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AKTUALITY
AKTUÁLNĚ

ZASTUPITELSTVO
BUDE 1. ZÁŘÍ VE 13 HODIN

občany o shovívavost a trpělivost při vyřizování svých záležitostí
a děkujeme za pochopení.

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 1. 9. ve 13 hodin v sále kulturního domu
K-TRIO v Hrabůvce na Dr. Martínka. Z každého jednání zastupitelstva
je pořizován video záznam, který naleznete společně s reportážemi
z našeho obvodu na Youtube kanálu Městský obvod Ostrava-Jih.

LETNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY
Také v letních měsících se na tržnici na náměstí SNP objeví
farmáři a řemeslníci se svými produkty. Konkrétně v termínech
20. 7. a 17. 8.

PREVENCE KRIMINALITY PŘINÁŠÍ
VÝSLEDKY, TRESTNÁ ČINNOST KLESÁ

NAVYŠUJEME PŘÍSPĚVEK
NA PŘEDZAHRÁDKY

Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih zařadili na minulém
zasedání jako jeden z hlavních bodů projednání bezpečnostní situace v obvodu a vyhodnocení preventivních aktivit za rok 2015.
Z prezentace Policie ČR vyplynulo, že loni oproti předešlému roku
kriminalita v obvodu výrazně klesla. Celkový počet trestných činů
v Ostravě-Jih klesl o 853 skutků, to znamená o 23% (ze 3.684 trestných činů v roce 2014 na 2.831 v roce 2015). Zároveň se zlepšila také
objasněnost případů a přesáhla 40 %.

Příspěvek na zakoupení rostlin na předzahrádky bytových
domů je navýšen na 1000 Kč. Formou darovací smlouvy může
být v rámci roku příspěvek vyplacen vždy jen jednou na jeden domovní vchod. O dar si můžete požádat na odboru dopravy a komunálních služeb až do 30. 10. Podmínkou pro ty, kteří dar čerpají,
je zaslání alespoň jedné fotograﬁe původního stavu a tří fotograﬁí
nového stavu na speciální e-mail zahradky@ovajih.cz, případně
jejich doručení na příslušný odbor.

HLAS STANDY HRANICKÉHO
ZAZNÍ NA NOVÉ DESCE

LETNÍ KINO

K nedožitému výročí 65. narozenin známého ostravského zpěváka připravili jeho bývalí spoluhráči (nyní hrající pod názvem Limetal) dvoupísničkový singl s využitím starší zvukové stopy Hranického věnované rodinou. Výtěžek z prodeje limitované edice
poputuje na konto Mobilního hospicu Ondrášek. „Když onemocněl
zpěvák tehdejší skupiny Citron Stanislav Hranický, obrátila se jeho
rodina na Mobilní hospic Ondrášek s žádostí o pomoc. Ondrášek
doprovázel zpěváka i jeho rodinu v posledních dnech. Hudební
kamarádi Standy Hranického teď mobilnímu hospici děkují. A my
děkujeme také,“ vzkázali na svém Facebooku lidé z Ondrášku.
CD je k zakoupení na www.limetal.cz a na koncetech.

na bývalém fotbalovém hřišti
12. 7.
21:00
Gangster Ka
krimi/drama/thriller, Česko 2015
9. 8.
21:00
Deadpool
akční/dobrodružný, USA/Kanada 2016
Dětské promítání:
6. 9.
20:30
V hlavě
animovaný/dobrodružný, USA 2015
Dětskému promítání předchází doprovodný odpolední program.
Na všech promítáních je zajištěno občerstvení a dobrá nálada.

VYUŽITÍ BÝVALÉHO HŘIŠTĚ

OMEZENÍ PROVOZU

Na bývalém fotbalovém hřišti se letos uskutečnila a ještě uskuteční řada akcí – pouť, přímé přenosy zápasů na EURU 2016 nebo
letní kino. Máte nápad na jiné využití? Pokud ano, napište nám na
redakci jizni.listy@ovajih.cz.

V období od 1. 7. do 30. 8. bude probíhat malování kanceláří
a chodeb v budově „B“. Dojde tedy k částečnému omezení provozu odborů umístěných v této budově. Z tohoto důvodu žádáme

NABÍDKA VOLNÝCH STÁNÍ PRO VOZIDLA I MOTORKY
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

01 Fr. Formana

Dubina

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

33 Vl. Vlasákové

41 B. Václavka

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

PP

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

PP

1, 2, 6, 12, 15, 24, 29, 31, 37

NP

65

PP

1, 2, 8, 10, 12, 16, 19/2, 20, 24, 26, 30, 34, 41/2, 53

NP

65, 67

PP

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

NP

60/2, 77
5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19/2, 20, 26, 27, 28, 31, 33

Volná stání
pro motorky

Bělský Les
9/1

Bělský Les

42 B. Václavka

Bělský Les

PP

51 L. Hosáka

Bělský Les

PP

15/1, 40/1

Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 800,- Kč včetně DPH a pro parkování 1 motorky
ve výši 400,- Kč včetně DPH. Vyřizuje: Pavla Šimáčková, tel.: 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz
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AKTUALITY
ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou tady a s nimi oblíbená doba radovánek, koupání, dovolených i dětských táborů.
Co vás napadne u slova „paprsek“? Pro mě to slovo přímo vyzařuje teplo, představuje pro mne podporu růstu, směrování k něčemu příjemnému, užitečnému. To vše, a navíc obrovskou radost
přítomných dětí i dospělých jsem cítil při slavnostním otevření Paprsku - mateřské školy se speciálním vzděláváním u nás na Jihu. Tato
jedinečná školka nabízí předškolní vzdělávání dětem se zdravotním
postižením ve věku 3–7 let. Asi by nevznikla, nebýt jednoho skromného rodiče s velkým srdcem, pana Petra Sikory, který tento projekt
značně a nejen ﬁnančně podporuje.
Těší nás řada dalších dokončených projektů, umožňujících prožít
pěkné prázdniny i těm, kteří se nebudou vydávat na cesty a stráví
léto na Jihu. Děkuji za pochvalné reakce na budování nových sportovišť i pořádání veřejných akcí pro všechny generace. Některé z nich
už ocenila také odborná veřejnost – předprostor kina Luna získal
čestné uznání Grand Prix architektů. I nadále se budeme snažit učinit z Jihu dobrou adresu a místo, kterému nechybí možnosti pro příjemné prožití volného času.
První červencový týden proběhne ve znamení hned dvou státních
svátků ČR. Připomeneme si slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje
a osobnost Mistra Jana Husa. Mimochodem, víte, že téměř každý den
v roce se ve světě slaví nějaký svátek? Například 6. 7. je také Mezinárodním dnem objetí zdarma i Světovým dnem polibku. V červenci se
slaví mimo jiné Světový den UFO, Den čokolády, Den pojďte se vykoupat v řece, Den lízátek. V srpnu pak třeba Den leváků a Evropská
noc pro netopýry. Důvod k letní oslavě si zkrátka může najít každý.
Letní dny na úřadu budou kromě běžné agendy zasvěceny zpracování vašich realizovatelných návrhů na využití participativního rozpočtu. V podzimním hlasování pak sami rozhodnete, který z návrhů
bude pro náš Jih nejlepší.
Přeji všem spoluobčanům krásné prázdniny a příjemné letní dny

Martin Bednář, starosta

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

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

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

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

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

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

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

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

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

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

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady MO Ostrava-Jih • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz,
tel.: 599 430 317 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně (kromě července) v nákladu 50 900 výtisků
• Datum vydání: 30. 6. 2016 • Číslo: 6 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Foto titulní strana:
Slavnostní otevření workout hřiště a pumptracku / Martin Grobař • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 5. 8. 2016.
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HISTORIE
V CENTRU
DĚNÍ

OSTRAVA-JIH: DOBRÁ ADRESA PRO ŽIVOT

muláře. Do konce roku budou přidány informace o nebytových
prostorech a aktivována elektronická přepážka, která zajistí snazší
a rychlejší komunikaci mezi občany a zaměstnanci úřadu.

Více než 100 tisíc občanů Jihu společně tvoří nejlidnatější
obvod v rámci Ostravy. Vedení radnice proto klade velký důraz
také na oblast bydlení. Ani v tomto roce nebude zdražovat nájmy
ve více než pěti tisících obecních bytech, které spravuje. Lepší
podmínky a snadnější orientaci v rámci bydlení v obvodu Jih mají
mimo jiné zajistit domovníci a nový web.

Domovníci v městských domech
„Podmínky bydlení v obecních bytech se snažíme dlouhodobě zlepšovat, a domovnictví vnímáme jako smysluplnou službu.
S ohledem na platnou legislativu jsme museli přehodnotit způsob
výkonu jejich činnosti. Zrušili jsme proto dosavadní smlouvy s domovníky a zároveň jsme vypsali výběrová řízení, do nichž se nejen
dosavadní domovníci mohli přihlásit,“ popisuje současnou situaci
Markéta Langrová a dodává: „Domovníci tak budou stejně jako
doposud vykonávat svoji práci, kterou naprostá většina obyvatel
městských domů oceňuje, činnost však bude zajišťována v rámci
pracovně právního vztahu.“

Nemovitosti.ovajih.cz
„Tyto webové stránky v první fázi poskytují zájemcům přehledné, aktuální informace o volných obecních bytech, garážích
a garážových stáních v parkovacích domech,“ přibližuje poslání nového webu městského obvodu Ostrava-Jih radní Markéta
Langrová. Aplikace Nemovitosti!!! dává možnost speciﬁkovat
kritéria a u vybraných objektů získat parametry i prohlédnout si
je ve fotogalerii. Zájemci na webu naleznou rovněž potřebné for-

RESPEKTUJTE PROTIHLUKOVOU VYHLÁŠKU,
NEPŘIJDETE O DOBRÉ SOUSEDSKÉ VZTAHY ANI O PENÍZE
„Vzhledem k množícím se stížnostem občanů na obtěžování
hlukem považuji za důležité připomenout protihlukovou vyhlášku,
jejímž cílem je ochrana veřejného pořádku omezením hluku,“ říká
úvodem Jiří Dostál, předseda Komise pro bezpečnost, prevenci
kriminality sport a volný čas.
Pro celé území Ostravy, tedy i pro Jih, platí obecně závazná
vyhláška statutárního města Ostrava č. 4/2012. V přesně určených časech reguluje činnosti, které jsou hlavním zdrojem hluku,
případně jsou v rozporu s dobrými mravy. Vymezuje také dobu
nočního klidu.
V praxi to znamená zdržet se činností způsobujících hluk:
o nedělích, státních a ostatních svátcích po celý den;
od pondělí do soboty v době od 20 do 22 hod.;
v době nočního klidu od 22 do 6 hod.

trů od nejbližší stavby určené k bydlení," doplnil Dostál. Výjimku
mohou mít podniky průmyslové a zemědělské výroby, pracovníci údržby komunikací a veřejného prostranství a také pracovníci
údržby veřejně prospěšných zařízení.
„Porušení výše uvedených povinností je spojeno s nemalými
sankcemi přestupkového zákona. Při nerespektování protihlukové
vyhlášky tak můžete dostat pokutu i zákaz pobytu. V současnosti
je připravována nová obecně závazná vyhláška, která bude upravovat pořádání venkovních zábavných akcí,“ doplňuje aktuální
informace Dostál a na závěr dodává: „Doufám, že se nám všem
bude při respektování této zákonem dané ochrany proti hluku
v našem obvodu poklidněji a spokojeněji žít.“

Výjimku z těchto ustanovení tvoří zábavní pyrotechnika, avšak
pouze ve dnech 31. 12. a 1. 1. každého kalendářního roku.
„Pro všechny to znamená povinnost zdržet se provozování
či používání těchto nástrojů: sekačky na trávu, křovinořezu, kotoučové a motorové pily, brusky, rozbrušovačky, pneumatického
kladiva, kompresoru, vrtačky, zábavní pyrotechniky. Za rušení je
považována také střelba ze střelných zbraní, které jsou užívány
k rekreačním, sportovním, výcvikovým a zájmovým účelům, a to
v případě, že k činnosti dochází v menší vzdálenosti než 500 me-
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NEPŘEHLÉDNĚTE

DOVOLENÁ VS. BEZPEČÍ DOMOVA
• na nepřítomnost neupozorňujeme vzkazy na vstupních dveřích či namluvením sdělení na telefonní záznamník
• na zahradě nenecháváme žádné žebříky či nástroje, které by
pachatel mohl užit k násilnému vniknutí do domu

S blížícím se letním obdobím a časem dovolených se také blíží
období, které je rizikové pro bezpečí našeho obydlí. Dovolenou
tráví podstatná část obyvatel v zahraničí nebo i v tuzemsku, přičemž jejich domov může být v této době bez dohledu nebo nedostatečně zabezpečený. Počet trestných činů krádeže vloupáním
za období posledních pěti let má klesající tendenci. Přesto není
na škodu si základní prvky chování připomenout.

