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NOVÁ KAMERA POMÁHÁ
RODINNÉ CENTRUM OSTRAVA-JIH
ROK NA JIHU V ČÍSLECH

AKTUALITY

PRVNÍ OSTRAVSKÉ MIMINKO
JE Z JIHU!

té krátkodobé jízdenky vyměnit za nové, a to ve vyšší nominální
hodnotě s doplatkem ve všech prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s.

Děvčátko Nikol se narodilo na oddělení Gynekologie a porodnictví Městské nemocnice Ostrava na Nový rok 2017 v 6.17 hodin. Holčička měří 51cm a váží 3700 gramů. Dceru Nikol přivedla
na svět Anna Adamcová z Ostravy – Bělského Lesa. Za nás přivítal
holčičku a šťastné mamince pogratuloval místostarosta František
Staněk, který předal mamince květiny a pro dívenku zlatý řetízek
s přívěškem Kozoroha. Gratulujeme!!!

SLEDUJTE NÁS ON-LINE!
Čtete Jižní listy a informace jednou za měsíc vám nestačí?
Máte možnost nás sledovat na webových i facebookových stránkách obvodu, kde denně vkládáme aktuální informace. Mimo jiné
naleznete na našich stránkách nabídku volných nemovitostí, pozvánky na kulturní a sportovní akce, tiskové zprávy, fakta o historii
obvodu a informace o školách a školkách. Název našeho facebookového proﬁlu je Městský obvod Ostrava-Jih a webové stránky
obvodu jsou www.ovajih.cz. Městský obvod Ostrava-Jih má také
svůj videokanál, který naleznete na www.youtube.cz.

PTAČÍ CHŘIPKA
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih v první polovině ledna
letošního roku obdržel od Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj informační leták s názvem „Ptačí chřipka – informace pro veřejnost“ a dále Nařízení
Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy, kterým nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární inﬂuenzy, na území České republiky. Oba
zmiňované dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce a zároveň
uveřejněny na internetových stránkách našeho obvodu.

POČÁTKY VÝSTAVBY JIŽNÍHO MĚSTA

VÍTE O PORUŠOVÁNÍ ZÁKAZU
HAZARDU?
Zastupitelé obvodu Ostrava-Jih už v prosinci roku 2014 schválili úplný zákaz hazardu na území obvodu a od 1. ledna 2017 vešla
v platnost vyhláška města, která výrazně reguluje hazardní hry
v celé Ostravě. V některých obvodech, včetně Jihu, nastal úplný
zákaz automatů a heren, ovšem s výjimkou kasin.
Pokud občan má podezření, že je porušována obecně závazná
vyhláška, může tento poznatek oznámit Městské policii Ostrava nebo
Policii České republiky, která záležitost ověří a v případě porušení
oznámí přestupek či správní delikt příslušnému správnímu úřadu.

Maketa Jižního Města (oblast kolem Hrabůvky u kostela).
Přijďte se seznámit s plány, které měly vytvořit komfortní
sídliště pro 250 000 obyvatel. Které vize urbanistů na výstavbu
v Hrabůvce, Výškovicích, Zábřehu a na Dubině zůstaly nerealizovány? Zveme vás na další z cyklu pravidelných přednášek o historii městského obvodu Ostrava–Jih. Přednáší Tomáš Majliš. Akce
se uskuteční ve čtvrtek 23. 2. 2017 v 17:30 hodin ve čtvrtém patře
Úřadu 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.

INFORMACE DPO – PLATNOST
A VÝMĚNA KRÁTKODOBÝCH
JÍZDENEK
Od 1. ledna 2017 došlo k úpravě cen dlouhodobých a vybraných druhů krátkodobých jízdenek včetně doplňkového prodeje
u řidiče. Dopravní podnik Ostrava rozšířil nabídku o nové 3denní
jízdenky. POZOR pouze do 28. února 2017 bude možno nevyuži-

NABÍDKA VOLNÝCH STÁNÍ PRO VOZIDLA I MOTORKY
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

01 Fr. Formana

Dubina

PP

1, 4, 10, 11, 12, 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, 10, 12, 16, 19/2, 20, 26, 30, 41/2

41 B. Václavka

Bělský Les

42 B. Václavka

Bělský Les

51 L. Hosáka

Bělský Les

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

PP

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

NP

60/2

PP

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

Volná stání
pro motorky

NP

53/1

PP

40/1

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

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
doufám, že mrazivé počasí nezanechalo šrámy na vašem zdraví.
Byla by škoda zmeškat probíhající plesovou sezónu. Její nabídka
je vskutku pestrá. Potěšila mne pozvání na plesy dobrovolných
hasičů, sportovních klubů, neziskových organizací, myslivců, politických stran i reprezentativní plesy městských obvodů. Věřím, že
náš jubilejní 25. ples městského obvodu Ostrava–Jih bude díky
hostům a skvělé atmosféře patřit mezi nejzdařilejší.
Jak je patrné z naší dlouhodobé snahy i ze schváleného
rozpočtu pro tento rok, dbáme na všechny věkové kategorie.
Mimo jiné navyšujeme příspěvky občanským sdružením, které
u nás působí v oblasti sportu, kultury, prevence kriminality nebo
v sociální oblasti. Vaše hlasy v rámci participativního rozpočtu
rozhodly obdobně pro projekty napříč generacemi. Díky tomu
letos na Jihu vzniknou nová dětská hřiště, budou zavedeny
bezpečnostní linky pro seniory a bude zatraktivněn veřejný prostor pro všechny.
Plesovou sezónou společenský život na Jihu samozřejmě
neskončí, připravena je na celý rok řada akcí pro malé i velké, ﬁnancované z rozpočtu našeho městského obvodu. Ty připravuje
mimo jiné naše příspěvková organizace Kulturní zařízení Ostrava–
Jih, např. v kině Luna, Komorním klubu i Kulturním domě K-TRIO.
Těším se na radostné tváře dětí i více úsměvů u ostatních
spoluobčanů. Že k nim mnohdy není důvod? Ano, vím. Například
vyřízení některých požadavků trvá déle, než bych si sám přál.
Bohužel jsme „jen“ městský obvod, který má v řadě případů
menší pravomoci než samostatné obce. Ke zlepšení tohoto stavu
snad přispěje i připravovaná změna statutu města Ostravy.
Pevné zdraví a pohodu přeje

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
Ing. Petra Bálková
Ing. Petr Halfar
Ing. Alena Brezinová
Ing. Lubomír Burdík
Mgr. Lenka Pavlíčková
PhDr. Linda Nováková-Palatá

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

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

599 430 132
599 430 239
599 430 456
599 430 395

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

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj• Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady
MO Ostrava-Jih • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 137 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně
v nákladu 50 900 výtisků • Datum vydání: 2. 2. 2017 • Číslo: 2 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce
• Foto titulní strana: První miminko Jihu/ foto: Martina Grobař • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 2. 2017.
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Z OBVODU
V CENTRU
DĚNÍ

ROK NA JIHU V ČÍSLECH
Počet obyvatel v roce 2016
102 779
z toho
53 024 žen
a 49 755 mužů

363 novorozenců

Narozeno
992 dětí
Nejstarší občanka
103 let

277 novorozenců
2
120 novorozenců
rozenců

Svatby
1x platinová svatba
3x diamantová svatba
1x zlatá svatba
215 sňatků

232 novorozenců
a Blský Les

Jakub, Tomáš, Jan a Martin, u dívek je pak v oblibě Eliška, Ema,
Karolína a Kristýna. Z těch méně obvyklých jmen se objevily Darien, Mia, Melissa, Tara a Timotei. Nejvíce dětí se narodilo v Zábřehu
(363), následovala Hrabůvka (277) a dále Dubina (139), Výškovice
(120) a Bělský Les (93). Jih má také svou nejstarší občanku, která
loni oslavila 103 let.
Rok 2016 byl bohatý na svatby. Své „ano“ si řeklo 215 párů, což
je počet odpovídající minulým letům. Jednou se slavila zlatá svatba (50 let soužití), třikrát diamantová svatba (60 let) a jednou
platinová (65 let).

Do nového roku vstoupil městský
ýo
obvod Ostrava-Jih s 102 779
obyvateli, z nichž převládají ženy – 53 024, mužů žije v obvodu
49 755. Do statistiky jsou započteni i cizinci, kterých na Jihu žije
3 446. Obyvatel, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na adrese
Ostrava–Hrabůvka, Horní 791/3 (tj. sídlo ohlašovny ÚMOb Ostrava-Jih), je celkem 5 824, to znamená, že zde za rok 2016 přibylo
456 občanů.
Ačkoliv se nám narodilo 992 dětí, má obvod o 830 obyvatel
méně než v loňském roce. Počet zemřelých obyvatel obvodu
za rok 2016 je 1048. Malí „Jižánci“ se nejčastěji chlubí jmény Adam,

OHŇOSTROJ A CO VÁS NA NĚM ZAJÍMALO
mohli zpříjemnit u stánků s občerstvením. Úvod představení, tedy
barokní část, se skládala z různých konfet, girland, fontán, v pozadí stroboskoby, bengálské ohně atd. Střední část byla zaplněna
klasickou pyrotechnikou, byly tam především pivoňky, chryzantémy, dahlie, palmy a jiřiny – ve výšce cca 80 metrů. Závěr formovalo množství hřmících baterií a dělostřeleckých salv, které doprovázely barevné kulové pumy nejrůznějších barev měnící tvary
– ve výšce cca 100 metrů.
Impozantní světelné představení bylo podbarveno hudbou,
která oslovila všechny věkové kategorie, od barokního začátku
přes klasickou hudbu a zakomponování Nightwish – The Phantom
of the Opera a M83 – Outro (z ﬁlmu Interstellar).
Design a produkci realizovala ﬁrma PYRO MORAVIA s.r.o. Zajištění celé atrakce bylo v hodnotě 345.000Kč, nicméně hodnota
samotného ohňostroje byla mnohem vyšší, avšak realizační ﬁrma
s ohledem na výročí jejího založení se letos spolupodílela na ﬁnančních nákladech.

Nebe nad Jihem ozářil novoroční ohňostroj 1. ledna v 18:00
hodin. Krátce před 18. hodinou přivítali radní městského obvodu
Ostrava-Jih desetitisíce návštěvníků této oblíbené atrakce, kterým místostarostka Hana Tichánková popřála: „Krásný novoroční večer, dámy a pánové, vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
vám popřála do nového roku 2017, aby byl stejně krásný jako náš
ohňostroj. Stejně barevný, radostný, krásný, veselý a samozřejmě
i dojemný.“ Show trvala 15 minut a doplnil ho hudební doprovod.
Kvůli součinnosti bezpečnostních a dopravních složek nebylo
možné překročit stanovený patnáctiminutový limit. Na ohňostroj
autoři použili více než jednu a půl tuny pyrotechnických výrobků.
Vystřelovány byly do výšky až 100 metrů, loni to bylo maximálně 70. Novinkou bylo také zhasnutí veřejného osvětlení na ulici
Dr. Martínka až za KD K-Trio pro výraznější efekt.
Ohňostroj byl odpálen u kruhového objezdu v Hrabůvce, který
policie již v 17 hodin uzavřela pro automobilovou dopravu. Později se zastavily i tramvaje a autobusy. Čekání na ohňostroj si lidé
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Z OBVODU

ZIMNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
K zimě patří sníh a mráz. Zdá se to jako
naprosto obyčejná věc, ale díky teplému
počasí v minulých letech už skoro zapomenutá. Proto se nelze divit, že současný stav úklidu sněhu ve městech někteří
považují za alarmující. A to přestože vše
jede podle plánu.
Bezmála 180 kilometrů komunikací
a téměř 300 kilometrů chodníků. O takto
velké území se v zimě starají Technické služby Ostrava-Jih i externí smluvní ﬁrma Vykrut. Sníh a mráz v posledních dnech nadělil
jejich zaměstnancům spoustu práce. Vše ale
zvládají. Na základě výběrového řízení provádí zimní údržbu v celém městském obvodě
Ostrava-Jih ﬁrma Vykrut – Zahradní služby,
a. s, která má na starosti veškerou údržbu
místních komunikací a chodníků celkem
v šesti lokalitách. Firma nasazuje 27 vozidel, které vyjíždějí standardně v rámci zimní
údržby a v případě kalamitního stavu mají

k dispozici ještě dalších 8 strojů na posílení,
takže disponuje celkem asi 35 vozidly. S ﬁrmou Vykrut má radnice smlouvu na dva roky.
Předpokládané náklady na zimní údržbu
během smluvního období jsou odhadovány
na 28 miliónů korun. Částka se však může s
ohledem na množství výkonů i snížit. O zimní
údržbu se na Jihu starají i Technické služby Ostrava-Jih. Prostřednictvím dispečinku zajišťují operativní činnost po ukončení
pracovní doby soukromé ﬁrmy, pracovníci
na změny počasí reagují okamžitě. Jejich
starostí jsou třeba lokality, kde je třeba přistoupit ke zvýšenému využití ručního odklízení sněhu s dalším využitím externích
mechanismů a lidských zdrojů. Starají se
i o odstavná parkoviště a každodenní ruční
údržbu provádějí i v parkovacích domech,
kterých je v obvodu celkem sedm a čítají
celkem 584 parkovacích míst pro osobní
vozidla a 28 míst pro motocykly.

