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ROZPOČET NA ROK 2017
ZÁJEM O BYDLENÍ V OBECNÍCH BYTECH ROSTE
INTERAKTIVNÍ TABULE VE ŠKOLKÁCH

AKTUALITY

Zveme všechny na 25. REPREZENTAČNÍ PLES obvodu Ostrava-Jih
Dne 17. 2. 2017 od 19 hodin v DK Akord
na náměstí SNP, Ostrava-Zábřeh.

Hlavní hvězdou večera bude slovenská
skupina NO NAME.
Dále se můžete těšit na kapelu Jupiter,
vítěze talentové soutěže Deamen
a moderátorku Nikol Birklenovou.

Vstupenky jsou již v prodeji na www.dk-akord.cz.

JIHAN PROMÍTNE FOTOGRAFIE

pamětníci a zájemci o historii našeho obvodu. Máte-li doma materiály
k dějinám městského obvodu Ostrava-Jih, přineste je na ukázku.

OSTRAVA PŘIJALA VYHLÁŠKU
ZAKAZUJÍCÍ PÁLENÍ LISTÍ
Na území města Ostravy bude 1. ledna 2017 v účinnosti obecně
závazná vyhláška o zákazu spalování suchých rostlinných materiálů.
Rostlinným materiálem pro účely této obecně závazné vyhlášky se rozumí biologicky rozložitelný materiál z úklidu a údržby
pozemků a rostlin na nich rostoucích. Jedná se zejména o tyto
druhy: tráva, seno, sláma, shrabky z trávníků, větve, kořeny a stonky bylin, listí, jehličí, kůra, květenství, plody bylin a dřevin, piliny.
V zájmu ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících
látek je v otevřených ohništích zakázáno spalovat zmiňovaný suchý rostlinný materiál za účelem jeho odstranění.
Ostrava patří k lokalitám se zhoršenou kvalitou ovzduší. Jedná
se tak o další z kroků, který by měl přispět ke zlepšení ovzduší
na území města. Lidé si navíc například na pálení listí stěžují.

Zkrášlovací spolek JIHAN uspořádá projekci historických snímků starého Zábřehu. Akce se uskuteční 21. ledna 2017 od 14.30 hod. v restauraci Havránek v Zábřehu. Součástí setkání bude také instalace informační cedule v prostorách restaurace, jež bude popisovat historii objektu.
Na akci jsou srdečně všichni zváni, vstup je volný, vítáni jsou zejména

NABÍDKA VOLNÝCH STÁNÍ PRO VOZIDLA I MOTORKY
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

01 Fr. Formana

Dubina

PP

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

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

PP

37

33 Vl. Vlasákové

Bělský Les

41 B. Václavka

Bělský Les

42 B. Václavka

Bělský Les

51 L. Hosáka

Bělský Les

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

PP

1, 2, 8, 10, 12, 16, 19/2, 20, 26, 30, 33, 41/2

NP

48

PP

1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 19/1, 20, 22, 24, 33, 35, 40, 41, 41/1, 41/2

NP

60/2

PP

7, 16, 19/2, 26, 27, 28, 41/1

Volná stání
pro motorky

NP

53/1

PP

40/1

Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 690,- Kč včetně DPH a pro parkování 1 motorky
ve výši 400,- Kč včetně DPH. Vyřizuje: Pavla Šimáčková, tel.: 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz
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ÚVODNÍK

Vážení a milí spoluobčané,
již tradičně jsme na Jihu přivítali nový rok velkolepým ohňostrojem a věřím, že pestrý a působivý bude celý rok 2017. Příznivci čínských horoskopů oslavují nástup znamení ohnivého Kohouta, který
symbolizuje především vítězství a úspěchy, ale údajně přináší také
klid rodinných a soukromých vazeb, talent, dobrodružství, objevování a překonávání nových výzev. Osobně se přikláním k pragmatické části předpovědi, která říká, že všeho přínosného bude v průběhu
roku dosaženo díky píli, trpělivosti a tvrdé práci. Dáváte si novoroční
předsevzetí? Pokud ano, jistě víte, že mohou být jakkoli vznešená
a dechberoucí, ale není-li k nim přistupováno s pevným odhodláním a vytrvalostí, často vezmou za své bez protnutí cílové pásky.
Z pozice starosty zůstává mé novoroční předsevzetí v základu stejné
již třetím rokem. Splnit, k čemu jsme se vám, našim občanům, při
nástupu na radnici zavázali. Díky vašim nápadům a podnětům se
jen průběžně rozšiřuje o další možnosti, jak zlepšit život na Jihu pro
všechny generace.
Znepokojivým faktem je, že za posledních 5 let ubylo v našem
městském obvodu 6 tisíc obyvatel. To musíme změnit. Našich více
než sto tisíc občanů Jihu si zaslouží pozornost Ostravy. Nadále budeme pracovat na tom, aby náš Jih byl dobrým místem pro život.
Závěrem mi dovolte podělit se s vámi o výstižné novoroční přání
známého lanškrounského faráře Zbigniewa Czendlika:
„Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z Betléma: Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem sebe, oslům, aby nebyli paličatí a tupí, ovečkám, aby nešly slepě za prvním
lepším pastýřem, pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak
tupé, jako vypadají, andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi
mezi lidmi, králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě a Svaté
rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí.“
Pohodový a vítězný rok 2017 přeje

Martin
Ma
artin
n Bed
Bednář,
dnář, starosta
starossta
a

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 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

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. Radim Navrátil
Mgr. Radek Drong
Mgr. Andrea Miškaříková
Mgr. Petr Mentlík
Ing. Kateřina Blahová
Ing. Petra Bálková
Ing. Petr Halfar
Ing. Alena Brezinová
Ing. Lubomír Burdík
Mgr. Lenka Pavlíčková
PhDr. Linda Nováková-Palatá

599 430 469
599 430 293
599 430 420
599 430 238
599 430 260
599 430 283
599 430 207
599 430 288
599 430 382
599 430 271
599 430 450

Ing. Gabriela Tóthová, DiS.
Jana Zjavková
Ing. Bc. Jarmila Capová
Bc. Kateřina Gemrotová

599 430 132
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 • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj• Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady
MO Ostrava-Jih • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 137 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně
(kromě července) v nákladu 50 900 výtisků • Datum vydání: 2. 1. 2017 • Číslo: 1 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se
stanovisky redakce • Foto titulní strana: Novoroční ohňostroj/ foto: Boris Renner • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 1. 2017.
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ROZPOČET
V CENTRU
DĚNÍ

ROZPOČET JE PRORŮSTOVÝ A JE V NĚM
VÍCE PENĚZ NA PROJEKTY OBČANŮ, ŘÍKÁ
MÍSTOSTAROSTKA HANA TICHÁNKOVÁ
tady žije. Na jejich nápady a projekty tak bude více peněz,“ uvedla Hana Tichánková.
Obvod se v tomto roce bude muset poprvé obejít bez většiny
výtěžku z herních automatů. „Jde asi o třicet milionů korun, ale
věřím, že si bez těchto peněz obvod poradí, odstranění hazardu
bylo správným krokem,“ říká Hana Tichánková. Obvod podle ní
bude muset ještě lépe soutěžit zakázky a ještě efektivněji nakládat s ﬁnančními prostředky.
Příprava rozpočtu byla jako každý rok náročná. „Jsou položky,
výdajové i příjmové, které jsou předem dané a moc s nimi nehnete, ale u investic samozřejmě byly velké diskuse. Spravujeme
poměrně rozsáhlý majetek, ale bohužel ﬁnančních prostředků nemáme tolik, kolik bychom potřebovali na jeho efektivní údržbu“.

Obvod Ostrava-Jih bude v roce 2017 hospodařit s vyrovnaným
rozpočtem ve výši 825 milionů korun.
„Máme samozřejmě vyrovnaný rozpočet, snažíme se předcházet vytváření schodku,“ říká místostarostka Hana Tichánková. Na straně příjmů i výdajů tak je stejná částka – 825 milionů.
„Z toho je 84 milionů korun určeno na investice,“ říká místostarostka.
Oproti roku 2016 obvod zvýšil částku, která bude v takzvaném participativním rozpočtu. Zatímco loni bylo na projekty aktivních obyvatel
Jihu vyčleněno 5 milionů korun, v letošním roce to bude 7 milionů.
„Z toho mám velkou radost, ukázalo se totiž, kolik aktivních
obyvatel, kteří se chtějí podílet na zlepšování života v obvodu,

ORIENTAČNÍ PŘEHLED ROZPOČTU NA ROK 2017

825 mil. Kč

Příjmy:

Výdaje:

1.

1.

poplatky, odvody a jiné daňové příjmy
34,4 mil. Kč
2. příjmy poskytování služeb a jiné nedaňové
příjmy
357,8 mil. Kč
3. příjmy z prodeje
10,5 mil. Kč
4. transfery
355,1 mil. Kč

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výše uvedené rozložení struktury rozpočtu je pouze orientační.
Kompletní přehled schváleného rozpočtu je dostupný na
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/rozpocet
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výdaje na mateřinky, základní školy, školní jídelny
a volný čas dětí a mládeže
150 mil. Kč
sociální věci a politika zaměstnanosti 23,1 mil. Kč
komunální služby, územní rozvoj, bytové a nebytové hospodářství
234 mil. Kč
kultura, sport, volný čas a historie
35 mil. Kč
silnice a pozemní komunikace
39 mil. Kč
odpady
3,3 mil. Kč
vzhled obce a veřejná zeleň
36,6 mil. Kč

ROZPOČET

Vážení spoluobčané,
věřím, že jste prožili příjemné
vánoční svátky a ze všech pěkných
okamžiků načerpali hodně energie
a síly do roku 2017. Přeji vám všem,
abyste v novém roce mohli dělat
to, co máte rádi, co milujete, protože když člověk dělá věci, kterým
opravdu věří a dělá je s láskou, pak
se v nich může stát Mistrem. Přeji
vám, aby bylo málo bolestí, ale hodně radostí, aby byl váš život v rovnováze a aby vám nabízel co nejvíce hezkého. Mnohé z toho máme
ve vlastních rukou. Využijete-li možnosti, které vám dává participativní
rozpočet, můžete udělat v dalším
období radost nejen sobě, ale také
ostatním spoluobčanům Jihu. Těším
se na vaše nápady, projekty a inspirativní spolupráci.
Hana Tichánková

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET NA JIHU
VKROČIL DO DRUHÉHO ROČNÍKU!
řízení. Již nyní víme, že některé menší projekty se nám podaří
zrealizovat hned začátkem roku 2017 – jedná se zejména o umístění drobného městského mobiliáře, odpadkových košů a laviček.
Předány budou také Senior linky, které se tak hned začátkem roku
dostanou k celkem 60 osaměle žijícím seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje dohled. V listopadovém hlasování senior linky
uspěly v částech Zábřeh, Hrabůvka, Dubina a Bělský Les.
Tak jak budeme vaše návrhy postupně realizovat, budeme vás
průběžně informovat na stránkách Jižních listů, webu Společně tvoříme Jih a na Facebooku. Pokud budete chtít vědět, jak postupují
práce na uskutečnění právě vašeho projektu nebo projektu, kterému jste fandili, můžete se na nás obrátit i telefonicky nebo osobně.
Vzhledem k tomu, že koordinátorka Kateřina Šebestová odchází
na mateřskou dovolenou, s dotazy a podněty se můžete nyní obracet na novou koordinátorka projektu Janu Mecnerovou na e-mailu
jana.mecnerova@ovajih.cz a tel.: 720 952 981, 599 430 217.

Projekt „Společně tvoříme JIH!!!“ aneb participativní rozpočet
- příležitost pro občany, kteří mají nápady na projekty menšího
rozsahu, chtějí ve svém okolí něco změnit, vybudovat nebo vylepšit či uspořádat a jsou ochotni jít se svou kůží na trh, bude pokračovat i v tomto roce. I letos budete mít možnost podávat své
návrhy a rozhodovat o návrzích ostatních, kteří přijdou se svým
projektem. Podávání návrhů odstartujeme opět v květnu a potrvá
do konce června.
A jak postupuje realizace vašich projektů z roku 2016? Vytvořili jsme pracovní skupinu, od listopadu se scházíme a budeme
scházet na pravidelných poradách věnovaných speciálně participativnímu rozpočtu a jeho realizaci, na níž se podílí odbor investiční, odbor dopravy a komunálních služeb a další odbory podle
potřeby. V týmu hledáme nejefektivnější cesty, jak vaše nápady
co nejrychleji a nejlépe zrealizovat. Jsme teď ve fázi vyřizování
územních rozhodnutí, stavebních povolení a příprav na výběrová
INZERCE

AKCE až -50 %
LEDEN, ÚNOR

NA BRÝLOVÉ

OBRUBY

NA BRÝLOVÁ SKLA

ČIRÁ S ÚPRAVOU MAR SH,
SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS, MULTIFOKÁLNÍ

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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OPTIKA TRIUMPH

ROZHOVOR

S MÍSTOSTAROSTOU FRANTIŠKEM
DEHNEREM O PLÁNOVANÝCH INVESTICÍCH
Které akce investiční výstavby byly
v roce 2016 dokončeny?
Nejvíce akcí bylo realizováno v oblasti,
která je našimi občany vnímána jako jedna z nejproblematičtějších, a to je rekonstrukce pozemních komunikací včetně
budování parkovišť a parkovacích stání.
Byla dokončena rekonstrukce místní komunikace v Rudné ulici, dále bylo vybudováno parkoviště na ulici Výškovická 70–72
v Zábřehu. Jedna z největších stavebních
akcí co do objemu prací a ﬁnancí byla výstavba parkovacích stání v rámci řešení
statické dopravy v oblasti ulic Horní - Provaznická - Mitušova - Sámova v Hrabůvce,
kdy bylo proinvestováno 5 mil. korun.
V oblasti zájmové činnosti a rekreace byla
provedena rekonstrukce oplocení školního hřiště při ZŠ Košaře na Dubině. Bylo
dokončeno dětské hřiště v ulici Petruškově v Zábřehu s moderními hracími prvky
a podle ohlasu rodičů a uživatelů tohoto
hřiště se obvodu podařilo uspokojit potřeby našich nejmenších a z toho mám
velkou radost.
Na sídlišti Bělský Les byla dokončena
2. etapa výstavby Fittnes parku, která
spočívala ve vybudování dřevěné modulární pumptrackové dráhy pro cyklisty.
Po vytipování vhodných lokalit vznikla
V Zábřehu v ulici Průkopnické a ve Výškovicích v ulici Lumírově workoutová hřiště.
Na úseku bytového hospodářství byla
dokončena rozsáhlá investice za 17 mil.
korun, která přecházela z loňského roku.
Jednalo se o komplexní rekonstruci bytového domu Edisonova č. 15 v Jubilejní
kolonii v Hrabůvce.
Na úseku místní správy byla dokončena Centrální spisovna Ostrava-Jih, která
slouží potřebám našeho úřadu.

