů. Protože vy

jste srdcem historie univerzity! Zveme
všechny tyto absolventy, aby se přidali k ostatním a přišli se společně poznat
a pobavit. První generační setkání absolventů se uskuteční v areálu univerzity
v Ostravě–Porubě,“ vzkazuje Lucie Hole-

šinská, vedoucí útvaru sociálních záležitostí a Alumni VŠB-TUO.
Více informací naleznete na https://
alumni.vsb.cz. Registrujte se na alumni@
vsb.cz.

OSLAVTE S NÁMI VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.
U příležitosti oslav 700. výročí narození
Karla IV. bude městskému obvodu Ostrava-Jih
zapůjčen Arcidiecézním muzeem v Olomouci
gotický zvon ze Zábřehu, který podle legendy
věnoval obci Zábřeh v roce 1345 sám Karel IV.
O tomto zvonu se můžete dočíst na vedlejší
straně a „na živo“ si jej prohlédnout od 7. do
18. června ve vstupní hale kina Luna.
19. června bude zvon převezen na
zámek Zábřeh, kde proběhnou Slavnosti Karla IV. Slavnosti budou zahájeny ve
14 hodin příjezdem krále a císařské družiny.
V průběhu celého odpoledne a podvečera
jsou pro návštěvníky připravena šermířská
představení, historické tance, dobová hudba a jarmark, katova dílna a další program
v podobě ohnivé show a vystoupení historické rockové kapely CLAMORTIS.

MILÝM OSLAVENCŮM PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ
V našem městském obvodě je minimálně 30 seniorů, kteří v těchto
dnech přijímají gratulace k dožitým
osmdesáti a více letům. S radostí se
připojujeme. Přejeme všem jubilantům pevné zdraví a dny prožité v radosti s nejbližší rodinou i přáteli. Tento měsíc krásné výročí slaví:
Marie Bergerová . .
Marie Drábková . . .
Gertruda Cholewiková
Jan Mareš. . . . .
Anna Břenková . . .
Gerhard Hess . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. 100 let
. 95 let
. 94 let
. 92 let
. 91 let
. 90 let

Zdeňka Golíková .
Josefína Svobodová
Gerhard Mareš . .
Olga Vondrášková .
Marie Sommerová .
Ferdinand Boháč .
Jaromír Harenčík .
Ladislav Strung . .
Emilie Kovalčíková.
Albert Birka . . .
Ida Knížetová . .
Květuše Neničková
Jaroslav Šorf . .
Marie Chovancová .
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.
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.
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.
.

85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Vladimír Polášek
Sylvie Košnovská
Rudolf Čička . .
Jarmila Kubínová
Emilie Kuncová .
Milan Novák . .
Josef Štucka .
Věra Lichnovská
Zdeněk Polák .
Petr Baar . . .
Jiří Sýkora . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Uvedení jubilanti souhlasili se zveřejněním svého jména v Jižních listech.

HISTORIE

GOTICKÝ ZVON ZE ZÁBŘEHU
SE VRACÍ NA JIH
Mezi nejstarší zvonařská díla na našem území i v Evropě lze bezesporu zařadit gotický zvon, jenž byl donedávna umístěn v kostele Navštívení Panny
Marie v Ostravě-Zábřehu. Po několika letech se vrací na období od 7. 6. do
29. 6. letošního roku zpět na Jih, tentokrát na výstavu do kina Luny. Přesné
určení jeho stáří je značně komplikované, jelikož se zvon svým typem, použitým písmem a plastickou výzdobou zcela odlišuje od ostatních zvonařských památek. Lze sotva uvažovat o jeho ulití po polovině 14. století. Jeho
formální znaky naopak svědčí o tom, že zvon musel vzniknout již dříve,
snad na sklonku 13. století.
Koruna zvonu, na které je zavěšen, je
atypická. Ucha nezvykle vysoké koruny
jsou na výšku zdvojena, zdobena jsou
plně plastickými vyvinutými 5 cm vysokými mužskými hlavičkami. Jejich stylizace
připomíná dobové znázornění členů blíže těžko určitelné řádové komunity s typickým zastřižením vlasů a náznakem
řeholních oděvů s dlouhými kapucemi
(benediktýni, cisterciáci?). Ikonograﬁe
poukazuje s vysokou pravděpodobností
na klášterní původ zvonu. Čepec zvonu je
členěn jednořádkovým nápisem.
Při analýze zvonoviny byla překvapivým zjištěním přítomnost 0,16% stříbra.
O stříbru se všeobecně kdysi tvrdilo, že
zlepšuje akustickou kvalitu zvonů. Ta nebyla dodnes prokázána. Jestli bylo stříbro
do zvonoviny přidáno záměrně, nebo se
jedná o ,,znečištění“ vedlejšími ložiskovými materiály, se už nedozvíme. I tak
je zvon přítomností stříbra v evropském
měřítku ojedinělým.
Roku 2006 byl zvon zapůjčen ze Zábřehu na výstavu středověkého umění
v Brně, poté byl instalován v Arcidiecézním muzeu v Olomouci, kde je umístěn
dodnes v expozici románského a raně
gotického umění. Do Ostravy se vrátil
u příležitosti výstavy ,,Jan Lucemburský:
král, který létal“ na přelomu let 2010/2011,
prošel také restaurací a konzervací.