Dovolená a sociální sítě
• nezveřejňujeme plány na dovolenou
• sdílíme zneužitelná data pouze s přáteli, nikoliv širokou veřejností
„O fotograﬁe pořízené na dovolené je přece možné se podělit
i po návratu, kdy už víme, že je náš domov bezpečně střežen.
Je vhodné o bezpečnosti sdílení informací poučit také své dětí,
u kterých je využívání sociálních sítí v dnešní době již běžným
standardem,“ doplňuje Palát.

Technické zabezpečení
• kvalitní osvětlení prostoru před objektem / společných
prostor v obytném domě
• bezpečnostní vstupní dveře
• elektronický zabezpečovací systém (zabezpečení majetku
vyšší hodnoty)
„Okna při odjezdu vždy uzavíráme, a to i v případě krátkodobého opuštění objektu. V přízemních objektech bezpečnost oken
a balkonů zcela jistě zvyšují uzamykatelné kliky a bezpečnostní folie,
která zpomaluje postup pachatele. Žaluzie a závěsy před odjezdem
nezatahujeme,“ uvádí k tématu poručík Richard Palát, autor článku.
Pro navození dojmu, že byt či dům není opuštěn, můžeme použít
elektronické spínací hodiny, které nám v určitých časových intervalech budou spínat bezpečnou lampičku, televizor či radiopřijímač.

A co dělat, když už je pozdě?
Pokud zjistíte, že byl náš domov vykraden, snažte se v rámci
možností zachovat chladnou hlavu a klid. Do napadeného objektu nevstupujeme. Uvnitř by se mohl stále nacházet pachatel,
který by vás nebo vaše blízké při stresové situaci mohl ohrozit.
Druhým důvodem je případné zničení kriminalisticky důležitých
stop.
Své cenné věci mějte vždy sepsány, včetně uvedení výrobních
čísel. Vhodné je také pořídit si fotodokumentaci cenných věcí.
Uvedené skutečnosti mohou následně dopomoct policii odcizené věcí vypátrat. Další informace a preventivní doporučení lze
dohledat na webových stánkách zainteresovaných institucí či
subjektů.

Bezpečné chování a návyky
V době naší nepřítomnosti během dovolené je vhodné domluvit se s osobou, které důvěřujeme, aby nám dohlédla na obydlí.
Vybírala nám poštu a reklamní letáky z poštovní schránky, větrala,
zalévala květiny či u rodinného domu sekala trávník.

SC-361771/01

INZERCE
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ZAJÍMAVOSTI

LUŠTĚNÍ PRO DOBRÝ FILM
V tomto čísle jsme pro vás poprvé připravili zajímavost schovanou do
tajenky klasické křížovky. Pět nejrychleji zaslaných e-mailů se správnou
tajenkou a pět prvních dopisů odměníme dárkovými balíčky a lístky do
kina Luna. Tajenku zašlete na e-mail jizni.listy@ovajih.cz nebo s označením TAJENKA na Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700
30 Ostrava-Jih.
Ostatní úspěšní luštitelé se z tajenky dozví označení salesiánského volnočasového střediska, které Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM
Ostrava-Zábřeh na Jihu i díky podpoře radnice provozuje již sedmnáct
let. Více o činnosti střediska, řemeslných, hudebních, sportovních a jiných
aktivitách se zájemci dozví na webu www.ostrava.shm.cz nebo přímo ve
středisku na Volgogradské ulici.

INZERCE

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

ÚČELNÉ, MODERNÍ A POHODLNÉ

KOUPELNY
PRO SENIORY
A INVALIDY

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

POTŘEBUJE
VAŠE
KOUPELNA
ZMĚNU?

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

STAČÍ NÁM
JEN ZAVOLAT.
BUDEME SE VÁM
VĚNOVAT.
ZDARMA ZAMĚŘÍME.

www.petrom.cz
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www.volgogradska.cz
www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/
Telefon: 602 713 226

Do
vy
zás prod
ob án
í

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

ZAJÍMAVOSTI

ZLODĚJE ODHALILY KAMERY A POZORNÝ STRÁŽNÍK
Výborný postřeh prokázal 23. 5. krátce po třetí
hodině ranní strážník provádějící dohled u kamerového systému. Na jedné ze zastávek městské hromadné dopravy v Ostravě-Zábřehu spatřil muže,
který okradl spící ženu. Žena usnula na lavičce autobusové zastávky. Muž kolem ní nejprve několikrát
prošel, a když zjistil, že dívka skutečně spí, vytáhl jí
z kabelky malou toaletní tašku. Poté, co muž shledal, že obsah kosmetické tašky je bezcenný, odložil
ji a znovu se k ženě vrátil. V tom okamžiku však již
byli strážníci na místě. Podezřelý muž hlídce městské policie uvedl, že zde pouze čeká na syna, který

10 LET DĚTSKÉHO SBOROVÉHO
STUDIA OSTRAVA-JIH
Sborové studio oslavilo velkým koncertem
v DK Akord 10 let existence a spřádá další velké
plány - například na další setkání 6. 12. v Akordu.
Tentokrát na vánočním koncertu se zpěvačkou
Bárou Basikovou. Přidáte se? Atmosféru koncertu a informace s studiu a všech sborech naleznete na www.sborovestudio.cz

VÝMĚNA
KOLEJÍ
V termínech 3. 7. až 9. 7.
a 23. 7. a 24. 7. bude na ulici
Palkovského probíhat výměna kolejí tramvajových
linek 7, 11 a 12. I nadále bude
pokračovat zvedání mostů
na Místecké ulici a další výluku tramvajových linek 1 a 2
způsobí také nátěr stožárů
2. 7. Ve všech případech je
náhradní doprava zajištěna.
Více informací naleznete
na www.dpo.cz.

má přijet autobusem. Pro podezření ze spáchání
trestného činu si 60 letého muže i celou událost
následně převzala Policie ČR. (mp)

PODANÉ RUCE POMÁHAJÍ UŽ 15 LET
Oslavu výročí založení organizace pojala organizace jako poděkování osobním asistentkám,
které jsou její největší hybnou silou. Za patnáct
let pomohly Podané ruce téměř 1900 klientům.
„V poslední letech máme ročně průměrně 350 klientů. Deseti klientům poskytujeme službu již více
než 13 let, z toho dvěma od počátku existence naší
organizace,“ uvedla ředitelka organizace Helena
Fejkusová.

MONITORY
DECHU
Jako vůbec první v Ostravě začali na novorozeneckém oddělení Vítkovické
nemocnice před 10 lety půjčovat rodinám domů monitory dechu. Přístroje chrání
kojence před takzvaným
syndromem náhlého úmrtí.
Službu může oddělení čerstvým rodičům nabízet díky
podpoře Nadace Křižovatka,
která 6. června nemocnici
věnovala dalších 16 nových
monitorů. Kromě vybavení,
které si mohu rodiče zapůjčit domů, je monitorem
vybavena každá postýlka
na oddělení.

S KÝM ZAŽIJEME OSTRAVU JINAK?
Pokud se během letního lenošení začnete nudit, můžete se zapojit do organizace akce Zažít
Ostravu jinak nebo si ji jen zapsat do diáře a přijít
17.9. ke kinu Luna.
Koordinátorka pro Jih:Monika Bobková,
mona.bobkova@gmail.com, 739 524 588
INZERCE

MÍSTO PRO VŠECHNO
A PRO KAŽDÉHO

ŠKODA Octavia Combi.
Prostor v nejkrásnější podobě.

NOVÉ DOTACE
NA ROK 2017

Poznejte automobil, se kterým najdete společnou řeč.
S vozem Octavia Combi si budete skvěle rozumět
v otázkách prostornosti, praktických řešení
a ekonomického provozu. Správné rodinné auto však
nemluví jen řečí čísel. Proto jsme naše kombi vybavili
nadčasově elegantním designem, stejně jako řadou
vyspělých bezpečnostních prvků. Seznamte se s vozem
ŠKODA Octavia Combi přímo u nás.
skoda-auto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozu
Octavia Combi: 3,8–6,4 l/100 km, 96–149 g/km

ADIV, spol. s r.o.
Ruská 2877/82
703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: 596 780 978
www.adiv-skoda.cz
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Městský obvod vyhlašuje aktuální výzvy pro oblasti školství a vzdělávání
a kultury; volného času dětí
a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální péče
na rok 2017. Příjem žádostí o poskytnutí peněžních
prostředků pro tyto oblasti bude probíhat od 1. do
15. 10., informace můžete
najít již nyní na webu www.
ovajih.cz v sekci Občan /
Účelové dotace a granty.

www.ovajih.cz

ZBLÍZKA

TECHNICKÉ SLUŽBY V AKCI
Znovu zřízené Technické služby Ostrava-Jih dokazují svůj význam ve službách veřejnosti. Se strojem na drobné
opravy chodníků od února do začátku června opravili na 300 výtluků v lokalitách ulic Proskovická, Volgogradská,
A. Poledníka, Tarnavova, Mitušova, Klegova, Dolní, Krasnoarmějců, Fr. Hajdy, Moravská a dalších 15 ulic, základní
školy Dvorského a MŠ A. Gavlase.
•

opravy a nátěry laviček (více než 100 kusů laviček)
Fr. Lysky 2, Plavecká 8, Svornosti 57, ZŠ Lukášova, Čujkovova 23, Markova

likvidace černých skládek (průběžně)
Gerasimovova, Čujkovova, Rudná

•

opravy a likvidace mobiliáře (10 kusů)
J. Misky 7, A. Gavlase 26, 28, J. Maluchy

ořezy zeleně (průběžně)
B. Četyny 1-7, cyklostezka Husarova, Jubilejní 71-75, Asejevova 18, Holasova 2, Výškovická 86

•

pletí záhonů
Kotva, betonové květináče Savarin, podchod Lumírova,
Železňák

•

odstraňování závad podle požadavků občanů
požadavky přijaté přes web čistota.ovajih.cz

•

farmařské trhy
příprava stánků a jejich následná demontáž, nátěry a další
práce

•

příprava památních míst k pietním akcím

•

výpomoc při očkování psů

V průběhu dubna a května zajistily TSOJ například
•

•
•

likvidace laviček na přání obyvatel (celkem 20 kusů laviček)
B. Četyny 4-6, Výškovická 56, J. Škody 9, Provaznická 81

•

odstraňování sušáků a klepáčů (přibližně 40 kusů)
Volgogradská 122, Jugoslavská 23, Jižní 13-19,
Výškovická 168

•

opravy a nátěry pískovišť (celkem 20 kusů)
J. Maluchy 11, Zimmlerova 23, Lumírova 18

•

likvidace suchých stromů (přibližně 30 kusů)
Aviatiků, Tarnavova, Horymírova

STUDENTEM V KAŽDÉM VĚKU

VĚDECKÝ JARMARK

Univerzita třetího věku poskytuje osobám nad 55 let všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Gratulujeme absolventce Zdeňce Krayzlové.

Elektrické jevy, chemické reakce nebo pokusy s barvami, to
všechno si mohly vyzkoušet děti, které 2. 6. navštívily Vědecký
jarmark pořádaný ZŠ B. Dvorského 1.

