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AKTUALITY

ZASTUPITELSTVO BUDE
14. BŘEZNA VE 13 HODIN

v úseku od Ferony až po Úřad městského obvodu Ostrava–Jih.
Zastávky budou umístěny v blízkosti stávajících tramvajových zastávek, vzhledem k uspořádání komunikace nebude obsluhována
zastávka Most Mládeže v obou směrech. Toto dopravní omezení
by mělo probíhat v období duben–listopad 2017.
V termínu 11. 3. – 26. 3. je plánována realizace akce „Silnice I/58
Ostrava, křižovatka Horní a křižovatka Mitrovická“. Jedná se o akci
Ředitelství silnic a dálnic, tedy správce komunikace, v rámci které bude opraven povrch vozovky ve zmíněných křižovatkách.
Termín dokončení je vázán na zahájení práce na komunikaci ul.
Plzeňská. Činnosti vyžadující dopravní omezení jsou plánovány
především na víkendy.

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih, které se bude konat 14. 3. ve 13 hodin ve 4. patře budovy A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Z každého jednání
zastupitelstva je pořizován video záznam, který naleznete společně s reportážemi z našeho obvodu na Youtube kanálu Městský
obvod Ostrava-Jih.

SADY MLADÝCH
Sady mladých se stávají na Jihu pomalu tradicí. Jedná se o výsadbu stromů na počest nově narozených občánků našeho obvodu. Po úspěšných loňských akcích chceme sázení zopakovat opět
na jaře, a to koncem dubna v Bělském lese. Vysazovány budou
pouze stromy určené pro danou lokalitu. Radnice tak propojí doporučenou výsadbu zeleně na minimálně třech místech obvodu
s aktivním zapojením občanů do rozvoje místa, kde žijí. Rodičovský pár si strom zakoupí a dále o něj pečuje, například v rámci
procházek. Zároveň bude ke stromu uložena pamětní kazeta dodaná po domluvě s rodiči Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih,
obsahující informace o nově narozeném dítěti, na jehož počest byl
strom vysazen. Vše je připravováno ve spolupráci s ostravskou zahradnickou školou a se společností Ostravské městské lesy a zeleň.
Realizace je podmíněna zájmem ze strany občanů Jihu. Zájemci se mohou obracet na kancelář místostarosty Františka Staňka,
a to osobně nebo telefonicky na tel.: 599 430 344 nebo na e-mail:
frantisek.stanek@ovajih.cz.

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ
PARKOVACÍHO OBJEKTU
Na přelomu I. a II. čtvrtletí letošního roku připravuje městský
obvod Ostrava-Jih rekonstrukci parkovacích ploch a vybudování
bezbariérového přístupu pro dětské hřiště na střeše sávajících garáží PO 41 na ulici Bedřicha Václavka.
Součástí projektu je vybudování 16 nových šikmých a 13 podélných parkovacích stání + 2 místa vyhrazena pro osoby ZTP
a ZTPP a prodloužení stávající nájezdové rampy do podzemní
části objektu garáží.
Zahájení realizace je plánováno v termínu od 20. 2. 2017, což si
vyžádá uzavření přilehlé jednosměrné komunikace kolem objektu
stávajících garáží. V termínu od 20. 3. 2017 bude uzavřeno spodní
patro objektu garáží, a to na dobu celkové realizace.

HLEDÁME PRODEJCE
NA VELIKONOČNÍ TRHY

DOPRAVNÍ PODNIK UPOZORŇUJE
V průběhu jarních prázdnin pro okres Ostrava (6. 3. – 12. 3.
2017) nebudou vypravovány školní linky a spoje v jízdním řádu
označené poznámkou „c“.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ SI VYŽÁDAJÍ
TRPĚLIVOST
Koncem března letošního roku bude zahájena oprava tramvajových mostů přes ul. Rudnou a mostu přes železniční a tramvajovou trať na ul. Plzeňská. Jedná se o akci statutárního města
Ostrava. V první etapě budou práce probíhat pod mostním tělesem, poté již na komunikaci, což si vyžádá zavedení náhradní
autobusové dopravy místo tramvajové dopravy na ul. Plzeňská

Městský obvod Ostrava-Jih zve prodejce, kteří mají zájem
o prodejní místo na prvních Velikonočních trzích na Jihu a věnují
se prodeji kvalitních regionálních produktů, velikonočních dekorací, pomlázek, ukázkám řemesel či typickému občerstvení, aby
kontaktovali správu tržnice u náměstí SNP, p. Mohylovou na tel.:
702 026 158 případně e-mail: katerina.mohylova@ovajih.cz.

NABÍDKA VOLNÝCH STÁNÍ PRO VOZIDLA I MOTORKY
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

01 Fr. Formana

Dubina

PP

1, 4, 10, 14, 15, 17, 20, 27, 28, 32, 35, 37, 42, 44, 47, 48, 49, 53, 56, 57, 58,
59, 60, 62

33 Vl. Vlasákové

Bělský Les

PP

1, 9, 10, 12, 16, 19/2, 20, 26, 30, 41/2

41 B. Václavka

Bělský Les

PP

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

42 B. Václavka

Bělský Les

PP

7, 16, 19/2, 20, 24, 27, 28, 41/1, 41/2

51 L. Hosáka

Bělský Les

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

NP

Volná stání
pro motorky

53/1

PP

7

NP

78

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,
jubilejní 25. ples městského obvodu pod taktovkou skupiny No
Name nám příjemně zpestřil únor a já děkuji všem, se kterými jsem
měl možnost se osobně pozdravit a popovídat. Nejen v Akordu,
ale také na radnici. Těší mne vaše podpora a ocenění toho, co se
již udělalo. Vítám vaši kritiku, jdoucí ruku v ruce s nápady a podněty k řešení. Dotazovali jste se mne i na to, co považuji za aktuální problém na celospolečenské úrovni. Je to rozdělování naší společnosti, vedoucí k polarizaci názorů. Život přece není černobílý.
Řada řešení má mnoho výhod, ale i negativ. Příkladem je kácení
stromů v lokalitě ulice Hulvácká. Náš obvod o tom nerozhodl, to
přísluší Magistrátu města Ostravy. Ač nejsem příznivcem likvidace zdravých stromů, respektuji potřebu průběžné výsadby nových
stromů z důvodu zajištění zeleně pro další generace. Společnost
je bohužel rozdělena i díky podivné politice stran, jejichž aktivity
spočívají v hanění a urážení. Jako občana mne to šve. Dobře vedená politika má potenciál zlepšovat životní podmínky, nikoliv obtěžovat a rozdělovat. S blížícími se parlamentními volbami se bohužel někteří soustředí více na kampaň než na práci, kterou mohou
a mají dělat. Tím odpovídám na další dotaz. Nebudu ztrácet čas
kritikou jiných. Raději pracuji na tom, aby se lidem žilo lépe, aby
chtěli zůstat žít doma na Jihu, přiváděli na svět děti, nebáli se
stáří. Chcete se aktivně podílet? Pro řešení problémů s čistotou
veřejných prostor stačí napsat podnět na http://cistota.ovajih.cz.
Zkrášlíte-li náš obvod výsadbou pěkných předzahrádek, můžete si požádat o příspěvek na zakoupení rostlin. Věřím, že uvítáte informace o mateřských a základních školách na připravovaných stránkách www.skolynajihu.cz. S nápady pro zlepšení života
na Jihu se hlaste do 2. ročníku participativního rozpočtu. Samozřejmě se můžete obrátit také na mne.
Přeji vám pěkné březnové 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 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
Mgr. Daniel Jeřábek
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
599 430 211
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
v nákladu 50 900 výtisků • Datum vydání: 2. 3. 2017 • Číslo: 3 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce
• Foto titulní strana: No Name na plese Jihu/ foto: Jiří Zerzoň • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 3. 2017.
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ROZHOVOR
V CENTRU
DĚNÍ

PLESALI JSME V RYTMU NO NAME
V pátek 17. února 2017 proběhl již 25. ročník Reprezentačního plesu městského obvodu Ostrava-Jih. Ples se konal
v DK AKORD, který byl k této příležitosti náležitě vyzdoben. Hlavní hvězda večera, populární slovenská skupina
NO NAME, naladila všechny hosty na správnou notu. A když už jsme tady tyto pány ze Slovenska měli, vyzpovídali
jsme frontmana a zpěváka Igora Timka.
Kdo je nejmladší člen a jaký používáte nejstarší nástroj?
Nejmladší člen je Dušan, který začínal v kapele, když mu
bylo čtrnáct let. Sám na to často vzpomíná jako na generační
šok oproti třem starším bratrům. Dokonce basák měl oproti
Dušanovi o šestnáct let více. Chvíli trvalo, než pochopil, že už
nejsme ve škole, ale myslím, že dnes je právě Dušan týmovým
duchem kapely. Pokud jde o nejstarší hudební nástroj, tak tím
bude asi nějaká kytara. Kluci si totiž vybírají kvalitní kousky,
ale že bychom drželi nějaký nástroj jako modlu, tak to určite
ne.

Ples skončil a vy máte „po šichtě“, norma splněna a co dál?
Hospoda, nebo postel?
Dnes máme napilno. Po plese tady v Ostravě-Jih ještě odskočíme do Havířova, kde byla podobnou akci. Takže postel je nám
zatím vzdálená na kilometry. Jsme ale profíci, takže jsme se takzvaně předespali v hotelu Akord ještě před tímto plesem.
V Akordu a vůbec u nás na Jihu nehrajete poprvé, byli jste
tady před několika lety. Zaregistrovali jste při pohledu zvenčí
nějaké zásadní změny?
Kulturák vypadá mnohem lépe než kdysi, navíc skoro za dveřmi je hotel, takže jsme spokojeni. Známe to tady důvěrně, dokonce jsme se těšili na výbornou místní kuchyni. Pochutnali jsme si
na zelňačce a pečeni s rýží.

Trávíte na pódiu hodně času a bavíte lidi. Jak nejraději trávíte
volný čas vy a na jakou kapelu byste si zašli vy?
Je to různé podle zájmů každého z nás. Zoli plave vždy a všude, pokud má možnost, já a bratr Ivan jsme třeba dnes ráno strávili hodinu ve ﬁtku. Jsme ještě pořád studenti, takže kromě zábavy
a hraní máme povinností stále dost.

Vypadáte, že jste všichni v pohodě. Jaký máte recept na dlouhodobě fungující vztahy v kapele?
Samozřejmě že spolu musíme komunikovat. To je základ a my
jsme si často psychology navzájem. Každý z nás se už naučil ubrat
z vlastního ega a pochopili jsme, že důležitý je výsledek týmu jako
celku. Všechny individuální cíle musíme koordinovat optikou kapely a věřte mi, že všechno se dá. Sice to stojí častokrát námahu, ale
výsledný efekt je takový, že kredit naší kapely je už roky vysoký.

Přijedete zase?
Určitě. Ideální stav je, když odehrajete dobrý koncert a hned
dostanete další dvě nabídky. I proto máme některé koncerty naplánované i dva roky dopředu.
(red)

SPOLEČNĚ JSME PŘISPĚLI ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE ČÁSTKOU 15.683KČ!
Děkujeme všem, kteří na plese podpořili dobrou věc a přispěli do označeného boxu, jehož výtěžek poputuje v plné
výši na oddělení klinické hematologie Nemocnice s poliklinikou Havířov. Poděkování patří rovněž sponzorům plesu,
společnostem Rudolf Jelínek a.s. a hotelu Rudolf Havířov, kteří na místě odměňovali všechny dárce občerstvením
v podobě lahodných destilátů Rudolf Jelínek.
V pondělí 20. 2. 2017 byl box za přítomnosti starosty Martina Bednáře a představitele sponzorských ﬁrem Přemysla
Kováře odpečetěn. Jeho výtěžek činí 15. 683Kč a pro zajímavost – box s vašimi ﬁnančními dary vážil 2,8kg!

Díky štědrosti návštěvníků plesu jsme
pomohli nemocným.

Slovenská kapela No Name naplnila hlavní sál k prasknutí.

Foto: 3x Jiří Urban
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K tanci hrála skupina Jupiter.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

SPOLEČNĚ TVOŘÍME JIH! UŽ DRUHÉ KOLO – TENTOKRÁT SE
MOHOU USKUTEČNIT VAŠE NÁPADY ZA 7 MILIONŮ!
Nenechte si ujít možnost zúčastnit se veřejných setkání k participativnímu rozpočtu
– části rozpočtu, o jejímž použití můžete
rozhodovat právě vy! Tak jako loni i letos se
uskuteční setkání, kde se dozvíte něco nového o účelu a fungování participativního rozpočtu a o tom, jak napsat a přihlásit svůj návrh a zvýšit jeho šanci postoupit do hlasování

a uspět v něm. Vzhledem k tomu, že zahajujeme už druhé kolo, budeme mít možnost
diskutovat zkušenosti z roku 2016 a dozvíte
se také, jak postupuje realizace projektů.
S podrobným programem vás seznámíme v příštím čísle Jižních listů a v nejbližších dnech na stránkách Společně tvoříme
Jih a Facebooku Společně tvoříme Jih.

Přijďte, těšíme se na vás, na vaše názory, nápady a návrhy.
S případnými dotazy se obracejte
na koordinátorku projektu Společně tvoříme Jih:
Ing. Jana Mecnerová
Telefon: 599 430 217,
Mobil: 720 952 981,
e-mail: jana.mecnerova@ovajih.cz

Termíny a místa veřejných setkání:
Pondělí
Středa
Pondělí
Středa

3. 4. 2017 od 17:30
5. 4. 2017 od 17:30
24. 4. 2017 od 17:30
26. 4. 2017 od 17:30

K-TRIO Zelený salónek (Dr. Martínka 1439/4, Ostrava – Hrabůvka)
Středisko volného času v Zálomu (V Zálomu 2948/1, Ostrava – Zábřeh)
DK Akord, Červený salónek (Náměstí SNP 2012/1, Ostrava – Zábřeh)
Knihovna města Ostravy, Výškovice (29. dubna 33, Ostrava – Výškovice)

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET JE JEDNA Z CEST SPOLUPRÁCE MEZI OBČANY
A ÚŘADEM MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA–JIH, ALE JSOU TU I JINÉ!
S čím nemusíte čekat na vyhlášení 2. kola participativního rozpočtu? S podněty týkajícími se černých skládek, ořezu
stromů, znečištění cest a podchodů apod. Na portálu http://cistota.ovajih.cz/ můžete elektronickou cestou, nejlépe
i s vložením fotograﬁe z místa, o kterém píšete, sdělovat podněty k nápravě.
S některými podněty se můžete v úředních hodinách obracet přímo na pracovníky odborů, kteří mají příslušnou agendu
na starost. Například: pokud potřebujete
řešit údržbu, případně opravu pískoviště
ve svém okolí nebo opravy či instalace laviček, můžete se dostavit osobně za paní
Humpolíkovou na Odbor dopravy a komunálních služeb. Tento odbor řeší také úpravy zeleně, ořezy stromů, opravy chodníků,
přechodů, parkovišť a komunikací.
Je zde také podatelna, kde můžete
osobně odevzdat nebo zaslat vaše dotazy, podněty, připomínky a stížnosti.