Pověst
Roku 1345 budoucí český král Karel
IV. Lucemburský vyrazil s vojskem proti slezskému knížeti Boleslavovi, který
ohrožoval tehdy českou Vratislav. Jeho
tažení bylo úspěšné a donutilo Boleslava
zavázat se smlouvou k poddanství k české koruně. Na zpáteční cestě však krále
ve Slezsku zaskočila velké voda – Odra
se po vytrvalých deštích vylila z koryta
a zaplavila území také kolem Zábřehu.
Karel se musel zdržet. Aby Karla s družinou Zábřežští náležitě uctili, přivítali je
nejen chlebem a solí, ale i dlouhotrvajícím
zvoněním na kostelíku svatého Marka. Král
zábřežské ocenil a na znamení vděčnosti za ,,zvonivé“ přivítání zdejšímu kostelu
věnoval stříbrný zvon.
Může se zakládat pověst ve svém jádře
na pravdě? Nebo se jedná čistě o novodobou ﬁkci? Jednoznačná odpověď neexistuje. Zvon máme v Zábřehu bezpečně
doložen teprve roku 1791. Z původního
dřevěného kostelíka sv. Marka, který stával v místech dnešního Mičanova sadu,
byl gotický zvon přenesen do nynějšího
kostela Navštívení Panny Marie (stavba
1806-1811). Nový kostel byl vystavěn z
prostředků stáního náboženského fondu,
jenž vznikl rozprodejem majetků klášterů
zrušených císařem Josefem II.
Petr Přendík

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
vznik: 13.–14. století
váha: 226 kg
srdce: nedochováno
nárazový tón: f1
Analýza odebraného vzorku zvonoviny, provedená v roce 1980 ve
Vítkovických železárnách, prokázala následující složení zvonoviny.
77,10 %
20,32 %
8,12 %
0,18 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %

Měď
Cín
Olovo
Nikl
Železo
Antimon
Zinek
Hliník
Mangan

Zdroje:
BARCUCH, Antonín a Eva ROHLOVÁ: Místopis starého Zábřehu nad Odrou a Hulvák (pokračování).
In: Ostrava: příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska, 25. Ostrava 2011, s. 300.
MLČÁK, Leoš. Gotický zvon v Ostravě-Zábřehu:
(Nejstarší moravský zvon?). In: Vlastivědný věstník
moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost
v Brně, 1985, s. 179-186.
HRADILOVÁ, Daniela a Daniel ŠÍRA. Zámek Zábřeh.
Ostrava, 2014, s. 55.

PO STOPÁCH MINULOSTI

Čepec zvonu je členěn nápisem REX GLORIE VENI CUM PACE. Obsah nápisu je dělen
pomocí šesti reliéfů. Foto: Leoš Mlčák
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Další zajímavosti a informace
z historie obvodu najdete na webové adrese historie.ovajih.cz, kde si
můžete přečíst, jak šel čas v Zábřehu, Hrabůvce i Výškovicích.

www.ovajih.cz

DIÁŘ

DŮM KULTURY AKORD
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511,
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz
7. 6. – 15:00 / Letní zahrada
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů, tentokrát v zahradě
v duchu country: opékání párků, losování tomboly, hraje a zpívá skupina Albatros. Stylové
oblečení vítáno. V případě špatného počasí se
akce uskuteční v Klubu Akord. Vstup zdarma
8. 6. – 18:00
BESKYDY V AKORDU
Vernisáž výstavy fotograﬁí, které nás zavedou
na nejkrásnější místa Beskyd. Výstava potrvá
do září 2016. Vstup zdarma
13. 6. – 19:00
Václav Havel, Karel Brynda:
MLÝNY - Divadlo Sklep
Absurdní komediální drama z vojenského prostředí. Děj se odehrává za socialismu kdesi ve
vojenském útvaru. Jednoduchá zápletka, točící se okolo zastřelení civilisty při strážní službě,
poskytla východisko pro jedovatou satirickou komedii, věrně zachycující podobu lidové armády
jako zcela absurdního stroje na ničení lidských
charakterů. Přesně odpozorované situace, jalové
dialogy a odpovídající jednání všech postav dokáže patrně ocenit především ten, kdo tehdejší
vojenskou službu zažil na vlastní kůži. Režie: Jiří
Fero Burda, Hrají: Jiří Fero Burda, Jan Slovák, Robert Nebřenský, Tomáš Hanák, František Váša,
Milan Šteindler alt. Ondřej Trojan, Zdeněk Marek,
Petr Koutecký, Monika Načeva alt. Hana Pafková.
14. 6. – 10:00 / Klub Akord
AKTIVNÍ SENIOR: Krásná v každém věku
Přednáška pro seniorky spojená s praktickými
ukázkami. Lektorka: Anna Kührová, členka vizážistického týmu MISS ČR 2006.
Vstup zdarma
14. 6. – 18:00 / Klub Akord
STUD2NA: 3 x ZDIVIDLA
Studenti souboru ZDIVIDLA pod vedením Saši
Rycheckého představí v předpremiéře tři nové
divadelní inscenace:
18:00 - NÁDRAŽNÍ (HAJZLBÁBA)

18:45 - CIZINCI
19:30 - GUDRUN ENSSLINOVÁ NEBUDE MÍT
POMNÍK
V rámci projektu STUD2NA aneb Studnice
studentských nápadů. Vstupné: dospělí 30 Kč,
studenti a mládež zdarma

26. 10. – 19:00
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY – Mezi svými
Koncert v komorním divadelním prostředí
bude jedinečnou možností potkat se s písničkami Václava Neckáře v důvěrné, osobité atmosféře, tváří v tvář a „mezi svými“.

