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Zákaz krmení holubů

Soutěž o tašku plnou dárků

Obracíme se na obyvatele obvodu s výzvou k hlášení míst s velkým výskytem
holubů. Na základě podnětů přijímaných do 30. srpna na informacích úřadu
a v redakci Jižní listy bude organizován centrální odchyt.
Na domech ve správě obvodu bude následně osazen
ochranný hrotový systém.

Máte zajímavý tip na romantické místo v našem obvodu, kde by bylo možné
uspořádat netradiční svatbu pod širým nebem? Podělte se s námi o váš návrh
a můžete vyhrát tašku plnou
dárků. Své podněty zasílejte do 31. 3. prostřednictvím
e-mailu: jizni.listy@ovajih.cz
nebo zprávou na Facebook
obvodu. Výsledky vyhlásíme v květnovém vydání.

Výběrové řízení na ředitele
Kulturního zařízení Ostrava-JIH V březnu se budou konat první
Máte-li zájem o výše
uvedenou pozici a vy- farmářské trhy

První trhy budou inspirovány
Velikonocemi. Návštěvníci se
mohou 18. 3. těšit
na prodej kraslic, keramiky, ukázku řemesel,
zabijačkové
dobroty
a další produkty v dobových stáncích. Vedení městského obvodu
jedná o pravidelném
pořádání těchto oblíbených trhů.

sokoškolské vzdělání,
naleznete více informací a povinnou přihlášku k výběrovému řízení na www.ovajih.cz,
v sekci O Jihu, volná
místa. Minimálně pětiletá zkušenost na obdobné manažerské pozici je
výhodou. Řádné vyplnění přihlášky a její odeslání je nejpozději do
31. 3. nezbytností.

Rozdáváme reﬂexní pásky
Chceme se podílet na zvyšování
bezpečnosti chodců, a proto rozdáváme obyvatelům
našeho obvodu reﬂexní pásky zdarma. Tu svou si můžete vyzvednout na
informacích v budově radnice.

Zastupitelstvo bude
17. března ve 13 hodin
Zveme občany na
zasedání zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih,
které se bude konat 17. 3. ve 13 hodin, tentokrát v sále
kulturního
domu
K-TRIO v Hrabůvce
na Dr. Martínka.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v březnu roku 2016
1. 3. 2016
Bolotova 1
Pavlovova 69, 25, 47
Rodimcevova x
Baranovova
Rodimcevova x
Asejevova
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 50, 38, 4, 23
2. 3. 2016
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krásnoarmejců 22, 25
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Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 74, 28
3. 3. 2016
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 7, 21
7. 3. 2016
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 62, 12, 52, 34
Výškovická 174

Proskovická 71, 49, 39
Drůbeží 1
8. 3. 2016
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 21, 6
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20
9. 3. 2016
Petruškova 14
Volgogradská 108,

133, 60, 87, 40, 10
Výškovická 94, 84, 54
Řadová 18, 34
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

Mapu rozmístění
si v mobilu
můžete otevřít
přes tento QR kód.
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
náš Jih bývá neprávem, leč často, vnímán
jako obrovské, ošuntělé a nezajímavé sídliště. My, kdo tady žijeme, víme, že to tak není.
A víme také, že existují možnosti, jak život
v naší části Ostravy zlepšit, jak úspěšně naplnit rozvojové aktivity tak, aby se vnímání
našeho obvodu zásadně změnilo. Na dosah
máme zdárné realizace projektů, jakým je
třeba oprava „Železňáku“ a jeho okolí nebo
tolik potřebné zvýšení počtu parkovacích
míst. Na základě zpracované studie statické dopravy počítáme v dohledné době s vytvořením nových stání na ulicích Výškovická,
Jugoslávská, B. Václavka a Kotlářově, Obecní, Šeříková, Kaminského, Patrice Lumumby,
o dalších možnostech nyní rozhodují odborné komise.
Chystáme i další akce a investice, které
brzy výrazným způsobem přispějí k pozitivním a nepřehlédnutelným změnám, zvyšujících atraktivitu našeho obvodu.
Jih má šanci a ambice být jiný. Také díky
vám, obyvatelům obvodu, má velký potenciál být živější a v mnoha směrech modernější. Stačí možná míň, než si vůbec dovedeme
představit.

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

tel.: 599 430 331
tel.: 599 430 410
tel.: 599 430 344
tel.: 599 430 344
tel.: 599 430 345
tel.: 599 430 331
tel.: 599 430 410
tel.: 599 430 331
tel.: 599 430 268

Připomínky a náměty odborné i laické veřejnosti jsou pro každé vedení radnice mimořádně cenné, hlavně při snaze prosadit
smysluplné a nápadité projekty. Vyjádřit svůj
názor na široké spektrum aktuálních otázek,
jak by měla vypadat a kudy by se měla ubírat v následujících letech ekonomická, sociální nebo environmentální politika města, tedy i našeho obvodu Ostrava-Jih, jsme
v minulých dnech mohli všichni.
Využili jste příležitosti ovlivnit tvorbu nového Strategického plánu rozvoje města
na období 2017-2023 s výhledem na dalších
dvacet let? Na webu fajnova.cz a facebook.
com/fajnova.cz naleznete průběžné informace o tom, co se chystá.
Také náš obvodní participativní rozpočet,
o němž se vše podstatné dozvíte v příštím
vydání Jižních listů, vám dává přímou možnost zrealizovat to, co bude podle vás nejlepší.
Zkusme to! Jih je přece víc než jen velké sídliště… Užijte si podle svých představ poslední zbytky zimy.

Martin Bednář, starosta

Kontakty na vedoucí odborů a oddělení ÚMOb Ostrava-Jih
Odbor hospodářské správy
Vedoucí správních činností
Odbor správních činností
Odbor majetkový
Odbor právní
Odbor financí a rozpočtu
Odbor dopravy a komunálních služeb
Odbor výstavby a životního prostředí
Odbor bytového a ostatního hospodářství
Odbor investiční
Odbor sociálně-právní ochrana dětí
Odbor sociální péče
Odbor strategického rozvoje, vztahů
s veřejností, školství a kultury
Odbor podpory volených orgánů
Oddělení kontroly a interního auditu
Oddělení veřejných zakázek

Ing. Roman Škubal
Mgr. Radek Drong
Ing. Radim Navrátil
Mgr. Andrea Miškaříková
JUDr. Petr Holášek
Ing. Kateřina Bláhová
Ing. et Ing. Jindřich Haverland
Ing. Petr Halfar
Ing. Alena Brezinová
Ing. Lubomír Burdík
Mgr. Lenka Pavlíčková
Bc. Lenka Podolinská

tel.: 599 430 316
tel.: 599 430 294
tel.: 599 430 469
tel.: 599 430 420
tel.: 599 430 335
tel.: 599 430 260
tel.: 599 430 270
tel.: 599 430 207
tel.: 599 430 288
tel.: 599 430 382
tel.: 599 430 465
tel.: 599 430 450

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

tel.: 599 430 282
tel.: 599 430 239
tel.: 599 430 456
tel.: 599 430 395

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

Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 9. 3. 2016.
Vydává Statutární msto Ostrava, mstský obvod Ostrava-Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, I: 00845451 • Reg. . MK R E 12808 • Periodický tisk
územního samosprávného celku • Za vydavatele zodpovdný Ing. Adam Rykala, len Rady MO Ostrava-Jih • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, šéfredaktorka: Bc. Tereza Thérová (tel.: 605 292 245,
e-mail: tereza.therova@ovajih.cz) • Inzerce: Iveta Šavelová (tel.: 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz) • DTP: Pavel Huml • Vychází jednou msín (krom ervence) v Ostrav
v nákladu 50 900 výtisk • Datum vydání: 29. 2. 2016 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatel se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Titulní strana: vizualizace Projektstudio EUCZ, s.r.o.
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V průběhu roku 2016 vyroste v městském obvodě Ostrava-Jih několik zajímavých míst, kde svůj volný čas
budou moci smysluplně trávit takřka všechny generace

Jih nabídne aktivní oddech všem generacím
Již v loňském roce byly
ukončeny první dvě etapy hřiště Fitness park Dubina, které
je umístěno v městské části
Bělský Les a název vyplývá ze
skutečnosti, že se jedná o katastrální území Dubina u Ostravy. Stávající Fitness park
Dubina, který v současnosti
tvoří workoutové a discgolfové hřiště, bude v tomto roce
rozšířen o tzv. pumptrack,
kterým bude dokončena
3. etapa výstavby sportovního areálu s cvičebními prvky pod otevřeným nebem. Co
je to pumptrack? Je to dráha,
kde se jezdí dokola na uzavřeném okruhu a rychlost se udržuje pouze „pumpováním“
nerovností (boulí a klopených
zatáček), tedy bez šlapání. Je
navržen tak, aby byl hlavně
zábavný a zároveň bezpečný pro všechny typy bikerů.
Projekt bude završen výsadbou zeleně, konkrétně živého
plotu, který oddělí sportoviště od přilehlých ploch s možností volného pohybu psů.
Předpokládaný termín zahájení: duben 2016
Předpokládaná hodnota:
2 239 708 Kč včetně DPH.
Pro rok 2016 je rovněž
připravována
výstavba
dvou víceúčelových hřišť.

Záměrem je poskytnout
možnost smysluplného trávení volného času a sportovního vyžití starších dětí
a dospělých. Hřiště budou
určena pro sporty jako minifotbal, házená, ﬂorbal, tenis,
volejbal, basketbal, streetball a další. Díky použití barevného odlišení herních čar
na tartanovém povrchu je
možné na jediném prostoru zkombinovat hned několik sportů. Obě hřiště budou
vybudována na místech,
na kterých se dříve sportoviště nacházela, ale nyní
jsou v neutěšeném stavu.

První hřiště se bude nacházet na rozhraní ulic Veverkova a Aviatiků a druhé na ulici Jugoslávská 55-63.
Na rodiče s menšími dětmi bude zaměřeno pokračování výstavby dětských
hřišť.
• Bude dokončena výstavba dětského hřiště na ul.
Petruškova z roku 2015,
která byla odložena z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.
Předpokládaný termín zahájení: březen 2016

Předpokládaná hodnota:
6 086 167 Kč včetně DPH.
• Za využití zejména dřevěných hracích prvků, bude
vybudováno hřiště na ulici Čujkovova v oddechové části na začátku Bělského lesa. Součástí úprav
bude rekonstrukce stávajících mozaik vytvořených
již zesnulým Pavlem Hanzelkou.
• Přísné evropské normy
budou hlídat bezpečnost
i na dalších, v roce 2016 plánovaných dětských hřištích, které vzniknou na ulicích Zdeňka Bára, Horymírova, Mitušova č. 354/1
a ve dvoře ul. U Haldy
a Provaznická.
„V neposlední řadě také
vyměníme a vystavíme malá
hřišťátka ve 24 lokalitách obvodu. Smyslem je nahradit
zastaralé a mnohdy nebezpečné herní prvky novými a
odolnými houpačkami, prolézačkami i pískovišti, které
jsou v souladu s příslušnými
normami a výrazně snižují riziko vážného úrazu,“ uvedla
místostarostka Věra Válková. Lokality byly vytipovány
na základě požadavků občanů a místního šetření rovnoměrně po celém městském
(gav)
obvodě.

4

investice

jižní listy

Další investice na tento rok
• Revitalizace školní jídelny a družiny u ZŠ Srbská
V rámci revitalizace budou na objektu vyměněna okna,
vstupní dveře, zateplená fasáda a střecha.
Předpokládaný termín zahájení: červenec 2016
Předpokládaná hodnota: 9 000 000 Kč včetně DPH

síně, rozšíření vzduchotechniky, výměně obřadního pultu a doplnění nástěnných osvětlení. V přilehlých vstupních prostorách a bočních šatnách dojde k úpravě stropu, svítidel, rozšíření elektro sítí a úpravě zavírání dveří.
Předpokládaný termín zahájení: září 2016

• Stavební úpravy ve slepé ulici Rudná 53-65
Rekonstrukce komunikace, která je připojená na silnici
v blízkosti křižovatky Rudná x Plzeňská. Součástí stavby
je také odvodnění a přilehlý chodník ze zámkové dlažby.
Předpokládaný termín zahájení: květen 2016
Předpokládaná hodnota: 2 968 000 Kč včetně DPH

• Objekt občanské vybavenosti V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh
Bývalá budova základní školy, ve které se po uzavření
v roce 2012, začaly rozvíjet projekty občanské vybavenosti. V prvním kroku investic proběhne zateplení jednotlivých objektů a oprava střechy.
Předpokládaný termín zahájení: srpen 2016

• Rekonstrukce domu na Velﬂíkově 4
Předpokládaný termín zahájení: květen 2016
Předpokládaná hodnota: 16 500 000 Kč včetně DPH
• Komplexní zateplení domu vč. generální opravy střechy a vzduchotechniky na V. Vlasákové 2, 4, 6
Předpokládaný termín zahájení: květen 2016
Předpokládaná hodnota: 15 375 704 Kč včetně DPH
• Generální oprava a zateplení střechy vč. opravy vzduchotechniky na Klegově 23 a na B. Četyny 2
Předpokládaný termín zahájení: duben 2016
Celková předp. hodnota: 3 500 000 Kč včetně DPH
• Rekonstrukce obřadní síně a přilehlé vstupní haly
Rekonstrukce spočívá ve výměně obložení obřadní

• Propojení komunikací na ulicích V. Jiřikovského a Kaminského
Součástí této stavební akce je i výstavba nového osvětlení komunikace.
Předpokládaný termín zahájení: září 2016
U posledních rekonstrukcí bude předpokládaná hodnota
upřesněna z rozpočtu projektových dokumentací, které se zpracovávají. V průběhu roku po zpracování a předání dalších projektových dokumentací budou aktuálně zařazeny další stavby.
„Na základě studie magistrátu do budoucna počítáme
se zrušením podchodu u zastávky Hotelový dům Hlubina
a jeho nahrazením bezpečným úrovňovým přechodem,“
řekl k plánovaným investicím obvodu místostarosta František Dehner. Jaký máte názor na přechody v úrovni cesty? Své názory pište naší redakci, mohou být důležité pro
(ter)
další rozhodování rady.