Adresa: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Úřední hodiny: pondělí, středa a čtvrtek od 8 do 17, úterý od 8 do 15 a pátek
od 8 do 13. Podání může jít také e-mailem
posta@ovajih.cz.
V podání uveďte vaše jméno, kontakt, oč
se jedná, podpis a to, že žádáte odpověď.
A participativní rozpočet? Je určen pro
návrhy, kde jste zjistili, že se s jejich realizací zatím nepočítá, protože na ně nebyly plánovány nebo zatím nevyšly peníze,
a vy chcete využít této cesty k prosazení
jejich realizace, protože věříte, že je to

v zájmu širší veřejnosti. Dále zde můžete uplatnit při vymýšlení vaši kreativitu,
nechat se inspirovat jinými městy nebo
příklady ze zahraničí, přijít s něčím neobvyklým a přece potřebným. Je zde místo
i pro řešení některých sociálních problémů, příkladem byly Seniorlinky, které loni
uspěly v hlasování a letos už pomohou
osamělým seniorům.

INZERCE

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave,
ktorej zriaďovateľom je Dr.h.c.mult. prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc., otvára brány pre študentov od roku 2003.
Vysoká škola je členom Európskej asociácie univerzít, signatárom Veľkej Charty Bolonskej Univerzity a členom SUSW
– International Society of Universities in Social Work. V roku 2013 vysokú školu prijali do Oxforského klubu rektorov a Oxfordskej akademickej únie
v Anglicku. Vzdelávanie ponúka v 10 odboroch a zároveň sa venuje humanitárnym a rozvojovým projektom doma i v zahraničí.
Akreditačnom komisiou bola v roku 2015 zaradené medzi univerzity.

Detašované pracovisko Inštitút sv. Jána Bosca Žilina ponúka záujemcom o štúdium
– študijný program: Sociálna práca (Bc. a Mgr. – externá forma štúdia)
Popri magisterskom stupni je možnosť paralelne študovať doplnkové pedagogické minimum (DPŠ).
Podrobnejšie informácie o štúdiu môžete získať: na webovej stránke http://www.vssvalzbety.sk/ alebo na tel. číslach:

Každý, kto si vyberá študovať na vysokej škole zdravotnícke a sociálne smery, dáva jasné „nie“ konzumnej spoločnosti.
Budeme veľmi radi, keď sa rozhodnete študovať u nás.
Aj vďaka vám časť školného za štúdium každoročne pomáha ošetriť stovky chudobných a chorých detí v humanitárnych projektoch po celom svete.
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Anna Majchráková +421 417 635 283; +421 911 307 757 e-mail: ankamajchrakova@gmail.com (sociálna práca)
Janka Briššáková + 421 417 635 283; +421 911 667 145 e-mail: brissakova.janka@gmail.com (ošetrovateľstvo)

Z OBVODU

UŽ BRZY SE SEKAČKY ZAKOUSNOU
DO 320 TISÍC METRŮ ČTVEREČNÍCH TRÁVY
Jaro se pomalu, ale jistě hlásí o slovo a to znamená, že pracovníci Technických služeb Ostrava-Jih (TSOJ) vyrážejí
do terénu, aby udělali vše, co je v tuto dobu třeba.
A čeká je nikdy nekončící práce. „Pro nás to znamená, že končí
období vegetačního klidu, příroda se probouzí a začínají rašit první rostliny. I proto se každoročně v tuto dobu věnujeme ořezům
stromů a keřů. Zatím to není sice moc vidět, ale už jsme udělali
kus práce,“ říká ředitel TSOJ Miroslav Janečka s tím, že už od podzimu loňského roku dělníci zastřihávali keře, tvarovali živé ploty,
odstraňovali náletové dřeviny a částečně dělali průklesty.

Odstraní více než třináct set pařezů
„V prosinci jsme se vrhli na pasportizaci pařezů a sami jsme
byli překvapeni, kolik jich v našem obvodu je. Abych byl přesnější, pod rukama nám jich prošlo třináct set a to ještě není konečné číslo,“ upřesňuje ředitel s tím, že většina jich přijde odstranit.
Bude to podle něj víc lahodit oku, podstatné ale je, že při kosení
se nebude ničit mechanizace.
„Nakoupili jsme mnoho pomocníků, třeba pařezovou frézu,
která nám umožní odstranit tyto pařezy. Dalším velkým „kamarádem“ je také drtič větví, který jsme už zapojili do akce, jsou
tady ale i další nové stroje, protože letos budeme kosit i plochy
v areálech základních a mateřských škol, kterých je v našem
obvodu padesát, což je úctyhodné číslo,“ vyjmenovává ředitel.

Zarostlých míst je v obvodu stále dost
K tomu se budou muset zaměstnanci poprat také s kosením
sportovních hřišť nejen u škol, ale také u domů s pečovatelskou
službou o celkové rozloze 320 tisíc metrů čtverečních. Než ale vjedou sekačky a sekací traktory do terénu, musí zaměstnanci TSOJ
plochy připravit. „Jedná se o vyzvednutí korun stromů, průklesty
keřů, úpravy průchozích proﬁlů a živých plotů a také vyfrézování
pařezů. Mateřské a základní školy jsme takto začali připravovat už
v lednu, takže hotových škol a školek nám pěkně přibývá. Jsme
rádi, protože čas, kdy můžeme tuto činnost vykonávat, se neúprosně krátí,“ konstatuje ředitel a dodává, že techničtí pracovníci
musí současně s kosením reagovat i na požadavky občanů, takže
práce je pořád dost.
Miroslav Janečka přiznává, že zarostlých a nepěkných míst je
v obvodu prozatím hodně. „Je to přece jen velký obvod, takže
není snadné, aby bylo, zvlášť po zimě, hned všechno v pořádku.

Pracovníci technických služeb nezahálejí. Momentálně dělají
Foto/archiv TSOJ
ořezy stromů a keřů.
Postupujeme ale, stále kupředu a jsme rádi za ohlasy občanů,
kteří kvitují, že už se konečně něco děje,“ dodává. Slova díků jsou
pro zaměstnance Technických služeb hnacím motorem. „Samozřejmě, že tu a tam slyšíme od občanů i záporné reakce, třeba
že jsme pomalí nebo že to máme dělat jinak, ale bez toho se to
prostě neobejde a některé konstruktivní připomínky si bereme
k srdci,“ vysvětluje Janečka.
Technické služby se chystají už příští měsíc také na osázení
mobilních nádob. „Věřím, že naši občané budou stejně rádi jako
na podzim, kdy jsme s osazováním začali,“ přeje si mistrová úseku
zeleně TSOJ Liběna Kluzová.
(mars)

INZERCE

OPTIKA TRIUMPH

SLEVY až -50 %
BŘEZEN, DUBEN

NA BRÝLOVÉ

OBRUBY

NA BRÝLOVÁ SKLA

S MAR SH MULTIFOKÁLNÍ,
SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS, ČIRÁ

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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SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

Z OBVODU

NAPSALI JSTE NÁM
V lednu jsme do redakce dostali dopis našeho čtenáře, který poukazuje na opakovaný nepořádek v okolí popelnic
a vznikající černou skládku. Proto jsme požádali o spolupráci a vyjádření společnost OZO Ostrava, jejíž pracovníci
nejlépe poradí, jak podobným situacím předcházet.

Vážená redakce,
celá léta trápí stav a dění na stanovišti
popelnic obyvatele domu ul. Dr. Martínka před vchody č. 32 až č. 38. Jedná se
o permanentní nepořádek a černou skládku všeho možného, na kterou se musíme
dívat a trpět. Můžete v časopise popsat
tuto situaci a připomenout občanům nakládání s odpady? Asi namítnete, že vše

je v lidech a v jejich morálce. Souhlasím,
ale je třeba jim to připomenout. Lidé už
ani nezavírají víka popelnic a tak co neroznese v daném místě vítr (bývá v tomto
zúženém místě velmi silný) dorazí hrabači
odpadů.
Nezavírání poklopů dělají v drtivé většině lidé, kteří ze svého domova na stanoviště nevidí. Tj. z modrého věžáku a ul.

Aviatiků, kteří zde odkládají odpad při
cestě na MHD nebo do auta. Dále skládka
nábytku a všeho možného vzniká pokaždé již druhý den po odvozu velkoobjemového kontejneru.
Věřím, že se touto problematikou budete zabývat a článek o nepořádku, který
trápí jistě i jiné obvody města, vyjde.
S pozdravem Milan Dostál

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ V BŘEZNU
PO 20. 3. 2017
Karpatská 20,4 0
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9
ÚT 21. 3. 2017
Bolotova 1
Pavlovova 27, 43, 71

Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 38, 41, 50
Zajcevova 2
ST 2. 3. 2017
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Krasnoarmejců
22, 28
Svazácká 14, 48

Svornosti 14
P. Lumumby 52, 90
ČT 23. 3. 2017
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 7
Koncova 8
PO 27. 3. 2017
Jičínská 9, 25
Lužická 6

Lumírova 12, 34,
54 ,70
Výškovická 172
Proskovická 39,
49, 71
Drůbeží 1
ÚT 28. 3. 2017
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6,21
Na Výspě 14
Venclíkova 23

Kubalova 1,33
Petruškova 20
ST 29. 3. 2017
Petruškova 14
Volgogradská 10, 40,
64, 81, 13, 133
Výškovická 54,
86, 98
Řadová 18, 34
ČT 30. 3. 2017
J. Maluchy 75
Plzeňská 10
Dr. Martínka 15

Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 2

Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

SC-370316/01
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AKTUÁLNĚ

NECHCEME ŽÍT NA SMETIŠTI

Za odpad, který vytvoříme, je zodpovědný každý z nás. A nutno říci, že odpovědnost občanů Ostravy a jejich ochota přijmout systém sběru a třídění odpadů, který pro ně město a svozová společnost OZO Ostrava vytvořily, je již
na velmi dobré úrovni. Přesto se najde zlomek obyvatel města, kteří z pohodlnosti svým nezodpovědným nakládáním s odpady kazí úsilí ostatních a ničí životní prostředí nás všech. Důkazem mohou být fotograﬁe pořízené jedním
z obyvatel Ostravy-Hrabůvky, kterého dle jeho slov stav stanoviště odpadů u jeho domu trápí už řadu let.
lehké součásti odpadu a znečišťují okolí. Dalším problémem je, že
při nepřízni počasí do kontejneru prší, mokrý odpad může zůstat
na dně přilepen a svým zápachem pak obtěžuje kolemjdoucí. Pokud se to stane v případě modrého kontejneru, separovaný papír
je při promočení znehodnocen.
Správně:
Zavírat víka! A to i v případě, že víko nechal otevřené už někdo
před námi. Je třeba se povznést nad skutečnost, že občas něco
musíme napravit i za druhé, chceme-li mít kolem domu pořádek.

Pro případ, že snad někteří občané dělají chyby při vyhazování odpadů z neznalosti systému, na přiložených fotograﬁích si
můžeme ukázat, jakých prohřešků se lidé nejčastěji dopouštějí,
a vysvětlit si, jak by to mělo být správně.

Černá skládka u kontejnerů
Špatně!
Odpad takto odložený vytváří černou skládku. Vyhláška
totiž stanovuje, že odpad má
být vyhozen do nádob, ne vedle
nich. Odpad brání i vysypávání
kontejnerů, může být zdrojem
úrazu a o estetice prostředí nemůže být ani řeči. Nemůže být
odvezen běžným popelářským
autem (na velké kusy není zařízeno), a tak zůstane ležet, dokud není nahlášen do systému
znečištění veřejných ploch a odstraněn v rámci počišťování. To
výrazně zdražuje městský systém nakládání s odpady.
Správně:
Systém města stanovuje tři správná řešení, přičemž si občan
může vybrat, které mu vyhovuje nejlépe:
1. odvoz do sběrného dvora (odpad je přijímán zdarma, čtyři
z 12 sběrných dvorů ve městě mají dokonce otevřeno denně
včetně sobot a nedělí od rána až do večera);
2. vyhození do velkoobjemových kontejnerů, které minimálně
2x ročně nechává rozmisťovat do ulic městský obvod;
3. objednat si u OZO Ostrava odvoz objemného odpadu z místa bydliště (poplatek za přepravu se odvíjí od objemu odpadu a pohybuje se v rozmezí 50–400 Kč, služba se objednává
na bezplatné lince 800 020 020).

Přeplněné kontejnery na separovaný odpad
Špatně!
Pokud jsou barevné kontejnery přeplněny, nikdy nevyhazujte odpad vedle nich.
Plasty i papír rozfouká vítr,
sklo se může rozbít a střepy
někoho poranit. Navíc osádky svozových vozidel nemají v popisu práce uklízet
po nezodpovědných občanech jejich nepořádek. Jejich
úkolem je odvézt odpad odložený do nádob.
Správně:
Buď musíte s vyhozením
tříděných odpadů počkat, až
budou nádoby vysypány (plasty se obvykle svážejí třikrát týdně,
papír dvakrát, sklo jedenkrát měsíčně), nebo najít nejbližší volný
kontejner na tříděný odpad a odložit svůj odpad tam. Pokud jsou
ale nádoby přeplňovány pravidelně, je třeba o této skutečnosti informovat Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí. Jedině tam může být rozhodnuto o přidání dalších nádob
nebo zvýšení četnosti jejich vývozu. Vladimíra Karasová (OZO)

Otevřená víka kontejnerů

TRADIČNÍ VÝSTAVA
ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ
Klub železničních modelářů Ostrava a Středisko volného
času Ostrava-Zábřeh, p.o., V Zálomu 1, Pískové Doly pořádají
v sobotu 18. a neděli 19. března 2017 od 9 do 18 hodin tradiční
výstavu pro velké i malé příznivce modelové i skutečné železnice. K vidění bude velké segmentové kolejiště v měřítku 1:87,
doplněné menšími panely a dalšími ukázkami modelářských
prací. Více informací o akci naleznete na internetových stránkách www.kzmostrava.net nebo www.svczabreh.cz.

