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kosení trávy je v plném proudu

filmoví fajnšmekři si libují

nepřestává se stavět a opravovat
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kontakty na vedení obvodu kontakty na vedoucí odborů a oddělení Úmob ostrava-jih
Starosta 
Bc. Martin Bednář 599 430 331
Místostarostka 
Věra Válková 599 430 410
Místostarosta 
RNDr. František Staněk, Ph.D. 599 430 344
Místostarostka 
Ing. Hana Tichánková 599 430 344
Místostarosta 
Bc. František Dehner 599 430 345
Členka rady 
Markéta Langrová 599 430 331
Člen rady 
Ing. Adam Rykala 599 430 410
Člen rady 
Ing. Otakar Šimík 599 430 331
Tajemník 
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Roman Škubal  599 430 316
Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293
Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420
Odbor právní JUDr. Petr Holášek 599 430 335
Odbor financí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260
Odbor dopravy a komunálních služeb Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D. 599 430 270
Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar 599 430 207
Odbor bytového a ostatního hospodářství Ing. Alena Brezinová 599 430 288
Odbor investiční Ing. Lubomír Burdík 599 430 382
Odbor sociálně-právní ochrana dětí Mgr. Lenka Pavlíčková 599 430 465
Odbor sociální péče Bc. Lenka Podolinská 599 430 450
Odbor strategického rozvoje,  
vztahů s veřejností, školství a kultury Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA 599 430 282
Odbor podpory volených orgánů Jana Zjavková 599 430 239
Oddělení kontroly a interního auditu Ing. Bc. Jarmila Capová 599 430 456
Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
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Můžete nás najít na www.ovajih.cz nebo www.facebook.com/mob.ovajih

Farmářské trhy lákají kvalitními výrob-
ky, čerstvou zeleninou, ovocem, bylinkami 
a dalším zbožím, které nebývá v běžné ob-
chodní síti dostupné. Zájem je veliký a podle 
ohlasů přímo z tržnice u náměstí SNP mají 
její návštěvníci radost, že se také na Jihu tato 
oblíbená akce koná. Další farmářské trhy se 
uskuteční 19. května od 8 do 18 hodin. (v)

V zájmu preventivní ochrany území 
města Ostravy před zavlečením a šířením 
nebezpečné nákazy – vztekliny se usku-
teční hromadné očkování psů proti vztekli-
ně také na území obvodu Ostrava-Jih.

„Poplatek za naočkování psa je částeč-
ně dotován obcí. Občané, kteří mají řádně 
uhrazen místní poplatek ze psa, dopláce-
jí 50 korun na místě. Ostatní hradí plnou 
cenu. Zvířata musí být opatřena náhubkem 
a vodítkem. Očkovací průkaz psa je třeba 

mít s sebou,“ upozorňuje vedoucí odboru 
výstavby a životního prostředí Petr Halfar.

Očkování se provádí pouze 1× ročně 
a je určeno pro psy starší šesti měsíců.

Chovatelé jsou povinni zajistit vakcina-
ci svých čtyřnohých miláčků proti vztekli-
ně, přičemž za platný doklad o provede-
ném očkování lze uznat pouze očkovací 
průkaz psa. Vystavení nového očkovacího 
průkazu bude za poplatek možné i na 
místě očkování. (d)

Na tržNici bude zase plNo

V čerVNu se uskutečNí očkoVáNí 
psů proti VztekliNě

Den a čas Místo

Úterý 7. června 
8.00–9.30
10.00–12.00 
13.30–15.00

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)

Čtvrtek 9. června
8.00–12.00
13.00–15.00

Veterinární klinika Vítkovice (u vlakového nádraží Vítkovice)

Pátek 10. června
8.00–12.00
13.00–15.00

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

Chcete snížit náklady na domácnost či 
firmu? Obvod Ostrava-Jih pro vás zajistil 
příležitost snížit náklady domácnosti, firmy, 
družstva či SVJ na elektrickou energii a zem-
ní plyn, a to prostřednictvím elektronické 
aukce pořádané společností eCENTRE, a. s.

„Chceme pomoci lidem ušetřit peníze 
za plyn a elektřinu. Máme ověřeno, že do-
mácnosti i podnikatelé mohou elektronic-
kou aukcí uspořit 10 až 20 procent oproti 
stávajícím výdajům za energie. Zapojení do 
e-aukce přitom není nijak složité a nehro-
zí žádná rizika,“ uvedl Adam Rykala, radní 
městského obvodu Ostrava-Jih.

Kdy, kde a jak získat ceny z aukce? 
Pro získání cen z elektronické aukce 

stačí přinést potřebné podklady a uzavřít 
smlouvu s eCENTRE. 

Co je třeba přinést s sebou? 
Kopii smlouvy se stávajícím dodavate-

lem elektřiny, zemního plynu včetně všech 
případných dodatků a také kopii vyúčtová-
ní energií za poslední roční období.

Kontaktní místo:
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 

na ulici Horní v Hrabůvce. Bližší informa-
ce a konzultace vám budou poskytnuty 
od 16. 5. do 29. 6. každé pondělí a středu 
od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Kontaktní osoba:
Kateřina Kašáková, obchodní partner 

eCENTRE, mobil: 602 512 625 a 774 551 013, 
e-mail: katerina.kasakova@partnerecentre.cz

začíNají 
e-aukce
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aktuality

Vážení spoluobčané,
jaro je v rozpuku a nastává období, kdy Ostrava-Jih pořádá 

nebo se podílí na přípravě řady akcí. Některé z nich mají po-
tenciál stát se oblíbenou tradicí našeho městského obvodu. 
Půjde především o akce sportovní. Během května zahájíme 
cvičební provoz na třech nových workoutových trenažérech. 
V zahradě Domu s pečovatelskou službou na Odborářské uli-
ci si v pátky 6., 13. a 27. května zájemci mohou užít veřejná 
cvičení na workoutových prvcích pro seniory.

Koncem května společně otevřeme vodní aquapark v Zá-
břehu. Stačí si vzít plavky a dobrou náladu. Připraven je 
bohatý program a vstup je pro všechny zdarma. Snad nej-
víc bude nabitý první červnový víkend - na bývalém fot-
balovém hřišti hned vedle aquaparku se uskuteční 1. kolo 
sportovní reality show nazvané Death match. Věřím, že se 
do soutěže přihlásí mnoho sportovních talentů a vybojují si 
účast v televizním finále.

Mnohé určitě zaujme i program na Městském stadionu ve 
Vítkovicích, kde si 4. června můžeme zavzpomínat na zisk fot-
balového titulu tohoto klubu před 30 lety. Nejen pro fotbalové 
pamětníky bude připraven bohatý doprovodný program.

A to není všechno. Těšit se můžeme i na zajímavou akci pro 
naše starší spoluobčany. V polovině května se bude v Kultur-
ním domě Akord konat Miss Babča. Nezapomínáme ani na 
naše nejmladší, v neděli 5. června oslavíme v areálu Ostrav-
ských městských lesů v Bělském lese Den dětí, kam zavítá 
klaun, kde zahraje živá kapela a bude se dokonce grilovat. 
Připomeneme si rovněž 700. výročí narození Karla IV., který 
osadě Zábřeh věnoval zvon do místního kostela. V prostorách 
zábřežského Zámku nás budou při tónech dobové hudby ba-
vit kejklíři. Na své si přijdou také příznivci pivních speciálů. 
Máme před sebou doufám hodně pestré dny a týdny.

Přijďte, odpočiňte si, bavte se a tvořte společně s námi Jih.

starosta Martin Bednář

Prvních 13 rodin přišlo ve čtvrtek 
14.  dubna do Bělského lesa, aby vysa-
dily na počest narození svých potomků 
strom. „Celý den hustě pršelo a chvílemi 
jsem přestal věřit, že vůbec někdo přijde,“ 
směje se místostarosta František Staněk, 

který s nápadem vysázet postupně Sady 
mladých přišel. První sázení třešní pta-
čích, dubů letních a buků lesních mělo 
mimořádný ohlas. A malí i dospělí účast-
níci této vpravdě originální a velmi milé 
akce plánují, že spolu s lesníky se o ten 

svůj strom budou patřičně starat. „Další 
výsadbu chystáme ve spolupráci s Ost-
ravskými městskými lesy zase na podzim. 
Už teď jsem docela zvědavý, kolik stromů 
nakonec bude tvořit naše Sady mladých,“ 
říká F. Staněk.  (da)

V bělském lese rostou stromy V sadech mladých
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Úvodník



Počasí je rozhodující. Jestli prší, je chladno, předzahrádky zejí 
prázdnotou. Ale když vysvitne slunce, rázem je u stolků plno a číšníci 
se mají co otáčet. Lidé si jen málokdy nechají ujít příjemné a osvěžu-
jící posezení venku…

Není divu, že hostinští, restauratéři a hoteliéři mají o provozování 
předzahrádek trvalý zájem. Ale existují pravidla a povinnosti, které 
musí dodržovat. 

Jakým způsobem se o tzv. předzahrádku žádá?
O restaurační zahrádku je nezbytné zažádat písemně, a to buď 

prostřednictvím tiskopisu žádosti o pronájem, která je k dispozici na 
našich webových stránkách, nebo samostatně formulovanou žádostí. 

Je stanoven termín podání žádosti?
Ne, termín není nijak limitovaný. Zájemci mohou o restaurační za-

hrádku žádat kdykoli během roku. Je třeba ale pamatovat na to, že 
celý proces vyřízení žádosti může trvat i 2 měsíce. 

Jaké parametry musí takováto zahrádka splňovat, aby byla 
schválena?

Restaurační zahrádka musí být umístěna pouze na zpevněné plo-
še před budovou nebo přilehlé místní komunikace (na chodníku) před 
budovou, v níž žadatel provozuje provozovnu s hostinskou činností.
Maximální provozní doba restaurační zahrádky je 8–22 hod.

Restaurační zahrádka musí být zabezpečena tak, aby nebyla 
narušena přirozená vodicí linie nebo vytvořena vodicí linie umělá 
pro chodce dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění 
pozdějších předpisů. Musí být rovněž zachována bezpečná a bezba-
riérová průchodnost chodníku nebo jiné navazující plochy pro pěší 
podélně mimo vymezenou plochu restaurační zahrádky o šířce 1,5 m. 
V případě umístění zahrádky na místní komunikaci se smíšeným pro-
vozem musí být zajištěn bezpečný průjezd vozidel, tzn. v min. šíři 3 m. 

Kdo zahrádky schvaluje a uděluje povolení?
Konečné rozhodnutí je v kompetenci rady městského obvodu.
Jaké si obvod určuje poplatky za zahrádky? 
Aktuální cena je složena z nájmu, který činí 10 Kč/m²/rok a zá-

boru, který činí 100 Kč/m²/měsíc, ovšem podle skutečného využití. 
Hrozí pokuta tomu, kdo provozuje zahrádku bez povolení? 
Ano, jde o správní delikt, za který lze uložit pokutu až do výše 

500 tisíc Kč. (iv)

restauratéři mají o proVozoVáNí předzahrádek 
zájem. občaNé je Velmi rádi NaVštěVují

Historie
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v centru dění

společNě tVoříme jih!!! 
aNeb Nápady občaNů jsou Velmi ceNNé
Od května mohou občané podat na radnici své návrhy, jak zlepšit každodenní život v obvodu Ostrava-Jih. Na nejza-
jímavější projekty je v participativním rozpočtu připraveno pro letošní rok pět milionů korun. K dispozici je už také 
online formulář na webových stránkách www.spolecnetvorimejih.cz.

„V druhé polovině dubna se uskutečnila veřejná informační 
setkaní, na nichž jsme představili principy participativního roz-
počtování, vysvětlili potřebné náležitosti nutné pro podání jed-
notlivých návrhů. Zájemcům jsme pro inspiraci také prezentovali 
příklady z dalších měst a zahraničí, které už byly úspěšně realizo-
vány,“ říká koordinátorka projektu Kateřina Šebestová.

„Pamatovali jsme samozřejmě i na vysvětlení, jak se správně 
orientovat při nahlížení do katastrálních map. Jedno z důležitých 
pravidel totiž určuje, že návrhy se mohou týkat pouze pozemků, 
které jsou svěřeny do správy městského obvodu Ostrava-Jih,“ do-
dává tajemník úřadu Petr Mentlík.