SC-351881/01

INZERCE
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Kolem Železňáku vyroste atraktivní území
Městský obvod Ostrava-Jih je nejlidnatější území
moravskoslezské metropole, čítá okolo 105 tisíc
obyvatel. Přesto nemá své centrum! Je skutečně
obtížné speciﬁkovat, který prostor tvoří pomyslné
srdce obvodu a je magnetem pracovních a obchodních příležitostí, vyhledávaným místem zábavy, kde
je rušno od rána do večera.
„Rádi bychom vytvořili důstojné a moderní místo pro nejrůznější aktivity.
Proto se vedení městského obvodu rozhodlo realizovat velmi ambiciózní projekt, díky kterému vznikne
na Jihu reprezentativní místo pro veřejný život. Takové místo jsme našli. Naším
zájmem spolu s architekty a dalšími třemi vlastníky
objektu je vybudovat úze-
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mí zvyšující hodnotu celého
obvodu,“ říká Markéta Langrová, členka rady.
Konkrétně jde o veřejný prostor u obchodního
domu „Železňák“, Finančního úřadu Ostrava II a polikliniky, který hraničí s rušnými
komunikacemi ulice Horní
a Dr. Martínka včetně místního podchodu. Do něj se
vstupuje přes zchátralý venkovní amﬁteátr. Toto je tedy

prostor pro smělý a architektonicky opravdu zajímavý projekt.
„Věřím, že pro místní obyvatele i návštěvníky z jiných
částí Ostravy nebo dalších
měst a obcí zde v příštích
letech bude končit a začínat centrum našeho obvodu s nabídkou lákavých nákupních míst, s restaurací,
kavárnou a hlavně se skvělým zázemím pro pořádání
akcí a setkávání lidí,“ dodává Markéta Langrová.

Nový rozměr
a originální nápady
V rámci připravované rekonstrukce dojde k revitalizaci náměstí, kompletnímu

vyčištění od nefunkčních
prvků, jako jsou květinové
záhony, prostorově objemná kašna, nevhodné mobiliářové prvky atd. Souběžně s těmito úpravami bude
probíhat i zrušení podchodu pod ulicí Horní. Dojde
rovněž k odstranění venkovního amﬁteátru. Plocha náměstí bude srovnaná
do jedné roviny.
„Podchod zaslepíme a využijeme pouze pro technické účely městského obvodu.
Na ploše náměstí budeme
revitalizovat dlažbu, kterou
esteticky doplníme o plochy různých povrchů a materiálů ve stávajícím čtvercovém rastru. Celé řešené
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území bude opatřeno novým mobiliářem, zelení
a veřejným osvětlením,“ popisuje radní.
„Pro naše architektonické studio to byla velká výzva. Museli jsme samozřejmě brát na zřetel veškerá
speciﬁka daného místa. Navrhli jsme proto univerzální zpevněnou plochu a nové
náměstí, které je zároveň
decentním podkladem pro
konání různých společenských akcí,“ říká architekt
David Kotek z ateliéru PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Pěší plocha náměstí bude
doplněna o novou kašnu
z několika podružných vodních střiků orientovaných
rovnoběžně s ulicí Horní tak,
aby příliš neubírala veřejného prostoru. Z kašny bude
snesena plastika nazvaná
Květ autora Štěpána Mikuly z roku 1979 a bude dočasně uložena do depozitáře
statutárního města Ostravy.
V dalších etapách projektu pak bude znovu osazena,
tentokrát jako součást veřejného prostoru v blízkosti
polikliniky.
V nově vybudovaném
prostoru bude také objekt
městského infocentra, které je navrženo jako skládaná

modulární sestava přepravních kontejnerů. Svým seskupením nabídne požadované prostory pro veřejností
oblíbený řetězec městského
informačního centra. Scházet nebudou ani veřejné
toalety.
Mezi východním a západním křídlem obchodního
domu Železňák je navrženo
zastřešení. Atrium bude určeno pro krátkodobé akce
a aktivity jako zimní kluziště,
výstavy, trhy, koncerty atd.
„Počítáme také s rekonstrukcí plochy parkoviště
za objektem polikliniky a obchodním centrem, obě jsou
napojeny na ulici Dr. Lukášové. Parkoviště za OC kopíruje
stávající uspořádání, parkoviště za poliklinikou je rozšířeno o potřebné parkovací plochy,“ připomíná radní
s tím, že na tyto úpravy bude
navazovat revitalizace fasád
objektu obchodního centra.
V rámci této akce byl navržen jednotný design manuál zahrnující předlohy pro
rekonstrukci výloh obchodních jednotek, jednotný návrh pro umístění reklamních
poutačů i označení jednotlivých prodejen.
Na
základě
výsledků
energetického auditu do-

jde k případnému zateplení objektu, minimálně však
ke sjednocujícímu nátěru fasád. V části objektu
ve vlastnictví města, svěřeného do správy obvodu Ostrava-Jih, bude instalován
prosklený kulatý výtah, který konečně umožní bezbariérový přístup patra pro
maminky s kočárky či imobilní občany včetně doprovodu.

Stavební práce budou
zahájeny letos
Rekonstrukci vítají také
ostatní vlastníci objektu. Jeden z nich, Jaroslav Černík
ze společnosti STYL INVEST
REAL, s.r.o., uvedl: „Osobně
si vážím toho, že si vedení
městského obvodu ve věcném řešení těchto investic
vzalo pod patronát sjednocení záměrů i nás - soukromých majitelů. Velmi si
cením snahy radnice revitalizovat velké veřejné plochy.
Některé již byly realizovány,

například okolí kina Luna,
u jiných je v běhu projektová příprava. Jde nejen o veřejné prostranství kolem obchodního centra mezi ulicí
Horní a Dr. Lukášové, v blízkosti ﬁnančního úřadu a polikliniky v Hrabůvce, ale
i o úpravy na Výškovické ulici od prostoru před novým
kostelem a podél obchodního centra Kotva. Jsem rád,
že stavební práce na Železňáku budou zahájeny ještě letos. A pokud půjde vše
hladce, pak se občané mohou na konci roku 2017 těšit na opravdu elegantně řešené území s multifunkčním
náměstím.“
Markéta Langrová potvrzuje, že Železňák a jeho
okolí si novou tvář opravdu zaslouží. „Dokážeme si
už dnes představit, že právě zde vznikne občany vyhledávané místo, oáza relaxace, odpočinku i zábavy
a doufám, že i dominanta
(red)
Jihu.“

HLEDÁME NÁZEV PRO NOVÝ PROSTOR
Lidé nákupní středisko pojmenovávají různě - Merkur,
Železňák, Hlubiňák a podobně. Jaký název by této lokalitě podle vás slušel víc? Napište nám, prosím, vaše náměty na redakční e-mail: jizni.listy@ovajih.cz.

Fotodokumentace: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
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Veni vidi vici aneb po česku přišel
Třemi latinskými slovy a svéráznou českou interpretací ohodnotil místostarosta
pro sociální oblast František Staněk své postřehy za více než roční působnost
ve vedení nejlidnatějšího městského obvodu. Pokud chcete mít tak trochu jiné
informace o Jihu, přečtěte si další ze série rozhovorů se současnými radními.

jeho vstřícnosti si velmi ceníme, jen litujeme, že musíme takto složitě řešit honbu
za penězi z minulosti.

Co vás nejvíce zaujalo na
práci místostarosty?
V rámci koaličního vyjednávání jsem si zvolil sociální
oblast, tedy odbor sociálně
právní ochrany dětí a sociální odbor, kam patří mimo
jiné dva domovy s pečovatelskou službou (pozn. redakce – dále jen DPS). První, co mě překvapilo při
mých počátečních krocích,
byly zprávy, že je vše v pořádku. Ze strany pracovníků tedy nebyly žádné požadavky na ﬁnance atd.

Jaká je atmosféra mezi nájemníky?
Doposud
zde
nebyla nastavena jasná pravidla, opět tomu odpovídal
i vztah mezi nájemníky samotnými. Velký problém
jsme měli v otázce domácího zvířectva, zejména koček. Anarchie vedla dokonce i k bitkám. Po prakticky
desítce let jsme zavedli domovní schůze, které pomáhají situaci i vztahy narovnat.
Připomínáme obyvatelům,
na co mají nárok a co naopak musí dodržovat pro
klidné soužití.

Žádné plány úspor ani žádná přání na zvýšení rozpočtu? Proč bylo překvapení
právě zde?
Ze své dosavadní praxe vím, že pokud člověk
dělá něco pořádně, s láskou a chutí, chce vždycky
dosahovat lepších výsledků
a na řadu změn jsou potřeba právě peníze.
Pokud lidé, se kterými
jsem se setkával, požadavky na ﬁnance neměli, dospěl jsem ke dvěma závěrům. Buď nic dělat nechtějí,
nebo doposud nebyli zvyklí na to, že něco chtít mohou. Další měsíce ukázaly,
že platí bod číslo dvě. V minulosti byla stanovena priorita úspor na úkor kvality,
což je v sociální oblasti naprosto nepřípustné měřítko.
Pro lepší představu – narazil jste na konkrétní problémy nebo další nemilá překvapení?
Mezi nejzajímavější bych
uvedl, že každý z domů
s pečovatelskou službou
patřil pod jiný odbor – jeden patřil pod majetkovou
správu (DPS Odborářská)
a druhý (DPS Horymírova)
pod zmíněný odbor bytového hospodářství. To mělo
vliv na celkové hospodaře-
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ní. Každý měl jiný styl hospodaření – jako příklad uvedu údržbu zahrad. Zatímco
u DPS Odborářské vycházela péče o zahradu na 135
tisíc Kč ročně, do zahrady na Horymírově se neinvestovalo nic. Na Odborářské byl realizován projekt
zahradnické školy, zatímco
zahrada druhého domova
byla bez údržby. Reálný stav
tomu také odpovídá. Z 21 laviček v zahradě u DPS Horymírova bylo 11 laviček mimo
provoz z důvodu prohnilých
desek. Dále výsadba, údržba keřů …
Další zajímavou kapitolou je kuchyně na Horymírově, která původně sloužila jako jediný dodavatel
jídla na obě DPS. Do kuchyně se 20 let neinvestovalo. Po mém nástupu bylo
v havarijním nebo dezolátním stavu nalezeno vybavení za 1,5 milionu. Toto
vybavení muselo být zlikvidováno. Bez jakékoliv snahy
o změnu toto vybavení leželo ladem, což se projevilo
i na kvalitě jídla. Ta se podle
obyvatel neustále zhoršovala. Proto začalo být jídlo objednáváno od jiných dodavatelů. Jídelna je v současné
době pronajata.
Co bude dál? Opravy, rekonstrukce…?
Bezpodmínečně je nutná rekonstrukce jídelny, a
to v co nejbližších následujících letech. Samozřejmě bude spojena s nemalými náklady. Mým cílem je
tento proces nastartovat
a pokud možno i stihnout
dokončit. Pokud jej dokončit nestihnu, mohu jen doufat, že se na radnici nevrátí
opět ti, kteří zapříčinili onen
úpadek. Opravená kuchyně
umožní připravovat 1 500–
2 000 porcí denně, které

podle již nyní velkého zájmu
najdou svůj odbyt.
Nezmiňujete se o DPS Odborářská.
Zjistili jsme, že na Odborářské ulici v podstatě ani
dům s pečovatelskou službou není. Soubor budov nazývaný DPS Odborářská je
totiž kolaudován jako svobodárny. Nikdo doposud
neměl tendenci tento stav
napravit. Jako náhodou se
ztratila projektová dokumentace těchto budov, do
kterých byly v minulých volebních obdobích obvodem
investovány značné prostředky. Otázkou je, s jakým
záměrem, neboť stále nesplňuje základní požadavky na dům s pečovatelskou
službou. Jedná se o tři chybějící výtahy, které jsou
v třípatrových budovách tohoto typu povinností, špatně dimenzovanou výdejnu
jídla, špatně vyřešený přístup k budově, potřebná
parkoviště...
Příjezd k hlavnímu vchodu
je možný pouze přes cizí
pozemek, který dříve patřil
obvodu. Jak k tomu mohlo
dojít?
Tento pozemek byl v minulosti odprodán. Díky tomu
také chybí jakákoliv parkovací místa pro nájemníky i jejich návštěvy. Rodiny
nemocných se tak musí potýkat s botičkami městské
policie, které jsou dávány
zcela pravomocně a v našich silách ani v silách policie bohužel není tuto situaci napravit. Právě proto, že dotyčný pozemek
již není ve vlastnictví města a správě obvodu, ale byl
prodán majiteli pivnice. Majitel je naštěstí ochoten nám
pozemky za účelem řešení této situace opět prodat,

