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Ferrari ve službách Jihu
 Technické služby Ostrava-Jih budou mít od letošního jara k dispozici několik nových kusů kvalitní techniky.
Pro sekání trávy budou moci
služby využít pět nových sekaček
Gianni Ferrari Turbo 2t. Obvod
stroje nakoupil ve výběrovém
řízení od společnosti Propark
Opava.
Moderní a výkonné sekačky
lze s pomocí přídavných zařízení
přestavět na sněhovou frézu, zametací stroj s kartáči nebo provzdušňovač.
„Sekačky byly předány od dodavatele a uvedeny do provozu 28.
března 2017. Od vegetačního období s nimi budeme zajišťovat kosení travnatých ploch ve 36 školních
zařízení v lokalitách Hrabůvka,
Dubina, Výškovice, Zábřeh,“ uvedl
ředitel Technických služeb Ostrava-Jih Miroslav Janečka.
Celkem budou nové stroje působit v 19 mateřských školách
a 17 základních školách, při údržbě travnatých ploch na hřbitově a při sečení travnatých ploch
a údržbě účelových komunikací

TECHNICKÉ SLUŽBY na Jihu nakoupily novou techniku.

se o víceúčelový zametací stroj
o motorovém objemu 2 190 cm3
a výkonu 33 kw.
Může být kombinovaný s přístroji nástavby a volitelnými přístroji pro široký rozsah použití,
například sekání trávy, zametání
a odklízení sněhu, sypání soli.

a chodníků v DPS Horymírova
a DPS na ul. Odborářské. Jedná se
plošnou výměru zhruba čtyřiceti
hektarů zelené plochy v obvodu.
Další technikou, se kterou letos vyrazí Technické služby Ostrava-Jih do ulic, je zametací stroj
Hako-Citymaster 1250. Jedná

Chcete platit na pokladně úřadu bezhotovostně? Můžete!
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih vyšel
vstříc občanům a na jejich žádost zajistil nový
platební terminál. „Díky němu mohou občané přímo v budově Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih provádět bezhotovostní platby,
spojené s nájmem bytů, nebytových prostor,
garáží a garážových stání v bytových domech.
Dále mohou hradit například zálohové platby
nájemného předem před podpisem nájemní
smlouvy, platby za přistoupení k dluhu, běžné
nájemné vč. záloh na služby, poplatky a úroky
z prodlení,“ potvrzuje radní pro bytovou oblast Markéta Langrová.

Technické služby pořídily rovněž několik nových užitkových vozidel. Jedná se o VW Transporter,
který slouží pro přepravu až 8 zaměstnanců, nákladní sklápěčkový automobil, který může přepravovat ve dvojité kabině až 6
zaměstnanců a nákladní valníkový automobil. Rovněž může přepravovat až 6 zaměstnanců.
Obě nákladní vozidla mají objem motoru 1 968 cm3 s výkonem
110 kw, kdy se do paliva automaticky přidává močovina pro lepší
emise. Nové jsou i dva osobní
automobily VW Caddy combi
pro přepravu osob a materiálu.
Objem motoru je 1 395 cm3 o výkonu 81 kw. Obě osobní vozidla
jsou poháněna motorem na CNG
(stlačený zemní plyn).
A poslední novinkou jsou vozidla Multicara M31 s euro emisní
třídou 5 na převážení kontejneru,
kterých bylo dodáno celkem šest
kusů.

Soutěž
Chcete vyhrát poukázku v hodnotě
200 Kč na občerstvení
na Slavnostech Jihu?
Napište nám na jizni.listy@ovajih.cz
heslo JIZNILISTY
a buďte 1., 10., 30., 50. nebo 100.
v pořadí a poukázka je vaše!
Pište nám
do 15. 5., výherce kontaktujeme
prostřednictvím e-mailu dne 16. 5.

Letošní zima prověřila údržbu komunikací i v Ostravě-Jihu
 Průměrná zima, ale v lednu a v únoru 2017 se silnými mrazy znamenala i v Ostravě-Jihu větší nasazení lidí i techniky
v rámci zimní údržby komunikací.
V rámci zásahu zimní údržby
v období 2016/2017 byl používán převážně posyp místních
komunikací solí. Zdrsňujícím
(inertním) materiálem se sypaly
oblasti ve Výškovicích, Hrabůvce
a v ochranném pásmu vodního
zdroje Bělského lesa (ulice Svazácká).
Na úsecích místních komunikací, po kterých jsou vedeny
trasy MHD a na místních komunikacích, které byly odebrány z naší správy, zajišťovaly
údržbu Ostravské komunikace.
Na ostatních úsecích komunikací zajišťovala údržbu firma
Vykrut zahradní služby. Zima
2016/2017
byla
vzhledem

Zimní údržba v Ostravě–Jihu v číslech:
• plužení a posyp komunikací, chodníků a průjezdů parkovišť - celkem najeto
17 426 km
• posyp inertním materiálem - celkem 0,30 t
• posyp solí - celkem 2 006 t
• celkové náklady na zimní údržbu činí 13 797 018 Kč

ny 4 zásahové dny, kdy docházelo k namrzání komunikací.
V prosinci 2016 bylo vyhlášeno
12 zásahových dnů.
V lednu 2017 bylo vyhlášeno
12 zásahových dnů. V únoru 2017
bylo vyhlášeno 16 zásahových
dnů. Zejména z důvodu namrzání
komunikací a vyššího množství

ke klimatickým podmínkám
průměrná, vyjma ledna a února
2017, kdy panovalo velice mrazivé počasí s větším množstvím
srážek.
V listopadu 2016 probíhalo
předčištění komunikací. První
zásahový den byl 12. 11. Celkem
byly v listopadu 2016 vyhláše-
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srážek. V březnu 2017 nebyl vyhlášen žádný zásahový den.
Průměrný počet zásahových
dnů za období listopad 2016 až
březen 2017 byl devět.
Zimní údržba byla dodavatelem zvládnuta bez větších problémů. Po celou dobu platnosti
smluv na zimní údržbu komunikací spolupracuje jak odbor
dopravy a odbor komunálních
služeb, tak Technické služby
Ostrava–Jih p.o., s firmou Vykrut zahradní služby, která drží
po dobu zimního období nepřetržitý dispečink. Na požadavky
občanů reagují ve spolupráci
a všechny jsou vždy prověřovány a individuálně řešeny.

ÚVODNÍK

Akce pod širým nebem začínají!

S blížícím se teplým počasím, které
k nám v tuto roční dobu proudí, jsme
pro vás opět připravili řadu kulturních a sportovních akcí. Už 27. a 28.
května můžete vyrazit na tradiční
Slavnosti obvodu, které se tentokrát
uskuteční na bývalém fotbalovém
hřišti vedle Vodního areálu Ostrava Jih. Těšit se můžete na kolotoče,
dobré jídlo a pití a bohatý doprovodný program, v rámci něhož vystoupí
mimo jiné oblíbený zpěvák Voxel či
nestárnoucí legenda Václav Neckář.
A to stojí za to vidět, co myslíte?
Hned následující týden v pátek
2. června by rodičům s dětmi ne-

Slovo starosty

měl uniknout DĚTSKÝ DEN u kina
Luna. Nejenže se děti budou moci
podívat na krásné ﬁlmy za zvýhodněné vstupné, ale navíc se pobaví
i na zábavných atrakcích a hrách,
které pro ně budou nachystány před
samotným kinem.
O prázdninách se opět můžeme
těšit na letní kina, které se budou promítat v termínech 13. 7., 3. 8. a 24. 8.
na bývalém fotbalovém hřišti vedle
Vodního areálu Jih. Filmové tituly,
které budete chtít vidět, si budete
moci odhlasovat na facebookovém
proﬁlu městského obvodu Ostrava-Jih.

Zveme vás na veřejné setkání
se zástupci Ostravy-Jihu
Zajímá vás, kde se staví nové dětské hřiště,
kde se právě opravují chodníky, budují nové cesty či jaké další investice
radnice plánuje? Chcete vědět o bytovém fondu, realizacích projektů
z participativního rozpočtu, Senior EXPRESU a další?
Přijďte se s námi setkat a diskutovat osobně o všem,
co vás v rámci dění v našem obvodu zajímá.

Vážení
spoluobčané,
milí čtenáři,
také jste si všimli? Jaro
nám nabídlo potěšující
pohled na půvabně rozkvetlé ulice, jak jsem měl
možnost vidět například
na Jugoslávské, Výškovické
či Dr. Martínka při soukromých i pracovních procházMartin Bednář
kách naším obvodem. Jsem
rád, když se při nich setkáváme a probíráme vaše postřehy
a podněty na změny k zlepšení. Ty, které se týkají údržby
a úklidu, můžete kdykoli sdělit také prostřednictvím elektronické aplikace http://cistota.ovajih.cz/, odkud je k řešení
přebírají odbor dopravy a komunálních služeb a Technické
služby Ostrava-Jih. O všem, co vás v rámci dění v obvodu zajímá, můžeme společně diskutovat také na veřejných setkáních 17. a 24. května.
Řada z vás si zaslouží velké díky za jarní úklid, který děláte nejen doma, ale i před svým domem. Velmi si vážím také
aktivit spolků, inspirujících k odpovědnosti za naše prostředí, díky kterým je uklizena rovněž řada míst na Jihu. Ocenění
patří také všem, kteří se zapojili do akce „Ukliďme Česko“.
Škoda, že některým občanům obdobná sounáležitost a smysl pro veřejný pořádek chybí. Jak jinak si vysvětlit hromadění
nepotřebných věcí před domy, místo jejich odvozu do sběrných
dvorů, kam patří? Úřad přitom každoročně na jaře umisťuje velkoobjemové kontejnery po celém obvodě. Potřebujete
je na konkrétním místě? Dejte vědět, pomůžeme. Vy prosím
pomozte udržovat co máme hezké, netolerujte úmyslné ničení a znečišťování. Věřím, že nás slušných je většina a s těmi
ostatními si společně poradíme.
Vezměme si příklad z přírody. Ať je potěšující pohled
i na výsledky naší práce. Věřím, že letos se to rozhodně podaří! Budujeme hřiště pro děti na ulicích Srbská, Horymírova,
náměstí Gen. Svobody, fotbalové hřiště pro ZŠ Klegova, komunikaci Jiříkovského-Kaminského i Drůbeží. Opravujeme
domy na ulici Velﬂíkova či Pavlovova. A radost určitě přinesou také vaše projekty z participativního projektu, ať již ty,
které letos reálně vzniknou, nebo ty, které až do června můžete nově přihlásit!
Přeji vám krásné květnové dny