Které akce byly v loňském roce zahájeny
a přecházejí do letošního roku?
Z mnoha akcí uvedu namátkou rekonstrukci dalšího bytového domu Velﬂíkova 4
v Jubilejní kolonii v Hrabůvce v objemu
11,5 mil. korun a nesmím zapomenout na oblast školství, kde probíhá revitalizace školní
jídelny a družiny při ZŠ Srbská ve Výškovicích. Dále musím zmínit neméně důležitou
činnost, která předchází vlastní výstavbě,
a to je příprava projektové dokumentace
v celkovém objemu 13 mil. korun.
S jakou ﬁnanční částkou na investiční výstavbu můžete počítat v tomto roce?
Na prosincovém zastupitelstvu byl schválen rozpočet na rok 2017. V tomto rozpočtu jsou vyčleněny prostředky na kapitálové výdaje určené pro investiční odbor
ve výši 79 mil. korun.
Jaké akce budete z těchto prostředků
realizovat?
Na rok 2017 je připraveno 22 investičních
akcí, které jsou kryty tímto rozpočtem.
Bude zahájeno vybudování propojení ulic
Jiřikovského a Kaminského na Dubině.
Tato dopravní stavba pomůže vyřešit složitou dopravní situaci v této lokalitě, a navíc umožní průjezd vozidel integrovaného výjezdového centra, čímž se výrazně
zkrátí dojezdové časy.
Dojde k vybudování dalších tří dětských
hřišť v ulici Mitušova, Horymírova a na náměstí Generála Svobody. Bude také rekonstruováno školní hřiště při ZŠ Klegova. V oblasti bytového hospodářství budou probíhat
rekonstrukce a zateplování bytových domů
v celkovém objemu 23 mil. korun.
Letos bude poprvé v rámci participativního rozpočtu realizováno za investiční ob-

last 6 projektů, které vzešly z iniciativy našich občanů. Jedná se např. o Fitness zónu
u Odry v Zábřehu, agility park na Dubině
a dětská hřiště v dalších částech obvodu.

Vážení občané,
rád bych vám do roku 2017 popřál
hodně štěstí, zdraví a vše dobré. Začátek roku bývá vhodným obdobím
pro bilancování roku minulého a také
pro plánování toho, co nás čeká v roce,
který právě začíná. Jsem přesvědčen,
že žijeme ve významném ostravském
obvodu, a vím, že naprostá většina
jeho obyvatel tady žije ráda. I když je
někdy slyšet více kritických hlasů než
slova lidí, kteří jsou spokojeni, věřím,
že těch druhých je mnohem více.
Uvědomuji si, že ani život na našem Jihu není bez problémů. Pokud
chceme bilancovat, pak by bylo dobré si připomenout, že právě uplynulý
rok byl ve znamení velkých investic
do budování parkovišť, dětských hřišť
a dalších projektů. V tomto roce nás
čeká celá řada dalších akcí, díky nimž,
jak věřím, bude život na Jihu o něco
příjemnější.
Přeji vám do nového roku 2017 vše
nejlepší.
František Dehner

INZERCE

KONTAKT NA INZERCI

z
Prodej autolaků, lakýrnických pomůcek

WWW.NYTROVA.CZ

z
Míchání autolaků do sprejových dóz a lak. tužek
z
Stříkací technika, leštičky vrchních laků
z
Sortiment pro lakovny i kutily
VELMI
z
E-shop
PŘÍZNIV

Sirotčí 16, Ostrava Vítkovice z e-mail: obchod@nytrova.cz z tel.: 603 446 740

CENY

É

SC-362657/01

(tmely, plniče, brusivo, leštící pasty...)

Máte-li zájem o umístní inzerce, prosím volejte
nebo pište na uvedený kontakt.
Inzertní manažerka: Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz
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SC-362514/02

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-361869/05

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

Z OBVODU

V KOSTELE SV. DUCHA V OSTRAVĚ-ZÁBŘEHU
POMÁHALY TÓNY GOSPELU NEMOCNÝM DĚTEM
tech vyberou na dobrovolném vstupném, dostávají tradičně děti
se spinální muskulární atroﬁí a dystroﬁemi. Letošní rekordní výtěžek, který činil ve všech čtyřech městech dohromady bezmála
80 000 korun, bude využit na zorganizování letního tábora pro
tyto děti, který v příštím roce proběhne pod záštitou organizace
Parent Project.
„Takový tábor je pro tyhle děti veliký zážitek,“ dodává Alena.
„Mají to v životě hodně těžké. Jejich progresívní onemocnění
znamená, že jsou závislé na celodenní péči rodičů nebo asistentů
a mnohé z nich se neobejdou bez podpory přístrojů při dýchání – nemoc jim totiž oslabuje svaly, a to včetně těch dýchacích.
Na táboře, který jim pomáháme zaplatit, si mohou vyzkoušet, jaké
to je fungovat týden bez rodičů, a kromě toho mají možnost zažít
spoustu zajímavých věcí, malují, hrají divadlo, prožijí táborovou
olympiádu, zkrátka a dobře prožijí týden jako úplně obyčejné děti.
A to vůbec není málo. Děkujeme všem, kdo přišli a pomohli.“

V sobotu 26. listopadu proběhly již popáté v Ostravě, Brně,
Praze a Plzni beneﬁční gospelové koncerty ve prospěch dětí se
spinální muskulární atroﬁí a dystroﬁemi. V Ostravě vystoupily
Keep Smiling Gospel Orlová, kapela BG Styl a žáci prof. Pohanky, v Brně Brno Gospel Choir i s vynikající doprovodnou kapelou,
v Plzni místní soubor Touch of Gospel a vokální duo T‘n‘T a konečně v Praze sbory Gospel Limited a Maranatha Gospel Choir. „Jde
o krásnou tradici,“ říká Alena Dobrovolná ze spolku Gospel Train,
která s myšlenkou na tento projekt přišla. Každý z vystupujících
sborů se zároveň stará i o veškeré organizační záležitosti, které
jsou s jednotlivými koncerty spojené. Peníze, které se na koncerINZERCE

sle
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Chcete-li dále pomáhat, můžete dětem poslat peníze na
účet organizace Parent Project,
www.parentproject.cz
číslo účtu: 01 94 97 13 30/0300,
variabilní symbol 111.
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Zimníýmpvoznům
k vybran

OSTRAVA
Místecká 3220
PO–NE 8:00–21:00

Volejte zdarma
denně 8–21 hod.

800 110 800

www.aaaauto.cz
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www.ovajih.cz

SC-362683/01

Více info o akcích na
www.aaaauto.cz/akce

Z JIHU

ZIMNÍ ÚDRŽBA
KOMUNIKACÍ
Na základě smlouvy o zajištění zimní údržby č. 4/031/077/2014 ze dne
24. 7. 2014 a smlouvy č. 5/031/170/16 ze
dne 23. 9. 2016 bude zimní údržba prováděna ﬁrmou Petr Vykrut – zahradní služby.
V tomto i v následujícím období bude
Městský úřad Ostrava-Jih klást důraz na
kvalitu a rychlost služeb a také na potřebné množství chemického posypu s navýšenou rezervou.
Zřízené Technické služby Ostrava-Jih
budou vypomáhat se zimní údržbou například dosypáváním soli na některých chodnících, některých zastávkách MHD apod.
Významným přínosem je zřízení dispečinku zimní údržby, na který mohou občané
nepřetržitě volat své podněty. Dispečink je
v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Pokud tedy nastane jakýkoliv problém od
pondělí do pátku v době od 07:00 do 14:00
hodin, zajišťuje dispečink zdejší ÚMOb Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních
služeb, tel. linka číslo - 599 430 270. Mimo
výše uvedenou pracovní dobu, tedy PO-PÁ v době od 14:00 do 07:00 hodin a dále
SO-NE po celých 24 hodin (NONSTOP) je
nutno volat: DISPEČINK 1 – ﬁrma VYKRUT
zahradní služby a.s., tel. číslo – 608 550 999,
nebo také DISPEČINK 2 – příspěvková organizace TSOJ, tel. číslo - 601 568 205.

DÍVEJTE SE DOBŘE KOLEM SEBE,
ŘÍKÁ MÍSTOSTAROSTKA VĚRA VÁLKOVÁ
Vážení spoluobčané,
nastal nový rok 2017 a s ním spoustu
práce a úkolů. Ráda bych vám i vašim rodinám do nového období popřála především hodně štěstí, spokojenosti a pevné
zdraví. Uplynulý rok osobně hodnotím
jako velmi úspěšný, podařilo se nám realizovat většinu připravovaných projektů.
Pro letošní rok máme připravené další
projekty, které našim občanům pomohou
nebo je alespoň potěší. Čeká nás rozšíření
městského mobiliáře, jako je dodání nových laviček, dovybavení dětských zařízení a nová výstavba dětských hřišť. V opačném případě ale také likvidace dětských
zařízení na základě žádostí občanů, jelikož mnohá z nich již nesplňují příslušné
normy Evropské unie a také pokračování
úprav veřejných ploch a prostranství.
Zároveň bych na tomto místě chtěla
poděkovat všem občanům za spolupráci
v uplynulém roce, především za jejich trpělivost v řešení některých věcí. Letošní
rok byl ve znamení prvního participativního rozpočtu. Stejně tak bych ráda vyzdvihla a ocenila až neskutečnou práci
občanů, kteří se aktivně podíleli na tomto
unikátním projektu. Jsem osobně moc
ráda, že zde stále žijí lidé, kterým na tomto místě velmi záleží a jsou připraveni
obětovat svůj volný čas pro ostatní ob-

čany i svůj obvod. Všem těmto lidem ze
srdce děkuji.
Přesto bych vás všechny chtěla o něco
požádat, lépe řečeno poprosit. Dívejte se
dobře kolem sebe. Všímejte si obvodu
více než obvykle. A o svých pocitech, dojmech i nápadech dávejte vědět. Často se
totiž stává, že o věcech, které je možné
zlepšit, radnice neví – nemá jednoduše
oči všude. Aktivní a zodpovědné občanské chování pomáhá nejen k rozvoji města, ale jednoduše také k úsporám. A těch
nám bude, věřte mi, více než třeba.
Věra Válková

NOVINKY V TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH
atd. V roce 2017 chceme připravit projektovou
dokumentaci včetně stavebního povolení tak,
aby samotná stavba byla zahájena v průběhu
roku 2018. Dále během března–dubna 2017 dojde taktéž k podstatné modernizaci vozového
parku Technických služeb Ostrava–Jih.
Jelikož bychom chtěli právě občanům našeho obvodu v dalších letech poskytovat profesionálnější služby i zázemí, je nutné naše
pracovní prostory tomuto přizpůsobit. Z důvodu připravované
rekonstrukce budovy na ul. Kpt. Vajdy tedy došlo dne 15. 12. 2016
k přestěhování zaměstnanců do objektu bývalé základní školy
V Zálomu 2948/1, Ostrava Zábřeh (Pískové doly). Úřední hodiny
Správy bytů a společenství domů budou však do začátku rekonstrukce probíhat na původním místě každou středu od 7:00 do
12:00 a od 13:00 do 18:00 hodin.
Dovolte, abychom vám v tomto předvánočním čase poděkovali za přízeň a spolupráci, které se nám v letošním roce z vaší strany
dostávalo. Hluboce si toho vážíme a věříme, že se v budoucím
období bude tato spolupráce prohlubovat, především ke spokojenosti občanů našeho městského obvodu.
Přeji vám hodně zdraví do roku 2017
S pozdravem Miroslav Janečka, ředitel TSOJ, p.o.