Špatně!
Otevřená víka kontejnerů způsobují hned několik komplikací.
Tou hlavní je, že z otevřených nádob při silném větru vylétávají
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smogů a inverzí. Základem
ozdravného procesu je pohyb
a pobyt v čistém krásném lesním
prostředí, pravidelná, vyvážená
strava a škála dýchacích technik,
včetně flétničky prof. Žilky.
Školní docházku zajišťujeme

přímo v našem zařízení. Organizujeme výlety do ZOO, Kuksu,
Braunova betlému a Křížovou
cestu, na Zvičinu a spousty dalších zajímavých míst.
Vzhledem ke zhoršenému
životnímu prostředí a nárůstu

civilizačních chorob by pediatři
a pojišťovny měli upřednostnit
a propočítat, jako na počátku
minulého století, že prevence je
mnohem účinnější a levnější než
následné léčení.
www. ozdravovnakralovstvi.cz

5RGLþH7UiSt9DãHGtWČGêFKDFtSRWtåHDVWPD
QDGYiKDDVWHQLHDOHUJLHQHXURWLFNpSRWtåHMH
RVODEHQpYOLYHPQHSĜt]QLYpKRåLYRWQtKRSURVWĜHGt"
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SOQČKUD]HQp=3GČWHPRGGROHW
x 'pONDSRE\WXMHGQtDåWêGQĤ
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UHJLRQX PLPRSUi]GQLQRYpWXUQXV\ 
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Vážení čtenáři, chceme vám
představit Dětskou ozdravovnu
Království, která se nachází uprostřed nádherných smíšených lesů
nedaleko malebného města Dvůr
Králové nad Labem ve východních Čechách, v těsné blízkosti
unikátní přehrady Les Království.
Historie naší ozdravovny sahá
do roku 1928, odkdy jako první
v Čechách pomáhá oslabeným
dětem. Dále se zaměřujeme na
redukční programy a programy
pro děti oslabené špatným životním prostředím. Děti z velkých
měst zveme hlavně v období

SUPER AKCE
NEJEN PRO SENIORY
Cestovní kancelář Vesna Tours ve spolupráci s Klubem seniorů
pořádá dva předsezonní zájezdy za zvýhodněnou cenu!!!

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

VYUŽIJTE POSLEDNÍCH VOLNÝCH MÍST
NA TYTO ZÁJEZDY:
29. 4. – 1. 5. 2017 – Polsko-Slovensko-Vysoké Tatry

KDY: 3. a 4. dubna 2017

Třídenní turistický wellnes pobyt v nádherném prostředí
Vysokých Tater, které můžete v průběhu zájezdu poznat
ze slovenské, ale i polské strany.

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

součásti:

CENA – 2.850,-Kč

• základní škola pro žáky se zdravotním znevýhodněním

Tento zájezd byl již pořádán v říjnu 2016 a pro velký úspěch
ho organizujeme znovu!!

• základní škola speciální

Pobytově - poznávací lázeňský pobyt
18. 5. – 26. 5. 2017 – Chorvatsko-Ostrov Krk – Baška

• mateřská škola pro děti se zdravotním znevýhodněním

7 dní/6 nocí v nádherném prostředí luxusního hotelu Corinthia***,
v lázeňském městečku Baška,
které je díky svým klimatickým podmínkám celoročně
navštěvováno a využíváno právě k ozdravným pobytům.

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

CENA – 6.900,-Kč

Předem se informujte na

Veškeré informace k těmto zájezdům Vám rádi poskytneme
na t.č. – 596 885 301 nebo 602 741 857, e-mailu: ckvesna@volny.cz,
případně u paní Šárky Zubkové na t.č. 604 658 732.

PROGRAM TĚCHTO ZÁJEZDŮ NALEZNETE NA
WWW.CKVESNA.CZ
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OSTRAVAR ARÉNA ZVLÁDLA
KRASOBRUSLENÍ I TENIS NA JEDNIČKU
V poslední době se Ostravar Aréna zviditelnila, a to doslova celosvětově, hned při dvou akcích. Prvním bylo ME v krasobruslení, druhou FED Cup. Všichni účastníci si nesmírně pochvalovali, podmínky a servis, které jste jim organizátoři
nabídli. Aby mohli splnit všechny požadavky, které jsou na tak náročnou akci kladeny, bylo nutné udělat řadu úprav.
„V případě krasobruslení šlo o přípravu
všech tří hal (Ostravar Aréna, Multifunkční hala, Atletická hala). V „aréně“ šlo zejména o zabílení ledu, úpravu mantinelů,
vybudování pozic pro rozhodčí a vybudování prostoru „kiss and cry“, tedy prostor,
kde čekají závodníci na bodové hodnocení. V Atletické hale se jednalo zejména o vybudování prostor pro novináře,“
vyjmenovává předseda představenstva
společnosti Vítkovice Aréna Kamil Vrubl.
Při FED Cupu bylo zase nutné částečně demontovat mantinely, zakrýt ledovou
plochu, položit sportovní povrch a upravit VIP prostory. Mistrovství Evropy se
zúčastnilo 166 sportovců, konkrétně 36
mužů, 34 žen, 18 sportovních dvojic a 30
tanečních párů ze 33 evropských zemí.
Nechyběli ani trenéři (49), ISU Officials (58), trenéři (129), vedení týmů (84)
8 IMG, 250 pracovníků medií a 68 rodičů

Foto: Adolf Horsinka

v rámci týmů jednotlivých zemí, dohromady tedy 646 osob.
„Nesmím zapomenout ani na osmnáct
VIP hostů, což byli hlavně bývalí krasobruslaři a dále řada čestných hostů z řad
členů vlády ČR, politiků a institucí včetně
Českého olympijského výboru a České
unie sportu. Oﬁciálně jsme měli nahlášeno
téměř 900 osob,“ upřesňuje Kamil Vrubl.
O veškeré týmy a další účastníky mistrovství Evropy se staralo zhruba dvě stě padesát organizátorů a dobrovolných pracovníků.

„K tomu musíme připočítat pracovníky Security ve sportovních zařízeních a v hotelích
a také složky České policie. Zdravotní servis
pak zajišťoval celý štáb lékařů a zdravotníků
včetně krajské záchranné služby nebo odborné a cateringové ﬁrmy,“ dodává Vrubl.
V Ostravar Aréně (dříve Palác sportu
a kultury, později ČEZ Aréna) se konají
významné akce světového významu už
od jejího otevření v roce 1986. Od ledna
2016, kdy byla uvedena do provozu Atletická hala, může ale tento stánek nabízet
účastníkům i velmi špičkový servis, který
nenajdou na žádném jiném místě v České
republice, ani ve střední Evropě.
„Propojení tří sportovišť a těsné sousedství Městského stadionu je naprosto
unikátní a my jsme schopni splnit veškeré
požadavky sportovců, které se sportovními akcemi souvisejí,“ uzavírá předseda.
(mars)

VIETNAMCI OSLAVILI NOVÝ ROK – ROK OHNIVÉHO KOHOUTA
Vietnamská menšina v Česku oslavila příchod Nového lunárního roku. Oslavy se konaly už tradičně v Kulturním
domě K-trio v Ostravě Hrabůvce.
darinka. Vaří se zhruba jedenáct hodin,“ vysvětlil Viet Do Pharm
s tím, že ve Vietnamu jsou mandarinkovníky typickým stromkem,
který se používá na Nový rok.
K oslavám Nového roku ve Vietnamu patří také tanec. „Každé
etnikum má nějaké své tance a své zpěvy. Typické jsou také kroje,
třeba Alzaj, což jsou typické vietnamské šaty,“ přiblížila organizátorka akce Petra Tesařová.
Oslavy Nového roku si nenechal ujít ani vietnamský velvyslanec
v Česku Manh Son, který vietnamské komunitě v Ostravě popřál
mnoho úspěchů. Nechyběla ani místostarostka obvodu Věra Válková, která si na Vietnamcích cení jejich upřímnosti a dodržování tradic.
„Jsou velmi upřímní a je vidět, že dodržují tradice, které předávají mladší generaci. Asi bychom si z nich měli vzít v tomto směru
příklad,“ řekla místostarostka.
(mars ve spolupráci s TV Polar)

Nový lunární rok přivítala jménem obvodu místostarostka Věra
Válková
Nový lunární rok (Têt Nguyên Đán), jehož datum je pohyblivé
a připadá do doby mezi 19. lednem a 20. únorem, je pro Vietnamce nejdůležitější a největší svátek v roce. Slaví se nejen ve Vietnamu, ale i v Česku, kde žije početná vietnamská komunita.
Rok Ohnivého kohouta, který začal 28 ledna, bude podle Vietnamců úspěšný a plný zásadních změn.
„Ve Vietnamu je kohout takovým představitelem úspěchu a věříme, že rok 2017 bude úspěšný jak pro vietnamskou komunitu,
tak i pro české obyvatele. Doufáme, že i vztah Čechů a Vietnamců
se bude prohlubovat a zlepšovat, a to nejen tady v Ostravě,“ doufá Viet Do Pham, advokátní koncipient.
Typický pro oslavy vietnamského Nového roku je rýžový dort.
„Říká se mu benšn (Bánh chung) a je to rýžový dort plněný masem. Přestože je to slaný pokrm, jeho typickou přísadou je man-

Akci doprovodil tradičně bohatý kulturní program
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OTÁZKY SOUVISEJÍCÍ S POSKYTOVÁNÍM PLNĚNÍ
SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR
s poskytování plnění spojených s užíváním
bytů a nebytových prostor patří:
Vymezení a rozsah služeb, kdy zákon
nedeﬁnuje veškeré služby, které je možné
v souvislosti s užíváním bytu či nebytového
prostoru v domě s byty poskytovat. Obsahuje
pouze příkladný výčet těchto služeb. Základními poskytovanými službami jsou zejména
dodávka tepla a centralizované poskytování
teplé vody (TV), dodávka vody a odvádění
odpadních vod (SV), provoz výtahu, osvětlení
společných prostor v domě, úklid společných
prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového

Pravidla související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a postup
při určování záloh za služby, rozúčtování,
vyúčtování a vypořádání nákladů na služby byla upravena zákonem č. 67/2013 Sb.,
o službách ve znění pozdějších předpisů
(zák. č. 104/2015 Sb.) Uvedený zákon se nevztahuje na služby, které si příjemce služeb
zajišťuje bez účasti poskytovatele služeb
(např. dodávka elektrické energie a plynu
využívaná pro domácnost – pro konečného
zákazníka). Mezi nejdůležitější ustanovení
zákona, kterým je nutné věnovat pozornost

a televizního signálu (STA), provoz a čištění
komínů a odvoz komunálního odpadu.
Zákonem jsou rovněž upravena pravidla pro rozúčtování nákladů na služby,
vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků, vypořádání námitek, oznámení
změny v počtu osob poskytovateli služeb,
pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním a vymezení pojmů.
Bližší vysvětlení všech pojmů naleznete v plném rozsahu na webových stránkách nemovitosti.ovajih.cz v sekci aktuality nebo na odboru bytového a ostatního
hospodářství na radnici v budově B.

AKTUÁLNÍ NABÍDKY Z WEBU NEMOVITOSTÍ POHODLNĚ E-MAILEM
nabídku nemovitostí ve správě městského obvodu Ostrava-Jih. K dispozici je aktuální nabídka bytů, garáží a garážových stání v parkovacích domech v lokalitách Ostravy-Hrabůvky, Zábřehu, Výškovic, Dubiny a Bělského Lesa. Naleznou zde rovněž nabídku nebytových prostor
jak v bytových domech, tak samostatně stojící.
Aplikace umožňuje vybírat podle vyspeciﬁkovaných kritérií,
u vybraných objektů získat požadované parametry a prohlédnout
si je ve fotogalerii či stáhnout potřebné formuláře.

„Městský obvod Ostrava-Jih rozšířil aplikaci Nabídka nemovitostí o novou službu – zasílání aktuálních nabídek pronájmů prostřednictvím e-mailu. Služba umožňuje průběžné zasílání nabídek podle
jednotlivých sekcí zvolených zájemcem. Informace jsou zasílány
na e-mailovou adresu zadanou při přihlášení k odběru novinek. Službu je možno kdykoli upravit v rámci jednotlivých sekcí nebo zrušit,“
upřesňuje radní Markéta Langrová. Na webu nemovitosti.ovajih.cz si
zájemci již od poloviny loňského roku mohou prohlédnout kompletní
INZERCE

KONTAKT
NA INZERCI

Koupím 1-3 + 1 7.2.2017 18:14:54
v osobním vlastnictví

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

SC-362685/03

Residomo.indd 1
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mobil: +420 724 274 181,
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OBČAN

PODNIKATEL

Majetkové spory, vymáhání pohledávek Majetkové spory, vymáhání pohledávek

www.vodar.cz
PRÁC
CE PRO
OVÁD
DÍME:

SC-362682/03

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

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová

SC-370250/01

Po–Pá 7:00–18:00; So–Ne 8:00–16:00
E-mail: info@residomo.cz

Máte-li zájem
o umístní
inzerce,
prosím volejte
nebo pište
na uvedený
kontakt.
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Osobní bankrot / Insolvence / Exekuce

Insolvence / Exekuce

Výživné, úprava styku s dětmi,
vypořádání SJM, rozvody

Stavební sektor (zejména problematika
výstavby a smluv o dílo)

Pracovněprávní spory

Zakládání a správa společností

Přestupková řízení

Ochranné známky, průmyslové
a užitné vzory

Převody nemovitostí,
problematika družstev, SVJ

Směnečné právo

Dědické řízení

Daňové řízení

Pobočka: Pavlovova 3048/40, Ostrava-Jih (areál Office park)
tel.: +420 774 574 960, krc@advokatkrc.cz, www.advokatkrc.cz

www.ovajih.cz

SC-370110/02

Linka RESIDOMO:

SC-370231/01

Společnost RESIDOMO je největší soukromý poskytovatel nájemního
bydlení v České republice. Více informací najdete na www.residomo.cz.

AKTUÁLNĚ

OSTRAVA JE OD ZAČÁTKU ROKU
NEUSTÁLE V ZAJETÍ SMOGU
vé situace byly zaznamenány i v dalších částech České republiky.
Nejvyšší denní koncentrace PM10 na stanicích v Ostravě, včetně
stanice Ostrava-Zábřeh, několikanásobně překročily hodnotu denního imisního limitu. Hodnoty krátkodobých koncentrací ostatních
měřených škodlivin nepřekročily imisní limity.
Vysoké koncentrace škodlivin v ovzduší jsou navázány na špatné meteorologické podmínky, především se jedná o nízké teploty, výskyt teplotních inverzí, nízká rychlost proudění větru apod.
V takových případech pak dochází k hromadění škodlivin v nižších vrstvách atmosféry a k jejich nedostatečnému rozptylu. Tyto
nepříznivé imisní situace obvykle vyřeší až zlepšení počasí.
RNDr. Vladimíra Volná,
Oddělení ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ Ostrava

Od 1. ledna letošního roku je platná novela zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, která přinesla podstatné změny v pravidlech
fungování smogového varovného a regulačního systému, týkající se
hlavně koncentrací suspendovaných částic PM10. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách ČHMÚ, www.chmi.cz.
Začátek roku 2017 se vyznačoval častým výskytem nepříznivých
rozptylových podmínek, což se odrazilo i na imisní situaci. Na území
Moravskoslezského kraje došlo k překročení 24hodinového limitu
pro koncentrace suspendovaných částic PM10 (50 g.m-3) po většinu lednového měsíce. Kromě překračování denního imisního limitu
pro PM10 byly naplněny podmínky pro vyhlášení smogové situace
i regulace, a to hned v několika případech. Nejvíce zasažena byla
aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, ovšem tyto nepřízni-

MĚSTO OSTRAVA PŘISPĚJE NA ESTETIZACI VEŘEJNÉHO PROSTORU
města jsou také veřejná prostranství,
ulice, chodníky, náměstí, parky. Jejich
podoba a funkčnost ovlivňuje to, jak se
ve městě lidé cítí. Veřejný prostor tvoří
z velké části image města a je obrazem
jeho kulturních hodnot.
Na projekt malého rozsahu je určeno
až 100 tisíc korun, na velký projekt nejvýše milion. Malým projektem mohou být
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9.