17. 6. – 19:00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Večer příznivců společenského tance. Hudební
režie: Vladimír Koždoň.
Vstupné 99 Kč

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

20. 6. – 19:00
VYSAVAČ – Studio Dva
Bohumil Klepl v jedinečné komediální one man
show Patrika Hartla o zamilovaném uklízeči
z nákupního centra.
22. 6. - 18:00 / Klub Akord
STUD2NA: ZUŠ Viléma Petrželky hraje, zpívá...
Komponovaný pořad studentů jedné ostravské
základní umělecké školy.
V rámci projektu STUD2NA aneb Studnice studentských nápadů.
Vstupné: dospělí 30 Kč, studenti a mládež
zdarma
23. 6. – 8:30 / venkovní prostory kolem DK
112 V AKCI aneb Společně pro bezpečnější
Ostravu
Děti si budou moci prohlédnout technické
vybavení policie, záchranářů, hasičů a také si
mnohé zajímavosti vyzkoušet na vlastní kůži.
Nebudou chybět dynamické ukázky z činností
jednotlivých bezpečnostních složek.
od 8:30 do 12:00 – program pro školy
od 15:00 - program pro veřejnost
od 17:00 – kulturní program v letní zahradě zahájení LETNÍHO FESTIVALU

PŘIPRAVUJEME
LETNÍ FESTIVAL
– kulturní léto v zahradě DK Akord
- POHÁDKOVÉ STŘEDY vždy od 17:00
Pohádky pro malé diváky každou prázdninovou středu.
- HUDEBNÍ ČTVRTKY VŽDY od 18:00
Pohodové koncerty k pivíčku každý prázdninový čtvrtek.
Na všechny akce v rámci Letního festivalu
vstup zdarma.

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, tel.:
596 739 107, e-mail: info@kzoj.cz, www.kzoj.cz

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
5., 12., 19., 26. 6. v 17.00 hod.
TANEČNÍ VEČERY Živá hudba, pro příznivce
společenského tance se skupinou DOMINO.
Předprodej KD K-TRIO.
11. – 12. 6. hod.
POUŤ OBVODU OSTRAVA-JIH, areál bývalého
fot. hřiště/ul. Svazácká/
Doprovodný program pro děti i dospělé, pouťové atrakce, malování na obličej, občerstvení,
stánky. Vstup do areálu zdarma.
15. 6. v 18.30 hod.
KOSTRČ Divadlo U Lípy, divadelní představení,
které má jedinou ambici: pobavit diváka. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
15. 6. od 8.00 do 17.30 hod.
RELAX V PŘÍRODĚ Sportovně relaxační výlet pro
seniory. Nutná rezervace, předprodej KD K-TRIO
16. 6. v 17.30 hod.
SLUNOVRATOVÁ MEDITACE Jaký význam
měly slunovratové obřady našich slovanských
předků a jak probíhaly? Ve společné meditaci
navážeme na tradice mnoha rodů našich dávných předků a oslavíme Slunce, nositele světla
a života. Meditací provází Mgr. Zuzana Kaiser.
Předprodej KD K-TRIO.
22. 6. od 8.00 do 18.00 hod.
SOUHRA S PŘÍRODOU Sportovně relaxační
výlet pro seniory. Nutná rezervace, předprodej
KD K-TRIO

DĚTEM
1. a 2. 6. od 8.30 hod.
MÉDIA, KOMUNIKACE, KREATIVITA, tříhodi-

INZERCE

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

SC-361305/02
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Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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SC-351765/05

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

DIÁŘ

nové interaktivní mediální workshopy s využitím nejmodernějších technologií k rozvoji individuálních i kolektivních dovedností v oblasti
prezentace. Určeno pro třídní kolektivy, skupiny, party, oddíly, které spojují společné zájmy,
aktivity a dovednosti.
Setkáte se s odborníky z praxe, moderátory,
tvůrci webových prezentací, kameramany, fotografy, graﬁky. Naučíte se prezentovat vlastní
myšlenky a zájmy. Zjistíte, jak používat média
i PC technologie při prezentaci vlastní osobnosti, skupiny nebo zájmové aktivity. Zkušení
lektoři mediální výchovy vám předvedou, jak
správně vystupovat na veřejnosti, jak si připravit vlastní článek nebo rozhovor, jak mluvit na kameru. Podrobnou nabídku workshopů a přihlášku najdete na www.kzoj.cz,
tel. 596 721 488. Předprodej KD K-TRIO.
5. 6. od 14.00 hod.
DEN DĚTÍ v areálu Ostravských městských lesů
a zeleně v Ostravě-Zábřehu. Klauni z Balónkova, klaunice Růžena, opékání párků a mnoho
dalšího. Vstup zdarma.
6. 6. v 17.00 hod.
A TOHLE UŽ UMÍME, závěrečné vystoupení kurzů
pro děti i dospělé. Hip Hop junioři, Hip Hop děti,
Taneční klub MINI, Disco dance, Břišní tance děti,
Břišní tance ženy, Hra na kytaru, keyboard, saxofon, akordeon, orchestr „JAZZ SEXTET“ pod vedením Bohumila Rončky. Hosté – pěvecký spolek
ZABA. Předprodej KD K-TRIO
13. 6. v 17.00 hod.
ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ SHOW, vystoupení tanečních kurzů pod vedením Moniky Krupové.
Těšit se můžete na začínající, mírně pokročilé
i velmi pokročilé tanečníky v dětských, juniorských i hlavních věkových kategoriích. Předprodej KD K-TRIO

Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na
místě od 18.30.