Dne 30. 11. 2016 převzaly Technické služby
Ostrava–Jih prostřednictvím starosty Martina Bednáře slavnostně nové vozidlo značky
Piaggio Quargo diesel 4x2 – Sklápěč + nástavba pro svoz odpadkových košů, tzv. košovku. Jedná se o unikátní vozidlo kategorie
L7e - motocykl čtyřkolka, které bude využíváno pro svoz odpadkových a parkových košů
v rámci městského obvodu Ostrava–Jih. Vozidlo bylo po dovybavení uvedeno do zkušebního provozu dne
19. 12. 2016. Toto vozidlo bude dislokováno pro sběr odpadků v lokalitách Železňák, náměstí SNP, Kotva a bude ve zkušebním provozu o víkendech i ve svátcích. Po vyhodnocení tohoto zkušebního provozu bude vozidlo nasazeno na optimalizovaných trasách.
Jednou z hlavních priorit pro rok 2017 je zajistit rekonstrukci
provozní budovy na ulici Kpt. Vajdy 6. Investorem této akce je Městský obvod Ostrava–Jih s přispěním dotace na zateplení z Ministerstva životního prostředí. Harmonogram rekonstrukce je stanoven
na období únor–červenec 2017. Zhotovitel této akce bude vybrán
na základě výběrového řízení. Další prioritní akcí je zajistit vybudování moderního technického zázemí na ulici U Lesa 5 v rozsahu
halové garáže, sociální místnosti a dispečinku pro zajištění činnosti
Technických služeb - údržby komunikací, chodníků, sečení trávy
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ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

Zápis do Soukromé základní školy a mateřské školy, s.r.o.,
Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

13. 5. 2017 OSTRAVA

KDY: 3. a 4. dubna 2017

OSTRAVAR ARÉNA — 15:00 a 20:00

Škola zřízena pro žáky podle § 16, odst. 9, školského zákona

SC-351899/81

součásti:
EUROPEAN
N TOUR 2017

www.volgogradska.cz

NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ
CIRKUS

www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/

Při zápisu nutno předložit:
• zdravotní průkaz dítěte
• psychologické vyšetření
nebo vyjádření SPC Těšínská, SPC Kpt. Vajdy

NOVÁ SHOW

Předem se informujte na

16. 1. 2017 - OSTRAVA

TEL.: 602 713 226
SC-351899/82

OSTRAVAR ARÉNA, 19:00

SC-362494/02

GRANDHOTEL
GRAN
NDHOTTEL HONG
HON
NG K
KONG
G

www.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.cz

Gymnázium Ostrava-Zábeh,
Volgogradská 6a nabízí
pro žáky 5. tíd ZŠ osmiletý obor
vzdlávání 79-41-K/81 Gymnázium
• školní vzdlávací program
„Neuíme se pro školu, ale pro život“
• široká nabídka cizích jazyk
a volitelných pedmt
• pedmtové exkurze domácí i zahraniní
• možnost mimoškolních akvit
a zájmových kroužk
• pípravné kurzy pro uchazee
• pijímací zkoušky naneisto
Den otevených dveí 6. 12. 2016, 24. 1. 2017
Hledáte kvalitní výuku, pijte se podívat k nám.

SC-362656/01

www.gvoz.cz
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SC-362380/02

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

• základní škola s logopedickými třídami s malým počtem
žáků ve třídách
• základní škola speciální
• mateřská škola s logopedickými třídami

www.ovajih.cz

ROZHOVOR

ZÁJEM O BYDLENÍ V OBECNÍCH
BYTECH JE VELKÝ, POTVRZUJE
RADNÍ MARKÉTA LANGROVÁ
řejňovaly pouze na úřední desce a dále na webových stránkách
úřadu, kdežto nyní najdou lidé zájemci veškeré informace o konkrétním bytu, například jeho půdorys, způsob vytápění, umístění bytu v rámci domu, vybavení bytu vč. spotřebičů, fotograﬁe,
a řadu dalších informací. Z pohodlí domova má tedy občan možnost získat aktuální informace, včetně potřebných formulářů.
A pokud zájemce internet nemá?
Kdo nemá internet, najde seznam volných bytů k pronájmu
na informačních panelech v budově úřadu na chodbě u bytového
oddělení, kde si zároveň může vyzvednout související formuláře.
Plánujete rozšiřování webového portálu nemovitosti o další
možnosti?
V současné době web poskytuje aktuální informace k nabídce bytových i nebytových prostor ve správě městského obvodu
Ostrava-Jih, včetně garáží a garážových stání. Od ledna si mohou
zájemci nechat zasílat aktuální nabídky přímo do e-mailu, a to
s možností výběru oblastí, které jej právě zajímají, tedy kompletní
nabídku nebo nabídky na volné byty, nebytové prostory či garáže.
Mění se často nájemníci v obecních bytech?
Záleží na celé řadě faktorů, především na potřebách nájemníků. Velkou roli hraje také lokalita, v některých se mění častěji,
jinde bydlí i desítky let coby starousedlíci.

S Markétou Langrovou jsme se zajeli podívat na právě probíhající rekonstrukci bytového domu na ul. Velﬂíkova 4 v Jubilejní
kolonii.

Radní městského obvodu Ostrava-Jih Markéta Langrová má na starost mimo jiné bytový i nebytový fond.
Obvod v současné době pečuje o více než 5 tisíc obecních bytů a přes 300 nebytových prostor.

Je faktem, že ne každý nájemník je solidní a slušný – jak se
vám daří takové nájemníky umravnit nebo se s nimi rozloučit
a poskytnout obecní byty slušným zájemcům?
O podobných problémech je možno informovat náš odbor bytového hospodářství, který konkrétní situaci prošetří a následně
budou vyvozeny patřičné důsledky.

Jaký je zájem o bydlení v obecních bytech?
Obrovský, na jeden nabídnutý byt připadá deset až patnáct
zájemců o pronájem. Svou roli samozřejmě hraje lokalita, ve které
se nabízený byt nachází.

Staráte se o svůj bytový fond?
Samozřejmě. Každý rok vynakládáme desítky milionů korun
jak do údržby domů a bytů, tak do investic typu celkových rekonstrukcí např. zateplení fasád a střech, výměnu hydroizolací a dále
rekonstrukcí vodoinstalací, elektroinstalací apod.
Plánujete prodej vašeho bytového fondu nebo jeho části
do osobního vlastnictví?
Ne. Záměr privatizace bytového fondu jsme zrušili, chceme
tento bytový fond zachovat mimo jiné i s ohledem na již zmíněné
větší jistoty pro bydlící občany.

Jaké nájemné platí lidé v obecních bytech?
Máme více druhů nájemného. Jedno z nich je smluvní nájemné,
kde začínáme na šedesáti korunách za metr čtvereční, s výjimkou rekonstruovaných bytů v Jubilejní kolonii a bytových domů
postavených po r. 2011, kde je cena od osmdesáti korun za metr.
Další variantou je takzvané přistoupení k dluhu v rámci konkrétní
zadlužené bytové jednotky – kdo zaplatí více z váznoucího dluhu, ten daný byt získá do pronájmu za schválené tzv. regulované
nájemné, které v současné době činí 50,02 Kč za metr čtvereční.

Hovořila jste o poměrně vysokých investicích do bytového
fondu, čeho konkrétně se budou v letošním roce týkat?
Investice plánujeme ve výši cca 88 mil Kč. Jedná se o celkové zateplení bytových domů včetně oprav střech a hydroizolací,
např. domy na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6, B. Václavka 19, 21 v Ostravě
- Bělském Lese, dále domy na ul. Pavlovova 71, Ostrava - Zábřeh
a Zlepšovatelů 6, 8, 10, 12, Ostrava - Hrabůvka. Současně bude
v letošním roce dokončena modernizace Jubilejní kolonie, a to
modernizací bytového domu Velﬂíkova 4, O.-Hrabůvka.
Dalších 44 mil. Kč bude vynaloženo na údržbu bytového fondu,
a to zejména v oblastech: celkové opravy vodoinstalací, elektroinstalací společných prostor domů a výměny stávajících měřičů
tepla a vody v bytech za měřiče s rádiovým odečtem.

Jak si vysvětlujete tak velký zájem o bydlení v obecních bytech?
Myslím, že lidé v obecních bytech vnímají větší právní jistotu,
že v něm při dodržování nájemní smlouvy a řádného společného
soužití mohou zůstat neomezenou dobu.
Jak se osvědčuje letos spuštěný webový portál nemovitosti.
ovajih.cz?
Máme velmi kladné a pozitivní ohlasy. Dříve se volné byty zve-
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A co investice do bezpečnosti nájemníků? Plánujete nějaké?
Ano. Na základě podnětů od občanů
spouštíme pilotní projekt s cílem řešit
bezpečnost nájemníků a nešvar, kterým
je poškozování chodeb domů, výtahů,
sklepních prostor, jejich vykrádání...
Jak to chcete udělat?
V lednu bude instalován kamerový systém do jednoho z výškových domů, v průběhu prvního kvartálu příštího roku prověříme
jeho účinnost v praxi. Na základě zkušeností
pak následně plánujeme instalaci kamerového systému do dalších obecních domů.
V našich bytových domech jsme schopni
instalovat kamery, které budou hlídat společné prostory domu, samozřejmě v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
Věřím, že o projekt bude velký zájem, každý
měsíc evidujeme několik stížností a zároveň
žádostí, abychom s bezpečností a pořádkem v našich domech něco udělali. Informovat o dalším průběhu budeme občany
prostřednictvím Jižních listů i webových
stránek městského obvodu Ostrava-Jih.
Když mám pocit, že obecní byt,
v němž bydlím, potřebuje rekonstrukci,
jak mám postupovat?

Veškeré požadavky na opravy a údržbu,
s výjimkou těch drobných, které si nájemníci v souladu s platnou legislativou zajišťují sami, je třeba řešit s odborem bytového
a ostatního hospodářství zdejšího úřadu,
nejlépe s příslušným technikem. Ten situaci prověří oprávněnost a závažnost a zajistí
odstranění závad. Kompletní opravy bytu
jsou prováděny s ohledem na technický
stav bytu zpravidla při jeho vrácení, před
předáním novému nájemníkovi. Ten tak má
jistotu, že přijde do čistého a hezkého bytu
bez závad, a to také není všude zvykem.

Jsem spokojena, podařilo se nám celý
bytový fond, který dříve spravovala majetková správa, převést pod odbor bytového a ostatního hospodářství. Nastavili
jsme nový systém fungování a nyní konečně připravujeme a průběžně zavádíme řadu změn, jak zlepšit komunikaci
nájemníků s naším odborem, plánujeme
další vylepšení a modernizaci procesů
s cílem usnadnit a zrychlit jejich průběh.
Zkrátka, stále je co zlepšovat.

Jak je to s nebytovými prostory, je
o ně zájem?
Zájem je velký. Ve správě jich máme
přes tři sta a v letošním roce připravujeme právě do nebytových prostor rekordní
investice, protože v tomto ohledu se toho
moc v minulých letech nedělalo a podle
toho nebytové prostory také vypadají.
Takže budeme zateplovat, měnit okna,
měnit hydroizolace, a tak dále.

Řekněme si, že se stěhuji do Ostravy
a hledám si místo, kde bych chtěl bydlet.
Proč bych si podle vás měl vybrat právě
Ostravu-Jih?
Náš městský obvod má předpoklady
pro spokojený život všech generací, je
zde spousta zeleně i volnočasových lokalit, postupně se daří řešit i problémy,
které nám místy život na Jihu znepříjemňují, k čemuž předpokládám přispěje také
zákaz hazardu na území našeho městského obvodu.

Za poslední dva roky nastala v rámci
výměny politické garnitury na Jihu řada
změn – jak jste vy osobně spokojená
s tím, co se děje ve vámi spravované oblasti bytového hodpodářství?

A Vaše přání občanům Jihu do nového roku?
Přeji našim spoluobčanům především
zdraví, štěstí a radost ze života, ať je rok
2017 zatím tím nejlepším rokem.

SC-362530/01
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NEJEN O DOMOVECH PRO
SENIORY S MÍSTOSTAROSTOU
FRANTIŠKEM STAŇKEM
V sociální oblasti a oblasti sociálně právní ochrany dětí, což jsou okruhy,
které mám ve své gesci, se snažím navázat na to, co bylo dobré, a do budoucna vytvořit prostředí pro oba odbory i život klientů co nejpříjemnější.