Ota Kaňok, zážitkový pedagog z organizace Young Life se 
nechal slyšet, že participativní rozpočet je výborná příležitost 
dát šanci lidem, kteří mají touhu a nápady k rozvoji obvodu. Je 
to podle něj možnost efektivního využití společných prostředků 
a také test míry občanské angažovanosti: „Sám za sebe jsem 
přesvědčen, že to je krok správným směrem, protože podobné 
projekty fungují úspěšně ve vyspělých zemích. Těším se na nová 
místa, která budou krásná a příjemná pro lidi. Místa, kde budou 
lidi rádi říkat, tady se mi líbí, tady žiji rád. Místa, kde si občané 

naplno uvědomí, že to je jejich město, o které se chtějí starat, 
protože v něm bydlí.“

Kateřinu Šebestovou průběžně navštěvují autoři nápadů, kte-
ří potřebují konzultovat či poradit, jak postupovat. „V současné 
době už máme prvních 8 rozpracovaných návrhů, které se týkají 
například oprav chodníků, vybudování veřejných toalet, rozšíření 
parkovacích míst a postavení nového sportoviště. Někteří obča-
né ovšem nechtějí podat návrh do participativního rozpočtu se 
všemi jeho náležitostmi – stručným vyčíslením a podpisovým ar-
chem, ale pouze jako podnět, pár vět o tom, co je v místě, kde žijí, 
trápí, nebo co jim schází. Samozřejmě se budeme zabývat i těmito 
podněty a velmi za ně děkujeme. Ale nemůžeme je zařadit do 
veřejného hlasování, což je opravdu škoda,“ uvádí K. Šebestová 
s tím, že pokud mají občané skutečně zájem, aby o jejich návrhu 
rozhodovali obyvatelé Jihu a ten mohl být uskutečněn, je opravdu 
nezbytné podat návrh se správně vyplněným formulářem, doložit 
podporu dalších obyvatel a k tomu také nákres nebo fotografii 
daného místa. Pokud si občané nevědí rady, mohou se obrátit na 
koordinátorku Kateřinu Šebestovou, která všem velmi ráda pomů-
že (e-mail: katerina.sebestova@ovajih.cz, tel.: 720 952 981). (iv)
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9. 5. 
F. Formana 18,31
M. Fialy 3
J. Škody 10
V.Jiřikovského 15, 20 50
J. Maluchy 13, 14, 35, 55
J. Matuška 14

10. 5. 
J. Maluchy 85
J. Matuška 10, 15, 32
Zd. Bára 4
V. Košaře 3, 15
J. Misky 7
A. Poledníka 4
A. Gavlase 8, 24
Tlapákova 17

11. 5. 
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 1, 4, 21, 39
Na Obecní 6

12. 5. 
Stadická 13
Dr. Martínka 5, 30, 65
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
Horní 102
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45

16. 5. 
Cholevova x Lýska
Herolda 12

Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 4, 20, 40, 72

17. 5. 
Holasova 14
Klegova 74, 80
Provaznická 1, 11, 63
U Prodejny 7
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Hasičská 56

18. 5. 
Jubilejní 9, 33, 77, 99
Hasičská 25
Mládeže 10
Zlepšovatelů 7, 40
Edisonova 25
Moravská 101
U staré školy x U 
Haldy
Bystřinova 18

19. 5. 
Rodinná 48
Česká 10
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1
Pospolitá 25
Rudná 57
Starobělská 32, 60
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82

23. 5. 
Závoří 21
Hulvácká 20
Na Drahách 38
Na Nivách 17
V Poli 23
Horymírova 6, 18, 108, 
122
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 53

24. 5. 
Tarnavova 11
Zimmlerova 17, 25
Jandova 3
Břenkova
Rezkova
Markova 17
Tylova 25, 45
Karpatská 20, 40, 49

25. 5. 
Písečná 9
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Rýparova 47
garáže Rudná  
za ČD-doprostřed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9
Pavlovova 27, 43, 71

26. 5. 
Bolotovova 1
Baranova 8
Asejevova 2
Gončarova 9
Utvenkova 2
Averinova 8

Čujkovova 38, 41, 50
Zajcevova 2
Gerasimova 4, 16

30. 5. 
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Krasnoarmějců 22, 28
Svazácká 14, 48
Kischova 1
P. Lumumby 52, 90
Svornosti 35
Husarova 11

31. 5. 
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147, 180
Srbská 7, 21
Jičínská 19, 35
Hýlova

1. 6. 
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 54, 70
Výškovická 172
Proskovická 71, 39, 49
Koncova 22
K Odře x Smrčkova
Husarova 78

2. 6. 
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 2, 14
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20
Volgogradská 122

6. 6. 
Volgogradská 10, 30, 
64, 81, 103, 133
Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34
P. Lumumby 80

7. 6. 
Jugoslávská 45
 Plzeňská 10, 15
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Krestova 2
Dr. Martínka 3, 15, 35, 55
Na Fojtství 3
Klegova 40

8. 6. 
Koncova 14
Husarova x K Odře
Proskovická 53
Šeříkova 5, 14
Lumírova 11, 24, 72
Jičínská 3
Výškovická 153

9. 6. 
Výškovická 149
29. Dubna 15
Staňkova 22
Volgogradská 149, 99 21
Petruškova 18
Výškovická 70, 94
Svornosti 11, 23, 37

13. 6. 
P. Lumumby 74
Průkopnická 24
Kosmonautů 22
Svazácká 42
Výškovická 99

Čujkovova 12, 36, 48 
Utvenkova 2
Výškovická 51
Baranovova 8
Gurtěvova 1

14. 6. 
Sologubova 13
Alejnikova 1
Plzeňská 10 
Tylova 27
Jugoslávská 16, 35, 57
V Troskách 20
Karpatská 20
Horymírova 10, 118
Markova 20

15. 6. 
Zimmlerova 21, 51
Závoří 21
V Poli 21
Dolní 37
Starobělská 36
Pospolitá 28
Rodinná 22
Mozartova 2
Závodní 34 
U Haldy 16
Jubilejní 17

16. 6.
Jubilejní 69, 97
Edisonova 81
Provaznická 9, 49, 66
Horní 16
U Lesa 80
Mitušova 27, 73
Horní 86
Cholevova 13

rozmístěNí VelkoobjemoVých koNtejNerů V kVětNu a čerVNu 2016
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Známý výrok římského filozofa a dramatika mají na paměti 
pedagogové našeho obvodu ocenění u příležitosti letošního Dne 
učitelů. Tradičním setkáním se starostou Martinem Bednářem, 
radním Adamem Rykalou a vedoucí oddělení kultury a školství 
Gabrielou Tóthovou oslavili 1. dubna v  kulturním domě K-TRIO 
svátek všech učitelů. Ten je stanoven na den výročí narození Jana 
Amose Komenského. Kromě poděkování za dlouholetou a mimo-
řádně kvalitní práci s  dětmi a mládeží, pamětních listů a kytic, 
kterých se kantorům dostalo od zástupců městského obvodu, 
byla na programu pohádka a taneční vystoupení dětí výškovické 
mateřské školy. Na saxofon přítomným zahrál žák 6. třídy. Speci-
ální ocenění obdržela ředitelka ZŠ Dvorského Věra Helebrantová, 
která v letošním roce odchází po 45 letech ve školství do zaslou-
ženého důchodu. Dále byli oceněni:
• Jan Číhal, ZŠ Klegova
• Eva Panáčová, ZŠ a MŠ MUDr. Lukášové
• Jitka Kopeňová, ZŠ Provaznická
• Stanislava Maniurová, ZŠ a MŠ Mitušova 16
• Pavla Matyóvá, ZŠ a MŠ Košaře
• Lenka Čihánková, ZŠ Formana
• Martin Svoboda, ZŠ a MŠ Dvorského
• Miroslava Folková, ZŠ a MŠ Kosmonautů 15
• Zdenka Janíková, ZŠ Chrjukinova
• Jana Parmová, ZŠ a MŠ Volgogradská
• Vladimíra Miavcová, ZŠ Jugoslávská
• Irena Machancová, ZŠ a MŠ Horymírova
• Eva Kresáková, ZŠ a MŠ Šeříková
• Drahomíra Miturová, MŠ Staňkova
• Kateřina Maciejovská, MŠ Volgogradská 4
• Jana Baranyková, MŠ Adamusova
• Dana Davidová, MŠ Gavlase
• Jitka Gniadková, MŠ F. Formana

učit se pro žiVot

začíNá dostaVba NoVých 
parkoVacích míst V hrabůVce

V jarních měsících roste tráva nejrychleji, má dostatek vláhy 
a nesužují ji letní vedra. Zahrádkáři a pěstitelé trávníků o tom vědí 
své. Motorové i strunové sekačky jedou téměř nepřetržitě a vůně 
čerstvě pokosené trávy je všudypřítomná. Moudří majitelé zahrad 
a travnatých pozemků dobře vědí, že plán každého kosení určuje 
počasí, zejména srážky a teplota vzduchu. Trávu nekosí, když je 
nižší než 4 centimetry, ani pokud lije jako z konve či stébla trávy 
nekompromisně spaluje žhavé slunce. 

Jak probíhá letošní kosení travnatých ploch na území obvodu 
Ostrava-Jih? Angela Bandolová ze správy veřejné zeleně uvedla: 
„V  letošním roce byly usnesením Rady městského obvodu firmy 
provádějící údržbu veřejné zeleně vyzvány k zahájení kosení již od 
11. dubna. Společnosti ale nemohou kosit všechny plochy najednou. 
Postupují podle harmonogramu. Proto jsou některé lokality koseny 
v době, kdy je výška trávy již vhodná ke kosení, aby, než tyto prá-
ce ukončí na všech zadaných plochách, nedošlo k tomu, že tráva 
přeroste a vykvete. V současné době je pokosena už větší část trav-
natých ploch našeho obvodu. Obava, že se bude opakovat situace 
z minulého roku je zbytečná. V současné době vykvétají ve větší míře 
pouze smetánky lékařské a kokoška pastuší tobolka. Ostatní traviny 
prozatím pouze dorůstají a kvést budou přibližně ke konci první de-
kády května, a to už bude jarní kosení ploch ukončeno.“ (d)

O tom, jak bývá někdy nesnadné zaparkovat vozidlo v husté 
zástavbě, moc dobře ví každý řidič. Vhodných stání v obvodu Os-
trava-Jih je sice stále málo, ale aktuální plán investic na rok 2016 
je v tomto ohledu docela optimistický. 

Připravuje se dostavba nových parkovacích míst v ulicích Hor-
ní, Provaznická, Mitušova a Sámova v Hrabůvce. V této lokalitě 
dojde také k opravám stávajících parkovacích stání a zpevněných 
ploch. Součástí této investiční akce bude i nové veřejné osvětlení 
a vybudování míst pro vozidla přepravující ZTP. Cena s předpoklá-
daným termínem zahájení v květnu tohoto roku je odhadována na 
9 milionů korun. 

Pozornost si zaslouží rovněž další investiční akce, která je zá-
roveň příkladem efektivního využití prostoru. V dubnu byly na 
Výškovické 70-72 zahájeny úpravy stávající zpevněné plochy na 
parkoviště s napojením na komunikaci III. třídy. Scházet nebude 
ani nový vjezd, doplnění veřejného osvětlení a zpevněná plocha 
pro kontejnery. Předpokládaná hodnota stavby je 1,9 milionu Kč.

V  dohledné době začnou práce na projektové dokumentaci 
nových parkovacích míst v ulicích Obecní, Kaminského, Aviatiků, 
P.  Lumumby, B. Václavka, za poliklinikou u Železňáku. O reálné 
výši nákladů rozhodne veřejná soutěž. 

Nová parkovací místa mohou být řešena také změnou znače-
ní. Při takto navrhovaných krocích se zástupci odboru dopravy 
a komunálních služeb snaží úpravy projednávat s obyvateli na ve-
řejných setkáních, jak tomu bylo u veřejného prostoru před „Ura-
lem“, nebo písemnou formou (ulice Jižní).  (v)

koseNí traVNatých ploch 
je V plNém proudu
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Soukromá základní škola  
a mateřská škola, s. r. o.

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

P Ř I J Í M Á
děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
/děti a žáci s kombinacemi zdravotního postižení/

• 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 spe-
ciálními vzdělávacími potřebami /LMP, STMP, TMP, PAS/
• plně kvalifi kovaný 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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www.ovajih.cz

Mateřskou školu na ulici F. Formana znají tisíce malých dětí 
i  dospělých. Mnozí do dvoupatrových budov obklopených roz-
lehlou zahradou sami chodili. Mateřinka na nejmladším ostrav-
ském sídlišti Dubina má totiž víc jak dvacetiletou historii.

V současné době navště-
vuje MŠ Ostrava-Dubina, 
F.  Formana 13, celkem 192 
dětí zařazených do 5 běžných 
a 4 speciálních logopedických 
tříd. Z toho je 52 dětí se zdra-
votním postižením, s  mentál-
ním a tělesným postižením, 
sluchovým postižením, naru-
šenou komunikační schop-
ností, poruchami pozornosti 
a vnímání a děti postižené po-
ruchou autistického spektra. 
„Cílem vzdělávání v  naší ma-
teřské škole je, aby ji opouště-
ly zdravé, spokojené, sebevě-
domé a citlivé děti, které dovedou pozorovat, vnímat, naslouchat, 
komunikovat s okolím, a které se umí podělit o své city a přání,“ 
říká ředitelka Martina Raková.

Jejím slovům odpovídá vzdělávací program nazvaný Duhová 
školka. Bez žádné z barev duhy by nebyl výsledek úplný. „Vyne-
cháme-li jednu barvu, ztratí duha svou krásu. Proto ve vzdělávání 

nezapomínáme na žádné z dětí, včetně těch talentovaných a na-
daných,“ uvádí ředitelka. Školkáčci si mohou vybrat aktivity a do-
plňkové programy podle svých zájmů a schopností. Mateřská škola 
jim nabízí například Radostné cvičení, Hrátky s  hlínou, Kouzelné 

malovánky, První krůčky v ang-
ličtině i kroužek S flétničkou za 
písničkou. Děti se účastní také 
plaveckých a lyžařských kurzů.

Vedení školky si pochvaluje 
spolupráci se Sdružením rodi-
čů, které pomáhá při organizo-
vání akcí pro děti. Spolupráce 
se Základní školou F. Formana 
zase vede k propojení a plynulé 
návaznosti předškolního a  zá-
kladního vzdělávání. „Cílem je 
prevence proti šikaně, upevňo-
vání mezilidských vztahů, sna-
ha usnadnit dětem další životní 
a vzdělávací cestu. Chceme při-

pravit budoucí prvňáčky pro vstup do základní školy a ulehčit jim 
adaptaci na nové podmínky,“ dodává ředitelka.

Široké spektrum činností v mateřské škole F. Formana nelze 
podle ní obsáhnout v krátkém představení. Proto zve rodiče ma-
lých dětí do zájmového adaptačního programu Klubíčko. Informace 
o škole jsou k dispozici na www.skolkaformana.estranky.cz. (tiv)

duhoVá školka klade důraz Na VšestraNNý 
rozVoj dětí
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Čím dál více návštěvníků míří podle jednatelky Kulturního 
domu Akord do zmodernizované budovy na náměstí SNP. Ele-
gantní společenské a kongresové centrum přivítalo v  roce 2015 
o 23 tisíc lidí víc než o rok dříve. Darina Daňková to přičítá rozsáhlé 

rekonstrukci, která byla dokončena loni v létě: „Myslím, že Akord 
získává vynikající zvuk nejen krásnými moderními prostorami, ale 
také bohatým programem zacíleným na všechny věkové skupiny. 
Prvenství hrají divadelní představení a plesy. Už dva roky u nás 
velmi dobře funguje divadelní předplatné, což se na návštěvnosti 
také podílelo. A plesy jsou u nás již tradičně vyhledávanou spole-
čenskou zábavou.“

Doslova fenoménem se stávají Senior kluby – každý měsíc se 
jich účastní kolem 150 dříve narozených obyvatel z celé Ostravy. 
Jak doplňuje D. Daňková, několikrát za rok pro ně v Akordu při-
pravují pořad Aktivní senior. „Letos jsme pořádali 1. ples senio-
rů, sjeli se na něj lidé dokonce i z okolních měst,“ říká jednatelka 
s tím, že akce finančně podporuje městský obvod Jih.