TRUSINŠTÍ SI SVÉ ANO ZOPAKOVALI PO 50 LETECH
Paní Edita se narodila v září 1940 v německém Bottropu, průmyslovém Porúří, kde byli rodiče nasazeni na nucené práce, jako
druhá ze tří dcer.. Po návratu do Československa vystudovala v Ostravě Vyšší odbornou hospodářskou školu a nastoupila na OKR.
Svůj volný čas trávila až donedávna na zahradě pěstováním květin.
Se svým mužem, Josefem Trusinským, se seznámila ve sportovním oddíle badmintonu UNIE Hlubina, kde byli oba trenéry mládeže a dorostu. Pan Josef se narodil v Ostravě a po promocích
na Vysoké škole báňské, Hornicko-geologické fakultě, v roce 1964
nastoupil na Důl Hlubina jako vedoucí důlní měřič. Oba manželé
mají radost nejen ze svého syna Tomáše, ale také malého Tomáška,
vnuka, který nyní chodí do 4. třídy. Oddávající byla místostarostka
Hana Tichánková, ceremoniářkou Šárka Zubková.
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Chci
víc,
než je zvykem.
ZDARMA
LET
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U konto
Chtějte víc od svého účtu. U konto zdarma s výběry
ze všech bankomatů u nás i v zahraničí.
Stačí si měsíčně posílat příjem ve výši alespoň 12 000 Kč.
UniCredit Bank (budova KIMEX)
Horní 1642/55a, Ostrava

Garance podmínek na 10 let – banka tímto klientovi zaručuje poplatkové zvýhodnění po dobu deseti let od uzavření této smlouvy, pokud bude majitel účtu splňovat všechny stanovené podmínky pro tento typ
produktu. Výše měsíčního poplatku za vedení konta, který bude účtován při nesplnění podmínek, se může změnit podle míry inflace v ČR a výše měsíčního limitu pro příchozí platby podle průměrné mzdy v ČR.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.
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Michal Durčák, ředitel pobočky
mob.: 725 920 739
e-mail: michal.durcak@unicreditgroup.cz

ROZHOVOR

NA ÚŘADĚ LIDSKY

Takzvané komunální služby, které
často považujeme za samozřejmost, mají základ v náročné administrativě. I přesto si odbor dopravy a komunálních služeb uchovává
lidský přístup pod taktovkou místostarostky Věry Válkové.
Co vlastně takové komunální služby,
pro mě těžce uchopitelný pojem, zahrnují? Služby pro komunitu lidí?
V podstatě ano. Náš odbor se stará
o údržbu komunikací, zeleně, odpady, ale
také provoz hřišť, pískovišť u domů, veřejných prostranství, památníků a uměleckých děl v obvodě včetně hřbitova.
Na všech těchto záležitostech denně
pracuje 18 zaměstnanců. Dále pod sebou
máme Technické služby Ostrava-Jih.
Vaší prací, jakožto místostarostky, je
zejména komunikace s lidmi a směrování
činností odboru dopravy a komunálních
služeb podle zájmů veřejnosti. S jakými
problémy se nejčastěji setkáváte?
Lidi asi nejvíce trápí poničené chodníky a nedostatek parkovacích míst. To jako
radní vnímáme už od začátku našeho
působení na radnici a snažíme se požadavkům lidí co nejlépe vyhovět. Bohužel
požadavků, a rozhodně oprávněných, je
takové množství, že nám rozpočet a zákony brání v rychlém řešení.
Takže když jako občan chci, aby radnice opravila chodník před mým domem,
co pro to můžu udělat? Co pro to může
udělat radnice?
Lidsky řečeno – úředníci posoudí stav,
přidají spis o konkrétním chodníku k dalším
problematickým chodníkům a připravují
podklady pro studii nového řešení nebo
projektovou dokumentaci, podle konkrétního problému. Na řadu často přichází
schvalování radou, vyřízení stavebního povolení a další administrativní náležitosti, vyhlášení a soutěžení dodavatele projektové
dokumentace a následně zhotovitele stavby. Všude jsou lhůty v rámci dodržování
Zákona o veřejných zakázkách. Navíc důsledně dodržujeme transparentní přístup.
Tedy shrnuto: předchází opravě opravdu
dlouhý proces, který uživatel chodníku nevidí, ale bez něj to bohužel nejde.
Kilometry a kilometry chodníků, které
na Jihu jsou, se přes noc neopraví, ale je
nějaký způsob, jak to urychlit? Nebo alespoň opravit přednostně ta nejhorší místa?
Drobné opravy chodníků a silnic s as-
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faltovým povrchem jsme už hodně urychlili. Znovu jsme založili technické služby a ty díky nově zakoupeným strojům
na výtluky a drobnější opravy zvládají
takřka na počkání. Jen v období od února do začátku června opravily Technické
služby Ostrava-Jih na 300 výtluků. Co
se přednostních oprav týká, nemůžeme
se rozhodovat jen na základě stížností.
Paradoxně na ten nejhorší stav si nemusí nikdo písemně stěžovat a na drobné
poškození může stížnost radnici zaslat
celý bytový dům. Proto řešíme plošné
mapování stavu chodníků (včetně materiálů, z kterých jsou zhotoveny) v celém
obvodě, tedy na více než šestnácti tisících
hektarech. Tato pasportizace nám umožní určit skutečné priority v postupu oprav.
Obvod je velký, takže než opravovat naslepo, věnujme tomu čas a udělejme to
dobře. Po výsledcích budeme chodit následující desetiletí.
Máte ale i jiné, příjemnější věci na starosti. K těm určitě patří dětská hřiště.
Jedno z těch, které máte ve správě, jsme
si zajeli nafotit na Lumírovu ulici.
Hřiště jsou určitě příjemnější. Za nás
jsme si museli vystačit s klepáčem na koberce, takže když vidím, jaká úžasná
hřiště nám na Jihu vznikají, nemůžu se
vynadívat. Obnovujeme malá hřišťátka
mezi domy, která jsme kvůli nařízením EU
museli v řadě případů odstranit, a hřiště
na Lumírově je jedním z těch velkých.
Každý rok plánujeme postavit nejméně
čtyři.
Každý, kdo sleduje aktuality na webu

obvodu (ovajih.cz), si mohl přečíst, že
na hřiště se promění i některé staré asfaltové plácky mezi domy. Je to tak?
Je to tak. Dokonce jsme připravili i hřiště pro dospělé. A teď nemyslím workouty,
ale sportoviště, na kterých se dá hrát nohejbal, basketbal nebo jiný sport. Záleží
jen na tom, na který budou mít lidi zrovna chuť a vybavení. Na druhé straně jsou
vytipovány taky ony asfaltové plácky, ze
kterých se brzy stanou nová parkoviště.
Nová parkoviště jsou téma samo pro
sebe. Aut přibývá a na Jihu je hustá zástavba, jak tedy řešíte nová parkovací místa?
Buď upravujeme zmíněné plácky, nebo
upravujeme současná stání, nebo budujeme úplně nová, ale také změnou dopravního značení může dojít k navýšení parkovacích stání (např. zjednosměrnění ulice).
Záleží to na konkrétním místě, protože
samozřejmě chceme v obvodu zachovat
i dostatek zeleně. Aktuálně náš odbor pracuje se 45 lokalitami, na kterých v součtu
vzniknou stovky nových parkovacích míst.
Bližší informace si mohou lidé dohledat
na webu v kolonce aktuální projekty.
Váš odbor organizuje i farmářské trhy.
Jaký na ně máte vy osobně názor?
Farmářské trhy jsou tak trochu moje
dítě. S nápadem je pořádat jsem oslovila kolegy z vedení a jsem ráda, že jsme
nápad dotáhli a trhy se stávají příjemnou tradicí. Oživujeme tržnici a dáváme
lidem, nejen z Jihu, alternativu k supermarketům. Zároveň nám přibývá farmářů,
včelařů, řemeslníků a dalších obchodníků
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s kvalitními potravinami i jinými produkty.
Máte s trhy nějakou vizi do budoucna?
A víte, že se chystáme rekonstruovat
celou tržnici na náměstí SNP? Už se zpracovává projektová dokumentace na přestavbu stávajících objektů a ploch, ale
o tom podrobněji až jindy.
Teď trochu do soukromí: je něco, co se
pro vás při práci na radnici změnilo?
Manžel se musel smířit s tím, že už
nemá teplý pozdní oběd. Změnilo se
toho hodně – mnoho práce, snaha stihnout toho co nejvíce vytváří stres. Tato
práce ale přináší také radost a hrdost při
pohledu na věci, které se povedly. Začala
jsem si velmi vážit všech úředníků, kteří se
potýkají s veškerou administrativou, stížnostmi občanů a občas až moc náročnými
radními, a i přesto si při setkáních s občany udrželi úsměv na rtech. Všichni máme
ve zvyku málo chválit. To jsem si na radnici
také uvědomila, takže pokud mohu, děkuji všem, kteří nám pomáhají udělat z Jihu
lepší místo pro naše děti a vnoučata.
Povězte, jak trávíte volný čas?
Volného času si velmi vážím, a proto
pečlivě dělím svůj volný čas na čas strávený s manželem a na čas strávený s dětmi,
a hlavně vnuky. Máme velkou zahradu,
o kterou se s radostí starám. Tam pracuji a při tom relaxuji, hledím do zeleného
a kochám se ze všeho, co mi pěkně vyrostlo z malých rostlinek. Máme také pejska, se
kterým rádi chodíme na procházku.

www.ovajih.cz
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KAM ZA SPORTEM?
NA JIHU VZNIKLA NOVÁ PUMPTRACK DRÁHA!
Ostrava-Jih má největší pumptrackovou dráhu v České republice a k tomu i nové workoutové hřiště. Slavnostní otevření proběhlo v sobotu 28. 5. a všichni, kteří se přišli podívat, mohli vidět i ukázky obou aktivit.
V současnosti jde o jedinou pumptrackovou dráhu v Ostravě
a obyvatelé bez rozdílu věku ji najdou v parku mezi ulicemi Plzeňská, Zdeňka Chalabaly a Dr. Šavrdy. Jde o umělou dráhu s terénními nerovnostmi, takzvanými boulemi, a klopenými zatáčkami,
kterou lze v ideálním případě projet na kole bez šlapání do pedálů. K pohonu slouží pohyb nahoru a dolů. Pro udržování rychlosti
je nutné správně „pumpovat“ řídítky a přesouvat těžiště nad kolem. I začátečník si tak výborně natrénuje udržování rovnováhy
a ovládání kola. Dráha je volně přístupná a zdarma.
„V našem obvodu je velmi důležité zajistit pro děti a mládež
rozmanité možnosti využití volného času. Je to jedna z cest prevence kriminality. Proto se snažíme více investovat do zázemí,
které je určeno dětem, a zároveň také organizovat oblíbené tradiční i nové akce, které by mohly děti i starší mládež zaujmout,“
uvedl starosta obvodu Martin Bednář.

Pohodovou partu workouterů a tipy na to, co vše je možné
i téměř nemožné, najdete na fb.com/woclubcz.

Pumptrack je určený pro amatéry i profesionály. Ti při slavnostním otevření doplnili jízdu o efektní skoky.
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TÉMA

Workout hřiště Průkopnická

Workout hřiště Lumírova

WORKOUT 3 + 1

výborně provede informační tabule, na které jsou vyobrazeny
tipy na posilování prsních svalů a bicepsů, zad a tricepsů, břicha
a nohou. Pokud si tedy říkáte, že je na čase zhubnout do plavek,
není nad čím váhat. A kdyby přeci jen bylo, motivaci můžete najít
v párovém cvičení, pro které jsou workoutová hřiště ideální.

Zasportovat si pod letní oblohou na Jihu můžete už na čtyřech
místech – třech zcela přístupných veřejnosti a jednom určeném
pro seniory a organizovanou veřejnost. Prvním místem, o kterém
jsme se již zmínili na vedlejší straně, je workout v parku mezi ulicemi Plzeňská, Zdeňka Chalabaly a Dr. Šavrdy. Další workoutová
hřiště najdete na
•
Průkopnické ulici ve dvoře mezi domy,
•
Lumírově ulici v dolince pod ulicí,
•
Odborářské ulici v areálu domů se zvláštním určením.
Každého začátečníka základními cviky již při první návštěvě

Společné cvičení na Odborářské
20. 7. se od 18 hodin v areálu na ulici Odborářské koná v pohodovém tempu společné cvičení pod taktovkou cvičitelky
Šárky Zubkové. „Ani vysoký, ani nízký věk není žádným kritériem. Cvičíme všichni,“ vzkazuje paní Šárka.