Vážení občané,
v tento čas, kdy se člověk zamýšlí, co
v minulém období vykonal, co mohl vykonat kvalitněji, bych se rád zmínil o svém
postoji k situaci, kterou právě prožíváme.
U nás v Ostravě–Jihu bych rád poděkoval
občanům za trpělivost, neboť přes všechny nedostatky a problémy je naší upřímnou snahou, aby se problémy řešily a chyby se neopakovaly. Nutno podotknout, že
obvod se stává příjemnějším. Snad i mezilidské vztahy budou korigovány, alespoň
na osobní mezilidské úrovni. Mým pravidlem je „slušnost nade vše“.
Do nového roku 2017 přeji všem, aby
se konečně Evropa křesťansky pozvedla, aby se vrátila k tomu, v čem vynikala
a co mohla předávat celému světu a nenechala si diktovat podmínky a ﬁlozoﬁi,
která je Evropě cizí. České republice bych
přál, aby se stala Evropou, Moravě bych
přál, aby se stala zemí, jakou byla historicky, abychom si začali vážit a ctít historicky významné osobnosti, jakými byli
Cyril a Metoděj, kteří nám sem na Moravu
a do celé slovanské oblast přinesli základy dnešní kultury.
Všemu lidstvu přeji MÍR!!!
František Staněk

Když jsem nastoupil před dvěma roky
na radnici, dostal jsem na starost, mimo
jiné, také dva Domovy s pečovatelskou
službou (DPS).
Při první návštěvě mne zaujala zahrada u DPS na Horymírově ulici, která byla
ve špatném stavu, byly v ní prohnilé lavičky, rozbité chodníky. Když zahradu
převzala k úklidu zahradnická škola, tak
odsud odvezla pět Avií plných větví, které byly v zahradě přerostlé a musely se
uklidit. Lavičky a chodníky opravily naše
Technické služby. Zahrada nejen díky tomuto velmi prohlédla, a když jsem se pak
přišel později na tento DPS podívat, byl
jsem překvapen, kolik klientů úklid zahrady ocenilo a využívá možnost posezení
venku s přáteli. Na zahradě je altánek, lidé
v něm ale nevysedávali, byl tam průvan,
proto jsme jej ze dvou stran zakryli proti
průvanu a větru, což se také osvědčilo.
Zavedl jsem také setkávání dvakrát
za rok klientů DPS s vedením sociálního
odboru a techniky správy budov. Snažíme se dělat pro ně přednášky, ve kterých
se dozvědí, na co mají ve svém zařízení
nárok, co pro ně chystáme, co chceme
zlepšit. Rád bych celému sociálnímu odboru touto cestou poděkoval za vše, co
pro naše klienty dělá – je toho opravdu
hodně. Máme tady silný klub důchodců
i Domovinku, jsou to organizace, které
umožňují setkání lidí pokročilého věku
a trávení času aktivně.
Rád bych se zmínil o našem rodinném
centru. Rodinné centrum je speciálním
zařízením na Jihu, kde je skupina pracovníků, kteří se zabývají rodinnou proble-

matikou. Pomáháme řešit situace, když
to v rodině nefunguje, kdy se rozpadne,
rozvede rodina a je nouzový stav, pak to
řeší naše rodinné centrum.
Problémy nás tíží v „DPS“ v Odborářské ulici – jedná se vlastně o soubor
domů, který nebyl na zařízení typu DPS
zkolaudován. Má to zvláštní statut – my
bychom chtěli, aby to opravdu časem plnohodnotný DPS byl. Část je stacionářem,
kde mohou krátkodobě být umístěni senioři, o které se dlouhodobě starají v rodinách, a když ta rodina potřebuje odlehčit,
může využít právě náš stacionář – funguje
skvěle.
Ve zbytku budov není technický stav
ideální, jsou to čtyřpatrové budovy bez
výtahů, elektrické rozvody jsou tam zastaralé, výdejna jídla na hranici normy...
Řešení? Máme zadanou projektovou
dokumentaci – ta původní se ztratila,
dělá se nová, jakmile bude hotová, rádi
bychom využili i peněz z nejrůznějších
fondů a tento soubor budov opravili. Je
tam původní kinosál, tam je dnes výdejna jídla, stoly a vybavení už neodpovídají
normám, vše chceme renovovat. Okolí je
ale pěkné, lidé tam jsou celkem spokojeni, avšak ty technické problémy bychom
chtěli opravdu co nejdříve vyřešit.
Některé kroky už se povedly – tyto
domy byly řešeny tak, že jednotlivá patra
jsou zamykatelná, neboť se tam stávaly
časté krádeže, uzamykatelný je i celý areál
a je tam nové zabezpečení proti požáru.
Příští rok usilujeme o opětovnou výsadbu „stromu mladých“ na počest narození našich nových občánků.

SBĚR PRO MOMENT
Sbírka pro dobročinný second hand Moment se uskutečnila 24.–25. 11., v prostorách radnice městského obvodu Ostrava-Jih.
Charitativní akce v režii zaměstnanců úřadu se uskutečnila již
podruhé a opět se setkala s velkým zájmem. Do sbírky přibylo
oblečení, obuv, hračky, nádobí, sportovní potřeby a další.
A co je to vlastně Moment? Moment je dobročinný second
hand, který vrací staré věci do oběhu a pomáhá tak neziskovým

organizacím, jako například dennímu stacionáři Žebřík, Mobilnímu
hospici Ondrášek nebo neziskovce Kola pro Afriku.

12

Z JIHU

ŠKOLSTVÍ A BEZPEČNOST BUDOU I NADÁLE NAŠÍ
PRIORITOU, UJIŠŤUJE RADNÍ ADAM RYKALA

Přelom roku je období, kdy se kromě
jiného také bilancuje a plánuje. V oblastech, které mám na starosti, jsme udělali

za poslední rok řadu významných kroků,
ale stále máme co zlepšovat. Kvalita výuky i zázemí v základních a mateřských
školách bude patřit i nadále mezi priority
městského obvodu. Chceme poskytovat
kvalitní vzdělání, včetně různých zaměření, i celou řadu mimoškolních aktivit. Otevřeli jsme ve školkách další dvě třídy pro
děti od dvou let a všechny mateřské školy
dostaly interaktivní tabule. Pro předškoláky chceme plošně zavést výuku angličtiny.
Připravujeme další rozšiřování odborných
učeben na školách, např. pro výuku fyziky,
chemie nebo jazyků. Naší snahou je děti
více vést také ke sportu. Příkladem může
být opravený školní bazén v Hrabůvce,
modernizace hřišť u škol a připravujeme
atletické mistrovství pro žáky 8. a 9. tříd.
Samozřejmě budou probíhat i další rekonstrukce a opravy. Do budoucna však
bude nutné také řešit neobsazené kapacity škol. Aktuálně se soustředíme na vyhodnocení návrhů odborníků a ﬁnalizaci
avizované školské koncepce.

Druhou důležitou oblastí je bezpečnost. Kombinace městského programu
prevence kriminality a široké škály našich
aktivit v oblasti prevence přináší výsledky. Další zlepšení přinese zákaz hazardu,
o který jsme dlouho usilovali. Bude pokračovat rozšiřování městského kamerového
systému o další frekventovaná nebo problémová místa. Práce policistů a strážníků
má zásadní vliv, ale zaměřujeme se také
na děti a mládež, aby trávili svůj volný čas
v plnohodnotném moderním prostředí.
V novém roce opět zvýšíme dotace zájmovým organizacím a spolkům na podporu
aktivit v oblasti vzdělávání, volného času
dětí a mládeže, kultury, sportu a prevence
kriminality. Chceme pokračovat v projektech využití školních hřišť pro veřejnost,
pořizování cykloboxů u škol a dalších.
Vážení spoluobčané, při této příležitosti vám a vašim rodinám přeji do nového roku hodně zdraví, úspěchů a rodinné
pohody.
Adam Rykala

VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBVODĚ
OSTRAVA–JIH DOSTALY INTERAKTIVNÍ TABULE
Mateřské školy v nejlidnatějším městském obvodě v Ostravě byly v uplynulých týdnech vybaveny moderním výukovým zařízením. Interaktivní tabule má nyní všech 30 zdejších mateřských škol. Celkem stály téměř 2 miliony korun.
„Kvalita výuky a zázemí v základních
i mateřských školách patří mezi naše
priority. Moderní vybavení je důležitou
součástí vzdělávání i zpestřením denního programu. Chtěli jsme přispět k tomu,
aby našim dětem nebyly vyspělé technologie cizí a měly k nim přístup od malička,
což může v budoucnu mimo jiné ovlivnit
jejich vztah k technice a technickému
vzdělání,“ vysvětlil Adam Rykala, radní
městského obvodu Ostrava–Jih, který má
na starosti oblast školství.
Do mateřských škol nechal zřizovatel
nainstalovat celkem 30 interaktivních tabulí, přednostně do tříd pro předškoláky. Mezi
posledními byly například MŠ Gurťjevova
a MŠ Chrjukinova v Zábřehu. Jedná se o tabule SMART Board, součástí je i dataprojektor a výukový software. Cena jedné tabule je
67 tisíc korun.
„Tabule budou součástí vzdělávacího programu. Vytvářením interaktivních
pracovních listů zpestřují dětem denní
činnosti, logopedické nebo grafomotoric-

Děti si novinku rychle oblíbily
ké prvky, zrakově pohybovou koordinaci, prostorové vnímání, podporují rozvoj
čtenářské a matematické dovednosti dětí
a mnohé další,“ doplnila Gabriela Tóthová,
vedoucí oddělení školství a kultury Úřadu
městského obvodu Ostrava–Jih. V mateřských školách tak budou mít děti možnost
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zhlédnout reálná videa k tématům, fotky
a obrázky všeho druhu. Děti mohou využívat program také ke kreslení a tvoření
obrazců.
Městský obvod Ostrava–Jih má 18 základních a 30 mateřských škol. Do mateřských škol chodí zhruba 3200 dětí.

www.ovajih.cz

NÁZOR

ZEPTALI JSME SE ZASTUPITELŮ:
S účinností od 1. ledna 2017 vejde v platnost dlouho očekávaná a odkládaná vyhláška, která v polovině
obvodů statutárního města Ostravy plošně zakazuje hazard a v ostatních obvodech jej alespoň různou
mírou reguluje. Plošný zákaz bude platit na celém území Ostravy v době od třetí hodiny ranní do 10 hodin dopoledne s výjimkou kasin. Na Jihu se jedná o plný zákaz provozu hazardních automatů nebo videoloterijních terminálů, ale s výjimkou kasin. Jak vnímáte platnost této vyhlášky a co od ní očekáváte?
Martin Mařák (KSČM)

Jistě si každý z nás dokáže vybavit negativní jevy související s provozem herních zařízení včetně dopadu na sociální situaci
gamblerů a jejich blízkých. Z tohoto pohledu lze přijetí této normy jen přivítat. Zákon řeší především naléhavý problém hracích
automatů nacházejících se v restauracích, barech a podobných
zařízeních, a to tak, že nově bude hazard povolen pouze v provozovnách se statusem kasina či herny. V důsledku toho se vyřeší problém nadměrného počtu hracích automatů ve městě. Dále
zákon zavádí registr osob vyloučených z možnosti vstupu do herního prostoru, a to z důvodu zabránění v účasti na hazardu osobám pobírajícím sociální dávky, dlužníkům a patologickým hráčům. V neposlední řadě zákon rovněž zabezpečuje vyšší ochranu
nezletilých a zavádí efektivnější mechanismy pro kontrolu a dozor
nad hazardem.
Úplný zákaz hazardu na Jihu však nepodporujeme. Obavy,
na kterých se zakládá, nejsou oprávněné, neboť zákonodárce již
podnikl nutné kroky pro zodpovědnou regulaci hazardu za současného zachování důležitých ekonomických aspektů pro místní
samosprávu. Zákaz hazardu bude mít převážně negativní důsledky, protože hráče obrátí k nelegálním aktivitám a ekonomická
prosperita města se sníží. Lze očekávat, že budou vznikat tzv.
„černé“ herny a soukromé kluby, ve kterých se bude o peníze hrát
dál. Tím vznikne nový problém, neboť současné provozovny má
policie a další orgány státní správy možnost kdykoli kontrolovat.
V případě vzniku nelegálních heren bude situace pro tyto složky
mnohem obtížnější a jejich eliminace zdlouhavější.

Klub KSČM již dlouho bojuje proti hernám nejenom v našem
obvodu, ale také v celé Ostravě. Platnost vyhlášky od Nového
roku, kterou jsme jednohlasně podpořili, zahájí vymícení hazardu.
Je třeba si uvědomit, že patologické hráčství se vyznačuje opakujícím se, vytrvalým a často se stupňujícím gamblerstvím navzdory
negativním sociálním dopadům, jako jsou dluhy, narušení rodinných vztahů a špatný vliv na profesní růst jedince. Jsme přesvědčeni, že dojde ke snížení kriminality v okolí dnešních heren.
Na závěr věřím, že jste prožili krásný a bohatý Štědrý večer,
příjemné a pohodové vánoční svátky v kruhu rodinném.
Do nového roku 2017 přeji vám, vašim rodinám a přátelům
štěstí, pohodu, zdraví a lásku. Spoustu splněných přání, sílu a výdrž u vašich předsevzetí. Mnoho úspěchů jak v rodinném, tak pracovním životě.
To vše za klub KSČM přeje Martin Mařák

Adam Rykala (ČSSD)
Rád bych připomněl, že ČSSD z Ostravy-Jihu usiluje o zákaz
heren a automatů už tři roky. Bylo to jedno z našich hlavních témat a jsme rádi, že se nám pro tento návrh podařilo získat podporu dalších stran. Našli se i odpůrci, ale podařilo se nám prosadit
vyhlášku, která pozitivně ovlivní život v Ostravě. Nechtěli jsme
nikomu škodit ani omezovat jeho podnikání, hlavním důvodem
zákazu automatů a heren je zajištění bezpečnosti a spokojenosti obyvatel. V okolí heren byla zaznamenána zvýšená kriminalita.
Navíc hazard vysává peníze z lidí a dostává je do ﬁnanční a psychické krize, často zasáhne celou rodinu. Konkrétně v našem obvodu důležitost omezení hazardu potvrdili přímo občané. Podle
průzkumu veřejného mínění si 65 procent našich obyvatel přeje
úplný zákaz herních automatů a dalších 17 procent občanů se vyjádřilo pro jejich omezení. Věříme, že zákaz hazardu je správnou
cestou ke zvýšení bezpečnosti v našem obvodu. Možná budou
vznikat nelegální herny, ale jsme na to připraveni, naši úředníci
a strážníci budou dělat kontroly a opatření. Pochopitelně také
nastane určitý výpadek ﬁnančních prostředků, které plynuly
z hazardu do obvodu. Ale my jsme přesvědčeni, že se bez těchto
peněz dokážeme obejít. Výpadek pokryjeme úsporami energií,
rozšířením nákupů prostřednictvím veřejných aukcí a efektivnějším nakládáním s ﬁnančními prostředky. Jsme rádi, že proherní
automaty dostaly na Jihu červenou!