Stranou zájmu veřejnosti nestojí ani tříhvězdičkový hotel, jehož 
obsazenost také roste, nebo restaurace nabízející polední menu 
i pořádání svateb a rautů.

„Mám velkou radost, že jsme centrem kvalitní kultury a mís-
tem setkávání mnoha občanů. Pokud mohu mluvit v číslech, 
pak ve srovnání s  rokem 2008 narostla návštěvnost Akordu 
o  neuvěřitelných 113 procent,“ uvádí D. Daňková. Letos by 
v Akordu rádi loňský rekord pokořili. „Chtěli bychom návštěv-
nost zvýšit minimálně o dalších 15 tisíc lidí. Budeme rádi, po-
kud nás v tom podpoří i občané našeho obvodu. Takže neseďte 
doma, přijďte do Akordu za kulturními a společenskými akce-
mi,“ vyzývá jednatelka Darina Daňková. (tiv)

akord? to jsou diVadla, plesy, seNior 
kluby, restaurace i ubytoVáNí

Tradiční akce podporující zájem dětí o čtenářství si rychle 
našla cestu i do škol a jejich knihoven. Důkazem je například 
Školní informační centrum ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 
64, poskytující dětem nejen inspirativní zázemí pro výuku, ale 
také k trávení přestávek nebo volného času. Noc s Andersenem 
tam letos pořádali popáté a opět za obrovského zájmu školáků. 
„O  vstupenky musíme soutěžit. Snažíme se pokaždé vybrat 
žáky, kteří s námi dosud nenocovali, aby se časem dostalo na 
všechny,“ říká knihovnice Romana Ráblová.

Co děti v noci z 1. na 2. dubna v knihovně zažily? Během večera 
se z nich stali detektivové a zloději, vyzkoušely si některé krimina-
listické techniky a řešily detektivní případ nazvaný Ve škole straší. 
Ve dvou družstvech sestavovaly portréty pachatelů, snímaly otis-
ky prstů, zkoumaly stopy od obuvi.

„Odpočinek od luštění a soutěžení nám přinesla výroba la-
pačů snů. Abychom si ukrátili čekání na půlnoční stezku od-
vahy, zabavili jsme se hrami, jako jsou Kufr, Namaluj písničku 
nebo Pan Fazolka. Když odbila půlnoc, sebrali jsme odvahu, 
baterky, fix a vydali se na stezku odvahy po setmělé škole. Fix 
proto, že se každý odvážlivec musel na konci stezky podepsat 
na důkaz toho, že ji opravdu zvládl. Za statečnost a celovečerní 
píli dostali všichni dárky v podobě knihy, pamětní pohlednice 
a kuponu na stažení jedné z Andersenových pohádek. Unavení, 
ale plní zážitků jsme si knihovnu proměnili na místo ke spaní 
a zavrtali se do spacích pytlů. Aby se nám dobře usínalo, pustili 
jsme si Večerníček O Kanafáskovi. Komu se po jeho zhlédnutí 
nechtělo spát, mohl si potmě číst s baterkou nebo sledovat film 

pro děti Třetí skoba pro Kocoura. Kolem druhé hodiny ranní 
už spali všichni. Ráno byly ještě uděleny dva tituly, a to Spáč 
a Nespavec,“ popisuje noc plnou dobrodružství R. Ráblová.

Na další Noc s  Andersenem si školáci ZŠ Provaznická musí 
počkat do 31. března 2017. Podle všeho se už teď moc těší. (da)

Noc s aNderseNem měla úspěch
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antonin.krumnikl@re-max.cz 733 164 162

ANTONÍN To nejlepší rozhodnutí, které můžete při prodeji 
nebo nákupu nemovitosti udělat.

Poskytuji prvotřídní služby v oblasti nemovitostí.
•	 loajalitu k zákazníkům
•	 dostupnost pro zákazníky
•	 zájem o potřeby zákazníků
•	 úpřímné a férové jednání

•	 výbornou znalost trhu
•	 důraz na vzdělání v oboru
•	 vysokou úspěšnost prodejů
•	 databázi zákazníků

Chcete prodat nebo koupit nemovitost? 
Zavolejte nebo napište email. 

Udělám si dostatek času k nalezení řešení, 
které Vám bude vyhovovat.
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www.ovajih.cz

Zábřežské kino zná snad každý Ostravan. Je jedním z mála, kte-
ré promítalo filmy i v době, kdy stejná zařízení mizela jako pára 
nad hrncem. Kdo si dnes ještě vzpomene na Vítek, Máj, Elektru, 
Vesmír… Kino Luna čekal naštěstí jiný osud. Coby majetek největší-
ho ostravského městského obvodu, který od roku 2002 provozuje 
příspěvková organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih, prošlo bě-
hem posledních 14 let velkými proměnami. Některé byly vidět více, 
jiné méně. Všechny ale přispěly k tomu, že dnes kino s kapacitou 
522 míst přitahuje pozornost filmových nadšenců z celého města. 
„Návštěvnost oproti roku 2014 vzrostla o 10 tisíc diváků. Začátek 
letošního roku vypadá také velice slibně,“ říká ředitel Miloš Kosík. 
Hlavní zásluhu na tom mají bezesporu špičkový zvukový systém 
Dolby Digital Surround Ex, projekční digitální technologie ve for-
mátu 2D a 3D i promítací plocha o velikosti 18×9 metrů. 

Co patří mezi hlavní filmové trháky května? Velkou pozornost 
jistě vzbudí Příběh lesa, který nedávno nadchnul francouzské di-
váky. Dalším tipem může být akční dobrodružný film studia Marvel 
Captain America: Občanská válka nebo jiný blockbuster X-Men: 
Apokalypsa. V programové nabídce nebude chybět ani pokračo-
vání úspěšné komedie Sousedi 2 a romantická komedie Maggie 
má plán. Romantiky není nikdy dost, proto do Luny míří novinka 
Jak přežít singl. Komedie plná osamělých srdcí hledajících vhodný 
protějšek za účelem flirtu, manželství, či něčeho mezi tím určitě 
pobaví. „Filmoví gurmáni jistě ocení opravdovou lahůdku – ce-
lovečerní portrét Belmondo uvedeme v Ostravě exkluzivně,“ zve 
do zmodernizovaného kina s  nepřehlédnutelným prostranstvím 
připomínajícím červený koberec před vstupem ředitel Kulturního 
zařízení Ostrava-Jih Miloš Kosík. (iv)

Druhý ročník otevřené talentové soutěže Dance Star - Talent 
Star nabídl parket tanečníkům všech věkových kategorií. Dům kul-
tury Akord 9. dubna zažil přehlídku znamenitých výkonů v podání 
150 vystupujících. Absolutní vítěz ale mohl být jen jeden. Po těž-
kém rozhodování poroty, v níž zasedli také starosta obvodu Martin 
Bednář a radní Adam Rykala, se jím stal Jakub Slovák z Rýmařova.

Popularitu si akce získává nejen mezi samotnými tanečníky, ale 
také u publika. V závěru dne si všichni užijí galavečer s tancem, 
zpěvem, magií a kouzly. „Těší nás, že se druhý ročník vydařil. Už teď 
hledáme v kalendáři termín pro příští rok, abychom se v Akordu 
mohli znovu sejít,“ řekl starosta Martin Bednář. (da)

filmoVí fajNšmekři si libují

daNce star podruhé
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Splnit
si svá přání?
Snadné.

100 000 Kč 
ZA 1 493 Kč 

MĚSÍČNĚ

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.

PRESTO Půjčka na cokoliv

Třeba 100 000 Kč již za 1 493 Kč měsíčně.

Sjednejte si naši půjčku s nejnižší splátkou a pořiďte si, cokoliv si přejete.

UniCredit Bank (budova KIMEX)
Horní 1642/55a, Ostrava
Michal Durčák, ředitel pobočky
mob.: 725 920 739
e-mail: michal.durcak@unicreditgroup.cz

16418_UCB_Ostrava_inz_PRESTO_Obecne_188x130_V04.indd   1 19.4.16   12:01
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Poslyšte, nechci být nezdvořilá, ale 
vyznáte se na vašem pracovním stole? 

(Smích). Za tu dobu, co jsem prošel 
různými zaměstnáními, jsem získal tako-
vou zajímavou zkušenost a nabyl dojmu, 
že ten, kdo má čistý uklizený stůl, ve mně 
spíše vyvolává pocit nedůvěry. Doufám, že 
se za tyto věty nebudou někteří mí bývalí 
nadřízení nebo kolegové zlobit. Přesto, že 
mým úkolem je určovat cestu, hlídat směr 
a strážit deklarované hodnoty, nemám 
problém, jak se říká, přiložit ruku k dílu.

To zní hodně vznešeně. Jaké hodnoty 
střežíte na úseku investiční výstavby?

Tyto hodnoty vycházejí z dohod tří 
koaličních stran, jejichž konečným vý-
sledkem je obecná shoda, která je de-
klarována v programovém prohlášení. Za 
nejvyšší hodnotu považuji kvalitní službu 
občanům, což se snažím promítnout do 
činnosti odboru investiční výstavby. Musí 
být vidět na konkrétních věcech, které 
odbor připravuje nebo realizuje. Věřte, že 
to není vůbec jednoduché. Nikdy se to-
tiž nezavděčíte všem. Uvedu příklad: Je 
velká poptávka po dětských hřištích, ale 
nikdo je nechce mít pod svým oknem. Pa-
matuji dobu, kdy jsme měli na sídlišti pís-
koviště téměř u každého vchodu včetně 
malého kolotoče na každém dvoře.    

Do jaké míry jsou pro vás svazující 
normy a zákony, rozpočet obvodu?

V rozpočtu nevidím žádný problém. To 
je dlouhodobě plánovaná záležitost. V co 
největší míře se snažíme zohlednit poža-
davky občanů našeho obvodu. Jiná situa-
ce je například v oblasti legislativy. Zde se 
denně setkávám se zákonnými normami, 
které nám vůbec naši činnost neusnadňují. 
Těžko se lidem vysvětluje, že jsou věci, kte-
ré nejdou udělat ze dne na den. Některé 
problémy se projevují už na počátku inves-
tičních akcí. Patří mezi ně především oblast 
veřejných zakázek, kde dochází vzhledem 
k nutnosti dodržování zákonných pravidel 
často ke zpoždění zahájení akce.  

Je obtížné vylepšovat ošuntělá a ne-
vzhledná místa?

To si nemyslím. Obyvatelé Jihu jsou 
velmi všímaví a my se snažíme reago-
vat na jejich požadavky a připomínky. 

„Důležité je nenechat se znechutit 
činností nebo chováním některých 
lidí a snažit se dělat svou práci po-
ctivě. Toho se držím celý život,“ 
říká František Dehner, místosta-
rosta, který má v gesci náročnou 
oblast investiční výstavby.

Na jihu se  
NepřestáVá staVět 
a opraVoVat

10

rozHovor



www.ovajih.cz

Komunikace mezi občany a úřadem je 
podle mě zásadní a určující, jak to bude 
v našem obvodu vypadat. Dovolím si říct, 
že v některých případech jsou peníze až na 
posledním místě. Spíše je vše o dobré vůli.  

Ať si říká, kdo chce, co chce, na Jihu 
je viditelný posun. Už provedené, ale 
i  připravované investiční akce mnozí 
vnímají velmi pozitivně. Co a kde právě 
realizujete? 

V současné době, mimo jiné, probíhá 
výstavba nového parkoviště v sídlištní 
zástavbě na ulici Výškovická 70–72, ne-
daleko na ulici Petruškově se buduje nové 
víceúčelové sportovní hřiště. Před dokon-
čením je rekonstrukce bytového domu 
č. 15 na ulici Edisonově v Jubilejní kolonii 
v Hrabůvce a připravuje se rekonstrukce 
sousedního domu č. 4 na ulici Velflíkově 
včetně okolních ploch. Probíhá dostavba 
Fitness parku v lokalitě sídliště Bělský 
Les, kde vzniká modulární dřevěná dráha 
„pumptrack“ pro cyklisty.

A co má obvod ještě v plánu? 
Ten výčet by byl hodně dlouhý, ale 

zmíním alespoň některé z připravovaných 
akcí. V oblasti školských zařízení dojde 
k rekonstrukci objektu školní jídelny a dru-
žiny ZŠ Srbská na Výškovické ulici. Občané 
se mohou těšit na nová parkovací místa 
na ulicích Horní, Provaznická, Mitušova 
a  Sámova. Čeká nás výstavba propojení 
ulic Kaminského a Jiřikovského, které by 
mělo ulehčit dopravnímu zatížení v dané 
lokalitě. V oblasti bytového hospodářství 
se budeme podílet na přípravě a vlastní re-
alizaci rekonstrukce bytového fondu v růz-
ných částech obvodu. Letos by měla také 
začít rekonstrukce budovy nově zřízených 
Technických služeb na ulici Kpt. Vajdy. Pro 
ty, kteří uvažují o sňatku, popřípadě uza-
vření partnerství, připravujeme na podzim 

rekonstrukci obřadní síně a přilehlé vstupní 
haly, takže doporučuji posečkat. 

Je pravda, že největší objem prací 
odboru investiční výstavby letos před-
stavuje příprava projektových doku-
mentací?

Je to tak. Jde o projekty dalších dět-
ských hřišť, sportovišť, rekonstrukce škol-
ských zařízení, rekonstrukce ploch a vy-
budování veřejného osvětlení například 
na hřbitově v Zábřehu, o rekonstrukce 
tržnice, nová parkovací místa. 

Který z posledních investičních poči-
nů obvodu byste označil za nejzdařilejší? 

Jednoznačně rekordní investici do 
rozsáhlých rekonstrukcí školských za-
řízení, a  to v hodnotě 121 300 000 Kč. 
Zde je nutno také vyzvednout skuteč-
nost, že jsme byli úspěšní v čerpání do-
tací na tyto akce. Chtěl bych poděkovat 
všem zaměstnancům úřadu, školským 
pracovníkům a firmám podílejícím se na 
tomto úspěchu.  