Počátkem měsíce února byly zahájeny práce na stavbě „Cyklistická stezka Proskovická, Blanická“. Jedná se o vybudování cyklostezky v jižní části Ostravy, která začíná na ul. K Jezeru, prochází zastavěnou částí Výškovic po okraji Bělského lesa a dále
pokračuje podél ul. Blanické do Staré Bělé.
Začátek stavby bude napojen na cyklostezku A propojující Bělský les s CHKO Poodří a konec na cyklostezku H spojující Krmelín s Novou Bělou. Stavba bude probíhat po jednotlivých úsecích
v souladu se schváleným harmonogramem. V současné době probíhají přípravné práce a kácení dřevin, vlastní stavba cyklostezky
bude zahájena v průběhu měsíce března. Předpoklad ukončení realizace akce je v listopadu letošního roku. Investorem je statutární
město Ostrava, zhotovitelem společnost HOCHTIEF CZ a.s.
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považovány úpravy zeleně, vybudování
sportoviště či odpočinkového prostoru.
K větším projektům může patřit například
úprava a další využití temného podchodu. Žádosti je možné podávat od 1. března do 1. května a na realizaci projektu je
stanovena roční lhůta. Rozhodnutí o poskytnutí, nebo neposkytnutí dotace bude
vydáno do 30. června.

CYKLOSTEZKA PROPOJÍ
JIH SE STAROU BĚLOU

H

Celkem pět milionů korun na základě
rozhodnutí zastupitelů statutárního města Ostrava bude letos vyčleněno v dotačním programu na revitalizaci a estetizaci
veřejného prostoru. Grant je určen pro
širokou veřejnost, která může předkládat
projekty sloužící ke zkrášlení, zkvalitnění
a oživení nefunkčních veřejných prostor.
Součástí životního prostředí obyvatel

pobočka Ostrava
Den otevřených dveří se koná u příležitosti Světového dne vody
(22. března) a Světového meteorologického dne (23. března).
Svoji činnost budou prezentovat:
• Oddělení meteorologie a klimatologie
• Oddělení hydrologie
• Oddělení ochrany čistoty ovzduší
• Regionální předpovědní pracoviště
Připraveny pro Vás budou:
• Odborné odpovědi na zvídavé dotazy
• Ukázky přístrojové techniky
• Zajímavé publikace
• Různé výsledky pozorování
• Prohlídka meteorologické stanice
• Stanice měřící znečištění ovzduší
• Ukázky hydrologického vrtu

POZVÁNKA

Sportovní klub FunTime Athletics Nový Jičín pořádá čtvrtý ročník mezinárodního poháru v soutěžním
cheerleadingu. NJ Cheer Open 2017 Sportovní show se uskuteční v sobotu 18. března v Atletické hale Vítkovice Aréna.

Těšíme se na Vaši návštěvu
K Myslivně 3/2182, 708 00, Ostrava-Poruba

12

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pracovníci odboru sociální péče se při své práci denně setkávají s rozmanitými, často nešťastnými lidskými osudy. Pomáhají řešit svým klientům
svízelné, mnohdy velmi složité životní situace. Že to má smysl, dokazují
příběhy lidí, kteří přijali podanou pomocnou ruku.

SEZNAMTE SE: DNES S MARTINEM
NA SOCIÁLCE MU POMOHLI ODRAZIT SE ODE DNA
Pětatřicetiletý Martin byl dlouhodobě
nezaměstnaný, i proto žil na ubytovně.
Na to, aby si platil třeba podnájem, prostě
neměl. Měl ale štěstí, pomoc mu nabídly
sociální pracovnice jihoostravského městského obvodu. Se sociální pracovnicí Janou Mayerovou z jihoostravské radnice se
setkal v rámci takzvané depistáže, což je
cílené vyhledávání lidí ve špatné životní situaci. „Nabídla jsem mu sociální poradenství a on začal docházet na odbor sociální
péče k pravidelným schůzkám. Společně
jsme vytvořili jeho profesní životopis, zřídili mu emailovou adresu a on byl schopný
od té chvíle reagoval na pracovní nabídky
z internetových stránek tím, že na uvedené adresy zasílal svůj životopis,“ vypráví
Jana Mayerová ze sociálního odboru. Protože byl Martin zadlužený, na řadu přišla
další fáze. Se sociální pracovnicí řešil svou
dluhovou situaci formou písemné komunikace s věřiteli. „Nabídli jsme mu, aby se
přihlásil do výběrového řízení o přidělení
obecního bytu za smluvní nájemné, neboť
splňoval podmínku bezdlužnosti na nájemném v trvalém i faktickém bydlišti. Nedlužil ani za odvoz odpadu,“ dodává Jana
Mayerová.
Tak lehké, jak by se mohlo zdát, to ale
nebylo. Martin neměl k dispozici ﬁnanční
prostředky a jednou z podmínek pro přidělení bytu bylo, aby uhradil trojnásobek

výše nájemného. „Klient se proto zmínil
o spolupráci se sociální pracovnicí své
matce, která se na další schůzku dostavila
s ním. Když zjistila, že se aktivně a dlouhodobě snaží svou situaci řešit, rozhodla
se, že synovi pomůže a peníze na trojnásobek nájemného mu poskytne,“ pokračuje
Jana Mayerová s tím, že pan Martin nakonec obecní byt ve výběrovém řízení získal.
V jeho případe nešlo o tříměsíční kauci, ale
o nájem, který se platí jako záloha na tři
měsíce. Vše tedy nakonec dobře dopadlo.
Martin v současné době bydlí v obecním
bytě za smluvní nájemné. Pracuje jako
pomocný kuchař na plný pracovní úvazek
a úspěšně zvládl zkušební dobu. Podporu
a pomoc sociálního pracovníka již nepotřebuje. „Je samostatný, spokojený a už není
závislý na sociálním systému,“ dodává Jana
Mayerová. A co dodat? Klíčem k úspěchu zde
byla vysoká míra motivace klienta, podpora
rodiny a prvotní impulz ze strany pracovníka
sociálního odboru ÚMOb Ostrava–Jih. „Díky
všem těmto skutečnostem mohlo dojít
v životě Martina k zásadní změně v jeho
životě,“ uzavírá sociální pracovnice. Odbor
sociální péče ÚMOb Ostrava-Jih poskytuje
poradenství a podporu klientům v nepříznivých životních situacích. Pokud klient
aktivně spolupracuje a má podporu rodiny, má dobře našlápnuto k lepšímu životu.
(mars)

UBYTOVÁNÍ PRO
SOCIÁLNĚ SLABÉ
Odbor sociální péče ÚMOb Ostrava-Jih navrhuje k ubytování osoby bez
stabilního bydlení v ubytovacím zařízení městského obvodu Ostrava–Jih
na ulici Hasičská 3 v Ostravě – Hrabůvce. Po celou dobu trvání nájmu, je ubytovaný klient podporován sociálními
pracovníky odboru sociální péče Ostrava –Jih k vyřešení sociální situace.
Jedná se o ubytovací místnosti,
vybavené stropní svítilnou, plynovým
topidlem Gamat a jednou elektrickou
zásuvkou. S užíváním ubytovací místnosti je spojeno právo ubytovaného
využívat s ostatními ubytovanými společné prostory ubytovny sestávající se
z umývárny a WC. Úhrada za užívání
místnosti je stanovená měsíčně ve výši
20,60 Kč/m + záloha za služby, tj. odběr vody, odběr plynu, osvětlení společných prostor a úklid. Ubytovaný si
samostatně uzavírá smlouvu o odběru
elektřiny. Doba ubytování se sjednává
na dobu určitou, tj. tří měsíců na základě písemné žádosti zájemce, a smlouva o ubytování se uzavírá na základě
usnesení Rady městského obvodu Ostrava–Jih. V případě řádného plnění
povinností ubytovaného a dodržování
ubytovacího řádu může být uzavřena
další smlouva o ubytování. Tato forma
bydlení je využívána především jednotlivci, pro ubytování rodin s dětmi není
vhodná s ohledem na nižší komfort bytových podmínek.
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NÁZOR

ZEPTALI JSME SE ZASTUPITELŮ:
V uplynulých týdnech se na území městského obvodu Ostrava-Jih uskutečnily dvě sportovní akce mezinárodního významu, a to
Mistrovství Evropy v krasobruslení a tenisový Fed Cup, obě v moderní víceúčelové hale Ostravar Aréna. V rámci našeho městského obvodu poskytuje pro sportovní fanoušky či přímo pro aktivní sportovce zázemí celá řada dalších sportovišť či různých
sportovních klubů a oddílů. Městský obvod Ostrava-Jih v rámci různých grantů podporuje hned řadu sportovních aktivit které
se v obvodu pravidelně či jednorázově konají. Rádi bychom se vás proto zeptali: Domníváte se, že je možnost sportovního vyžití
na Jihu dostatečná, jaké sportovní akce preferujete vy a jaké byste ještě v obvodu přivítali?

Karel Malík, ANO 2011

V dotačních programech podporuje činnost neziskových sportovních organizací a některých jednorázových sportovních aktivit.
Já bych však přivítala, aby se do našeho obvodu v zimním období
vrátila možnost bruslení pod širým nebem, vytvoření běžeckých stop
v Bělském lese, aby na veřejně přístupných hřištích byly v hojné míře
instalovány i cvičební prvky pro seniory, což by umožňovalo vzájemné mezigenerační setkávání se, aby byla rozšiřována síť cyklistických
stezek, a zejména aby byly řádně udržovány zelené plochy obvodu,
které se přímo nabízejí k přirozeným pohybovým aktivitám.
Pak bychom si mohli říct, že aktivně přispíváme k tomu, co
bylo řečeno na počátku, k harmonickému tělesnému i duševnímu
rozvoji obyvatel našeho obvodu.

V porovnání s ostatními městskými obvody Ostravy, ale i velikostně podobnými městy v České republice se občané našeho
městského obvodu opravdu nemají špatně. A to jak v nabídce veřejně dostupné sportovní infrastruktury, tak i v množství sportovních událostí konaných na území našeho obvodu. Pro náročného,
ale i běžného fanouška je sportovní program po celý rok velmi
nabitý, a kdo chce, ten si svůj oblíbený sport může nejen zahrát,
ale rovněž si vychutnat sportovní atmosféru jako divák.
Stačí se jenom podívat do „kalendáře“ více méně pravidelných
akcí a narazíme na tenisová utkání hraná v rámci Fed Cupu či Davis Cupu, špičkový atletický mítink Zlatá tretra s nejlepším sportovcem planety Usainem Boltem, mistrovství světa ve ﬂorbalu,
mistrovství světa v ledním hokeji či nedávné mistrovství Evropy
v krasobruslení, ale i spoustu dalších menších akcí.
Na území našeho obvodu se rovněž hrají pravidelná utkání
nejvyšších soutěží v nejpopulárnějších sportech v ČR – v hokeji
(HC Vítkovice Ridera ve zrekonstruované Ostravar Aréně), fotbalu
(ještě minulou sezonu prvoligový FC Baník Ostrava na městském
stadionu) či ve ﬂorbalu (jak mužský, tak ženský tým 1. SC TEMPISH
Vítkovice hrají svá domácí utkání ve Sportovním centru na Dubině). Pro pořádání soutěží v lehké atletice pak slouží nově otevřená
atletická hala v těsné blízkosti již zmiňované Ostravar Arény.
Pro širokou veřejnost je k dispozici velké množství tělocvičen, kdy
mnohé z nich prošly či procházejí rekonstrukcí pro zajištění ještě kvalitnějšího zázemí a komfortu; dále pak nespočet dětských hřišť či sportovišť u základních škol pro sportování všech věkových kategorií. Toto je
infrastruktura, kterou musíme i nadále podporovat, budovat a propagovat, aby naše děti měly možnost aktivního trávení volného času, které
povede k lepšímu a zdravějšímu životnímu stylu. O aktivním trávení volného času a zapojení občanů rovněž svědčí i několik projektů na vybudování workoutových hřišť v loňském ročníku participativního rozpočtu.
Přeji všem obyvatelům našeho obvodu krásné a aktivně prožité jaro!

Martin Mařák, KSČM
Vyjadřovat se k možnostem sportovního vyžití našich občanů
a spojovat to s akcemi mezinárodního významu, kterými ME v krasobruslení a tenisový Fed Cup určitě jsou, není asi to správné. Jde o zážitek, který nevidíme každý den, ale sezení na sedadle moji fyzičku
nezlepší. Dospělý si může po celé Ostravě vybrat mnoho sportovišť,
která může navštívit. Nesmíme ale zapomínat na naše děti. Plácky,
na kterých jsme jako děti hrávali hokej, tenis, fotbal, ty už dávno neslouží stejnému účelu. Někde parkují auta, jinde jsou vysazené stromy a vybudované chodníky. Obvod začíná zpřístupňovat sportovní
hřiště základních škol, ale jde to pomalu. Jeden příklad za všechny.
V lokalitě Bělský Les je jediným slušným prostorem pro kolektivní
sportovní vyžití areál ZŠ Dvorského. Vstup je zde zakázán. V našem
obvodu je takových lokalit jistě více. Proto vás žádám, napište mi
o nich, probereme společně, jak by se ty prostory daly využít.