DISCGOLF

SPORTOVNÍ KURZY
PRO VŠECHNY

Skvělým tipem na sportovní odpoledne s rodinou nebo přáteli
je čas strávený na discgolfovém hřišti, které je součástí workoutu
a pumptracku poblíž Plzeňské ulice. Účelem discgolfu je dostat
disk (namísto míčku) do ocelového koše postaveného ve výšce
jednoho a půl metru nad zemí a poté pokračovat s co nejméně
promarněnými pokusy i u dalších, po sobě jdoucích košů. Hru si
můžete vyzkoušet i s jedním diskem (ideálně diskem na střední
vzdálenost), který pořídíte již za pár set korun. Vybavení obsahující několik disků podle doporučené doletové vzdálenosti si můžete zakoupit až při osvojování technik nebo si jej kdykoliv v úředních dnech zapůjčit na úřadě městského obvodu.

V rámci projektu „SPORT PRO VŠECHNY XII.“, na který získal Spolek pro volný čas v Ostravě dotaci mimo jiné i od Úřadu městského obvodu Ostrava–Jih, jsou na letní prázdniny organizovány hned dva kurzy. Počet účastníků každého kurzu je
v zájmu bezpečnosti a kvality jeho konání omezen a přihlášení
zájemci nad stanovený počet účastníků kurzu budou vedení jako
náhradníci.

IN Line kurzy pro děti i dospělé
Už po šesté jsou připraveny IN-LINE kurzy bruslení, tentokrát
s instruktory „Buď IN Line“ ve sportovním areálu U Cementárny v Ostravě-Vítkovicích. Kurzy jsou určeny pro začátečníky
a mírně pokročilé k získání základních a nových dovednostÍ ke
zvýšení bezpečnosti bruslení.

NA DUBINĚ SE HRAJE
STOLNÍ TENIS

Termíny:
Cena / den:
Místo:
Registrace:

13. a 27. 7., 2. a 10. 8. vždy od 17 do 19 hod
50 Kč
U Cementárny, Ostrava-Vítkovice
www.budinline.cz

Lezecký kroužek
Malý kurz lezení pro mládež od 9 do 15 let se uskuteční na nové
lezecké stěně Tendon Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic. Tento
kurz je zaměřen na získání základních dovedností v horolezeckém lezectví a zahrnuje tři po sobě jdoucí lekce.
V klidné lokalitě husté zástavby přibyly dva stoly na stolní tenis
zakoupené úřadem. Kdokoliv s potřebným vybavením si tak může
na ulici Václava Jiříkovského zahrát klasický rekreační sport, vyzkoušet tzv. kolotoč nebo uspořádat malý turnaj. Přejeme dobrou hru!

Termíny:
Cena / kurz:
Místo:
Registrace:
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11., 13. a 15. 7. vždy od 9:30 do 11:00
200 Kč
Tendor Hlubina, DOV, Ostrava-Vítkovice
www.osvolnycas.cz

www.ovajih.cz

NÁZOR

VÝSTAVBA NA JIHU JE V PLNÉM PROUDU
Revitalizace rybníků, fotbalového areálu, sportovního
areálu, rekonstrukce a revitalizace při školách, rekonstrukce hřišť, náměstí Generála Svobody, výstavba parkovišť, autobusová smyčka na ulici Klášterského, nová
dětská hřiště, nové odborné učebny, rekonstrukce tržnice na ulici Čujkovova, regenerace sídliště, výstavba nových sportovišť a doplňování herních prvků mezi domy,
rekonstrukce obřadní síně a řady domů ve správě obvodu, budování výtahů a bezbariérových přístupů v nich.
Náš obvod čeká v nejbližší době řada investic a projektů, na jejichž realizaci se obyvatelé Jihu mohou těšit
ještě letos nebo v následujícím roce. Některé z nich, například čerstvě dokončená pumptracková dráha, největší v České republice, činí náš obvod jedinečným.
Jiné vyplývají z funkce zodpovědného hospodáře, který zušlechťuje a řádně udržuje svěřený majetek. Jaký
projekt je nejbližší vám? A co z hlediska výstavby našemu obvodu ještě chybí?

Věra Válková (ČSSD)

že všechny již zmíněné projekty zlepší kvalitu bydlení v našem
obvodě, ale z pozice řádného hospodáře má radnice před sebou
ještě pořádný kus práce.

Všechny zmíněné projekty mají své opodstatnění a význam
pro ty, kteří bydlí v okolí. Naším úkolem je investice směřovat
do jednotlivých lokalit v obvodu rovnoměrně a smysluplně. Myslím, že se nám to daří. Nestaví se jen nové věci, ale díky nově
zřízeným technickým službám konečně funguje i údržba stávajícího majetku našeho obvodu. Naším cílem je zlepšit podmínky
pro život v našem obvodu. Vyzdvihla bych budování hřišť a sportovišť, které naši předchůdci poněkud zanedbávali. ČSSD ve svém
volebním programu slíbila postavit za volební období 20 nových
hřišť. Prosadili jsme to do koaličního programu a dnes už vidíme
výsledky. Těší nás, že lidé přicházejí s dalšími konkrétními návrhy.
Odpovědět na otázku, co v našem obvodu ještě chybí, není
těžké. Musíme dohnat to, co bylo dříve opomíjené a lidem vadí.
Jde především o nedostatek parkovacích míst a špatný stav chodníků a cest na řadě míst. Zlepšení ale nelze zajistit hned a všude.
V tomto roce jsme se rozhodli vypracovat pasportizaci chodníků, aby každý občan přesně věděl, kdy přijde na řadu opravit ten
„jeho“ chodník. Plánujeme také zrekonstruovat všechny podchody na ulici Plzeňská pod tramvajovou tratí a velmi frekventovanou silnicí, konkrétně u zastávek Tylova, Dolní a Hulvácká, včetně
výstavby nových výtahů.

František Staněk (KDU-ČSL)
Velký dluh vidím ve vybudování bezbariérového přístupu
do budovy OSPODU na Provaznické. Předpokládám, že tento
dluh bude letos splacen ku spokojenosti řady klientů – maminek
s kočárky a zdravotně postiženým. Kromě velkých investic jsem
rád za vybudování zábradlí kolem chodníku vedoucího k zastávce
MHD z DPS Horymírova.

Leo Luzar (KSČM)
Každý občan ve svém okolí může posoudit, jak stávající vedení
radnice v koalici ANO-ČSSD-KDU ČSL plní volební sliby. K efektivnější práci pro občany by možná pomohlo určení priorit a dotažení rozpracovaných záměru do konce než nové projekty pouze
na papíře. Potřebuji kvalitní chodníky, opravené cesty bez výmolů
a děr spolu s udržovanou zelení co nejmíň působící alergie. Chci
mít obvod čistý, bezpečný bez narkomanů, vykradených sklepů
a aut. Věřím, že i bez participativního rozpočtu jsem si jako občan zvolil své zastupitele, aby mé zájmy prosazovali do rozpočtu.
Nepotřebuji nabízet politikům možnost zbavit se zodpovědnosti
za rozhodnutí kde investovat. Realizoval bych moderní veřejné toalety na mnoha místech obvodu. Již od dob starého Říma platí,
že kulturu národa určuje úroveň této služby. Sice je to z volebního
programu KSČM, ale to přece nemůže vadit!

Zdeněk Hübner (OSTRAVAK)
Městský obvod sice v nejbližší době čeká celá řada investic,
ale obávám se, že se zapomíná na to nejdůležitější. K čemu nám
budou sportovní areály, dětská hřiště apod., když si cestou k nim
můžeme způsobit úraz na rozbitých chodnících? Stav některých
přístupových cest a zejména chodníků je již dlouhá léta katastrofální a je nejvyšší čas s tím začít něco dělat. Občané si oprávněně
opakovaně stěžují, že po dešti se chodníky před jejich domy mění
v hluboké kaluže, případně zarůstají okolními keři a trávou. Mimo
to jsem přesvědčen, že nejen obyvatelé sídlišť by zejména ocenili
vznik nových parkovacích míst, kterých podle zpracované studie
statické dopravy v našem obvodě chybí asi 4000. Samozřejmě,

Jan Dohnal (ODS)
Od voleb uběhly téměř dva roky a zatím žádné nové významné
investice nevidím, až na akce, které se připravily už před volbami. Přesto jsem rád, že se radnice snaží pokračovat v projektech,
které se úspěšně nastartovaly v minulém volebním období. Pevně
věřím, že při jejich realizaci bude úspěšnější než při zajištění údržby zeleně.
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www.ovajih.cz

ZAJÍMAVOSTI

TŘIKRÁT STOVKA!

V květnu, červnu a červenci se postupně dočkali toho nejvzácnějšího jubilea paní Marie Bergerová, paní Marie
Dočkalová a pan Miroslav Vojtovič (na fotograﬁích zleva). Všechny tři spojuje vitalita a úsměv na rtech.
Marie Bergerová se narodila v květnu,
vychovala dvě děti a pochází z Dolní Radechové od Náchoda. „K nynější vitálnosti jistě
přispělo i její sportovní založení, aktivní práce
pro Sokol a záliba v turistice, i vysokohorské,“
uvádí Josef Chovanec, vedoucí v Domově
Korýtko, kde paní Marie slaví své narozeniny.
Marie Dočkalová se narodila v Ostravě
a v domově Sluníčko žije až od letošního

roku. Stejně jako jmenovkyně, paní Marie Bergerová, vychovala dvě děti. Nyní
se těší z vnuka Aleše a pravnuček Nikoly a Kateřiny. Paní Dočkalová pracovala
ve Vítkovické nemocnici a jejími zálibami
vždy byly nejen děti, ale také ruční práce
a zahrada.
Nejmladší z této trojice, Miroslav Vojtovič, se narodil ve Starém Zábřehu před

sto lety v červenci a i nyní má rád dobré
víno a v kondici se udržuje štamprličkou
po jídle. S ženou vychovali tři dcery, díky
kterým se pan Miroslav dnes těší z šesti
vnuků, jedenácti pravnuků a jednoho prapravnuka. „5. června se zúčastnil setkání s jubilanty v K-TRIU, plný optimismu
a dobré nálady,“ doplňuje Šárka Zubková
za Výbor pro občanské záležitosti.

MILÝM OSLAVENCŮM PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ
V našem městském obvodě jsou desítky seniorů, kteří v tomto období
přijímají gratulace k dožitým osmdesáti a více letům. S radostí se připojujeme a přejeme všem jubilantům zdraví a dny prožité v pohodě. V červnu
a květnu oslavili krásné výročí:
Marie Dočkalová
Marie Kubánková
Věroslava Sýkorová
Božena Horáková
Františka Zachová
Vlasta Genserová
Božena Horáková
Hana Kuchařová
Jindřich Švidernoch
Zdeňka Šonovská
Emil Pšeja
Světluška Porubová
Ladislav Labič
Oľga Gelnarová
Zdeňka Coufalová
Ludmila Cundová
Vladimír Rotrekl
Ludmila Meňhartová

100 let
96 let
94 let
93 let
93 let
92 let
90 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Božena Březinová
Marie Zitterbartová
Iveta Fischerová
Stanislav Srubek
Miroslaav Čmiel
Jana Bardoňová
Bohuslav Kokeš
Věruška Bubová
František Fianda
Marta Porubová
Jan Hluchník
Antonín Holaň
Alois Holán
Karel Kalina
Notburga Svačinová
Petr Benc
Václav Mokryš
Jaroslav Novotný

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

V červenci své jubileum oslaví:
Miroslav Vojtovič
100 let
Ludmila Hlisnikovská
94 let
Anna Kolářová
93 let
Klára Demlová
92 let
Helena Navaříková
91 let
Valeska Schnürchová
91 let

Jarmila Janovská
91 let
Jarmila Stillerová
90 let
Alice Radová
90 let
Marie Karasová
90 let
Leo Gröger
85 let
Jan Nerad
85 let
Anna Markusková
85 let
Anna Snozová
85 let
Marie Fratričová
85 let
Anna Vargová
85 let
Marta Muroňová
85 let
Jindřiška Matoušová
85 let
Anna Adamcová
85 let
Božena Míčková
85 let
Miroslav Vybíral
80 let
Jaroslav Zbavitel
80 let
Mária Bazgerová
80 let
Františka Sedlářová
80 let
František Minařík
80 let
Jan Řehořek
80 let
Alenka Venclová
80 let
Ervín Harazim
80 let
Ludvík Zapalač
80 let
Anna Rudinská
80 let
Uvedení jubilanti souhlasili se zveřejněním svého jména v Jižních listech.