Rovněž byl zřízen dispečink, který je
v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Lidé tak mohou své podněty k údržbě
hlásit bez prodlení a přispět tak k rychlému vyřízení. Pokud tedy nastane jakýkoliv problém, v pondělí až pátek v době
od 07:00 do 14:00 hodin, zajišťuje dispečink zdejší ÚMOb Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb, tel. linka číslo
- 599 430 270. Mimo výše uvedenou pracovní dobu, tedy PO-PÁ v době od 14:00
do 7:00 hodin a dále SO-NE po celých
24 hodin (NONSTOP) je nutno volat:

DISPEČINK 1 – ﬁrma VYKRUT
zahradní služby a. s. tel. číslo 608 550 999 nebo také
DISPEČINK 2 – příspěvková
organizace TSOJ, tel. číslo 601 568 205.

ROZMÍSTĚNÍ 192 VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
V MĚSÍCÍCH ÚNORU A BŘEZNU 2017
PO 6. 2. 2017
F. Formana 18, 31
M. Fialy 3
V. Jiříkovského 15,
20, 50
J. Maluchy 14, 35
J. Matuška 14
J. Škody 10
V. Košaře 5, 11
ÚT 7. 2. 2017
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 6, 21
Na Obecní 6
Stadická 13
ST 8. 2. 2017
Dr. Martínka 5, 30,
59, 65,
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46

B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr.
Lyska
ČT 9. 2. 2017
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 4, 20, 40
Holasova 14
Klegova 74
PO 13. 2. 2017
Provaznická 1, 11, 72
U Prodejny 7
Klegova 74
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16

Jubilejní 33, 77
Hasičská 25

Horymírova 18
Hulvácká 20

ÚT 14. 2. 2017
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 1

ČT 16. 2. 2017
Horymírova 6, 108,
126
Tarnavova 11
Zimmlerova 31,
53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45

ST 15. 2. 2017
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova

PO 20. 3. 2017
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD
– střed
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 22. 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, 103, 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

INZERCE

AKCE až -50 %
LEDEN, ÚNOR

NA BRÝLOVÉ

OBRUBY

NA BRÝLOVÁ SKLA

ČIRÁ S ÚPRAVOU MAR SH,
SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS, MULTIFOKÁLNÍ

SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 | Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451| www.triumphoptical.cz
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OPTIKA TRIUMPH

Z OBVODU

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ROK 2016
V BYTOVÝCH DOMECH VE VLASTNICTVÍ SMO,
MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH
Pokud příjemce služeb neumožní instalaci měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, odečet nebo měřidlo neoprávněně ovlivní nebo poškodí, spotřební složka nákladů na vytápění a poskytování teplé
vody pak činí v daném zúčtovacím období u tohoto příjemce
služeb trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy (pro
vytápění) nebo podlahové plochy (pro TV) zúčtovací jednotky. Proti původní úpravě provedené vyhláškou č. 372/2001 Sb.
(1,6 násobek průměrné hodnoty spotřební složky na vytápění) dochází k navýšení této hodnoty na trojnásobek, aby nedocházelo k nespravedlivému přenášení nákladů jednotlivců
na ostatní uživatele. Vyhláška uvádí jako jediné porušení povinnosti pouze skutečnost, že příjemce služeb neumožnil instalaci měřidel. Samozřejmě se za porušení povinnosti považují
i případy, kdy příjemce služeb neumožní jejich odečet nebo je
neoprávněně ovlivní.
Podrobné vysvětlení rozsahu nové vyhlášky, vymezení jednotlivých pojmů a promítnutí změn do vyúčtování služeb, včetně
modelového příkladu výpočtu, naleznete na webových stránkách
nemovitosti.ovajih.cz v sekci aktuality nebo na Odboru bytového
a ostatního hospodářství v budově radnice B.

Od 1. 1. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společné přípravy teplé vody pro
dům. Důvodem změny je snaha o spravedlivější způsob rozúčtování tepla mezi příjemce služeb. Jakým způsobem nyní probíhá
rozúčtování nákladů na teplo a jak se v praxi promítnou legislativní změny poměrového měření – indikátorů?
Většina ustanovení vyhlášky vychází z konceptu předchozí právní úpravy, tj. vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č. 372/2001 Sb. ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla
pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi příjemce služeb.
Nová vyhláška se vztahuje na domy s ústředním vytápěním,
nikoliv s etážovým vytápěním (plynový kotel), a na domy, v nichž
je teplá voda centrálně připravovaná pro všechny byty a případně
nebytové prostory.
Vyhláška stanoví rozsah výše základní a spotřební složky
u rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé
vody pro dům, jejich rozdělení mezi příjemce služeb, hodnoty
určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období (tzv. kvantiﬁkace tolerance –
určování množství spotřební složky), vymezení pojmů a některé
další náležitosti k rozúčtování nákladů.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO ZÁJEMCE O PRONÁJEM
OBECNÍHO BYTU U MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH
Městský obvod Ostrava-Jih důrazně upozorňuje všechny zájemce o pronájem obecního bytu ve správě městského obvodu, aby
žádným způsobem nereagovali na klamavé
nabídky jakýchkoliv fyzických či právnických
osob nabízejících jim zprostředkování získání obecního bytu do pronájmu za úplatu.
Městský obvod Ostrava-Jih se tímto od jednání těchto osob zcela distancuje.
Městský obvod Ostrava-Jih deklaruje, že při pronajímání bytů vždy postu-

puje podle platných a účinných „Zásad
a podmínek pro pronájem bytů“, přičemž
jednotlivé byty jsou fyzickým osobám
(zájemcům o pronájem obecního bytu)
pronajímány v orgánech městského obvodu, tedy vždy po projednání radou
městského obvodu a na základě doporučení komise bytové, jako poradního
orgánu, a to za účasti více nezúčastněných osob. Uvedený postup a nastavené
kontrolní mechanismy zcela vylučují ja-

koukoliv intervenci třetích osob a pronájem bytů je tak realizován plně v souladu
s příslušnými zákonnými ustanoveními.
Zájemci o pronájem obecního bytu
v lokalitách Ostravy-Hrabůvky, Zábřehu,
Výškovic, Dubiny a Bělského Lesa nechť
přímo kontaktují oddělení bytové Odboru
bytového a ostatního hospodářství ÚMOb
Ostrava-Jih (tel. 599 430 243, 599 430 415,
599 430 375) nebo si potřebné informace
vyhledají na webu nemovitosti.ovajih.cz.

INZERCE

KONTAKT NA INZERCI

z
Prodej autolaků, lakýrnických pomůcek

mobil: +420 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

WWW.NYTROVA.CZ

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

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

CENY

É

SC-362657/02

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

Máte-li zájem o umístní inzerce, prosím volejte
nebo pište na uvedený kontakt.
Inzertní manažerka: Iveta Šavelová

6

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-362685/02

SC-370019/01

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

BEZPEČNOST

NOVÁ KAMERA POMÁHÁ

V Ostravě-Jihu je zase o něco bezpečněji. V obvodu totiž přibyla další kamera. Nainstalována byla na Hulvácké ulici v Ostravě-Zábřehu, a to v blízkosti ubytovny SOIVA.
V této lokalitě si obyvatelé často stěžovali na hluk ve večerních hodinách, vykradená auta
a vandalismus. Vedení městského obvodu se tam proto rozhodlo umístit kameru, která
by ubytovnu zabírala. „Máme od občanů informace, že se bezpečnost v okolí výrazně
zhoršila, a protože jsme chtěli pomoci, nainstalovali jsme kameru právě tady,“ říká Adam
Rykala, radní městského obvodu Ostrava-Jih.
Kamera nyní kontroluje jak část Hulvácké ulice a okolí, tak také problémovou ubytovnu. V obvodu nyní slouží dvacet kamer a letos jich dalších pět přibude. Městský úřad si
je nepořizuje, ale měsíčně za ně platí pronájem. „My máme smluvní vztah s městskou
společností OVANET, kde hradíme měsíční částku za pronájem jedné kamery ve výši dva
tisíce korun,“ dodává Adam Rykala.
Snahou je umístit kamery na místa, kde je zvýšené riziko kriminality, případně je větší
koncentrace lidí. Například u obchodních center, kina nebo právě u ubytoven. Dobrou
zprávou je, že kriminalita se v městském obvodu Ostrava-Jih stále snižuje a kamery tomu
účinně pomáhají.

ZELENÁ LINKA
MĚSTSKÉ POLICIE
Na neurgentní telefonní lince
800 199 922 lze
bezplatně a nepřetržitě (24 hodin denně) nahlásit závadu či poškození veřejně
prospěšného zařízení. Například závady na dopravním
značení, poškozené lavičky, jízdenkové
automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné
osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a vodovodních
sítí, neschůdnost chodníků či neupravenou
veřejnou zeleň. Občané na ni mohou oznámit také černé skládky nebo nález uhynulých zvířat.
Zelená linka neslouží k oznamování
událostí, kdy je bezprostředně ohrožen život, zdraví či majetek a kdy dochází k protiprávnímu jednání. Pro oznámení těchto
událostí jsou určeny linky tísňového volání
150 - Hasičský záchranný sbor ČR, 155 Zdravotnická záchranná služba, 158 - Policie ČR, 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání, 156 - Městská policie.

INZERCE

Akcesíce

mě
Sleva až
Kč
100000

za

100 80

Půjčte si 100 000 Kč
Půj
a splácejte
jjen 80 000 Kč
U NAŠ
AŠICH
AŠI
CH PAR
ARTN
TNERŮ
RŮ PRO VÁ
VÁSS ZÍSK
ÍSKKÁM
ÁMEE
NNEJV
EJVVÝHHODN
ODNĚJŠ
JŠÍÍ PO
PODMÍNK
DMÍNKY FINA
NANNCOVÁ
NCOVÁNNÍ

Vybírejte
y j až z 8000 kvalitních
vozů! Největší výběr v ČR.
Akce „Akce měsíce“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva/. Akce platí od 1. 2. 2017 až do 28. 2. 2017. Akce
„Půjčte si 100 tis. Kč a splácejte jen 80 tis. Kč“ platí pro vozy s cenou nad 150 tis. Kč a s rokem výroby od 2007 při financování na úvěr u vybraných produktů.
Podmínkou je akontace od 0 % do 40 %, min. financovaná částka 100 tis. Kč a doba splácení úvěru alespoň 36 měsíců. V rámci akce zákazník obdrží na
ruku částku 20 000 Kč, kterou lze použít ke splacení úvěru. Reprezentativní příklad: Cena vozu: 280 000 Kč. Akontace 56 000 Kč. Částka akontace hrazená
zákazníkem 56 000 Kč. Částka vyplacená zákazníkovi zpět 20 000 Kč. Financovaná částka 224 000 Kč. Doba splácení 60 měsíců. Splátka 4672 Kč. RPSN
9,71 %. Úrok 9,2 %. Celková částka splatná spotřebitelem 280 320 Kč. Jednotlivé akce nelze kombinovat s jinými akcemi a slevami, ani je nárokovat zpětně.

OSTRAVA
Místecká 3220
PO–NE 8:00–21:00
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Volejte zdarma
denně 8–21 hod.

800 110 800

www.aaaauto.cz

www.ovajih.cz

SC-370091/02
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ROZPOČET

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET JE NAKAŽLIVÝ
Moje stopa, Společně pro Zbraslav, Zelená Porubě, Můj otisk v Dobřejkách, to jsou jen namátkou vybrané názvy pro
projekt participativního rozpočtu v různých obcích a městských čtvrtích. Jmenují se různě, ale jedno mají společné
– zvyšují šance občana aktivně rozhodovat o tom, jak bude vypadat místo, kde žije, a co se v něm vybuduje nebo
bude dít. Obyvatelé mají příležitost podávat své návrhy - projekty na to, co změnit, postavit, a možnost hlasovat
o přidělení ﬁnančních prostředků předloženým návrhům.