Jsou ještě nějaká témata,
která jsou ve vztahu k sociální oblasti ožehavá?
Ano. Víte, na jednom zastupitelstvu jsem byl tázán, co přesně budu ve své
funkci vykonávat, když
do této chvíle nebyla potřeba. Odpověď se formuluje každý den, kdy vypadne nový kostlivec ze skříně.
Perličkou posledních dní je
zajištění úklidu společných
prostor. V DPS Horymírova,
DPS Odborářská i na detašovaném pracovišti odboru
sociální a právní ochrany
dětí, tedy ve třech různých
budovách se srovnatelnou
časovou náročností úklidu společných prostor, je
tento úklid zajišťován třemi různými způsoby, které jsou z hlediska financí a
hlediska výdajů jen těžko
srovnatelné. Pokud chceme najít prostředky na investování do oprav a jiných nezbytností, musíme
nejprve ve věcech, které
hradíme a na které můžeme získat dotace. To znamená sjednotit financování
a zrekolaudovat domy na
Odborářské na DPS. Nyní
domlouváme s technickými službami možnost jed-
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jsem, viděl jsem a nestačil se divit
notného zajištění úklidu
lidmi, na které jsou zároveň čerpány dotace z úřadu práce, což neskutečně
sníží náklady.

mě současného složení vážím i významných osobností
dob minulých. Na podzim
loňského roku jsem inicioval odhalení pamětní desky
v aleji na Proskovické ulici.
K dnešnímu dni tak tato alej
nese jméno zesnulého starosty Jiřího Němce, kterého
jsem osobně znal a pro jeho
přístup a aktivitu v obvodu
jsem si jej velmi cenil.

Když zmiňujete alej – mají
mladí lidé zájem o sady?
Letos na jaře se budou vysazovat první stromy mladých v Bělském lese, v alejích podél vytipovaných
cest nebo podle přání občanů. První stromy na počest
nově narozených občánků Ostravy budou zasazeny
v dubnu, jako součást předpokládané výsadby. Stromy

budou vysazovány za poplatek, v řádech několika stokorun, podle druhu
a typu stromu. Dále bude
možné přikoupit i informační cedulku oznamující důvod výsadby – tedy narození nového člověka. Věřím,
že aktivních lidí, kterým není
lhostejné, kde žijí, bude přibývat. Bez ohledu na jejich
(red)
věk.

INZERCE

SC-361105/01

Z jiného konce – čeho si
na své práci naopak vážíte?
Přes veškeré nedostatky,
které jsem uvedl, jsou lidé
v těchto bytech ve většině
případů spokojeni díky bezprostřední péči kontaktních
osob i díky kulturním a společenským aktivitám.
Vážím si také složení současné rady, ve které je domluva a rozumný rozhovor
na běžném pořádku. Máme
štěstí na to, že mezi námi nejsou konﬂiktní typy a můžeme
se věnovat práci pro obvod –
pokud tedy zrovna neobhajujeme své jednání různým
ublíženým jedincům, kteří
mnohdy ani v obvodě nežijí. V neposlední řadě si kro-
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Pokračování: Odklízíme kostlivce a plníme volební sliby
V minulém vydání Jižních listů jsme prostřednictvím rozhovoru se starostou obvodu Martinem
Bednářem informovali o bilanci slibů po více než
roce od voleb. Protože splněných bodů bylo mnohem více, než umožňoval zveřejnit rozsah strany,
v tomto čísle pokračujeme ve spolupráci s ostatními radními dalšími tématy.
Co vše je v obvodu po více než roce od voleb splněno?
5. Bezpečnost obce:
Podpora všech kroků k vyšší efektivitě městské
a státní policie včetně navýšení počtu strážníků
a policistů a vytvoření nového kontaktního místa
městské policie na náměstí SNP.
Schválení rozšíření kamerového monitorovacího
systému v místech s vyšší kriminalitou.
Navržení plošného zákazu heren a automatů.
„Problematika, která bezesporu zajímá nejvíce obyvatel
v našem obvodě. Schválili jsme zákaz hazardu a postupně
ukončujeme stávající nájemní smlouvy ﬁrmám provozujícím v obecních prostorách herny a automaty. Další obecní prostory již obdobným ﬁrmám nepronajímáme,“ uvedl
radní pro rozvoj, školství a bezpečnost Adam Rykala.
6. Oblast školských zařízení:
Výstavba čtyř nových dětských hřišť otevřených
pro veřejnost zdarma.
Pokračování v rekonstrukcích mateřských a základních škol.
Optimalizace škol a školských zařízení.
Zřízení obecních jeslí nebo rozšíření školek o oddělení malých dětí.
„V loňském roce jsme otevřeli školku A. Kučery dětem
od dvou let. Zájem ze strany rodičů o specializovanou třídu byl natolik velký, že v letošním roce otevíráme další
dvě – na MŠ Adamusova a MŠ Za Školou. I v budoucnu
chceme pokračovat,“ doplnil Adam Rykala.
7. Oblast prostředí pro život:
Zpracování projektové dokumentace pro realizaci
kultivace Bělského lesa (nové osvětlení, nové pěší
stezky, vybudování, obnova a údržba odpočinkových a cvičebních míst) ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy.

Záchvěvy zimy 2015/2016
V této zimní sezoně (alespoň podle kalendáře) jsme
zaznamenali v Ostravě zatím pouze tři chladné epizody. Byla to období 22. až
29. listopadu, 30. prosince až
5. ledna a 17. až 23. ledna, která byla chladnější než dlouhodobý průměr. Od 1. listopadu 2015 do 15. února 2016
bylo nejchladněji 3. ledna
ve 23.50 až 24.00 hodin, a to
–17,3 °C. V listopadu jsme zaznamenali pouze sněhový
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poprašek ve dnech 22., 23.
a 28., v prosinci nepadal žádný sníh, v lednu pouze 13 cm
a v únoru zatím jen 1 cm. Průměrně v Ostravě napadne 11 cm sněhu v listopadu,
19 cm v prosinci, 21 cm v lednu a 20 cm v únoru. Je to třetí zima v řadě, která se vyznačuje nízkými hodnotami
napadlého sněhu a relativně vysokými teplotami vzduchu a je tak podobná průbě(čhmú)
hu zimy 1989/1990.

Příspěvek z Facebooku Bělský les - lesopark
Kateřina Vaculová: první procházka po nemoci v tomto roce,
ještě třeba nějaké hřišťátko pro děti a supr.
-

Založení Technických služeb Ostrava-Jih, příspěvková
organizace.

8. Oblast kultury, sportu, volného času a klubové činnosti:
Zajištění zvýšení grantů pro tuto oblast a podpora
aktivit pro celou rodinu, trenérů a cvičitelů.
„Jako současná rada jsme navýšili granty o 500 000 Kč
a celkovou částku budeme nadále navyšovat každý rok.
Letos navíc vyčleňujeme z rozpočtu částku 5 000 000 Kč
na participativní rozpočet, ve kterém bude o přidělení částky na ten nejlepší nápad rozhodovat, na rozdíl
od grantů, celý JIH, tedy všichni kdo tu žijí,“ doplnila
za oblast ﬁnancí místostarostka Hana Tichánková.
9. Oblast bydlení:
Generální oprava rozvodu vody a kanalizace v bytových domech Rodimcevova 16, 18, 25, 27, 29, Ostrava-Zábřeh.
Generální oprava elektroinstalace společných
a sklepních prostor v bytových domech Pavlovova
67, Ostrava-Zábřeh a Jubilejní 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
Ostrava-Hrabůvka.
Výměna oken a vchodových dveří v bytových domech Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les.
„Nejen výše uvedené investice do domovního a bytového fondu, ale i řada dalších, bude realizovaná ještě v tomto roce,“ doplnila radní pro oblast bydlení Markéta Langrová s tím, že aktuální rekonstrukce budou prezentovány
(ter)
v tomto zpravodaji.

Setkání se zastupiteli a témata, která vás pálí
Občané mají řadu možností, jak se spojit se zvolenými zastupiteli a řešit své
dotazy, náměty a připomínky před zasedáním zastupitelstva. „Mohou zavolat, napsat, navštívit nás. Mohou
přijít na společné setkání našeho klubu s občany. To nejbližší se koná v pondělí 7. 3.,
v Kulturním domě AKORD
na náměstí SNP. Mezi 15. a 17.
hodinou jste srdečně zváni
do Hudebního sálu. Občany
zastupujeme konstruktivně,

odpovědnosti se nevyhýbáme, ale divadlo před kamerou na zastupitelstvu nikomu nehrajeme,“ informoval
například o setkání s klubem
KSČM Martin Mařák.
Od příštího vydání Jižních
listů se rozjíždí pravidelná
rubrika zaměřená na názory zastupitelů a jejich podněty k řešení důležitých témat. Pro nadcházející měsíc
bude nosným tématem parkování a související plánova(ter)
né investice obvodu.

tipy pro volný čas

JIŽNÍ LISTY

TIPY REDAKCE

Ostravě se 9. dubna uskuteční již II. ročník oblíbené talentové soutěže Dance Star a Talent Star
2016, která je určena pro všechny věkové kategorie.
Soutěž si v prvním ročníku získala velkou přízeň
účastníků i diváků. A to hlavně z toho důvodu, že
se při ní lidé dívají na skvělé vystoupení a zároveň
si užijí výbornou atmosféru. Publikum má možnost
hlasovat a aktivně se tak zapojit do celé soutěže.
Soutěžící jsou publikem motivování k stále lepším
výkonům, za které mohou díky sponzorům odměněni krásnými a hodnotnými cenami.
Pro diváky i děti je připraven doprovodný program se soutěžemi, diskotéka a slosovatelné vstupenky o zajímavé ceny. Akce probíhá již od 10 hodin, v 18 hodin je připraven Galavečer s vyhlášením
vítězů.
Vítěz soutěže získává odměnu 10 000 Kč včetně
hodnotných cen. Účastníci se mohou přihlásit do 12.
března 2016 na www.talent-star.cz nebo na e-mail
kratochvilova.objektiv@seznam.cz.
Celá akce se koná pod záštitou starosty městského obvodu Ostrava-Jih Martina Bednáře, který bude
také čestným členem poroty.

DM KULTURY AKORD
OSTRAVA–ZÁBEH
nám. SNP 1, Ostrava–Zábřeh, tel.: 596 762 511
e–mail: info@dk–akord.cz, www.dk–akord.cz
www.facebook.com/dkakord

DIVADLO
3. 3. – 19:00
Francis Veber: CHLAP NA ZABITÍ
Pantheon production
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane obětí sebevraha, kterým
není nikdo jiný než nešika Francois Pignon,
postava známá z ﬁlmů s Pierrem Richardem.
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Alžbeta
Stanková, Michal Slaný, Jaroslav Šmíd, Milan
Šimáček
Vstupné 400, 350, 300 a 150 Kč
Získejte levnější vstupenku v rámci celoročního předplatného!
16. 3. – 19:00
Miloš Orson Štědroň: VELVET HAVEL
Divadlo Na Zábradlí
Autorský hudebně-divadelní projekt volně
inspirovaný životem i tvorbou Václava Havla.
Oceněno jako Nejlepší inscenace roku 2014.
Režie: Jan Frič
Hrají: Miloslav König, Petr Jeništa, Dita Kaplanová, Anežka Kubátová a další
Vstupné 370, 320, 250 a 170 Kč
Získejte levnější vstupenku v rámci zkráceného předplatného na jarní cyklus!