6. 6. ve 20.00 hod.
HARDCORE HENRY (Hardcore Henry, USA /
Rusko 2015)
Ultra akční / dobrodružný / sc-iﬁ, české titulky,
od 15 let, 90 minut. Vstupné 100 Kč.

24. 6. v 19.00 hod.
Lasse Matthiessen (DK/DE) & band Dánský
zpěvák a písničkář žijící střídavě v Berlíně
a v Kodani. Hudební tvorba Lasse Matthiessena
v sobě spojuje přímočarost, nadčasovost
a upřímnost Amerikou ovlivněného folku a indie. Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na
místě od 18.30.

7. – 8. 6. v 18.30 hod.
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA - 2D
(Captain America: Civil War, USA 2016)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ, české znění, od
12 let, 148 minut. Vstupné 100 Kč.
9. – 12. 6. v 15.30 hod.
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM - 2D
(Alice in Wonderland: Through the Looking
Glass, USA 2016)
Dobrodružný / rodinný / fantasy, české znění, přístupný, 113 minut. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.

KINO LUNA
Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 751 713,
e-mail: kino.luna@kzoj.cz, wwwkzoj.cz
1. – 6. 6. v 15.30 hod.
KNIHA DŽUNGLÍ - 2D (The Jungle Book, USA
2016)
Rodinný / dobrodružný / fantasy, české znění, přístupný, 105 minut. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.

9. – 12. 6. v 17.45 hod.
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET - 2D (Warcraft,
USA 2016)
Fantasy / dobrodružný / akční, české znění, od
12 let, 123 min. Vstupné 130 Kč.
9. 6. – 12. 6. ve 20.00 hod.
V ZAJETÍ DÉMONŮ 2 (The Conjuring 2: The Enﬁeld Poltergeist, USA 2016)
Horor, české titulky, od 15 let, 134 minut. Vstupné 100 Kč.

1. – 5. 6. v 17.45 hod.
ŽELVY NINJA 2 - 2D (Teenage Mutant Ninja
Turtles: Out of the Shadows, USA 2016)
Akční / dobrodružný / komedie / fantasy, české znění, přístupný. Jednotné vstupné 120 Kč.

13. 6. – 19. 6. v 17.30 hod.
TEORIE TYGRA (ČR 2016)
Komedie, přístupný, 101 minut. Vstupné 90 Kč,
pouze v pondělí 13. 6. vstupné 60 Kč.

1. 6. ve 20.00 hod.
NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE (Les visiteurs: La
révolution, Francie 2016)
Komedie, která se z velké části natáčela v Praze a na zámcích a hradech Česka. České znění,
109 minut. Vstupné 110 Kč.

13. 6. ve 20.00 hod.
DEADPOOL (Deadpool, USA / Kanada 2016)
Akční / dobrodružný / komedie / sci-ﬁ, české
titulky, od 15 let, 108 minut. Vstupné 60 Kč.

2. – 5. 6. ve 20.00 hod.
SPRÁVNÍ CHLAPI (The Nice Guys, USA 2016)
Krimi / mysteriózní / thriller, české titulky, od
15 let, 115 minut. Vstupné 110 Kč.

14. 6. - 16. 6. v 15.15 hod.
ŽELVY NINJA 2 - 2D (Teenage Mutant Ninja
Turtles: Out of the Shadows, USA 2016)
Akční / dobrodružný / fantasy, české znění,
přístupný. Jednotné vstupné 110 Kč.

VÝSTAVY
STUDENTSKÁ VIZE 2015 – výstava fotograﬁí,
Střední škola služeb a podnikání, obor fotograf

14. 6. v 19.45 hod.
X–MEN: APOKALYPSA - 2D (X-Men: Apocalypse, USA 2016)
Akční / dobrodružný, české titulky, od 12 let,
143 minut. Vstupné 110 Kč.

od 20. 6. GRAFIKA - práce studentů Střední
umělecké školy v Ostravě
STANISLAV HOLINKA – obrazy, výstava v restauraci K-TRIO

15. 6. v 19.45 hod.
MLČENÍ JEHŇÁTEK (The Silence of the Lambs,
USA 1991) PROJEKT 100
Thriller / horor / krimi / drama, české titulky,
od 15 let, 119 minut. Vstupné 70 Kč.

KOMORNÍ KLUB
Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 739 107,
e-mail: info@kzoj.cz, www.kzoj.cz
2. 6. v 19.00 hod.
The DANIEL´S, vocal blues & soul & jazz, Dan
Suchý – zpěv, foukací harmonika, příčná ﬂétna, Luboš Víšek – saxofon, František Nedvěd
– klávesy a basová linka, Aladár Siládi – bicí.