Jak to dělají jinde - v rámci projektu Společně pro Zbraslav získalo pestrobarevnou fasádu několik trafostanic ve městě
U nás se většinou ve velkých městech rozpočet vztahuje
k městským částem. Jinou cestou se pustilo Brno, které podle
dostupných informací bude participativní rozpočet zavádět jako
celoměstský s dvouroční periodou.
Na závěr informace o tom, co vzešlo z participativního rozpočtu u našeho souseda – Poruby.
Nejvíce hlasů získalo veřejné pítko na Hlavní třídě. Dále položení chodníku v ulici J. Skupy a oprava schodů. Na Alšově
náměstí přibudou radniční hodiny, které budou nejen ukazovat
čas, ale informovat i o aktuálních akcích, otevírací době úřadu aj. Na Páťáku vznikne piknikové místo. Na ulici Francouzská se vyšlapaná pěšina promění v regulérní upravený chodník. V bývalém areálu VOKD nad Porubkou bude discgolfové
hřiště. Kolem „hokejky“ na ulici Podroužkova projdete nově
po nášlapných kamenech a vysazené stromy prostor zpříjemní
a oddělí od restaurace v sousedství. Celkem se jedná o 7 projektů, na které si Ostrava–Poruba vydělila ze svého celkového
rozpočtu 1 milion korun. Realizovat se pak budou v průběhu
roku 2017.
Na Jihu nás čeká druhý ročník. Zatímco výsledky prvního se
budou během roku 2017 postupně realizovat, máte možnost už
začít uvažovat nad svými návrhy. Konzultace k participativnímu
rozpočtu jsou možné už nyní. Kontakt: Jana Mecnerová, koordinátorka Společně tvoříme Jih, telefon: 720 952 981, e-mail:
jana.mecnerova@ovajih.cz

Participativní rozpočet se v posledních třech letech ukázal být
„nebezpečně nakažlivým“. V hlavním městě už pronikl do městských čtvrtí Praha 3, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 10, Zbraslav
a šířil se i do okolí: Říčany u Prahy, Mnichovice, Dobřejovice.
Na severu Čech zachvátil Litoměřice a Semily. Na severu Moravy kromě Jihu i Porubu a už je i v Brně!
Proniká do velkých měst jako je Praha, ale nevyhýbá se ani
malým obcím s počtem obyvatel do 1000.
Co se nejčastěji řeší: chodníky tam, kde by měly být, protože si tam občané vyšlapali cestičku k důležitému cíli nebo by si
na chodník museli hodně zacházet, případně je ho třeba upravit
s ohledem na rodiče s kočárky, vozíčkáře nebo seniory. Autobusové zastávky a jejich okolí. Lavičky, koše – tedy to, co spadá pod
malý městský mobiliář. Plochy pro pikniky a grilování. Dětská
hřiště a pískoviště. Sportovní zařízení k venkovnímu užívání.
Ke slovu se dostávají a ﬁnance získávají ale i méně běžné návrhy:
zastřešení pramene, oprava skautské klubovny (Praha 3). Zbraslav
se zase „vybarvila“, realizovala v rámci participativního rozpočtu
projekt Barevná Zbraslav – čtyři nezajímavé trafostanice, po zásahu štětcem se změnily k nepoznání a vnesly do prostoru výrazný akcent neočekávaného. Finanční zázemí pro projekty je různé,
od statisíců, které pro participativní rozpočet vyčleňují podle svých
možností menší obce, až po 10 milionů Prahy 10. V sousedním Polsku, kde už má participativní rozpočet delší tradici, je ve Varšavě
pro něj připraveno v přepočtu zhruba 381 milionů korun.
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SUPER AKCE
NEJEN PRO SENIORY

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

Cestovní kancelář Vesna Tours ve spolupráci s Klubem seniorů
pořádá dva předsezonní zájezdy za zvýhodněnou cenu!!!

KDY: 3. a 4. dubna 2017
Škola zřízena pro žáky podle § 16, odst. 9, školského zákona

29. 4. – 1. 5. 2017 – Polsko-Slovensko-Vysoké Tatry
Třídenní turistický wellnes pobyt v nádherném prostředí
Vysokých Tater, které můžete v průběhu zájezdu poznat
ze slovenské, ale i polské strany.

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

CENA – 2.850,-Kč
Tento zájezd byl již pořádán v říjnu 2016 a pro velký úspěch
ho organizujeme znovu!!

www.volgogradska.cz

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

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

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.

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

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, ckvesna@volny.cz, případně
u paní Šárky Zubkové na t.č. 604 658 732.

TEL.: 602 713 226
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AP NÁBYTEK PRO ZDRAVÍ

SC-370108/01

již 20 le
Nejprodávanější matrace MAGNIFLEX
t
jsme tu
se zdravotním certiﬁkátem:
pro vás
z MILANO v. 18 cm – 7.490 Kč + polštář ZDARMA, záruka 8 let
z CHIANTI v. 21 cm - 8.490 Kč + polštář ZDARMA, záruka 8 let
z TOSCANA v. 24 cm – 9.990 Kč + polštář ZDARMA, záruka 8 let
z Matrace FIRENZE DUAL 1+1 ZDARMA – 12.990 Kč, záruka 10 let
z COMFORT DUAL 10 v. 25cm – 17.990 Kč + polštář ZDARMA, záruka 12 let
Stodolní 29 , Ostrava 1 (vedle podchodu)
Po - Pá 9:00 - 17:00, Sobota po dohodě
apnabytek@gmail.com, tel.: 602 322 406, www.ap-nabytek.cz

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

DANCE STAR TALENT STAR
2017 – PŘÍPRAVY VRCHOLÍ

vše pro zdravé spaní a sezení

,
při výběru
Poradíme prodejně.
v
vyzkoušíte

PODNIKATEL

Majetkové spory, vymáhání pohledávek Majetkové spory, vymáhání pohledávek
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Už je vaše dítě příhlášeno do talentové soutěže Dance Star
Talent Star 2017? Že ne? Tak je třeba to rychle napravit. Talentová soutěž se už podruhé uskuteční na území Ostravy-Jihu za
podpory městského obvodu Ostrava-Jih a pod záštitou starosty Martina Bednáře a radního Adama Rykaly.
V termínu 22.–23. 4. 2017 se DK Akord zahalí do rytmů tance, zpěvu a dalších zajímavých vystoupení. Pokud máte doma
talentované dítě, partnera či dokonce babičku anebo si myslíte,
že jste talent právě vy, tak neváhejte a přihlaste se taky. Přihlášky se podávají do 12. 3. a soutěží se o 10 000 Kč a věcné ceny.

www.ovajih.cz

SC-370110/01

IX.

SC-370013/01

SC-370047/01

PROGRAM TĚCHTO ZÁJEZDŮ NALEZNETE NA
WWW.CKVESNA.CZ

Z OBVODU

SLUŽBY POSKYTOVANÉ CHARITOU
OSTRAVA V OSTRAVĚ-JIHU

Charita Ostrava je nezisková organizace, která poskytuje sociální a zdravotní služby lidem v nouzi od roku 1991.
Některé charitní služby mají sídlo přímo na území městského obvodu Ostrava-Jih a mohou je využít jak občané této
části města, tak i další potencionální klienti služeb.
Výčet nabízené pomoci může začít v Ostravě-Výškovicích,
kde stojí v klidové lokalitě na Charvátské ul. budova Hospice sv.
Lukáše. Tam profesionální tým zajišťuje lůžkovou zdravotní péči
lidem nevyléčitelně nemocným v závěru života, ale objekt je zázemím také pro Mobilní hospic sv. Kryštofa, který stejné cílové
skupině klientů poskytuje péči přímo v jejich domácnostech v Ostravě a okolí s dojezdem do 35km. V objektu hospice je možnost
navštívit charitní hospicovou poradnu zaměřenou na péči o lidi
dlouhodobě nemocné, využít služeb půjčovny kompenzačních
pomůcek, získat bezplatně vzdělání v oblasti péče o nemocného blízkého člověka v domácím prostředí nebo se i zapojit jako
dobrovolník. Dispečink zde má také klasická pečovatelská služba
Charitního střediska Matky Terezy, její pečovatelé pomáhají v domácnostech lidí se sníženou soběstačností v rámci celé Ostravy.
Sídliště Dubina je největším co do koncentrace obyvatel. Právě
v této lokalitě na ul. V. Košaře vzniklo již 20 let nazpět nízkoprahové zařízení pro ohrožené děti a mládež – Charitní středisko Michala
Magone, kde mohou tzv. děti ulice nalézt bezpečné a podnětné prostředí v situaci, kdy jej nenacházejí ve vlastní rodině. Pro osamělé
seniory, kteří si chtějí udržet svoji soběstačnost a smysluplně trávit
čas ve společnosti vrstevníků, je nedaleko náměstí SNP na Čujkovově
ul. k dispozici každý všední den s pestrou nabídkou programů a akcí
charitní komunitní středisko pro seniory Gabriel. Tato hojně vyhledávaná služba v úterý 21. 2. 2017 od 15.30 h oslaví desáté výročí programem a vernisáží obrazů, kde Charita Ostrava zve širokou veřejnost.
Azylový dům pro matky s dětmi sv. Zdislavy na Kapitolní ul.
poskytuje zázemí až 9 matkám a 15 dětem, které se ocitly v ži-

Hospic sv. Lukáše
votní situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba je dočasným útočištěm pro stabilizaci jejich nepříznivé situace, přípravou na osamostatňování a bydlení např. ve startovacím bytě, než se znovu
mohou postavit zcela na vlastní nohy.
Možnost seznámit se s poskytovanými službami Charity Ostrava sídlící nejen v Ostravě–Jih mají zájemci z veřejnosti v rámci dnů
otevřených dveří ve dnech 22.–23. února 2017 v době 9–17 h. Více
informací o službách Charity Ostrava naleznete také na webu
www.ostrava.charita.cz
Služby Charity Ostrava jsou poskytovány s ﬁnanční podporou
statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, městského
obvodu Ostrava-Jih a dalších městských obvodů Ostravy.
Dalibor Kraut, Charita Ostrava

KURZ PRO HOSPICOVÉ
DOBROVOLNÍKY

POZVÁNKA
Místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih František Staněk zve na pravidelné setkání zástupce neziskových organizací zabývajících se péčí o osoby se zdravotním postižením,
a to dne 2. března 2017 v 15:00 hodin v budově radnice.

Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše. Smyslem
práce hospicového dobrovolníka je
poskytování pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocného
a umírajícího člověka. Dobrovolník
může nemocnému člověku nabídnout aktivity vhodné pro společně
trávený čas, např. povídání, čtení,
hru, doprovod na vycházku apod.
Dobrovolníky odborně připravujeme, rozsah školení je 35 hodin Charitní středisko
teorie, 20 hodin praxe a 3 hodin Michala Magone
supervize. Po dokončení kurzu obdrží účastník certiﬁkát o jeho
absolvování. Pokud byste měli zájem se k nám připojit, kurz pro
hospicové dobrovolníky začíná v pátek 17. 2. 2017 od 16 hodin.
Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum,
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice, (budova Hospice sv. Lukáše), Bc. Jana Camfrlová, DiS., tel: 599 508 505, 731 625 768, e-mail:cho.hospicove.centrum@charita.cz, www.ostrava.charita.cz.

Na novorozeneckém oddělení ve Vítkovické nemocnici jsme
miminkům předali sérii ručně dělaných rukaviček, které vytvořila jedna z aktivních seniorek z Jihu.
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Z OBVODU

RODINNÉ CENTRUM OSTRAVA-JIH
Rodinné centrum Ostrava-Jih
na ulici Čujkovova je odloučeným pracovištěm Odboru sociálně právní ochrana dětí Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih.
Od roku 2003 poskytujeme rodinám s dětmi městského obvodu Ostrava-Jih tyto 4 základní
činnosti: 1) sociální poradenství,
2) terénní sociální práci v rodinách
s dětmi, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana, 3) sociální
práci s nájemci bytů vyčleněných
pro potřeby sociálního bydlení
a 4) volnočasové aktivity pro děti
v klubovně rodinného centra.
Poskytujeme pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné
situaci, kterou nemohou nebo neumějí zvládnout. Radíme rodičům, jak zlepšit péči a výchovu dětí. Působíme na problémové
děti a mladistvé, aby zlepšili své chování a nepáchali protiprávní
činnost. Veškerá spolupráce je založena na dobrovolnosti a potřebách klientů. Rodinné centrum usiluje o to, aby rodiny fungovaly
tak dobře, aby děti mohly zůstat v přirozeném prostřední své rodiny a měly zajištěnu řádnou výchovu a péči.
V roce 2017 plánujeme projekt spolupráce „Červený, bílý, modrý:
dialog polsko-český (Czerwony, biały, niebieski: dialog polsko-cze-

Rodinné centrum nabízí dětem řadu aktivit
ski)“ s partnerským polským rodinným centrem Dziupla z města
Wodzisław Śląski. V měsíci červnu 2017 pracovníci rodinného centra a další pracovníci ÚMOb Ostrava-Jih navštíví polské kolegy ve
Wodzisław Śląski. Po 3 dny si budeme vyměňovat zkušenosti z praxe a vzájemně se seznámíme s fungováním obou center. V měsíci
srpnu 2017 proběhnou v Ostravě a blízkém okolí 4 dny aktivit pro
30 český dětí z městského obvodu Ostrava-Jih a 30 polských dětí
z města Wodzisław Śląski. Navázanou spolupráci plánujeme dále
rozvíjet. Nabyté zkušenosti chceme využít ke zkvalitnění a rozšíření
poskytovaných služeb obou rodinných center.
Mgr. Petr Plečka, sociální pracovník rodinného centra

INZERCE

Užijte si jarní prázdniny
v jedinečném prostředí
Horských lázní Karlova Studánka!
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Týdenní pobyt 7 dní / 6 nocí
Ubytování ve 3* pokoji s vlastním sociálním zařízením, TV
Servírované menu – výběr ze čtyř druhů jídel
Bazénový komplex, uhličitá koupel, masáž
Pro lyžaře lyžařský vlek přímo v Karlově Studánce
Pro děti animační program „S MADAGASKAREM PO STUDÁNCE“
v době od 14.00 do 17.00 hod.