Kdy a kde?
17. května 2017 od 17:30 v budově školní jídelny ZŠ SRBSKÁ
24. května 2017 od 17:30 v hlavním sále DK K-TRIO

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

599 430 331

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 sociální péče
Odbor strategického rozvoje,
vztahů s veřejností, školství a kultury
Odbor podpory volených orgánů
Oddělení kontroly a interního auditu
Oddělení veřejných zakázek

599 430 268

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

599 430 331
599 430 410
599 430 344
599 430 344
599 430 345
599 430 331
599 430 410
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Ing. Radim Navrátil
Mgr. Radek Drong
Mgr. Andrea Miškaříková
Mgr. Petr Mentlík
Ing. Kateřina Blahová
Mgr. Daniel Jeřábek
Ing. Petr Halfar
Ing. Alena Brezinová
Ing. Lubomír Burdík
PhDr. Linda Nováková-Palatá

599 430 469
599 430 293
599 430 420
599 430 238
599 430 260
599 430 211
599 430 207
599 430 288
599 430 382
599 430 450

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

www.ovajih.cz

ROZHOVOR

Od myšlenek k realitě, od projektů k výstavbě
 Zatímco v roce 2016 představovaly největší objem prací odboru investiční výstavby činnosti, týkající se zadávání veřejných zakázek včetně přípravy projektových dokumentací, rok 2017 na Jihu bude ve znamení jejich realizací. Co přesně
znamená realizace investičních akcí a na co se můžeme těšit, jsme se zeptali místostarosty Františka Dehnera, zodpovědného za úsek investiční výstavby na Jihu.
Projektové dokumentace, investiční akce... Co si můžeme
pod těmito pojmy v rámci Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih představit ?
Příprava a realizace investiční
akce je náročný proces, jak z hlediska časového, tak z hlediska nároků
kladených na využití veřejných
prostředků, které jsou dány mnoha
zákony a předpisy. Jak je uvedeno
na příkladu hřiště Horymírova,
jsou i některé procesy, které nemůžeme bezprostředně ovlivnit,
například časové lhůty u veřejných
soutěží, vydání kladných stanoviMÍSTOSTAROSTA František Dehner na novém dětském hřišti na náměstí
sek dotčených orgánů apod.
Generála Svobody.

Na Jihu vznikla řada nových
věcí v oblasti výstavby již v minulém roce, můžete připomenout alespoň některé z nich?
Napříkad Fitness park Ostrava-Dubina 2. část, což je volně
přístupná plocha, určená pro volnočasové aktivity občanů všech
věkových kategorií. V loňském
roce byly na ploše instalované
ﬁtness prvky, jako je discogolf se
startovacími plochami, koši a ﬁtness prvky s pryžovou plochou,
a byla dokončena modulární
dřevěná dráha „pumptrack“ pro
cyklisty. Dětské hřiště Ostrava-Jih
na ul. Petruškova bylo navrženo
v místě dosavadního asfaltového
hřiště. Na pryžovém podkladu
jsou umístěny herní prvky pro
děti ve věku 3–10 let (herní sestava se skluzavkou, pružinové
houpačky, ocelový kolotoč, uzavíratelné dřevěné pískoviště, lano-

mohu jmenovat třeba rekonstrukci bytového domu Edisonova 15
v Jubilejní kolonii, zřízení klimatizace promítací kabiny v objektu
kina Luna, rekonstrukci oplocení
při ZŠ Košaře, zřízení klimatizace
pro přednáškový sál, G-CENTRUM na ul. Čujkovova, generální
opravu a zateplení střechy, včetně
opravy vzduchotechniky bytového domu B. Četyny 2, výměnu
vertikální plošiny u knihovny Závodní 331/47, Ostrava-Hrabůvka
a výstavbu Centrální spisovny Ostrava-Jih.

vý krystal, vahadlová houpačka,
lezecké stěny, trampolíny, tabule
s počítadlem). V lokalitě Horní-Provaznická-Mitušova-Sámova
v Hrabůvce byla dostavěna nová
parkovací místa včetně stání pro
vozidla přepravující osoby těžce
pohybově postižené, došlo k opravě stávajících parkovacích stání
a zpevněnýchploch a vzniklo zde
nové veřejné osvětlení. Parkoviště
Výškovická 70–72 bylo vybudováno díky využití stávající zpevněné
plochy, dříve využívané jako hřiště
v zeleni, vznikl nový vjezd na parkoviště, doplnilo se veřejné osvětlení a nová zpevněná plocha pro
kontejnery. Rekonstrukce místní
komunikace Rudná v blízkosti
křižovatky Rudná x Plzeňská,
kde byla vybudována komunikace včetně odvodnění a přilehlý
chodník ze zámkové dlažby. Dále

Letošní rok je z hlediska investičních akcí skutečně bohatý.
Co občanům Jihu přinesou?
V roce 2017 odbor investiční
realizuje a připravuje k realizaci skutečně celou řadu širokého
spektra akcí v předpokládaném

ﬁnančním objemu kolem 100 milionů Kč. Pevně věřím, že se i díky
nim bude lidem na Jihu žít zase
o poznání lépe. Půjde o rekonstrukce bytových domů, školních
zařízení, komunikací, výstavbu
nových parkovacích ploch či dětských hřišť viz výčet níže.
Zapomenout nemůžeme na investiční akce v rámci participativního rozpočtu, které to jsou?
V rámci 1. ročníku participativního rozpočtu si lidé odhlasovali
v letošním roce výstavbu hřiště
pro sport a vzdělávání při ZŠ Provaznická, pro pejskaře Agility
park na Dubině, Fitness zóna
u Odry, Workautové hřiště Maluchy na Dubině, dětské hřiště Mraveniště u sídliště a minihřiště pro
děti ul. Břustkova a dětské hřiště
ul. Pavlovova 23–25.
Co plánuje městský obvod pro
další léta?
Tento výčet by byl hodně dlouhý, ale z připravovaných akcí,
které jsou ve fázi projektové
přípravy, zmíním alespoň revitalizaci rybníků ve Výškovicích,
revitalizace sportovního areálu
Charvatská 10 ve Výškovicích,
rekonstrukce objektu Kpt. Vajdy
– sídlo Technických služeb, rekonstrukce pavilonu tělocvičny ZŠ Srbská 2, rekonstrukce
bytového domu Velﬂíkova 14
v Jubilejní kolonii, rekonstrukce
náměstí Ostrava–Jih v Hrabůvce
(současný „Železňák“), včetně
nového parkoviště u polikliniky.

Výčet investičních akcí roku 2017
• Místní komunikace ulice V. Jiříkovského-Kaminského, Ostrava-Dubina
• Rekonstrukce ulice části ulice Drůbeží k rodinným domkům včetně uličních vpustí
• Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, pavilon tělocvičen
• Nové parkovací plochy, prodloužení stávající
nájezdové rampy, nová bezbariérová rampa na ul.
B. Václavka
• Revitalizace fotbalového areálu Klegova
• Hřiště pro sport a vzdělávání (při ZŠ Provaznická)
• Školní jídelna a družina Výškovická 165 při ZŠ
Srbská
• Rekonstrukce náměstí Generála Svobody, objekt
SO104 - dětské hřiště
• Dětské hřiště č. 1, ul. Srbská

• Dětské hřiště č. 2, ul. Horymírova
• GO oprava střechy vč. zateplení a provedení VZT
pro byt. dům na ul. Klegova 23
• Rekontrukce bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh
• Zateplení půdy, oprava střechy, výměna střešní
krytiny na bytových domech na ul. Zlepšovatelů
6, 8, 10, 12, Ostrava-Hrabůvka
• Rekonstrukce Jubilejní kolonie, Velﬂíkova 4, Ostrava-Hrabůvka
• Stavba Rekonstrukce sociálních zařízení pavilónu
tělocvičny Mjr. Nováka
• Rekonstrukce elektroinstalace stavby bez
č. pop. na pozemku parc. č. 1821, k. ú. Hrabůvka
ul. Adamusova, Ostrava-Hrabůvka
• Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů
vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb
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PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ výstavba dopravního propojení ulice V. Jiříkovského-Kaminského na Dubině.
v Ostravě-Hrabůvce, ul., Horní 55
• Rekonstrukce obřadní síně Ostrava-Jih

AKTUALITY

popelnice
Než si děti pohrají na novém hřišti BIO
se osvědčily,
aneb jak se staví hřiště Horymírova žádat můžete i letos
 Na začátku byla poptávka místa, kde si děti mohou hrát.
Na konci nové dětské hřiště. Co vše a za jak dlouho se však
musí mezi uvedeným začátkem a koncem odehrát? A nikde
nezadrhnout?
„Městský obvod by velice rád
realizoval výstavbu rychleji, musí
však jednat v souladu se zákony
a předpisy, které mimo jiné udávají

má však svá opodstatnění. Pro
ukázku uvádím příklad právě probíhající výstavby dětského hřiště
na ul. Horymírova. Jedná se pouze
o stručný, zjednodušený výčet základních činností, které u tohoto
hřiště naštěstí probíhají bez komplikací, jenž mnohdy stojí za dalším časovým zdržením,“ vysvětluje
místostarosta František Dehner.

řadu časových termínů a lhůt pro
jednotlivé fáze pracovního postupu. Z laického hlediska se tak doba
realizace zdá zbytečně zdlouhavá,

20. 8. 2015 – doručen investiční záměr
(IZ) na odbor investiční

Ð

11. 9. 2015 – odbor investiční podal
žádost na přidělení ﬁnančních
prostředků odboru ﬁnancí a rozpočtu,
před předložením radě projednala
ekonomická komise. Rada odsouhlasila
ﬁnance a dala pokyn k zpracování
podmínek výzvy na výběr zhotovitele
projektové dokumentace

Ð

26. 8. 2016 - dokončeno
zpracování projektové dokumentace,
následně podána žádost o přidělení
ﬁnančních prostředků na realizaci hřiště,
schválení Radou městského obvodu

Ð
24. 11. 2016 – Radou městského
obvodu schváleny podmínky výzvy na
výběr zhotovitele hřiště

Ð
28. 11. 2016 – zveřejněna výzva na
proﬁlu městského obvodu Ostrava-Jih
na výběr zhotovitele hřiště

5. 11. 2015 – Rada městského obvodu
schválila podmínky výzvy na výběr
zhotovitele projektové dokumentace

Ð

Ð

26. 1. 2017 – Radou městského
obvodu Ostrava-Jih schválen výběr
zhotovitele hřiště ﬁrma SWIETELSKI
stavební s.r.o.