INZERCE

16

SC-361854/01

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra,
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou,
rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!
Tel.: 603 757 592

SC-361305/03

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

HISTORIE

K 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
LETIŠTĚ V HRABŮVCE

Ve středu 27. května 1936 krátce po desáté hodině dopoledne se na obloze nad Hrabůvkou ozval zvuk leteckého
motoru. Po chvíli se objevil malý dvouplošník ﬁrmy Baťa. Několikrát zakroužil nad obcí a přistál na ploše nově budovaného letiště v polích u silnice mezi Hrabůvkou a Starou Bělou. Jednalo se o první letoun, který využil přistávací
plochu nového letiště v Hrabůvce.
Snahy o výstavbu civilního letiště v blízkosti Moravské Ostravy se poprvé objevily
již v polovině 20. let minulého století. Cílem
mělo být zajistit lepší dopravní obslužnost
rostoucí ostravské průmyslové aglomerace. Jako nejvhodnější místo byla tehdy
vybrána souvislá plocha polí na katastru
Hrabůvky a sousední Staré Bělé. Nerozhodnost v otázce podpory výstavby letiště
ze strany Moravské Ostravy ale vedla nakonec k tomu, že ministerstvo veřejných prací
přednostně povolilo dobudování letiště
v Dolním Benešově na Hlučínsku a stavbu
letiště v Ostravě odložilo na neurčito.

Výstavba letiště
Myšlenka zbudování letiště u Hrabůvky byla znovuobnovena v polovině
30. let. Stavba byla slavnostně zahájena
za účasti starosty Moravské Ostravy Josefa Chalupníka v březnu roku 1936 a již
v červnu bylo možné zažádat o kolaudaci. Přistávací plochu nového letiště tvořila
pokosená louka o délce 1 kilometru a šířce
150 metrů. Dnes bychom tuto plochu hledali v místech ulice Dr. Martínka a Horní,
ohraničené tramvajovými zastávkami Poliklinika a Antonína Poledníka. Součástí letiště byla také odbavovací budova
a hangáry, které se nacházely v prostoru
dnešní Cholevovy ulice. Vlastní hangár
zde měl Ostravský aeroklub a Vítkovické
železárny, které pro své manažery zakoupily na obchodní cesty soukromé podnikové letadlo. Od roku 1937 spojovala první pravidelná linka Ostravu s Prahou.

Soukromý letoun Vítkovických železáren v 2. polovině 30. let / Archiv Vítkovice, a. s.

Válečná léta

Zánik letiště

Po vzniku protektorátu Čechy a Morava zabrala v březnu 1939 letiště v Hrabůvce německá armáda, která jej od září 1939
využívala k útokům na Polsko. Pro své vojáky Němci v blízkém Bělském lese vybudovali také kasárny, jejichž areál se zčásti
dochoval do dnešní doby. Vojáci využívali letiště až do dubna 1945, kdy celou
letištní plochu při svém ústupu nechali
rozorat a většinu budov zničili výbuchem.
Po osvobození však bylo letiště opět brzy
zprovozněno a jedním z pilotů, který zde
v posledních dnech války přistál, byl také
slavný František Fajtl.

Letadla na letištní ploše v 2. polovině 30. let / Archiv Vítkovice, a. s.

17

Již během války vznikly plány na rozšíření letiště směrem k Hrabové a do polí
ke Staré Bělé. V místech, kam měl být
areál postupně rozšiřován, byl na konci
40. let vystavěn velký hangár. Dnes bychom jej našli na ulici Václava Jiříkovského v blízkosti Integrovaného výjezdního
centra Ostrava-Jih. Ještě v 50. letech
sloužilo letiště civilní přepravě a konaly se
zde pravidelné letecké dny. V roce 1957
jej využila při návštěvě Ostravy sovětská
delegace v čele s prvním tajemníkem ÚV
KSSS Nikitou Chruščovem. V této době
ale již travnatá přistávací plocha s omezenou velikostí a v blízkosti rozrůstající
se bytové zástavby přestala dostačovat
požadavkům doby a zdokonalující se letecké technice. Poté, co bylo v roce 1959
otevřeno moderní letiště v Mošnově, začal postupný úpadek létání v Hrabůvce.
Několik let bylo ještě letiště využíváno
příslušníky Svazarmu a fandů plachťákového létání, v polovině 60. let ale již
na části letištní plochy vyrostly panelové
domy nově budovaného Jižního Města
a letiště zcela zaniklo.
Tomáš Majliš

www.ovajih.cz

DIÁŘ

DŮM KULTURY AKORD
Nám. SNP 1, Ostrava–Zábřeh, tel.: 596 762 511,
e–mail: info@dk–akord.cz, www.dk–akord.cz
TANČÍRNA v Klubu Akord
15. 7. a 19. 8. – 19:00
Večer příznivců společenského tance. Hudební
režie: Vladimír Koždoň.
Vstupné 99Kč
LETNÍ FESTIVAL
– kulturní léto v zahradě DK Akord
POHÁDKOVÉ STŘEDY vždy od 17:00
Pohádky pro malé diváky každou prázdninovou
středu.
V případě nepřízně počasí se pohádky přesouvají
do Klubu Akord.
6. 7. Jedeme na prázdniny – Myška Klárka
a veverka Terka
Veselá pohádka o tom, jak je důležité se připravit
na prázdniny a na co by se nemělo zapomínat.
13. 7. Hudební Tramtárie – Zdeněk Kačor
Pořad se spoustou autorských písniček, který nás
zavede do Tramtárie, kde si můžeme hrát na cokoliv.
20. 7. O Budulínkovi, Smolíčkovi a jiné pohádky – Vladislava Krakowská
Pohádky, které z vyprávění zná snad každé malé
dítko, ožijí pomoci loutek.
27. 7. Loutkové pohádky – Divadlo babky
Miládky
3. 8. O chytré princezně – Divadelní společnost Keltik
Pohádka o tom, že i princezny, pokud budou
chytré, se nemusí ničeho bát.
10. 8. Veselé kouzlení – kouzelník Faustino
Kouzelník Faustino se učil od samotného Rumburaka, ale protože moc nedával pozor, tak to
jeho čarování bude docela napínavé a plné překvapení.
17. 8. Tajuplná Země – Myška Klárka a veverka
Terka
Veselá pohádka o tom, proč by se měl třídit odpad.
HUDEBNÍ ČTVRTKY VŽDY od 18:00
Pohodové koncerty k pivíčku každý prázdninový
čtvrtek. V případě opravdu škaredého počasí se
koncerty nekonají.
7. 7. Miki Kalus
Ostravský muzikant (ex–Echo Message) sám
s kytarou a případným doprovodem na cajon.
14. 7. Anna Lukášová
Mladá talentovaná hudebnice, písničkářka, ﬁremní hráčka na akustické kytary Sigma Guitars.
21. 7. Bad Joker´s Cream
Tato mladá glam–rocková parta vydala debutové
album Behind the Mask. V Akordu se představí
akusticky.
Další prázdninové čtvrtky budou upřesněny.
Na všechny akce v rámci Letního festivalu vstup
zdarma.

jak je neznáte
Zábavná talkshow. David Kraus zazpívá písničky z pořadu Tvoje tvář má známý hlas.
Moderuje Václav D. Kosík.
21. 9. – 18:00
EVA A VAŠEK
Dvouhodinový koncert s projekcí a vyprávěním
nejen o osobním životě Evy a Vaška, ale i o cestování s písničkami po celém světě.
1. 10. – 15:00
Zpíváme a tančíme s Míšou – Minidiskotéka
v cirkuse
Zábavný pořad Míši Růžičkové plný pohybu
a písniček.
V rámci dětského předplatného.
19. 10. – 19:00
NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU – Divadlo Viola
Martýrium jednoho srdce a dvou osudů pro tři
herce. Vícežánrová koláž o životě Boženy Němcové s Josefem Němcem, plná dramat, vzpoury,
souznění i poezie.
V roli Boženy Němcové Tatiana Vilhelmová, dále
hrají Aleš Procházka a Tomáš Pavelka.
V rámci podzimního cyklu divadelního předplatného Činoherní ko(k)te(j)l.
20. 10. – 19:00
SCREAMERS: Videopůjčovna
Nová show oblíbené travesti skupiny spojené
s kolegy(němi) ze skupiny Techtle Mechtle.
26. 10. – 19:00
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY – Mezi svými
Koncert v komorním divadelním prostředí bude
jedinečnou možností potkat se s písničkami Václava Neckáře v důvěrné, osobité atmosféře, tváří
v tvář a „mezi svými“.

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

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
10., 17., 24., 31. 7. v 17.00 hod.
TANEČNÍ VEČERY Živá hudba, pro příznivce
společenského tance, hraje skupina DOMINO,
předprodej KD K–TRIO.
15. 7., 12., 26. 8. od 19.30 hod.
POSEZENÍ U TÁBORÁKŮ K poslechu hraje Mendoš a Harry, opékání párků, táboráková atmosféra v areálu Lesní školy v Bělském lese. Předprodej
KD K–TRIO a v den akce na místě od 19.00 hodin.

DĚTEM
1.–5. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Pro děti je připraven program plný zážitků, zábavy a letních aktivit. Informace a přihlášky KD K–TRIO.
Zahájen zápis do kurzů pro děti: Výuka hry na
kytaru, saxofon, keyboard, akordeon, Kreslení
a malování, Břišní tance, Hip Hop, Disco dance,
Taneční klub MINI, Hrajeme šachy. Informace a
přihlášky KD K–TRIO.

27. 8. – 15:00 / Zahrada a okolí DK AKORD
AKORD PLNÝ HER
Program pro malé i velké se spoustou her, atrakcí,
netradičních herních prvků a soutěží. Zakončeno
kulturním programem.
Akce se koná za každého počasí, v případě škaredého počasí uvnitř DK.
Vstup zdarma

KURZY

PŘIPRAVUJEME

WELLNESS & FITNESS

14. 9. – 19:00
JAKUB KOHÁK a DAVID KRAUS aneb Hvězdy,

1. 7. – 31. 8. od 8.00 do 18.00
ZÁPIS DO KURZŮ
Vzdělávací semináře: Numerologie a tarot, Automatická kresba pro každého, Výuka anglického
jazyka, Akupresura, celé tělo na dosah ruky, Reiki
I. stupeň, Reiki II. stupeň, Klub stolních her. Informace a přihlášky KD K–TRIO.

19. 7. a 30. 8. v 19.00 hod.
ZUMBA – KARIBIK PARTY Přijďte se přenést na
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Karibské ostrovy a zatancujte si zumbu v rytmu
salsy, cha chi, reggeatonu. Předprodej KD K–
TRIO.
12. a 26. 7. a 2. a 23. 8. v 19.00 hod.
SUPERKALANETIKA Efektivní statické posilovací cvičení přispívá k získávání krásné postavy,
speciální cviky zpevní břicho, hýždě, paže a nohy,
vymodelují boky. Předprodej KD K–TRIO.
1. 7. – 31. 8. od 8.00 do 18.00
ZÁPIS DO KURZŮ
Kurzy pro dospělé: Kalanetika, Superkalanetika,
P – Class, Pilates s Bosu, Cvičení – prevence bolesti zad, Cvičení pro seniory, Cvičení na míčích,
Jóga, Hatha yoga, Latina dance, Let´s dance,
Zumba, Linie, Body styling, strečink a relaxace,
Taneční pro manželské páry a partnerské dvojice,
Břišní tance, Havajské tance. Informace a přihlášky KD K–TRIO.

VÝSTAVY
Výstava prací studentů Střední umělecké
školy v Ostravě.
AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká
škola a Základní umělecká škola, s.r.o. – výstava
graﬁk v restauraci K–TRIO.