Denis Hařovský, ČSSD
Možnosti sportovního využití v obvodu Ostrava-Jih závisí na nabídce sportovních zařízení, tedy počtu a kapacitě víceúčelových hal
a hřišť v našem obvodu. Dle mého názoru je nabídka v soukromém
sektoru dostatečná, jsou zde rovnoměrně rozmístěna sportoviště nabízející namátkově tenis, badminton, squash a ﬁtness zařízení.
V mnohých těchto zařízeních trénují i profesionální sportovci. Menší
nedostatky má veřejný sektor, kdy nabídka je závislá na otevřenosti
konkrétních subjektů. Je určitě přínosem, že základní školy otevírají
své tělocvičny a hřiště široké veřejnosti, avšak informace o využití daného sportoviště nejsou nijak sjednoceny. Zamlouvá se mi myšlenka
vytvoření společného online rezervačního systému pro všechny školy
v Ostravě-Jihu, který by sjednotil dostupná sportoviště a nabídl veřejnosti jednoduché zarezervování určitého času na dané škole. Prospělo by také zlepšit sportovní vybavenost a technický stav některých
sportovišť, ať už se jedná o modernizace tělocvičen škol, tak i například o rekonstrukci Sportovní haly Dubina nebo fotbalového stadionu
u Vodního areálu Jih. Osobně za sport považuji i tanec, kterému jsem
se věnoval více než 10 let a který je v našem obvodu také hojně zastoupen. Přivítal bych tedy v Ostravě, potažmo v obvodě Ostrava-Jih,
více soutěží a akcí souvisejících s tancem. Věřím, že některé zmíněné
nedostatky by mohl pomoci vyřešit i participativní rozpočet.

Mgr. Dagmar Hrabovská, OSTRAVAK
Kalokagathia, podstatné jméno z řečtiny, používané zejména
v počátcích sportu a tělesné výchovy, je důležitým prvkem novodobé olympijské myšlenky. Vyjadřuje ideál harmonického souladu
a vyváženosti tělesné i duševní krásy a dobroty, ctnosti a statečnosti.
S výše uvedeným jsme se nedávno v Ostravě setkali ve velké míře
při vrcholných světových sportovních utkáních, a to mistrovství Evropy v krasobruslení a Fed Cup, která proběhla ve víceúčelové moderní
hale Ostravar Aréna. Tato klání jsou však jen třešinkou na dortu.
Povinností městského obvodu Ostrava–Jih by měla být podpora
co nejširšího spektra obyvatel Jihu, dětí, dospělých v produktivním
věku, seniorů, v možnosti „hýbat se“, sportovat aktivně i rekreačně.
Ne že by tak náš obvod nečinil. Ve spolupráci se statutárním městem
Ostrava přispívá na provoz otevřených hřišť při základních školách
pro veřejnost, přispívá na plavání školáků, udržuje, opravuje a buduje také nová moderní hřiště i revitalizuje malá hřišťátka mezi domy.

14

SC-362475/02

INZERCE

residomo_batoh_follow_jizni-listy_inz_188x264_01_vystup.indd 1

15

www.ovajih.cz
14/02/17 09:58

SENIOŘI

DOMOVINKA SE O SENIORY DOBŘE STARÁ
Ostravské středisko Diakonie ČCE provozuje (od roku 1999)
Domovinku pro seniory (v upravené rodinné vile se zahradou
na Syllabově ulici č. 20 v Ostravě–Vítkovicích), která je integrovaným ambulantním a pobytovým zařízením, kde poskytujeme služby denního stacionář (s kapacitou 7 míst) a týdenního stacionáře
(s kapacitou 9 lůžek). V Domovince nabízíme kvalitní registrované
sociální služby také pro občany městského obvodu Ostrava–Jih.
V roce 2016 využilo služeb Domovinky pro seniory 13 uživatelů
z Ostravy–Jihu (39 %) z celkového počtu 33 uživatelů
V Domovince poskytujeme pobyt (v týdenním stacionáři), odbornou podporu a pomoc osobám starším 50 let bydlícím v Ostravě a nejbližší spádové oblasti, které mají sníženou soběstačnost
a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu 24 hodin denně (v případě týdenního stacionáře) nebo od ranních do odpoledních hodin
(v případě denního stacionáře), a to od pondělí do pátku. Podporujeme soběstačnost uživatelů (např. při hygieně, oblékání a svlékání, pohybu, podání jídla a pití, kontaktu s vrstevníky, zájmových
činnostech apod.). Nabízíme různé aktivity a podporujeme trávení
volného času uživatelů dle jejich představ a možností. Vytváříme
rovněž podmínky pro setkávání se s vrstevníky a začlenění do společnosti. Služby jsou poskytovány dle individuálních přání uživatelů.
Služby denního stacionáře Domovinky pro seniory jsou uživatelům
poskytovány celoročně od pondělí do pátku od 6:30 hod. do 15:30
hod. s výjimkou státem uznaných svátků. Služby týdenního stacionáře Domovinky pro seniory jsou uživatelům poskytovány nepřetržitě (24 hodin denně), vždy od pondělí od 6:30 hodin do pátku
do 15:30 hodin s výjimkou státem uznaných svátků.
Martin Bittner, manažer projektů Diakonie ČCE – středisko v Ostravě

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 únoru oslavili krásné výročí:
Františka Szturzová
Štěpánka Boleslavová
Zdeňka Janšová
Adéla Piskláková
Zdeňka Křížová

95 let
95 let
93 let
91 let
90 let

Božena Dreslerová
Ladislav Paták
Jan Gomola
Oldřich Lyko
Václav Gil
Otakar Vašíček
Júlia Kormaniková
Jiřina Kolářová
Vlasta Mézesová
Jindra Jurásková
Bohumír Budík
Ludmila Tichavská
Jan Černek
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90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Anežka Janošcová
Ludmila Motlochová
Richard Babič
Jarmila Veveričíková
Miroslav Bardoň
Jiřina Račáková
Miluše Johnová
Milan Kusin
Petr Götz
Anna Halíková
Jiřina Husvétová
Danuše Poledníková

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

ZANIKLÉ PLÁNY OKRUŽNÍ TŘÍDY JIŽNÍHO MĚSTA
Rozvoj průmyslu a příslib práce lákal na Ostravsko po druhé světové válce množství nových obyvatel, pro které se
Ostrava stala druhým domovem. Podle plánů z počátku 60. let měla být nejrozsáhlejší bytová výstavba realizována
na jižním okraji města v prostoru bývalého letiště v Hrabůvce a přilehlých obcí Zábřeh, Výškovice, Hrabová, Stará
a Nová Bělá. Podle předpokladů zde mělo žít až 220 000 obyvatel a nově budované sídliště označované jako Jižní
Město se tak mělo stát největším v Československu.

Stará Místecká ulice v Hrabůvce s tramvajovou tratí na počátku
70. let (zdroj: AMO)

Pohled ze stejného místa - dnešní ulice Aviatiků v Hrabůvce
(foto: Martin Zálesný)

Okružní třída

výstavbu škol a hřišť. Také parkování osobních automobilů bylo
navrhováno především v blízkosti hlavní třídy na odstavných parkovištích a plánovaných garážových domech, tak aby byl co nejvíce zachován klid v obytné části sídliště. Zajímavým faktem jistě
je, že na přelomu 60. a 70. let, kdy vznikala velká část zástavby
Hrabůvky a Zábřehu, urbanisté plánovali potřebu jednoho parkovacího místa pro devět rodin.
Okružní třída byla budována s postupující výstavbou celého
Jižního Města od poloviny 60. let. Na počátku 90. let byla ale vlivem společenských a ekonomických změn její výstavba postupně
utlumena.
Tomáš Majliš

Hlavní myšlenkou tvůrců Jižního Města bylo maximální využití
Bělského lesa jako místa rekreace obyvatel. Nové sídliště mělo být
proto vybudováno v podobě uzavřeného prstence, v jehož středu se
nacházel právě Bělský les. Jednotlivé části Jižního města měly být
propojeny čtyřproudou okružní třídou, na níž byla směřována převážná část automobilové a městské hromadné dopravy. Realizovaná
část okružní třídy je dnes tvořena ulicemi Horní, Pavlovova a Výškovická. Jižní úsek měl propojit sídliště Výškovice s Dubinou a zajistit
obslužnost plánovaného sídliště Podlesí v polích u Staré Bělé.

Ulice Svornosti
Zajímavou součástí okružní třídy měla být také přeložka protínající
Bělský les. Cílem projektantů bylo usnadnění automobilové a tramvajové dopravy mezi Zábřehem a dnešním sídlištěm Dubina tak, aby
nebylo nutné rozlehlý masiv lesa při cestě mezi těmito částmi obvodu
objíždět po hlavní trase okružní třídy. Realizovaná byla pouze část
této cesty v prostoru dnešní ulice Svornosti, která směřuje z křižovatky nedaleko kina Luna na Výškovické ulici k Bělskému lesu. V urbanistických plánech se s její výstavbou počítalo ještě na počátku 70. let.

Idea hlavní třídy
K hlavní třídě přiléhal pás občanské vybavenosti, na který
navazovala obytná zástavba. V blízkosti zastávek MHD vznikala
základní síť obchodů a také dvojice velkých nákupních středisek
- Kotva v Zábřehu a Merkur v Hrabůvce (mezi lidmi známý více
jako Železňák nebo Hlubiňák). Část hlavní třídy byla lemována
dlouhými deskovými domy tzv. hokejkami, které měly oddělit
rušnou třídu od klidové zóny, určené pro odpočinek obyvatelstva,

Kruhový objezd na ulici Horní a Dr. Martínka na počátku 70. let
(zdroj: AMO)

RYBNÍKÁŘSKÁ MINULOST NAŠEHO OBVODU
Víte, jak se dostala ryba do znaku Ostravy-Jih? Přijďte se seznámit s historií
zdejší rozlehlé rybníkářské oblasti, která
jen na území našeho obvodu čítala více
než šedesát rybníků.

Zveme vás na další z cyklu pravidelných přednášek o historii městského obvodu Ostrava-Jih. Přednáší Tomáš Majliš.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 23. 3. 2017
v 17:30 hodin ve čtvrtém patře Úřadu

17

městského obvodu Ostrava-Jih, místnost
číslo 410. Z důvodu omezené kapacity
si rezervujte svá místa na adrese jizni.
listy@ovajih.cz nebo na telefonech 599
430 137 či 599 430 230.

www.ovajih.cz

DIÁŘ

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511,

DŮM KULTURY AKORD
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz
1. 3. – 19:00
Jiří Voskovec, Jan Werich, Dora Viceníková:
KORESPONDENCE V+W – Divadlo Na Zábradlí
Inscenace vycházející z korespondence legendárních tvůrců Osvobozeného divadla Jiřího
Voskovce a Jana Wericha, jejichž cesty se po
únoru 1948 rozešly. Režie Jan Mikulášek, hrají
Jiří Vyorálek jako Jan Werich a Václav Vašák jako
Jiří Voskovec. Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč.
Studenti 30% sleva / školní skupiny 120 Kč/žák
2. 3. – 8:30 a 10:00
HALÓ, TADY 112
Výchovný hudební kabaret Zdeňka Kačora.
Zábavný kabaret, jehož hlavními hrdiny jsou
tři kamarádi, kteří mají odlišné povolání: hasič,
policista a záchranář.
Zadáno pro školy, ale volná místa i pro veřejnost. Vstupné 60 Kč.
3. 3. – 20:00 / Klub Akord
HECOVNÍ DISKOVEČER
se souborem NAHODILE
Po úspěšném loňském večeru s podtextem
„AFTERPARTY NARUBY“ připravil soubor
Nahodile (nejen pro své příznivce) speciální
program, kde o zábavu a tanec nebude nouze.
Hraje DJ Mirek Petříček. Vstupné 250 a 160 Kč
4. 3. – 10:00
MICHALOVA BRNKAČKA
Hrát si, zahrát si, můžeš i ty, když se přijdeš
podívat! Michal Nesvadba z Kouzelné školky
v interaktivním pořadu pro děti.
Vstupné 150 Kč
6. 3. – 19:00
JIŘÍ SUCHÝ, JITKA MOLAVCOVÁ
a orchestr divadla SEMAFOR
Jedna z velkých osobností české kultury, Jiří
Suchý, se představí za doprovodu orchestru
divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody.
Společně s jeho dlouholetou kolegyní Jitkou
Molavcovou nás pozve do zlaté éry Semaforu. V programu zazní všechny známé písničky,
jako např. Pramínek vlasů, Klokočí, Blues pro
tebe, Lípa zelená, Marnivá sestřenice a další.
Vstupné 350, 300, 250 a 150 Kč
7. 3. – 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB: Austrálie
Pravidelné setkání seniorů, tentokrát s Jiřím
Tomčíkem, který ve své cestopisné přednášce
přiblíží krásy a kouzla Austrálie. Na závěr nebude chybět taneční zábava. Vstup zdarma
12. 3. – 15:00
II. Společenský PLES SENIORŮ
K tanci a poslechu hraje skupina KLASIK.
Za podpory městského obvodu Ostrava-Jih,
kdy záštitu převzali: Martin Bednář – starosta, František Staněk – místostarosta, Adam
Rykala – radní a poslanec. Vstupné 120 Kč
14. 3. – 17:00 / Klub Akord
Vernisáž fotograﬁcké výstavy „OSTRAVA“
Fotograﬁe Arnošta Bika představí Ostravu
z mnoha netradičních pohledů. Na vernisáži
budete moci zhlédnout v rámci videoprojekce
i nevystavené fotograﬁe. Výstava potrvá do
konce září 2017. Vstup zdarma

15. 3. – 19:00
KOMICI s.r.o. – Miloš KNOR, Lukáš PAVLÁSEK, Jakub ŽÁČEK
Večer plný neotřelého humoru v podání jedinečných představitelů stand-up comedy.
Vstupné 300, 250, 200 a 150 Kč
16. 3. - 18:00 / Klub Akord
STUD2NA: ZDIVIDLA
Dvě představení studentského ostravského
souboru ZDIVIDLA v rámci projektu STUD2NA
neboli Studnice studentských nápadů:
CIZINKY - na motivy textů Karla Houby
MANON LESCAUT – podle Vítězslava Nezvala
Vstupné 30 Kč / děti, mládež a studenti zdarma
17. 3. - 19:00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Pro všechny milovníky společenského tance
a dobré zábavy. Hudební režie: Vladimír Koždoň.
Vstupné 99 Kč
17. 3. - 20:00 / Velký sál
VELKÝ DISKOPLES
Diskoples se třemi známými DJs zastupující tři
různé generace: Zdeněk Trembač, Mirek Petříček a DJ Sun. Taneční muzika, spousta hitů
a programové vstupy. Vstupné 250 Kč
18. 3. 2017 – 18:00
Ples Lečo
Těšit se můžete na skupinu NAUTILUS BAND,
zpěvačku Jitku Zelenkovou, moderátora Radka
Erbena a další. Welcome drink a večeře v ceně.
Pořádá magazín Lečo.
22. 3. – 19:00
René Fallet: ZELŇAČKA – Agentura Familie
Klasická francouzská komedie, jejíž děj se odehrává na společném dvorku dvou věčně připitých vesnických prďolů, kteří by rádi zastavili
čas pod nekonečnou oblohou plnou hvězd.
A právě tam někde v nekonečnu kdosi potřebuje to nejlepší, co lidstvo vytvořilo. Není divu,
že za stodolou zaparkuje létající talíř. V hlavních rolích Oldřich Vízner a Otakar Brousek ml.
Vstupné 350, 280, 240 a 150 Kč
23. 3. – 20:00
PRIESSNITZ – BEZTÍŽE
Jarní pokračování turné k nové desce kultovní
kytarové kapely z jesenických hor.
Vstupné: předprodej 300 Kč, na místě 350 Kč
25. 3. – 19:00
PLES SHOW FATIMA 2017
10. ples bude vyjímečný!
29. 3. - 18:00 / Klub Akord
STUD2NA: ZDIVIDLA
Dvě představení studentského ostravského
souboru ZDIVIDLA v rámci projektu STUD2NA
neboli Studnice studentských nápadů:
GUDRUN… - na motivy hry Christine Brücknerové. BALETKY - hra Ester Saalbachové
Vstupné 30 Kč / děti, mládež a studenti zdarma
30. 3. – 20:00
DAVID KOLLER & FRIENDS / Katarzia
Dvojkoncert v rámci unikátního projektu, kdy
se představí David Koller & Band a slovenská
zpěvačka Katarzia se svou kapelou.
Vstupné: předprodej 450 Kč, na místě 500 Kč

POHYBOVÉ KURZY
Pondělí:
18:00 – Protahovací cvičení 1
18:00 – Zdravé hubnutí (novinka!)
19:00 - Vinyasa ﬂow yoga
Úterý:
17:00 - Relaxační jóga
18:30 – Kalanetika
18:30 - Ladies Fit Klub
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Středa:
15:30 – Pilates Mix
17:00 – Protahovací cvičení 2
18:00 – Problémové partie
Čtvrtek:
10:00 – Relaxační cvičení (pro seniory)
16:00 - Step (začátečníci)
18:30 – Zumba
18:30 - Step (pokročilí)
Univerzální permanentka (přenosná do všech
kurzů): 900 Kč. Jednorázové vstupy: 80 Kč
Vizitky lektorů najdete na webu Akordu.
Cvičení pro děti. Aerobik klub Ostrava pod vedením Jiřinky Kračmarové. Rozpis cvičení včetně ceníku na www.dk-akord.cz.