Rád bych ale připomněl, že všichni 
v radě se shodujeme na tom, že vzhledem 
k demografickému vývoji v našem obvodu 
se musíme zaměřit nejen na naši nejmladší 
generaci, ale také na vyšší věkové katego-
rie. To znamená, že musíme být schopni 
zajistit důstojné životní podmínky pro naše 
seniory spočívající například ve výstavbě 
nových bytů a zařízení, popřípadě využítí 
stávajících objektů, které mohou po rekon-
strukci k těmto účelům sloužit. 

Chci se zeptat, co rozhodlo o vaší 
profesi?

Bylo to zřejmě více okolností, které si 
dnes už ani vzhledem k času, který uply-
nul, nedovedu úplně vybavit. Určitě to bylo 
i prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, a ne-
myslím tím jen rodinu, ale i celkovou at-
mosféru té doby. Mohl jste být třeba lékař 

nebo učitel, ale když jste někde řekl, že jste 
Ostravák, tak si pod tím stejně představili 
„jen“ havíře nebo hutníka. (Smích) 

A co je rozhodující  ve vaší práci?
Lidský faktor. Věřte, že můžete mít jak 

chcete skvělé materiální podmínky, ale 
o úspěchu či neúspěchu vždy rozhodují lidé. 

Jak se řídí investiční výstavba v  nej-
lidnatějším obvodu?

Mnoho lidí má zažitou představu, že 
rozhoduji sám o tom, jak se rozdělí fi-
nanční prostředky na investice a co se 
bude stavět. To je zásadní omyl. Probíhá 
to tak, že na základě požadavků jednotli-
vých odborů úřadu, které jsou zohledně-
ny v rozpočtu, jsou zpracovány investiční 
záměry a postoupeny odboru investiční 
výstavby k realizaci, která spočívá mimo 
jiné například v zajištění projektové doku-
mentace a následné výstavbě. 

Nemáte někdy chuť se vším seknout 
a odejít? 

Vím, kam míříte. Je potřeba pokaždé od-
dělovat odbornou stránku a politickou. Mám 
mandát části občanů, kteří se zúčastnili vo-
leb a nenadávali jen v hospodě u piva, a po-
kud snad dělám něco špatně, tak se to určitě 
projeví v příštích volebních výsledcích. 

Co děláte se zvlášť silným zaujetím 
v pozici místostarosty?

Velké úsilí a zaujetí je třeba někdy 
vynaložit při hledání shody v otázkách 
týkajících se určení priorit činností a ob-
lastí, které považujeme za prospěšné pro 
občany. Dobrou zprávou je, že se nám 
vždy podařilo najít tuto shodu, a věřím, 
že tomu tak bude i v budoucnu. 

A co děláte pro sebe?
Pro sebe? Přiznám se, že nic moc. Ale 

pokud je to jen trochu možné, tak se sna-
žím udržovat dobrou fyzickou kondici 
a duševní rovnováhu.  (dat)

Fitness park v lokalitě sídliště Bělský Les… …a jeho dostavba, kde bude dřevěná dráha pro cyklisty.
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jak to Vidíte Vy, občaNé jihu?
Lidé oceňují čistotu, životní prostředí a dětská hřiště, přivítali by větší bezpečnost a více parkovacích míst

V lednu a únoru se v našem obvodu uskutečnil rozsáhlý průzkum, v němž obyvatelé odpovídali na řadu otázek, 
které se týkaly kvality každodenního života. Protože nelze studii pro svou rozsáhlost zveřejnit kompletní, pokusili 
jsme se vybrat její nejzajímavější pasáže. Výsledky šetření v každém ohledu pomohou vedení radnice lépe vnímat 
potřeby obyvatel, reagovat na jejich strasti a požadavky. Na otázky odpovědělo víc než tisíc respondentů. 

Kvantitativní průzkum trhu zaměřený na spokojenost obyva-
tel prováděla marketingová agentura Respond&Co, která se prů-
zkumy zabývá od roku 1993. Šetření probíhalo na celém území 
obvodu Ostrava-Jih od 27. ledna do 12. února 2016 a zúčastnilo se 
jej 1 030 respondentů. Občané odpovídali na 30 otázek.

lidé nejsou lhostejní
V  odpovědích se zcela zřetelně ukázalo, které oblasti živo-

ta obyvatel Ostravy-Jih se zlepšují a kde se pozitivně daří mě-
nit podmínky pro život. Z průzkumu například vyplynulo, že tím 
nejpozitivnějším, co lidé oceňují, je čistota, zlepšující se životní 
prostředí, dobře fungující městská doprava, investice do dětských 
hřišť a v neposlední řadě úpravy Bělského lesa a opravy domů.

„Je dobře, že lidem není lhostejné, v jakém prostředí žijí a že vní-
mají změny, které se v obvodě dějí, ať už to jsou rekonstrukce domů 
a školských zařízení, výstavba dětských hřišť či právě čistota v uli-
cích, která je pro obyvatele jednou z priorit,“ okomentoval výsledky 
průzkumu starosta městského obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář.

problémy s parkováním i ubytovnami
Kvalitní a rozsáhlý průzkum měl podle něj zajistit informace 

a názory přímo od obyvatel. Vedení obvodu zajímá nejen to, co se 
místním líbí, ale také s čím jsou nespokojeni a co je trápí. „Může-
me účinněji reagovat na aktuální problémy,“ řekl starosta Bednář.

Tazatelé se například ptali, co považují obyvatelé za negativ-
ní v životě a ve fungování obvodu. Nejčastěji zmiňovaným pro-
blémem byl nedostatek parkovacích míst a potíže s parkováním, 
špatný stav chodníků a soužití s nepřizpůsobivými občany.

Mezi další problémy obvodu zařadili jeho obyvatelé kosení trá-
vy, existenci ubytoven a bezpečnost.

Bezpečnost je jednou z priorit, kterou vedení obvodu řeší. Plá-
nuje pokračovat v instalaci kamerových systémů na nejproblema-
tičtějších místech, připravuje se statutárním městem Ostrava na-
výšení počtu městských strážníků a jedná i o odkoupení některé 
z ubytoven, kde se koncentrují nepřizpůsobiví občané.

Radnice se zabývá rovněž nedostatkem parkovacích míst. Ob-
vod postupně hledá a vyhodnocuje efektivní řešení, jako je využití 
stávajících betonových nevyužívaných ploch či regulace míst za 
pomoci změny dopravního značení. Místostarostka Hana Tichán-
ková dodala: „Nová parkovací místa i řešení této oblasti mohou 
přinést i náměty občanů směřované na Participativní rozpočet.“

přes 30 procent respondentů souhlasí se slu-
čováním škol

Průzkum zjišťoval také konkrétní názory obyvatel na proble-
matiku školství, kriminality, hazardu, ale i fungování radnice. Uká-
zala se velká vyhraněnost vůči hazardu, 82 procent dotazovaných 
bylo pro úplné či částečné zrušení hazardu ve městě.

Naopak rozdílné je mínění obyvatel Jihu ve věci slučování škol, 
přičemž radnice musí reagovat na úbytek dětí, nevyužití velkých 
školních objektů a ekonomickou únosnost provozu některých po-
loprázdných škol. Přes třicet procent dotázaných uvedlo, že se 
slučováním škol souhlasí, jen o něco málo méně dotázaných je 
naopak proti a zbývající respondenti uvedli, že je jim to jedno.

dobrá známka pro vedení radnice i hodno-
cení dopravy

Autoři průzkumu se rovněž dotazovali obyvatel obvodu, jak 
jsou spokojeni s prací vedení radnice. „Tato část hodnocení do-
padla pozitivně, protože většina respondentů přiřadila vedení 
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obvodu známku 1–2. Takto se vyjádřilo skoro 30 procent respon-
dentů. Jen 17 procent hodnotí vedení negativně,“ řekl Ondřej Ga-
žík, ředitel agentury Respond&Co.

Velký důraz byl kladen na oblast dopravy. Úroveň městské hro-
madné dopravy hodnotilo bezmála 82 procent respondentů pozi-
tivně. Téměř 59 procent obyvatel Ostravy-Jihu si myslí, že vedení 
obvodu se dobře stará o silnice a chodníky, negativní a spíše nega-
tivní hodnocení sdělilo tazatelům v průzkumu 40 procent obyvatel.

Z průzkumu vyplynulo, že obyvatelé méně spokojení s kvalitou 
silnic a chodníků bydlí spíše v Zábřehu a na Dubině.

lidé chtějí více strážníků v ulicích
Jeden ze zásadních a rozsáhlejších bodů průzkumu se týkal 

hodnocení práce městské policie a názoru obyvatel na takzva-
né sociálně vyloučené lokality. Bezmála 68 procent respondentů 

například uvedlo, že v obvodu existuje místo, které zasluhuje po-
zornost pro řešení bezpečnosti. Při dotazu, o které místo se jedná, 
respondenti nejčastěji uváděli ubytovny - Hlubina, vedle Akordu 
– nám. SNP, Čujkovova, podchody, oblasti Dubina a Bělský Les.

Téměř 54 procent obyvatel obvodu je spokojeno s  prací 
městské policie. Nespokojení jsou spíše starší obyvatelé od pa-
desáti do devětapadesáti let. Jako důvody své nespokojenosti 
uvádějí například, že strážníků je málo, nejsou vidět v ulicích a fre-
kvence pochůzek v místech, kde je to potřeba, je nedostačující.

„S výsledky průzkumu i s názory a připomínkami obyvatel bu-
deme dále koncepčně pracovat. Je užitečné znát názory našich 
spoluobčanů. Průzkum v mnoha oblastech potvrdil, že naše pro-
gramové priority byly stanoveny správně. Na některé oblasti se 
zaměříme více, aby byl obvod Ostrava-Jih dobrým místem pro 
život,“ dodal starosta Martin Bednář.  (red)
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JAKý MáTe POsTOJ K TéMATU  
HAzArDU ve MěsTě?

JAK HODNOTíTe ČisTOTU OBvODU  
OsTrAvA-JiH OBeCNě?

CíTíTe se v OBvODU OsTrAvA-JiH BezPeČNěJi, 
ANeBO se BezPeČNOsT zHOršUJe?

JAKá Je siTUACe s PArKOváNíM  
v MísTě vAšeHO ByDLišTě?

 65,5 % Jsem za úplné zrušení heren ve městě 
 16,8 % Jsem za částečné zrušení heren ve městě 
 17,7 % Je mi to jedno, nezajímá mne to

 18,7 % Většinou čistý, uklizený 
 56 % Spíše čistý 
 19,8 % Spíše špinavý 
 5,5 % Špinavý 

 5,4 % Ano, cítím se bezpečně, bezpečnostní  
situace v obvodu je výborná 

 60,2 % Spíše bezpečně 
 31,9 % Necítím se vůbec bezpečně 
 2,5 % Nevím, nedokážu odpovědět

 2,7 % Výborná
 21,7 % Chvalitebná
 17,2 % Dobrá
 15,9 % Dostatečná
 24,3 % Nedostatečná
 18,2 % Nedokážu posoudit
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V průzkumu na začátku roku položili tazatelé více než jednomu tisíci obyvatel tři desítky otázek. Z odpovědí 
byly sestaveny výsledky, v nichž se odrážejí názory lidí na jejich vztah k místu, v němž bydlí, pracují či chodí do 
společnosti, za kulturou nebo sportovat. Nabízí jim obvod komfortní zázemí a bezpečí, dostatek kvalitních slu-
žeb a možností žít spokojeně a v klidu? Odpovědi mnohé napověděly. Lidé oceňují čistotu, životní prostředí 
a dětská hřiště, přivítali by větší bezpečnost a více parkovacích míst.

adam rykala (čssd) 
Ať už si o průzkumech myslíme cokoliv, mají svou vypovída-

cí hodnotu. Zmíněný průzkum byl dost obsáhlý a jeho výsledky 
skutečně mohou sloužit radnici k zefektivnění práce ve prospěch 
obyvatel našeho obvodu. Pro nás jsou závěry poučením a inspi-
rací, ale i potvrzením toho, že jdeme správným směrem. Sociál-
ní demokracie si ve volebním programu stanovila za cíl zvýšení 
bezpečnosti v problémových lokalitách a lidé v průzkumu potvr-
dili, že to cítí stejně. Tolik diskutovaný zákaz hazardu má podle 
průzkumu dokonce větší podporu, než jsme předpokládali. Velmi 
nás potěšilo, že obyvatelé si všímají investic do „zkulturnění“ ve-
řejných prostranství a zejména nových dětských hřišť, jejichž bu-
dování prosazujeme. O nedostatku parkovacích míst samozřejmě 
víme. To je problém, který nejde vyřešit v řádech týdnů ani mě-
síců, ale pracujeme na tom, ještě letos vzniknou nová parkoviště. 
Musíme však dělat i nepopulární rozhodnutí, a to například v sou-
vislosti s nízkou naplněností škol. Děkujeme stovkám lidí, kteří se 
zapojili do průzkumu a věnovali mu svůj čas. Nejdůležitější nejsou 
samotné výsledky průzkumu, ale to, jak je dokážeme společně 
využít ve prospěch zdejších obyvatel.

františek staněk (kdu-čsl)
Základní zjištění z nedávného průzkumu byla v lecčems pře-

kvapivá, zároveň však potvrdila dobře známý vztah občanů ke 
svému obvodu. Každopádně průzkum otevřel nové otázky a na-
zval největší problémy. Teď je třeba společně najít odpovědi 
a řešení vedoucí jednoznačně k tomu, aby pro obyvatele byl Jih 
tím nejlepším domovem, aby je naplňoval pocity sounáležitosti, 
zázemí a bezpečí.  

lucie foldynová (ksčm)
Máme dvě složky policie, které zajištují pořádek a bezpečnost 

v našem obvodu. Strážníci však nemohou být vždy v „tu pravou chví-
li na pravém místě“. V práci jim můžeme pomoci my občané, a to tím, 
že zavoláme policii vždy, když jsme svědky vandalismu či kriminality. 
Nespoléhejme se na to, že to za nás udělá někdo jiný. Rovněž s pro-
blémy, podněty či návrhy se, prosím, obraťte na jakéhokoliv zastupi-
tele našeho obvodu bez ohledu na politickou příslušnost. Zastupitelé 
jsou tu od toho, aby vaše náměty předávali dále na vedení radnice 
a společně s Vámi se snažili najít řešení toho, co Vás trápí. Další při-
pomínky, náměty a možnosti řešení opět můžeme společně probrat 
na našem setkání, které se uskuteční před zasedáním zastupitelstva 
našeho obvodu. Vaše podněty pak okamžitě předkládáme vedení 
obvodu a o výsledcích Vás následně budeme informovat. 

lumír Grochal (hnutí ostravak)
Vedení radnice všude nadšeně ukazuje výsledky průzkumu fir-

my Respond&Co, s.r.o., za 350 000 Kč, které vykreslují spokojenost 
obyvatel s dopravou, čistotou, hazardem, kulturou a školstvím. Jak je 
ale možné, že objednávka ze dne 20. 1. 2016 zní přesně: „Objedná-
váme u vás kvalitativní průzkum trhu k problematice slučování škol 
v městském obvodu Ostrava-Jih“? Podle nás tak výsledek průzkumu 
neodpovídá zadání. Proč byl tento průzkum zadán před příjezdem 
ministryně školství K. Valachové, která přijela jen kvůli podivnému 
sloučení škol? Byl to krok, kterým ji chtěla rada uklidnit, že je vše 
vlastně v pořádku? Také způsob kladení otázek nebyl zcela korektní. 
A na závěr – takový průzkum spokojenosti se velmi hodí, krajské vol-
by jsou až na podzim, tak teď ještě nikoho nenapadne, že si koalice 
za veřejné peníze připravuje podklady pro volební kampaň.