6. 11. 2015 – zveřejněna výzva na
proﬁlu městského obvodu Ostrava-Jih
o podmínkách výzvy na zhotovitele
projektové dokumentace

Ð
22. 2. 2017 – podepsána
smlouva o dílo se zhotovitelem hřiště

Ð

14. 1. 2016 – Radou městského obvodu byl
schválen výběr zhotovitele projektové
dokumentace - AS PROJECT CZ s.r.o.

Ð
10. 4. 2017 – zahájení prací

Ð

Ð

4. 3. 2016 - podepsána smlouva
se zhotovitelem projektové dokumentace

27. 6. 2017 – předpoklad dokončení
prací – a po převzetí stavby začátek
dětských radovánek!

Také v letošním roce mají majitelé rodinných domků a zahrádek
možnost požádat o BIO popelnice zdarma. Získají tak nárok
na bezplatné přistavení jedné
BIO popelnice o objemu 240 l
a její pravidelný svoz. Nová služba bude plně hrazena z poplatku
za komunální odpad. Ten i pro
letošní rok zůstává na 498 Kč
na osobu za rok.
Cílem je omezit podíl využitelného biologicky rozložitelného
odpadu ve směsném komunálním odpadu. Svezená zeleň bude
následně využita k výrobě kvalitního kompostu. Ostravané,
kteří si loni BIO popelnici nestihli
pořídit, si o ni mohou požádat
na Odboru ochrany životního
prostředí magistrátu města Ostravy i letos. Termíny jejich svozu
na území Jihu obyvatelé najdou
na webových stránkách obvodu:
www.ovajih.cz.
Do BIO popelnic patří veškerý
biologicky rozložitelný materiál
z úklidu a údržby pozemků, jehož
pálení je zakázáno celoměstskou
obecně závaznou vyhláškou, která
vstoupila v platnost na začátku letošního roku. Rostlinným materiálem se pro účely vyhlášky rozumí
zejména tráva, seno, sláma, shrabky
z trávníků, větve, kořeny a stonky
bylin, listí, jehličí, kůra, květenství,
plody bylin a dřevin, piliny.
Zákaz byl vydán v zájmu ochrany ovzduší před vnášením znečišťujících látek spalováním suchého
rostlinného materiálu v otevřených
ohništích do ovzduší. Porušení vyhlášky občanem je hodnoceno jako
přestupek, za jehož spáchání může
být uložena pokuta ve výši do 30
tisíc Kč. Porušení vyhlášky právnickou osobou nebo podnikatelem
je správním deliktem podle zákona
o obcích, za jehož spáchání může
být uložena pokuta ve výši do 200
tisíc korun.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v květnu
ÚT 2. 5.2017
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 18
V. Jiříkovského
17, 22
J. Maluchy 9, 18
J. Matuška 32
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27
ST 3. 5. 2017
Tlapákova 10
J. Kotase 3,31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24

Mjr. Nováka 12, 15
Na Obecní 6
Stadická 13
ČT 4. 5. 2017
Dr. Martínka 5, 30,
33, 59
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly x L.
Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr.

Lyska
ÚT 9. 5. 2017
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 39
Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 4, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80
ST 10. 5. 2017
Klegova 62
Horní 45

U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 58
Hasičská 60
Provaznická 1,
11, 63
U Prodejny 7
ČT 11. 5. 2017
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20

5

Nám. Gen Svobody 1
Bystřinova 18
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
PO 29. 5. 2017
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75
Rezkova 8
Mňukova 18
Na Drahách 38

Na Nivách 17
Nová x Schwaigrova
Horymírova 10
Hulvácká 22
ÚT 30.05.2017
Tylova 7,35
Horymírova 30,
114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31,
53, 54
Jandova 3
Břenkova 13
Markova 17

ST 31. 5. 2017
Sologubova 9
Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za
ČD – střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1

www.ovajih.cz

INZERCE

OPTIKA TRIUMPH

SLEVY až -50 %
KVĚTEN, ČERVEN

NA BRÝLOVÁ SKLA

NA BRÝLOVÉ

S MAR SH MULTIFOKÁLNÍ,

OBRUBY

SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS, ČIRÁ

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

SC-362686/05

SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

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-362685/05

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

ELEKTROSERVIS OSTRAVA
elektroinstalace v bytě, opravy, bytová jádra, kuchyně,
elektro revize, opravy a revize hromosvodu

konzultace a cenová kalkulace zdarma.
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SC-362682/05

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

KONTAKT NA INZERCI

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

SC-370110/04

Majetkové spory, vymáhání pohledávek Majetkové spory, vymáhání pohledávek

www.vodar.cz

Chcete změnit svou práci a vydělávat víc?

HLEDÁME MANAŽERY INZERCE!

Máte-li zájem o umístní
inzerce, prosím volejte nebo
pište na uvedený kontakt.

Jsme jedno z největších vydavatelství v České republice působící na trhu již 17 let.
POPIS PRACOVNÍ POZICE:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků, nabídka a prodej reklamy v titulu
s největším počtem výtisků v Praze, zjišťování potřeb klientů a doporučení řešení jejich dalšího
rozvoje pomocí našich medií. Tvorba cenových nabídek, reporting, běžná administrativa.
POŽADUJEME:
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu a samostatnost. Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat. Radost z práce s lidmi. Prokázání bezúhonnosti,
minimálně středoškolské vzdělání. Předchozí obchodní praxe výhodou.
Práce na ŽL. Uživatelskou znalost práce na PC.

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová

NABÍZÍME:
Průběžné doplňování obchodních i odborných znalostí a dovedností.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize.
Chcete se stát členem našeho týmu?
Své životopisy posílejte na e-mail: jan.cizek@ceskydomov.cz

mobil: +420 724 274 181,
e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz
6

SC-370488/37

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

www.elektroservis-ova.cz

SC-370660/01

SC-370616/01

telefon: 604 147 618, e-mail: elektro.hlista@seznam.cz,

Z OBVODU

SC-370634/01

INZERCE
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AKTUALITY

Dobrovolní hasiči
pomáhali při úklidu
Zábřežky

Dne 8.dubna jsme se zúčastnili akce „ Ukliďme svět, ukliďme
Česko“. Této akce se účastnili
jak naši mladí hasiči a hasičky,
tak členové jednotky a příznivci
sboru dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh. Úkolem bylo vyčistit koryto potoka Zábřežky
a blízkého okolí. Necelý kilometr
trasy se nám podařilo vyčistit
za dopoledne a celkový výsledek
byl třicet plných igelitových pytlů odpadků. Na závěr této akce
jsme si u splavu řeky Odry udělali
malý táborák a upekli špekáčky.
Všem se tato akce líbila a shodli
se v tom, že v těchto akcích budeme i do budoucna pokračovat.
Za sbor dobrovolných hasičů
Bc. Pavel Jachan, zástupce velitele jednotky.

Světový den orientačního běhu 24. května
se bude slavit jak jinak než „orienťákem“
„Pro všechny současné i budoucí příznivce orientačního
běhu připravil Sportovní klub
orientačního běhu Ostrava a Ostravské městské lesy v Mezinárodní den orientačního běhu
ve středu 24. května sportovní
akci. Prostřednictvím projektovaných tras pohybu se mohou zájemci ve výukovém areálu, jakož
i v dalších částech Bělského lesa
seznámit s problematikou orientace v přírodě podle mapy a okolního terénu, případně i s pomocí
buzoly a hledat kontroly umístěné na přírodních objektech
a tvarech lesa,“ zve na akci Josef
Zajíc, předseda Městského svazu orientačních sportů Ostrava
a dlouholetý podporovatel této
disciplíny.
Prezentace, u které obdrží
startující veškeré instrukce, popisy kontrol a papírový průkaz se
svým startovním časem, budou
probíhat od 9:00 do 10:00 hod.
(na dopolední akci pro školní
mládež) a od 13.30 hod (odpoledne kontinuálně pro příchozí a veřejnost do 17.30 hod.).

ORIENTAČNÍ BĚH je pro všechny věkové kategorie.

2017) od mezinárodní federace
orientačního běhu.
Oslavit Světový den orientačního běhu můžete také v Dolní
oblasti VÍTKOVICE, kde téhož
dne od 14 hod. proběhnou v Malém světě techniky U6: Orientační běh pro všechny a pro každého
– okruh A, orientační běh s kočárkem, na vozíku – okruh B
a orientační Shorttrack s biatlonem – velmi krátký okruh se
střelbou podle mapy, tentokrát
pod taktovkou sportovního oddílu free.lepus.cz Ostrava.

Vhodnou trať si vybere každý.
Ti, co už orienťák umí, i začátečníci a rodiny s dětmi. Jedna z tras
je vedena pouze v prostoru výukového areálu městských lesů.
Vyhlášení proběhne po skončení
závodu v cca 18:30 hodin. Všichni účastníci obdrží účastnické
diplomy k Světovému dni orientačního běhu 2017 (angl. WOD

INZERCE

Závrenou oslavu v Ostravském Avion
Shopping Parku rozezpívá Ewa Farna

SC-370489/02

Akoliv své patnácté výroí slaví ostravské nákupní centrum Avion Shopping Park
již od bezna, zlatý heb oslav na návštvníky teprve eká. Velká závrená show
probhne pímo v prostorách nákupního
centra v nedli 21. kvtna od 11:00 do 17:00
hodin. A bude se rozhodn na co tšit.
Krom hudebních ísel eká všechny návštvníky také vyhlášení ankety Srdcai,
která probíhá již od bezna a jejímž cílem
je ocenit lidi z ostravského regionu, kteí
obtav pracují pro druhé nejen s nasazením, ale hlavn se srdcem na dlani. Sedm
nalist ankety, v níž mže hlasovat každý z návštvník nákupního centra, bude
pedstaveno práv v rámci gala programu
21. kvtna. Jeden z nich bude také jako
vítz odmnn. Získá dárkový poukaz
v hodnot 15 000 K na podporu svých
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„srdeních“ aktivit a malou pozornost
od Avionu.
Zlatým hebem celého kvtnového odpoledne pak bude vystoupení Ewy Farne, kterou neteba pedstavovat. Rodaka z Tince a držitelka ady hudebních cen je velmi
oblíbenou zpvakou nejen u nás, ale také
u polských soused. Všichni ti, kteí by rádi
slyšeli a vidli Ewu Farnou na živém vystoupení, mají jedinenou píležitost práv
21. kvtna v rámci oslav 15. výroí nákupního centra Avion Shopping Park Ostrava. Eva
bude totiž tou pomyslnou tešnikou na dortu na konci více než dvoumsíních oslav.
Na slavnostní odpoledne jsou zváni nejen Ostravané, ale také návštvníci ze širokého okolí.
Více informací naleznete na
www.hledamesrdce.ostrava.avion.cz.