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

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
4. 3. v 19.30 hod.
PLES HITŮ
Nejznámější hity od 80. let až po současnost,
programové vstupy, ke vstupence je možné si
zakoupit večeři za zvýhodněnou cenu.
VYPRODÁNO
18. 3. 9.00 - 17.00 hod.
DEN PRO TEBE
Mimořádná sobotní nabídka pohybových a relaxačních aktivit. 9.00 cvičení na bosu míčích,
10.30 superkalanetika, 10.30 cvičení s kmitacími tyčemi, 12.00 jóga, 13.30 relaxace pohybem, 15.00 sm systém, 16.30 jarní jóga. Měření
tělesných kompozic na bioimpendanční váze,
numerologická osobní konzultace, osobní konzultace pomocí karetního výkladu.
Vstupné 60 Kč/ jeden vstup na pohybový kurz,
150 Kč/ osobní konzultace, nutná rezervace,
předprodej a informace KD K-TRIO.
18. 3. v 15.00 hod.
LÉČIVÁ SÍLA KRYSTALŮ
A JEJICH PRAKTICKÉ VYUŽITÍ
Práci s šungitem, krystaly a minerály předvede
Mgr. Zuzana Kaiser. Vstupné 60 Kč, předprodej
KD K-TRIO.
20. 3. v 17.00 hod.
Gemmoterapie - zdraví ukryté v pupenech
rostlin. Na téma využití léčebných účinků bylin
a výtažků z pupenů rostlin k léčbě a prevenci
civilizačních onemocnění přednáší Mgr. Jarmila Podhorná z Brodku u Konice. Po přednášce
možnost využít nabídky sestavení kúr přímo na
individuální zdravotní potíže. Vstupné 60 Kč,
předprodej KD K-TRIO.
21. 3. v 17.30 hod.
EXPEDIČNÍ KAMERA Filmový festival o cestování, lezení, expedici, divoké přírodě. Čtyři
soutěžní snímky a čtyři bonusové snímky, tentokrát v kině LUNA.
Vstupné 80 Kč, 60 Kč /děti, studenti, senioři
ZTP/, předprodej KD K-TRIO, kino LUNA, OIS.
23. 3. v 17.30 hod.
Jarní rovnodennost s meditací. Jaký význam
měly jarní obřady našich slovanských předků
a jak probíhaly? Meditací provází Mgr. Zuzana
Kaiser. Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.
23. 3. v 19.00 hod.
ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA. Robert
Křesťan, Druhá tráva - aktuální koncertní program Druhé trávy zahrnuje průřez tvorby Roberta Křesťana z celé doby existence skupiny.
Vstupné 220 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS
27. 3. 16.30 - 20.00 hod.
Zahájení výuky výkladu symbolonových karet.
Tři semináře s Mgr. Annou Kudelovou jsou urče-
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ny všem, kteří se zajímají o výklad karet, chtějí
pochopit jejich význam a naučit se základním
principům práce s kartami. Další termíny 3. 4.
a 10. 4. Cena 800 Kč, předprodej KD K-TRIO.

DĚTEM
12. 3. v 10.00 hod.
BAJEČNÝ KARNEVAL II. Maškarní bál s klaunem Hopsalínem. Zábavné dopoledne pro děti
a rodiče. Pro velký zájem jsme připravili další
termín. Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.
26. 3. v 10.00 hod.
JAK PRINCEZNA MÁŇA ZACHRAŇOVALA
MARTINA Z PEKLA Hloupý čert Haramáš sebere místo lakomce Hrabala hodného Bártovic
Martina do pekla. Divadelní představení pro
děti. Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.

VÝSTAVY
GALERIE K-TRIO
OBRAZY Z KRAJINY - výstava obrazů
M. Bezděkové, O. Bubeníkové, R. Cimmrové,
S. Habrové, S. Vysloužilové, J. Kalové, D. Kristýnkové, J. Ochmannové, Y. Podešvové
od 15. 3. ZAHRADA – výstava výtvarných kurzů
seniorů pod vedením Josefa Odrážky.
RESTAURACE K-TRIO
„SICILIA BELLA“ TVÁŘE SICÍLIE – výstava fotograﬁí Jaroslav Prokop
od 6. 3. TINGA TINGA prodejní výstava obrazů

KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
4. 3. v 17.00 hod.
HANA FIALOVÁ – recitál Hana Fialová – zpěv,
Jakub Žídek – klavír
V programu zazní písně z muzikálu Sunset
Boulevard, Jesus Christ Superstar, Evita, Edith
Piaf. VYPRODÁNO
7. 3. v 19.00 hod.
BILL BARRETT & BRAD LEWIS Bill Barrett je
hráč na foukací harmoniku, zpěvák a skladatel
z Los Angeles, který si svou tvorbou podmaňuje publikum již více než tři desetiletí. Za tu
dobu spolupracoval s řadou osobností jako
Nels Cline, Marc Ford, Losangeleská ﬁlharmonie, Kronos Quartet, Natalie Merchant a další.
V Komorním klubu jej doprovodí Lazy Brad
Lewis, country-bluesový kytarista s duší rockera. Vstupné 140 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS
a v den akce na místě od 18.30.
11. 3. v 19.00 hod.
ROBBY MARSHALL QUARTET (USA/CZ)
Robby Marshall (USA) – saxofony, klarinet, Petr
Beneš – akust. nebo el. piano, Jan Fečo – kontrabas, Marek Urbánek – bicí. Kalifornský saxofonista a skladatel Robby Marshall představuje
novou kolekci hudby, inspirovanou jak jeho
nedávným přestěhováním do Paříže, tak především ročním turné s několikanásobnou držitelkou Grammy, jazzovou vokalistkou Cassandrou Wilson. Vstupné 180 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 16.30.
16. 3. v 19.00 hod.
LENKA DUSILOVÁ – SÓLO Lenka se stala ikonou odvážného, novátorského popu, která
však neztrácí většinové publikum, jež si za léta
svého působení vybudovala. V samostatných
sólových vystoupeních experimentuje s loop
machine, stylovou otevřeností, hráčskou erudicí a rozšířenými nezaměnitelnými vokálními
technikami. Vstupné 200 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 18.30.
25. 3. v 19.00 hod.
CRYSTAL MONEE HALL BAND (USA/CZ) Crystal Monee Hall (USA) – zpěv a kytara, Marek

Novotný – piano, Jan Jakubec – baskytara, Tomáš Vokurka – bicí
Crystal Monee Hall je jedním z nejpozoruhodnějších vokálních talentů, který se v posledních letech objevil na newyorské scéně. V roce
2012 vydala své debutové album „River Train“.
Vstupné 200 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS
a v den akce od 18.30 hodin.

KINO LUNA
Kino LUNA, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
1. 3. v 15.30 hod.
ZPÍVEJ /2D/ (Sing, USA 2016)
Animovaný / hudební / rodinný / komedie,
české znění, 110 minut. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.
1. 3. v 17.30 hod.
V rámci kolekce ﬁlmů krále nezávislého ﬁlmu
Jima Jarmusche uvádíme
TRVALÁ DOVOLENÁ (Permanent Vacation,
USA 1980)
Drama, české titulky, od 12 let, 75 minut. Vstupné 80 Kč.
1. 3. ve 20.00 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY (Fifty Shades
Darker, USA 2017)
Romantický / erotický / thriller, české titulky,
od 15 let, 117 minut. Vstupné 120 Kč.
2. – 12. 3. v 15.30 hod.
BALERINA (Ballerina, Kanada / Francie 2016)
Animovaný / dobrodružný / rodinný, české
znění, přístupný, 89 minut. Vstupné 120 Kč,
děti 100 Kč.
2. – 4. 3. v 17.45 hod.
MUZZIKANTI (ČR 2017)
Hudební ﬁlm s hvězdným obsazením je plný
písniček a melodií od folklorních kořenů až po
mladou rockovou současnost, odehrávající se
na československopolském trojmezí. Režie Dušan Rapoš, od 12 let, 109 minut. Vstupné 120 Kč.
2. – 4. 3. ve 20.00 hod.
LOGAN: WOLVERINE (Logan: The Wolverine,
USA 2017). Akční / drama / sci-ﬁ, české titulky,
od 15 let, 135 minut. Vstupné 130 Kč.
5. 3. v 16.00 hod.
METROPOLITNÍ OPERA NEW YORK
Antonín Dvořák: RUSALKA
V roli Rusalky si Kristine Opolais vydobyla první mezinárodní uznání. Novou inscenaci Dvořákovy pohádkové opery o Rusalčině tragickém
osudu vytvořila Mary Zimmerman a řídit ji
bude Sir Mark Elder. V roli prince, který si získá
Rusalčino srdce, uvidíme Brandona Jovanoviche, Cizí kněžnu ztvární Katarina Dalayman,
jako Vodník se představení Eric Owens a v roli
Ježibaby uvidíme Jamie Barton. Nastudování
česky s anglickými titulky. Předpokládaná délka 3 hodiny 40 minut. Vstupné 300 Kč, v rámci
abonmá 250 Kč.
6. 3. v 10.00 hod. – BIJÁSEK
ZPÍVEJ /2D/ (Sing, USA 2016)
Animovaný / hudební / rodinný / komedie,
české znění, 110 minut. Vstupné 50 Kč.
6. 3. v 17.45 hod.
MILUJI TĚ MODŘE (ČR 2017)
Komedie / romantická, režie Miloslav Šmídmajer, přístupný, 90 minut. Vstupné 60 Kč
6. 3. ve 20.00 hod.
T2 TRAINSPOTTING (T2 Trainspotting, Velká
Británie 2017)
Drama, režie Danny Boyle, české titulky, od
15 let, 117 minut. Vstupné 110 Kč.
7. 3. v 10.00 hod. - BIJÁSEK
TROLLOVÉ /2D/ (Trolls, USA 2016)
Animovaný / dobrodružný / rodinný, fantasy,
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české znění, přístupný 92 minut.
Vstupné 50 Kč.
7. 3. v 17.30 hod.
Z OSCAROVÉ KOLEKCE
MOONLIGHT (Moonlight, USA 2016)
Drama, české titulky, od 12 let, 111 minut. Vstupné 80 Kč.
7. – 8. 3. v 19.45 hod.
LÉK NA ŽIVOT (A Cure for Wellness, USA / Německo 2017)
Mysteriózní / thriller, české titulky, od 15 let,
146 minut. Vstupné 120 Kč.
8. 3. v 10.00 hod. – BIJÁSEK
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT (Zootopia,
USA 2016)
Animovaný / rodinný / komedie, české znění,
109 minut. Vstupné 50 Kč.
8. 3. v 17.30 hod.
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA (ČR 2017)
Příběh rockera s duší básníka uvádíme v den
jeho 70. narozenin!
Dokument, režie Jitka Němcová, přístupný,
100 minut, předﬁlm 16 minut. Vstupné 100 Kč.
9. 3. v 10.00 hod. – BIJÁSEK
LEGO ® BATMAN FILM /2D/ (The Lego Batman
Movie, USA 2017)
Animovaný / dobrodružný / komedie / fantasy
/ rodinný, české znění, 104 minut.
Vstupné 50 Kč.
9. – 12. 3. v 17.45 hod.
MASARYK (ČR / SR 2016)
Životopisný / drama / historický, režie Julius
Ševčík, přístupný, 106 minut. Vstupné 130 Kč.
9. – 12. 3. ve 20.00 hod.
MUZZIKANTI (ČR 2017)
Hudební, od 12 let, 109 minut. Vstupné 110 Kč.
10. 3. v 10.00 hod. – BIJÁSEK
DIVOKÉ VLNY 2 (Surf´s Up 2: WaveMania,
USA 2017)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný,
85 minut. Vstupné 50 Kč.
11. 3. v 10.00 hod. – BIJÁSEK
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ /2D/ (Storks, USA
2016)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný,
87 minut. Vstupné 50 Kč.
12. 3. v 10.00 hod. – BIJÁSEK
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ /2D/ (The Secret Life
of Pets, USA 2016)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný,
90 minut. Vstupné 50 Kč.
13. – 18. 3. v 15.30 hod.
ANDĚL PÁNĚ 2 (ČR 2016)
Divácky úspěšná pohádková komedie, režie
J. Strach, 99 minut. Vstupné 90 Kč.
13. 3. v 17.30 hod.
KAMENY BOLESTI (Mal de pierres, Francie
2016)
Romantický / drama, české titulky, od 15 let,
120 minut. Vstupné 60 Kč.
13. – 15. 3. ve 20.00 hod.
MASARYK (ČR / SR 2016)
Životopisný / drama / historický, režie Julius
Ševčík, přístupný, 106 minut. Vstupné 130 Kč.
14. 3. v 17.45 hod.
BÁBA Z LEDU (ČR 2017)
Drama / komedie, režie Bohdan Sláma, od
12 let, 106 minut. Vstupné 110 Kč.
15. 3. v 17.30 hod.
Z OSCAROVÉ KOLEKCE
HACKSAW
RIDGE:
ZROZENÍ
HRDINY
(Hacksaw Ridge, USA / Austrálie 2016)
Drama / válečný / životopisný, české titulky,
přístupný, 131 minut. Vstupné 60 Kč.
16. 3. DVOJPROGRAM (dokument / přestávka
/ koncertní ﬁlm)
od
17.45
hod.
ROLLING
STONES