www.vodar.cz
PRÁC
CE PRO
OVÁD
DÍME:
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kontakty
Klientské centrum po–pá (7:00–15:30)
tel.. 554 798 262, nepřetržitý provoz recepce 554 798 111
e-mail: lazne@horskelazne.cz

www.ovajih.cz

SC-370107/01

SC-362461/02

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

SC-362682/02

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

ROZHOVOR

ROZHOVOR S RENATOU VALERIÍ
NEŠPOREK NEJEN O KULTUŘE
Mohla byste se vy sama blíže představit našim čtenářům?
Mohla. O sobě mluvím dost a dost ráda.
Asi začnu jménem, to leccos prozradí…
Ostatně jedná se o relativní novinku, je to
dárek ve stylu sama sobě k loňským narozeninám. Mám dvě křestní jména a příjmení bez koncovky „ová“. Příjmení bez
této koncovky jsem chtěla snad odjakživa
a ideální příležitost nastala v momentě
stěhování a nutnosti administrativních
úkonů, tak jsem ještě jeden prostě přidala. Druhé křestní jméno jsem „zdědila“
po babičce. I když v rodokmenu máme
celou řadu zajímavých jmen, zvolila jsem
právě Valerii. Dokonce i z pohledu numerologie je to ideální.
Co se týká mého vzdělání, vystudovala
jsem ekonomiku na Vysoké škole báňské,
stejně tak i doktorát, a MBA pak na PIBS
při Vysoké škole ekonomické v Praze.
Studovala jsem řečeno v současné terminologii kombinovaně, profesní praxe
pro mě byla vždy hodně důležitá, chtěla jsem být samostatná a nezávislá, což
se mi dařilo. Prošla jsem různými obory,
první mé „vážné“ zaměstnání v 18 letech
byla operátorka ve výpočetním středisku,
ve stejném podniku jsem kariérně postoupila k vedení podnikové spořitelny
a dál se věnovala ﬁnančním investicím.
Po mateřské dovolené jsem začala spo-

lupracovat se soukromou vysokou školou.
Vlastně jsem nikdy nechtěla v akademickém prostředí působit, ale mám tak ráda
výzvy… Zastávala jsem funkci prorektorky
pro studium, což v zásadě znamená vše –
od přijímaček k promocím. Pedagogicky
jsem se zaměřila, asi nepřekvapivě, na ﬁnance. Objevila se však u mne po třinácti
letech potřeba změny, a tak jsem teď tady
v Kulturním zařízení Ostrava–Jih. A to je
vlastně takový pěkný oslí můstek, který
nás posune v tématu dál…
Činnosti jsou to více než pestré, najde
se tam prostor ještě pro něco dalšího?
No samozřejmě, je toho hodně. Asi
bych vypíchla něco např. ve stylu „odříkaného chleba největší krajíc“ – nikdy jsem
si nepředstavovala, že budu vést nějaký
„ženský spolek“, ale v roce 2012 jsem
založila Regionální klub Českomoravské
asociace podnikatelek a manažerek tady
v Ostravě. Asociace je jediné české ženské profesní uskupení, které je aktivní
v celosvětové organizaci FCEM. A celé
je to o tom pomáhat ženám podnikat
a růst. Jakou to má souvislost s KZOJ?
Tak především řada aktivit probíhá právě zde. Ženy-členky mají toto prostředí
rády a máme možnost zde naplňovat náš
program. Velmi zajímavý je bezesporu
efektivní networking, ke kterému určitě
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přispívají pravidelná setkávání v rámci
akce Naše snídaně. Mimo zmíněné síťování atmosféra snídaně předznamenává příjemný start nejen dne, ale i víkendu. Dále
v dubnu např. připravujeme v prostorách
Komorního klubu oblíbenou akci Jarní
zastavení, která bude plná svěžího stylu,
módy, ale na své si přijdou i ty návštěvnice, které pracují na svém osobním rozvoji.
Čím vás tedy přitahovalo právě stávající zaměstnání – ten výčet aktivit byl
bohatý, ale oblast kultury v něm ještě
nezazněla?
Jak jsem už říkala, mám ráda nové
výzvy a kultura mě přitahovala vždycky.
Sama jsem hrála na klavír a ráda recitovala, tančila, hrála divadlo… Je přirozené, že
příležitost, kde se snoubí mé manažerské
schopnosti právě s kulturou, mě oslovila
a neodolala jsem. Ke kultuře jsem vždy
tíhla, mám ráda vážnou hudbu, divadlo,
nesmírně mě těší, že v programu kina
Luna nabízíme přenosy z Metropolitní
opery, což je nádherná záležitost, která
obohacuje a osvěžuje.
Metropolitní operou jsme se krásně
přenesli už k vlastní činnosti KZOJ. Určitě
čtenáře zajímá, co připravujete v tomto
roce, co by si neměli nechat ujít a zda se
mohou těšit na něco zcela nového?

ROZHOVOR

Můžeme se bavit podrobněji i o jednotlivých zařízeních?
V kině Luna pokračujeme v nastaveném trendu minulého roku. Předpokládáme, že ﬁlmaři natočí ﬁlmy, které se
budou divákům líbit. Nečekáme ovšem
pasivně pouze na nabídku distributorů,
ale i v tomto roce obohatíme nabídkové
portfolio o představení pro děti – oblíbená loutková divadla, výchovně-vzdělávací
aktivity pro školy. Více chceme zařadit
stále populárnější cestopisné pořady
a v neposlední řadě pokračovat v přenosech z Metropolitní opery. Náročného
diváka určitě potěší náš záměr na zapojení se do festivalu italského ﬁlmu, adrenalinového diváka pak přehlídka outdorových snímků. To vše doplněné tematicky
laděným menu Café Luna.
V krásném prostředí Komorním klubu
budeme nadále pořádat svatební obřady
i vítání občánků. Hlavní zaměření klubu se
pro tento rok nemění – zajímaví umělci
různých žánrů přinášející interesantní pořady, koncerty a především zážitky, které
sluší kulturní památce. Při programové
skladbě vycházíme ze zájmů a přání našich klientů, našich zkušeností a kontaktů.
Zde je na místě připomenout např. loňskou úspěšnou novinku, vždy vyprodaný
pořad s knězem Zbigniewem Czendlikem,

jehož opakování na podzim na přání diváků chystáme.
Co se týká aktivit v prostorách K-TRIa,
realizujeme (ale stále je možné se přihlásit) řadu kurzů (i novinek) ze všech možných oblastí, ať už vzdělávacích, pohybových, či zájmových. Pokud někdo váhá,
který kurz zvolit, může téma ochutnat
v rámci jednorázové přednášky. Konkrétní nabídka je k dispozici na našem webu
www.kzoj.cz, v tištěném programu, na Facebooku, na recepcích našich pracovišť
a samozřejmě v Jižních listech. V naší
restauraci se hosté mohou nejen rychle
a dobře naobědvat, ale také mj. využít
naši odpolední sladkou i slanou specialitku. Pro rodinné oslavy, svatby, přátelská
setkání nabízíme k pronájmu elegantní
prostředí i služby ve stylu all inclusive.
Zásadními událostmi jsou a určitě i budou
Festival patchworku, Řemeslo má zlaté
dno. Mezi novinky, o které jsme obohatili
dění v loňském roce a ve kterých míníme
pokračovat, určitě patří roční manažerské
studium MBA a MPA, kdy další běh předpokládáme od dubna. Dále plánujeme
vzdělávací cykly pro seniory a jako úplnou
novinku i kurzy pro děti, které se chtějí
více dozvědět o podnikání a investování.
Zmiňovala jste akce pro seniory, děti –
máte pocit, že existuje nějaká opomíjená
skupina obyvatel, kterou byste se svou
nabídkou rádi oslovili?
Máme možné drobné rezervy v nabídce venkovních akcí sportovního charakteru, ale už jsme zapracovali na změně,
kterou si může a doufám, že i užije, celá rodina. Ovšem musím podotknout, že prioritní je pro nás stále kultura. Mezi našimi
návštěvníky však jednu trochu opomíjenou skupinku vidím, i když „opomíjený“
asi není správný výraz, také si jistě v portfoliu nabízených akcí naleznou to své, ale

Kulturní zařízení Ostrava-Jih je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Ostrava,
městským obvodem Ostrava-Jih.
Svou činnost provozuje ve třech střediscích Kulturní dům K-TRIO, kino LUNA, Komorní klub.
Organizace zajišťuje mnohostranné aktivity pro občany obvodu. Jejím úkolem je vytváření podmínek pro celkový rozvoj kultury, výchovy
a vzdělávání v obvodu Ostrava-Jih. Jde zejména o plnění funkce místního kulturního zařízení se zajištěním mnohostranných kulturních, společenských, sportovních, rekreačních a výchovných aktivit pro občany
všech věkových kategorií.
www.kzoj.cz

13

přesto bychom se rádi o něco více zaměřili na teenagery. Máme v hlavě několik
nápadů, které jsou ovšem zatím ještě
„v plenkách“. Nechceme suplovat funkci
školy a rodiny, naopak cítíme, že bychom
dokázali zaujmout různými např. streetartovými či třeba hudebními akcemi.
Máte i nějakou vizi, kde byste chtěla
vidět KZOJ v horizontu dejme tomu tří
let?
Vize je určitě potřebná pro každou organizaci. Nejsem si ovšem úplně jistá, zda
bych ji měla formulovat já. Domnívám se,
že by měla zásadně vycházet ze strategie
a poslání nastavené zřizovatelem. Nicméně v horizontu tří let vidím naši organizaci
jako sebevědomou a atraktivní instituci,
která naplňuje deﬁnované cíle, je kreativní, cool, prezentující se takovým programovým portfoliem, který zaujme a nejen
kulturně uspokojí každého, kdo bude chtít.
A máte ještě něco vy osobně, co byste
chtěla sdělit?
Myslíte nějaké vzletné poselství? To
nenabídnu. Nejsem příznivkyní mott
a hesel. Takže trošku jinak… Já ráda dělám věci, které mě baví, a ty pak dělám
skvěle. Pokud mě něco nebaví, tak s tím
většinou končím. V tomto kontextu si
přeji, aby mě práce v Kulturním zařízení
Ostrava-Jih hodně bavila, a to tak, aby to
bavilo i všechny ostatní.
INZERCE

z Vzduchotechnika
z Klimatizace
z Topení z Voda

Tel: 596 715 724
603 170 643

WWW.COND-KLIMA.CZ
z Projekce
z Dodávka z Montáž
www.ovajih.cz

SC-370092/01

To, čím bychom chtěli naše klienty
překvapit, si ještě nechám pro sebe, protože ráda mluvím o věcech, až když jsou
perfektně připraveny, a určitě se o nich
včas dozvíte. Nicméně se obyvatelé Jihu
mohou těšit na tradiční akce, které si oblíbili a které rádi navštěvují, jako je např.
stavění májky, slavnosti městského obvodu s poutí, Broučkiádu, Svatováclavské
slavnosti, rozsvěcení vánočního stromu,
táboráky v Bělském lese … Ale i tady plánujeme zpestření a inovaci.

NÁZOR

ZEPTALI JSME SE ZASTUPITELŮ:
V rámci našeho městského obvodu zastřešuje kulturní aktivity zejména Kulturní zařízení Ostrava-Jih, které je příspěvkovou organizací zřízenou Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Ostrava-Jih. Svou činnost provozuje ve třech střediscích - Kulturní dům K-TRIO, kino LUNA a Komorní klub. Pestrou škálu volnočasových aktivit
v obvodu nabízí také Dům kultury Akord, jednotlivé pobočky Knihovny města Ostravy usilují o rozšíření nabídky
aktivit nejen pro čtenáře již dlouhodobě a v neposlední řadě v rámci rozličných grantů podporuje městský obvod
Ostrava-Jih hned několik kulturních akcí, které se v obvodu pravidelně či jednorázově konají. Domníváte se, že je
možnost kulturního vyžití na Jihu dostatečná, jaké kulturní akce preferujete vy a jaké byste ještě v obvodu přivítali?

František Staněk (KDU)

Věra Válková (ČSSD)

Můj vztah ke kultuře. Když se řekne kultura, tak si představím
krásný obraz, sochu, libozvučnou árii, monolog herce, ale i báseň
– výplod lidského ducha. Příroda je jedna velká kulturní galerie,
a to jak s člověkem, tak bez něj.
Vrcholem kultury člověka je chování každého lidského jedince k tomu, co jej obklopuje, jakým způsobem okolí využívá a jak
umožní vstřebávat získané pocity jiným.
Z pohledu odborů, které řídím, nabízíme občanům celou škálu
kulturních a společenských aktivit. Především senioři se mohou
zúčastnit aktivit ve svých klubech, a to jak klubech organizovaných sociálním odborem, tak Kulturním domem Akord.
Jednou z nejzajímavějších a nejatraktivnějších akcí letošní
zimy je Ples seniorů. Každý ze seniorů, který má o svůj kulturní
směr zájem, jistě najde naplnění své touhy mezi členy klubů.
Závěrem bych se zmínil o kultuře, která přerůstá rozměry krásy
a slouží těm nejpotřebnějším. V klubu na Odborářské se skupina
seniorek zabývá pletením a háčkováním. Výsledek jejich činnosti
jsou krásné rukavičky, ponožky a čepičky pro nedonošené děti
ve Vítkovické nemocnici. Díky za tuto činnost.
I toto je kultura!!!