16. 6. – 19. 6. ve 20.00 hod.
CENTRÁLNÍ INTELIGENCE (Central Intelligence, USA 2016)
Komedie, české titulky, od 12 let. Vstupné 110 Kč.

6. 6. v 17.30 hod.
CAROL (Carol, VB / USA 2015)
Drama / romantický, české titulky, od 15 let,
118 minut. Vstupné 60 Kč.

INZERCE

OPTIKA TRIUMPH
H

SLEVY

NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ ČOČKY
KY
Y
Samozabarvovací
S prémiovou antireflexní úpravou
o
ou
m
a ochranou před UV zářením

AKCE

KVĚTEN,
K
VĚTEN,
V
EN
N,, Č
N
ČERVEN
ER
ERV
RVE
VE
VE

PLNÍME VAŠE PŘÁNÍ

AKCE 1+1 ZDARMA
ZDARM
MA

NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY

SLEVA AŽ
Ž 50 %

NA BRÝLOVÉ OBRUBY

S hydrofobní úpravou
Odlehčené

SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 | Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
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17. 6. – 19. 6. v 15.00 hod.
a 20. 6. – 22. 6. v 15.30 hod.
KNIHA DŽUNGLÍ - 2D (The Jungle Book, USA
2016)
Rodinný / dobrodružný / fantasy, české znění, přístupný, 105 minut. Vstupné 110 Kč, děti
90 Kč.
20. 6. v 17.45 hod.
SVÁTEK MATEK (Mother´s Day, USA 2016)
Komedie, české titulky, od 12 let, 118 minut.
Vstupné 60 Kč.
20. – 21. 6. ve 20.00 hod.
PODFUKÁŘI 2 (Now You See Me 2, USA 2016)
Akční / komedie / thriller, české titulky, od
12 let, 129 minut. Vstupné 110 Kč.
21. 6. v 17.45 hod.
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK (ČR 2016)
Komedie, r. Dušan Klein, přístupný, 120 minut.
Vstupné 60 Kč.
22. 6. v 17.45 hod.
KLUK VE SVĚTĚ PŘÍŠER (Bakemono no ko, Japonsko 2015)
Animovaný / fantasy, české titulky, od 12 let,
119 minut. Vstupné 70 Kč.
22. 6. ve 20.00 hod.
BOJ (Krigen, Dánsko 2015)
Válečný, české titulky, od 15 let, 115 minut.
Vstupné 80 Kč.
23. – 26. 6. v 15.30 hod.
ANGRY BIRDS VE FILMU - 2D (Angry Birds,
USA 2016)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný,
98 minut. Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.
23. – 26. 6. v 17.30 hod.

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY (ČR 2016)
Komedie s hvězdným obsazením, r. Tomáš
Svoboda, přístupný, 90 minut. Vstupné 90 Kč.
23. – 30. 6. v 19.30 hod.
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK - 2D (Independence Day – Resurgence, USA 2016)
Sci-ﬁ / akční / dobrodružný, české znění, od
12 let. Vstupné 130 Kč.

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

27. 6. v 17.30 hod.
MAGGIE MÁ PLÁN (Maggie´s Plan, USA 2016)
Komedie / romantický, české titulky, od 12 let,
92 minut. Vstupné 60 Kč.

1. 6. během půjčování
PIRÁTOVO TAJEMSTVÍ - soutěž; přijďte si zasoutěžit k Mezinárodnímu dni dětí a sladká odměna
vás nemine

28. 6. v 17.30 hod.
OSLNĚNI SLUNCEM (A Bigger Splash, Itálie /
Francie 2015)
Krimi / drama / mysteriózní, české titulky, od
12 let, 124 minut. Vstupné 100 Kč.

25. 6. 9.00
KDO JE MOUDŘEJŠÍ? SOVA, NEBO LIŠKA? - zábavné dopoledne s vyprávěním a veselým vyráběním v rámci knihovnického klubu Martínek pro děti
předškolního věku a jejich rodiče

29. 6. v 17.30 hod.
V PAPRSCÍCH SLUNCE (V lučach solnca, Rusko
/ ČR / Německo / Sev. Korea / Lotyšsko 2015)
Dokumentární, české titulky, přístupný, 106 minut, Vstupné 100 Kč.

V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli pohádkové bytosti

30. 6. v 15.30 hod.
HLEDÁ SE DORY - 2D (Finding Dory, USA
2016)
Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný, české znění, přístupný. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.

celý měsíc během půjčování
BLOUDĚNÍ S BLUDIČKOU - kviz; znáte dobře pohádky? Své znalosti můžete prověřit vyplněním
krátkého testíku…

30. 6. v 17.30 hod.
HLEDÁ SE DORY - 3D (Finding Dory, USA
2016)
Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný, české znění, přístupný. Vstupné 140 Kč, děti
120 Kč.