Hana Tichánková (ANO 2011)
Žijeme v obvodu velikosti pátého největšího města v naší zemi.
Můžeme si zajít na dobrý oběd? Posedět do dobré kavárny? Nakoupit potraviny nebo výrobky od drobných zemědělců či lokálních producentů? Ne. Takováto místa na Jihu nemáme. Provozovnu s výherními hracími automaty však najdeme na každém rohu.
Rozepisovat se o dopadech sociálních, kriminálních či prostě jen
nešťastných lidských osudů považuji za zbytečné. Tyto jsou dobře
známy všem. Dostali jsme se do bodu, kdy je třeba říct jasné ne.
I s vědomím toho, že úplný zákaz není samospasitelný. I s vědomím toho, že z provozování hazardu plynuly ﬁnanční prostředky
i do obvodního rozpočtu. Nemohu souhlasit s hlasy politiků, kteří
se odvolávají na jejich prospěšnost. Jsem přesvědčena, že musíme vnímat problematiku hazardu v souvislostech a dopadech
pro celou naši společnost. Vidět nejen přínos pro konkrétní místo,
ale důsledky pro všechny. Neboť řešení sociálních a kriminálních
problémů je ﬁnancováno z peněz všech daňových poplatníků, bez
ohledu na to, která státní instituce je musí vynaložit. Vnímejme
proto naši společnost jako celek, nejen jako konkrétní prostor.
Chovejme se odpovědně ke správě veřejných peněz. A udělejme
Jih krásným místem. Vraťme život do ulic, potkávejme se a sdílejme veřejný prostor společně.

Mgr. Viktor Panuška (Ostravak)
Od 1. ledna začne platit vyhláška města, která výrazně reguluje
provoz hazardu na území města a jednotlivých obvodů. Zároveň
nabývá účinnosti nová legislativa obsahující komplexní a systematickou právní úpravu hazardu. Tato právní úprava může nabídnout odlišný pohled na řešení negativních aspektů spojených
s hazardem, se kterými se Ostrava potýká.
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PRÁC
CE PRO
OVÁD
DÍME:

SC-362461/01

SC-362413/04

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

SC-362682/01

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Dentální hygiena
je jedna z moderních možností, jak
si zachovat zdravý a krásný úsmv
JL 12_2015.indd 22
a ušetit náklady za plomby a náhrady zub.
Využijte slevu 50% pro pojištnce VZP a PZP
na 1. návštvu a objednejte se na ošetení za 600,- K.
Pokud Vaše pojišovna pispívá na dentální hygienu
i v rámci bonusových program, budete mít krásné zuby tém zdarma.
Tším se na Vaši návštvu.
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SENIOŘI

MANŽELÉ MAYEROVI
JSOU SVOJI UŽ 60 LET
Paní Zdeňka se narodila v květnu 1933 v Ostravě-Vítkovicích,
kde prožila mládí. Po škole nastoupila jako zubní laborantka
do Vítkovické nemocnice, kde byla zaměstnána až do důchodu.
K jejím koníčkům patří četba a zahradničení.
Pan Martin se narodil v březnu 1933 v Praze. Po 2. světové válce
se rodina přestěhovala do rodinného domu v Ostravě-Zábřehu,
kde zůstal bydlet i po uzavření manželství s paní Zdeňkou a bydlí
zde společně dodnes. Po celý svůj aktivní život byl zaměstnán
u Povodí Odry, nejprve jako projektant a později se stal vedoucí projekce. Volný čas věnoval myslivosti, včelaření a především
sportovnímu letectví v aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí. V současné době ještě rád rybaří.
Své „ANO“ si řekli 22. prosince 1956 v obřadní síni v OstravěVítkovicích.
Manželé Mayerovi vychovali dceru Hanu a syna Ondřeje. Rodina se v průběhu let rozrostla o pět vnoučat a čtyři pravnoučata.
Rodina se schází při různých příležitostech. Velmi rádi tráví volný
čas na zahrádce u domku a radují se z plodů země.
Manželé Mayerovi si uchovali velmi hezký vztah, plný úcty,
lásky a pochopení.
Přejeme vám, aby radostná a tichá pohoda vyplnila všechny
další roky vašeho života, abyste v dobrém zdraví a ve spokojenosti byli ještě dlouhá léta spolu šťastni.

Také v prosinci proběhlo vítání občánků – netradičně v duchu
sv. Mikuláše, které na Jihu přivítala místostarostka Věra Válková. Přejeme všem dětem hodně zdraví a těšíme se na nové přírůstky v roce 2017.

SETKÁNÍ OSAMĚLÝCH

V pátek 16. prosince poprvé proběhlo v K-TRIO přátelské posezení s osamělými občany, kteří přijali pozvání starosty Martina Bednáře. Ten si s přítomnými seniorkami nejen popovídal, ale
všechny také potěšil vánočním dárkem. K adventní atmosféře
přispěly koledy žákyň ZŠ Krestova pod vedením paní učitelky
Šimonkové.
Sociální pracovnice Jana Mayerová seznámila hosty s možnostmi
trávení volného času v klubech pro seniory a využití sociálního poradenství na odboru sociální péče ÚMOb Ostrava-Jih, Šárka Zubková
přidala informace o akcích pro seniory v kulturních zařízeních našeho obvodu a pozvání na Senior klub 3. ledna v DK AKORD.

Manželé Mayerovi oslavili diamantovou svatbu.

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 prosinci
oslavili krásné výročí:
Anežka Vajdová
Marie Bednářová
Vladimír Šteif
Božena Kožušníková
Emanuel Gazda
Drahomíra Janulková
Marie Vajdová
Jaroslav Bolek

98 let
96 let
95 let
95 let
93 let
92 let
91 let
90 let

Věra Hertlová
Miloslav Madusiok
Jindřiška Klimíčková
Štěpán Bartek
Zdeněk Majdyš
Marie Bagarová
Miloslava Hrdinová
Olga Sommerová
Zdeněk Hlavatý
Božena Fialová
Anna Pitĺaničová
Miloslav Cerman
Zdenek Přibyla
Jan Pivovar
Květoslava Wilková
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90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Milada Strakošová
Ivan Vrzgula
Helmut Weczerek
Drahoslav Škuta
Jiří Nebeský
Anežka Pavlenková
Ludvík Szücs
Eva Olšáková
Jan Duda
Milan Dvorský
Jan Svitek
Josef Vítek
Natália Okolenszká
Bohumila Martausová
Břetislav Dutkevič

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

HISTORIE

MINULOST A OBNOVA NEJSTARŠÍHO
Z VÝŠKOVICKÝCH KŘÍŽŮ

Nejstarší dochovanou památkou starých Výškovic je kříž, který se nachází v těsném sousedství bývalého hostince
U Honyšů na Husarově ulici. Až do nedávné doby kříž chátral. V roce 2014 ale proběhla jeho celková obnova realizovaná z velké části dobrovolníky zábřežské farnosti.
Na počátku 19. století byly Výškovice nevelkou obcí, jejíž obyvatelé se živili převážně zemědělstvím. Výsadní postavení v obci
zaujímal dědičný fojt, který byl zástupcem vrchnosti. Vlastnil jeden z největších gruntů s rozsáhlými polnostmi, který se nacházel
v prostoru nad dnešní restaurací Řízkárna. Jako zástupce vrchnosti měl fojt také právo nižšího soudnictví. Rozhodoval drobné
sousedské spory a trestal přestupky obyvatel vesnice. Za účelem
vykonání spravedlnosti se před fojtovým statkem nacházel pranýř,
který byl tvořen dvěma sloupky zasazenými v zemi, mezi nimiž se
nacházela lávka a nad ní dvě desky, z nichž jedna byla pohyblivá.
Podle zápisků obecní kroniky byl odsouzenec donucen vystoupit
na lávku a obě ruce položit mezi desky, které se následně uzavřely
a uzamkly, aby nebylo možné ruce vytáhnout. Takto musel zůstat
odsouzený na posměch ostatním 6–12 hodin.

časí degradovány, kořeny okolních lip nadzvedávaly jeho kořeny
a kříž tak hrozil zřícením.

Vztyčení kříže

Záchrana

Právě na místě, kde se původně nacházel pranýř, nechal v roce
1828 vztyčit zdejší fojt Jiří Šeděnka pískovcový kříž s ukřižovaným Kristem. Ve spodní části kříže se nacházela oválná kartuše s výňatkem Matoušova evangelia „W PRAVDĚ SYN BOŽÍ BYL
TENTO, ON PAK UMRZEL JEST PRO NEPRAWOSTI NASSE“.
Nacházel se zde také rok vztyčení kříže a pod kartuší byla vyvedena jména donátorů fojta Georga (Jiřího) Šeděnky a jeho ženy
Johany. Kříž na svém místě přečkal postupnou proměnu starých
Výškovic v součást sídliště. Zub času se ale na kříži během dvou
staletí výrazně podepsal. Pískovcové části kříže byly vlivem po-

V roce 2014 byly z iniciativy správce zábřežské farnosti a farníků zahájeny snahy o záchranu kříže. Pro ﬁnancování opravy kříže
a jeho okolí zajistila farnost potřebné ﬁnanční prostředky formou
darů věřících a sponzorů. V letních měsících byl kříž demontován
a opraven v kamenické dílně ve Staré Vsi. Protože se kříž nacházel
ve svažitém terénu, bylo rozhodnuto o vytvoření zářezu v terénu,
který by umožnil vybudovat ochrannou zídku s možností posezení. Kříž byl znovu slavnostně vztyčen a požehnán na 22. listopadu
2014 a stal se tak znovu ozdobou starých Výškovic.
Na základě poznámek S. Mazurka zpracoval Tomáš Majliš

OSTRAVA-JIH VČERA A DNES:

Pohled na staré Výškovice a Proskovickou ulici z mostu na Výškovické ulici v letech 1977 a 2016. Foto: Martin Zálesný
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DŮM KULTURY AKORD
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511,
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz
3. 1. – 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Beseda s Babkou Miládkou o loutkovém divadle, projekce, ukázka loutek a na závěr tanečky
s PETESAX.
Vstup zdarma
6. 1. – 20:00
Novoroční ples Taneční školy Chlopčík
K tanci zahraje skupina KVATRO, DJ Radovan,
čeká vás bohatá tombola, vystoupení a ﬁnále
soutěže o absolutního krále a královnu valčíku.
7. 1.
Krajský přebor mládeže v rapid šachu
– 4. ročník
11. 1. – 19:00
Novoroční koncert:
JAROSLAV SVĚCENÝ a Ladislav Horák –
Ve znamení tanga
Houslový virtuos a přední český akordeonista
v koncertním provedení jejich nového stejnojmenného alba, jehož leitmotivem se stala
emotivní hudba argentinského hudebního
mága Astora Piazzolly. Ten vytvořil vlastní originální styl TANGO NUEVO, kde dokázal vyjít
z argentinského folklóru a aplikovat do něj
znalosti klasické hudby, včetně baroka až
po moderní směry 20. století - jazzu, rocku
a dalších žánrů.
Vstupné 300, 250 a 200 Kč
14. 1. – 16:00 / Velký sál
VELKÝ POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Maškarní rej masek pro děti se Zdeňkem Kačorem, jeho písničkami, spoustou zábavy, tance
a soutěží.
Vstupné 90 Kč
17. a 18. 1. – 19:00
DEŠTIVÉ DNY – Divadlo Ungelt
Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním příběhem. Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík.
VYPRODÁNO
20. 1. - 20:00 / Klub Akord
DISKOPLES
Hity pro všechny věkové kategorie. Tradiční
ples v rytmu disko a s programovými vstupy.
Hraje DJ SuN.
Vstupné 220 a 160 Kč
21. 1. - 19:00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Pro všechny milovníky společenského tance
a dobré zábavy. Hudební režie: Vladimír Koždoň.
Vstupné 99 Kč
21. 1.- 19:00
9. Reprezentační ples Gymnázia Hladnov
25. 1. – 19:00
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM… – Agentura Harlekýn
Hořko-sladká komedie o tom, jak si udržet živé
manželství. Komedie překvapení, zvratů, krásných lží, bouřlivých scén i italského humoru.
Hra, ve které se snoubí všechno, co v dobré komedii nesmí chybět. V hlavních rolích Simona
Stašová a Michal Dlouhý.
VYPRODÁNO
26. 1. – 19:00 / Klub Akord
POKUS O VYTVOŘENÍ OSOBNOSTI ZE SEBE

SAMA – Divadlo Komediograf
Originální a poctivá komedie ze současnosti
pro silnější nátury. Herecká one man show Roberta Mikluše.
Je to opravdu tak těžké být osobností, které si
lidé váží? Proč kolem nás není vůbec NIKDO,
o koho by se dalo opřít? Nikde nikdo, o koho by
se dala opřít třeba jen lopata, aby vzápětí nebyla ukradena. Robert Mikluš alias Jožin toho má
dost a rozhodl se pro nás všechny vyrobit osobnost ze sebe sama. V přímém přenosu. Abychom
mohli být v Česku konečně na někoho hrdí.
Autor a režie: Luboš Balák
Vstupné 150 Kč

PŘIPRAVUJEME
14. 2. – 19:00
FUK! – Divadlo pod Palmovkou
Současná černá komedie o úskalích mužského
středního věku. Režie Petr Zelenka, v hlavní roli
Jiří Langmajer.
17. 2.
25. Reprezentační ples městského obvodu
Ostrava-Jih
Hvězdou večera bude populární slovenská skupina NO NAME.
24. 2. – 20:00
8. OLDIES PLES
K tanci a poslechu zahraje skupina COVERBAND a DJ, těšit se můžete na taneční vystoupení CZECH LINDY HOPPERS PETR + HANKA,
hostem večera bude HEIDI JANKŮ. Pořádá Válek and Válek production – www.valekavalek.cz.