Kulturní zařízení v našem obvodu nabízí širokou škálu akcí
a různých aktivit po celý rok. Myslím, že se opravdu snaží poskytovat kvalitní programy pro náročnější diváky, hostují tady známé
divadelní soubory a osobnosti za přijatelné ceny. Na druhé straně
máme i řadu zábavních akcí pro celé rodiny, které mohou život
ve městě zpestřit a zpříjemnit. Například K-TRIO má každý měsíc
minimálně 6 akcí a k tomu pořádá výstavy a řadu kurzů pro všechny věkové kategorie - vzdělávacích, ale i pohybových a tanečních.
Samozřejmě nikdy nevyhovíme úplně všem, ale každý, kdo
chce, si může v nabídce najít něco pro sebe. Naše zařízení se navíc snaží také držet nízké ceny vstupenek. Stačí se trochu zajímat.
A když zrovna nemáte náladu být mezi lidmi, můžete si půjčit
v knihovně dobrou knihu. Oceňuji především všechny akce pro
rodiny s dětmi, protože ty patří mezi nejnáročnější. Připravit poutavé aktivity pro děti a zároveň zajistit, aby se nenudili rodiče, to
je nelehký úkol. V případě velkých akcí ještě zajistit bezpečnost,
občerstvení a další složky. Kdo si to nikdy nezkusil, ani netuší, jak
je to náročné. Já osobně ráda chodím na rockové koncerty a ty mi
nejen v obvodu chybí. Myslím, že bychom mohli na Jihu pořádat
i tyto koncerty. Vhodné prostory na to máme. Mohly by se konat
např. u bazénu v Zábřehu na přilehlém hřišti. Pozvěme třeba neznámé začínající kapely, které nemají tolik možností se prezentovat na veřejnosti, a současně s nimi i nějakou známou kapelu.

Zdeněk Hübner (Hnutí Ostravak)
Je velmi dobře, že se městský obvod v rámci obecní samosprávy stará o kulturní život svých občanů. Kulturní zařízení Ostrava-Jih svou činnost provozuje v K-TRIO, kině LUNA a Komorním
klubu. Kino LUNA je výjimečné svou životaschopností v době,
kdy jiná kina ustupují multiplexům. Přál bych si, aby LUNA programově více vybočovala ze zajetých kolejí – jako naposledy
s přehlídkou díla krále nezávislého ﬁlmu Jima Jarmusche. V této
souvislosti vnímám pozitivně i skutečnost, že se náš obvod zapojil do letních promítání. Jsem však přesvědčen, že zde je ještě
příležitost ke zlepšení.
Doporučuji odstranit oddělené organizování kulturních akcí
obvodem a KZOJ, které považuji za nesystémové. Dal bych přednost tomu, aby organizace i plán akcí městského obvodu byly
plně v režii profesionálů. V této souvislosti navrhuji upravit ﬁnancování KZOJ tak, ať může veškerý program plánovat v dostatečném předstihu a nemusí spoléhat na objednávky dalších akcí
pořádaných obvodem. Osobně se přimlouvám za vytvoření dlouhodobější koncepce směřování celého zařízení a také za zlepšení
propagace.
Nelze opomíjet ani nabídku jiných subjektů, které nepatří
mezi příspěvkové organizace obvodu, např. DK Akord a pobočky
Knihovny města Ostravy. Vítám také aktivity spolku Jihan, který je
novým prvkem ve zkulturňování života na Jihu. Díky tomuto spolku očekávám zejména zlepšení kulturní práce s veřejným prostorem. Pozitivně vnímám také akce typu Zažít Ostravu jinak, které
umožňují zapojení do kulturního života města všem lidem.
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SENIOŘI

ZLATÁ SVATBA – JOSEF
A VĚRUŠKA KOŘÍZKOVI

S UDRŽOVÁNÍM ZDATNOSTI
POMŮŽE SENIORŮM
FYZIOTERAPEUT
Od března letošního roku budou moci klienti Domů s pečovatelskou službou na ulicích Odborářská a Čujkovova využít možnosti pravidelného skupinového cvičení vedeného zkušeným
odborníkem. Pod dohledem fyzioterapeutky, která bude předcvičovat a celou skupinu metodicky vést, mohou účinně posilovat svaly celého těla a zlepšit tak fyzickou kondici. Cvičení má
seniory hlavně bavit. Důležitý je vznik důvěry od cvičenců a naopak empatie od cvičitelky. Význam pohybové aktivity k upevnění zdraví vyplývá z faktu, že pohyb patří mezi nejzákladnější
potřeby lidského organismu. S pohybem souvisí i kromě kvality
života po stránce biologické samostatná existence člověka. Cvičení budou moci využívat bezplatně a pro zájemce bude možnost
dohodnout se i na individuálních lekcích.

Manželé Kořízkovi si připili na svůj sváteční den
Pan Josef se narodil v únoru 1947 v Lanškrouně. Dětství neměl
jednoduché, od 6 let vyrůstal bez otce, proto on a jeho 3 sourozenci
pomáhali mamince udržovat domek a zahradu. Ve 14 letech už pracoval v papírně. Vyučil se zedníkem v Žamberku, kde potkal svou
osudovou lásku Věrušku, která se v Žamberku učila prodavačkou
elektra. Dne 21. ledna 1967 vstoupili do svazku manželského v Ostravě-Vítkovicích. Po absolvování základní vojenské služby nastoupil
jako bílý zedník do Vítkovických železáren, kde vydržel až do důchodu. Pan Josef neumí odpočívat, práce se mu stala koníčkem.
Paní Věruška se narodila v března 1948 v Javorníku ve Slezsku,
odkud se rodiče po roce odstěhovali do Ostravy–Vítkovic, později
do většího bytu do Ostravy–Zábřehu. Po vyučení nastoupila jako
prodavačka elektra do obchodního domu Horník, později přešla
do Vítkovických železáren, jako směnová dělnice, kde pracovala až
do odchodu do důchodu. K jejím zájmům patří pletení, ruční práce
a luštění křížovek. Manžele Kořízkovi vychovali 2 děti : Petra a Věrku.
Nyní se radují ze čtyř vnoučat: Michala, Marka, Moniky a Lukáše, ze 2 pravnoučat Vojtěcha a Elišky a brzy přibude další pravnouče.
Padesát let společného života manželům Kořízkovým přineslo
nejen mnoho šťastných chvil, ale také je spojila vzájemná tolerance a hlavně si uchovali trvalé lidské hodnoty, které jim pomohly
přenést manželství až do dnešních dní. Blahopřejeme!

PLES SENIORŮ V AKORDU
V loňském roce jsme za podpory vedení městského obvodu
Ostrava–Jih zrealizovali první ples seniorů, který se setkal s velkým ohlasem. Začínají se nám množit dotazy, zda tento ples bude
i v letošním roce. Ano bude! Ples seniorů se uskuteční v neděli
12. 3. 2017 od 15:00 ve velkém sále DK AKORD.
K poslechu, ale hlavně k tanci bude hrát hudební skupina KLASIK. Můžete se těšit na programové vstupy, které návštěvníky
zaujmou a pobaví. Moderátory plesu se stanou Šárka Zubková
a Zdeněk Kačor, kteří provázejí slovem Senior klub.
Vstupenky budou v prodeji od 7. 2. 2017. Záměrně jsme vybrali
první úterý v měsíci, neboť tento den se také koná tradiční Senior
klub. Nicméně v této souvislosti chceme všechny upozornit, že
únorový Senior klub je tentokrát zorganizován jako prohlídka kostela svatého Ducha a sraz je v 15:00 hod. před kostelem.
V klubu AKORD se 7. 3., kromě tradičního programu senioři
přenesou do Austrálie. Tam je zavede ve své cestopisné přednášce Jiří Tomčík.

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 lednu oslavili krásné výročí:
Marie Cholevová
Zdeňka Sedlářová
Alois Merta
Marie Pánková
Adolfa Blahová
Ladislav Blažek
Žoﬁe Kudlová
Břetislav Spurný
Jaroslav Turoň
Marie Fuksíková
Anna Machelová

95 let
94 let
91 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
85 let

Eva Hranošová
Božena Gnojková
Božena Konečná
Ilse Kukolová
Olga Weineltová
Hugo Mandovský
Božena Bílková
Jiřina Teichmanová
Dagmar Čechová
Jaromír Kohn
Květoslava Solánská
Jiří Urant
Marie Krakovčíková
Alexander Nedzelský
Amálie Doležalová
Jiřina Hlaváčová
Anna Hořáková
Danuše Staňková
Margita Argalášová
Dana Martiniková
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85 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
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Jaromír Klečka
Karel Staněk
Evard Přeček
Věra Biolková
Olřich Hloušek
Anna Hrabalová
Josef Zicháček
Alois Červenka
Luděk Skotnica
Jaroslav Teda
Bronislava Holaňová
Antonín Maňásek
Jiří Aron
Milan Hubert
Ladislav Řimánek
Milena Trnková
Bohuslav Garzina
Rudolf Wrchovecký

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

HISTORIE

Z KRONIKY CHOLEVOVA RODU
Dřevěný kostel sv. Kateřiny v nedaleké Hrabové dodnes obklopují pozůstatky původního hřbitova s prostými kamennými či litinovými kříži. Od středověku až do počátku 20. století zde byli pohřbíváni také obyvatelé sousední
Hrabůvky. Svou bohatostí se liší pouze jediný z křížů. Vyroben je z černého leštěného mramoru a nalezneme na něm
zachovalou podobiznu staršího muže. Je jím Jan Choleva (1851-1908), jeden z nejbohatších sedláků, kteří žili v Hrabůvce na počátku minulého století.
péči o své malé děti ještě téhož roku sňatkem s tehdy osmnáctiletou Františkou
Piskořovou ze sousední Hrabové, s níž
měl v následujících letech dalších osm
dětí. Jan Choleva se v obci těšil velké vážnosti, a když v červenci roku 1908 zemřel,
zanechal po sobě velký majetek.

Dělení majetku
Demolice budov u Cholevova gruntu s budovou školy v pozadí z důvodu výstavby Nové
Místecké (počátek 70. let)

Cholevův rod
Cholevovi patřili mezi nejstarší selské rody, které žily
na území našeho obvodu.
Samotné příjmení „Choleva“ se stalo během staletí v Hrabůvce a okolních
obcích velmi rozšířeným,
jak dokládají například
útržkovité zprávy z 18. století. V té době byla Hrabůvka
malou vsí s necelými 40 domy,
v nichž žilo hned několik Cholevů
různého sociálního postavení. Nejpřednější z nich zastávali dokonce pozici
dědičných fojtů, tedy jakýchsi zástupců
vrchnosti s právem soudit sousedské
spory a pravděpodobně také provozovat
výčep vrchnostenské pálenky a piva.

Rodový statek
Příběh Cholevova rodu získává jasnější obrysy až na počátku 19. století,
kdy se děd Jana Cholevy, který byl v té
době rovněž fojtem, usídlil na statku č. 28
v současnosti již zaniklé části Hrabůvky.
Cholevův grunt stál v prostoru dnešní
haldy v těsném sousedství Místecké silnice u autobusové zastávky Moravská.
Ke statku náležely rozsáhlé plochy polí,
luk a rybníků, které tvořily pás široký
přibližně 300 metrů, rozprostírající se
v délce necelých tří kilometrů mezi řekou
Ostravicí a Bělským lesem. Dnes bychom
delší strany tohoto pásu mohli vymezit
ulicemi Úlehlova a Na Čtvrti a za Závodní
ulicí okraji Jubilejní kolonie.

Pohnutý osud
Přestože byl děd Jana Cholevy jedním
z nejbohatších sedláků, nevyhnuly se ani

jeho rodině tragédie. V roce 1847
zachvátila Hrabůvku epidemie
tyfu, na který v následujících
dvou letech zemřela téměř
pětina obyvatel obce, mezi
nimi i děd Jana Cholevy
s manželkou a nejstarším
synem - dědicem gruntu.
Statek s rozsáhlými majetky tak připadl mladšímu
tehdy dvaadvacetiletému synovi Františkovi. I přes své mládí
si dokázal udržet postavení jednoho z nejvýznamnějších sedláků a po celá
šedesátá léta až do roku 1873 byl rovněž
starostou obce. Právě v této době začínal
prudce stoupat význam Hrabůvky, která
se stala místem života nových obyvatel,
přicházejících pracovat do nedalekých
Vítkovických železáren a dalších ostravských průmyslových podniků. Díky iniciativě Františka Cholevy v Hrabůvce vznikla
v roce 1872 vůbec první škola, a děti tak
již nemusely docházet do sousední Hrabové. Během svého života se Františku
Cholevovi a jeho manželce narodilo devět
dětí, z toho dvakrát dvojčata. V prvních
letech života a během dospívání však postupně šest z těchto devíti dětí zemřelo
a dědicem majetku se stal jediný přeživší syn Jan, kterému v roce 1876 předal
František Choleva hospodářství a se svou
manželkou odešel na výminek.