Volba programu na ples 2017
Po úspěšném 24. Reprezentačním plese městského obvodu
Ostrava-Jih je naším tipem následující ročník, pro který můžete
již nyní posílat na redakci své náměty na doprovodný program.
Sponzory plesu byli: OZO Ostrava s.r.o., Ostravské komunikace, a.s.
Cenami do tomboly přispěli: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Statutární
město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Poruba, Starosta městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martin Bednář, Člen rady městského obvodu Ostrava-Jih a poslanec Parlamentu ČR Ing. Adam Rykala, 1. místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih Věra Válková, Místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih RNDr. František Staněk, Ph.D., Člen rady městského obvodu Ostrava-Jih Ing.
Rostislav Hřivňák, Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o., Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o.,
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o., Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Ostravské
výstavy, a.s., Chronos hodiny - klenoty, s.r.o., SHARP CENTRUM Ostrava s.r.o., Cestovní kancelář
Vesna Tours, Zámek Zábřeh, s.r.o., Lunettes optika, s.r.o., REDA a.s., I-KVĚTINY.CZ, Wellness club
Paradise, Avion Shopping Park Ostrava, Rekreační středisko Horní Bečva, Restaurace U Helbicha,
Hotel Elmontex, Pizzerie Fontána, Pizzerie Barborka, Restaurace Pod Parohama Lenka Mazalová

Předplatné lze zakoupit i na zbývající 4 představení jarního cyklu:
Vedle VELVET HAVEL se jedná o tato další
představení:
8. 4.
KDO SE BOJÍ VIRGINIE
WOOLFOVÉ? – Divadlo Rokoko
13. 5.
VÁLKA ROSEOVÝCH – Divadlo
A. Dvořáka Příbram
13. 6.
MLÝNY – Divadlo Sklep
Informace k jednotlivým titulům a cenám
v pokladně DK Akord nebo na www.dk-akord.cz

KONCERTY
10. 3. – 19:00
SZIDI TOBIAS & band
Její písně jsou plné citu, upřímnosti, radosti
a pozitivní energie. Klavír, smyčce a charismatický alt druhé dámy českého šansonu.
Vstupné 330 a 290 Kč
26. 3. – 20:00
ŠKWOR – Hledání IDentity Tour
Populární rocková úderka pokračuje v turné
k nové desce. Těšte se na výpravnou show.
Předkapely: WAIT a Daniel Krob.
Koncert na stání, sál se pro návštěvníky koncertu otevře již v 19:00 hod.
Vstupné: předprodej 305 Kč, na místě 350 Kč

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
18. 3. – 20:00
14. JARNÍ EROTICKÝ PLES
Lechtivý program na dvou scénách, pánský
i dámský striptýz, lesby show, soutěže o tematické ceny. Ve velkém sále kapela Nightshift, v klubu diskotéka. Moderuje Jiří Basta.
Vstupné: velký sál 420 Kč, salonek 350 Kč,
klub 390 Kč, klubový salonek 320 Kč

Klub Akord
1. 3. – 15:00
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů s besedou o základech čínské medicíny, malou módní přehlídkou a hudbou k tanci.
Vstup zdarma
7. a 21. 3. – vždy v 18:00
STUD2NA neboli Studna studentských nápadů
Nový cyklus divadelních klubových podvečerů, kde vám představíme studentskou tvorbu.
Tentokrát nám své premiéry a úspěšné tituly
představí ve dvou večerech ostravský soubor
ZDIVIDLA.
Program večerů – inscenace:
7. 3. – Geneze, Kamarádi, Zahradní slavnost
21. 3. – Ukradený měsíc, Pipi...
Vstupné na každý z večerů: 50 Kč
8. 3. – 20:00
LADIES PARTY k MDŽ
Tříhodinová striptérská show pouze pro
dámy k jejich svátku. Klub otevřen již od
19:00 hod.
Vstupné: předprodej 250 Kč, na místě 280 Kč
12. 3. – 19:00
TANČÍRNA
Večer příznivců společenského tance. Hudební režie: Vladimír Koždoň.
Vstupné 99 Kč
31. 3. – 19:00
Tóny cest č. 12:
TEMPO DI VLAK – Letos naposled
Poslední koncert ostravské folkové skupiny
před plánovanou delší pauzou.
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tipy pro volný čas
Další akce
3. 3. – 17:00 / Malá galerie (1. patro)
Kamil Rakyta: KOUZELNÁ KRAJINA aneb
Všechny barvy duše
VERNISÁŽ VÝSTAVY. Na velkoformátových
fotograﬁích uvidíte malé beskydské potůčky, jesenická panoramata i rozeklané vrcholy
italských Dolomit.
15. 3. – 10:00 / Velký sál
IVO BATOUŠEK a JUMPING DRUMS: Rytmus
v nás
Výchovný bubenický koncert pro žáky
1. stupně ZŠ. Volná místa i pro veřejnost.
Vstupné 60–65 Kč
16. 3. – 17:00 / Konferenční sál (2. patro)
Čínská medicína v praxi
Přednáška Mariana Volanského

jižní listy
KULTURNÍ ZAÍZENÍ
OSTRAVA–JIH
příspěvková organizace
• Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, 596 739 107, www.kzoj.cz
• Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, 596 739 107, www.kzoj.cz
• Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
596 751 712, www.kzoj.cz

KULTURNÍ DM
K–TRIO
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka

PŘIPRAVUJEME
1. 4.

APRÍLOVÝ DISKOPLES v Klubu Akord

6. 4. ANETA LANGEROVÁ – Na Radosti
8. 4. Edward Albee: Kdo se bojí Virginie
Woolfové?
Městská divadla pražská - Divadlo Rokoko /
drama. Režie: Petr Svojtka
Hrají: Veronika Gajerová, Aleš Procházka,
Viktor Dvořák, Veronika Kubařová
15. 4. Tracy Letts: ZABIJÁK JOE
Divadlo Kalich / drsná komedie
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Igor Chmela, Marek Taclík, Tatiana
Vilhelmová alt. Ivana Jirešová a další
20. 4. MICHAL HRŮZA – Divadelní tour
29. 4. ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY
MAKERS – Nás to tady furt baví!
10. 5. David Seidler: KRÁLOVA ŘEČ
Divadlo pod Palmovkou / tragikomedie
Režie: Petr Kracik
Hrají: Martin Stránský, Dušan Sitek, Simona
Vrbická alt. Petra Horváthová a další
13. 5. Warren Adler: Válka Roseových
Divadlo A. Dvořáka Příbram / černá komedie
13. 6. Václav Havel, Karel Brynda: MLÝNY
Divadlo Sklep / komediální drama

CHARITATIVNÍ STEDISKO
GABRIEL
Čujkovova 40a, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
(poblíž náměstí SNP, 1. patro)
Více informací na tel. 737 610 758
nebo na www.ostrava.charita.cz
8. 3. v 17 hodin
Eva Komárová – výstava obrazů, vernisáž blíže samostatný letáček
15. 3. v 16 hodin
Odpoledne s písničkou – písničky s klávesami a saxofonem Pete – Sax
16. 3. v 14 hodin
Kavárna pro pamětníky – retro kavárna: Slavíme Mezinárodní den žen, o.p.s Živá paměť
18. 3. v 11 hodin
Kolem Odry – vycházka podél Odry. Sraz
v 11 hod. na zastávce tramvají Zábřeh vodárna.
Danuše Hanáková
23. 3. v 11 hodin
Dolní oblast Vítkovice – výstava k 60. výročí
ostravské televize. Vstupné 30,- Kč.
Sraz v 11 hod. na zastávce tramvají Kotva.
Danuše Hanáková
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SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
5. 3. od 20.00 hodin
PLES HITŮ – největší hity diskoték od 70 do
90 let v podání Zdeňka Trembače, Patrik
Kee, programové vstupy
6., 13., 20. 3. v 17.00 hodin
TANEČNÍ VEČERY živá hudba, pro příznivce
společenského tance se skupinou DOMINO,
předprodej KD K-TRIO
9. 3. v 19.00 hodin
MICHAL PROKOP – LUBOŠ ANDRŠT – JAN
HRUBÝ trio – koncert, předprodej KD K-TRIO,
OIS.
16. 3. v 19.00 hodin
ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA – koncert 25 let Druhé trávy – speciální program,
KD K-TRIO, OIS
24. 3. v 17.00 hodin
EXPEDIČNÍ KAMERA – ﬁlmový festival - čeká
vás pořádná dávka cestovatelských zážitků,
divoké přírody i napětí, podrobný program
na www.kzoj.cz, KD K-TRIO, OIS
27. 3. v 17.00 hodin
POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA - živá hudba, pro
příznivce společenského tance se skupinou
DOMINO, předprodej KD K-TRIO.

Připravujeme:
13. 4. v 19.00 BLÁZINEC hororová komedie s Miroslavem Táborským. Předprodej KD
K-TRIO, OIS
21. 4. v 19.00 KAREL PLÍHAL - KONCERT

DĚTEM
6. 3. v 10.00 hodin
POHÁDKOVÝ KARNEVAL S HOPSALÍNEM –
karnevalový rej, soutěže, tanec! Předprodej
KD K-TRIO

PŘEDNÁŠKY,
SEMINÁŘE A KURZY
11. 3. od 16.00 do 20.00 hodin a 12. 3. od
9.00 do 17.00 hodin
Astrologie pro pokročilé, seminář navazuje na
základní znalosti práce s nativním horoskopem a rozšiřuje pohled na práci s horoskopem. Tematické okruhy: práce s aspekty - vzájemné úhlové vztahy mezi planetami, tvary
horoskopu, lunační cyklus, Venuše a Merkur
v horoskopu, tranzity planet. Nutná rezervace.
vstupné 900 Kč, předprodej KD K-TRIO
12. 3. od 9.00 do 17.00 hodin
Akupresura – celé tělo na dosah ruky I. - sobotní seminář s Romanou Farnou. Teorie i
praktický nácvik tonizačních a sedativních
hmatů akupresury i akupresura bodů pro
znovuobnovení koloběhu energie.

vstupné 650 Kč, předprodej KD K-TRIO
14. 3. v 17.30 hodin
PARTNERSKÁ KOMUNIKACE, jednoduše,
prakticky, s nadhledem a humorem o vztazích a komunikaci mezi partnery přednáší rodinný terapeut Drahoslav Červenka.
vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO
17. 3. v 17.30 hodin
Jarní rovnodennost s meditací, jaký význam
měly slunovratové obřady našich slovanských předků a jak probíhaly? Ve společné
meditaci navážeme na tradice mnoha rodů
našich dávných předků a oslavíme životodárné cykly. Meditací provází Mgr. Zuzana
Kaiser.
vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO
19. 3. od 9.00 do 17.00 hodin
Akupresura – celé tělo na dosah ruky II. sobotní seminář s Romanou Farnou. Určení
osobní konstituce a aktuální kondice podle
teorie čínské medicíny, vhodná strava podle
čínské medicíny, použití bylinek, diagnostika
ze zad a z jazyka, nácvik akupresurních hmatů. Nutná rezervace.
vstupné 650 Kč, předprodej KD K-TRIO
19. 3.
CVIČÍME PRO RADOST, mimořádná sobotní
nabídka pohybových aktivit.
9.00–10.00 cvičení na velkých míčích - vede
Mgr. Zuzana Kaiser, 10.30-11.30 jóga - vede
Mgr. Miluše Muroňová, 12.00-13.00 pilates
s bossu - vede Mgr. Danuše Bajgarová, 13.3014.30 linie - vede Ing. Alena Čechová, 15.0016.00 a 16.30-17.30 SM systém - vede RNDr.
Renata Vlachová. Nutná rezervace.
vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO
21. 3. v 17.30 hodin
ŽIVOT NAŠICH PŘEDKŮ, RITUÁLY A OBŘADY, jak žili dávní Slované, jaká byla jejich víra
a kultura a jakou roli hrají v našich životech
rituály a obřady a proč je nutné znát své národní kořeny. Beseda s autorkou knihy Mgr.
Zuzanou Kaiser.
vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO

VÝSTAVY
NÁVRH A REALIZACE výstava výtvarných
kurzů J. Odrášky.
JUBILEJNÍ KOLONIE OČIMA STUDENTŮ
AVE ART OSTRAVA – výstava obrazů v restauraci K-TRIO.
KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
5. 3. v 17.00 hodin
HARFOVÝ KONCERT účinkuje Zora Tylečková, od barokního concerta přes klasicistní
menuet až k nonartiﬁciální hudbě 20. století,
skladatelé: Carolan, Boccherini, Tournier, Andres, Tiersen, hosté: Ondřej Tyleček - violoncello, Šárka Cágová – zpěv. Předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 16.30
11. 3. v 19.00 hodin
JUSTIN LAVASH, skvělý kytarista z Velké
Británie, jeho hudba se ubírá napříč styly
mezi blues, folkem a jazzem. Předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 18.30
19. 3. v 19.00 hodin
EDDIE MARTIN TRIO (GB/CZ) – koncert,
„nejlepší bluesový kytarista, kterého Británie vyprodukovala od dob Erika Claptona“,
Eddie Martin (GB) – kytara, zpěv, foukací
harmonika, Peter Oberländer (SK) – baskytara, Tomáš Bobek Bobrovniczký (CZ) – bicí.
Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na
místě od 18.30
26. 3. v 17.00 hodin
VELIKONOČNÍ
KONCERT