AKTUALITY

Noc s Andersenem aneb Čtyřlístek v knihovně
 Knihovna města Ostravy připravila
z pátku 31. března na sobotu 1. dubna 2017
další Noc s Andersenem. Každým rokem má
program Noci s Andersenem své téma, tím
letošním byl Čtyřlístek.
Knihovny, které se akce účastnily, nachystaly
pro děti bohatý program zaměřený na příběhy hrdinů z populárního komiksu. Program byl nabitý
soutěžemi, výtvarnými dílnami, pohádkami a čtením. Tradiční noční čtení bylo věnováno pohádkám
Hanse Christiana Andersena, na jehož výročí narození každoročně akce probíhá. Noc s Andersenem je mezinárodní akcí, k českým knihovnám se
tradičně připojují knihovny a školy nejen z České

republiky, ale také z dalších zemí. Na Jihu se akce
zúčastnily všechny čtyři knihovny, kterým patří dík
za organizaci a také všem dětem, které se nočního
dobrodružství zúčastnily a poslaly nám na radnici
pozdravy.

Blíží se další ročník T-ﬁlmu

Hledáme bývalé spolužáky, kteří v roce 1967
ukončili ZDŠ na Podlahově ul. v Ostravě
Mar. Horách, tř. 9. A,
tř. uč. p. Malinová.
Prosím ozvěte se
na tel.: 724 170 102
- Vlasta.

Bezplatné odtahy autovraků

 Dům kultury Akord bude ve dnech 10. a 11. května dějištěm už pátého ročníku mezinárodního ﬁlmového festivalu
T-ﬁlm Ostrava 2017.
Také letos představí krátké dokumentární ﬁlmy s tematikou ekologie, trvale udržitelného rozvoje,
ochrany fauny a ﬂory či přírodních
a kulturních památek. Snímky
na daná témata mohou prezentovat
čeští i zahraniční tvůrci, amatéři
i profesionálové, občanská sdruže-

Výzva: Hledáme
bývalé spolužáky

Motoristé, kteří potřebují bezplatně zlikvidovat svá nepojízdná
vozidla, mohou využít služeb likvidačních ﬁrem, které provádějí
odtah a ekologickou likvidaci autovraků ZDARMA.
Podmínkou převzetí vozu likvidační ﬁrmou je doložení potřebných dokladů – majitelé předloží
občanský průkaz a velký technický
průkaz, ostatní se musí prokázat
také plnou mocí se souhlasem ma-

ní, organizace i jednotlivci. Součástí
dvoudenní přehlídky snímků z různých koutů světa bude bohatý doprovodný program se zajímavými
přednáškami a workshopy. Přehlídka T-ﬁlm Ostrava vznikla sloučením dvou zavedených ostravských
festivalů – TUR ﬁlmu a Techné.

jitele s likvidací vozu. Protokol potřebný k trvalému vyřazení vozidla
z registru dostane majitel ihned po
odevzdání vraku. Ty budou odtaženy přímo z místa, kde dnes parkují.
Pokud budete potřebovat v této
záležitosti radu či pomoc, volejte t.
č. 599 430 258 – p. Anna Kührová,
e-mail: anna.kuhrova@ovajih.cz,
kde vám rádi poradíme.
Odbor dopravy a komunálních služeb
ÚMOb Ostrava-Jih
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Co je kontaktní místo
a k čemu slouží?
Kontaktní místo pro styk s občany
nacházející se v prvním patře ubytovny na ulici Hulvácká 2497/8 v Ostravě-Zábřehu bylo zřízeno nejen
na základě požadavku občanů, kteří
tak nyní mohou se strážníky rychleji
a efektivněji komunikovat otázky
veřejného pořádku v této lokalitě,
ale také ve snaze poskytnout zdejším
obyvatelům bližší informace o všech
možnostech prevence kriminality.
Pracoviště Městské policie Ostrava,
kde se ve stanovených časech mohou
občané na přítomné strážníky obrátit se svými dotazy, náměty i žádostmi funguje již od března letošního
roku. „Nové kontaktní místo vítáme,
je to další prostředek, který nám
vedle postupně rozšiřovaného kamerového systému pomáhá nastolit
klid a pořádek na rušných místech
v městském obvodu Ostrava-Jih,“
říká Adam Rykala, radní, pod kterého tato problematika spadá s tím, že
doufá, že kontaktní místo bude sloužit i k tomu, aby obyvatelé mohli přicházet i s jejich vlastními náměty na
zvýšení bezpečnosti v obvodu.

Nepodceňujte volné únikové cesty v domech
 Boj s omezeným prostorem pravděpodobně svádí čas od času každý nájemník bytového domu. Kam s věcmi, které dočasně nebo trvale překáží v bytě? „Správným řešením
rozhodně není jejich umístění na chodby, schodiště nebo do nevymezených částí sklepů,“
upozorňuje radní pro bytovou oblast Markéta Langrová.
Vytvářet podmínky pro hašení požáru, zejména zajistit volné únikové cesty ve společných
prostorách domu, volný přístup
k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické
energie, uzávěrům vody, plynu,
topení, k věcným prostředkům
požární ochrany a k ručnímu
ovládání bezpečnostních zařízení, patří mezi základní povinnosti vlastníka domu a nájemců.
Na povinnost fyzických osob
udržovat únikové cesty pamatuje i zákon o požární ochraně,
speciﬁkující povinnost nájemníka zabezpečit, aby věci uložené
ve sklepních prostorách nebyly
zdrojem pro šíření hmyzu, hlodavců a zápachu.
„Jak vyplývá z kontrol i stížností spoluobčanů, nájemníci

často blokují únikové cesty hořlavým nábytkem a jinými předměty a podceňují vyplývající rizika
bezpečnosti i nechtěné náklady
a sankce, které mohou dosáhnout až do výše 25 000 Kč. V případě nahromaděných věcí mimo
vyhrazené prostory jsou nájemci
nejdříve vyzváni odborem bytového a ostatního hospodářství
k vyklizení, pokud tak neučiní,

zajistí likvidaci tohoto odpadu
správce domu, který vzniklé náklady následně rozúčtuje nájemníkům daného domu,“ doplňuje
informace Markéta Langrová.
Pro likvidaci domovního odpadu jsou určeny kontejnerové nádoby na odpadky, kromě
tříděného odpadu jako plast,
papír nebo sklo. Pro ty slouží
speciální kontejnery s označením druhu odpadu. Jiný odpad,
např. obalový materiál, nábytek
či stavební suť, patří do sběrného dvora. Městský obvod navíc
pro tyto účely průběžně zajišťuje
velkoobjemové kontejnery, o jejichž umístění jsou občané obvodu informováni v Jižních listech
a na webových stránkách obvodu
www.ovajih.cz a nemovitosti.
ovajih.cz.

Splátkový kalendář na nedoplatky
Jste nájemcem obecního bytu,
který spravuje městský obvod Ostrava-Jih a vznikl vám nedoplatek
z vyúčtování služeb spojených
s bydlením za rok 2016, který
nejste v rámci svých ﬁnančních
možností schopni uhradit ve lhůtě
splatnosti v plné výši?
V takovém případě nabízí
městský obvod Ostrava-Jih možnost uzavření splátkového kalendáře na tento nedoplatek s tím, že
nejvyšší možný počet splátek je
stanoven na 10 splátek.

KONTAKTNÍ místo pro občany (Soiva) na ul. Hulvácké

Info
Splátkové kalendáře budou
prostřednictvím odboru bytového
a ostatního hospodářství ÚMOb
Ostrava-Jih uzavírány nejdříve
od 1. 7. 2017, nejpozději však
do 31. 8. 2017.
Bližší informace podají referenti
evidence nájmu oddělení bytového
na tel.: 599 430 141-144, budova D,
dveře č. D019, D020.

Informace pro voliče volebního okrsku č. 11006
městského obvodu Ostrava–Jih
 Na podzim letošního roku proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a následně začátkem roku 2018 volba prezidenta republiky. Na území městského obvodu
Ostrava-Jih hlasují voliči v 96 stálých volebních okrscích.
U jednoho z těchto okrsků je
plánovaná změna adresy volební místnosti. Jedná se o okrsek
11006, který se v minulosti nacházel v budově Soukromého šestiletého gymnázia na adrese U Haldy
18, Ostrava-Hrabůvka, nyní budova Církve bratrské v Ostravě-Korean Church. Z technických
a organizačních důvodů bude
tato volební místnost přemístěna
do prostor Vítkovické střední průmyslové školy na adresu Hasičská
1003/49, Ostrava-Hrabůvka.

Do okrsku 11006 patří voliči,
kteří mají veden údaj o místu trvalého pobytu na adrese:
ulice Bystřinova, Hasičská
(113/27, 114/1, 115/7, 116/9,
117/11, 118/13, 119/15, 120/17,
121/19, 122/21, 326/20, 366/3,
760/16, 761/14, 762/20a, 770/4,
776/2, 779/6, 816/10, 869/8,
914/28, 915/30, 916/32, 1003/49,
1569/18),
ulice Mezicestí,
Moravská
(20/35, 28/37, 52/33, 124/39,
277/27, 419/43, 439/31, 440/29,

500/41, 680/3, 681/5, 682/3a,
683/5a, 684/7, 685/9, 686/7a,
687/9a, 688/11, 689/13, 690/11a,
691/13a, 692/15, 693/17, 694/15a,
695/17a, 696/19, 697/21, 698/23,
699/25, 1483/19a, 1633/1),
ulice Na Čtvrti, Průjezdní, Selská, Souběžná, U Haldy (74/34,
83/8, 86/26, 94/10, 157/36,
191/2, 200/18, 236/16, 391/12,
1571/144, 1572/144a),
ulice U Staré školy, Úlehlova,
Závodní (75/8, 81/64, 93/16,
151/63, 188/68, 245/10, 262/42,
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275/62, 330/49a, 330/49b, 331/47,
400/24, 409/53, 410/51, 766/56,
767/58, 785/26, 786/28, 800/30,
801/32, 923/41, 924/39, 925/37,
926/35, 927/33, 928/31, 953/34,
954/36, 955/38, 1044/40, 1613/2),
Zlepšovatelů (917/13, 918/11,
919/9, 920/7, 921/5, 922/3,
1583/17).
Tato informace bude rovněž
zveřejněna před volbami vydáním oznámení o době a místě konání voleb.