Vdova Františka se již v roce 1909 znovu provdala a ještě téhož roku dochází
k prvnímu prodeji pozemků pro stavbu
nové obecné školy (budova bývalého
soukromého gymnázia u tram. zastávky
Moravská). V roce 1911 odprodala vdova,
stejně jako další hrabůvští sedláci, velkou
část pozemků mezi statkem a řekou Ostravicí Vítkovickým železárnám pro budoucí struskovou haldu. Železárny po první
světové válce odkoupily také velkou část
polí Cholevova statku u dnešní Závodní ulice, na nichž následně vystavěly pro
své zaměstnance Jubilejní kolonii. V této
době byla rozparcelována také pole mezi
Místeckou a Závodní ulicí, na nichž začaly
postupně vznikat menší usedlosti nových
obyvatel Hrabůvky. Synové Jana Cholevy
hospodařili na zbylých pozemcích ještě
na počátku 30. let, kdy nejmladší syn Vilém statek výhodně odprodal a zakoupil
nový ve Vratimově. Po více než sto letech
tak skončila historie Cholevova gruntu.
Na základě výzkumu
A. Obůrky zpracoval Tomáš Majliš

Jan Choleva
Jan Choleva pokračoval v šlépějích
svého otce. V letech 1882-1891 byl starostou obce a podílel se na jejím rychlém stavebním rozvoji. Se svou ženou Marianou
měli osm dětí. Když však jeho manželka
v roce 1891 předčasně zemřela, zajistil
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DIÁŘ

DŮM KULTURY AKORD
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511,
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz
7. 2. – 15:00 / Kostel sv. Ducha
SENIOR KLUB
Pravidelné setkání seniorů se v únoru nekoná
v Akordu, ale v kostele sv. Ducha (před kinem
Luna).
Vstup zdarma
9. 2. – 19:00
Premiéra inscenace přímo v DK Akord!!!
Martin McDonagh:
PORUČÍK Z INISHMORU – Divadlo Verze
Černá satirická komedie v tarantinovském duchu.
Martin McDonagh, v současnosti jeden z nejúspěšnějších mladých anglicky píšících autorů, se
tentokrát rozhodl napsat ryzí komedii. A stvořil
přímo ďábelskou grotesku, černou jako kočka,
co vám v noci přejde přes cestu. Odehrává se
na malém irském ostrově Inishmoru a za hrdiny
má vedle prostých, po klidu toužících vesničanů, pubertální anarchistku a mladistvého teroristu, jejichž vzájemná láska je sice silnější než
láska k všeobecně vážené teroristické organizaci, ne však silnější než cit k jejich milovaným,
huňatým, nevinným, čtyřnohým kamarádům.
Kdo tedy zabil Prcíka Tomeše? To je to, oč tu
běží. Zbraně, láska, mrtvoly, gagy, zvířátka, výbuchy, mučení, polibky, to vše zde lze najít.
Hrají: Jan Dolanský, Igor Chmela, Ladislav
Hampl, Linda Rybová a Alexander Minajev
Režie: Thomas Zielinski
Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč
11. 2. - 19:00
III. Společenský ples Mobilního hospice Ondrášek
K tanci hraje skvělá skupina Bandaband
a Václav Fajfr, po půlnoci DJ. Dále v programu
taneční vystoupení TK Pierro Forte Ostrava
a Quick step TŠ Mirka Spáčila. Večerem provází
Vladimír Polák. Bohatá tombola. Přijďte se pobavit a vaší účastí tak podpořit MH Ondrášek.
Vstupné 400 Kč (přípitek a večeře v ceně)
11. 2. - 19:00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Pro všechny milovníky společenského tance
a dobré zábavy. Hudební režie: Vladimír Koždoň. Vstupné 99 Kč
12. 2. – 16:00 / Klub Akord
KARNEVAL S MYŠKOU KLÁRKOU A VEVERKOU TERKOU
Maškarní rej pro děti, tanečky, soutěže a spousta legrace.
Vstupné 80 Kč
13. 2. - 17:30 / Malá galerie
365 dní Skryté Identity - vernisáž
Vernisáž fotograﬁcké výstavy Romany Kroupové (Romanix Kroupoving).
Výstava obsahuje vybrané fotograﬁe z projektu „365 dní skryté identity“. Autorka po dobu
jednoho roku každý den vytvářela unikátní
fotograﬁe na téma skrytá identita a každou
z nich pak opatřila citátem do života, což prohlubuje význam fotograﬁí.
Vstup zdarma
14. 2. – 19:00
Maria Goos:
FUK! – Divadlo pod Palmovkou
Současná černá komedie o úskalích mužského
středního věku.
Děj komedie začíná v momentě, kdy se přátelé

setkávají po delší době u Petra v bytě, aby mu
pomohli z velkého maléru. Petr je pracovníkem
městského úřadu, jenž po něm k jeho překvapení chce vrátit všechny obrazy, které Petr dostal
darem během let od kolegů z práce v domnění, že jsou zcela bezcenné. Jejich hodnota však
nyní závratně stoupla a Petr je již ani nemá,
protože je výhodně rozprodal a na zaplacení
úřadem požadované náhrady nemá prostředky.
Setkání kamarádů, zdravících se již od dob svého mládí přidrzlým pokřikem „fuk“!“, se ale postupně zvrhne ve vzájemné trumfování, během
kterého se snaha pomoci příteli dostává na
druhou kolej. Zato však vycházejí na povrch nečekané a bizarní skutečnosti jejich životů, které
jsou jak k smíchu, tak z nich i někdy zamrazí.
Hrají: Jiří Langmajer, Martin Hruška, Ondřej Volejník, Zdeněk Kupka a Branna Teresa
Režie: Petr Zelenka
Vstupné
Levnější vstupenky a lepší místa k sezení pořídíte zakoupením celého cyklu „DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2017“ v pokladně
DK Akord.
17. 2. – 19:00
25. Reprezentační ples městského obvodu Ostrava-Jih
Hvězdou večera bude populární slovenská skupina NO NAME. Dále v programu
hudební skupina HAMLETI, akrobati DAEMEN, k tanci hraje skupina Jupiter, v klubu
DJ. Vstupné 500, 450, 400 a 350 Kč
24. 2. – 20:00
8. OLDIES PLES
K tanci a poslechu zahraje skupina COVERBAND a DJ, těšit se můžete na taneční vystoupení CZECH LINDY HOPPERS PETR + HANKA,
hostem večera bude HEIDI JANKŮ. Pořádá Válek and Válek production – www.valekavalek.
cz.
Vstupné: s večeří 450 Kč, bez večeře 350 Kč
28. 2. - 17:00 / Klub Akord
STUD2NA: ZDIVIDLA X POEZIE
Projekt STUD2NA neboli Studnice studentských nápadů pokračuje také v roce 2017. Tentokrát se těšte na podvečer plný poezie - recitační soutěž studentů a mládeže ze souboru
ZDIVIDLA.
Vstup zdarma

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
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.
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PŘIPRAVUJEME
1. 3. – 19:00
KORESPONDENCE V+W – Divadlo Na zábradlí
Výpověď o životě mimořádných lidí v nelehké
době. Režie Jan Mikulášek, hrají Jiří Vyorálek
jako Jan Werich a Václav Vašák jako Jiří Voskovec.
4. 3. – 10:00
MICHALOVA BRNKAČKA
... aneb Když se Michal dobře naladí. Aby si
mohl Michal zabrnkat na svůj nový hudební
nástroj, potřebuje struny. Když mu je nepůjčí
bendžo, ani harfa a basa taky ne, rozhodne
se, že si poradí sám. Přeci vymýšlet „světové“
vynálezy je pro Michala „brnkačka“. Stejně
tak složit z not písničku bude pro něj nakonec
hračka! Hrát si, zahrát si můžeš i ty, když se
přijdeš podívat! Michal Nesvadba z Kouzelné
školky v interaktivním pořadu pro děti.
4. 3. - 20:00 / Klub Akord
HECOVNÍ DISKOVEČER se souborem NAHODILE
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.
12. 3. - 15:00
PLES SENIORŮ
Předprodej vstupenek od 7. 2. v pokladně DK
Akord, od 8. 2. i přes on-line rezervační systém
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
2. 2. v 17.00 hod.
POHLEDY DO KRAJINY - VERNISÁŽ
5., 12., 19., 26. 2. v 17.00 hod.
TANEČNÍ VEČERY Živá hudba, pro příznivce
společenského tance se skupinou DOMINO.
Vstupné 40 Kč, předprodej KD K-TRIO.
9. 2. v 17.30 hod.
ŽIJME V SOULADU S PŘÍRODOU Přednáška
pro každého, kdo chce udělat něco pro své
zdraví a podporu imunity. Dozvíte se, jaké potraviny je vhodné jíst v tomto období a které
orgány je dobré podporovat. Význam detoxikace právě na jaře. Přednáší Radmila Odstrčilíková. Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO
16. 2. v 17.30 hod.
CESTA RYTMU Dvouhodinový hudební
workshop s bubnováním na africký rituální
buben Djembe. Dozvíte se zajímavosti o životě v Africe u národa Mandeng a vyzkoušíte
netradiční aktivitu a hudební nástroje. Vede
Palo Nowak, www.soro.cz a www.camara.cz.
Zapůjčení bubnů v ceně, ale můžete si přinést
i vlastní. Vstupné 90 Kč, předprodej KD K-TRIO

DĚTEM
19. 2. 2017 10 hod.
NAŠEL SE MEDVĚD II aneb Záhadný únos.

DIÁŘ

POZOR! Dobrodružství ztraceného medvěda
pokračuje. Jindřiška, Andula a Božena pátrají
po tom, komu patří medvěd! Kdo se přihlásí na
inzerát? Tentokrát s námi medvídek procestuje Japonsko, Indii a Austrálii. Divadlo pro děti
v kině LUNA. Vstupné 50 Kč, předprodej KD
K-TRIO.

VÝSTAVY
GALERIE K-TRIO
od 2. 2. POHLEDY DO KRAJINY Výstava obrazů: Milada Bezděková, Renáta Cimmrová, Jiřina
Kalová, Stanislava Habrová, Olga Bubeníková,
Ivona Podešvová, Dráža Kristýnková, Jarka
Ochmanová, Soňa Vysloužilová.
RESTAURACE K-TRIO
„SICILIA BELLA“ TVÁŘE SICÍLIE – výstava fotograﬁí Jaroslav Prokop - restaurace K-TRIO.

KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
3. 2. v 19.00 hod.
BRAN Koncert k albu Beaj vat! Pestrá deska
nabízí osobitě zpracovaný bretaňský folklor.
Vstupné 130 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS
a v den akce na místě od 18.30.
4. 2. v 17.00 hod.
KDYŽ DVA SE RÁDI MAJÍ V programu zazní
nejznámější operetní melodie. Účinkují Eva
Zbrožková, Peter Svetlik – zpěv, Regina Bednaříková – klavír, Alena Bastlová - průvodní slovo.
Vstupné 120 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS
a v den akce na místě od 16.30.
21. 2. v 19.00 hod.
THE LED FARMERS Irská kapela poprvé v ČR.
Koncert indiefolkové kapely, která svým nezvyklým pojetím zaujala širokou škálu posluchačů. Vstupné 130 Kč, předprodej KD K-TRIO,
OIS a v den akce na místě od 18.30.
24. 2. v 19.00 hod.
FEMI TEMOWO TRIO (GB/CZ) Britský jazzový kytarista a zpěvák. Femi Temowo – kytara,
zpěv, Petr Dvorský – kontrabas, Kamil Slezák
– bicí. Vstupné 160 Kč, předprodej KD K-TRIO,
OIS a v den akce na místě od 18.30.
28. 2. v 18.00 hod.
„TAM, NA KONCI CESTY, JE POLE S HVĚZDAMI. O legendární svatojakubské poutí, přednáška
s projekcí Pavla Hamzy. Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO a v den akce na místě od 17.30.

KINO LUNA
Kino LUNA, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
1. 2. v 15.30 hod.
TROLLOVÉ /2D/ (Trolls, USA 2016)
Animovaný / dobrodružný / rodinný / fantasy,
české znění, přístupný 92 minut. Vstupné 100 Kč.
1. 2. v 17.30 hod.
V rámci kolekce ﬁlmů krále nezávislého ﬁlmu
Jima Jarmusche uvádíme
NOC NA ZEMI ( Night on Earth, Fr., Něm., USA,
VB, Jap. 1991)
Malý, moudrý a zároveň velmi zábavný snímek,
zasluhující si svou inteligencí, humorem a myšlenkovou náplní pozornost všech ctitelů dobrého ﬁlmu. České titulky, od 12 let, 129 minut.
Vstupné 80 Kč.