Václav

Mo-

tipy pro volný čas

jižní listy
rys – zpěv, Pavel Urban - housle
Regina Bednaříková – klavír, Program:
A. Stradella, J. S. Bach, G. F. Händel, W. A.
Mozart, L. Boccherini, F. Schubert aj. Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě
od 16.30

KINO
LUNA
Kino LUNA, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
1.–2. 3. v 15.30 hodin
ŘACHANDA (ČR 2016)
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou
kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
1. 3.–7. 3. v 17.45 hodin
LÍDA BAAROVÁ (ČR 2016)
Životopisný / drama / romantický, od 12 let,
110 minut. Vstupné 100 Kč, v pondělí 7. 3. vstupné 60 Kč, předprodej vstupenek v pokladně kina již zahájen.
1. 3. ve 20.00 hodin
MARŤAN (The Martian, USA 2015) 2D
Oscarová nominace 2016 – nejlepší ﬁlm,
herec v hl. roli, adaptovaný scénář, výprava, mix zvuku, střih zvuku, vizuální efekty.
Sci-ﬁ / akční / dobrodružný, české titulky, od
12 let, 138 minut. Vstupné 60 Kč.
2. 3. ve 20.00 hodin
SÁZKA NA NEJISTOTU (The Big Short, USA
2015).
Oscarová nominace 2016 – nejlepší ﬁlm, herec
ve vedl. roli, režie, adaptovaný scénář, střih.
Drama, české titulky, od 15 let, 130 minut.
Vstupné 60 Kč.
3.–12. 3. (mimo 11. 3.) v 15.30 hodin
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK (Robinson, Belgie/ Francie 2015) 2D
Animovaný / komedie, české znění, 90 minut. Vstupné 90 Kč.
3.–6. 3. ve 20.00 hodin
AVE, CAESAR! (Hail, Caesar!, USA 2016)
Komedie / drama, české titulky, od 12 let, 106
minut. Vstupné 110 Kč.
6. 3. v 10.00 hodin
O MARYŠCE A JINÉ POHÁDKY (ČR)
Filmové pásmo krátkých pohádek, 72 minut.
Vstupné 30 Kč. Doma je doma. O Maryšce
a Vlčím hrádku. Lenora. Nebuďte mamuty.
Vodník ve mlýně. O statečné princezně.
7. 3. ve 20.00 hodin
ZTRACENI V MNICHOVĚ (ČR 2015)
15 nominací na Českého lva 2016
Komedie / drama / psychologický, přístupný,
120 minut. Vstupné 60 Kč.

13. 3. v 16.00 hodin
Metropolitní opera New York – zpožděný
přímý přenos vrcholné operní podívané.
GIACOMO PUCCINI: MANON LESCAUT
Sopranistka Kristine Opolais a tenorista Roberto Alagna rozpálí jeviště Metropolitní
opery, když spojí své hlasy v Pucciniho milostném příběhu plném vášnivé lásky a posedlosti. Opolais zpívá titulní roli mladičké
venkovanky, která se stane slavnou pařížskou
kurtizánou a Alagna je dokonalým ztělesněním sebevědomého studenta, který však
zoufale touží po její lásce. Režisér Richard
Eyre děj opery zasadil do okupované Francie
a celou inscenaci pojal v duchu ﬁlm noir. Sám
Puccini o této opeře, která stvrdila jeho pozici jako největšího italského skladatele své
doby, prohlašoval, že jejím hlavním tématem
je „zoufalá vášeň“. Pucciniho podmanivou
hudbu bude řídit šéfdirigent Metropolitní opery Fabio Luisi. Předpokládaná délka:
3 hod. 33 minut. Nastudování italsky s anglickými a českými titulky. Základní vstupné
300 Kč, cena abonmá 250 Kč.
14.–16. 3. v 15.30 hodin
ŽABÁK RIBIT (Ribbit, Malajsie 2014)

17.–20. 3. v 19.30 hodin
DVOJNÍCI (ČR 2016)
Komedie, od 12 let, 103 minut. Vstupné 110 Kč.
20. 3. v 10.00 hodin
POHÁDKY Z VEČERNÍČKŮ (ČR)
Filmové pásmo krátkých pohádek, 73 minut.
Vstupné 30 Kč.
Jak Křemílek a Vochomůrka měli trápení s rakem. Jak Cipísek chránil jelení studánku. Jak
Křemílek a Vochomůrka nevěděli, co se děje.
Jak si Rákosníček popletl všechny vody. Pan
Tau a samá voda. Divoké sny maxipsa Fíka –
O Minifíkovi.

21.–23. 3. ve 20.00 hodin
POLEDNICE (ČR 2016)
Horor, od 15 let, 90 minut. Vstupné 110 Kč.
Animovaný / dobrodružný, české znění,
88 minut. Vstupné 80 Kč.
14. 3. v 17.30 hodin
DÁNSKÁ DÍVKA (The Danish Girl, USA 2015).
Oscarová nominace 2016 - nejlepší herec v hl.
roli, herečka ve vedl. roli, výprava, kostýmy.
Drama / romantický / životopisný, české titulky, od 15 let, 120 minut. Vstupné 60 Kč.
14.–15. 3. ve 20.00 hodin
PADESÁTKA (ČR 2015)
Komedie, od 12 let, 97 minut. Vstupné 90 Kč,
v pondělí 14. 3. - vstupné 60 Kč.
15. 3. v 17.30 hodin
ROOM (Room, Irsko 2015)
Oscarová nominace 2016 – nejlepší ﬁlm, herečka v hl. roli, režie, adaptovaný scénář.
Drama, české titulky, 118 minut, od 12 let.
Vstupné 60 Kč.

PROMÍTÁME
MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
16. 3. v 10.00 hodin
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK (animovaný, 2D)

10.–12. 3. v 17.30 hodin
SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE (The Divergent Series: Allegiant, USA 2016) 2D
Dobrodružný / romantický / sci-ﬁ, české
znění, od 12 let. Vstupné 110 Kč.

16. 3. v 18.00 hodin
GRAVITATION (ČR 2015)
Sportovní motivační dokumentární ﬁlm ve
spojení s besedou za účasti tvůrčí delegace,
kde určitě nebude chybět i ostravský Adam
Raw (street workout). Celovečerní debut
tvůrců Petra Špetly a Denisy Gumbírové staví
na úspěchu internetových motivačních videí
a tak předává divákovi hlavně energii zabalenou v příbězích sportovců, kteří to v životě
neměli snadné a jejich sporty nejsou v Česku
na nejvyšších příčkách popularity. Od 12 let,
99 minut. Vstupné 110 Kč.

11. 3. ve 13.50 hodin
PROMÍTÁME ŠKOLNÍM DRUŽINÁM. Bližší
info kino.luna@kzoj.cz

17.–20. 3. v 17.00 hodin a od 21. 3.–23. 3.
v 15.30 hodin
KUNG FU PANDA 3 (Kung Fu Panda 3, USA
2016) 3D
Animovaná komedie, české znění, 94 minut.
Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.

21. 3. v 17.30 hodin
BROOKLYN (Brooklyn, VB / Irsko / Kanada
2015)
Oscarová nominace 2016 – nejlepší ﬁlm,
herečka v hl. roli, adaptovaný scénář.
Drama / romantický, české titulky, od 12 let,
111 minut. Vstupné 60 Kč.

8.–9. 3. v 18.00 hodin
OSM HROZNÝCH (The Hateful Eight, USA
2015)
Oscarová
nominace
2016
–
herečka
ve
vedl.
roli,
kamera,
hudba.
Western / drama / thriller / komedie, české
titulky, od 15 let, 182 minut. Vstupné 90 Kč.

10.–12. 3. ve 20.00 hodin
RUDÝ KAPITÁN (ČR 2015)
Krimi / thriller, od 15 let, 115 minut. Vstupné
120 Kč.

17.–20. 3. v 15.00 hodin
KUNG FU PANDA 3 (Kung Fu Panda 3, USA
2016) 2D
Animovaná komedie, české znění, 94 minut.
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

22. 3. v 17.30 hodin
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU (ČR
2016)
Dokumentární / Road movie, přístupný,
Vstupné 80 Kč.
23. 3. v 17.30 hodin
SAULŮV SYN (Saul ﬁa, Maďarsko 2015).
Oscarová nominace 2016 – nejlepší cizojazyčný ﬁlm. Drama, české titulky, od 15 let,
107 minut. Vstupné 90 Kč.
24.–30. 3. (mimo 28. 3.) v 16.00 hodin
28. 3. ve 14.00 hodin
KUNG FU PANDA 3 (Kung Fu Panda 3, USA
2016) 2D
Animovaná komedie, české znění, 94 minut.
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
24.–30. 3. (mimo 28. 3.) v 18.30 hodin
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI (Batman vs Superman: Dawn of
Justice, USA 2016) 3D Akční / dobrodružný
/ fantasy, české znění, od 12 let, 151 minut.
Vstupné 130 Kč.
28. 3. v 16.00 hodin
ŘACHANDA (ČR 2016)

17. 3. v 10.00 hodin
ZA VEČERNÍČKEM DO KINA! (pásmo pohádek).
Bližší info kino.luna@kzoj.cz

Pohádkový příběh, přístupný, 104 minut.
Vstupné 60 Kč.
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28. 3. v 18.30 hodin
OBECNÁ ŠKOLA /K 80. NAROZENINÁM
ZDEŇKA SVĚRÁKA/
ČR 1991, Oscarová nominace 1992, 97 minut,
přístupný, vstupné 80 Kč.
Slavnostní premiéra projekce remasterovaného ﬁlmu pouze v jediný večer ve všech
kinech! Přítomní diváci budou mít příležitost
nejen zhlédnout ﬁlm, ale také Zdeňku Svěrákovi popřát. K tomu využijeme písničku
„Zdeněk má narozeniny“ v provedení Jaroslava Uhlíře, kterou jako karaoke pustíme před
projekcí, aby se diváci mohli připojit. Každý
divák dostane tištěný program s vloženým
35 mm originálním políčkem Obecné školy na
památku. Připojte se k této unikátní oslavě!
31. 3. v 15.30 hodin
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT (Zootopia,
USA 2016) 3D
Animovaný / akční / dobrodružný, české
znění, přístupný. Jednotné vstupné 130 Kč.
31. 3. v 17.45 a 20.00 hodin
TEORIE TYGRA (ČR 2016)
Komedie, přístupný, 101 minut. Vstupné 120 Kč.

SPORTOVNÍ CENTRUM
DUBINA
Zázemí pro tenis, ﬂorbal, futsal,
badminton, basketbal, stolní tenis,
házenou, volejbal i nohejbal.
Horní 287/81, Ostrava–Dubina
tel.: 721 177 300, www.scdubina.cz
4. 3. 8:00–12:00
Fotbal – Výchovný ústav Ostrava Hrabůvka
(turnaj)

jižní listy
Futsal - I.S.C. SPORTS (Golden Tour 2016)
12. 3. v 17:15
Florbal - 1. SC Vítkovice (Tipsport superliga
muži – Play-off )
13. 3. v 16:00
Florbal - 1. SC Vítkovice (Tipsport superliga
muži – Play-off )
19. 3. 8:00–14:30
Florbal - 1. SC Vítkovice (starší žáci A)
20. 3. 8:00–14:00
Florbal - 1. SC Vítkovice (elévky)
24. 3.–27. 3.
Basketbal - SBŠ Ostrava (EASTER TOURNAMENT OSTRAVA 2016)
27. 3. v 17:15
Florbal - 1. SC Vítkovice (Extraliga žen – play-off)
28. 3. v 15:00
Florbal - 1. SC Vítkovice (Extraliga žen – play-off)

VÍTKOVICE
ARÉNA, A.S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava–Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz

OSTRAVAR ARÉNA

soboty a neděle 16,30–18,30 hod.
Ostrava-Zábřeh, p. o., Gurťjevova 8,
Ostrava-Zábřeh, www.svczabreh.cz
Gurťjevova 8, tel. 596 746 062, 607 046 379
3. 3.
Cestovatelský večer – Patagonie, info: p. Varnušková
5. 3.
Ostravské sportovní ligy – ﬂorbal, info: p. Nováček

6. 3.
Ostravské sportovní ligy – aerobic, p. Nováček
7. a 8. 3.
Soutěž mladých recitátorů, info: p. Varnušková
20. 3.
Ostravský POM POM, sportovní hala Varenská, info: p. Nováček

7. 3.–13. 3.
předkolo hokejové play–off

21.–23. 3. 2016
Velikonoční tvůrčí dílny pro MŠ a ZŠ, info:
p.Varnušková

5. 3. v 16:00
Florbal - 1. SC Vítkovice (Extraliga žen – Play-off)

29. 3.–31. 3.
semiﬁnále hokejové play–off

12. 3. 9:00–16:00

STEDISKO VOLNÉHO ASU
OSTRAVA-ZÁBEH, P.O.