PARTICIPATIVNÍ
SOCIÁLNÍ
ROZPOČET
SLUŽBY

Druhý rok místostarostky Hany Tichánkové
s participativním rozpočtem
 Před více než rokem vznikla na Jihu myšlenka projektu „Společně tvoříme Jih“.
Letos od 1. května se otevírá jeho 2. kolo.
O tom, co je to participativní
rozpočet (PR), jsme už víckrát
informovali, přesto – můžete
krátce říct, co je jeho podstatou?
Podstatou PR je zapojení obyvatel našeho obvodu do rozhodování
o použití části peněz, se kterými
obvod hospodaří na projekty, které sami navrhnou a vyberou.

jí. Jaké jsou vaše dojmy z těchto
setkání?
Jsem potěšena, že na společná
setkání přicházejí občané nejen
pro informace o PR, ale i diskutovat o svých námětech a projektech. Že v obvodu žije mnoho lidí,
kterým není lhostejné, jak obvod
hospodaří s veřejnými penězi.

V čem vidíte jeho přínos? Nestačilo by rozhodování o penězích prostě nechat na veřejné
správě?
Věřím tomu, že obyvatelé sami
nejlépe vědí, co jim schází v místě
jejich bydliště, co by rádi vylepšili
nebo nově postavili. Jsou pro politiky velkou inspirací.

Pokud byste vy sama uvažovala
o podání projektu do participativního rozpočtu, o čem by byl?
Určitě o zkrášlení některého
veřejného prostranství.

Loni touto dobou i letos probíhala informativní setkání
s občany, kteří se o projekt
„Společně tvoříme Jih“ zajíma-

Co byste poradila občanům, kteří
se letos chystají podat svůj návrh?
Ať se nebojí a rozhodně jdou
do toho. Pokud si s něčím nebudou vědět rady, na radnici jim
rádi pomůžeme. A v případě, že
uspějí, stane se jejich projekt souMÍSTOSTAROSTKA HanaTichánková na místě, kde již brzy vznikne Agility park.
částí místa, kde všichni žijeme.

Společně tvoříme Jih - co už je hotovo:
Lavičky bez opěradla – lavičky na autobusových zastávkách
Dvouletky. Proč bez opěradla?
Aby sloužily pouze k sezení čekajícím na zastávce, nikoli jako
podložka pod nohy mládeži, která
sedí na lavičkách jako na bidýlku.
Více košů pro Bělský les –
u rondlu, kolem travnaté plochy
se stromy a na rozhraní ulic Jiřího

AUTOR PROJEKTU „Více košů pro Bělský les“ se podílel na jejich instalaci.

Herolda a Františka Lýska přibyly koše, pohybuje se zde dost lidí,
hlavně teď na jaře, takže je určitě
ocení a zaplní.
Seniorlinky pro osamělé seniory – od března se postupně
přidělují - dobrý nápad přihlásit
je jako návrh do participativního
rozpočtu umožnil většímu počtu
seniorů seniorlinku získat.

INZERCE
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Oslavte s námi 25. výročí našeho založení. Jste zváni na sobotu
3. června od 10 do 16 hodin do společnosti KES - kabelové a elektrické
systémy, spol. s r. o., Popinecká 983/30, Vratimov.

PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET
AKTUALITY

Jak správně sepsat návrh do projektu
 Máte návrh do projektu „Společně tvoříme Jih“? Chcete, aby v našem obvodu vyrostlo nové hřiště, prostor pro kulturní
akce nebo aby zkrásněl parčík, kolem kterého denně chodíte?
Nevadí, že jste ještě žádný
projekt nepsali, náš formulář vás
spolehlivě dovede k cíli.

Už druhým rokem Společně tvoříme Jih!
Od 1. května do 30. června
můžete na Jihu podávat své návrhy!

Ze všeho nejdřív se ale v klidu
posaďte a pouvažujte nad tím,
pro koho všeho bude váš projekt
přínosem a zda někomu naopak
nepřinese problémy či nepohodlí.
Pokud si nejste jisti, oslovte své
Kontakt:
sousedy nebo lidi v okolí, kterých
se to týká, jak se na váš nápad díKonzultace k participativnímu rozpočtu poskytne
vají.
Jana Mecnerová, koordinátorka Společně tvoříme Jih,
Vymyslete trefný název – nejlépe krátký a úderný, tak aby
telefon: 720 952 981, e-mail: jana.mecnerova@ovajih.cz
vzbudil pozornost, ale vztahoval
se zároveň k tématu, o kterém váš
Zbývá orientačně vyčíslit nánávrhu na stránkách Jižních listů mohou od jara do podzimu trávit
návrh je.
a na bannerech, které budou vy- venku volné chvíle. Protože jde klady. Máte několik možností: naDo rubriky „Popis“ napište
staveny na akcích.
o dvůr mezi vysokými domy a žijí jít si na internetu ceníky různých
stručně, o čem váš návrh je
zde lidé různých generací, je zde ﬁrem (snadné například u laviček
Takže například:
a proč jej podáváte, například:
hodně obyvatel, kteří návrh při- apod.), porovnat je a cenu dát po„Navrhuji prolézačky pro děti
„Místo k setkávání tří generací vítají. Místo je velmi přehledné, dle konkrétního typu, který povapřed naším domem, pískoviště na dvoře v ulici U Zapomenutého a proto se dá celkem dobře ochrá- žujete za vhodný, nebo si spočítat
cenu průměrnou. U složitějších
a 4 lavičky s odpadkovým košem. kočáru. Pro děti pískoviště a pro- nit před vandaly.“
V naší lokalitě je hodně malých lézačky, pro rodiče lavičky, pro
Rubrika „Místo realizace“ – projektů můžete oslovit ﬁrmu se
dětí, a protože prolézačky chybí, seniory lavičky opodál ve stínu uveďte prosím co nejpřesněji, kde žádostí o nezávaznou cenovou
děti lezou po klepáči a to není bez- a stůl s lavicemi na mariáš, done- se váš návrh má uskutečnit. Mů- nabídku. Další možností je stavit
žete přidat odkaz na mapu, GPS se nebo napsat na úřad a požádat
pečné. Lavičky využijí jejich rodi- sené kafíčko a deskové hry.“
če ale také starší sousedé, pro ty
Do rubriky „Jak využijí návrh souřadnice, místo vyfotit nebo pracovníky úřadu, odboru dopravy a komunálních služeb nebo
by část laviček měla být umístěna obyvatelé místní části“ uveďte, nakreslit plánek.
opodál pod stromem a měl by tu pro koho bude především váš náZjistěte si také, zda pozemek odboru investičního, aby vám
být také nainstalován napevno stůl vrh přínosem, ale také jaká bude patří městu, a je svěřen měst- s vyčíslením pomohli (například
s lavicemi okolo, aby se na něm daly mít další pozitiva.
skému obvodu, nahlédnutím u cen různých povrchů).
A ještě důležité: získejte 15
do katastru nemovitostí: http://
hrát deskové hry nebo karty.“
Například:
nahlizenidokn.cuzk.cz. Pokud podpisů obyvatel Ostravy Jihu,
Až budete mít hotov Popis,
vraťte se k rubrice Anotace a zde
„Poslední roky je klima teplejší to je pro vás oříšek, obraťte se ideálně z místa, kde se má projekt
váš návrh ještě více zestručněte, a lidé rádi tráví více času venku. na koordinátorku projektu, po- realizovat. Bez toho váš projekt
údaje z této rubriky budou pod- Náš návrh přispěje k tomu, aby může vám majitele pozemku nemůže být přijat ke kontrole
a do hlasování.
kladem pro představení vašeho měli další příjemné místo, kde zjistit.

Seniorlinky přinesla „Živá voda“
 Navzdory počasí, které by někteří označili slovem kalamita, přišla paní Durošková na úřad, jak jsme se domluvily. Už
na pohled energická dáma přihlásila loni svůj návrh do participativního rozpočtu a ten se ujal ve třech ze čtyř částí obvodu.
Zrovna ale v tom jejím – Výškovicích, dali občané při hlasování přednost dětským hřištím a sportu.
Paní Durošková se přestěhovala na Ostravy–Jihu z Poruby před
35 lety. Za tu dobu v místě jejího
nového bydliště před okny místo
trávníčku s malými keři a stromky vidí park.

Dnes je důchodkyně, ale dříve
pracovala ve zdravotnictví.

Bohužel další informace, kterou se
tam dozvěděla, byla, že je to drahá
záležitost, a to brání jejich většímu
využití. Tehdy se paní Durošková
rozhodla. Participativní rozpočet
je přece o tom, že o určitých ﬁnancích v obvodu rozhodují sami občané, co tak navrhnout, aby část
z nich věnovali právě potřebám
seniorů. S podporou dámského
klubu „Živá voda“ v rámci komunitního centra Gabriel v Zábřehu se
pustila do práce a projekt sepsala.
To, že lidé pro seniorlinky hlasovali, jí připadá jako projev solidarity
se staršími spoluobčany.

jsou špatné, kdo chce, najde si
společnost. Například v komunitním centru Gabriel je dost
akcí pro seniory a i ti, kteří jsou
uzavřenější, se tam po pár setkáních osmělí.“ Paní Durošková
sama ráda navštěvuje i přednášky o historii obvodu a protože má
ještě i vazby na Porubu, kde předtím žila, tak i zdejší komunitní
centrum pro seniory Archa. Líbí
se jí v Porubě možnost studovat
Seniorgymnázium – učí tam
i učitelé z Jihu.