1. 2. ve 20.00 hod.
PASAŽÉŘI (Passengers, USA 2016)
Sci-ﬁ / dobrodružný, české titulky, od 12 let,
116 minut. Vstupné 100 Kč.
2. – 3. 2. v 15.30 hod. a 4. – 5. 2. ve 13.30 hod.
ANDĚL PÁNĚ 2 (ČR 2016)
Divácky úspěšná pohádková komedie, režie
J. Strach, 99 minut. Vstupné 100 Kč
4. – 5. 2. v 15.45 hod.
VÍKENDOVÁ PŘEDPREMIÉRA NEJNOVĚJŠÍHO
ANIMÁKU PRO DĚTI!
LEGO ® BATMAN FILM /2D/ (The Lego Batman
Movie, USA 2017)
Animovaný / dobrodružný / komedie / fantasy
/ rodinný, české znění, 104 minut.
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
2. – 5. 2. v 17.45 hod.
PSÍ POSLÁNÍ (A Dog´s Purpose, USA 2017)
Dobrodružný / komedie / rodinný / fantasy,
české znění, přístupný, 100 minut. Vstupné
110 Kč.
2. – 5. 2. ve 20.00 hod.
KRUHY (Rings, USA 2017)
Horor / drama, české titulky, od 15 let, 102 minut. Vstupné 120 Kč.
6. – 8. 2. v 15.30 hod.
ANDĚL PÁNĚ 2 (ČR 2016)
Divácky úspěšná pohádková komedie, režie
J. Strach, 99 minut. Vstupné 100 Kč
6. 2. v 17.30 hod.
ČERVENÁ ŽELVA (La Tortue Rouge, Japonsko
/ Belgie / Francie 2016)
Animovaný / fantasy, české titulky, přístupný,
80 minut. Vstupné 60 Kč.
6. – 8. 2. ve 20.00 hod.
PŘÍCHOZÍ (Arrival, USA 2016)
Drama / mysteriózní / sci-ﬁ / thriller, české titulky, od 12 let, 117 minut. Vstupné 90 Kč.
7. 2. v 17.30 hod.
RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ (ČR / SR 2016)
Životopisný / dokument, od 12 let, 90 minut.
Vstupné 70 Kč.
8. 2. v 17.30 hod.
V rámci kolekce ﬁlmů krále nezávislého ﬁlmu
Jima Jarmusche uvádíme
TAJUPLNÝ VLAK (Mystery Train, USA /Japonsko 1989) Komedie / drama / krimi / povídkový, české titulky, od 12 let, 120 minut. Vstupné
80 Kč.
9. – 12. 2. v 15.30 hod.
LEGO ® BATMAN FILM /3D/ (The Lego Batman
Movie, USA 2017)
Animovaný / dobrodružný / komedie / fantasy / rodinný, české znění, 104 minut. Jednotné
vstupné 130 Kč.
9. – 12. 2. v 17.45 hod.
RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA /2D/
(Resident Evil: The Final Chapter, Německo /
Austrálie / Kanada / Francie 2016)
Akční / horor / sci-ﬁ / thriller, české titulky, od
15 let, 107 minut. Vstupné 110 Kč.
9. – 22. 2. ve 20.00 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY (Fifty Shades
Darker, USA 2017)
Už žádná pravidla. Už žádná tajemství.
Další kapitola pikantní romance o vztahu dominantního milionáře Christiana Greye a submisivní studentky Anastasie Steeleové. Tentokrát
ﬁlm bude nejen romantický, ale i dost napínavý, což naznačuje i v názvu, přechodem od šedi
k temnotě. České titulky, od 15 let, 117 minut.
Pozor – do 8. 2. jsou vstupenky ve zvýhodně-
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ném předprodeji s věnovací kartičkou!
Premiérový týden - vstupné 140 Kč, od 16. 2.
vstupné 130 Kč.
13. – 22. 2. v 15.30 hod.
LEGO ® BATMAN FILM /2D/ (The Lego Batman
Movie, USA 2017)
Animovaný / dobrodružný / komedie / fantasy
/ rodinný, české znění, 104 minut.
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
13. 2. v 17.45 hod.
VŠECHNO NEBO NIC (ČR 2017)
Komedie / romantický, režie M. Ferencová, od
12 let, 107 minut. Vstupné 60 Kč.
14. 2. v 17.45 hod.
„VALENTÝNSKÉ KINO“ - ZA LÁSKOU VZHŮRU!
Romantická komedie o tom, že láska nezná
hranice a v případě 1,5metrového Alexandra
– ani výšku. České titulky, od 12 let, 118 minut.
Valentýnské vstupné 20 Kč a vstup zdarma pro
partnerské dvojice, kde žena je vyšší než muž!
15. 2. v 17.30 hod.
V rámci kolekce ﬁlmů krále nezávislého ﬁlmu
Jima Jarmusche uvádíme
MIMO ZÁKON (Down by Law, USA / Německo
1986)
Minimalistický snímek o zatčení, uvěznění
a společném útěku tří naprosto odlišných
mužů: Zacka (Tom Waits), Jacka (John Lurie) a Boba (Roberto Benigni). České titulky,
od 12 let, 107 minut. Vstupné 80 Kč.
16. – 19. 2. v 17.45 hod.
JACKIE (Jackie, USA / Chile, 2016)
Životopisný / drama, české titulky, od 12 let,
95 minut. Vstupné 90 Kč.
19. 2. v 10.00 hod.
NAŠEL SE MEDVĚD II ANEB ZÁHADNÝ ÚNOS
(divadélko)
POZOR! Dobrodružství ztraceného medvěda
pokračuje. Jindřiška, Andula a Božena pátrají
po tom, komu patří medvěd! Kdo se přihlásí na
inzerát? Tentokrát s námi medvídek procestuje
Japonsko, Indii a Austrálii. Vstupné 50 Kč.
20. 2. v 17.30 hod.
ZNIČENI LÁSKOU (Éperdument, Francie / Belgie 2016)
Drama, české titulky, od 12 let 110 minut. Vstupné 60 Kč.
22. 2. v 10.00 hod.
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
(více info - kino.luna@kzoj.cz)
21. 2. v 17.30 hod.
LA LA LAND (La La Land, USA 2016)
Drama / komedie / muzikál / romantický, české
titulky, od 12 let, 127 minut. Vstupné 60 Kč.
22. 2. v 17.30 hod.
V rámci kolekce ﬁlmů krále nezávislého ﬁlmu
Jima Jarmusche uvádíme
PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ (Stranger Than Paradise, USA / Německo 1984)
Komedie / drama / road movie, české titulky,
od 12 let, 89 minut. Vstupné 80 Kč.
23. – 26. 2. v 15.30 hod.
PES RO(C)KU (Rock Dog, USA / Čína 2017)
Pes, který zpívá, nekouše. Animovaná komedie, české znění, přístupný, 80 minut. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč
23. – 26. 2. v 17.45 hod.
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY (Fifty Shades
Darker, USA 2017)
Další kapitola pikantní romance o vztahu dominantního milionáře Christiana Greye a submisivní studentky Anastasie Steelové. České

www.ovajih.cz
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titulky, od 15 let, 117 minut. Vstupné 120 Kč.
23. – 26. 2. ve 20.00 hod.
JOHN WICK 2 (John Wick: Chapter Two, USA
2017)
Akční / krimi / thriller, české titulky, od 15 let.
Vstupné 110 Kč.
27. 2.- 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.
27. 2. v 17.45 hod.
EGON SCHIELE (Egon Schiele: Tod und
Madchen, Rakousko / Lucembursko 2016)
Životopisný / drama, české titulky, od 15 let,
109 minut. Vstupné 60 Kč.
27. - 28. 2. 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.
28. 2. v 17.30 hod.
MÍSTO U MOŘE (Manchester by the Sea, USA
2016)
Drama, české titulky, od 12 let, 137 minut.
Vstupné 110 Kč.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

POBOČKA Dr. MARTÍNKA

Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava–Hrabůvka,
599 522 303, hrabuvka@kmo.cz
11. 2. 9.00 - 11.30
NA KŘÍDLECH - výtvarná dílna; přijďte si vyrobit papírové letadélko a staňte se na chvíli
pilotem
25. 2. 9.00
KVAK, ŽBLUŇK A ZAHRÁDKA - pohádka
o dvou kamarádech a jednom semínku, které nechtělo růst, doplněná výtvarnou dílnou;
v rámci knihovnického klubu Martínek pro děti
předškolního věku a jejich rodiče
celý měsíc během půjčování
BROUČCI A TI OSTATNÍ - tematická výstavka
knih k výročí narození ilustrátora Jiřího Trnky
celý měsíc během půjčování
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dětské
čtenáře knihovny zaměřená na četbu a znalosti
přečtených knih
INTERNET PRO SENIORY - bezplatné hodinové školení pro naše čtenáře seniory; určeno
začátečníkům a mírně pokročilým, je nutné se
předem objednat

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
2. 2. 16.00
VE VÍRU ZIMY - veřejné čtení z knihy Sportovní
pohádky Z. Pospíšilové
9. 2. 15.00 - 17.00
ČEPICE PRO SNĚHULÁKA - tvůrčí dílna; výroba z vlny a papírových ruliček
16. 2. během půjčování
NA SNĚHU A NA LEDĚ - soutěžní kvíz zaměřený na zimní sporty

23. 2. 15.00 - 17.00
ZIMNÍ RADOVÁNKY - zábavné soutěžní odpoledne se zimní tematikou
celý měsíc během půjčování
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dětské
čtenáře knihovny zaměřená na četbu a znalosti
přečtených knih

Světové hity upravené do jedinečné gregoriánské podoby přepraví posluchače do jiného
časoprostoru a inspirují každého k přemítání
nad svým životem.
3. 2. v 17,00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC KOMETA BRNO
utkání hokejové extraligy

ZÁVODNÍ

11. 2. v 13,15
FED CUP - ČESKÁ REPUBLIKA - ŠPANĚLSKO
1. kolo světové skupiny

9. 2. a 13. 2. 14.00 - 17.00
Z LÁSKY - tvůrčí dílna; tvorba srdíček z polokartonu, papírové krajky a kolíčků

12. 2. v 13,00
FED CUP - ČESKÁ REPUBLIKA - ŠPANĚLSKO
1. kolo světové skupiny
17. 1. v 17,00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC VERVA LITVÍNOV utkání hokejové extraligy

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

15. 2. 15.30 - 17.30
OD KNIH K MÉDIÍM - další setkání Klubu přátel
historie a literatury v knihovně
celý měsíc během půjčování
SVATÝ VALENTÝN - test pro starší děti
celý měsíc během půjčování
UHÁDNI DRUHÉHO Z POHÁDKOVÉ DVOJICE jednoduchá doplňovačka pro mladší děti

21. 1. v 17,00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC PSG ZLÍN utkání
hokejové extraligy

GURŤJEVOVA

24. 1. v 17,00
HC VÍTKOVICE RIDERA – BÍĹÍ TYGŘI LIBEREC
utkání hokejové extraligy

celý měsíc během půjčování
MRAZÍK - interaktivní soutěž a tvůrčí dílna

28. 1. v 17,00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLOMOUC utkání hokejové extraligy

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

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.

ATLETICKÁ HALA
14. 2. v 16:30
CZECH INDOOR GALA 2017 XIII. ROČNÍK
OSTRAVSKÉ LAŤKY
18. – 19. 2.
MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK V ATLETICE

Gurťjevova 8, Ostrava–Zábřeh
www.svczabreh.cz

25. 2. v 9:00
JUDO GRAND PRIX OSTRAVA 2017 U13, U15

4. 2. 2017 Karneval – akce pro rodiny s dětmi,
od 15 h, info: p.Smeták

26. 2. v 9:00
JUDO GRAND PRIX OSTRAVA 2017 U18, U23

18. 2. 2017 Ostravské sportovní ligy – ﬂorbal,
info: p. Nováček

MĚSTSKÝ STADION

19. 2. 2017 Ostravské sportovní ligy – aerobic,
info: p. Nováček
23. – 24. 2. 2017 Obvodní recitační soutěž,
info: p. Řehořová
Nabídka jarních příměstských táborů a přihlášky
na letní pobytové tábory již na všech na recepcích.
Připravujeme školení hlavních vedoucích
s akreditací MŠMT, info: p.Kovářová

POBOČKA V ZÁLOMU 1,

Ostrava – Pískové Doly, tel. 724 034 750
13. 2. 2017 Dárečková dílna aneb Valentýn se
blíží, 15.30-18 h,

25. 2. v 14:30
FC BANÍK OSTRAVA – FC HLUČÍN přátelské
fotbalové utkání

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
5. 1.–21. 2. Výstava obrazů Jiřího Pola

POBOČKA DUBINA,
J. Matuška 26a, tel. 727 856 841
10. 2. 2017 Valentýnská dílna, 16-18 h,

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

OSTRAVAR ARÉNA
2. 2. v 19,00
GREGORIAN – MASTERS OF THE CHANT
GREGORIAN jsou jiní, nenapodobitelní
a dokonalí - svou hudbu dovedli až k magické
dokonalosti - každý nástroj a hlas mají své nezaměnitelné místo a tvoří dokonalou harmonii.
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7. 2. v 10,00 hod.
Galerie Chagall: Prohlídka výstavy Augustin
Mervart a malíři Beskyd
Sraz na zastávce tramvaje Kotva.
15. 2. ve 14,00 hod.
Kavárna pro pamětníky: Přednáška s projekcí
o Ing. Hugo Maromovi, zachráněném Wintonově dítěti
17. 2. v 15,00 hod.
Beseda s psychiatrem MUDr. Janem Cimickým, CSc.
Srdečně zveme na besedu s českým psychiatrem, spisovatelem, scénáristou a dramaturgem MUDr. Janem Cimickým, CSc. do
Charitního střediska Gabriel - komunitního
centra pro seniory, Čujkovova 3165/40a v Ostravě-Zábřehu. Beseda s autogramiádou k nové
knize „Téměř jasný případ“ proběhne v pátek