9,3 %

44,6 %

29,4 %

11,4 %

5,3 %

9,3 %

44,6 %

29,4 %

11,4 %

5,3 %

41,4 %

40,4 %

8,9 %

1,7 %

6,8 %

41,4 %

40,4 %

8,9 %

1,7 %

6,8 %

JAK JsTe sPOKOJeN s PrACí MěsTsKé POLiCie 
v MěsTsKéM OBvODU OsTrAvA-JiH?

JAK PODLe vás FUNgUJe v OBvODU  
OsTrAvA-JiH MěsTsKá HrOMADNá DOPrAvA?

 9,3 % určitě spokojen
 44,6 % spíše spokojen
 29,4 % spíše nespokojen
 11,4 % určitě nespokojen
 5,3 % nevím

 41,4 % výborně
 40,4 % chvalitebně
 8,9 % dobře
 1,7 % dostatečně
 0,8 % nedostatečně
 6,8 % nevím, nedokáži posoudit
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Poděkování vedení radnice a všem, 
kteří pomohli zřídit Technické služby. 
Poděkování Technickým službám, hlav-
ně těm, co chodí v zelených a oranžo-
vých oblecích a nás, neukázněné ob-
čany, děti a bezdomovce i za nepřízně 
počasí – mrazu, sněžení, deště, sbírají 
papírky kelímky, kapesníčky, pytlíky, 
střepiny a PET lahve. Ořezávají křoví 
a dělají mnoho dalších pracovních čin-
ností, abychom v obvodu žili v čistém 
prostředí jako kulturní lidé. Občané jsou 
spokojeni, ale najdou se i takoví, kteří 
píší stížnosti a ani si neuvědomují, že 
zatěžují vedení radnice a vedení Tech-
nických služeb a také znechucují práci 
tzv. sběračům odpadků.

I když úřad práce pošle na výběrové 
řízení dlouhodobě nezaměstnané, tak 
ze 100 uchazečů vybere 20 zaměst-
nanců a uchazeči mají různé výmluvy, 
ale hlavní důvod je, že se za tu práci 
stydí. Proto važme si práce těchto za-
městnanců sběračů, kteří našli odva-
hu a překonali stud a přijali tuto práci 
a díky jim žijeme v čistém prostředí.

Každý z nás si umí představit, jak by 
to kolem nás vypadalo, kdyby se měsíc 
nebo dva prostranství neuklízelo.

Milan Baukr

Dovolte, abych Vám jménem svým, 
i jménem učitelek a dětí naší školy, po-
děkovala za poskytnutí autobusové do-
pravy na výlet za historií našeho města.

Včera 75 dětí naší MŠ navštívilo ost-
ravský hrad, a to včetně imobilní díven-
ky. Počasí nám přálo a výlet se opravdu 
vydařil. Velmi si ceníme toho, že naše 
obec přispěla k tomu, že se výletu moh-
ly zúčastnit děti i z rodin sociálně sla-
bých, pro které je každý výlet mimořád-
nou událostí.

Děkujeme.
Alena Píchová, ředitelka  

Mateřská škola Ostrava-Dubina 
A. Gavlase 12A 

příspěvková organizace

poděkoVáNí 
pracoVNíkům 
techNických služeb

děti mohly Vyrazit 
Na hrad

Dobrovolnické centrum Adra hle-
dá do svých řad nové zájemce, kteří 
by chtěli věnovat volný čas lidem s po-
stižením žijícím v chráněném bydlení 
v Ostravě nebo dětem na dětských od-
děleních nemocnic. „Jako dobrovolník 
můžete přinášet radost jiným a zároveň 
najít vlastní naplnění a uspořádání hod-
not,“ říká Zuzana Kuperová z ostravské 
Adry. Pro více informací a termín osob-
ního setkání lze telefonovat na číslo 
605 784 584. (d)

Spolky dobrovolných hasičů pat-
ří v  každé obci nejen k  dohlížitelům 
pořádku a bezpečnosti, ale taky or-
ganizátorům nejrůznějších přátel-
ských setkání a aktivit. Nejinak je 
tomu u  Sboru dobrovolných hasičů 

v Ostravě-Zábřehu. Jeho členové chys-
tají na 7. května Dětský karneval s tan-
cováním, grilováním, muzikou a boha-
tou tombolou. Veselení začíná ve 14 
hodin, všichni jsou zváni na hasičské 
hřiště na ulici Dolní 51. (d)

Počasí sice nebylo úplně ideální, 
ale příznivcům strolleringu, kteří se 
10. dubna sešli před Kulturním domem 
K-TRIO v Hrabůvce, radost nezkazilo. 
Pátý ročník závodů kočárků si užili ná-
ramně. Kdo nakonec zvítězil a odnesl 
si hodnotné ceny, není důležité. Zá-
vody maminek, tatínků i celých rodin 
s  dětmi v hlubokých kočárcích a leh-
kých golfkách se líbily všem. Malé děti 
si nechaly pomalovat obličej, zapojily 
se do soutěží a zahrály hry, dospělí 
účastníci vyzkoušeli slalom s opilecký-
mi brýlemi, nordic walking a mohli si 

nechat změřit metabolický věk. Cílem 
„kočárkových závodů“ je motivovat 
maminky na mateřské dovolené k pra-
videlnému pohybu a ukázat, že spor-
tovat lze i s miminky. Do akce se letos 
zapojilo 51 českých měst. (iv)

Letní prázdniny se nezadržitelně 
blíží. Turistický oddíl Bludný Kruh zve 
děti od 7 do 15 let na tábor s  temati-
kou populárních Star Wars. „Přidejte 
se k  řádu Jedi. Staňte po boku legen-
dárních Jediů, pomozte najít moudrého 
mistra Yodu,“ láká k  dvoutýdennímu 
dobrodružství v Raduni hlavní oddílový 

vedoucí Jan Dvořák. Zájemci o pobyt na 
dětském letním táboře, který se usku-
teční od 30. července do 13. srpna, se 
pro bližší informace mohou obrátit na 
J.  Dvořáka (tel. č.: 777  153  917) nebo 
hlavního vedoucího tábora Daniela 
Matejoviče (tel.: 604  594  777, e-mail: 
thraind@gmail.com). (v)

Pod záštitou starosty městského 
obvodu Ostrava-Jih Martina Bednáře 
se 28. května budou bavit především 
malí návštěvníci areálu Kačinec ve 
Výškovicích. Od 10 hodin tam totiž ZO 
zahrádkářů pořádá Velký dětský den. 

Program slibuje vystoupení populární-
ho klauna Hopsalína a dobových šermí-
řů, soutěže, skákací hrad i lukostřelbu. 
Pro děti bude připraveno občerstvení. 
Dospělí zaplatí za vstup 20 korun, děti 
vstupné neplatí. (da)

darujte hodiNu týdNě

hasiči chystají karNeVal

tak trochu jiNá procházka

letNí tábor Ve stylu star Wars

účastNíky Velkého dětského dNe 
pobaVí hopsalíN a šermíři
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Říká se, že dubnové počasí je nestálé. 
My dodáváme, že pro dubnové osla-
vence to rozhodně neplatí. V  našem 
městském obvodě je minimálně 33 
seniorů, kteří v těchto dnech přijímají 
gratulace k dožitým osmdesáti a více 
letům. S  radostí se připojujeme. Pře-
jeme všem jubilantům pevné zdraví a 
dny prožité v radosti s nejbližší rodi-
nou i přáteli. Tento měsíc krásné vý-
ročí slaví:
Irena Kubíčková    .   .   .   .   .  93 let
Miroslav Klečka .   .   .   .   .   . 93 let
Jaromír Hanzel  .    .    .    .    .    .  92 let
Marie Vlačušková  .   .   .   .   .  92 let
Milan Šigut  .   .   .   .   .   .   .   91 let

Milada Moškořová .    .    .    .    .   91 let
Helena Košařová    .    .    .    .    .   91 let
Marie Dudková  .    .    .    .    .    .   91 let
Miluše Adamová   .   .   .   .   .  90 let
Věra Kosniovská   .   .   .   .   .  90 let
Blanka Stoklasová .    .    .    .    .  90 let
Bohuslav Schmidt .    .    .    .    .  90 let
Lydie Mizerová  .    .    .    .    .    .  85 let
Jiří Drozdek  .    .    .    .    .    .    .  85 let
Jindřiška Kubisová.   .   .   .   . 85 let
Mirka Němcová .   .   .   .   .   . 85 let
Radoslav Kopeček .   .   .   .   . 85 let
Zdeňka Tomanová .   .   .   .   . 85 let
Eva Kašparová  .   .   .   .   .   .  85 let
Anna Kuklová   .   .   .   .   .   .  85 let
Emil Suchomel  .    .    .    .    .    .  80 let

Ján Laslop   .   .   .   .   .   .   .  80 let
Oldřich Drmola .    .    .    .    .    .  80 let
Jiří Mazur .   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Vladimír Onderek  .    .    .    .    .  80 let
Jiří Pařízek  .   .   .   .   .   .   .  80 let
Juraj Klim.   .   .   .   .   .   .   . 80 let
Radislava Suchomelová  .    .    .  80 let
Antonín Šumšal.   .   .   .   .   . 80 let
Jiří Gillar  .    .    .    .    .    .    .    .  80 let
Ludmila Lešigová  .   .   .   .   .  80 let
Miroslava Kubačková .    .    .    .  80 let
Ján Vetrovský  .   .   .   .   .   .  80 let

Uvedení jubilanti souhlasili se zveřej-
něním svého jména v Jižních listech.

milým oslaVeNcům přejeme peVNé zdraVí

Neztrácí optimismus ani elán, zpívá 
na plesech, čte a luští křížovky. Je mu sto 
let a radosti ze života bychom se od něj 
mohli všichni učit. Jan Gomola oslavil ku-
laté jubileum v zábřežském domově pro 
seniory, kde spokojeně bydlí, spolu se 
známými, rodinou i představiteli měst-
ského obvodu.

Narodil se 20. března 1916 a až do 
války žil ve vesnici Mionší Potok – Dolní 
Lomná. Měl čtyři sourozence, vyučil se 
malířem a před válkou se touto profesí 
živil. Za 2.  světové války bojoval jako 

voják Wehrmachtu. Své vzpomínky se-
psal do knihy Objevil jsem Katyň, která 
vyšla v roce 2009. Do roku 1957 pra-
coval na pozici stavbyvedoucího, poté 
musel z politických důvodů zaměstná-
ní opustit. Velkou část života praco-
val jako horník. Má 2 dcery, 5 vnoučat 
a 2 pravnoučata.

„To špatné zahodit a podívat se na 
to lepší,“ vzkázal od dortu ozdobeného 
velikou stovkou Jan Gomola. 

Přejeme mu, aby „to lepší“ v jeho ži-
votě vždycky převažovalo. (iv)

Pobočku Knihovny města Ostravy 
ve Výškovicích poctila svou návštěvou 
21. dubna operní pěvkyně a herečka Soňa 
Červená. Během svého zajímavého vyprá-
vění zazpívala účastníkům setkání dvě pís-
ně, vzpomínala na svého otce, zakladatele 
literárního kabaretu Červená sedma, ale i na 

své divadelní začátky s Voskovcem a Weri-
chem, na natáčení filmu Poslední Mohykán 
či na přechod přes Berlínskou zeď v roce 
1962. Uznávaná umělkyně procestovala 
pět kontinentů. Nastudovala 112 operních 
rolí, s nimiž vystoupila ve více než 2 tisících 
představeních. Spolupracovala s předními 

operními pěvci, jako byli např. Luciano Pa-
varotti, Renata Tebaldi, Mario Del Monaco 
či světový režisér Robert Wilson. Publikum 
odměnilo fascinující a  zároveň dojemný 
příběh devadesátileté, a přesto neskuteč-
ně vitální a dopředu hledící Soni Červené 
aplausem vestoje. (p)

Pohybu na čerstvém vzduchu není ni-
kdy dost a vzdávat se ho nemusejí ani lidé 
dříve narození. Přesně pro ně byl v loňském 
roce vybudován v blízkosti Bytových domů 
na ulici Odborářská speciální fitness park. 
Sedm certifikovaných cvičebních stanic 
může seniorům pomoci udržet se v kondici. 

„Pro ty, kteří se sami ostýchají takzva-
né workoutové hřiště vyzkoušet, nebo 
neví, jak na to, jsou připraveny tři lekce 

vedené lektorkou. Paní Šárku Zubkovou 
mnozí obyvatelé znají jako organizátorku 
nejrůznějších aktivit pro seniory. V květnu 
se s nimi potká na hřišti a vše potřebné 
jim vysvětlí i předvede,“ říká tisková mluv-
čí městského obvodu Martina Gavendová.