K projektu Seniorlinky pro osamělé seniory ji podle jejich slov
inspirovala přednáška, kterou
v rámci projektu Senior – dobrý posel prevence uspořádala Městská
Z péče o seniory ji na Jihu ještě
policie Ostrava. Kromě běžných
těší Senior EXPRES, ale zároveň
levných pomůcek, které mohou
Na otázku, jak vidí možnosti ji mrzí, že je až od věku 80 let, zná
pomoci seniorům, jako jsou kukátka, tam byla řeč i o seniorlinkách. seniorů na Jihu, odpovídá: „Ne- ze svého okolí seniory, kteří toho-
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to věku ještě nedosáhli, ale jsou
hůře pohybliví a tato služba by
jim moc pomohla.
Kterou další oblast života
na Jihu vidíte jako prioritu a kam
byste směřovala projekt? „ Zase
asi na potřeby seniorů. Někdy
mi připadá, že by bylo dobré dostat lidi z jejich domovů, třeba i ty
s berličkami, aby mohli vyjet někam, kde by o ně bylo postaráno.
Alespoň jedenkrát za rok.
„Taky by nebyly špatné kurzy jógy pro seniory, ale do psaní
takového projektu bych se sama
nepouštěla, je tam třeba zajistit
místo, lektora a propagaci.“

PARTICIPATIVNÍ
ROZPOČET
AKTUALITY
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0XOWLIXQNþQtVSRUWRYQt]yQDY$YLRQX
]DKDMXMHVYRXGUXKRXVH]yQX
9HGQHFKRGGRSUREČKQHYRV
WUDYVNpPQiNXSQtPFHQWUX$YLRQ6KRSSLQJ
3DUNVODYQRVWQt]DKiMHQtGUXKpVH]yQ\SURYR]X
]GHMãtPXOWLIXQNþQtVSRUWRYQt]yQ\1iYãWČYQtFL
VHPRKRXWČãLWQDERKDWêSURJUDPSURFHORX
URGLQXĜDGXVSRUWRYQtFKXWNiQtDVRXWČåt
3RFHORXGREXWêGHQQtFKRVODYVL]HMPpQD
URGLþHVGČWPLEXGRXPRFLY\]NRXãHWĜDGX
KHUDVSRUWRYQtFKDNWLYLW+UiWEXGHPHQDSĜt
NODGREOtEHQê'LVFJROI&RUQKROH.XEEQHER
.DQMDP8VNXWHþQtVHWDNpWXUQDMSURãNRO\
DFKDULWDWLYQtDNFH.DåGêERGSRPiKi
NWHUpKRVH]~þDVWQtYUFKRORYtVSRUWRYFL]UHJL
RQX9êWČåHN]H[KLELþQtKRWXUQDMHYH6WUHHW
EDOOXNWHUêVHWHQGHQXVNXWHþQtSRSXWXMH
QDNRQWRMHGQp]UHJLRQiOQtFKRUJDQL]DFtQHER
Y\EUDQpPXGtWČWLYQRX]L

9ROQRþDVRYêDUHiONWHUêE\OVODYQRVWQČRWH
YĜHQYþHUYQXORĖVNpKRURNXMH]DPČĜHQêSĜH
GHYãtPQDVSRUWRYQtDNWLYLW\DMHKRSiWHĜtMH
EH]PiODNLORPHWUGORXKiLQOLQHGUiKDGČWVNp
KĜLãWČPHWUĤGORXKiGČWVNiODQRYNDDOH
WDNpPXOWLIXQNþQtKĜLãWČY\XåLWHOQpSURĜDGX
NROHNWLYQtFKLLQGLYLGXiOQtFKVSRUWĤ
$YLRQVSRUWSDUNPiVORXåLWYãHP2VWUDYD
QĤPDOHWDNpQiYãWČYQtNĤPPČVWDNHVP\VOX
SOQpPXWUiYHQtYROQpKRþDVX]iEDYČDRGUH
DJRYiQt.GLVSR]LFLEXGHRGGXEQDGHQQČ
D]GDUPD1DPtVWČMHURYQČåPRåQp]DSĤMþLW
VSRUWRYQtQiĜDGtRSURWLYUDWQp]iOR]H
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NAŠI SENIOŘI

Senior EXPRES ujel na Odbor sociální péče podporuje, pomáhá i aktivizuje
přání seniorů prvních
100 km za první týden Dnes představujeme Kluby seniorů městského
S vysokým zájmem se setkala
nová služba zvýhodněné dopravy
Senior EXPRES, kterou pro své
občany nad 80 let spustil městský
obvod Ostrava-Jih začátkem dubna. Hned v první polovině měsíce
vystavil odbor sociální péče bezplatně 81 průkazek. Dvě desítky
občanů starších 80 let Senior Expres v prvních dnech využilo dle
svých potřeb. Službu může senior
využít až 4x měsíčně, za jednu
jízdu zaplatí 25 Kč, zbytek částky dle ujetých kilometrů doplácí
Městský obvod Ostrava-Jih. „Zájem o tuto službu nás samozřejmě
těší, obzvlášť proto, že skutečně
vychází vstříc potřebám našich
starších spoluobčanů, mimochodem nejstarší držitel průkazky má
úctyhodných 95 let. Lidé se Senior
Expres postupně učí využívat, počet jízd a objednávek tak průběžně
stoupá. Využívání služby budeme průběžně sledovat, abychom
ji mohli vyhodnotit a případně
zvážit možnosti snížení věkové
hranice uživatelů,“ doplnila radní
Markéta Langrová. Bližší informace poskytne odbor sociální
péče na telefonním čísle: 599 430
454

obvodu Ostrava-Jih

 Kluby seniorů jsou místem, kde se mohou senioři sdružovat a aktivně trávit svůj volný
čas. Odbor sociální péče zajišťuje a podporuje provoz pěti klubů seniorů, které se nacházejí
v různých částech městského obvodu Ostrava-Jih.
Činnost klubů se skládá jednak
z vlastních aktivit seniorů – k nim
patří společné návštěvy divadelních představení, společenské
hry, vycházky do okolí i zájezdy
do míst pro ně zajímavých a dále
aktivit, které pro seniory připravují a koordinují pracovníci odboru
sociální péče. Pro názornost představujeme nejprve ty nejzajímavější - Masopust, koncert Mužského
pěveckého sboru Vítkovice, akce
„Bavíme se sami“, utkání mezi
kluby v kuželkách a další.
Ze strany odboru sociální péče
nám jde především o obohacení
vlastních aktivit seniorů o pestrost a různorodost dění. Všechny
připravované činnosti jsou přizpůsobeny jejich věku a zdravotnímu stavu a současně vycházejí
také z jejich přání a potřeb.
Dlouhodobě se osvědčila spolupráce se Základní uměleckou
školou Viléma Petrželky, učiteli

a dětmi, které již tradičně připravují pro členy klubů skvělý kulturní zážitek – koncert u příležitosti
Dne matek. Díky velmi dobré spolupráci s Divadlem u Lípy mají senioři možnost každý rok bezplatně
zhlédnout také jejich divadelní
představení. Rovněž i u příležitosti Mezinárodního dne seniorů je
organizováno setkání našich členů
klubů s představiteli městského
obvodu Ostrava-Jih. Pro seniory
je vždy připraven bohatý kulturní
program včetně tance a neschází
ani občerstvení.
Pozornost odboru sociální
péče se upírá také k udržování
sportovní aktivity seniorů. Každoročně, v měsíci září, pořádáme
pro členy klubu sportovní hry
s názvem VinoHraní. Letos jde již
o desátý ročník této seniory vítané aktivity.
A abychom rozšířili aktivity
našich seniorů v klubech, v letoš-

ním roce jsme navázali kontakt
s o. p. s. Christiania. Využili jsme
tak nabídky nových alternativ
besed a setkání jak z oblasti péče
o zdraví, právního poradenství,
ale i z oblasti rozvoje jemné motoriky, cvičení v domácím prostředí
nebo poskytování první pomoci. Tím jsme jen doplnili témata
dlouhodobé spolupráce s městskou policií, domovem Čujkovova
i Ostravské zoo. Ze stávající zpětné vazby a ohlasu seniorů zjišťujeme, že jdeme tím správným
směrem.
Závěrem nelze opomenout,
že odbor sociální péče ÚMOb
Ostrava-Jih poskytuje ve všech
klubech seniorů pravidelnou poradenskou činnost prostřednictvím kvaliﬁkovaných sociálních
pracovníků. Náklady spojené se
zajištěním provozu klubů seniorů jsou zcela hrazeny z rozpočtu
městského obvodu Ostrava-Jih.

Dne 7. dubna Jana a František Šurabovi oslavili 50 let manželského soužití
Paní Jana se narodila v roce
1948 v Kunčicích. Vystudovala
Stření pedagogickou školu v Novém Jičíně a pak pracovala jako
učitelka MŠ v Mariánských Horách, Zábřehu a Hrabůvce, celkem 41 let.
Pan František se narodil v roce
1948 v Krnově, od 6 let žil s rodiči v Ostravě-Jihu. Vyučil se
elektrikářem, později vystudoval
střední školu a VŠB. Poté pracoval v administrativě. V roce 1991
vystudoval Mezinárodní manažerskou školu a začal pracovat na MANŽELÉ ŠURABOVI si připili na svůj sváteční den s oddávající místostarostmanažerských pozicích. Ze zdra- kou Věrou Válkovou (vpravo).

votních důvodů odešel do předčasného důchodu.
Své „ANO“ si řekli 1. dubna
1967 v Ostravě-Mariánských
Horách. Vychovali 3 děti – Janu,
Radima a Marcela, a dnes se radují z 5 vnoučat. K zálibám patří
chalupa v Beskydech, kde rádi
houbaří a pracují na zahrádce.
Společně sledují sportovní pořady v televizi, čtou a věnují se
vnoučatům. Svůj slib, který si dali
před 50 lety, stvrdili slavnostním
podpisem do pamětní knihy sňatků. Hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let.

Milým oslavencům přejeme pevné zdraví
V našem městském obvodu jsou desítky seniorů, kteří v tomto období přijímají
gratulace k dožitým osmdesáti a více letům. S radostí se připojujeme
a všem jubilantům přejeme zdraví a dny prožité v pohodě.
V dubnu oslavili významné výročí:
Ludmila Valová
Irena Kubíčková
Miroslav Klečka
Jaromír Hanzel
Marie Vlačušková
Milan Šigut
Bohuslav Schmidt

95 let
94 let
94 let
93 let
93 let
92 let
91 let

Jiřina Piková
František Pělucha
Maria Chlopčíková
Jaroslava Vojtíšková
Vlasta Švrčková
Alenka Holušová
Zdeňka Krčová

90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
85 let

Stanislav Sup
Anděla Lukačovičová
František Skoček
Václav Žolnerčík
Olga Čajková
Helena Smolíková
Libuše Nevludová
Zdeněk Jihlavec
Věra Radimecká
Jaroslav Haladěj
Jaroslava Šindlerová
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85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Emilia Falušiová

80 let

Milan Dvořák

80 let

Marta Swigoňová

80 let

Militina Vrbková

80 let

Bohumil Plchot

80 let

Jaromír Kupka

80 let

Jiří Satory

80 let

Jiří Jíša

80 let

Pavel Kopunec

80 let

Danuše Kadlecová

80 let

NÁZORY
Zeptali jsme se zastupitelů

 Aktuálně vstupuje projekt participativního rozpočtu do druhého ročníku. Již nyní probíhají první veřejná setkání a od
května mohou zájemci začít podávat své návrhy na to, co by chtěli zlepšit v místě, ve kterém žijí. V letošním roce budou
realizovány projekty v celkové hodnotě 7 milionů korun.
Rádi bychom se vás proto zeptali: Jak hodnotíte tuto aktivitu, kdy se sami občané podílí na rozdělení ﬁnančních prostředků? Zúčastníte se svým vlastním návrhem participativního rozpočtu nebo jej jiným způsobem aktivně podporujete?