DIÁŘ

17. 2. 2017 v 15 h. Vstup zdarma, kapacita sálu
je omezená. Více informací na tel.: 599 527
590, 737 610 758 nebo na webu www.ostrava.
charita.cz
21. 2. v 15,30 hod
Akce k 10. výročí CHS Gabriel:
Deset let nabízí služby pro seniory komunitní centrum v Charitním středisku Gabriel
v Ostravě-Zábřehu. Posláním centra je prostřednictvím sociální služby přispět ke snížení
osamělosti a k udržování soběstačnosti a samostatnosti seniorů. V rámci aktivit střediska
nabízí Charita Ostrava aktivizační programy,
jako jsou výtvarné činnosti, kurzy práce na
PC, přednášky a besedy, vernisáže atd. Jako
připomínka a poděkování za deset let provozu
proběhne přímo v centru 21. 2. 2017 od 15.30 h
děkovná modlitba, představení jednotlivých
aktivit seniorů, koncert a od 17:00 h vernisáž
obrazů „Příroda a portrét“ malíře Zdeňka
Kračmára v místní seniorské galerii G. Srdečně
zveme širokou veřejnost. Kontakt: Charitní

středisko Gabriel – komunitní centrum pro seniory, Čujkovova 3165/40a v Ostravě-Zábřehu

12. 2. v 15:00
Florbal – 1.SC Vítkovice (Junioři)

28. 2. v 16,00 hod
Odpoledne s písničkou: Písničky s saxofonem.
Hraje Pete - Sax.

12. 2. v 18:00
Florbal – 1.SC Vítkovice (TIPSPORT superliga
muži)

SPORTOVNÍ CENTRUM
DUBINA
Horní 287/81, Ostrava–Dubina,
tel.: 721 177 300, www.scdubina.cz
4. 2. 8:00–21:00
Fotbal – MFK Vítkovice 1919 (turnaj fotbalových přípravek)
5. 2. 8:00–21:00
Fotbal - MFK Vítkovice 1919 (turnaj fotbalových přípravek)
10. 2.–12. 2.
Futsal – Baník Ostrava (mezinárodní turnaj
Ostrava Cup 2017)
11. 2. v 19:00
Florbal – 1. SC Vítkovice (Junioři)

17. 2. v 20:00
Futsal – Baník Ostrava (2 liga futsalu)
18. 2. 9:00–16:00
Futsal – I.S.C. SPORTS (Golden Tour 2017)
19. 2.
Futsal – MFK Vítkovice 1919 (turnaj ženy)
19. 2. v 18:00
Florbal – 1.SC Vítkovice (Extraliga ženy)
25. 2. 9:00–16:00
Futsal – I.S.C. SPORTS (Golden Tour 2017)
25. 2. v 17:00
Florbal – 1.SC Vítkovice (Juniorky)
26. 2. 8:00–14:00
Florbal – 1.SC Vítkovice (přípravka Lvíčata)
26. 2. v 15:00
Florbal – 1.SC Vítkovice (Juniorky)

ZKRÁŠLOVACÍ SPOLEK JIHAN V JUBILEJNÍ KOLONII

SC-370041/01

18. února připomene Zkrášlovací spolek JIHAN několika formami minulost Jubilejní kolonie v Hrabůvce. Ve 14.15 hod. začne od tramvajové
zastávky Jubilejní kolonie komentovaná prohlídka kolonie vedená Tomášem Majlišem. Kapacita osob v rámci prohlídky je omezená, místo si zájemci musí rezervovat na tel. č. 605 437 296. Součástí prohlídky bude instalace informační tabule, která připomene historii knihovnictví ve staré
Hrabůvce. Na knihovny zavzpomínají i pamětníci. Druhá část akce proběhne v restauraci Ostravarna na Hasičské ulici (vchod z ulice Letecké,
poslední blok bývalých učňovských domovů). Budou se zde promítat historické snímky z Jubilejní kolonie a krátký ﬁlm z roku 1928, na němž je
zachyceno slavnostní předání kolonie dělníkům Vítkovických železáren. Fotoprojekci stručně doplní slovem Petr Přendík. Tuto část akce mohou
navštívit zájemci bez omezení počtu osob a nutnosti rezervace. Projekce začne v 15.30 hod. Vstup na obě části akce volný.
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www.ovajih.cz

ŠKOLY

ZŠ B. DVORSKÉHO POŘÁDÁ V ZIMNÍCH
MĚSÍCÍCH OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI
Stejně jako v loňském roce i letos pořádá ZŠ a MŠ B. Dvorského
pro žáky 2. stupně ozdravný pobyt. Tato akce, která je spoluﬁnancována statutárním městem Ostrava prostřednictvím Fondu pro
děti ohrožené znečištěním ovzduší, nabízí dětem aktivní pobyt ve
zdravém prostředí v období, které je nejvíce zatíženo exhalacemi.
V rámci pobytu, který se v letošním roce uskuteční v termínu
18. 2. – 3. 3. 2017 v Beskydech, bude probíhat výuka sjezdového
lyžování a snowboardingu v lyžařském areálu Kohútka, žáci se
rovněž seznámí se základy běžeckého lyžování. V rámci relaxace
navštíví účastníci pobytu také plavecký bazén a zajímavá místa
v Beskydech. Cílem je nabídnout dětem maximální sportovní vyžití
a ukázat jim možnosti aktívního trávení volného času. Zároveň je
důležité seznámit děti s místem konání a jeho okolím.
V loňském školním roce se ozdravného pobytu, který se konal v Karlově pod Pradědem, účastnilo 90 dětí ZŠ B. Dvorského
a celá akce sklidila velký úspěch. Žáci se v rámci pobytu věnovali
sjezdovému a běžeckému lyžování, turistice, plavání, a dokonce
se zúčastnili závodů v rámci projektu S ČT NA VRCHOL. „Věříme,

Čistý vzduch, krásná příroda a slunečné počasí provázely děti
na každém kroku
že i letošní ozdravný pobyt, o který mají děti velký zájem, se vydaří a žáci se budou vracet spokojení a plní příjemných zážitků,“
Miloš Kosík, ředitel, ZŠ B. Dvorského

AUTOGRAMIÁDA NA SRBSKÉ

OTEVŘENÍ STŘEDISKA
BOJOVÝCH UMĚNÍ V HRABŮVCE
Od 1. února 2017 můžete využít rozmanité nabídky kurzů
Střediska bojových umění, které otevírá nové prostory v Ostravě
Hrabůvce, ul. Tlapákova 17a ve spolupráci s ÚMOb Ostrava-Jih.
Český svaz Wa-tejitsu (ČSWABU), který je provozovatelem Střediska bojových umění, působí v obvodu Ostrava-Jih již od roku
1992. Díky podpoře starosty Ostrava-Jih Martina Bednáře, radní Markéty Langrové a také ostatních členů rady Ostrava–Jih
a ostatních, kteří nás podporují v naší činnosti, se výuka ČSWABU pro děti, mládež i dospělé přesouvá do zrekonstruovaných
prostor.
V kurzech karate, sebeobrany a tai chi Český svaz Wa-te jitsu
nabízí zajímavý koncept výuky který je určený pro děti, juniory,
ale i pro dospělé. Na kurzech se vytváří unikátní podmínky pro
zábavu, ale i pro rozvoj svalstva v celém těle, pro zdraví a vnitřní
energii čchi.
V kurzech pořádaných Střediskem bojových umění se vyhnete posilování pouze jedné svalové skupiny a tím předcházíte riziku zranění. Myslete také na to, že provádění stále
stejných cviků přestane po určité době přinášet výsledky,
proto je trénink okinawské sebeobrany Wa-te jitsu, tai chi
nebo karate (ne sportovní) výborný pro tělo, protože rozvíjíte různé druhy svalstva, které jsou při normálním pohybu
zcela nečinné.
Kurzy vedou zkušení trenéři I. a II. třídy FTVS Univerzity Karlovy a mistři světa. Správná technika cvičení, kterou vás trenér
naučí, se vám dlouhodobě vyplatí. „Ten, kdo cvičí špatně, bohužel
končí spíš u fyzioterapeuta,“ dodává Ing. Jana Riplová, 7. dan, zástupce hlavního trenéra.
Otevření Střediska bojových umění je příležitost pro vás!
Vpusťte si do života čerstvý vítr, proud energie, která rozhýbe to,
co dlouho stálo na jednom místě. Stačí mu otevřít dveře do vašeho života a přihlásit se.
Podrobné informace ke kurzům najdete na www.watejitsu.eu

Hráči trpělivě dětem rozdávali autogramy
Rostislav Olesz! Jan Výtisk! Patrik Bartošák! Tato jména se
vzrušenými hlásky nesla celou školou. ZŠ Srbská již podruhé
pořádala 19. 12. 2016 autogramiádu hokejistů HC Vítkovice. Nejeden dětský nadšenec se oblékl do sportovního dresu a „omotal“
do tradiční „HC šály“.
Autogramiáda byla tvořena dvěma částmi. V první části hokejisté odpovídali na otázky, které si žáci připravili. Týkaly se zejména jejich sportovních začátků, období školních let i soukromých
záležitostí. Hokejisté nezapomněli našim mladým fanouškům
připomenout, že i za malým úspěchem stojí hodně dřiny, pokory
a odříkání. Lidským přístupem a bezprostředností dětem vysvětlili, že nic není zadarmo.
Po nostalgickém zavzpomínání a radách do života následovala
druhá část programu – autogramiáda fotograﬁí hokejistů. Naštěstí naši hráči byli skutečnými profesionály a dav žáků je ani v nejmenším nezaskočil.
Není třeba velkých slov. ZŠ Srbská svým dětem opět nadělila
milý vánoční dárek, na který budou vzpomínat.
žáci 7. A
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Přidejte se k nám

www.tvojebudoucnost.cz

Nabíjí Vás, když jsou klienti spokojení?
Pak pro Vás v Ostravě máme pozici:

Při mé každodenní
pochůzce jsem
ráda za úsměv
paní Vaňkové
na rohu Mlýnské
ulice.

Doručovatel/ka listovní
Budete doručovat psaní, tiskoviny nebo balíčky v oblastech
Ostravy: Vítkovice, Výškovice, Hrabůvka, Zábřeh, Hrabová
nebo Stará Bělá. Můžete klientům poradit, jak získat lepší
služby nebo informovat o nabídkách, které jim usnadní
život. Doručovat budete pěšky.

Proč si vybrat právě nás?

s Jsme sehraný tým – vše potřebné Vás naučíme.
s Díky 37,5hodinové týdenní pracovní době
s
s
s
s

Vám zbyde čas i pro Vás.
Volno si užijete i o 5týdenní dovolené.
Máme pro Vás i další benefity (stravenky, příspěvky
na rekreaci a rehabilitaci, možnost ubytování
ve firemních rekreačních zařízeních atd.).
Už po roce práce u nás dostanete
smlouvu na dobu neurčitou.
Většinu práce můžete strávit na čerstvém vzduchu.

Ranní roznos novin
Líbilo by se Vám mít nenáročnou práci a pracovat jen
cca 3 hodiny denně? Chcete se projít ráno (5:00-7:30 h)
na čerstvém vzduchu od pondělí do soboty?
Roznášejte s námi noviny předplatitelům!

Líbí se mi,
m i,
mi
když už ráno
rááno
mám vyděláno.
děěláno.

Ranní roznos letáků
Líbilo by se Vám mít nenáročnou a samostatnou práci
zrovna v době, kdy se Vám to hodí?
Roznášejte s námi letáky a propagační materiály!

B RI GÁD

A

Proč si vybrat právě nás?

s Můžete si zvolit, kde budete roznášet: Zábřeh,
Výškovice, Hrabůvka, Vítkovice, Hrabová.

s Když Vás to bude bavit, můžete u nás začít
pracovat nastálo třeba i na jiné pozici.

s Budeme rádi za dlouhodobou spolupráci
formou dohody o provedení práce nebo
dohody o pracovní činnosti.
SC-370084/01

Eva Hanáková
vedoucí oddělení v provozu

Pište:
Hanakova.Eva@cpost.cz

Volejte:
596 761 523

ZOOM

V rámci Tříkrálové sbírky navštívili radnici 6. ledna Tři králové

Foto letošního ohňostroje nám zaslala
Petra Čecháčková

Vyhlášení soutěže Řemeslo má zlaté dno, která proběhla ve dnech 18.–19. ledna v Kulturním domě K-TRIO

Místostarosta František Staněk přivítal první miminko obvodu

Studenti předvedli své dovednosti na soutěži Řemeslo má zlaté dno
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