Lekce se uskuteční vždy v pátek 
- 6., 13. a 27. května od 13 hodin, samo-
zřejmě za příznivého počasí. Přijďte se 
protáhnout! (iv)

Vždycky Všecko zVesela, radí stoletý 
jubilaNt jaN Gomola

soňa čerVeNá NaVštíVila ostraVu 

přijĎte se protáhNout Na fitNess hřiště!
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Je 14. března 1938, 17. hodina. Německá armáda začala obsazo-
vat ostravské obce. Hrabůvka není výjimkou. Již 24. března získa-
ly hrabůvské ulice nové německé názvy. Dne 1. září 1939 zahájilo 
Německo válku proti Polsku. Přišlo řízené válečné hospodářství: 
přídělový systém, nedostatek zboží. Bylo nařízeno zatemnění 
oken. Hrabůvka se po západu slunce za obzor nořila několik let 
v hluboké tmě… 

válečná výstavba domů
V  relativně klidných měsících roku 1939 bylo v  Hrabůvce do-

stavěno několik domů. „Začalo se s výstavbou devíti soukromých 
objektů a šesti bytových domů v Jubilejní kolonii č. p. 491-496. Ve 
skrytu za haldou vznikal nový vítkovický jez. Ten si vymohlo Vít-
kovické horní a hutní těžířstvo, protože kvůli natržím kolem Ost-
ravice hrozilo, že se vítkovické závody budou potýkat v budouc-
nu s nedostatkem pro průmysl tolik potřebné vody,“ říká historik 
Petr Přendík. Dodává, že roku 1940 byly postaveny v Hrabůvce jen 
dva soukromé domky. Následujícího roku byla povolena přístavba 
domu pekaři Peškovi na Edisonově ulici. „V roce 1942 bylo dokon-
čeno dvanáct bytových domů v Jubilejní kolonii, č. p. 504-515. Další 
stavby byly zakázány. Projevil se nedostatek materiálů. V roce 1943 
byl u Ostravice postaven barák tzv. výchovného pracovního tábora. 
Sloužil pro výchovu totálně nasazených, kteří se vyhýbali určené 
práci nebo nepodávali požadovaný výkon,“ vypráví P. Přendík.

ke konci války přibývalo náletů
Rok 1943 přinesl vedle válečných těžkostí hrozbu leteckého 

napadení, avšak začala se rýsovat i naděje konce všech válečných 
hrůz. Bombardování se prozatím Hrabůvce vyhýbalo, takže pro-
tiletecký kryt, vybudovaný za Sedláčkovým hostincem poblíž te-
nisových kurtů (dnes mezi tramvajovými zastávkami Dřevoprodej 
a Provaznická), byl nevyužit. „Prvním velkým náletem na Ostravu 
bylo spojenecké bombardování dne 29. srpna 1944. V roce 1944 
byl budován velký protiletecký kryt v hrabůvské haldě se vstupy 

od Ostravice. V dobách častého vyhlašování náletů docházeli do 
tohoto krytu na noc především Němci z Jubilejní kolonie,“ uvádí 
historik s tím, že zatímco se rok 1944 nesl ve znamení bombardo-
vání západními spojenci, od února 1945 šlo o nálety sovětských 
letadel. Ke konci války počet náletů narůstal. 

„V úterý 27. března 1945 bylo ve večerních hodinách bombardo-
váno letiště v Hrabůvce. Ve vzdálenosti 300 metrů od školy u kos-
tela dopadly tři bomby. Dne 28. dubna bylo okolí letiště podmino-
váno – bomby byly kladeny do koryta místního toku Živ (Zif), do 
krytů letadel a hangárů na letišti. Plocha letiště byla zorána, aby na 
něm nemohly přistát sovětské jednotky. Dne 30. dubna, kdy již byla 
některá místa Ostravy osvobozena, byla jižní část Hrabůvky stále 
v držení německé armády. Po setmění německé jednotky podnikly 
nový útok na osvobozující armádu. Boje na území Hrabůvky trvaly 
až do 1. května, kdy okolo 17. hodiny byl nakonec německý útok zlo-
men. Nad vstupní bránou do Jubilejní kolonie u ulice Závodní byla 
vztyčena prezidentská vlajka,“ dodává Petr Přendík.

bilance škod byla obrovská
V bilanci škod při osvobozovacích bojích v Hrabůvce se uvádí, 

že ze soukromých domů byl jeden zcela zdemolován, osm bylo po-
škozeno těžce, osmdesát sedm lehce. Také obecní zástavba byla 
poškozena. Šlo sice pouze o lehká poničení, ale celkové škody byly 
dost vysoké. „Boje o Ostravu se podepsaly na škole u pošty, škole 
u kostela, hasičském skladišti, dvou obecních bytových domech na 
Hasičské ulici. Kostel měl poškozená okna i střechu a během války 
přišel o své původní zvony,“ připomíná Petr Přendík. (red)

aNi V těžkých VálečNých letech 
se žiVot V hrabůVce NezastaVil

po stopách minulosti 
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. 

17

Historie



dům kultury akord

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

6. 5. v 19.00 hod.
HeCOviNy se sHAKesPeAreM – Nahodile: 
Premiérový kabaretní pořad souboru Nahodile, 
který si s humorem sobě vlastním připomene 
400 let od úmrtí divadelního velikána Williama 
Shakespeara. V rámci projektu Shakespeare 
Ostrava 2016. Vstupné 150 a 100 Kč.

10. 5. v 19.00 hod.
David seidler - KráLOvA ŘeČ: Divadlo pod 
Palmovkou; hra napsaná podle tajných dení-
ků královského logopeda L. Logua. Působivá 
a emotivně silná tragikomedie o překonávání 
vlastních slabostí, opravdovém vědomí odpo-
vědnosti a zranitelném mužství. Skutečností 
inspirovaný osud britského krále, r. P. Kra-
cik, hrají: M. Stránský, D. Sitek, S. Vrbická alt. 
P. Horváthová a další. Vstupné 450, 400, 370 
a 250 Kč.

11. 5. v 17.00 hod.
TrADiČNí ČíNsKá MeDiCíNA v PrAXi: před-
náška M. Volanského; dietetika - vhodná stra-
va v tomto období; orgánová psychosomatika 
- vliv emocí na orgány; čchi-kung - cviky pro 
posílení oslabených organismů. V rámci pro-
jektu AKTIVNÍ SENIOR. Vstupné 90 Kč, senioři 
zdarma.

13. 5. v 19.00 hod.
Warren Adler: váLKA rOseOvýCH: Divadlo 
A. Dvořáka Příbram; černá komedie o rozpa-
du manželství „bez důvodu“. B. a O. Roseovi 
jsou dokonale šťastni. Mají dvě děti, velký dům, 
všechno je krásné, ale najednou si Barbara 
usmyslí, že se chce rozvést, r. O. Sokol, hrají: 
M. Dlouhý, H. Lapčíková alt. K. Lojdová, L. Král, 
R. Štabrňák a další. Vstupné 450, 400, 370 
a 250 Kč.

14. 5. v 19.00 hod.
HONzA NeDvěD: letos oslaví Honza 50 let na 
pódiu. Hrál různé žánry v různých formacích, 
než se ustálil ve své typické písničkářské polo-
ze, kterou znají snad všichni. Pro svůj návrat na 
pódia si přizval dvě skvělé hudební osobnosti: 
P. Helana a J. Koníře. Vstupné: předprodej 300, 
270 a 250 Kč, na místě +50 Kč.

17. 5. v 15.00 hod. / velký sál
seNiOr KLUB - Miss BABČA: II. ročník soutěže 
o nejsympatičtější seniorku. Vstup zdarma.

19. 5. v 20.00 hod.
CeLeBriTy – studio Dva: Celovečerní one 
man show O. Sokola à la stand-up comedy; 
nečekaný pohled do jeho soukromí a téměř 
všech umělců v České republice. Vstupné 380, 
330 a 280 Kč.

25. 5. v 10.00 hod.
AKTivNí seNiOr – Jak trénovat paměť: zá-
kladní informace o posilování poznávacích 
funkcí mozku (tzv. kognitivní rehabilitace) se 
zvláštním důrazem na paměť a její složky. Po-
vídání o příčinách deficitu těchto funkcí a mož-
nostech jeho snižování či odstranění. Před-
staveni některých mnemotechnických metod 
a názorné ukázky trénování paměti, vč.  jejich 
praktického vyzkoušení. Vstup zdarma, kapa-
cita omezena, nutná rezervace předem na re-
cepci DK Akord.

27. 5. v 19.00 hod. / Klub Akord
TANČírNA: večer příznivců společenského 
tance, hudební režie: Vladimír Koždoň. Vstup-
né 99 Kč.

31. 5. v 19.00 hod.
rob Becker - CAveMAN: Máte chuť se roze-
smát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou 
one man show o tom, co dělá muže mužem 
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, 
partnerství a vtipně utajených kvalitách obou 
pohlaví. Hraje J. Slach. Vstupné 370, 320, 270 
a 220 Kč.

PŘIPRAVUJEME
13. 6. v 19.00 hod.
václav Havel, Karel Brynda - MLýNy: Divadlo 
Sklep; absurdní komediální drama z vojenského 
prostředí, r. J. Fero Burda, hrají: J. Fero Burda, 
J. Slovák, D. Vávra alt. R. Nebřenský, T. Hanák, 
F. Váša, M. Šteindler alt. O. Trojan, Z. Marek, P. 
Koutecký, M. Načeva alt. H. Pafková.

20. 6. v 19.00 hod.
vysAvAČ – studio Dva: B. Klepl v jedinečné 
komediální one man show P. Hartla o zamilo-
vaném uklízeči z nákupního centra.

1. 9. v 19.00 hod.
DrOBeČKy z PerNíKU – Agentura Harlekýn: 
tragikomický příběh s nadějeplným koncem. 
Několik běžných životních situací, které musí 

řešit alkoholička právě propuštěná z léčení, 
její nedospělá dcera a stále neúspěšný herec, 
čekající na příležitost, která nepřichází. Převza-
té představení z Divadla A. Dvořáka Příbram. 
V hlavní roli S. Stašová.

kulturní dům k-trio

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

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
1., 8., 15., 22., 29. 5. v 17.00 hod.
TANeČNí veČery: živá hudba, pro příznivce 
společenského tance se skupinou DOMINO. 
Předprodej KD K-TRIO.

2. 5. od 8.00 do 17.30 hod.
HrAvé sLezsKO: sportovně relaxační výlet 
pro seniory. Nutná rezervace, předprodej KD 
K-TRIO.

4. 5. v 18.00 hod.
CesTA ryTMU: Dvouhodinový hudební 
workshop s bubnováním na africký rituální 
buben Djembe. Dozvíte se zajímavosti o ži-
votě v Africe u národa Mandeng a vyzkoušíte 
netradiční aktivitu a hudební nástroje. Vede 
P. Nowak. Zapůjčení bubnů v ceně, ale můžete 
si přinést i vlastní. Předprodej KD K-TRIO.

9. 5. v 17.30 hod.
PArTNersKá KOMUNiKACe: Jednoduše, 
prakticky, s nadhledem a humorem o vztazích 
a komunikaci mezi partnery přednáší rodinný 
terapeut D. Červenka. Předprodej KD K-TRIO.

25. 5. od 8.00 do 17.30 hod.
CesTA zA POzNáNíM: sportovně relaxační 
výlet pro seniory Nutná rezervace. Předprodej 
KD K-TRIO.

25. 5. v 19.00 hod.
JArOsLAv sAMsON LeNK: koncert osobitého 
předního českého písničkáře, hudebníka, zpě-
váka a producenta. Předprodej KD K-TIRO, OIS.

DĚTEM
8. 5. v 10.00 hod.
NeNí DrAK JAKO DrAK: loutkoherecká po-
hádka pro nejmenší Tři pohádky plné nečeka-
ných zvratů, a humoru. Předprodej KD K-TRIO.

18

diář

INZERCE

SC
-3

61
44

3/
0

3



www.ovajih.cz

22. 5. v 10.00 hod.
KáŤA A šKUBáNeK: divadelní pohádka pro 
nejmenší v Kině LUNA. Poeticky laděná po-
hádka o flekatém pejskovi Škubánkovi a jeho 
roztomilé paničce Kátě! Předprodej KD K-TRIO, 
OIS, Kino LUNA.

27. 5. v 15.00 hod.
DeN DěTí: divadelní představení, tvůrčí dílna, 
interaktivní soutěže, taneční vystoupení a bo-
hatý doprovodný program. Pod záštitou sta-
rosty Městského obvodu Ostrava-Jih Martina 
Bednáře a Adama Rykaly, radního městského 
obvodu Ostrava-Jih. Vstup zdarma. 

VÝSTAVY
sTUDeNTsKá vize 2015: výstava fotografií, 
Střední škola služeb a podnikání, obor fotograf.

sTANisLAv HOLiNKA: obrazy, výstava v Re-
stauraci K-TRIO.

komorní klub

Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 739 
107, e-mail: info@kzoj.cz, www.kzoj.cz

7. 5. v 17.00 hod.
FiLMOvé A MUziKáLOvé MeLODie: Star Wars, 
Piráti z Karibiku, Růžový panter, Forrest Gump, 
Porgy & Bess, West Side Story, Josef a jeho úžas-
ný pestrobarevný plášť aj., A. L. Webber, E. Morri-
cone, H. Mancini, G. Gershwin, L. Bernstein, Účin-
kují L. Hejnešová – housle, P. Olajcová – flétna, 
R. Bednaříková – klavír, R. Širila - průvodní slovo, 
zpěv. Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na 
místě od 16.30 hod.

12. 5 v 19.00 hod. 
MerTA – HrUBý – FeNCL: koncert. Čerstvý se-
dmdesátník Vladimír Merta, fenomenální hous-
lista Jan Hrubý a dvakrát mladší klavírista a ky-
tarista Ondřej Fencl. Předprodej KD K-TRIO, 
OIS a v den akce na místě od 18.30 hod. 

19. 5 v 18.00 hod.
Národní parky UsA: cestopisný komponovaný 
pořad Ivo Petra. Předprodej KD K-TRIO a v den 
akce na místě od 17.30 hod. 