Nabídka kurzů NA ROK 2017
Přijďte k nám realizovat svá předsevzetí, že
dopřejete svému tělu více pohybu. Vyberte si
z naší nabídky pohybových kurzů:
KALANETIKA / PROBLÉMOVÉ PARTIE / ZUMBA / LADIES FITKLUB / PILATE MIX / RELAXAČNÍ JÓGA / PROTAHOVACÍ CVIČENÍ / WINYASA FLOW YOGA / RELAXAČNÍ CVIČENÍ
PRO SENIORY
Platnost univerzální permanentky do všech
kurzů - nutná rezervace předem na recepci DK
Akord: tel. 725 741 472, info@dk-akord.cz.
Aktualizovanou nabídku sledujte na www.dk-akord.cz.

besedy je vyprávění příběhů ze života osobního, kněžského i jiného…podané humorem jemu
vlastním. V průběhu 90 minut se tak dotýká
mimo jiné problematiky současného světa,
o níž si rád podiskutuje také s diváky. Vstupné
120 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS.
24. 1. v 17.30 hod.
ETIKETA V KAŽDÉM VĚKU Spousta věcí kolem
nás se mění, ale základy společenského chování stále platí. Dozvíte se, jak správně stolovat,
jak se vhodně obléct, jak se připravit nejen
na slavnostní příležitost, ale i na každodenní
život. Přednáší Ing. Vlasta Gazdová. Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.
25. 1. v 19.00 hod.
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P Matador české hudební
scény s hlasem, který si nespletete, a jeho kapela 5P přivezou v rámci letošního turné Route
66 především staré hity, zazní ale i novinky ze
zlaté Soukromé elegie (2014). Protagonistův
jedinečný tenor doprovodí bubenice Pája Táboříková (též Jasná páka), klávesista Ondřej Fencl
(též V. Merta trio, Marsyas, Schodiště), kytarista
Mirek Linhart (též YoYo Band) a baskytarista
Martin Štec (ex-Vltava, Ivan Hlas, M. Rottrová).
Vstupné 180 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS.
27. 1. v 19.30 hod.
tradiční VALAŠSKÝ BÁL, hraje cimbálová muzika IRŠAVA, ŠAJTAR A FOLKLORNÍ SOUBOR
MORAVA vás roztančí valašskými tanci. Vstupné 180 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS.

DĚTEM
18. a 19. 1. od 8.00 do 13.30 hod.
soutěžní projekt ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO,
pro žáky devátých tříd základních škol se na interaktivních stanovištích prezentují konkrétní
řemesla. Pod odborným vedením si žáci ověří
vlastní předpoklady pro různorodé odborné
činnosti. Soutěží přihlášená šestičlenná družstva. Pro nesoutěžící žáky je připravený doprovodný program.
Podrobné informace na www.kzoj.cz, Ingrid
Červeňová tel: 596 721 488, 731 472 996
22. 1. v 10.00 hod.
BÁJEČNÝ KARNEVAL S KLAUNEM HOPSALÍNEM Karnevalový rej pro děti a jejich rodiče.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.

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

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
8., 15., 22., 29. 1. v 17.00 hod.
TANEČNÍ VEČERY Živá hudba, pro příznivce
společenského tance se skupinou DOMINO.
Vstupné 40 Kč, předprodej KD K-TRIO.
9. 1. v 17.30 hod.
ROK 2017 Z POHLEDU ASTROLOGIE Co nám
přinese rok 2017 z pohledu astrologie poodhalí Mgr. Anna Kudelová. Dle postavení planet v horoskopu budeme usuzovat na změny,
které v novém roce nastanou, rozebereme
zásadní společenská témata, se kterými budeme konfrontováni a budeme hledat odpovědi
na důležité celosvětové otázky. Vstupné 60 Kč,
předprodej KD K-TRIO.
9. 1. v 18.00 hod.
POSTEL, HOSPODA, KOSTEL Beseda Zbigniewa Czednlíka s autogramiádou jeho stejnojmenné knihy. Zbigniew Czendlik, pohodový,
zábavný kněz z Lanškrouna, se představuje
v pořadu Postel, hospoda, kostel. Obsahem
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27. 1. od 9.00 do 10.00 hod.
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI od 1 do 3 let,
budeme hravou formou rozvíjet psychomotorický vývoj dětí a poznávat svět s ostatními
dětmi. Ke správnému rozvoji je nutné velké
množství podnětů a dostatek možností k různým pohybovým dovednostem. Pro maminky
zařadíme zdravotní, dynamické, posilovací i jógové cvičení.
10 lekcí každý pátek od 9.00 do 10.00 hodin
cena 750 Kč pro maminku a jedno dítě, předprodej KD K-TRIO
od 2. 1. vždy od 8.00 do 18.00 zahájen ZÁPIS
DO KURZŮ
Kurzy pro děti: Výuka hry na kytaru, saxofon,
keyboard, akordeon, Kreslení a malování, Břišní
tance, Hip Hop, Disco dance, Taneční klub MINI,
Cvičení pro rodiče a děti.
Kurzy pro dospělé: Kalanetika, Superkalanetika,
P - Class, Pilates s bosu, Cvičení - prevence bolesti zad, Cvičení pro seniory, Cvičení na míčích,
Čchi-Kung, Jóga, Hatha yoga, Latina dance,
Zumba, Linie, Body styling, strečink a relaxace,
Taneční pro manželské páry a partnerské dvojice, Břišní tance, Havajské tance, Ženské tance.
Vzdělávací semináře: Jóga a ajurvéda pro za-

DIÁŘ

čátečníky i mírně pokročilé, Numerologie a tarot pro mírně pokročilé. Podrobné informace
a rezervace na www.kzoj.cz nebo na recepci
KD K-TRIO.

VÝSTAVY
GALERIE K-TRIO
JURSKÝ PARK – Výstava obrazů a fotograﬁí
přátel výtvarné skupiny Jurský park a pedagogů z „Gurtěvky“.
RESTAURACE K-TRIO
OBRAZY - STANISLAV HOLÍNKA

KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
15. 1. v 16.00 hod.
NOVOROČNÍ KONCERT TŘÍ TENORŮ Účinkující Peter Svetlík, Václav Morys, Juraj Nociar
a jejich host, klavír Regína Bednaříková. Vstupné 140 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS a v den
akce na místě od 16.30.
19. 1. v 18.00 hod.
CESTA KOLEM SVĚTA Jiří Erlebach houslista,
zpěvák, entertainer a cestovatel. Během přednášky na fotograﬁích a krátkých videích uvidíte
to nejzajímavější z jeho již čtvrt století cestování po mořích, oceánech a kontinentech naší
planety. Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO
a v den akce na místě od 17.30.
20. 1. v 19.00 hod.
MARCO PERFETTI QUINTET (USA/NL/CZ)
Marco Perfetti (USA) – zpěv, kytara, Cyrille
Oswald (NL) – saxofon, Marek Novotný – piano, Petr Dvorský – kontrabas, Tomáš Herian –
bicí. Hudebně jde o pop-rock, ovlivněn žánry
jako jsou soul, funk a folk. V ČR se Marco představí s více jazzově orientovaným repertoárem.
Vstupné 200 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS
a v den akce na místě od 18.30.

Připravujeme:
3. 2. v 19.00 BRAN - hudba keltské Bretaně
21. 2. v 19.00 THE LED FARMERS – irská kapela
poprvé v ČR
24. 2. v 19.00 FEMI TEMOVO trio /GB/CZ/ - jazz

KINO LUNA
Kino LUNA, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
1. 1. 2017 KINO NEHRAJE
2. - 4. 1. v 15.15 hod.
ZPÍVEJ /2D/ (Sing, USA 2016)
Animovaný / hudební / rodinný / komedie,
české znění, 110 minut. Vstupné 130 Kč, děti
110 Kč.
2. 1. v 17.30 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (ČR 2016)
Komedie / romantický, přístupný, 97 minut.
Vstupné 60 Kč.
2. – 4. 1. ve 20.00 hod.
ASSASSIN´S CREED (Assassin´s Creed, USA
2016)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ, české titulky,
od 12 let, 115 minut. Vstupné 120 Kč.
3. – 4. 1. v 17.30 hod.
ROGUE ONE: STAR WARS STORY /2D/ (Rogue
One: A Star Wars Story, USA 2016)
Akční / dobrodružný /fantasy / sci-ﬁ, české
znění, přístupný, 133 minut. Vstupné 120 Kč.

5. – 8. 1. v 15.30 hod.
ZPÍVEJ /2D/ (Sing, USA 2016)
Animovaný / hudební / rodinný / komedie,
české znění, 110 minut. Vstupné 130 Kč, děti
110 Kč.
5. – 8. 1. v 17.45 hod.
COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE /2D/
(Collateral Beauty, USA 2016)
Drama, české titulky, od 12 let, 97 minut. Vstupné 110 Kč.
5. – 8. 1. ve 20.00 hod.
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ /2D/ (The Great Wall,
USA / Čína 2017)
Akční / dobrodružný / mysteriózní /fantasy /
thriller, české znění, od 12 let. Vstupné 120 Kč.
8. 1. ve 10.00 hod.
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
Filmové pásmo krátkých pohádek, 73 minut.
Hrnečku vař, Jak jeli k vodě, Štaﬂík a Špagetka
– Rybáři, Kropáček má angínu, Dorotka a ježibaba, Kocour Mikeš – Co vyprávěl strýček Malinovský, Krtek a zelená hvězda.
Jednotné vstupné 30 Kč.
9. – 14. 1. v 15.30 hod.
ANDĚL PÁNĚ 2 (ČR 2016)
Pohádková komedie, r. Jiří Strach, 99 minut.
Vstupné 100 Kč.
9. 1. v 17.30 hod.
TENKRÁT V RÁJI (ČR / SR 2016)
Drama / válečný, od 12 let, 99 minut. Vstupné
60 Kč.
9. 1. ve 20.00 hod.
V PASTI (Oppression, Francie / Kanada 2016)
Drama / thriller, české titulky, od 12 let. Vstupné
100 Kč.
10. 1. v 17.30 hod.
LA LA LAND (La La Land, USA 2016)
Drama / komedie / muzikál / romantický, české
titulky, od 12 let, 127 minut. Vstupné 110 Kč.
10. – 11. 1. ve 20.00 hod.
UNDERWORLD: KRVAVÉ VÁLKY /2D/ (Underworld: Blood Wars, USA 2016)
Akční / horor, české titulky, od 15 let, 92 minut.
Vstupné 100 Kč.
11. 1. v 17.30 hod.
V rámci kolekce ﬁlmů krále nezávislého ﬁlmu
Jima Jarmusche uvádíme
PATERSON (Paterson, USA 2016)
Nejnovější ﬁlm J. Jarmusche je příběhem vítězství a porážek všedního dne a krásy, která
se skrývá i v těch nejmenších detailech. České
titulky, od 12 let, 118 minut. Vstupné 80 Kč.

další. Rammstein in Amerika je velký ﬁlm o kapele a o tom, jak si podmanili kontinent na druhém břehu Atlantiku. Dokument o kapele je
v délce 122 minut. Jako vrchol večera můžete
po krátké přestávce od 20.15 hodin zažít údajně nejlepší koncert kapely Rammstein vůbec –
koncert z Madison Square Garden v New Yorku
(101 minut). Vstupné na dokument + koncert
činí 160 Kč.
15. 1. v 16.00 hod.
Giuseppe Verdi: Nabucco – Metropolitan opera Live in HD
Hudební ředitel Metropolitní opery James Levine bude řídit Nabucca – Verdiho rané drama
z dávného Babylonu. Titulní postavu ztvární
Plácido Domingo, který tím obohatil svůj repertoár o další roli. Liudmyla Monastyrska se
představí v náročné roli Abigail, Nabuccovy
neústupné dcery, Jamie Barton bude zpívat
Fenenu, Russell Thomas Ismaele a Dmitrij
Beloselskij kněze Zachariáše, což je role, s níž
v Met v roce 2011 debutoval. Nastudování italsky s anglickými a českými titulky. Předpokládaná délka je 2 hodiny 43 minut (1 přestávka).
Vstupné 300 Kč, v rámci předplatného vstupné
činí 250 Kč.
16. - 18. 1. v 15.30 hod.
ANDĚL PÁNĚ 2 (ČR 2016)
Pohádková komedie, režie J. Strach, 99 minut.
Vstupné 100 Kč.
16. 1. v 17.30 hod.
STRAŠIDLA (ČR 2016)
Komedie / rodinný, režie Z. Troška, přístupný,
113 minut. Vstupné 60 Kč.
16. – 18. 1. ve 20.00 hod.
POD ROUŠKOU NOCI (Live by Night, USA
2016)
Krimi / drama, režie Ben Affleck, české titulky,
od 15 let, 129 minut. Vstupné 110 Kč.
17. 1. v 17.45 hod.
SPRAVEDLNOST PRO MOU DCERU (Au nom
de ma ﬁlle, Francie / Německo 2015)
Drama, české titulky, od 12 let, 87 minut. Vstupné 60 Kč.
18. 1. v 17.30 hod.
V rámci kolekce ﬁlmů krále nezávislého ﬁlmu
Jima Jarmusche uvádíme
MRTVÝ MUŽ (Dead Man, USA / Německo / Japonsko 1995)
Dnes již v kultovním, existenciálním psychedelickém westernu s legendárním soundtrackem od Neila Younga exceluje Johnny Depp,
Iggy Pop či John Hurt. České titulky, od 12 let,
121 minut. Vstupné 80 Kč.