11. 6. 9.00 - 11.30
PAPÍROVÉ KRÁLOVSTVÍ - výtvarná dílna; výlet do
říše pohádek s nůžkami a papírem

celý měsíc během půjčování
POHÁDKY - tematická výstavka knih

POBOČKA VÝŠKOVICE
29. dubna 33, Ostrava-Výškovice,
tel.: 599 522 350
celý měsíc
MŮJ SEN - výstava návrhů Marty Ulmannové
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především (ale nejen) večerních a společenských
šatů vzniklých převážně v období studia na střední
průmyslové škole. Ačkoli se jedná o nesplněný sen,
zůstává módní návrhářství nadále alespoň občasným krásným koníčkem.
23. 6. 15.00 - 17.00
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ - tvůrčí dílna; výroba
broučků v rámci projektu Shakespeare Ostrava 2016
V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli pohádkové bytosti
2. 6. 15.00 - 17.00
DRAKOLOGIE - tvůrčí dílna; výroba dráčka
8. 6. 14.00 - 16.30
POHÁDKOVÝ SKLEP STRAŠIDEL - odpolední
výlet na Výstaviště Černá louka
9. 6. 16.00
DRÁČEK S ČERVENÝMA OČIMA - veřejné čtení
ze stejnojmenné knihy

V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli pohádkové bytosti
6. 6. - 17. 6. během půjčování
BLOUDĚNÍ S BLUDIČKOU - tvůrčí dílna
celý měsíc během půjčování
BLOUDĚNÍ S BLUDIČKOU - soutěž

MĚSTSKÝ STADION

*projekt „V HLAVNÍ ROLI HRDINA“ ﬁnančně
podporuje statutární město Ostrava, městský
obvod Ostrava-Jih

3. 6. v 16,30 hod.
MFK VÍTKOVICE – FC VIKTORIA OTROKOVICE
utkání Moravskoslezské fotbalové ligy

ATLETICKÁ HALA
CHARITA OSTRAVA
CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL
Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh,
tel.: 737 610 758, www.ostrava.charita.cz
10. 5. – 28. 6.
Výstava fotograﬁí - Jan Kufa Kičeřok

16. 6. 16.00
PAPÍROVÉ KRÁLOVSTVÍ - literárně-výtvarná
dílna; výlet do říše pohádek s nůžkami a papírem

3. 6. v 10:40 hod.
Řepiště, kostel sv. Michala - prohlídka kostela
a vycházka

30. 6. 14.00
PRINCOVÉ A PRINCEZNY - veřejné čtení

15. 6. v 14:00 hod.
Kavárna pro pamětníky k 7. výročí činnosti
kontaktního centra

30. 6. 15.00 - 17.00
KORUNKOMÁNIE - tvůrčí dílna; výroba koruny
pro malé prince a princezny

věrnými posluchači se podělí také o pokoru, radost z hudby a života! Zahrají všechny své hity
i nové songy s ještě větší energií a nasazením,
to vše zabalené do poctivé pódiové show.

Od 1. června 2016 zahajujeme provoz
7 badmintonových kurtů.
Badmintonový kurt
Po - pá 7,00 - 15.00 hod. 1 hod.
100 Kč
Badmintonový kurt
Po - pá 15,00 - 21,00 hod. 1 hod.
150 Kč
Badmintonový kurt
So, ne, svátky
1 hod.
150 Kč
Permanentka
11 hod. 1 500 Kč

SPORTOVNÍ CENTRUM
DUBINA

16. 6. v 13:00 hod.
Bělský les - vycházka

Horní 287/81, Ostrava-Dubina, tel.: 721 177 300,
www.scdubina.cz

celý měsíc během půjčování
BLOUDĚNÍ S BLUDIČKOU - soutěžní kviz; co víš
o pohádkových bytostech?

21. 6. v 16:00 hod.
Odpoledne s písničkou - písničky s klávesami
a saxofonem - PETE -SAX

4. – 5. 6. 2016
Tanec – Umělecká agentura Performing Arts
(OSTRAVSKÁ PYRAMIDA)

celý měsíc během půjčování
POHÁDKY - tematická výstavka knih.

22. 6. v 8:30 hod.
Kunčice pod Ondřejníkem, Maralák – výlet
sraz na nádraží O.-Vítkovice v 8,30 hod.

POBOČKA ZÁVODNÍ

11. 6. 2016
Zápas ve volném stylu - TJ SOKOL Vítkovice
(14. ročník Memoriálu J. Klepca)

28. 6. v 16:00 hod.
Cyklus neobyčejné ženy - Kamila Raﬁi - beseda s výstavou obrazů.

Závodní 47, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 599 522 308
2. 6. 14.30 - 15.60
BAREVNÝ CHODNÍK - malování křídou na chodník kolem knihovny; akce v rámci oslav Mezinárodního dne dětí
22. 6. 8.00 - 16.00
KNIHOVNICKÁ ŤAPKA - 12. ročník tradičního
pěšího putování pro nejaktivnější dětské čtenáře;
tentokrát do Hrabyně a okolí
V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli pohádkové bytosti
16. 6. 14.00 - 17.00
KORUNKA PRO PRINCEZNU - dílna; tvorba mozaikové korunky
20. 6. 15.00 - 16.00
HRDINOVÉ Z POHÁDEK - čtení ze stejnojmenné knihy
celý měsíc během půjčování
V BLUDIŠTI POHÁDEK - soutěž pro starší děti
celý měsíc během půjčování
POZNÁŠ PRINCEZNY? - soutěž pro mladší děti
celý měsíc během půjčování
POHÁDKY - tematická výstavka knih