Jiří Dostál
zastupitel
KDU-ČSL

Politik může ve své snaze zaujmout občany sázet na jejich nespokojenost něčím
či někým anebo si zvolit náročnější cestu.
A to vsadit na jejich aktivitu a kreativitu. To
je riskantní, ale jsem rád, že místostarostka
Ing. Tichánková toto riziko participativním
rozpočtem podstoupila. Aktivitu hodnotím
kladně, minulý rok jsem podal jeden návrh
a podnítil kolegu, aby podal návrh i on. Letos
bych se také rád celé aktivity zúčastnil, minimálně hlasováním, ale spíše samostatným
projektem.

Petr Smoleň,
zastupitel
Hnutí Ostravak

Jsem přesvědčen, že tato aktivita má smysl, ale je nutné ji správně uchopit. Je moc
dobře, že se občané mohou podílet na zvelebování obvodu. Z mého pohledu je však
škoda, že do projektu participativního rozpočtu jsou zařazovány a dokonce i vybrány
projekty, které by měly být součástí běžné
činnosti úřadu a jeho odborů (doplňování
odpadkových košů, opravy chodníků, doplňování laviček) a prostředky na dobré ná-

pady jsou pak utraceny na věci, které mají
být hrazeny z prostředků úřadu na opravy
mobiliáře a například komunikací. Naštěstí
je těchto projektů, suplujících činnost radnice, jen malá část. Snad se organizátoři
v tomto roce poučí a použijí peníze na ty
správné věci.
Já jako pejskař určitě i v letošním roce
podpořím návrhy na vybudování hřiště
s volným pohybem pro pejsky. Hnutí Ostravak participativní rozpočet v našem obvodě
podporuje a naši zastupitelé spolupracují
s občany na návrzích projektů, informují veřejnost o této aktivitě při osobních setkáních
s občany a také prostřednictvím prostředků
elektronické komunikace – web a sociální sítě
Facebook a Twitter.

Adam Rykala,
zastupitel
ČSSD

Participativní rozpočet dává možnost
obyvatelům podílet se na rozhodování o veřejných penězích a to je jistě správná cesta.
Myšlenka participativního rozpočtování jako
inovativního nástroje přímé demokracie není
nová, v Brazílii funguje už čtvrt století a stále
se rozšiřuje do dalších měst po celém světě.
Ovšem částky, které se takto za účasti lidí
rozdělují, jsou u nás poměrně malé vzhledem
k celkovým rozpočtům měst. Záleží na každém, zda se do tohoto projektu zapojí, či ne.
Některým občanům Ostravy-Jihu může přijít
tato možnost vhodná, pokud mají nějaký nápad, co v místě bydliště nebo okolí vylepšit či
zorganizovat. Peníze by však měly být využity
smysluplně. Ideálně bychom chtěli podpořit

místní nápady, které by třeba úředníky nebo
nás radní nenapadly. Participativní rozpočet by měl sloužit hlavně k realizaci nápadů,
které podpoří a zpříjemní místní život. Například vybudovat něco, co v našem obvodu
chybí, vymyslet nové společenské nebo sportovní akce a další zájmové aktivity, případně
pomohou dovybavit hřiště novým prvkem
apod. V našem obvodu je spousta aktivních
občanů s dobrými nápady a jsem rád, že jsme
tento projekt mohli podpořit.

Leo Luzar
zastupitel
KSČM

Občané své potřeby, názory a přání sdělovali
svým zvoleným reprezentantům a starostovi
obce. Úmyslně píši o konkrétních lidech, a ne jenom o anonymní obci, protože druhou rovinou
je zpětná zodpovědnost konkrétních zastupitelů a starosty. Participativní rozpočet je jistě svými tvůrci myšlen v dobrém, ale právě popírá tu
zodpovědnost konkrétních lidí za prosazování
názorů svých spoluobčanů, kteří jim dali důvěru ve volbách. Proč mají mít možnost rozhodovat pouze o 7 milionech, když rozpočet je více
než miliardový? Proto je má představa jako zastupitele a člena KSČM založena na zodpovědnosti starosty a zastupitelů. Ať občané každý rok
na podzim před přípravou celého rozpočtu obce
oslovují své reprezentanty nebo zasílají svá přání starostovi. Potom bych uspořádal speciální
zastupitelstvo, které by za přítomnosti občanů
tyto podněty hodnotilo, vybíralo a zařazovalo
do realizace. Zcela transparentně a pro všechny.
To považuji za správnou politiku samosprávné
demokracie, založené na vůli občanů.

FOLKLOR a DĚTI v našem obvodu
Tak jako v minulém roce tak i letos dětský
folklorní soubor Holúbek z Ostravy-Jihu pořádá druhý ročník dětského mezinárodního
festivalu Děti a Tradice. Soubor Holúbek má
v našem obvodu více jak 20letou tradici. Náplň volného času zde najdou děti ve věku od 4
do 16 let. Letos má soubor více jak 60 členů.
Domovské sídlo má ve středisku volného času
Zálom v Zábřehu.
Na letošní ročník si soubor pozval dětské
kolektivy ze Slovenska, Maďarska i z nedalekého Havířova. Letos se poprvé na festivalu
představí i školní kroužek při ZŠ Kosmonautů 15 z Ostravy-Zábřehu, který také pomáhá

uchovávat lidové tradice naší země a spolupracuje s dětským souborem Malá Odra z Vítkovic. Folklórní soubory budou v našem
obvodu vystupovat v pátek 2. 6. v rámci oslav
Dne dětí před Kinem Luna a před SVČ Zálom a dále potěší klienty Doma pro seniory
Čujkovova. Festival vyvrcholí galakoncertem
v Loutkovém divadle v sobotu 3. 6. od 17.00
hodin. Po skončení bude pořádána zábava
s výukou lidových tanců v kulturním centru
Cooltour , kde se spojí s multižánrovým festivalem „Ponašymu“. Všichni jsou srdečně
zváni.
www.holubek.cz
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KULTURNÍ SERVIS

Májové Kulturní zařízení Ostrava-Jih (KZOJ) bude romantické,
zábavné a s pořádnou porcí rockového nářezu na velkém plátně!
MÁJ – nejen ﬁlmové lásky čas, strasti
a slasti s ní spojené, je téma, které v programové nabídce kina Luna zcela určitě chybět
nebude. Romantika a láska by především
v měsíci přejícím zamilovaným neměla nikomu scházet, ale pokud ji budete postrádat,
tu ﬁlmovou naleznete každé pondělí za cenu,
kterou si zamilujete. To správné májové pohlazení pro rockového diváka přinese ROCK
FILM FEST. Rockový nářez slibuje kino Luna
od 9. 5. každé úterý ve 20.00 hodin v reprízovém uvedení ﬁlmových koncertů. A co víc,
pro fanoušky Depeche Mode, kteří si nemohou vychutnat živé vystoupení 24. 5. 2017
v Praze - dobrá zpráva! Kino Luna, jako jediné kino v Ostravě, uvede 4. 5. 2017 ve 20.00
hodin exkluzivně unikátní koncert – záznam
z jejich posledního turné DEPECHE MODE
LIVE IN BERLIN.
S pomyslnou slzou v oku zveme v neděli 21.
5. 2017 od 16.00 hodin na již poslední operní
událost sezóny 2016/2017 z MET - nová inscenace RŮŽOVÉHO KAVALÍRA - Richarda
Strausse v režii Roberta Carsena s mj. Renée
Fleming a Elinou Garančou.
MET sezóna 2016 / 2017 tímto končí, ať
žije sezóna nová 2017/ 2018! V připravované
nabídce příští sezóny je nových pět inscenací,
včetně dvou premiér, která vám opět přinese

Kulturní dům K-Trio –TRIO
Dr. Martínka 1439/4,
Ostrava-Hrabůvka

Společenské akce
7., 14., 21., 28. 5. v 17.00
Taneční večery
Živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, vstupné 40 Kč, předprodej KD K-TRIO.
10. 5. od 9.00 do 17.30
Cesta do minulosti
Sportovně poznávací výlet pro upevnění zdravotní a fyzické kondice.
Navštívíme farní kostel Narození Panny
Marie, monumentální pseudogotickou
stavbu v Orlové, Dinopark s projížďkou
silničním vlakem, Archeopark Chotěbuz. Cena 440 Kč, předprodej KD
K-TRIO.
24. 5. od 9.00 do 17.30
Cesta do minulosti
Sportovně poznávací výlet pro upevnění zdravotní a fyzické kondice.
Navštívíme farní kostel Narození Panny
Marie, monumentální pseudogotickou
stavbu v Orlové, Dinopark s projížďkou
silničním vlakem, Archeopark Chotěbuz.
Cena 440 Kč, předprodej KD K-TRIO.
27. – 28. 5.
Slavnosti obvodu Ostrava-Jih
bývalé fotbalové hriště u Vodního
areálu Ostrava-Jih, vstup zdarma,
program na www.kzoj.cz , Legendy
se vrací, Voxel, Václav Neckář &
Bacily, revival Kabát, atrakce, stánky
a další doprovodný program FITPARK, malování na obličej, jízda na
koni, poníci.

operní hvězdy současné scény - Jončevu, Radvanovsky, Plachetku, Dominga, Kaufmanna a další.
V kině Luna oslavíme 2. 6. DEN DĚTÍ.
Od 15 hodin bude probíhat doprovodný program před kinem LUNA – malování na obličej, klauni, URBAN MOTION – Freerunning.
Obohacením bude vystoupení folklorního
souboru z Maďarska a Holúbek nebo se můžete těšit na prezentaci školního kroužku při
ZŠ Kosmonautů 15. Součástí budou ﬁlmová
představení TROLLOVÉ od 16.00 a ZPÍVEJ
od 18.15 pro děti za zajímavé ceny nebo splněné úkoly.
Nejen pro členy Otevřeného kruhu, kteří mohou využít 50% slevy, jsme 10. a 24.
5. připravili sportovně poznávací výlet pro
upevnění zdravotní a fyzické kondice. Navštívíme farní kostel Narození Panny Marie,
monumentální pseudogotickou stavbu v Orlové, Dinopark s projížďkou silničním vlakem
i Archeopark Chotěbuz.
Komorní klub nabídne v sobotu 13. 5. od 17
hodin koncert světově proslulé harﬁstky Jany
Bouškové, která je nejuznávanější českou
harﬁstkou, jíž se jeden večer koří světové haly
a následující večer skromně usedá jako členka
České ﬁlharmonie v Rudolfínu. Je zatím jedinou českou harﬁstkou, která dosáhla nejvyš-