1 . 3. v 17:00
HC VÍTKOVICE STEEL – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
utkání hokejové extraligy

14. 3.–27. 3.
čtvrtﬁnále hokejové play–off

11. 3. v 20:00
Futsal – Baník Ostrava (2. liga futsalu)

MULTIFUNKČNÍ HALA
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
středy 16,00–17,30 hod.

5. 3.
Výlet na Ondřejník, info: p. Řehořová

5. 3. 8:00–14:30
Florbal - 1. SC Vítkovice (dorostenci B)

6. 3. v 16:00
Florbal - 1. SC Vítkovice (Extraliga žen – Play-off)

20. 3. v 15:00
MFK VÍTKOVICE – SK HANÁCKÁ SLAVIA
KROMĚŘÍŽ utkání MSFL

MĚSTSKÝ STADION
5. 3. v 17:00
FC BANÍK OSTRAVA - FK DUKLA PRAHA
Tipsport liga
19. 3. v 17:00
FC BANÍK OSTRAVA - FK TEPLICE
Tipsport liga

Nabídka akcí a táborů na jarní prázdniny na
recepcích střediska.

pobočka V Zálomu 1
Pískové Doly, tel. 724 034 750
5. 3. 2016 10–14h
Tvořivá sobota – batika, jarní vazby, ﬁmo, registrace předem, info: p. Červená
19. a 20. 3. 2016 9–18 h
Výstava železničních modelů, info: p. Prais

SC-361193/01
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Běžecká škola Ostrava–Jih
Pro všechny, kteří chtějí začít běhat,
přitom zhubnout, zlepšit svoji kondici nebo si jen vyčistit hlavu, je určena
bezplatná Běžecká škola Ostrava-Jih.
Je to nový projekt městského obvodu
Ostrava-Jih ve spolupráci se spolkem
Bezva běh pro bezva lidi. Cílem této
běžecké školy je sdružit všechny příznivce běhání a umožnit jim, podle jejich výkonnosti, společný a tělu zdravý
pohyb v tréninkových skupinách.
Běhání zažívá u nás boom. Jedná se
o poměrně levný a jednoduchý sport.
A navíc běhat lze za každého počasí.
Do Běžecké školy Ostrava-Jih se mohou přihlásit výkonnostní běžci i úplní začátečníci. Organizátoři všem slibují pravidelné tréninky v Bělském
lese na pilinové dráze v Areálu zdraví,
na okruhu běžeckého závodu Staroběl-

ské Lurdy (3,2 km) a na přesně změřeném 5 km dlouhém okruhu s minimálním převýšením.

Od 2. 3. 2016
každou středu a neděli v 16.00 h.
Místo srazu: před restaurací Koliba
Aktuální informace Běžecké školy Ostrava-Jih budou zveřejňovány
na webu městského obvodu OstravaJih nebo na facebookové stránce školy 2. Starobělské lurdy.
Běžecká škola Ostrava-Jih je pro zájemce ZDARMA!
Běžecký trenér nejprve příchozí rozdělí podle jejich výkonnosti, poté se všichni
společně lehce protáhnou a bude následovat samotný běh po trasách, odpovídajících fyzickým možnostem jednotlivých tréninkových skupin.

NOVINKA – sálová kopaná
Chcete, aby vaše dítě bylo v pohybu? Pro všechny děti od 8 do 14 let nabízíme
nový kroužek FUTSAL, který probíhá v tělocvičně Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, p. o., pobočka V Zálomu 1 (budova bývalé základní školy), Pískové
Doly. Těšíme se na vás vždy ve čtvrtek od 15 do 16 hodin. První ukázková hodina
je pro děti zdarma. Více informací najdete na www.svczabreh.cz.

Zleva: Yvette Dohnalová, trenér Milan Hemza a zápasnice z Brna Valerie Pragačová.
Dne 6. února se v rakouském Wolfurtu konal mezinárodní turnaj kadetů
a kadetek, juniorů a juniorek v zápase
ve volném stylu. Českou republiku zde
krásným třetím místem reprezentovala ve váze do 56 kg zápasnice Yvette
Dohnalová z TJ Sokol Vítkovice, kterou
(ter)
náš obvod ﬁnančně podporuje.

Matěj Smeták, pedagog volného času, SVČ Ostrava-Zábřeh, p. o. - pobočka Zálom
INZERCE

cpzp.cz/bazeny

Ostrav
ar Aré
na

Plavání s Českou průmyslovou je pro mě
nejlepší odměnou. Přidejte se i vy!
Využĳte v únoru a březnu 2016 volný nebo zvýhodněný
vstup do vybraných plaveckých bazénů po celé ČR
Více informací na www.cpzp.cz/bazeny

TOMÁŠ KUDĚLKA

810 800 000
Þwww.cpzp.cz

kód pojišťovny
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obránce #88
výška 190, váha 93, hůl levá
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BLAHOPŘEJEME
JUBILANTŮM
Starosta MO Ostrava-Jih
Martin Bednář přeje všem
únorovým oslavencům do
dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody
v kruhu nejbližších.
Josefa Kachlová
96 let
Františka Szturzová 94 let
Štěpánka Boleslavová 94 let
Božena Laryšová
94 let
Libuše Valentová
94 let
Bohumil Jurajda
92 let
Zdeňka Janšová
92 let
Vlasta Dočkalová
91 let
Milada Mičaníková
91 let
Alena Havlenová
91 let
Františka Lehnertová 91 let
Věra Bezlojová
90 let
Jarmila Prešerová
90 let
Svatopluk Martinek 85 let
Oldřich Samec
85 let
Hedvika Janebová
85 let
Vilemína Konečná
85 let
Věra Kantorová
80 let
Pavel Uličný
80 let
Todorka Marinovová 80 let
Ilonka Strungová
80 let
Ilona Štulová
80 let
Anna Dirscherlová
80 let
Josef Prejda
80 let
Jan Nevlud
80 let
Eduard Vystavěl
80 let
Zdeněk Ivánek
80 let
Jozef Jankovič
80 let

Uvedení jubilanti souhlasili
se zveřejněním svého jména v Jižních listech.

jižní listy

Kurz trénování paměti
S
přibývajícím
věkem
vzrůstá pocit zhoršování paměti, pozornosti, rychlosti reakce apod. Chceme-li
si opravdu zlepšovat paměť nebo alespoň udržovat,
je nutné namáhat mozek
a aktivovat nervové buňky.
K tomu slouží kurzy Trénování paměti, ve kterých se
senioři mají možnost seznámit s paměťovými technikami, které umožňují si zapamatovat lépe nové věci,
provádějí různá cvičení zaměřená na aktivizaci mozku.
Cvičení probíhá bez stresových situací, jako je časo-

vý tlak, zkoušení. Jednotlivá
cvičení probíhají zábavnou
formou.
Osnova jednotlivých lekcí
je podobná: seznámení s paměťovou technikou, cvičení zaměřená na koncentraci,
pozornost apod. Trénování paměti vede certiﬁkovaný
trenér paměti třetího stupně, vyškolený Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging.
Kurz probíhá v 8 lekcích
po 1,5 hodině a bude zahájen 15. 3. 2016. Probíhat bude následující úterky od dvou hodin do půl

Kam zmizel dům s pečovatelskou
službou z Odborářské ulice?
Všech pět budov areálu na Odborářské ulici v Ostravě-Hrabůvce je i se svými obyvateli samozřejmě
na svém místě. Z budovy však zmizelo označení
„dům s pečovatelskou službou“.
Proč se tak stalo, objasnil
místostarosta František Staněk: „V návaznosti na záměr
dobudovat výtahy ve všech
objektech sloužících k bydlení našich seniorů se zjistilo, že budova nikdy nebyla zkolaudována pro sociální
účely a z tohoto důvodu je
v rozporu se zákonem uvádět, že se jedná o dům
s pečovatelskou službou.
V současnosti připravujeme rekolaudaci a následnou
rekonstrukci těchto budov
tak, aby mohly plně sloužit ubytovaným seniorům
v režimu pečovatelské služ-

by. To znamená splnit řadu
kritérií vyplývajících z platné legislativy. Mezi ně patří
např. bezbariérové přístupy
a zmíněné výtahy. Vybudovat chceme také parkovací
místa pro návštěvy. Věřím,
že se senioři dočkají rekonstrukce, která jim výrazně v
dohledné době zvýší kvalitu bydlení. Mrzí mne, že se
nenalezla projektová dokumentace z minulosti, a nezbývá než zadat vypracování nové dokumentace, což si
vyžádá další časovou prodlevu a nemalé ﬁnanční pro(god)
středky.“

čtvrté, s výjimkou prvního
úterý v měsíci, kdy se koná
Senior klub. Kurzy budou
probíhat v budově Úřadu
městského obvodu Jih, a to
v zastupitelské místnosti
ve 4. patře.
Cena za celý kurz je
250 Kč. Optimální počet
účastníků je do 15.
Zájemci se mohou hlásit u paní Šárky Zubkové
na tel. 599 430 410 nebo
na e-mailu: sarka.zubkova@ ovajih.cz do 7. břez(ter)
na 2016.

Přivítejte jaro
na termálním
koupališti
Bešeňová
Chcete prožít výlet za
zdravím a relaxací? Pak je
právě pro vás připraven 16.
dubna jednodenní autobusový zájezd do slovenských
termálních lázní Bešeňová.
Můžete vyzkoušet venkovní i vnitřní bazény s blahodárnou termální vodou,
tobogány s celkovou délkou
přes 1 km, dětský vodní svět,
sauny a wellness. Užívejte
si volna v termálech za příznivou cenu. Teplota vody
v bazénech je 26-39°C, jsou
vhodné pro všechny věkové kategorie. Více informací
u paní Šárky Zubkové na tel.
čísle: 599 430 410 nebo na
e-mailu:
sarka.zubkova@
(gav)
ovajih.cz.
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OPTIKA TRIUMPH
H

SLEVY

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

VELKÉ

JARNÍ SLEVY

PRO
P
RO MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN

AKCE 1+1 ZDARMA

NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY

SLEVA až 50 %

NA BRÝLOVÉ OBRUBY

S hydrofobní úpravou
Odlehčené

SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 | Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451 | www.triumphoptical.cz
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Za minulostí Sýkorovy vily
Jednou z nejhezčích dochovaných staveb starého Zábřehu je takzvaná Sýkorova vila, která se nachází
na křižovatce ulic Dolní, Zimmlerovy a Hulvácké. Přestože původně vila sloužila nájemnímu bydlení, brzy
po výstavbě změnila svůj účel a během minulého století byly její prostory využívány pro potřeby obecního sirotčince, chudobince a od 2. světové války internátu pro studenty VŠB a zábřežské zemědělské školy.
Stavba vily
V roce 1903 byla na okraji
Zábřehu na ulici Dolní slavnostně otevřena česká měšťanská škola. Byla to vůbec
první měšťanská škola, nacházející se na území obcí,
které dnes tvoří obvod Ostrava-Jih. Jedním z učitelů, kteří na nové škole začali vyučovat, byl schopný
a zároveň podnikavý Adolf
Sýkora. Nedlouho po svém
nástupu si vyhlédl a zakoupil stavební parcelu v těsné blízkosti školní budovy
a na konci prvního školního roku zažádal o povolení
výstavby patrové vily s bohatou štukovou výzdobou.
Stavba probíhala podle plánů architekta Františka Tichého, který navrhl také
zdejší hasičskou zbrojnici
a v Moravské Ostravě budovu sokolovny, která je dnes
součástí divadla Jiřího Myrona. V domě vznikly obchodní prostory a čtyři byty,
které Adolf Sýkora pronajímal několika kolegům z učitelského sboru. Již na konci
1. světové války se ale Adolf
Sýkora rozhodl vilu prodat,
protože mu bylo nabídnuto
lákavé místo ředitele měšťanské školy v Klimkovicích.

Útulek pro sirotky
Zájem o koupi budovy projevila obec Zábřeh. Do svého
držení vilu získala v roce 1917
a ještě téhož roku ji adaptovala pro účely obecního sirotčince. Pro děti byly ve vile
vybudovány tři společné
ložnice, jídelna, učebna a byt
pro správce, který zajišťoval
veškerý provoz. Podle zákona měla obec povinnost pečovat o chudé děti, které osiřely nebo jim rodiče nemohli
poskytovat potřebné zaopatření. Péče obce však byla
omezena ukončením povinné školní docházky a pouze
ve výjimečných případech

se prodlužovala do doby vyučení nebo ukončení studia.
Již v roce 1924 ale politické změny, které souvisely se
vznikem tzv. Velké Ostravy,
vedly ke zrušení sirotčince
a přesunu 62 dětí do městského sirotčince ve Vítkovicích.

Obecní chudobinec
Uvolněné prostory Sýkorovy vily nezůstaly dlouho nevyužity. Na konci roku 1924
byla vila přeměněna na obecní chudobinec pro dospělé osoby. Podle chudinského řádu byla péče v obecním
chudobinci poskytována pouze lidem, kteří si nemohli
vlastními silami zajistit obživu
a zároveň nebyly známy osoby, které by měly přednostně péči o potřebného zajistit
(např. manželé, rodiče, děti…).