www.ovajih.cz
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– OLÉ OLÉ OLÉ!
Unikátní dokument z loňského turné legendární kapely Rolling Stones napříč Jižní Amerikou.
Navštívíme členy kapely v jejich hotelových
pokojích, odhalíme jejich rituály před vystoupením, nahlédneme do jejich šaten, kde zazpívají jenom pro nás. (105 minut)
od 20.00 hod. ROLLING STONES – HAVANA
MOON
Záznam koncertu, který zbořil všechny dosavadní rekordy, koncertu, který byl vyvrcholením jejich jihoamerického turné. (107 minut)
Vstupné 160 Kč (dokument + koncertní ﬁlm).
17. – 18. 3. v 17.45 hod.
KONG: OSTROV LEBEK (Kong: Skull Island,
USA 2017)
Akční / dobrodružný / fantasy / sci-ﬁ, české
titulky, od 12 let, 118 minut. Vstupné 110 Kč.
17. – 18. 3. ve 20. hod.
VŠECHNO NEBO NIC (ČR 2017)
Komedie / romantický, režie M. Ferencová, od
12 let, 107 minut. Vstupné 100 Kč.
19. 3. v 16.00 hod.
METROPOLITNÍ OPERA NEW YORK
Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA
Sonja Jončeva se divákům Live in HD konečně představí jako nešťastná kurtizána Violetta
Valéry, což je role, která jí získala mimořádné
uznání. Jejím milencem Alfredem bude nadějný americký tenorista Michael Fabiano. Jednu
se svých nejslavnějších rolí, Alfredova neoblomného otce Giorgia Germonta, si zopakuje
Thomas Hampson v obnovené inscenaci Willyho Deckera a pod taktovkou hudebního šéfa
San Francisco Opera Nicoly Luisottiho. Předpokládaná délka 2 hodiny 33 minut. Nastudování italsky s anglickými a českými titulky.
Vstupné 300 Kč, v rámci abonmá 250 Kč.
20. 3. v 15.30 hod.
ANDĚL PÁNĚ 2 (ČR 2016)
Divácky úspěšná pohádková komedie, režie
J. Strach, 99 minut. Vstupné 90 Kč.
20. 3. v 17.45 hod.
VŠECHNO NEBO NIC (ČR 2017)
Komedie / romantický, režie M. Ferencová, od
12 let, 107 minut. Vstupné 60 Kč.
20. 3. ve 20.00 hod.
I DVA JSOU RODINA ( Demain tout commence, Francie / Velká Británie 2016)
Komedie / drama, české titulky, od 12 let,
118 minut. Vstupné 100 Kč.
21. 3. v 17.30 hod.
EXPEDIČNÍ KAMERA 2017
Filmový festival o cestování, lezení, expedice,
divoká příroda. Čtyři soutěžní snímky a čtyři
bonusové snímky. Vstupné 80 Kč, děti, studenti, senioři 60 Kč, slevy ZTP, ZTP / P.
22. 3. v 10.00 hod.
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
(více info - kino.luna@kzoj.cz)
22. – 26. 3. v 15.30 hod.
PSÍ POSLÁNÍ (A Dog´s Purpose, USA 2017)
Dobrodružný / komedie / rodinný / fantasy, české znění, přístupný, 100 minut. Vstupné 90 Kč.
22. 3. v 17.30 hod.
Z OSCAROVÉ KOLEKCE
MUŽ JMÉNEM OVE (En man som heter Ove,
Švédsko 2015)
Drama / komedie, české titulky, od 12 let,
116 minut. Vstupné 60 Kč.
22. 3. ve 20.00 hod.
ROCCO (Rocco, Francie 2016)
Dokument sledující příběh italského pornoherce Rocca Siffrediho. České titulky, od 18 let,
105 minut. Vstupné 100 Kč.
23. – 26. 3. ve 20.00 hod.
SKRYTÉ ZLO (The Bye Bye Man, USA 2017)
Horor / thriller, české titulky, od 15 let, 96 minut. Vstupné 120 Kč.

26. 3. v 10.00 hod.
ZASADIL DĚDEK ŘEPU A JINÉ POHÁDKY (ČR)
Pásmo pohádek, 69 minut, vstupné 30 Kč.
27. – 29. 3. v 15.30 hod.
ZPÍVEJ /2D/ (Sing, USA 2016)
Animovaný / hudební / rodinný / komedie,
české znění, 110 minut. Vstupné 90 Kč.
27. 3. v 17.45 hod.
SPOJENCI (Allied, USA / Velká Británie 2016)
Drama / romantický / válečný, české titulky, od
12 let, 124 minut. Vstupné 60 Kč.
27. 3. – 1. 4. ve 20.00 hod.
MUZZIKANTI (ČR 2017)
Hudební / romantický, od 12 let, 109 minut.
Vstupné 100 Kč.
28. 3. v 17.30 hod.
Z OSCAROVÉ KOLEKCE
LION (Lion, Austrálie / USA / Velká Británie
2016). Drama, české titulky, od 12 let, 129 minut. Vstupné 100 Kč.
29. 3. v 17.45 hod. – PŘEDPREMIÉRA!
JEDEN NĚMECKÝ ŽIVOT (A German Life, Rakousko / Německo 2016)
Unikátní dokument - zpověď B. Pomsel - osobní sekretářky jednoho z nejhorších zločinců
v dějinách – Josepha Goebbelse. V pondělí
30. 1. 2017 světové agentury oznámily, že
Brunhilde Pomsel zemřela ve věku 106 let ve
svém bytě v Mnichově.
České titulky, od 12 let, 113 minut. Vstupné 100 Kč.
30. 3. – 1. 4. v 15.30 hod.
KRÁSKA A ZVÍŘE (Beauty and the Beast, USA
2017). Hraná adaptace animované klasiky, české znění, přístupný. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
30. 3. – 1. 4. v 17.45 hod.
ÚKRYT V ZOO (The Zookeeper´s Wife, USA
2017)
Životopisný / drama / válečný / historický, české titulky, přístupný, 127 minut. Vstupné 110 Kč.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
POBOČKA Dr. MARTÍNKA

Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava–Hrabůvka,
599 522 303, hrabuvka@kmo.cz
27. 2. - 4. 3. během půjčování
POČERTĚNÁ PÍSMENKA - zábavné odpoledne pro všechny prvňáčky; hrátky s písmenky,
slovy a obrázky, nově registrovaní žáci 1. tříd
získají v rámci Týdne prvňáčků roční registraci
zdarma
11. 3. 9.00 - 11.30
PTAČÍ BUDKA - výtvarná dílna; vyrábíme ptačí
domeček i s jeho veselými nájemníky
25. 3. 9.00
CHROCHTÍK A KVIKALKA - půvabný příběh
o cestě za štěstím spojený s předvelikonoční
výtvarnou dílnou; v rámci knihovnického klubu Martínek pro děti předškolního věku a jejich
rodiče
30. 3. během půjčování
KNIHOVNÍKEM NA JEDEN DEN - přijďte si
splnit svůj sen a staňte se na jedno odpoledne knihovníkem; v oddělení pro děti a mládež;
v rámci Dne ostravských čtenářů
30. 3. během půjčování
MOŽNÁ PŘIJDE I… - vraťme se na chvíli v čase
a zavzpomínejme; (ne)tradiční odpoledne
s příjemným hostem, který to v knihovně velmi dobře zná; v oddělení pro děti a mládež;
v rámci Dne ostravských čtenářů
celý měsíc během půjčování
ROZKVETLÉ JARO - tematická výstavka knih
celý měsíc během půjčování
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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

VÝŠKOVICE

29. dubna 33, 700 30 Ostrava–Výškovice,
599 522 350, vyskovice@kmo.cz
celý měsíc
GALERIE U LESA
KOUTY A SAMOTY - výstava kreseb Jiřího
Franeka, zachycující místa přírodní krajiny, ale
také městských zákoutí s příměsí industriálu
14. 3. 16.30
INDUSTRIÁLNÍ OSTRAVA - přednáška s fotoprojekcí paní Lenky Kocierzové o zákoutích
industriální Ostravy
27. 2. - 4. 3. během půjčování
TÝDEN PRVŇÁČKŮ - přihlašování prvňáčků do
knihovny zdarma, pro prvňáčky budou připraveny drobné dárečky, každý prvňáček bude
pasován na čtenáře a získá korunku; slavnostní
zapisování do pamětní knihy
3. 3. 16.00 a 17.00
SLŮNĚ BABŮ - divadelní představení pro malé
a velké v rámci Týdne prvňáčků
6. 3. - 11. 3. během půjčování
KULATÉ SPORTY - soutěžní kviz zaměřený na
míčové sporty
16. 3. 15.00 - 17.00
ZALOŽ SI ZÁLOŽKU - tvůrčí dílna; výroba záložky do knihy
23. 3. 15.30 - 16.00
BIBLIOAIR… ZAČÍNÁME - úvodní schůzka
k workshopu; tvoření atraktivního časopisu;
každý se může stát redaktorem, designérem,
recenzentem; v rámci Teenclubu Gaučárna
30. 3. 14.00 - 17.00
POHÁDKOHRANÍ - zábavné soutěžní odpoledne na pohádkové téma; v rámci Dne ostravských čtenářů
30. 3. 15.00 - 17.00
DEN S PŘEKVAPENÍM - bývalá knihovnice opět
za pultem; v oddělení pro děti a mládež; v rámci Dne ostravských čtenářů
30. 3. během půjčování
KVIZ NEBO QUIZ? - zábavné hádání pro dospělé; v rámci Dne ostravských čtenářů
celý měsíc během půjčování
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dětské
čtenáře knihovny zaměřená na četbu a znalosti
přečtených knih

ZÁVODNÍ

Závodní 47, 700 30 Ostrava–Hrabůvka,
599 522 308, zavodni@kmo.cz
27. 2. - 3. 3. během půjčování
TÝDEN PRVŇÁČKŮ
UKRADENÁ PÍSMENKA - zábavné hrátky s pohyblivými písmenky
DOBRÝ DEN, POHÁDKO - čtení veršovaných
pohádek
POHÁDKOVÍ KAMARÁDI - skládání dvojic pohádkových hrdinů, luštění pohádkových kytiček
HÁDEJME SPOLU - hádanky z pohádkové krabičky
SKOK Z POHÁDKY DO POHÁDKY - určování
názvu pohádky podle ilustrace
NOSATCI - dílna; tvorba veselých záložek do
knih
30. 3. 12.00 - 18.00
DEN OSTRAVSKÝCH ČTENÁŘŮ

DIÁŘ

ZNALOSTNÍ TESTÍK NA MÍRU soutěž pro dospělé čtenáře
STRAŠIDELNÝ KVIZ - soutěž pro
děti od 10 let; zkouška toho, co
všechno si z pohádek pamatují
KNIHOVNICKÁ DOMALOVÁNKA
- zábavné malování; pro mladší
děti
30. 3. 13.00 - 17.00
ZASTAVME ČAS - výstavka fotokronik od roku 2002; v rámci Dne
ostravských čtenářů
30. 3. 14.00 - 17.00
A JE TU ZPĚT KOUZELNÝ KLOBOUK - každý dospělý čtenář má
šanci vyhrát pěknou cenu; v rámci Dne ostravských čtenářů
30. 3. 15.00 - 17.00
DEN S PŘEKVAPENÍM - zajímavá
osobnost za pultem; v rámci Dne
ostravských čtenářů

18. a 19. 3. 2017 Výstava železničních modelů

GURŤJEVOVA

6.–12. 3. Předkolo PLAY OFF
hokejové extraligy

27. 2. - 3. 3. během půjčování
PÍSMENKOHRANÍ
soutěž
v rámci Týdne prvňáčků
30. 3. během půjčování
MOJE NEJ KNIHA - soutěžní anketa; v rámci Dne ostravských
čtenářů
celý měsíc během půjčování
ZA KAMNA VLEZEM
- soutěž a výtvarná dílna
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
4. 3. 2017 Ostravské sportovní
ligy – ﬂorbal, info: p. Nováček
5. 3. 2017 Ostravské sportovní
ligy – aerobic, info: p. Nováček
6. 3. – 10. 3. 2017 Jarní příměstský tábor Kniha džunglí, info:
p. Kovářová
18. 3. 2017 Tvořivá sobota, info:
p. Střeláková

POBOČKA DUBINA
J.Matuška 26a, tel. 727 856 841

SPORTOVNÍ CENTRUM
DUBINA

6.3. – 10.3. 2017 Jarní příměstské tábory Ze světa zvířat a Dračí
doupě, info: p. Volek

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

VÍTKOVICE ARÉNA

3. 3. 8:00 – 11:30
Fotbal - Výchovný ústav Ostrava
Hrabůvka (turnaj)

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

OSTRAVAR ARÉNA
13. – 26. 3. Čtvrtﬁnále PLAY
OFF hokejové extraligy
29. – 31. 3. Semiﬁnále PLAY
OFF hokejové extraligy

MĚSTSKÝ STADION
4 3. v 17,00 hod. FC BANÍK
OSTRAVA – FK ÚSTÍ NAD
LABEM
utkání 2. fotbalové ligy
11. 3. v 14,30 hod. MFK VÍTKOVICE – FK VIKTORIA ŽIŽKOV
utkání 2. fotbalové ligy
18. 3. v 15:00 hod. MFK VÍTKOVICE–FK FOTBAL TŘINEC
utkání 2. fotbalové ligy

4. 3.
Florbal - 1.SC Vítkovice (Extraliga
žen – Play-off)
4. 3.
Florbal - 1.SC Vítkovice (Junioři –
Play-off)
5. 3.
Florbal - 1.SC Vítkovice (Junioři –
Play-off)
5. 3. 14:00
Florbal - 1.SC Vítkovice (Extraliga
žen – Play-off)
5. 3. v 17:00
Florbal - 1.SC Vítkovice (Tipsport
superliga muži)
11. 3. 9:00 – 13:00
Futsal - I.S.C. SPORTS (Golden
Tour 2017)
INZERCE

25. 3. v 17 ,00hod. FC BANÍK
OSTRAVA – FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM
utkání 2. fotbalové ligy

MULTIFUNKČNÍ HALA
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
středy 16,00 – 17,30 hod.
soboty a neděle 16,30 – 18,30
hod.