12. a 14. 1. v 17.45 hod.
VŠECHNO NEBO NIC (ČR 2017)
Komedie / romantický, režie M. Ferencová,
od 12 let, 107 minut. Vstupné 120 Kč.

18. 1. v 10.00 hod.
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
(více info - kino.luna@kzoj.cz)

12. a 14. 1. ve 20.00 hod.
PROČ PRÁVĚ ON? (Why Him?, USA 2011)
Komedie, české titulky, od 15 let, 111 minut.
Vstupné 120 Kč.

19. – 25. 1. v 15.30 hod.
DIVOKÉ VLNY 2 (Surf´s Up 2: WaveMania, USA
2017)
Animovaný / komedie / rodinný / sportovní, české znění, přístupný, 84 minut. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč.

13. 1. v 17.45 hod. (dvojprogram!)
RAMMSTEIN IN AMERIKA
V jediný den a jediný večer můžete zhlédnout
cestu šesti obyčejných kluků z NDR až na vrchol světového showbusinessu, nahlédnout
do jejich osobních životů, do zákulisí obrovského podniku Rammstein v unikátním dokumentu režiséra Hannese Rossacherse. Můžete
sledovat, co o kapele Rammstein říkají Chad
Smith, Moby, CJ Ramone, Steven Tyler z Aerosmith, Iggy Pop, Gene Simmons z KISS, Marilyn Manson, Melissa Auf der Maur, Scott lan
z Antrax nebo herec Kiefer Sutherland a mnozí
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19. – 22. 1. v 17.45 hod.
xXx: NÁVRAT XANDERA CAGE (xXx: The Return of Xander Cage, USA 2017)
Akční / dobrodružný / thriller, české titulky,
od 12 let, 105 minut. Vstupné 120 Kč.
19. – 25. 1. ve 20.00 hod.
ROZPOLCENÝ (Split, USA2016)
Thriller / horor, režie M. Night Shyamalan, české titulky, od 12 let, 116 minut. Vstupné 120 Kč.
22. 1. v 10.00 hod.
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ

www.ovajih.cz

DIÁŘ

Filmové pásmo krátkých pohádek, 72 minut.
Budulínek a Mandelinka, Jak Mach a Šebestová
jeli na prázdniny, Cvrček a stroj, Jak Jonatán chytil blechu, Krtek a koberec, Jak Mach a Šebestová udělali z dědečka Tarzana, Dorotka a hvězda,
Jak Mach a Šebestová prožili deštivé dopoledne,
Krtek a rybka. Jednotné vstupné 30 Kč.

ZIMOHRÁTKY - tvůrčí dílna

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
POBOČKA Dr. MARTÍNKA

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

23. 1. v 17.45 hod.
POHÁDKY PRO EMU (ČR 2016)
Komedie / romantický, režie Rudolf Havlík, přístupný, 110 minut. Vstupné 60 Kč.

14. 1. 9.00 - 11.30
ZIMNÍ KVĚTY - výtvarná dílna; výroba květinových přání

24. 1. v 17.45 hod.
STRNADOVI (ČR 2017)
Dokumentární, režie Helena Třeštíková, přístupný, 102 minut. Vstupné 80 Kč.

28. 1. 9.00
O MĚSÍCI A VELBLOUĎÁTKU - dramatizace
pohádky spojená s výtvarnou dílnou Noční
město; v rámci knihovnického klubu Martínek
pro děti předškolního věku a jejich rodiče

25. 1. v 17.30 hod.
V rámci kolekce ﬁlmů krále nezávislého ﬁlmu
Jima Jarmusche uvádíme
KAFE A CIGÁRA (Coffee and Cigarettes, USA
2003)
Jedenáct černobílých mikropříběhů, ve kterých
diskutují jejich protagonisté nad šálkem kávy
a za vydatného pokuřování cigaret, točil Jarmusch postupně již od roku 1986 a v roce 2003
z nich poskládal celovečerní ﬁlm, ve kterém se
setkávají významné umělecké osobnosti. České titulky, od 12 let, 96 minut. Vstupné 80 Kč.

celý měsíc během půjčování
SPORTU ZDAR! - tematická výstavka knih zaměřená nejen na zimní sporty

26. – 28. 1. v 15.30 hod.
LICHOŽROUTI (ČR /SR 2016)
Animovaný / rodinný, přístupný, 86 minut.
Vstupné 100 Kč.

VÝŠKOVICE

26. – 28. 1. v 17.45 hod.
MILUJI TĚ MODŘE (ČR 2017)
Komedie / romantický, režie Miloslav Šmídmajer, přístupný, 90 minut. Vstupné 120 Kč.
26. – 28. 1. ve 20.00 hod.
SPOJENCI (Allied, USA 2016)
Drama / romantický, režie Robert Zemeckis,
české titulky, od 12 let, 124 minut. Vstupné
120 Kč
29. 1. v 16.00 hod.
Charles Gounod: Roméo et Juliette – Metropolitan opera Live in HD
Vittorio Grigolo a Diana Damrau se po úspěchu
Massenetovy Manon opět setkají na scéně Met,
tentokrát v nové inscenaci Gounodovy opery
Romeo a Julie v režii Bartletta Shera a pod
taktovkou Gianandrey Noseda. Role Julie bude
pro Damrau osobním debutem. V roli Mercutia
uslyšíme Elliota Madoreho a jako otec Lorenzo
se představí Michail Petrenko. Sherova inscenace vznikla v koprodukci s La Scalou a poprvé
byla uvedena na Salcburském festivalu v roce
2008. Nastudování francouzsky s anglickými a českými titulky. Vstupné 300 Kč, v rámci
předplatného vstupné činí 250 Kč
30. – 31. 1. v 15.30 hod.
TROLLOVÉ /2D/ (Trolls, USA 2016)
Animovaný / dobrodružný / rodinný, fantasy, české znění, přístupný 92 minut. Vstupné
100 Kč.
30. 1. v 17.45 hod.
MANŽEL NA HODINU (ČR 2016)
Komedie, režie Tomáš Svoboda, od 12 let,
92 minut. Vstupné 60 Kč.
30. – 31. 1. ve 20.00 hod.
PASAŽÉŘI (Passengers, USA 2016)
Sci-ﬁ / dobrodružný, české titulky, od 12 let,
116 minut. Vstupné 100 Kč.
31. 1. v 17.45 hod.
MILUJI TĚ MODŘE (ČR 2017)
Komedie / romantický, režie Miloslav Šmídmajer, přístupný, 90 minut. Vstupné 120 Kč.

celý měsíc během půjčování
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dětské
čtenáře knihovny zaměřená na četbu a znalosti
přečtených knih
INTERNET PRO SENIORY - bezplatné hodinové školení pro naše čtenáře seniory; určeno
začátečníkům a mírně pokročilým, je nutné se
předem objednat
29. dubna 33, 700 30 Ostrava–Výškovice,
599 522 350, vyskovice@kmo.cz
celý měsíc
GALERIE U LESA
INSPIRATORIUM - tradiční výstava textilních
výrobků paní Hany Binarové doplněná o komiksové ilustrace kreslíře Murina Wolfa
5. 1. během půjčování
MISTŘI LEDU - jednoduchý kviz zaměřený na
hokej
12. 1. 15.00 - 17.00
VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ - tvůrčí dílna; výroba
vran z papíru
19. 1. 16.00
BÍLOU STOPOU - veřejné čtení z knih se zimní
tematikou
26. 1. 15.00 - 17.00
SNĚŽÍ - tvůrčí dílna; výroba papírových vloček
celý měsíc během půjčování
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dětské
čtenáře knihovny zaměřená na četbu a znalosti
přečtených knih

celý měsíc během půjčování
ZIMOHRÁTKY - soutěž
celý měsíc během půjčování
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dětské
čtenáře knihovny zaměřená na četbu a znalosti
přečtených knih

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
OSTRAVA–ZÁBŘEH, P.O.
Gurťjevova 8, Ostrava–Zábřeh
www.svczabreh.cz
20. 1. 2017 Zimní výtvarná dílnička a herna
pro děti, od 15 h., info: p:Řehořová
21. 1. 2017 Ostravské sportovní ligy – stolní tenis, od 9 h., info: p. Bajgarová
27. – 28. 1. 2017 Čertoviny – setkání dětí z letních táborů, info: p. Kovářová
4. 2. 2017 Karneval – akce pro rodiny s dětmi,
od 15 h
Nabídka letních pobytových táborů 2017 od
30. 1. 2017 na recepcích.
Přihlášky na jarní tábory na recepci, nabídka na
www.svczabreh.cz.

POBOČKA V ZÁLOMU 1,

Ostrava – Pískové doly, tel. 724 034 750
22. 1. 2017 Florbalové soustředění, od 8 h.,
info: p. Smeták
Přihlášky na jarní příměstský tábor na recepci,
info na www.svczabreh.cz.

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

OSTRAVAR ARÉNA
3. 1. v 17,00 HC VÍTKOVICE RIDERA – HC
ŠKODA PLZEŇ
utkání hokejové extraligy
8. 1. v 15,30 HC VÍTKOVICE RIDERA – HC
DYNAMO PARDUBICE
utkání hokejové extraligy

ZÁVODNÍ

15. 1. v 15,30 HC VÍTKOVICE RIDERA – HC
OCELÁŘI TŘINEC
utkání hokejové extraligy

16. 1. a 19. 1. 14.00 - 17.00
SKÁKAJÍCÍ SNĚHULÁK - výtvarná dílna; tvorba sněhuláka z papíru

25. – 29. 1. MISTROVSTVÍ EVROPY V KRASOBRUSLENÍ 2017

Závodní 47, 700 30 Ostrava–Hrabůvka,
599 522 308, zavodni@kmo.cz

celý měsíc během půjčování
POHÁDKOVÁ HŘEBENOVKA - soutěž pro
mladší děti
celý měsíc během půjčování
SKOK DO PRAVĚKU - soutěž pro starší děti
celý měsíc během půjčování
KNIHOVNICKÉ RETRO - výstava fotoobrazů
interiérů ostravských knihoven
celý měsíc během půjčování
„EMOTION WORLD“ - výstava fotoobrazů
Laďky Skopalové

25. 1. 11:00 Ženy – krátký program
18:00 Zahajovací ceremoniál
18:45 Sportovní dvojice – krátký program
26. 1. 12:00 Taneční páry – krátké tance
19:00 Sportovní dvojice – volné jízdy
27. 1. 11:15 Muži – krátký program
18:00 Ženy – volné jízdy
28. 1. 13:30 Taneční páry – volné tance
17:50 Muži – volné jízdy
29. 1. 14:30 Exhibice

Multifunkční hala

GURŤJEVOVA

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava–Zábřeh, 599 522 321,
gurtjevova@kmo.cz
23. 1. - 27. 1. během půjčování
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
středy 16,00 – 17,30 hod.
soboty a neděle 16,30 – 18,30 hod.

DIÁŘ

CHARITA OSTRAVA
CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL

SPORTOVNÍ CENTRUM
DUBINA

15. 1. 2017 8:00 – 13:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (starší
žákyně)

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

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

15. 1. 2017 14:00 – 21:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (junioři B)

4. 1. ve 13,30 hod.
Madeira – přednáška: „Putování ostrovem
květin“

5. 1. 2017 8:00 – 13:00
Florbal – OR AŠSK ČR (základní školy)

21. 1. 2017 14:00
Florbal - 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga
žen)

10. 1. v 16,00 hod
Odpoledne s písničkou: Písničky s klávesami.
Hraje Josef Seifert.

6. 1. 2017 8:00 – 13:00
Florbal – OR AŠSK ČR (základní školy)
7. 1. 2017 8:00 – 14:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (starší žáci A)

11. 1. ve 14,00 hod.
Kavárna pro pamětníky: Novoroční setkání.

7. 1. 2017 15:00
Florbal - 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga žen)

20. 1. v 10,00 hod.
Korunovační klenoty: návštěva výstavy
v Ostravském muzeu.
Sraz na zastávce tramvaje Kotva.