Mezi obyvateli chudobince tak převládaly především
osoby vyššího věku a osamělí
lidé, kteří potřebovali opatrování v době nemoci. Chudobinec měl také svého správce, který byl povinen pečovat
o stravu, ubytování a ošacení potřebných. Na konci 20.
let připadala na stravování
jedné osoby paušální částka 5 Kč, za kterou byl správce povinen podávat k snídani
¾ l kávy nebo zapražené polévky a 1/4 kg chleba, k obědu ½ l polévky a litr zeleniny
s brambory, každý den s výjimkou pátku pak také 12 dkg
čistého masa a k večeři totéž
co k snídani.

Studentský internát
Po 2. světové válce byla
budova přeměněna ve studentský internát, který až

do roku 1958 sloužil studentům Vysoké školy báňské. V roce 1959 byla vila
předána Střední zemědělské škole, jejíž žáci zde
získali možnost ubytování. Na počátku 60. let prošla celá budova generální rekonstrukcí, během níž
bylo vytvořeno deset ložnic a dvě klubovny. Nejvýraznější přeměnou však budova prošla až v roce 1977,
kdy k ní byla poměrně necitlivě připojena přístavba
se školní kuchyní, jídelnou
a ubytovacími prostorami.
V této podobě slouží studentům střední zemědělské školy až do dnešních
dnů.
Zajímá vás historie našeho
obvodu? Přečtěte si také další
články o jeho historii
na stránkách historie.ovajih.cz
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Dítě a drogy? Proč vyhledat odbornou pomoc
Ve spolupráci s drogovou poradnou Renarkon připravila komise pro bezpečnost a proti kriminalitě,
pro sport a volný čas, která je poradním orgánem
Rady městského obvodu Ostrava-Jih, seriál zaměřený na prevenci užívání drog dětmi. Tímto posledním
článkem seriál končí. Všechna předcházející témata
naleznete na www.ovajih.cz
Lidé z nejbližšího okolí člověka užívajícího drogy
si často kladou otázku, proč
by vlastně měli docházet
do nějakého zařízení, když
problém nemají oni, ale jejich dítě, partner apod. Podle zkušeností však drogy
zůstanou jen zřídka problémem pouze dotyčného, který je užívá. Užívání drog jednoho člena rodiny zasahuje
do každodenního fungování rodiny jako celku. Příbuzní se náhle ocitají v situaci,
kdy nevědí, jak se k dotyč-

nému chovat, jak se vyrovnat s tím, že někdo z blízkých užívá drogy, a jak mu
co nejúčinněji pomoci, aby s
užíváním drog mohl přestat.
Při rozhovoru s dítětem,
o jeho užívání drog, nebývá snadné udržet si chladnou hlavu a emoce na uzdě.
Strach, vztek, pocity viny,
obavy nebo lítost vám mohou
bránit vést rozhovor věcně
a konstruktivně. Když k tomu
přidáte nedostatek informací, můžete se ocitnout ve velkém stresu a zmatku. I z toho-

to důvodu doporučujeme se
na takovýto rozhovor důkladně připravit. A jestli máte pocit nebo obavy, že je to nad
vaše síly nebo že byste chtěli
slyšet názor odborníka, neváhejte vyhledat pomoc odborného zařízení.
Dostanete zde tolik potřebné informace, můžete
se pokusit připravit na rozhovor za pomoci zkušených
odborníků, ulevíte svým
emocím, zjistíte, že ve stejné
situaci se nenacházíte sami,
pokusíte se zorientovat
v tom, co se děje, uvědomíte si, co je pro vás v tuto
chvíli důležité a co byste
potřebovali, budete mít pří-

deže zaměřuje především
na oblast sekundární prevence (ohrožené a rizikové skupiny dětí a mládeže) a terciální prevence (děti a mládež,
kteří se již dopustili protiprávní činnosti). Sociální kuratela
prostřednictvím kurátorů pro
děti a mládež provádí pravidelné vyhodnocování situace
dítěte, zpracovává individuální plán ochrany dítěte a po-

Klienti kurátora pro děti a mládež
Rok

Počet
evidovaných

z toho dětí
do 15 let

řádá případové konference
pro řešení konkrétních situací. Na základě těchto metod
provádí opatření na ochranu
dítěte směřující k odstranění,
zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování
poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte.
Kurátoři pro děti a mládež jsou specializovanými pracovníky orgánu so-

Trestná činnost dětí a mladistvých

z toho
mladistvých

Celkem

(zdroj: brožura Renarkon)

Drogová poradna
Renarkon, Mgr. Břetislav Kantor, mobil: 724 154 239,
e-mail: poradna@renarkon.cz

Role odboru sociálně právní ochrana
dětí v prevenci kriminality dětí a mládeže
Role odboru sociálně právní
ochrana dětí v prevenci kriminality dětí a mládeže je dána
právními předpisy, především
zákonem č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí
ve znění pozdějších předpisů,
úzce souvisí s právem rodinným, správním, trestním, přestupkovým aj. Odbor sociálně
právní ochrana dětí se v prevenci kriminality dětí a mlá-

ležitost promyslet, a s někým třetím probrat, všechny
možné varianty co dál a ve
výsledku se tak uklidnit.
„Jsme si vědomi toho,
že řešení problémů s drogami je závažná, velmi náročná a vyčerpávající záležitost, v níž není snadné
se zorientovat, a proto se
vám při tom rádi pokusíme
pomoci. Můžete se na nás
obrátit telefonicky na čísle 724 154 239 e-mailem či
osobně. Naše služby jsou
bezplatné a anonymní,“ zakončil téma Mgr. Břetislav
Kantor z drogové poradny
Renarkon.

z toho dětí
do 15 let

z toho
mladistvých

2011

639

161

478

89

31

58

2012

620

213

407

145

85

60

2013

589

255

334

119

90

29

2014

414

193

221

68

35

33

2015

464

221

87

59

22

37

ciálně-právní ochrany dětí
a zaměřují se jednak na děti
do patnácti let, které se dopustily činu jinak trestného nebo přestupku a jednak
na mladistvé starší 15 let, kteří se dopustili provinění nebo
přestupku. Dále se kurátoři
zaměřují na všechny věkové
skupiny dětí s opakovanými
poruchami chování závažného rázu. Ve své činnosti úzce
spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, s probační a mediační službou, s výchovnými poradci na školách,
se středisky výchovné péče,
diagnostickými a výchovnými ústavy a nestátními organizacemi. Následující tabulka
předkládá celkový počet případů a počet případů trestné
činnosti v evidenci kurátorů
pro děti a mládež za období
let 2011 až 2015.

Díky novému kamerovému systému byl odhalen trestný čin
Nová kamera na Jugoslávské ulici zachytila opilého řidiče. Ten se přímo pod kamerami před jízdou posilnil
alkoholem. Ostravští strážníci ho jen
o několik hodin později zadrželi v Ostravě-Zábřehu. Vzhled vozidla byl díky
kamerám znám, a pro strážníky tak nebyl problém jej vypátrat. Hlídka řidiče
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objevila přesně ve chvíli, kdy se snažil zaparkovat. Přestože řidič strážníkům přiznal, že před jízdou požil alkohol, dechové zkoušce se podrobit
odmítl. Po příjezdu hlídky Policie ČR
však na dechovou zkoušku přistoupil
a nadýchal téměř jeden a půl promile alkoholu. Policisté si pro podezření

ze spáchání trestného činu celou událost převzali.
„Jsme rádi, že čerstvě nainstalovaný
kamerový systém takto funguje a názorně vidíme, že může do budoucna
zachránit i lidský život zamezením jízdy opilých a nezodpovědných řidičů,“
(ter)
uvedl radní Adam Rykala.
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Opilecká
potyčka
u zábavního
centra
Poslední lednový den o půl
třetí ráno museli strážníci řešit následky šarvátky mezi
dvěma muži. První byl nalezen na zemi u zábavního
centra s tržnou ranou na hlavě. Nedaleko se nacházel další muž, kterému tekla krev
z nosu a měl i zakrvácené
ruce. Přestože svědek strážníkům podrobně popsal celý
průběh napadení, z nosu krvácející agresor tvrdil, že si
nic nepamatuje a druhého
muže v životě neviděl. S tím
ovšem nesouhlasil napadený.
Oba výtečníci, kteří nadýchali
okolo 3 promile byli převezeni na urgentní příjem do nemocnice. Případ pro podezření z trestného činu šetří
(gav)
Policie ČR.

Zloděj elektroodpadu netušil,
že jej sledují kamery
Pozorný strážník odhalil muže, který se 4. února
v časných hodinách pokoušel krást v jednom ze
sběrných dvorů v městské
části Ostrava-Jih. Muž byl
objeven v blízkosti sběrného dvora právě ve chvíli, kdy si prohlížel odcizený elektroodpad, a netušil,
že jeho jednání zachytila
bezpečnostní kamera. Muž
strážníkům sdělil, že si přišel pro věci, které mu přítelkyně předešlého dne odnesla do sběru. Strážníci

však následnou kontrolou
zjistili, že tento muž nekradl
poprvé, a byl předán do ru(gav)
kou Policie ČR.

Pozorný pejskař nalezl minu
Při venčení psa, dne 26. ledna, neunikl pozornému muži
z Výškovic podezřelý předmět, který připomínal vojenskou
munici. Zasahující hlídka proto místo ihned zajistila proti
vstupu nepovolaných osob a přivolala Policii ČR, jejíž pyro(gav)
technik následně předmět zajistil.

Nezaměstnanost v obvodu klesá
V porovnání s minulým rokem klesla nezaměstnanost v našem obvodu o 1,2 %, na současných 8,6 %.
Prognózy hovoří o ještě optimističtějších číslech
na druhý kvartál letošního roku. To vše je způsobeno oživující se ekonomikou, dotacemi na nově
zřízená místa či zajímavými rekvaliﬁkačními programy. Řada občanů Ostravy–Jih dojíždí do zaměstnání
do přilehlých průmyslových zón jak ve městě, tak
i v okolí.
Firmy, jejichž výroba se
specializuje na automobilové komponenty, zažívají opětovný boom. Jednou z nich je vratimovská
společnost KES – kabelové
a elektrické systémy, spol.

s r. o. , která patří k předním
výrobcům kabelových svazků pro světlomety a palivové systémy. Bez jejich výrobků se neobejde téměř žádný
automobil jezdící po evropských silnicích.

Kabelové systémy dodávají např. do značek jako Audi,
Bentley, BMW, DAF, Daimler,
Ferrari, Ford, Lamborghini, Landrover, MAN, Nissan,
Opel, Rolls-Royce, Seat, Škoda, Volvo, VW a dalších.
„Schopné lidi, kteří chtějí pracovat v moderní ﬁrmě
a zdokonalovat se, hledáme
neustále,“ říká jednatel ﬁrmy
KES Martin Svozil. „V současné době hledáme zaměstnance jak do výroby, tak
i kolegy na zajímavé technické profese,“ upřesňuje.
Kromě okamžité smlouvy
na hlavní pracovní poměr,
systému vzdělávání, kariérního růstu a peněžních odměn poskytuje společnost
svým zaměstnancům zajímavé beneﬁty. Více o nich
najdete na www.kes.cz.
„Jsem přesvědčen, že
dobré pracovní podmínky
v naší ﬁrmě a snadná dostupnost do Vratimova pomůže číslo nezaměstnanosti
v Ostravě–Jih dostat ještě níže,“ říká jednatel ﬁrmy
(d)
KES Martin Svozil.

Potyčka
v hotelovém
domě
K viditelně zraněnému
muži byla
přivolána 15. ledna hlídka
městské policie. Muž seděl na zemi v hotelovém
domě, měl bouli na hlavě, krvavou ránu na nose
a stěžoval si na bolesti hlavy, nosu, břicha, na závratě a nevolnost. Přivolané
hlídce vysvětlit, že byl při
návštěvě svého známého
na chodbě napaden dvěma muži, jejichž totožnost
znal. Napadenému muži
se po chvíli podařilo utéct
a přivolat pomoc. Po příjezdu záchranné služby byl
převezen na traumatologické oddělení do nemocnice. Agresory se prozatím nepodařilo dopadnout,
případ byl předán k řešení
(gav)
Policii ČR.