CHARITA OSTRAVA
CHARITNÍ STŘEDISKO
GABRIEL
Čujkovova 40a, Ostrava–Zábřeh,
tel.: 737 610 758, www.ostrava.
charita.cz

25.-26.3.2017 Turnaj v Dračím
doupěti, info: p. Volek

8.3. v 13,30 hod.
Madeira II. díl: „Putování ostrovem květin“
Přednáška Dany Barnetové

31.3.2017 Školení hlavních vedoucích táborů s akreditací
MŠMT, přihlášky předem, info: p.
Kovářová

21.3. v 14,00 hod.
Vliv zelených potravin na lidské
zdraví
Přednáška o zdravé výživě

Přihlášky na letní pobytové tábory již na všech na recepcích.

POBOČKA V ZÁLOMU 1

24.3. v 11,00 hod.
Kolem Odry: vycházka.
Sraz na zastávce Zábřeh vodárna.

6.3.-10.3.2017 Jarní příměstský
ﬂorbalový tábor, info: p.Smeták

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

Ostrava – Pískové doly, tel.
724 034 750

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

11. 3.
Florbal - 1.SC Vítkovice (Tipsport
superliga muži – Play-off)
12. 3.
Florbal - 1.SC Vítkovice (Tipsport
superliga muži – Play-off)
18. 3. 8:00 – 14:00
Florbal - 1.SC Vítkovice (Ženy B)
18. 3.
Florbal - 1.SC Vítkovice (Juniorky
Play-off)
19. 3.
Florbal - 1.SC Vítkovice (Extraliga
žen – Play-off)
25. 3. 8:00 – 14:00
Florbal - 1.SC Vítkovice (starší
žáci B)
25. 3.
Florbal - 1.SC Vítkovice (Extraliga
žen – Play-off)
25. 3.
Florbal - 1.SC Vítkovice (Junioři –
Play-off)
26. 3.
Florbal - 1.SC Vítkovice (Juniorky
Play-off)
26. 3.
Florbal - 1.SC Vítkovice (Junioři –
Play-off)
26. 3.
Florbal - 1.SC Vítkovice (Extraliga
žen – Play-off)
26. 3.
Florbal - 1.SC Vítkovice (Tipsport
superliga muži – Play-off)

SC-370041/02

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava–Zábřeh, 599 522 321,
gurtjevova@kmo.cz

29. 3. 2017 Jarní a velikonoční
výtvarná dílna pro děti

29.3. ve 14,00 hod.
Kavárna pro pamětníky: Retro
kavárna MDŽ
o.p.s. Živá paměť
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www.ovajih.cz

Z OBVODU

PAPÍR SHOW
OSTRAVA 2017!!!

ATLETICKÉ PŘEBORY
MO OSTRAVA-JIH

Mistrovství ČR v kategorii Velká dopravní technika.

Dne 22. března 2017 se v atletické hale města Ostravy uskuteční atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih. Startovat budou žáci
8. a 9. tříd základních škol. Každou školu budou reprezentovat jedno
až dvě smíšená družstva. Družstvo vždy tvoří pět dívek a pět chlapců.
Žáci budou soutěžit v běhu, skoku vysokém, skoku dalekém, vrhu koulí
a štafetě. Každá škola má možnost mít v den závodu v hale další dvě
třídy jako fanoušky. Startuje se v 9:00 a předpokládaný konec je
ve 13:00! Atletické přebory pořádá Komise pro bezpečnost, prevenci kriminality, sport a volný čas městského obvodu Ostrava-Jih, vedená Jiřím Dostálem, ve spolupráci s Atletickým klubem
SSK Vítkovice, zastoupeným panem Oldřichem Zvolánkem, a ZŠ
MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, zastoupenou panem ředitelem Milošem Kosíkem.

Přijďte se podívat 17. a 18. března 2017 do prostor ZŠ B. Dvorského na 13. ročník největší mezinárodní soutěže a výstavu papírových modelů v regionu Severní Moravy a Slezska.
Hlavní den soutěže a samotná výstava proběhne 18. 3. od 9:00
až do 14:00 a těšit se můžete na bohatý doprovodný program!
K vidění bude i venkovní expozice, exkurze integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih, prodej modelů, výstava modelů DAKAR,
IZS, soutěž o pohár diváků, soutěž o nejlepší model a mnoho dalšího. Od 14:00 se uskuteční vyhlášení výsledků a předání cen.
Vstupné pro dospělé je 30 Kč, pro děti 15 Kč a pro rodinu
(2 dospělí + děti) 60 Kč.

KULINÁŘSKÁ SOUTĚŽ O ČOKOLÁDOVOU VAŘEČKU
Střední škola společného stravování
v Ostravě–Hrabůvce opět patřila soutěži
„O čokoládovou vařečku“. Je určena žákům
8. a 9. tříd základních škol, kteří mají zájem
o gastronomii a hodlají se tomuto oboru
v budoucnu věnovat profesionálně nebo
jako zajímavému a užitečnému koníčku.
Tradiční kulinářská akce se letos uskutečnila už podevatenácté a přilákala
rekordní počet kuchařů a kuchařek, celkem 35 z 12 ostravských základních škol.
Za úkol měli připravit 4 porce teplého pokrmu s přílohou. To vše v časovém limitu.

Pokrmy soutěžících hodnotila odborná
porota, která dohlížela nejen na dodržování časového limitu, ale například

i na hygienu při práci. Nejdůležitější ale
byla chuť a estetika pokrmu. Z vítězství se
nakonec radovala Veronika (ZŠ Horymírova) s krůtím copánkem s brusinkovým odvarem podávaným s bramborami.
Ceny vítězům předávala také místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih Věra
Válková. Soutěž „O čokoládovou vařečku“
je jediná soutěž podobného formátu v Moravskoslezském kraji, která se koná v rámci kampaně města Ostravy „Školní jídelny
zdravě a chutně“ a městský obvod Ostrava-Jih soutěž dlouhodobě podporuje..

JESTLIŽE NEUMÍŠ, NAUČÍME TĚ. JESTLIŽE
NEMŮŽEŠ, POMŮŽEME TI.
„Za více než 40 let praxe, co cvičím
a studuji bojová umění, jsem si uvědomil, jak je velmi obtížné popsat slovy toto
umění. Je to, jako kdybyste chtěli vyjádřit
slovy pocit, který ve vás vyvolává krásná
hudba nebo obraz,“ říká Jan Vasilenko,
10. dan, expert Českého svazu Wa-te jitsu
a hlavní instruktor nově otevřeného střediska bojových umění v Ostravě–Hrabůvce
na ul. Tlapákova 17A, mnohokrát oceněný
domácími i zahraničními organizacemi.
Přesto se vám pokusíme krátce přiblížit, co můžete čekat na kurzech KARATE,
SEBEOBRANA pro všechny a TAI CHI
pod vedením zkušených trenérů a mistrů
světa. Svěřenci Jana Vasilenka vybojovali např. jen v roce 2015 sedm světových
a evropských titulů. Závodníci ČSWABU
vždy měli úspěchy nejenom na domácí
půdě, ale i v Německu, Švédsku, Itálii, Řecku, Severním Kypru, Španělsku a v mnoha
dalších zemích.

Každý trénink se dá snadno uzpůsobit
vaší aktuální zdatnosti, nemusíte mít fyzičku a svaly, ty získáte pravidelným tréninkem a posílíte vaše sebevědomí.
Karate - výrazně zlepšuje pohybové
schopnosti, rozvíjí různé druhy svalstva, které jsou při normálním pohybu zcela nečinné, získáte větší ﬂexibilitu, což vám pomůže
i při jiných aktivitách v běžném životě. Kurzy
jsou určeny pro děti, juniory a dospělé.
Sebeobrana Wa-te jitsu pro všechny –
návyky získané pravidelným tréninkem se
vám v kritické situaci mohou hodit a také
můžou sloužit i jako rehabilitační cvičení.
Učíte se reagovat na různé druhy útoků.
Začínáte od základních technik, učíte se
konkrétním obraně proti držení, škrcení,
útoku se zbraní atd., seznámíte se s tlakovými body, zpevníte celé tělo. Kurzy jsou
určeny pro mládež, dospělé, ženy, seniory.
Tai chi – je šetrné cvičení prováděné
pomalým pohybem, které procvičuje tělo
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Na výuce, Jan Vasilenko
nejen prostřednictvím fyzických pohybů,
ale i mysl, když vyžaduje její klid, uvolnění
celého těla a vedení pohybů vůlí. Tai chi trénuje jak tělo, tak i mozek, což je největší rozdíl proti běžným cvičením pro zdraví. Kurzy
jsou určeny pro mládež, dospělé a seniory.
Váš život se nezlepší za pomoci náhody, zlepší se změnou.
Rozpis kurzů ve Středisku bojových
umění najdete na www.watejitsu.eu. Děkujeme ÚMOb Ostrava–Jih a panu starostovi za podporu.
Ing. Jana Riplová
místopředseda ČSWABU

SC-370248/01

INZERCE
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AKTUÁLNĚ

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

Termíny zápisů do 1. tříd pro školní rok 2017/2018
Vážení rodiče předškoláků, jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd nabízíme Vám přehled základních škol zřizovaných městským obvodem Ostrava–Jih a zároveň základní informace o zápisu. Zákonný zástupce je povinen
přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

K zápisu si vezměte s sebou:
• občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
• v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí
• v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
• u dítěte, které dovrší 6 let v období září–prosinec daného školního roku, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
• u dítěte, které dovrší 6 let v období leden-červen daného školního roku, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Přehled škol a termíny zápisu:
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
3. 4. 2017
od 12:00 do 18:00
4. 4. 2017
od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 30. března 2017
od 15:00 do 16:00 hodin
více informací na: www. zsakucery. cz
Základní škola Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 27, příspěvková organizace
3. 4. 2017
od 12:00 do 18:00
4. 4. 2017
od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 28. února 2017
od 15:00 hodin
více informací na: www. zsklegova. cz
Základní škola a mateřská
trava-Hrabůvka, Krestova
spěvková organizace
3. 4. 2017
od 13:00
4. 4. 2017
od 13:00

škola Os36A, přído 18:00
do 17:00

Den otevřených dveří: 28. března 2017
od 15:00 do 17:00 hodin
více informací na: www.zskrestova.cz
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
3. 4. 2017
od 12:00 do 18:00
4. 4. 2017
od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: úterý 28. března 2017 od 9:00 do 17:00 hodin
více informací na:
www.zsmitusova16.cz
Základní škola a mateřská škola
MUDr. E. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace
3. 4. 2017
od 12:00 do 18:00
4. 4. 2017
od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 2. března 2017
více informací na:
www.zslukasove.cz.
Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace

(Fakultní škola Ostravské univerzity)
3. 4. 2017
od 12:00 do 18:00
4. 4. 2017
od 12:00 do 17:00

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
3. 4. 2017
od 12:00 do 18:00
4. 4. 2017
od 12:00 do 17:00

Den otevřených dveří: 30. března 2017
- návštěva výuky 9:00–11:40 hodin
- odpolední prohlídka školy s programem 15:00–17:00 hodin
více informací na:
www.zsprovaznicka.cz

Den otevřených dveří: 30. března 2017
Miniškolička: každou středu od 1. 2.
2017
více informací na:
www.kosmonautu15.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace
3. 4. 2017
od 12:00 do 18:00
4. 4. 2017
od 12:00 do 17:00

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
3. 4. 2017
od 12:00 do 17:00
4. 4. 2017
od 12:00 do 17:00

Den otevřených dveří: 1. března 2017
od 9:00 do 17:00 hodin
- ukázkové hodiny v 1. třídách pro
rodiče budoucích prvňáčků: 1. 3. 2017
v 9:00 hodin
- prohlídka školy pro rodiče budoucích
prvňáčků: 27. 2. 2017 v 15:30 hodin
více informací na: www.kosare.cz

Den otevřených dveří: 23. března 2017
Ukázkové hodiny: 23. a 24. 3. 2017
více informací na:
www.zskosmonautu13.cz
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
3. 4. 2017
od 13:00 do 17:00
4. 4. 2017
od 13:00 do 17:00

Základní škola Ostrava-Dubina, F.
Formana 45, příspěvková organizace
(Fakultní škola Ostravské univerzity)
3. 4. 2017
od 13:00 do 18:00
4. 4. 2017
od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: návštěva školy
i samotné výuky kdykoliv po domluvě
Prohlídka školy: 2. března 2017 od
15:00 do 17:00 hodin
více informací na: www.zsfformana.cz

Den otevřených dveří: oﬁciálně nepořádá
více informací na:
www.zs-brezinova.cz
Základní škola Ostrava-Zábřeh,
Chrjukinova 12, příspěvková organizace
(Fakultní škola Ostravské univerzity)
3. 4. 2017
od 12:00 do 18:00
4. 4. 2017
od 13:00 do 17:00

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace (Fakultní škola
Ostravské univerzity)
3. 4. 2017
od 12:00 do 18:00
4. 4. 2017
od 12:00 do 17:00

Den otevřených dveří: 21. 3. 2017
více informací na:
www.zschrjukinova.cz

Den otevřených dveří: 14.–15. března
2017 od 8:00 do 10:00 hodin
Přednáška školní psycholožky v naší
MŠ 14. 3. 2017 v 15:30 hodin
Testování dětí na sportovní třídy dne
4. 4. 2017 od 14:00 do 15:00 hod. v tělocvičně školy (cvičební úbor)
více informací na:
www.zsdvorskeho.eu

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
3. 4. 2017
od 13:00 do 18:00
4. 4. 2017
od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 21. 2. 2017 od
8:00 do 16:00 hodin

více informací na:
www.zsvolgogradska.8u.cz
Základní škola
goslávská 23,
zace
3. 4. 2017
4. 4. 2017

Ostrava-Zábřeh, Jupříspěvková organiod 13:00 do 18:00
od 13:00 do 17:00

Den otevřených dveří: nepořádá
více informací na:
www.zsjugoslavska.cz
Základní škola a mateřská
trava-Zábřeh, Horymírova
spěvková organizace
3. 4. 2017
od 13:00
4. 4. 2017
od 13:00

škola Os100, přído 18:00
do 17:00

Den otevřených dveří: 23. března 2017
více informací na:
www.zshorymirova.cz
Základní škola Ostrava-Výškovice,
Srbská 2, příspěvková organizace
3. 4. 2017
od 13:00 do 18:00
4. 4. 2017
od 14:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 1. března 2017
- budova školní družiny 1.–2. třídy od
6:00 do 17:00 hodin
- hlavní budova 3.–9. třídy od 8:00
do 10:00 hodin
více informací na:
www.zs-srbska.cz
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace (Fakultní škola
Ostravské univerzity)
3. 4. 2017
od 13:00 do 17:00
4. 4. 2017
od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 20. března 2017
více informací na:
www.zs-serikova.cz
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello, Fr. Formana 268/45,
Dubina
18. 4. 2017
od 15:00 do 18:00
Více na www.helloskola.cz

Nabídku jednotlivých škol naleznete na internetových stránkách www.ovajih.cz v sekci Školy a školská zařízení.
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