7. 1. 2017 17:30
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice ( extraliga
mužů)

24. 1. v 16,00 hod
Odpoledne s písničkou: Písničky s klávesami
a saxofonem.
Hraje Pete – Sax.

8. 1. 2017 8:00 – 15:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (dorostenky)

27. 1. v 11,00 hod.
Bělský les v zimě: vycházka do Staré Bělé.
Sraz v CHS Gabriel.

11. 1. 2017 8:00 – 13:00
Florbal – OR AŠSK ČR (základní školy)

Pozvánka do kroužku angličtiny pro začátečníky i mírně pokročilé:
Každou středu od 9,30 do 11.30 hod.
v 1. poschodí CHS Gabriel.
Bližší informace tel. 737 610 758

10. 1. 2017 8:00 – 13:00
Florbal – OR AŠSK ČR (základní školy)

13. 1. 2017 20:00
Futsal - Baník Ostrava (2. liga futsalu)
14. 1. 2017 8:00 – 16:30
Futsal – I.S.C. SPORTS s.r.o. (Golden Tour
Ostrava 2017)

21. 1. 2017 17:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga
mužů)
21. 1. 2017 20:00
Florbal - 1. SC Tempish Vítkovice (junioři)
22. 1. 2017 8:00 – 17:30
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (dorostenci A)
27. 1. 2017 20:00
Futsal - Baník Ostrava (2. liga futsalu)
14. 1. 2017 8:00 – 16:30
Futsal – I. SC SPORTS s.r.o. (Golden Tour
Ostrava 2017)
29. 1. 2017 8:00 – 14:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (přípravka
Tygříci)
29. 1. 2017 15:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (junioři)
31. 1. 2017 8:00 – 14:00
Florbal – OR AŠSK ČR (základní školy)

MIKULÁŠ V AKORDU VŽDYCKY NADCHNE…

Zkoušejí proto ledacos, kouzelné formule od ježibaby, pekelný
přístroj z pekla, který vidí přímo do hlavy. Dochází ke komickým
situacím, které pobaví jak velké, tak malé. Nakonec se to vždy povede a nebeská brána se otevírá. Z té vychází Mikuláš, aby všem
přítomným dětem v sále předal malý dárek. Soubor NAHODILE
vystupuje s mikulášskou pohádkou na různých místech a všude
sklízí úspěch, nicméně v DK AKORD si mohou dovolit dát představení větší divadelní rozměr díky technickému a světelnému vybavení DK a jeho fundusu. Scéna vycházení Mikuláše z nebeské
brány je vizuálně přímo mystická. Dlouholetá tradice a zkušenosti
se odrážejí i ve fázi předávání dárečků, kterou si herci sami řídí tak,
aby děti za Mikulášem chodily postupně a dospělí měli možnost
si je vyfotit. I tato sehraná koordinace dodává uspokojení a radost
z celého představení. Již teď se těšíme na Mikuláše v roce 2017.

Je to až neuvěřitelné, ale tradiční každoroční Mikuláškou pohádku již více než 15 let v DK Akord realizuje divadelní soubor NAHODILE v režii Zdeňka Kačora, který je zároveň i autorem všech
pohádek. „15 pohádkových příběhů, které musí navázat na příchod
Mikuláše, to už dá opravdu zabrat. Celkem přitom vzniklo přes
50 písniček, které jednotlivé pohádky dějově obohacují,“ říká autor
Zdeněk Kačor. Základem každého představení je pohádkový příběh, který se odehrává v Pohádkově a má spojovací linii ohledně
příchodu Mikuláše. Vždy se ale něco zvrtne nebo semele a najednou se děti začínají obávat toho, zda Mikuláš za nimi vůbec přijde.
To s sebou nese takový vnitřní náboj celého příběhu, neboť děti jej
prožívají o to více. Nejinak tomu bylo i letos 4. 12. 2016. Aby mohl
Mikuláš přijít za dětmi, musí se postavičky z Pohádkova vypořádat
s tím, že najdou kouzelná slova, která otevřou nebeskou bránu.
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ŠKOLY

NOHAVICOVA HELIGONKA, SHAKESPEARE
A TALENTOVANÍ STUDENTI GYMNÁZIA,
OSTRAVA-HRABŮVKA
Listopad ožil na Gymnáziu, Ostrava-Hrabůvka, řadou kulturních aktivit. Studentům literárně, hudebně či dramaticky
nadaným se nám podařilo nabídnout jedinečnou příležitost, a to předvést se na
prknech, která znamenají svět, v Nohavicově klubu Heligonka. Už třetím rokem
se totiž zapojujeme do celorepublikové
akce Den poezie. Po dvou komornějších
ročnících jsme letos využili nabídky Jarka Nohavici uskutečnit náš dvouhodinový
program v jeho klubu. A bylo narváno,
vstupné bylo zdarma a vstupenek se zdaleka nedostalo na všechny zájemce.
A jelikož tématem letošního ročníku
byl citát Johna Donna Žádný člověk není
ostrov, pojali jsme naše vystoupení jako
let na ostrov jménem Člověk. Pořadem
provázely naše pasažéry dvě letušky,
které se staraly o jejich pohodlí i zábavu
a nabídly jim toho opravdu hodně. Cesta
byla nabita recitacemi, autorskou tvorbou studentů, divadelním představením
o střetu prokletých básníků s těmi na rajském ostrově, stínohrou, osudy nádražní

Hamlet v podání studentů
Gymnázia,Ostrava - Hrabůvka.
hajzlbáby, Malým princem, pantomimou,
hudebními vystoupeními a mnohým dalším, vše na zmíněné téma. A že jsme na
ostrov nedoletěli? To vůbec nevadilo,
protože žádný člověk přece ostrov není,

ZŠ KRESTOVA OPĚT POŘÁDÁ
SETKÁNÍ KLUBU PŘEDŠKOLÁČKŮ
ZŠ Krestova pořádá tradiční, dětmi i rodiči velmi oblíbený, Klub předškoláčků. Klubová
setkání jsou určena dětem, které nastoupí ve školním roce 2017/2018 do 1. třídy základní
školy. Přestože se zdá, že do zasednutí do školních lavic zbývá ještě mnoho času, opak je
pravdou. Praxe nás učitelů jednoznačně ukazuje, že prvňáček, chce-li být úspěšný, musí
se na školu v předškolním věku cílevědomě připravovat tak, aby co nejvíce rozvinul celou
svou osobnost, a to po stránce nejen fyzické, ale i psychické.
Děti, které se přihlásí do našeho Klubu předškoláčků, se pravidelně ve 2týdenních
intervalech scházejí s našimi učiteli, poznávají prostory školy a při hravých činnostech
rozvíjejí svou jemnou i hrubou motoriku, své poznávací schopnosti a dovednosti, získají
dostatek důvěry ve známém prostředí. Takto připravené děti pak nemají ze školy strach
a nepřicházejí k zápisu do 1. třídy s obavami, zda uspějí. V rámci Klubu předškoláčků je
pro děti zcela zdarma připraven kvalitní program zaměřený nejen na výtvarnou i hudební
činnost, ale i na rozvoj komunikace, dosavadních znalostí, vědomostí a praktických dovedností, s důrazem na rozvoj samostatnosti. Děti si přitom zvykají nenásilnou formou
na nové metody práce, učí se reagovat na pokyny vyučujících a připravují se tak na pohodový a bezproblémový vstup do 1. třídy, který nebude provázen stresem či pláčem. Klub
předškoláčků probíhá od listopadu 2016 do června 2017 vždy každé druhé úterý v době
od 16:00 do 17:00 hod. a přihlásit se do něj mohou kdykoli děti, které se chystají v dubnu
2017 k zápisu do 1. třídy. Přijďte mezi nás a poznejte naši školu, jste srdečně vítáni. Děti
nemusíte předem telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu přihlašovat. Kdykoli v průběhu listopadu–června navštivte naše lekce. Více informací naleznete na informačních letácích a webových stránkách www.zskrestova.cz. Projekt je realizován s ﬁnanční podporou
ÚMOb. Ostrava-Jih.
Mgr. Hana Horečková, zástupce statutárního orgánu
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tudíž ani ostrov jménem Člověk nemůže
existovat. Podstatné bylo, že celý program sklidil dlouhý potlesk, diváci odcházeli nadšeni, účinkující s dobrým pocitem
z povedeného představení a češtináři
pyšní na to, jak skvělé výkony jsou naši
studenti schopni předvést.
A tím naše kulturní aktivity zdaleka nekončily. O další zpestření podzimních dnů
se zasloužili naši angličtináři. Ti se se svými studenty pustili na počest 400. výročí
úmrtí W. Shakespeara do živých obrazů
na motivy děl tohoto renesančního dramatika. O pestré kostýmy, neotřelé nápady nebyla nouze a Kupec benátský, Romeo a Julie, Hamlet, Sen noci svatojánské
a mnohá další díla brzy nabyla svérázných
kontur. Stranou nezůstali ani samotní učitelé a s elánem sobě vlastním se vrhli
taktéž do tvorby živého obrazu. Aktuálně
na našem gymnáziu probíhá fb hlasování
o ten nejlepší výtvor a školu zdobí výstava takto vytvořených fotograﬁí.
Na Gymnáziu, Ostrava-Hrabůvka,
umění prostě žije!!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA BISKUPSKÉM
GYMNÁZIU V OSTRAVĚ
Biskupské gymnázium v Ostravě pořádá 26. 1. 2017 od 9 do 16 hodin den otevřených dveří, srdečně zveme širokou veřejnost
a zejména zájemce o studium, na našem
gymnáziu je možné studovat ve čtyřletém
a osmiletém studijním cyklu. Další informace o dění na Biskupském gymnáziu najdete
na webu školy www.b-g.cz.

Dětem, které nám do redakce poslaly
obrázek čerta Kleofáše zasíláme CD
Čertovské pohádky.

NEPŘEHLÉDNĚTE

MISTROVSTVÍ EVROPY
V KRASOBRUSLENÍ 2017
Jedna z největších sportovních akcí roku 2017 v ČR a největší
sportovní událost roku 2017 v Moravskoslezském kraji a Ostravě
proběhne u nás na Jihu!
Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017 se uskuteční v OSTRAVAR ARÉNĚ v Ostravě od 25. do 29. ledna 2017. Šampionát starého kontinentu se do České republiky vrátí po 18 letech, naposledy
hostila ME v roce 1999 Praha. Ostravský šampionát přinese čtyři
soutěžní dny a v neděli ho zakončí exhibice. Maskot v podobě ostravského bílého koně dostal jméno Axel.
Více na ostrava2017.eu

Dárky pro děti přivezly do Dětského centra DOMEČEK místostarostka Hana Tichánková a radní Markéta Langrová.

PŘEDNÁŠKY O HISTORII OBVODU JSOU STÁLE OBLÍBENĚJŠÍ
Zveme všechny na pravidelný cyklus přednášek mapujících historii městského
obvodu Ostrava-Jih. Akce proběhnou vždy poslední čtvrtek v měsíci, v 17:30 hodin v místnosti č. 410 ve čtvrtém patře Úřadu městského obvodu Ostrava –Jih.
26. 1. Stará Hrabůvka ve fotograﬁích
1900-1945 / Petr Přendík
Víte, jak vypadala předválečná stará Hrabůvka, jejíž podobu zcela proměnila poválečná výstavba sídlišť?
23. 2. Počátky výstavby Jižního města /
Tomáš Majliš
Seznamte se s plány, které měly vytvořit komfortní sídliště pro 250 000

šeho obvodu čítala více než šedesát rybníků.

obyvatel. Které vize urbanistů na výstavbu v Hrabůvce, Výškovicích, Zábřehu a na Dubině zůstaly nerealizovány?

27. 4. Z dějin starých Výškovic / Antonín
Szturc
Přijďte se seznámit s historií starých Výškovic a poznejte mnohá dnes již zaniklá
místa a příběhy.

30. 3. Rybníkářská minulost našeho obvodu / Tomáš Majliš
Jak se dostala ryba do znaku Ostravy-Jih?
Přijďte se seznámit s historií zdejší rozlehlé
rybníkářské oblasti, která jen na území na-

25. 5. Výškovice po 2. světové válce /
Antonín Szturc
Víte, jak výstavba sídliště změnila podobu starých Výškovic? Jak zůstal tento
příběh zaznamenán v obecní kronice?

MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE
PŘILÁKALA DAVY LIDÍ

Celý večer ukončilo vystoupení folklorního souboru MORAVA.
I přes mrazivé počasí si stovky lidí nenechali ujít tradiční Mikulášskou neděli, která probíhala na pěší zóně před kulturním střediskem K-TRIO a v jeho prostorách. Program začal už v dopoledních hodinách mikulášským jarmarkem a pokračoval od 14 hodin
vystoupením žonglérské a akrobatické skupiny WAGABUNDUS
COLLECTIVE. Program doplnila skupina Šajtar a před samotným
rozsvícením vánočního stromu zahrála kapela STANLEY´S DIXIE
STREET BAND. Projevu před rozsvícením vánočního stromu se
ujal starosta obvodu a další zástupci z vedení radnice, kteří mimo
jiné v odpoledních hodinách rozlévali občanům vánoční punč
zdarma. Rozlévání vánočního punče je tradice, která je velmi oblíbená a určitě nebude chybět ani v následujícím roce.
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ZOOM

Rozsvěcení vánočního stromu na pěší
zóně u K-TRIA v Ostravě-Hrabůvce.
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