20. 5. v 19.00 hod.
ALiTe MOses BAND (UsA/Cz): jazzový koncert. 
A. Moses (USA) – zpěv, W. Phishbacher (USA) – 
klávesy, P. Dvorský (CZ) – kontrabas, A. Winter / 

U. Stricker (oba USA) – bicí. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 18.30 hod.

PŘIPRAVUJEME
2. 6. v 19.00 hod.
THe DANieL‘s vOCAL BLUes & sOUL & JAzz: 
D. Suchý – zpěv a foukací harmonika, L. Víšek 
– saxofony, kytara, F. Raba – kontrabas, A. Si-
ládi – bicí.

kino luna

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 751 713, 
e-mail: kino.luna@kzoj.cz, wwwkzoj.cz

1. 5. v 15.30 hod.
PŘíBěH LesA (Les saisons, Francie 2015): 
okouzlující dokument pro děti i dospělé, české 
znění, přístupný, 97 minut. Vstupné 80 Kč.

1. 5. v 17.30 hod.
JAK se zBAviT NevěsTy (Čr 2016): komedie 
s hvězdným obsazením, r. T. Svoboda, přístup-
ný. Vstupné 110 Kč.

1. 5. v 19.30 hod.
LOveC: ziMNí váLKA 2D (The Huntsman Win-
ter´s War, UsA 2016): akční / dobrodružný / 
drama / fantasy, české znění, od 12 let. Vstupné 
120 Kč.

2.–4. 5. v 15.30 hod.
KUNg FU PANDA 3 – 2D (Kung Fu Panda 3, 
UsA 2016): animovaná komedie, české znění, 
94 minut. Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.

2. 5. v 17.45 hod.
DeCiBeLy LásKy (Čr 2016): komedie / hu-
dební / romantický, přístupný, 91 minut. Vstup-
né 60 Kč.

2.-4. 5. ve 20.00 hod.
ULiCe CLOverFieLD 10 (10 Cloverfield Lane, 
UsA 2016): horor / mysteriózní / sci-fi / drama, 
české titulky, od 15 let, 105 minut. Vstupné 110 Kč.

3. 5. v 17.45 hod.
zKázA KrásOU (Čr 2016): divácky úspěšný 
dokument režisérky Heleny Třeštíkové, ml. pří-
stupný, 90 minut. Vstupné 50 Kč.

4.-7. 5. v 17.45 hod.
TeOrie TygrA (Čr 2016): komedie, přístup-
ný, 101 minut. Vstupné 110 Kč.

5.–7. 5. v 15.30 hod.
KNiHA DŽUNgLí (The Jungle Book, UsA 
2016): rodinný / dobrodružný / fantasy, čes-
ké znění, přístupný, 105 minut. Vstupné 120 Kč, 
děti 100 Kč.

5.–7. 5. ve 20.00 hod.
JAK PŘeŽíT siNgLe (How to Be single, UsA 
2016): komedie / romantický, české titulky, od 
12 let, 109 minut. Vstupné 110 Kč.

8. 5. v 10.00 hod.
KAMAráDi z TeLevize (Čr): filmové pásmo 
krátkých pohádek, 64 minut. O makové panence 
a dělostřelci Praskavcovi, Víla Amálka a vodník 
Kebule, Jak měl Rumcajs velkou starost o Man-
ku, Křemílek a Vochomůrka a dvě panenky, Jak 
Rákosníček zachraňoval potopený měsíc, Jak se 
Škubánek přestal bát, Maxipes se vrací, O klu-
kovi z plakátu – Bouračka, Divoké sny maxipsa 
Fíka – O prázdninách. Vstupné 30 Kč.

8. 5. v 16.00 hod.
Metropolitní opera New york: zpožděný pří-
mý přenos vrcholné operní podívané. RICHARD 
STRAUSS: ELEKTRA - geniální režisér P. Chéreau 
se už nedožil toho, že se jeho skvostná inscena-
ce Elektry dostala i na jeviště Metropolitní ope-
ry. Jeho ohromující vize však stále žije v umění 
sopranistky N. Stemme. Spolu s ní se na jevišti 
objeví legendární mezzosopranistka W.  Meier 
a sopranista A. Pieczonka s basistou E. Owensem. 
Za dirigentským pultem stane E. P. Salonem. Na-
studování v němčině s anglickými a českými ti-
tulky. Předpokládaná délka 2 hodiny, 10 minut. 
Vstupné 300 Kč / zvýhodněné 250 Kč.

9.–11. 5. v 15.30 hod.
PAT A MAT ve FiLMU (Čr 2016): animovaný 
/ rodinný, 80 minut. Jednotné vstupné 80 Kč.

9.–10. 5. v 17.45 hod.
TeOrie TygrA (Čr 2016): komedie, přístup-
ný, 101 minut. Vstupné 110 Kč, pouze v pondělí 
9. 5. vstupné 60 Kč.

9.–11. 5. ve 20.00 hod.
zLO NiKDy NesPí (Before i Wake, UsA 2016): 
horor / thriller, české titulky, od 15 let, 97 minut 
Vstupné 90 Kč.

11. 5. v 10.00 hod.
PAT A MAT ve filmu: bližší info kino.luna@kzoj.cz

11. 5. v 17.45 hod.
BeLMONDO (Belmondo par Belmondo, Fran-
cie 2016): Exkluzivně v Ostravě! V jedinečném 
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Rodiče musí pečlivě zvážit, na jakou školu 
přihlásí dítě s mentálním postižením

Soukromá základní škola 
a mateřská škola, s.r.o. přijí-
má děti a  žáky, kteří musejí 
pro svá zdravotní postižení 
využívat podpůrná opatře-
ní ve vzdělávání. V současné 
době se hodně hovoří o  in-
kluzi – o začlenění dětí a žáků 
s  mentálním nebo zdravot-
ním postižením do  běžných 
škol. Rodiče by ale měli dů-
kladně zvážit, zda dítě se 
zdravotním  postižením, byť 
malým, přihlásí do běžné zá-
kladní školy, anebo zda jej 
svěří do  rukou odborných 
speciálních pedagogů, kteří 
mají znalosti a dlouhodobou 
praxi s  dětmi se speciální-

mi vzdělávacími potřebami. 
„Do běžné školy mohou ro-
diče přihlásit dítě s  lehkým 
mentálním postižením, 
avšak i zde je otázkou, jest-
li učitel bude mít dostatečný 
časový prostor ve třídě s 25 
žáky. Tohle určitě nezachrá-
ní asistenti se čtyřtýdenním 
kurzem.“ uvedla ředitelka 
Soukromé základní a mateř-
ské školy. „Naše soukromá 
škola se dlouhodobě věnu-
je dětem a žákům s lehkým, 
středním i  těžkým mentál-
ním postižením, s  kombino-
vanými vadami i s autismem. 
Všichni naši pedagogové 
mají vzdělání, které je nad 

rámec standardu se zamě-
řením na  speciální pedago-
giku. Vzdělávací programy 
školy jsou přizpůsobeny tak, 
aby děti vše v pohodě zvlád-
ly, zažily úspěch a  prožily 
šťastné školní roky“ zdůraz-
nila ředitelka Věra Škutová. 

V každé školní třídě se učí 
čtyři až sedm žáků. V tom-
to počtu pracují během ce-
lého dne. Kromě základního 
vzdělávání mohou navště-
vovat širokou síť zájmových 
kroužků. Na  naší škole je 
možnost výběru cizího ja-
zyka a velký důraz klademe 
na práci s výpočetní techni-
kou. Připravujeme žáky tak, 

aby mohli úspěšně pokračo-
vat na střední škole či učeb-
ním oboru. 

Bez nadsázky se dá říct, 
že díky vhodně zvolené 
škole prožijí děti šťastné 
dětství, nejsou stresovány 
ve škole, a ani nejsou zdro-
jem nadměrně negativního 
zájmu okolí.

Ve  škole působí další od-
borní pracovníci, kteří po-
máhají překonávat handicap 
jako celek.

Těšíme se na  Vás. Sou-
kromá základní škola a ma-
teřská škola, s.r.o., Volgo-
gradská 2633/2, Ostrava 
– Zábřeh. SC
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celovečerním portrétu se legendární „Bébel“ 
vrací na místa, kde vznikaly jeho nejslavnější 
filmy. České titulky, přístupný. Vstupné 90 Kč.

12.–18. 5. v 15.30 hod. 
zOOTrOPOLis: MěsTO zvíŘAT 2D (zootopia, 
UsA 2016): animovaný / akční / dobrodružný, 
české znění, přístupný, 109 minut. Vstupné 90 Kč.

12.–15. 5. v 17.45 hod.
JAK se zBAviT NevěsTy (Čr 2016): komedie 
s hvězdným obsazením, r. T. Svoboda, přístup-
ný Vstupné 110 Kč.

12.–15. 5. ve 20.00 hod.
sOUseDi 2 (Neighbors 2: sorority rising, UsA 
2016): komedie, české titulky, od 15 let. Vstup-
né 120 Kč.

16. 5. v 17.30 hod.
MOJe TLUsTá ŘeCKá svATBA 2 (My Big Fat 
greek Wedding 2, UsA 2016): komedie, české 
titulky, od 12 let, 93 minut. Vstupné 60 Kč.

16.–18. 5. v 19.30 hod.
BATMAN v sUPerMAN: ÚsviT sPrAveDL-
NOsTi 2D (Batman v superman: Dawn of 
Justice, UsA 2016): akční / dobrodružný / fan-
tasy, české znění, od 12 let, 151 minut. Jednotné 
vstupné 90 Kč.

17. 5. v 17.30 hod.
ČisTiČ (slovensko 2015): slovenské drama, které 
zaznamenalo úspěch na několika světových festi-
valech, od 12 let, 94 minut. Vstupné 100 Kč.

18. 5. v 17.30 hod.
Já, OLgA HePNArOvá (Čr / sr / Polsko / 
Francie 2016): životopisný / historický / dra-
ma / psychologický, české znění, od 12 let, 105 
minut. Vstupné 90 Kč.

19.–22. 5. v 15.30 hod.
BeLLA A seBAsTiAN 2: DOBrODrUŽsTví 

POKrAČUJe (Belle et sébastien, l´aventure 
continue, Francie 2016): dobrodružný / dět-
ský příběh, české znění, ml. přístupný, 97 mi-
nut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

19.–22. 5. v 17.30 hod.
sváTeK MATeK (Mother´s Day, UsA 2016): 
komedie, české titulky, přístupný, 120 minut. 
Vstupné 110 Kč.

19.–23. 5. v 19.45 hod.
CAPTAiN AMeriCA: OBČANsKá váLKA 2D 
(Captain America: Civil War, UsA 2016): akční 
/ dobrodružný / sci-fi, české znění, od 12 let, 
148 minut. Vstupné 120 Kč.

20. 5. ve 13.50 hod.
PrOMíTáMe šKOLNíM DrUŽiNáM: bližší info 
kino.luna@kzoj.cz

22. 5. v 10.00 hod.
KáŤA A šKUBáNeK: divadelní představení pro 
nejmenší.

23. 5. v 17.00 hod.
JAK BásNíCi ČeKAJí NA zázrAK (Čr 2016): 
legenda se vrací po 12 letech opět na plátna 
kin; komedie, r. D. Klein, přístupný. Vstupné 60 Kč.

24.–25. 5. v 17.00 hod.
CAPTAiN AMeriCA: OBČANsKá váLKA 2D 
(Captain America: Civil War, UsA 2016): akční 
/ dobrodružný / sci-fi, české titulky, od 12 let, 
148 minut. Vstupné 120 Kč.

24.–29. 5. v 19.45 hod.
X–MeN: APOKALyPsA (X-Men: Apocalypse, 
UsA 2016): akční / dobrodružný, české znění, 
od 12 let, 130 minut. Vstupné 120 Kč.

26.–31. 5. v 15.30 hod.
ANgry BirDs ve FiLMU 2D (Angry Birds, 
UsA 2016): animovaný / komedie, české znění, 
přístupný, 100 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

26.–29. 5. v 17.30 hod.
MAggie Má PLáN (Maggie´s Plan, UsA 
2016): komedie / romantický, české titulky, 
přístupný. Vstupné 110 Kč.

30.–31. 5. v 17.30 hod.
JAK se zBAviT NevěsTy (Čr 2016): kome-
die, přístupný. Vstupné 100 Kč, v pondělí 30. 
5. vstupné 60 Kč.
30.–31. 5. v 19.30 hod.
NávšTěvNíCi 3: revOLUCe (Les visiteurs: 
La révolution, Francie 2016): komedie, která 
se z  velké části natáčela v Praze a na zám-
cích a hradech Česka, české znění, 109 minut. 
Vstupné 110 Kč.

knihovna města ostravy

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

28. 5. v 9.00 hod.
všiCHNi LeTí NA KOšTěTi: zábavné dobrodruž-
ství s čarodějkou a zvířátky spojené s  výrobou 
pavouka v pavučině; v rámci knihovnického klubu 
Martínek pro děti předškolního věku a jejich rodiče.

v HLAvNí rOLi HrDiNA 
V hlavní roli… hvězdy z plátna*

14. 5., 9.00–11.30 hod.
KvěTiNKA PrO MANKU: výtvarná dílna; výro-
ba květin nejen pro večerníčkové maminky
celý měsíc během půjčování.

KDO Je KDO?: soutěž pro tři věkové kategorie; 
poznávání postaviček z pohádek celý měsíc 
během půjčování.
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TOMÁŠ KUDĚLKA 
obránce #88 
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na Moravě!
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NEBUDOU CHYBĚT:
Hvězdou sobotního programu bude spisovatelka 
a moderátorka Halina Pawlowská. 
Nedělní program vyvrcholí kuchařskou exhibicí 
Zdeňka Pohlreicha s Eliškou Bučkovou.
Moderovat bude Lukáš Hejlík.
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www.ovajih.cz

veČerNíČeK A Ti DrUzí: výtvarná soutěž; 
kresba oblíbené večerníčkové postavičky celý 
měsíc během půjčování.

FiLMOvé POHáDKy: tematická výstavka knih.