KOMORNÍ KLUB
Velﬂíkova 8, Ostrava–Hrabůvka, tel.: 596 739 107,
e–mail: info@kzoj.cz, www.kzoj.cz
18. 7. – 22. 7. od 9.00 do 13.00 hod.
LÉTO PRO SENIORY Sportovně relaxační týden
v příjemném prostředí Komorního klubu. Každý
den nový program, relaxační a rehabilitační techniky pro podporu zdraví, oční jóga, taoistické tai
chi, automatická kresba, reﬂexní terapie, výklad
karet. Předprodej KD K–TRIO.

KINO LUNA
Výškovická 113, Ostrava–Zábřeh, tel.: 596 751 713,
e–mail: kino.luna@kzoj.cz, wwwkzoj.cz
1. 7. – 10. 7. v 15.30 hod.
HLEDÁ SE DORY 2D (Finding Dory, USA 2016)
Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný,
české znění, přístupný. Vstupné 120 Kč, děti 100
Kč.
1. 7. – 6. 7. (mimo 4. 7.) v 17.30 hod.
HLEDÁ SE DORY 3D (Finding Dory, USA 2016)
Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný, české znění, přístupný. Vstupné 140 Kč, děti
120 Kč.
1. 7. – 3. 7. v 19.30 hod.
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK 2D (Independence Day – Resurgence, USA 2016).
Sci–ﬁ / akční / dobrodružný, české znění, od
12 let. Vstupné 130 Kč.
4. 7. v 18.00 hod.
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D (Star
Wars: Episode VII – The Force Awakens, USA
2015).
sci–ﬁ / dobrodružný / akční / fantasy, české titulky, ml. přístupný, 135 minut. Vstupné 60 Kč.
5. 7. – 6. 7. ve 20.00 hod.
PAŘBA V PATTAYI (Francie 2016)
Komedie, české znění, od 12 let, 97 minut. Vstupné 90 Kč.
6. 7. v 10.00 hod.
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK – ZOOTROPOLIS:
MĚSTO ZVÍŘAT (Zootopia, USA 2016)
Animovaný / dobrodružný, české znění, přístupný, 109 minut. Vstupné 50 Kč.
7. 7. – 10. 7. v 17.45 hod.
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LEGENDA O TARZANOVI 3D (The Legend of
Tarzan, USA 2016).
Akční / dobrodružný, české titulky, od 12 let,
110 minut. Vstupné 130 Kč.
7. 7. – 10. 7. ve 20.00 hod.
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY (ČR 2016)
Hudební dokument, od 12 let, 89 minut. Vstupné
110 Kč.
11. 7. – 13. 7. v 15.30 hod.
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM 2D (Alice
in Wonderland: Through the Looking Glass, USA
2016) Dobrodružný / rodinný / fantasy, české
znění, přístupný, 113 minut. Vstupné 90 Kč.
11. 7. – 13. 7.
„VARY ve vašem kině“
Nenechte si ujít tři žhavé novinky z programu
51. MFF Karlovy Vary bezprostředně po skončení
tohoto ﬁlmového svátku. Nabízíme ochutnávku
toho nejlepšího z karlovarského festivalu v kině
Luna (bližší info www.kzoj.cz)
11. 7. v 17.45 hod. – předpremiéra – TOHLE JE
NÁŠ SVĚT (USA 2016), vstupné 80 Kč.
12. 7. v 17.45 hod. – předpremiéra – NEONOVÝ
BÝK (Brazílie 2015), vstupné 80 Kč.
13. 7. v 17.45 hod. – předpremiéra – LÍNÁ ZÁTOKA (Francie 2016), vstupné 80 Kč.
11. 7. ve 20.00 hod.
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC 2D (The Last
Witch Hunter, USA 2015)
Fantasy / akční / dobrodružný, české titulky, od
12 let, 107 minut. Vstupné 60 Kč.
12. 7. ve 20.00 hod.
NOC OŽIVLÝCH MRTVOL (Night of the Living
Dead, USA 1968)
Kultovní horor / mysteriózní, české titulky, od
15 let, 96 minut. Vstupné 100 Kč.
13. 7. ve 20.00 hod.
VZKAZ V LÁHVI (Flaskepost fra P, Dánsko /
Švédsko / Něm. / Norsko 2016)
Krimi / drama thriller, české titulky, od 12 let,
112 minut. Vstupné 80 Kč.
13. 7. v 10.00 hod.
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK – KUNG FU PANDA
3 – 2D (Kung Fu Panda 3, USA 2016)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný,
94 minut. Vstupné 50 Kč.
14. 7. – 3. 8. v 15.30 hod.
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 2D (Ice
Age 5, USA 2016)

Animovaná komedie, české znění, přístupný.
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
14. 7. – 17. 7. v 17.45 hod.
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D (Ice
Age 5, USA 2016)
Animovaná komedie, české znění, přístupný.
Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč.

NOSTI 2D (Batman v Superman: Dawn of Justice, USA 2016) Akční / fantasy, české znění, od
12 let, 151 minut. Vstupné 60 Kč.
26. 7. – 27. 7. v 17.45 hod.
NEŽ JSEM TĚ POZNALA (Me Before You, USA
2016)
Drama / romantický, české titulky, od 12 let,
110 minut. Vstupné 100 Kč.

14. 7. – 17. 7. ve 20.00 hod.
MIKE I DAVE SHÁNĚJ HOLKU (Mike and Dave
Need Wedding Dates, USA 2016)
Komedie, české titulky, od 15 let, 98 minut. Vstupné 110 Kč.

26. 7. ve 20.00 hod.
HRA PENĚZ (Money Monster, USA 2016)
Drama / thriller, české titulky, od 12 let, 95 minut.
Vstupné 110 Kč.

18. 7. v 18.00 hod.
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ (The Revenant,
USA 2015)
Dobrodružný / drama, české titulky, od 15 let,
156 minut. Vstupné 60 Kč.

27. 7. v 10.00 hod.
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK – PAT A MAT VE FILMU (ČR 2016)
Animovaný / rodinný, přístupný, 80 minut.
Vstupné 40 Kč.

19. 7. – 20. 7. v 17.30 hod.
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 3D (Ice
Age 5, USA 2016)
Animovaná komedie, české znění, přístupný.
Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč.

27. 7. ve 20.00 hod.
OČISTA: VOLEBNÍ ROK (The Purge: Election
Year, USA / Francie 2016)
Horor / akční / thriller, české titulky, od 15 let,
106 minut. Vstupné 110 Kč.

19. 7. – 20. 7. v 19.45 hod.
WARCRAFT: PRVNÍ STŘET 2D (Warcraft, USA
2016)
Fantasy / dobrodružný / akční, české titulky, od
12 let. Vstupné 120 Kč.

28. 7. – 7. 8. (mimo 1. 8.) v 17.45 hod.
SEZN@MKA (ČR 2016)
Komedie, od 12 let, 90 minut. Vstupné 110 Kč.

20. 7. v 10.00 hod.
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK – ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA 2D (Alvin and the Chipmunks: The Road Chip, USA 2015)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 86
minut. Vstupné 45 Kč.
21. 7. – 24. 7. v 17.45 hod.
UČITELKA (ČR 2016)
Drama, přístupný, 120 minut. Vstupné 120 Kč.
21. 7. ve 20.00 hod.
BŮH TI ŽEHNEJ OZZY OSBOURNE (God Bless
Ozzy Osbourne, Velká Británie 2011)
Exkluzivně v Ostravě!
Unikátní celovečerní portrét rockové legendy
Ozzy Osbourna, s nímž autoři ﬁlmu strávili více
jak dva roky na cestách. Skoro všichni přežili…
České titulky, od 15 let, 96 minut. Vstupné 100 Kč.
22. 7. – 24. 7. ve 20.00 hod.
ZHASNI A ZEMŘEŠ (Lights Out, USA 2016)
Horor, české titulky, od 15 let, 90 minut. Vstupné
110 Kč.
25. 7. v 18.00 hod.
BATMAN V SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDL-

28. 7. – 3. 8. ve 20.00 hod.
JASON BOURNE (Jason Bourne, USA 2016).
Akční / thriller, české titulky, od 15 let. Vstupné
120 Kč.
1. 8. v 17.45 hod.
BOHOVÉ EGYPTA 2D (Gods of Egypt, USA
2016).
Fantasy / akční / dobrodružný, české znění, od
12 let, 128 minut. Vstupné 60 Kč.
3. 8. v 10.00 hod.
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK – HODNÝ DINOSAURUS 2D (The Good Dinosaur, USA 2015)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný,
101 minut. Vstupné 50 Kč.
4. 8. – 10. 8. v 15.30 hod.
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR (Heidi, Švýcarsko /
Německo 2015)
Rodinný / dobrodružný / dětský příběh, české
znění, přístupný, 105 minut. Vstupné 90 Kč.
4. 8. – 7. 8. ve 20.00 hod.
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL (Suicide Squad, USA
2016).
Akční / dobrodružný / fantasy / sci–ﬁ, české titulky, od 15 let. Vstupné 110 Kč.

INZERCE

ZÁPIS NOVÝCH ČLENŮ
7. 9. 2016 | 15 - 18 hod.
Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 49 (bývalé kino Vítek)

Taneční klub

AKCENT OSTRAVA

- mnohonásobní MISTŘI ČR
- mnohonásobní MISTŘI Evropy
a světa
- klub s dlouholetou historií
- show, disco, latino, street, ...

Máte rádi tanec?
Hledáte nové kamarády?
Přijďte mezi nás!

začátečníci | pokročilí

děti 4-10 let | junioři 11-15 let | dospělí 15 a více let
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www.ovajih.cz

SC-361817/01

tel: 737 248 053
akcent-ova@volny.cz
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8. 8. v 18.00 hod.
OSM HROZNÝCH (The Hateful Eight, USA 2015).
Western / drama / thriller / komedie, české titulky, od 15 let, 167 minut. Vstupné 60 Kč.

29. 8. – 31. 8. v 19.45 hod.
MĚLČINY (The Shallows, USA 2016)
Akční / thriller, české titulky, od 12 let, 105 minut.
Vstupné 120 Kč.

9. 8. – 10. 8. v 17.45 hod.
TEORIE TYGRA (ČR/SR 2016)
Komedie, přístupný, 101 minut. Vstupné 90 Kč.

31. 8. v 10.00 hod.
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK – ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK 2D (Robinson
Crusoe, Belgie 2016)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný,
90 minut. Vstupné 30 Kč.

9. 8. – 10. 8. ve 20.00 hod.
V ZAJETÍ DÉMONŮ (The Conjuring 2: The Enﬁeld Poltergeist, USA 2016)
Horor, české titulky, od 15 let, 134 minut. Vstupné
90 Kč.
10. 8. v 10.00 hod.
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK – KNIHA DŽUNGLÍ
2D (The Jungle Book, USA 2016)
Rodinný / dobrodružný / fantasy, české znění,
přístupný, 105 minut. Vstupné 50 Kč.
11. 8. – 31. 8. v 15.30 hod.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2D (The Secret Life of
Pets, USA 2016)
Animovaný / komedie / rodinný, české znění, přístupný. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

31. 8. v 17.30 hod.
JULIETA (Julieta, Španělsko 2016).
Drama, r. Pedro Almodóvar, české titulky, od
12 let, 99 minut. Vstupné 90 Kč.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
POBOČKA Dr. MARTÍNKA

Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava–Hrabůvka,
599 522 303, hrabuvka@kmo.cz

11. 8. – 17. 8. (mimo 15. 8.) v 17.30 hod.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 3D (The Secret Life of
Pets, USA 2016)
Animovaný / komedie / rodinný, české znění, přístupný. Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč.

V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli zvířata

11. 8. – 17. 8. ve 20.00 hod.
KROTITELÉ DUCHŮ 2D (Ghostbusters, USA
2016)
Akční / komedie / sci–ﬁ, české znění, přístupný.
Vstupné 120 Kč.