Hrála hudba
hlasitě?
Neshody mezi sousedy musela hlídka městské
policie řešit 19. ledna, kdy
byla přivolána k bytovému
domu po oznámení na hlasité pouštění hudby mladou nájemnicí.
Jeden z obyvatel uvedl, že k podobnému narušování občanského soužití dochází opakovaně
a nepomohla ani domluva.
Strážníci zazvonili na problémový byt v 8. patře
a obeznámili mladou ženu
s přestupkovým jednáním,
které bylo postoupeno příslušnému správnímu orgánu. Žena se však hájila, že
hudbu toho dne nepouštěla, má jen zapnutou televizi a v minulosti byla upozorněna sousedy pouze
jedenkrát a ihned hudbu
(gav)
ztlumila.
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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

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

ANTONÍN
ANTONÍN

PŘIJÍMÁ

Vytvořil jsem fukční plán celého procesu prodeje či koupě nemovitosti a zakládám si na kvalitním zpracování inzerovaných nabídek. Díky
tomu v relativně krátkém čase dosahuji výsledků, se kterými jsou mí
zákazníci spokojeni. Co pravděpodobně oceníte při naší spolupráci?
t
t
t
t

loajalitu k zákazníkům
dostupnost pro zákazníky
zájem o potřeby zákazníků
úpřímné a férové jednání

t
t
t
t

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

733 164 162

SC-351863/02

antonin.krumnikl@re-max.cz

SC-350088/06

Pokud zvažujete prodej nebo nákup nemovitosti v
O
Ostravě
a okolí zavolejte nebo napište email. Udělám
si dostatek času k nalezení řešení, které Vám bude
vyhovovat.

Daliborova 421/15, 709 00 Ostrava–Mar. Hory

BRIGÁDY

Práce pro každého!
ho!

prodejna zdravotnických poteb a služby

Servisman/ka elektroniky
y

¾ NOVÁ KOLEKCE POHODLNÉ OBUVI

Dlouhodobá práce
za 17.500 měsíčně.

Tel.: 777 703 501

¾ NÁPRAVA ZARSTAJÍCÍCH NEHT METODOU ARKADY

Praxe není nutná, zaškolíme Vás.
Rozjeďme společně nové servisní centrum - příjemné prostředí
ředí
a kariérní růst.
Příspěvek na stravování, týden dovolené navíc.
Výborná dopravní dostupnost: Ostrava

¾ PÍSTROJOVÁ (SUCHÁ) PEDIKÚRA
(šetrná, vhodná pro diabetiky))

www.medicia.cz

www.zarostlynehet.cz

KONTAKT NA INZERCI
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Vážení klienti,
UZÁVRKA INZERCE DO BEZNOVÉHO VYDÁNÍ
JIŽNÍCH LIST JE JIŽ 11. 3. 2016.
Máte-li zájem o umístní inzerce, prosím
volejte nebo pište na uvedený kontakt.

www.vodar.cz
PRÁC
CE PRO
OVÁD
DÍME:

SC-351765/02

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE
Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Tel.: 777 703 501

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181
e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

SC-361286/01

www.manpower.cz

¾ NÁPRAVA DEFORMOVANÝCH NEHT

SC-361161/01

Tel: 558 272 838, pcz@manpower.cz
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To nejlepší rozhodnutí, které můžete při prodeji nebo nákupu nemovitosti udělat.

Poskytuji nadstandardníí realitní služby v Ostravě a okolí.

děti a žáky se zdravotním postižením a autismem

• vzdělávání v malém kolektivu dětí
• přípravné třídy – pro děti
v posledním roce před vstupem do školy
• logopedická péče
s dohledem klinického logopeda
• Son-rise program – Cesta z autismu
• výuka alternativní komunikace – pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami a PAS
• rekreační pobyty
• svoz a rozvoz dětí a žáků
www.volgogradska.cz
www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/
Telefon: 602 713 226

SC-351773/02

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

Soukromá základní škola
a mateřská škola, s. r. o.
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Kde pomáhají dotace
Zásadním rozhodnutím vedení obvodu je pokračovat v zateplování a snižování energetické náročnosti veřejných budov obvodu, zejména základních
a mateřských škol. Příkladem je příprava žádosti
o dotaci na zateplení tělocvičny při ZŠ Kosmonautů 15 nebo revitalizace objektu jídelny ZŠ Srbská.

Přírodovědné učebny (číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/30.01586)
Projekt byl realizován na základních školách Chrjukinova,
Provaznická a Horymírova a ﬁnanční náklady na tento projekt činily 3 082 925 Kč

Učebny fyziky a chemie (číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/30.01582)
Do projektu se v našem obvodu zapojily základní školy Horymírova, Jugoslávská, Klegova, Krestova a Kosmonautů 15. Celkové výdaje na projekt činí 7 365 662 Kč

Nové učebny
Cílem obou projektů na
fotkách byla modernizace učeben pro výuku fyziky, chemie a přírodovědných učeben na základních
školách, odpovídají současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování.
Žáci i učitelé mohou tak využívat tradičních i netradičních výukových metod.

Rozvoj školství
a volného času
je stále prioritou
„Připravujeme kroky vedoucí ke zkvalitnění trávení edukativních a volnočasových
aktivit v městském obvodě
Ostrava-Jih, za zmínku určitě
stojí příprava žádosti o dotaci na vybudování sportovního
víceúčelového hřiště na ulici Charvátská (při CDU sport)
nebo záměr o získání ﬁnanč-

ních prostředků z Integrovaného operačního programu
(IROP) na rekonstrukci objektu v Zálomu (vybudování
komunitního centra pro děti
a mládež),“ uvedl radní Adam
Rykala. V neposlední řadě se
budou připravovat projekty
týkající se modernizace vybavení základních a mateřských
škol (např. pokračování v modernizaci odborných učeben
nebo nákup edukativního vybavení pro naše nejmenší děti
ve školkách).
„V minulém programovém
období 2007–2013 byla výstavba a rekonstrukce sportovišť při základních školách
prioritou Regionálního operačního programu Moravskoslezko, bohužel dnes už

nelze tyto investiční akce ﬁnancovat s dotační podporou a tak investice hradíme
z vlastního, obecního, rozpočtu,“ doplnil k rozvoji obvodu Adam Rykala.

Mimoškolské priority
Příkladem zapojení externích zdrojů ﬁnancování (dotací) v dalších oblastech je
modernizace vybavení pro
třídění odpadu v městském
obvodě Ostrava-Jih. Tato investiční akce počítá s částkou 850 000 Kč. Dále se oddělení strategického rozvoje
věnuje získání dotací na výstavbu nových cyklostezek
a odstranění imobilních prvků v občanské vybavenosti.
(fol)

V roce 2015 se s využitím dotací uskutečnily nebo připravily tyto investiční akce:
Název projektu

Zahájení a ukončení
realizace projektu

Výše dotace dle rozhodnutí
o poskytnutí dotace (v Kč)

Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava-Zábřeh

2015/2015

7 110 113,4

Zateplení objektu družiny u ZŠ Klegova,
ZŠ A. Kučery a ZŠ Krestova, Ostrava-Hrabůvka

2015/2015

8 033 139,00

Zateplení objektu školky Patrice
Lumumby 14 v Ostravě-Zábřehu

2015/2015

1 317 984,06

Zateplení ZŠ B. Dvorského, Ostrava-Dubina

2015/2015

29 268 276,30

Revitalizace mateřské školy
Adamusova 7, Ostrava-Hrabůvka

2015/2015

2 859 174,00

Zateplení a výměna oken
základní školy Volgogradská, Ostrava-Zábřeh

2015/2015

10 183 851,90

Zateplení objektu ZŠ Horymírova, Ostrava-Zábřeh

2015/2015

10 223 622,35

Přírodovědné učebny

2015/2015

2 599 931,21

Učebny fyziky a chemie

2015/2015

6 260 812,73 (předpokládaná částka)
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Interaktivní
pomůcky
Dorozumívat se mluvenou řečí patří mezi speciﬁcké lidské schopnosti. Jsou
však mezi námi i ti, kteří
z důvodu různého hendikepu komunikovat nemohou
vůbec nebo jen v omezené míře. V mateřské škole
Fr. Formana našli náhradní způsoby, kterými by se
mohly děti s hendikepem
vyjadřovat a aktivně ovlivňovat svůj život. A co více,
získali podporu i mimo
hranice obvodu. Nadační
Fond Vítkovice Steel podpořil nákup interaktivních
pomůcek částkou ve výši
200 000 Kč.
„Dětem tak můžeme zakoupit nové interaktivní pomůcky, které umožní jejich
aktivní zapojení do vzdělávacího procesu. Cílem našeho projektu je dát každému dítěti právo na vzdělání,
možnost zažít úspěch a najít své místo v životě. Tímto bychom chtěli poděkovat a vyzdvihnout pomoc,
která přišla v pravý čas
a na správné místo,“ uvedla ředitelka školky, Martina
Raková.

jižní listy

Lyžování se Sluníčkem

Děti z mateřských škol J. Maluchy a A. Gavlase z Ostravy–Dubiny si na konci února užily
lyžařský kurz na Bílé. Poslední den se děti předvedly rodičům, kteří jim přijeli v plném po(ter)
čtu fandit, na lyžařských závodech.

Modelářská show
Modelářský klub při ZŠ B. Dvorského pořádá
PAPÍR SHOW OSTRAVA 2016, která proběhne z pátku 18. 3. na sobotu 19. 3. přímo v prostorách základní školy. Jedná se o 12. ročník
největší mezinárodní soutěže a výstavy papírových modelů v regionu severní Moravy
a Slezska. Návštěvníci i soutěžící se
mohou těšit na modely Firebox, modely z doby Karla IV,, Bestrovy tanky, modely IZS (hasiči, policie,..), agro
modely, Dakar, zvířata a ﬁgurky. Více
informací k akci i přejímce modelů na e-mailu svobodamartins@seznam.cz a telefonu 773 253 124.

(ter)

Děti dětem

Kočky pro radost

Výzdoby čekárny dětské chirurgické ambulance při Fakultní nemocnici Ostrava v Porubě se ujali žáci třídy 6. B
základní školy Klegova, čímž pokračuje hodnotná vzájem(ter)
ná spolupráce.

Kočky pro radost, to je název školního projektu, během
kterého starší žáci ZŠ Kosmonautů 13 a jejich učitelé upletli 25 kusů kočiček různých
barev a mladší žáci namalovali a slepili spoustu barevných kočičích obrázků. Osobně předané výrobky udělaly
16. února radost v Domově
pro seniory Zlaté Slunce. Žáci
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si připravili i krátký kulturní program. „Bylo to nevšední setkání. Nakonec jsme byli
obdarováni také my. Nejen
dobrým pocitem, že jsme někomu udělali radost… každý
z nás si odnášel záložku do
knihy, vlastnoruční výrobek
babiček a dědečků ze Zlatého Slunce,“ komentují akci sa(ter)
motní žáci.

školství

jižní listy

Představujeme: Mateřská škola Harmonie

Příjemným místem pro
předškolní děti je mateřská škola Harmonie, která se nachází v klidné části
Ostrava-Hrabůvka
na
ulici Zlepšovatelů. Mateřská
škola, která byla postavena již v roce 1952, má branky v opačné straně oplocení
zahrady a umožňuje tak rodičům zkrácení cesty k blízké zastávce MHD. Přízemní budova má od roku 2011
novou trojbarevnou fasádu.
Ve školce jsou děleny třídy
na Sluníčka a Motýlky a každá z tříd má vlastní vchod
do šatny. Třídy však sdíle-

jí společnou hernu, aby se
děti naučily sžívat s větším
kolektivem. Herna nabízí dostatek prostoru ke spontánnímu pohybu a hrám. Velkou
předností této školky je také
samostatná jídelna.
Mateřská škola je vybavena přirozeně laděnými nástroji (džembe bubny, tibetské mísy, šamanský buben,
koncovky, salašnická fujara, didgeridoo, brumle, ústní harfa apod.) a perkusními nástroji. Svoji image
posílila prováděním muzikoterapeutických pohádek
a skupinových forem aktivní

i pasivní muzikoterapie dle
PaedDr. Lubomíra Holzera
pro děti i rodiče.
Věkově smíšené třídy poskytují všem dětem přirozené prostředí, ve kterém mají
i nejstarší děti svůj prostor
prostřednictvím individuálních a skupinových činností, kroužku pro předškoláky,
kterého se účastní rodiče,
a keramického kroužku. Děti
mají dále možnost se hravou formou seznámit s anglickým jazykem.
V mateřské škole Harmonie oslovují rodiče i děti jmény a tento osvědčený způsob
komunikace školku obohatil
o prožívání pohody, vzájemného respektování a úcty.
Mateřská škola Harmonie se stejně jako jiné školky z městského obvodu Jih

zapojila do plavání pro děti.
Dětičky dojíždějí pravidelně
jeden den v týdnu do plaveckého bazénu ve Fryčovicích, kde je vyučují odborníci z plavecké školy Žabička.
Městský obvod Ostrava-Jih
přispívá školkám na dopravu do tohoto plaveckého
zařízení. Plavání se účastní děti z různých tříd dle naplněnosti autobusu. Plavání
je pojato zábavnou formou,
aby se děti naučily plavat
s radostí. Lektoři vymýšlejí různé hry a úkoly, hrají na harmoniku. Po plavání je za odměnu čeká sauna
a vířivka, aby se odreagovaly a nahřály si protažené
svalstvo. Milé paní učitelky si
s dětmi při cestě tam i zpět
zpívají a ukazují jim krásy
(nez)
přírody.

23

SC-361024/01