POBOČKA GURŤJEVOVA
Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
tel.: 599 522 321
2. 6. během půjčování
KNIHOMOLOVÁNÍ - Mezinárodní den dětí v knihovně

VÍTKOVICE ARÉNA
Ruská 135, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 707 303,
e-mail: ova@arena-vitkovice.cz,
www.arena-vitkovice.cz
4. 6. v 19 hod.
HARLEM GLOBETROTTERS 90 YEARS
HARLEM GLOBETROTTERS slaví 90 let a v rámci
jubilea zavítají do Ostravy. Je to tým úžasných
míčových kouzelníků a určitě nejlepší soubor tohoto sportu na světě. Jejich souhra, efektní akce
a spousta srandiček baví miliony diváků po celém světě. Až už jde o exhibiční střely, smeče na
trampolíně nebo soutěž v točení míčem na prstě.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
OSTRAVA–ZÁBŘEH, P.O.
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh
www.svczabreh.cz

GURŤJEVOVA 8
tel. 596 746 062, 607 046 379
31. 5. od 16 hod
Den dětí s indiány, info: p. Řehořová
9. 6.
Bavíme celou rodinu, info: p. Nováček
12. 6.
Ostravský POM POM, info: p. Nováček
27. 6.
Zájezd pro seniory, Lysá hora, info: p. Varnušková

POBOČKA V ZÁLOMU 1

5. 6. v 16 hod.
POHÁDKOLAND – ŠMOULOVÉ SE VRACÍ
90minutová show nejpopulárnějších modrých
postaviček na světě. Show plná světelných
efektů, výtečných tanečních vystoupení a hlavně oblíbených „Šmoula hitů“ roztančí nejen
všechny děti, ale i jejich rodiče. Všechny texty
písní byly přeloženy i přezpívány do češtiny.

Ostrava - Pískové Doly, tel. 724 034 750

9. 6. ve 20 hod.
HABERA A TEAM 33 TOUR 2016
To, že TEAM v roce 2016 slaví Kristových 33 let,
dalo kapele další symbolický rozměr. Se svými

3. 6. od 16 hod.
Den dětí pro rodiny s dětmi, info: p. Volek

10. 6. 2016 od 15 hod.
Děti dětem, den dětí pro rodiny s dětmi, vstup
zdarma, info: p. Červená

POBOČKA J. MATUŠKA 26A
Ostrava-Dubina, tel.596 768 565

11. 6.
Ostravska muzejní noc, info: p. Volek

Projekt „Rozvoj jazykových a profesních kompetencí uitel ZŠ a MŠ Kosmonaut 15“ byl nancován z Evropské unie v rámci programu Erasmus+. Pt pedagog Základní školy a mateské školy Ostrava-Zábeh, Kosmonaut 15, píspvkové organizace,
se zúastnilo jazykových, metodických a odborných kurz na Malt a ve Velké Británii. Získané dovednosti uplatnili pi zavádní
metody CLIL a bilingvní výuky i pi zapojování žák do mezinárodních projekt. Mimo
jiné i díky tomuto projektu mají rodie budoucích prvák možnost pihlásit své šikovné dít do 1. tídy s bilingvní výukou v anglickém jazyce, a to do 17. 6. 2016, pokud napíší
na sekretariat@kosmonautu15.cz. Více informací na www.kosmonautu15.cz.
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VÍTKOVICKÉ GYMNASTKY ZÍSKALY V KATEGORII
SENIOREK POHÁR MĚSTA OSTRAVY!
Jednu zlatou a dvě bronzové medaile vybojovaly při sobotních závodech moderní gymnastiky v ostravské hale Sareza domácí závodnice MG SSK Vítkovice, a to v silné mezinárodní konkurenci! „Zlatý pohár města Ostravy si odvážela seniorka Andrea
Kozová, bronzová umístění získaly Lucie Kozová, naděje mladší
(ročník 2008), a Ema Blažeková v kategorii naděje nejmladší
(ročník 2009),“ okomentovala s hrdostí výsledky hlavní trenérka
klubu MG SSK Vítkovice Hana Kyšková Nadkanská. Klub soutěž
O pohár města Ostravy pořádal již podvacáté, a to s podporou
Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových a města Ostravy. Moderní gymnastky trénují v tělocvičně ZŠ Mitušova 16

a od roku 2005 díky spolupráci se sportovním gymnáziem trénují i v hale této školy za hotelem Vista, jejíž součástí je i baletní
sál. Klub má nyní zhruba 40 členů, z toho asi polovina jsou malé
slečny v přípravce, 15 dívek se věnuje národním závodům a pět
mezinárodním. Více na: www.mg-sskvitkovice.cz nebo na tel. č.:
773 938 385.
Gratulujeme také: Kamile Kozákové, Emě Šobáňové, Břea
Hatlapatkové, Anně Mojákové, Báře Kaliské, Anetě Luzarové, Tereze Mojžíškové, Emě Švančarové, Petře Kmochové, Táně Krištofové, Haně Havlasové, Karolíně Štefkové, Viktorii Strakové, Stele
Špundové a Nikol Pavlovské.