7. 7. 9.00 – 11.00
SÓLO PRO PEJSKA – výtvarná dílna; výroba zvířecího kamaráda z papíru

15. 8. v 17.30 hod.
BELMONDO (Belmondo par Belmondo, Francie 2016)
Celovečerní portrét, ve kterém se legendární „Bébel“
vrací na místa, kde vznikaly jeho nejslavnější ﬁlmy.
České titulky, přístupný, 98 minut. Vstupné 60 Kč.
17. 8. v 10.00 hod.
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK – KYKY RYKY A PÁR
VAJEC (Un gallo con muchos huevos, Mexiko
2015) Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 98 minut. Vstupné 40 Kč.
18. 8. – 23. 8. (mimo 22. 8.) v 17.30 hod.
STAR TREK: DO NEZNÁMA 3D (Star Trek
Beyond, USA 2016)
Sci–ﬁ / dobrodružný / akční, české titulky, od
12 let. Vstupné 140 Kč.
18. 8. – 23. 8. ve 20.00 hod.
STAR TREK: DO NEZNÁMA 2D (Star Trek
Beyond, USA 2016)
Sci–ﬁ / dobrodružný / akční, české titulky, od
12 let. Vstupné 120 Kč.
22. 8. v 17.30 hod.
JURSKÝ SVĚT (Jurassic World, USA 2015)
Akční / fantasy / dobrodružný, české znění, přístupný, 125 minut. Vstupné 50 Kč.
24. 8. v 15.30 hod.
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK – ANGRY BIRDS VE
FILMU 2D (Angry Birds, USA 2016)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný,
98 minut. Vstupné 50 Kč.
24. 8. v 18.00 hod.
KOMORNÁ (Agasshi, Jižní Korea 2016)
Drama / thriller / erotický, české titulky, od 15 let,
141 minut. Vstupné 90 Kč.
25. 8. – 30. 8. v 17.30 hod.
BOŽSKÁ FLORENCE (Florence Foster Jenkins,
USA / VB 2016).
Životopisný / komedie / drama, české titulky, od
12 let, 110 minut. Vstupné 120 Kč, v pondělí 29. 8.
vstupné 60 Kč.
25. 8. – 28. 8. v 19.45 hod.
BEN–HUR 3D (Ben–Hur, USA 2016)
Akční / dobrodružný / historický, české znění,
přístupný. Vstupné 140 Kč.

1. 7. – 8. 7. během půjčování
V LESE – kviz; celotýdenní kviz zaměřený na ptáky
a savce

11. 7. – 15. 7. během půjčování
ŽIVOT V TRÁVĚ – kviz; celotýdenní kvíz zaměřený na znalost hmyzu
14. 7. 9.00 – 11.00
NÁVŠTĚVA Z AFRIKY – výtvarná dílna; výroba
lvíčka na špejli
18. 7. – 22. 7. během půjčování
POD MOŘSKOU HLADINOU – kviz; celotýdenní
kviz zaměřený na vodní živočichy
21. 7. 9.00 – 11.00
MOŘSKÝ KONÍK – výtvarná dílna; výroba ozdoby
na tužku

PÍSAŘOVA KRONIKA – výtvarná dílna; výroba
ozdobných záznamníků
22. 8. – 31. 8. během půjčování
STRAŠIDELNÝ HERBÁŘ SKŘÍTKA DRNOVNÍČKA – kviz; celotýdenní kviz zaměřený na poznávání
lesních bytostí
25. 8. 9.00 – 11.00
STRÁŽCI POKLADU – výtvarná dílna; výroba prstových skřítků
30. 8. 9.00 – 11.00
SLAVNÍ HRDINOVÉ – zábavné dopoledne; soutěže a hravé úkoly pro všechny děti
celý měsíc srpen během půjčování
BYLO NEBYLO – výtvarná soutěž; namaluj svého
bájného hrdinu
BÁJE A POVĚSTI – tematická výstavka knih

POBOČKA VÝŠKOVICE

29. dubna 33, 700 30 Ostrava–Výškovice,
599 522 350, vyskovice@kmo.cz
GALERIE U LESA
celý měsíc červenec
MŮJ SEN – výstava návrhů Marty Ulmannové
především (ale nejen) večerních a společenských
šatů vzniklých převážně v období studia na střední
průmyslové škole. Ačkoli se jedná o nesplněný sen,
zůstává módní návrhářství nadále alespoň občasným krásným koníčkem.
celý měsíc srpen
HUSITÉ, ŘEMESLA A JAK SE STAVÍ MĚSTO –
výstava ilustrací ze stejnojmenných knih spisovatelky Kláry Smolíkové; autorem obrázků je ilustrátor a komiksový kreslíř Honza Smolík
V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli zvířata
1. 7. – 15. 7. během půjčování
V LESE – test zaměřený na ptáky a savce
4. 7. – 8. 7. během půjčování
LVÍČEK Z VÍČEK – tvůrčí dílna; mozaika z víček
z PET lahví
7. 7. 11.00 – 14.00
ŽELVÍ ZÁVODY – tvůrčí dílna spojená se soutěží

25. 7. – 29. 7. během půjčování
HON NA MYŠ – kviz; celotýdenní kviz zaměřený
na domácí mazlíčky

14. 7. 11.00
ZA ZVÍŘÁTKY DO POHÁDKY – veřejné čtení
spojené s drobným vyráběním

26. 7. 9.00 – 11.00
ZVÍŘÁTKOVINY – zábavné dopoledne; dopoledne plné her, soutěží a dobré zábavy

18. 7. – 29. 7. během půjčování
ŽIVOT V TRÁVĚ – test zaměřený na znalosti
o hmyzu

28. 7. 9.00 – 11.00
PAPÍROVÝ ZVĚŘINEC – výtvarná dílna; vyrábíme
zvířátka technikou tangrami
celý měsíc červenec během půjčování
ZVÍŘÁTKA MÝMA OČIMA – výtvarná soutěž;
kresba nejoblíbenějšího zvířete
ZVÍŘATA – tematická výstavka knih
V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli postavy z bájí a pověstí
1. 8. – 5. 8. během půjčování
BOHOVÉ OLYMPU – kviz; celotýdenní kviz zaměřený na řecké báje a pověsti

21. 7. 11.00 – 14.00
PAPÍROVÝ ZVĚŘINEC – tvůrčí dílna; výroba zvířátek z ruliček
28. 7. 11.00 – 14.00
ZVÍŘÁTKOVINY – zábavné soutěžní odpoledne
celý měsíc červenec během půjčování
ZVÍŘATA – tematická výstavka knih
V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli postavy z bájí a pověstí
4. 8. 11.00 – 14.00
SLAVNÍ HRDINOVÉ – zábavné soutěžní odpoledne

4. 8. 9.00 – 11.00
MUMIE – výtvarná dílna; výroba mumie z krepového papíru a lepenky

11. 8. 11.00
KŘÍŽEM KRÁŽEM POVĚSTMI – veřejné čtení

8. 8. – 12. 8. během půjčování
BÍLÉ PANÍ NA HLÍDÁNÍ – kviz; celotýdenní kviz
zaměřený na tajuplné dámy s vysokým kloboukem

11. 8. 11.30 – 14.00
NÁHRDELNÍK PRO KNĚŽNU LIBUŠI – tvůrčí
dílna

11. 8. 9.00 – 11.00
NÁHRDELNÍK PRO KNĚŽNU LIBUŠI – výtvarná
dílna; výroba pestrobarevných ozdob

18. 8. 11.00 – 14.00
STRÁŽCI POKLADU – tvůrčí dílna; výroba prstových maňásků – skřítků a permoníků

15. 8. – 19. 8. během půjčování
S PERMONÍKY ZA HORNÍKY – kviz; celotýdenní
kviz zaměřený na báje a pověsti severní Moravy
18. 8. 9.00 – 11.00
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25. 8. 11.00
HRDINOVÉ STARÉHO ŘECKA A BOHOVÉ
OLYMPU – beseda na motivy knihy Staré řecké
báje a pověsti od Eduarda Petišky

DIÁŘ

POBOČKA ZÁVODNÍ

Závodní 47, 700 30 Ostrava–Hrabůvka,
599 522 308, zavodni@kmo.cz
31. 8. 14.30 – 16.00
BETOŇÁK A LECIÁNKA – komentovaná vycházka do míst s téměř zapomenutou historií; provázet
nás bude pamětník pan Antonín Blažek
celý měsíc červenec a srpen během půjčování
ZÁCHRANNÉ PROJEKTY – výstava ze ZOO Ostrava
V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli zvířata
celý měsíc červenec během půjčování
KAMARÁDI ZVÍŘÁTKA – soutěž pro mladší děti
ZE ŽIVOTA HMYZU – soutěž pro starší děti
ZVĚŘINEC Z PAPÍRU – dílna
ZVÍŘATA – tematická výstavka knih
V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli postavy z bájí a pověstí
4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8. 12.00 – 17.00
NÁDOBA PRO KROKA – dílna; tvorba z keramické hmoty
celý měsíc srpen během půjčování
PO STOPÁCH PRAOTCE ČECHA – soutěž pro
starší děti
POSTAVY Z ČESKÝCH POVĚSTÍ – soutěž pro
mladší děti
BÁJE A POVĚSTI – tematická výstavka knih

POBOČKA GURŤJEVOVA

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava–Zábřeh, 599 522 321,
gurtjevova@kmo.cz
V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli zvířata
11. 7. – 15. 7. během půjčování
V LESE – soutěž
NA NEBI – soutěž
PAPÍROVÝ ZVĚŘINEC – tvůrčí dílna

28. 6. – 31. 7.
Výstava obrazů – Kamila Raffi
20. 7. v 13:00 hod.
Velký svět techniky: návštěva naučného
centra. Akce Živé paměti
vstupné 130,– si hradí účastníci. Sraz na zastávce tramvaje Kotva.
22. 7. v 8:00 hod.
Chotěbuz – archeopark: výlet s prohlídkou
archeoparku. Vstupné 50,– Kč
Sraz na nádraží O.–Vítkovice.
26. 7. v 16:00 hod.
Odpoledne s písničkou: písničky s klávesami
a klarinetem
Hraje Zdeněk a Vašek
3. 8. v 8:30 hod.
Opálená – Ondřejník – Frýdlant n. O.: turistický výlet, pěšky 9 km.
Sraz na nádraží O.–Vítkovice.
12. 8. v 8:15 hod.
Horečky – Beskydské nebe: výlet s procházkou v korunách stromů.
Sraz na zastávce autobusu Hrabůvka–Benzina.
16. 8. v 8:45 hod.
Bělá u Hlučína: Návštěva Priessnitzových
koupelí a Labyrintu.
Sraz na zastávce Přívoz sad B. Němcové, pak
přestup na autobus do Bělé.
17. 8. ve 14:00 hod.
Kavárna pro pamětníky: rozloučení s německou dobrovolnicí Evou Kell.
30. 8. v 16:00 hod
Odpoledne s písničkou: Písničky s klávesami
a saxofonem.
Hraje Pete–Sax.
31. 8. v 10:00 hod
Kolem Odry do Staré Bělé: vycházka v délce
6 km.
Sraz na zastávce tramvaje Zábřeh vodárna.
Akce se uskuteční v prostorách Charitního
střediska Gabriel v 1. patře objektu G centra,
poblíž náměstí SNP.

18. 7. – 22. 7. během půjčování
V TRÁVĚ – soutěž
LVÍČEK Z VÍČEK – tvůrčí dílna

VÍTKOVICE ARÉNA

25. 7. – 29. 7. během půjčování
VE VODĚ – soutěž

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

V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli postavy z bájí a pověstí
1. 8. – 5. 8. během půjčování
ZA TAJEMSTVÍM PRAVĚKU – soutěž
1. 8. – 12. 8. během půjčování
FARAONOVA HROBKA – tvůrčí dílna
8. 8. – 12. 8. během půjčování
ZA TAJEMSTVÍM SFINGY – soutěž
15. 8. – 19. 8. během půjčování
ZA TAJEMSTVÍM STŘEDOVĚKU – soutěž
15. 8. – 29. 8. během půjčování
NÁHRDELNÍK PRO KNĚŽNU LIBUŠI – tvůrčí
dílna
22. 8. – 29. 8. během půjčování
TEMNÁ MINULOST – 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

Připravujeme:
12. 11. ve 20 hod.
BRIT FLOYD – SPACE AND TIME CONTINUUM
WORLD TOUR 2016 OSTRAVAR ARÉNA Po celosvětovém veleúspěšném turné v loňském roce
čítajícím 146 koncertních zastávek se (nejznámější a nejvěrnější Pink Floyd show) vrátí do Evropy
a v sobotu 12. listopadu vystoupí v OSTRAVAR
ARÉNĚ.