POBOČKA VÝŠKOVICE
29. dubna 33, Ostrava-Výškovice,  
tel.: 599 522 350

celý měsíc
OsTrAvA syrOvá: výstava amatérského fo-
tografa R. Nedbala zachycuje syrovou realitu 
dnešní Ostravy s použitím zvýrazňovacích pro-
středků (dramatický tón).

3. 5. v 16.30 hod.
NizOzeMí A zeMě BeNeLUXU: cestovatelská 
přednáška J. Hoška.

19. 5., 16.00–17.30 hod.
LyDie rOMANsKá: autorské čtení významné 
ostravské básnířky a prozaičky. 

v HLAvNí rOLi HrDiNA 
V hlavní roli… hvězdy z plátna*

5. 5., 15.00–17.00 hod.
KvěTiNKA PrO MANKU: výtvarná dílna; 
výroba květin nejen pro večerníčkové maminky.

12. 5. v 16.00 hod.
NA sKOK z TeLevize: veřejné čtení.

16. 5.–21. 5. během půjčování
veČerNíČeK A Ti DrUzí: výtvarná soutěž.

26. 5. v 16.00 hod.
JAK se DěLá POHáDKA: povídání o tvorbě 
animovaného filmu.

26. 5., 15.00–17.00 hod.
v POHyBU: výtvarná dílna; fázování postavič-
ky celý měsíc během půjčování.

KDO Je KDO?: soutěž; poznávání postaviček 
z pohádek. 

celý měsíc během půjčování
FiLMOvé POHáDKy: tematická výstavka knih.

POBOČKA ZÁVODNÍ
Závodní 47, Ostrava-Hrabůvka,  
tel.: 599 522 308

4. 5., 15.30–17.00 hod.
WiLLiAM sHAKesPeAre vČerA A DNes: se-
tkání s ostravskou herečkou M. Vikovou a jejími 
mladými kolegy; beseda a čtení z vybraných 
děl W. Shakespeara v rámci projektu Shake-
speare Ostrava 2016.

5. 5., 14.00–17.00 hod.
PrO TeBe, MAMiNKO: dílna; tvorba dárečků 
ke Dni matek.

celý měsíc
PŘíBěH PANeLáKU: výstava. 

23. 5., 14.00–17.00 hod.
ČePiCe PrO KLUKA: výtvarná dílna.

celý měsíc během půjčování
KAMAráD veČerNíČeK: vědomostní soutěž 
pro mladší děti.

celý měsíc během půjčování
POzNáš Je?: poznávání hrdinů z  televizních 
pohádek.

POBOČKA GURŤJEVOVA
Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 
tel.: 599 522 321

v HLAvNí rOLi HrDiNA 
V hlavní roli… hvězdy z plátna*

2. 5.–6. 5. během půjčování
KvěTiNKA PrO MANKU: tvůrčí dílna
celý měsíc během půjčování.

KDO Je KDO?: soutěž.

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

charita ostrava 
charitní středisko Gabriel

Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh,  
tel.: 737 610 758, www.ostrava.charita.cz

1. 5.–9. 5.
výsTAvA FOTOgrAFií JOseFA zAJíCe 

10. 5. v 17.00 hod.
JAN KUFA KiČeŘOK – FOTOgrAFie: výstava 
fotografií.

13. 5. v 11.00 hod.
DO NOvé BěLé PŘes BěLsKý Les: vycházka 
do Nové Bělé přes Ječmínkovou ulici k Mléč-
nému baru.

18. 5. ve 14.00 hod.
KAvárNA PrO PAMěTNíKy: vzpomínka na 
květnové události roku 1945. 

20. 5. v 9.00 hod.
MiNiArBOreTUM U HOLUBŮ ve sTAŘíČi: ná-
vštěva arboreta a okrasného zahradnictví.

24. 5. v 16.00 hod. 
ODPOLeDNe s  PísNiČKOU: písničky s kláve-
sami.

27. 5. v 8.00 hod.
ODersKO, NAUČNá sTezKA sTŘíBrNý 
CHODNíK: výlet do Oder.

vítkovice aréna

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

MĚSTSKÝ STADION
2. 4. v 15.30 hod.
MFK víTKOviCe - FC MOHeLNiCe: utkání Mo-
ravskoslezské fotbalové ligy.

9. 4. v 17.00 hod.
FC BANíK OsTrAvA - 1. FC sLOváCKO: Ti-
psport liga.

16. 4. v 15.30 hod.
MFK víTKOviCe - sK LíšeŇ: utkání Moravsko-
slezské fotbalové ligy.

23. 4. v 17.00 hod.
FC BANíK OsTrAvA - FC sLOvAN LiBereC: 
Tipsport liga.

30. 4. v 16.00 hod.
MFK víTKOviCe - 1. HFK OLOMOUC: utkání 
Moravskoslezské fotbalové ligy.

MULTIFUNKČNÍ HALA
28. 4. v 19.30 hod.
„s LásKOU“ NO NAMe TOUr 2016

29. 4. v 19.30 hod.
„s LásKOU“ NO NAMe TOUr 2016

sportovní centrum 
dubina

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

1. 5.
sBš OsTrAvA: Národní festival minižáků a mini-
žákyň 2016 (basketbal).

7. 5.
DěTsKý DOMOv OsTrAvA-HrABOvá (flor-
bal)

13. 5.–14. 5.
ČesKý svAz JUDA: Mistrovství České republi-
ky družstev žen, dorostenek a st. žactva (judo).

21. 5.
sKMaKaKo: Ostrava Open 250 PTS (crossmin-
ton).
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Skvělé zprávy přišly 1. dubna z polské Bydhoště, která hostila 
7.  Mistrovství světa World Shotokan Federation. Ostravští ka-
ratisté v žákovské kategorii tam získali rovnou 3 zlaté medaile 
a 3 velmi cenná pátá místa. Historický úspěch si na konto přičetl 
Shotokan Karate ATTFIS Ostrava. Jeho svěřenci uspěli v konku-
renci tisícovky závodníků ze 118 klubů a 37 zemí světa.

Mistryněmi světa se staly Amálie Ondroušková, Zuzana 
Hájková a Lucie Petrušková. „Jde o jeden z největších úspě-
chů Moravskoslezského kraje v oblasti žákovského karate za 
poslední dobu, kdy dlouhodobou prací trenérů našeho klubu 

v oblasti rozvoje a podpory talentované mládeže dosahujeme 
kvalitních výsledků a titul mistryň světa je toho krásným důka-
zem. Chtěl bych poděkovat rodičům a  hlavně všem závodní-
kům za reprezentaci města, Moravskoslezského kraje a České 
republiky na MS WSF,“ uvedl předseda a hlavní trenér ostrav-
ského klubu Miloš Škoda.

Turnaje se zúčastnilo 11 ostravských reprezentantů: Amálie 
Ondroušková, Zuzana Hájková, Lucie Petrušková, Nikola Chybí-
ková, Eliška Čubová, Vendula Brožová, Alex Kozubal, Lukáš Dob-
rozemský, Vojtěch Válek, Jiří Pochman a Jakub Ferad. (da)

sokol ostraVa-VýškoVice rekapituluje

tři mladé ostraVské karatistky VybojoValy 
titul mistryň sVěta

Kronika Tělocvičné jednoty Sokol Ostrava-Výškovice uvádí 
jako den založení 25. prosinec 1919. Z iniciativy Bedřicha Adám-
ka byla svolána ustavující schůze, tehdy ještě v  rámci mateř-
ské TJ Stará Bělá. „V roce 1923 se TJ Výškovice osamostatnila, 
cvičilo se na louce v ,Rybníčkách’. O 7 let později se cvičební 
podmínky zlepšily. TJ už měla vlastní cvičiště na ,Malém ryb-
níku’. Velmi významný byl rok 1959, kdy jednota koupila louku 
na blízké parcele,“ uvádí hospodář TJ Sokol Ostrava-Výškovice 
Vladimír Knápek.

O rok později vykazovala jednota 254 členů včetně žactva, 
což představovalo celou třetinu obyvatel obce. V areálu byla po-
stupně vybudována různá cvičiště jako hřiště pro malou kopanou, 
nohejbal, košíkovou, atletická dráha, sektor pro skok do dálky 
a podobně. V 70. letech 20. století založila jednota tenisový od-
díl a vybudovala první tenisový kurt, během následujících dvaceti 
let vznikly další čtyři. Areál  byl rozšířen také o novou klubovnu. 
K slavnostnímu otevření došlo 1. května 1999.

A jak vypadá TJ dnes? Odpovídá opět V. Knápek: „Jednota má 140 
členů v 5 oddílech. Nejpočetnější je oddíl všestrannosti žen, dále pak 
oddíl tenisu.“

Občanům Jihu a okolí kromě členství v oddílech TJ Sokol Ost-
rava-Výškovice nabízí pronájem sportovních zařízení v areálu od 
května do září, od 8 do 20 hodin. A pozor: Za jedny z nejnižších 
cen v Ostravě!
• tenisový kurt (antuka):  

80 Kč ve všední den od 8 do 15 hodin 
100 Kč ve všední den od 15 do 20 hodin, o sobotách, nedělích 
a ve svátky

• nohejbalové - volejbalové hřiště (antuka):  120 Kč/hod.
• hřiště na malou kopanou (jemná škvára): 160 Kč/hod.

V areálu je v provozu bufet s občerstvením a posezením ve 
venkovní zahrádce a pro děti pískové hřiště s houpačkami a malou 
lezeckou stěnou. Areál se nachází v klidném prostředí plném zele-
ně uprostřed zahrádkářské kolonie na ulici K Odře. Pro informace 
a objednávky sportovišť lze telefonovat na číslo 607 135 460, vše 
potřebné je na ww.sokol-vyskovice.cz. (iv)
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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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Na počest 35. výročí vstupu fotbalistů TJ Vítkovice do 1. ligy 
a k 30. výročí zisku titulu Mistra Československa pořádají veteráni 
fotbalového klubu Vítkovice a městský obvod Ostrava-Jih Turnaj 
veteránů. Slavnostním výkopem ho zahájí 4. června v 16 hodin na 
Městském stadionu Vítkovice. Program ale začne už o 2 hodiny 
dřív. Pro děti a mládež budou na hřišti s umělou trávou připraveny 
soutěže, které v 15.45 hodin zakončí seskok parašutistů. Turnaje 
se zúčastní kluby TJ Vítkovice, TJ Baník a TJ Spartak Trnava. (d)

VítkoVičtí fotbalisté 
chystají turNaj VeteráNů

Běhání je fenomén, který si získává čím dál víc příznivců. Zdra-
vý pohyb se rozhodl podpořit i městský obvod Ostrava-Jih. Ve 
spolupráci se spolkem Bezva běh pro bezva lidi pořádá na pilino-
vé dráze v Bělském lese pravidelné běžecké tréninky.

Záměr je jediný: Sdružit všechny příznivce běhání a umožnit 
jim, podle jejich výkonnosti, společný pohyb v tréninkových sku-
pinách. Do Běžecké školy se mohou přihlásit úplní začátečníci 
i výkonnostní běžci. Běh po trasách bude veden tak, aby odpo-
vídal fyzickým možnostem sportovců v jednotlivých skupinách.

Sraz si běžci už od 2. března dávají každou středu a neděli v 16 
hodin před restaurací Koliba. Trenér příchozí rozdělí do skupin 
podle výkonnosti, společně se protáhnou a vyrazí v tréninkových 
skupinách. Běžecká škola je zdarma, aktuální informace jsou zve-
řejňovány na webu našeho obvodu a facebookové stránce www.
facebook.com/starobelskelurdy. (d)

Máte doma malého fotbalistu nebo fotbalistku? Tak neváhej-
te, a co nejrychleji je přihlaste na Městský prázdninový kemp 
pro nejmenší. Od 11. do 15. července ho pořádá FC Ostrava-Jih 
z.s. a podle všeho je o místa mimořádně velký zájem. Nejen díky 
příznivé ceně, ale hlavně pro program, který na děti ve věku od 
7 do 11 let čeká.

Fotbalový kemp pořádají trenéři už potřetí, a to za přispě-
ní statutárního města Ostrava i městského obvodu Ostrava-Jih. 
Čtyřicítku milovníků zeleného hřiště a černobílého míče čeká 
týden sportování, besed, soutěží i společenských her. Pokud po-
časí dovolí, plánují organizátoři také návštěvu letního koupaliště. 
Účastníci stráví pod vedením kvalifikovaných trenérů mládeže 

pět dnů zdokonalováním a osvojováním nových herních a pohy-
bových dovedností. Vše zábavnou formou s míčem.

Kemp se uskuteční na ulici Krasnoarmějců 26A v Zábře-
hu, je určen pro děti ročníků 2009-2005 a přihlášky klub 
přijímá do  10.  června. V ceně, která činí 1500 korun za dítě, 
jsou zahrnuty obědy, občerstvení, vstup na koupaliště apod. 
Pro formulář přihlášky si zájemci mohou napsat na e-mail 
kemp2016@seznam.cz, bližší informace zíkají na tel. čísle 
731 152 558.

Kdo se chce podívat, jak to vypadalo na předchozích fotbalových 
kempech, může nahlédnout do fotogalerie na www.rajce.net.cz 
(přihlášení: kempfcovajih@seznam.cz, heslo: fotbaljih). (iv)

zVeme Vás do běžecké 
školy

týdeN s fotbalem si užije čtyřicet dětí

Slavnostní otevření workoutového 
hřiště na ulici Zdeňka Chalabaly 
se uskuteční 28. května 2016.
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VíkeNdoVé komeNtoVaNé Vycházky Nadchly 
Během osmi vycházek o víkendu 16. a 17. dubna  provedli Tomáš 

Majliš s Petrem Přendíkem obvodem více než 400 návštěvníků. „Je 
skvělé, že se radnice snaží svým obyvatelům zpřístupnit bohatou, 
ale doposud ne moc známou historii této městské části,“ řekl bez-
prostředně po skončení akce historik T. Majliš. „Využívali jsme ne-

jen dostupné materiály z archivů, ale také vzpomínky pamětníků 
a místních badatelů. Prohlídka Výškovic by tak nemohla vzniknout 
bez pomoci Stanislava Mazurka. V Hrabůvce nám byl zase velmi 
nápomocen Antonín Obůrka,“ uvedl. Komentované vycházky nad-
chly a jejich účastníci nešetřili chválou. (iv)
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