KROUŽEK LEZECTVÍ
A KOPANÉ NA CHARVÁTSKÉ

TURNAJ V NOHEJBALU
TJ SOKOL Ostrava-Zábřeh pořádá turnaj v nohejbalu amatérských hráčů tříčlenných družstev.
Turnaj se koná 11. června mezi 9. a 16. hodinou v areálu TJ Sokol
na ulici Nová v Ostravě Zábřehu. Prezence běží od 8:00 do 8:45.
Občerstvení zajištěno, ceny pro vítěze.
Bližší informace na tel: 603 477 544

THINK BLUE CUP
CELOSTÁTNÍ KOLO
Pro děti od 6 do 18 let s obyčejným pohybovým nadáním už
devátým rokem pořádáme na Charvátské 10 ve Výškovicích neobyčejný kroužek lezectví a kopané. Kombinace aktivit poskytuje
dětem nevšední adrenalinový zážitek i hravou zábavu s pěnovým
kopacím míčem, a to v rámci jedné odpolední akce. Cení se především odvaha a snaha dětí „jít do toho“. Kroužek se koná pravidelně v pondělí a pátek od 16 hodin, a to díky ﬁnanční podpoře
statutárního města Ostravy. Děti jsou vítány v doprovodu rodičů,
starší děti a mládež může přijít do kroužku s kamarády i bez nich.
Více informací se dozvíte na www.diamantovastezka.cz nebo od
autora článku, Miroslava Cibulce na tel. 608 707 025.

Ve dnech 16.–17. dubna 2016 se ﬂorbalové družstvo žáků 4.–5. tříd
ze Základní školy Mitušova 16 zúčastnilo celostátního kola Think
blue cup v Praze, kam se probojovali 2. místem v krajském
kole. Jeli tedy reprezentovat nejen svou školu, ale také Ostravu
a Moravskoslezský kraj. Role trenérů se ujali pan David Moravec
a pan Petr Pavelec. Družstvo nakonec obsadilo krásné 6. místo.
„Z 9 000 dětí, které se turnaje zúčastnily v základních kolech, je
to opravdu velký úspěch. Věřím, že jejich zájem nejen o ﬂorbal, ale
celkově o sport je na správné cestě,“ uzavírá úspěšnou akci Marie
Sikorová, zástupkyně ředitele školy.
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SPORTOVNÍ LETNÍ TÁBOR
NABÍDNE I BIATLON

Fandíme fotbalu: EURO 2016 živě!
Poprvé na Jihu promítáme živě zápasy českého týmu na mistrovství
Evropy ve fotbale, a to ve dnech:
13., 17. a 21. 6. Promítat se bude na
bývalém fotbalovém hřišti vedle
Vodního areálu Jih. K dispozici
bude občerstvení, jídlo a pití.

I díky podpoře městského obvodu Ostrava-Jih dostane letos šanci 40 dětí prožít část prázdnin ve sportovním duchu. Spolek CDU
SPORT připravuje stejně jako v minulých letech sportovní příměstský
tábor. „Pro účastníky máme připraven opravdu nabitý program. Každý den se děti naučí základy jednoho sportu. Letos to bude badminton, power goal game, lezení na umělé stěně a power fotbal, vyzkouší
si ale také hasičskou štafetu,“ vyjmenovává táborová vedoucí Denisa
Izvorská. Kromě výuky sportů čekají na děti výpravy do blízkého Poodří nebo relax v solné jeskyni. „Každý rok se snažíme přijít s něčím
novým, tentokrát jsme si vymysleli letní biatlon. Velkou výhodou je,
že v případě špatného počasí najdou děti špičkové sportovní i společenské zázemí v kryté hale,“ dodává statutár spolku Stanislav Uruba.
Zájemci o týdenní sportovní příměstský tábor si mohou vybrat
ze dvou termínů. První běh je připraven na 18. července, druhý
začne 15. srpna. Více informací na www.cdusport.cz

KUKAČKA SE CHYSTÁ
NA SPORT I VÝLETY

Rodinné centrum Kukačka letos opět pořádá příměstské letní
tábory pro děti již od 4 let. Děti se mohou těšit na bohatý program s výlety a kromě sportování zažijí i pravé prázdninové dobrodružství, soutěže a tvoření.

To vše v následujících termínech.
8. – 12. 8.
11. – 15. 7.
15. – 19. 8.
18. – 22. 7.
22. – 26. 8.
25. – 29. 7.
Více informací získáte na webu www.kukyostrava.cz nebo telefonním čísle 773 40 80 91. Akce je realizována s ﬁnanční podporou našeho obvodu.
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ZOOM

KRÁSA NAPŘÍČ LIMITY: MISS BABČA 2016
taci nejkrásnějších životních okamžiků bylo slavnostní vyhodnocení
důstojnou tečkou za bohatým programem. MISS Babča 2016 se stala paní Radmila Svršková, I. vicemiss paní Marcela Poláčková, která
navíc získala cenu diváků, na třetím místě se jako II. vicemiss umístila
paní Jana Damaskinu. Gratulujeme a těšíme se na další ročník!

Výška, věk, míry – to jsou kritéria, která na rozdíl od klasické soutěže o korunku královny krásy neplatí pro stále oblíbenější
MISS Babča Ostravy-Jih. Za účasti rodáka Jihu MUDr. Radima Uzla
proběhl druhý ročník soutěže, ve které vítězí ženy s neutuchajícím
úsměvem na rtech. Po soutěži kostýmů, volné disciplíně a prezen-
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