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

GURŤJEVOVA 8

tel. 596 746 062, 607 046 379
8. a 9. 7.
Fotbal pro rozvoj na Festivalu v ulicích –
workshopy a fotbalový fair play turnaj pro veřejnost, info: p.Řehořová
Příměstské tábory:
11. 7. – 15. 7. Jíst, pít, spát, tančit!
11. 7. – 15. 7. Tvoříme, společně se bavíme
18. 7. – 22. 7. OKO – fotograﬁcký tábor
18. 7. – 22. 7. Univerzita pro příšerky
1. 8. – 5. 8. Agent X
8. 8. – 12. 8. Letní sportcamp
15. 8. – 19. 8. Dobrodružství pana Peabodyho
a Sherma

POBOČKA V ZÁLOMU 1,
Ostrava–Pískové Doly, tel. 724 034 750
Příměstský tábor:
1. 8.–5. 8.
Týden plný Mimoňů

POBOČKA J. MATUŠKA 26A,
Ostrava–Dubina, tel.596 768 565
Příměstské tábory:
11. 7.–15. 7. Letní tvoření s Mimoni
18. 7.–22. 7. Persy Jackson – výcvik polobohů
8. 8.–12. 8. Elsa hledá Annu
15. 8.–19. 8. Dobrodružství Malého prince
Více info na www.svczabreh.cz a zápisy do nových kroužků a kurzů od 1. 9. 2016 na recepcích.
INZERCE

OSTRAVAR ARÉNA
12. 8. v 18:00
HC VÍTKOVICE STEEL– LINKÖPING HC (přípravný zápas)
14. 8. v 17:00
HC VÍTKOVICE STEEL– HC SLOVAN BRATISLAVA (přípravný zápas)
16. 8. v 17:30
HC VÍTKOVICE STEEL– KÄRPÄT OULU (Champions Hockey League)
31. 8. – 4. 9.
ISU JUNIOR GRAND PRIX v krasobruslení
(závod světové série v krasobruslení)

MĚSTSKÝ STADION
14. 8. – 21. 8.
Mistrovství světa v požárním sportu

ATLETICKÁ HALA
Badminton
7,00 – 21,00 hod., on–line rezervace: www.
bembajs.cz
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Využijte PRÁZDNINOVOU

SLEVU 7%
na e-shopové objednávky
na www.bergersafety.cz
z Reklamní textil včetně opatření
logem (potisk, výšivka)
z Pracovní obuv, rukavice, oděvy
z Outdoorová obuv

Akce na značkové sluneční
brýle UVEX!
KONTAKT:
Tel.: 732613729, E-mail: info@bergersafety.cz
Pro uplatnění slevy vepište v nákupním košíku do pole
Slevový kupon text “jiznilisty”.
Zboží je možno si po domluvě vyzvednout
v Zábřehu v rámci Office parku na ulici Pavlovova.
Akce trvá do 31.8.2016.

SC-361877/01

celý měsíc srpen během půjčování
ZA TAJEMSTVÍM SFINGY – soutěžní test zaměřený na řecké báje a pověsti
BÁJE A POVĚSTI – tematická výstavka knih

www.ovajih.cz

SPORT

ŘIDIČEM
OD MALIČKA
V areálu školní zahrady mateřské školy Ostrava-Dubina na ulici Fr. Formana
13 bylo postaveno nové dopravní hřiště.
Projekt ﬁnancoval a realizoval Úřad městského obvodu Ostrava-Jih za účelem snižování počtu dětských úrazů na silnicích.
„Děti patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu, ale bezpečnostním
zásadám se nikdy zcela nenaučí u stolečků
ani jízdou v autosedačce cestou do školky.
Díky hře na dětském dopravním hřišti se
nenásilně učí vnímat a předvídat rizika reálného provozu. Z tohoto důvodu ﬁnancujeme
nejen stavbu, ale i následný provoz pro veřejnost, tak aby si bezpečný pohyb po našich
cestách zaﬁxovalo co nejvíce dětí,“ uvedl
radní za odbor školství Adam Rykala (ČSSD).
Od 1. 7. je dopravní hřiště otevřeno
denně. V době provozu mateřské školy, tedy od 6.00 do 16.30, slouží k výuce
dopravní výchovy dětí ve školce, mimo
tuto dobu je za příznivých povětrnostních
podmínek zcela přístupné veřejnosti.
„Hřiště je určeno dětem od 3 do 10 let.
Z důvodu bezpečnosti smí děti dopravní

PROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ NA FR. FORMANA 13
PRO VEŘEJNOST:
duben–říjen
pondělí–pátek
mimoprovozní dny MŠ

16:30 hod. – 18:00 hod.
10:00 hod. – 12:00 hod.

hřiště využívat pouze v doprovodu dospělé osoby, na bezpečném dětském dopravním prostředku a s ochrannou přilbou,“
doplnila ředitelka školky Martina Raková.

Máme nejvíce bezpečných
hřišť
Městský obvod Ostrava-Jih má v rámci projektu Bezpečná Ostrava nejvíce tzv.
bezpečných dětských hřišť, tedy tako-

14:00 hod. – 18:00 hod.

vých hřišť, ve kterých úřad ﬁnancuje pozici správce starajícího se o dobrý technický stav, provoz objektu vč. uzamčení
a odemčení i zapůjčení speciálního vybavení. Bezpečná hřiště se nachází u následujících škol:
Provozní doba, řád a další důležité
údaje jsou zveřejněny na webu obvodu
i u vstupu do areálu. Návštěvníci musí dodržovat návštěvní řád.

VELKOU OSTRAVSKOU VODNÍ HRU
OVLÁDLI ŽÁCI Z HRABŮVKY

mohou těšit na výlet za krásami Moravskoslezského kraje. Stejnou cenu získaly
i třídy na druhém a třetím místě.
„Zaujmout děti a získat jejich zájem
není úplně jednoduché. Když se spojí hra
s pohybem, zajímavým příběhem, moderními technologiemi a dobrou motivací,
není třeba se nezájmu dětí obávat,“ říká
třídní učitelka vítězné třídy Drahomíra
Svobodová.

Hledali „kešky“, točili videa, skládali
básničky, malovali obrázky. Přes tři měsíce se 900 ostravských dětí bavilo vodou.
A to díky projektu Hledej pramen vody,
který uspořádala společnost Ostravské
vodárny a kanalizace (OVAK). Ve ﬁnále
se na Slezskoostravském hradě utkalo 38
týmů čtvrťáků a páťáků. Největší radost
zavládla na ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, která zvítězila, a její žáci se

SPORTEM PRO ZDRAVÍ

INZERCE
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www.vodar.cz
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DÍME:

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

SC-351765/06

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE
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Mateřská škola na Staňkově 33 získala od Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL ﬁnanční podporu na projekt „Sportem pro zdraví“,
v rámci kterého zakoupila tělovýchovné a terapeutické pomůcky.

SPORT

AEROBIK KLUB OSTRAVA MÁ MISTRYNI ČR
tým, spadající pod Maniak aerobik Havířov, zazářil. Děvčata se stala
mistryněmi Evropy 2016. Aerobik v DK Akord Ostrava má velmi široký záběr. Pro děti v předškolním věku je jednou týdně otevřen kurz
Aerobik hrou, věnovaný zejména všestrannému pohybovému rozvoji.
Školáci od sedmi do patnácti let mohou dvakrát týdně navštěvovat
Přípravku aerobiku, kde se učí základní aerobikové kroky, zlepší svou
fyzickou kondici nebo se naučí gymnastickým prvkům. Bližší informace naleznete na www.aerobikostrava.cz.

To, že Ostrava vychovává skvělé sportovce, není tajemstvím. Aerobik klubu Ostrava se ale poslední květnový víkend dařilo nebývale. „V Praze získala na soutěži Aerobik Master class první místo naše
závodnice Kačka Procházková a ve ﬁnále Mia festivalu uspěla naše
nejmladší závodnice, šestiletá Verunka Vládková, která si odvezla
stříbrnou medaili,“ říká trenérka Aerobik klubu Ostrava, Jiřina Kračmarová. Kromě individuálních soutěží byly dvě závodnice z Ostravy
součástí AGP týmu na mistrovství Evropy v Karlových Varech a jejich

HÁZENKÁŘKY Z JIHU OVLÁDLY
MORAVSKOSLEZSKOU LIGU.
Házená našeho obvodu je opět na výsluní. Starší žačky udržely
první místo podzimní části letošního soutěžního ročníku. Výsledek
je cenný také tím, že většina hráček absolvovala poslední ročník
základní školy a připravovala se na příjímací zkoušky k dalšímu
studiu. Úspěch je i přičiněním spolupráce se základními školami
F. Formana, Provaznické, Mitušovy, Chrjukinovy, A. Kučery a Horymírové, které se v průběhu roku účastní projektu Pryč s nudou,
pojďme hrát házenou, a to již šestnáctým rokem.
Oddíl házené nedělá řízené nábory, ale pracuje s těmi sportovci, kteří projeví zájem o pohyb a soutěžení v této krásné, rychlé,
chytré a dynamické hře. „Máme zájem o všechny ročníky od 6–12
a 13–16 let a přivítali bychom bývalé hráčky z řad basketbalu a volejbalu. Hledáme také mimořádné typy brankářek, které chceme

okamžitě zařadit do soutěže ve věkové kategorii 15–16 let,“ doplňuje trenér Bárta.
INZERCE

OSTRAVSKÉ KARATE ZAŽILO ŽNĚ:
TŘI TURNAJE - 40 MEDAILÍ!

Poslední květnový víkend byl ve znamení obrovského úspěchu
pro ostravské karate a klub ATTFIS. Ze tří turnajů konaných ve dvou
dnech klub přivezl celkem neuvěřitelných 40 medailí – 11x zlato, 15x
stříbro a 14x bronz! V sobotu se klub účastnil mezinárodních závodů
konaných v polském Pleszewie a v neděli Krajského přeboru Moravskoslezského svazu karate a 25. kola Středoevropského poháru nadějí v Havířově. V neděli 29. 5. pak klub startoval v havířovské městské sportovní hale, kde jej zastupovalo 22 závodníků, kteří vybojovali
28 medailových pozic, a to 8x zlato, 6x stříbro a 14x bronz, což jej činí
jedním z nejúspěšnějších klubů na těchto dvou turnajích.

TŘIKRÁT NEJ

SC-361836/01

• Nejlepším závodníkem klubu se na polském turnaji stal Alex
Kozubal, který vybojoval celkem čtyři cenné kovy, a to 1x zlato
a 3x stříbro.
• Turnaje v Havířově se účastnil i čtyřletý Kryštof, který bojoval
v kategorii kata 6-8 let.
• Postup na mistrovství ČR konané v prosinci v Praze si v Havířově vybojovali hned tři karatisté, a to Vojtěch Válek, Nikola
Chybíková a Amálie O.
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ZOOM

První pouť na Jihu

Hopsalín na pouti

ROK 2016 JE ROKEM AKCÍ
sezónu, ale také akce pořádané na blízkém bývalém fotbalovém
hřišti, tedy vůbec první pouť na Jihu a večery věnované fotbalovému fandění. Karel IV. se svou družinou pak dali v prostředí
zábřežského zámečku důstojnou tečku za několikadenní výstavou
gotického zvonu opředeného legendami. Na jakou akci z našeho
diáře se chystáte v létě vy?

O tom, že rok 2016 znamená pro Jih období plné zajímavých
akcí, svědčí i uplynulý měsíc. Děti si mohly užít řadu dětských dnů
– první u K-TRIA spojený s kácením májky, kterého se ujal mimo
jiné i starosta Martin Bednář, další Den dětí v lesní školce nebo
u zahrádkářů z Kačince ve Výškovicích. Zábavné odpoledne na
souši i ve vodě ve Vodním areálu Jih odstartovalo nejen koupací

Slavnosti Karla IV.
Kácení májky

Vlasta Korec ve Vodním areálu Jih

Královi rytíři

Den dětí u zahrádkářů

Den dětí v lesní školce

Funzóna na Jihu

EURO 2016 živě
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