30. 5. – 2. 6.
Média, komunikace, kreativita
Tříhodinové interaktivní mediální
workshopy, s využitím nejmodernějších technologií k rozvoji individuálních
i kolektivních dovedností v oblasti
prezentace. Určeno pro skupiny, party,
oddíly, třídní kolektivy od 11 let, které
spojují společné zájmy, aktivity a
dovednosti. Setkáte se s odborníky
z praxe, moderátory, tvůrci webových
prezentací, kameramany, fotografy,
graﬁky. Podrobnou nabídku workshopů včetně přihlášky najdete na www.
kzoj.cz, tel. 731 472 996. Vstupné 20
Kč/ 1 workshop, předprodej KD K-TRIO

Dětem
21. 5. v 10.00
O zlé královně
Výpravná pohádka na motivy českých
klasických pohádek v kině LUNA.
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO,
kino LUNA.
31. 7. – 4. 8.
Příměstský tábor
Je určen pro děti od 6 do 12 let. Program
má rekreační charakter, je přizpůsoben
věku dětí. V týdenním programu je zařazen celodenní výlet, sportovní aktivity,
návštěva plaveckého bazénu. Dozor pro
děti je zajištěn během pracovních dnů
v době od 7 do 16 hodin, sraz od 7 do 8
hodin, rozchod dětí 15 – 16 hodin. Cena
900 Kč, předprodej KD K-TRIO.

Výstavy
od 2. 5. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ –
Střední škola služeb a podnikání v Ostravě-Porubě
od 2. 5. JEMNOST PANÍ ZEMĚ – obrazy
Evy Ulmanové – Restaurace K-TRIO

ších ocenění na nejprestižnějších harfových
soutěžích světa. Pro milovníky bluesového
žánru jsme připravili 4. 5. od 19 hodin koncert britské zpěvačky Katie Bradley, která je
špičková hráčka na foukací harmoniku. Katie
má v sobě skutečnou lásku k blues.
11. 5. od 19 hodin vystoupí trio Merta, kde
hlavní postavou je bezesporu veterán Vladimír Merta, který alby Domilováno (2013)
a Imagena (2014) znovu dokazuje, že ještě
nepatří do starého železa a má co říct nejen
skrz své dávné rytmy.
Letošní už druhá v pořadí z našich exteriérových oblíbených akcí „Slavnosti obvodu
Ostrava-Jih“ vypukne 27. 5. Těšit se mohou
úplně všechny věkové kategorie. Program
je opravdu nabitý po celé dva dny. Na hlavní
stage vystoupí mj. Voxel, Legendy se vrací
a Václav Neckář & Bacily. Adrenalinové zážitky zajistí atrakce, chuťové pohárky uspokojí
grilované speciality, langoše, bramborové
placky a další dobroty. Nejmladší návštěvníci si užijí klauna Hopsalína, mohou společně
s rodiči soutěžit a vyhrávat ve FITPARKU,
namalovat si nový obličej …
Podrobné informace najdete na www.kzoj.
cz nebo facebookových stránkách Kulturní
dům K-Trio.

Komorní klub
Velﬂíkova 8
Ostrava-Hrabůvka
4. 5. 19.00
Katie Bradley Band
Katie Bradley (GB) – zpěv, harmonika,
Antonín Dlapa – kytara, Matěj Černý
– baskytara, Tomáš Hobzek – bicí.
„Katie Bradley je úžasná zpěvačka,
špičková hráčka na foukací harmoniku,
Katie má v sobě skutečnou lásku
k blues.“ Vstupné 200 Kč, předprodej
KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě
od 18.30 hodin.
11. 5. v 19.00
Vladimír Merta – Jan Hrubý – Ondřej
Fencl
Hlavní postavou je bezesporu veterán
Merta, který alby Domilováno (2013)
a Imagena (2014) znovu dokazuje, že
ještě nepatří do starého železa a má co
říct nejen skrz své dávné hymny. Trio
pak doplní fenomenální houslista Jan
Hrubý a o dvě generace mladší Ondřej
Fencl. Vstupné 180 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od
18.30.
13. 5. v 17.00
JANA BOUŠKOVÁ koncert světově proslulé harﬁstky
Je nejuznávanější českou harﬁstkou,
již se jeden večer koří světové haly, a
následující večer skromně usedá jako
členka České ﬁlharmonie v Rudolfínu.
Je zatím jedinou českou harﬁstkou,
která dosáhla nejvyšších ocenění na
nejprestižnějších harfových soutěžích
světa. Vstupné 200 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od
16.30.
23. 5. v 18.00
V pohorách po horách (1. díl)
Krátké ﬁlmové dokumenty Jiřího Krá-
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Renáta Valerie Nešporek a její tým
čalíka. Poutavé ﬁlmové pořady
s pozváním na zajímavá místa v České
republice a na Slovensku, spojené
s výstupy na vybrané vrcholy. Vstupné
60, předprodej KD K-TRIO, v den akce
na místě od 17.30

Kino LUNA
Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, tel.:
596 751 712, pokladna otevřena denně
14.00–20.00 hodin, kino.luna@kzoj.cz.
Info o programu a on-line rezervace
vstupenek na www.kzoj.cz
1. 5. – 8. 5. v 15.15
Mimi šéf /2D/ (The Boss Baby, USA
2017)
Animovaný / komedie /, české znění,
přístupný, 97 minut. Vstupné 130 Kč,
děti 110 Kč.
1. 5. – 2. 5. v 17.45
Všechno nebo nic (ČR / SR 2017)
Romantický / komedie, r. Marta Ferencová, přístupný, 107 minut. V pondělí
1. 5. vstupné 60 Kč, v úterý 2. 5. vstupné 90 Kč.
1. 5. – 3. 5. ve 20.00,
4. 5. – 9. 5 (mimo 8. 5.) v 17.30
Zahradnictví: Rodinný přítel (ČR 2017)
První ze tří samostatných ﬁlmů trilogie
Zahradnictví odehrávající se na pozadí
nejdramatičtějších období minulého
století a časově předchází oblíbenému
snímku Pelíšky. Režie Jan Hřebejk, přístupný, 130 minut. Vstupné 120 Kč.
3. 5. v 17.45
Zkouška dospělosti (Bacalaureat,
Rumunsko 2016)
Drama, české titulky, od 12 let,
128 minut. Vstupné 80 Kč.
4. 5. ve 20.00 – exkluzivní uvedení
v Ostravě!
Depeche Mode: Live In Berlin (USA
2014)
Záznam koncertu jednoho z nejúspěš-
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16. 5. ve 20.00
Rock Film Festival
Lemmy Forever (USA 2010)
Dokumentární / životopisný / hudební,
české titulky, 110 minut. Vstupné 50 Kč
17. 5. v 17.30
Z OSCAROVÉ KOLEKCE
Klient (Forushande, Irán 2016)
Drama, české titulky, od 12 let,
125 minut. Vstupné 100 Kč.
18. 5. – 28. 5. (mimo 21. 5.) v 15.30
Příšerky pod hladinou /2D/ (Deep,
Španělsko 2017)
Animovaná komedie, české titulky,
přístupný, 92 minut. Vstupné 120 Kč,
děti 100 Kč.
18. 5. – 20. 5. v 17.30
Strážci Galaxie Vol. 2 /2D/ (Guardians
of the Galaxy Vol. 2)
Akční / komedie / sci-ﬁ, české znění,
přístupný, 136 minut. Vstupné 130 Kč,
děti 110 Kč.
18. 5. – 28. 5. (mimo 21. 5. a 23. 5.) ve
20.00
Vetřelec: Covenant /2D/ (Alien: Covenant, USA 2017)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ / thriller,
české titulky, nepřístupný, 122 minut.
Vstupné 130 Kč.
21. 5. v 10.00
O zlé královně
Výpravná pohádka na motivy klasických českých pohádek, divadelní představení pro děti. Vstupné 50 Kč.
21. 5. v 16.00
Metropolitní opera New York
Richard Strauss: Der Rosenkavalier
(Růžový kavalír)
Režie Robert Carsen, dirigent Sebastian Weigle, Renée Fleming ztvární
Maršálku, jako titulní hrdina Oktavián
se představí mezzosopranistka Elina
Garanča. Barona Ochse ztvární Günther Groissböck, Soﬁi Erin Morley,
metropolitní debut čeká v roli Faninala
na Marcuse Brücka a italského pěvce si
zazpívá Matthew Polenzani. Nastudování německy s anglickými a českými
titulky. Předpokládaná délka 4 hodiny,
12 minut (2 přestávky).
Vstupné 300 Kč.
22. 5. v 17.45
Rande naslepo (Mein Blind Date mit
dem Leben, Německo 2017)
Romantický / komedie, české znění,
přístupný 111 minut. Vstupné 60 Kč.
23. 5. v 17.45
Špunti na vodě (ČR 2017)
Komedie / rodinný, režie Jiří Chlumský,
přístupný, 83 minut. Vstupné 100 Kč.
23. 5. ve 20.00
Rock Film Festival
Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne (God
Bless Ozzy Osbourne, Velká Británie
2011)
Dokumentární / životopisný / hudební,
české titulky 96 minut. Unikátní celovečerní portrét rockové legendy Ozzy
Osbourna. Vstupné 50 Kč.
24. 5. v 17.45
Sibiřský deník (Melanijas hronika,
Lotyšsko / Finsko / ČR 2016)
Drama, české titulky, přístupný,
120 minut. Vstupné 90 Kč.
25. 5. – 30. 5. (mimo 29. 5.) v 17.30
Zahradnictví: Rodinný přítel (ČR 2017)
První ze tří samostatných ﬁlmů trilogie
Zahradnictví odehrávající se na pozadí
nejdramatičtějších období minulého
století a časově předchází oblíbenému
snímku Pelíšky. Režie Jan Hřebejk, přístupný, 130 minut. Vstupné 110 Kč.

29. 5. – 31. 5. v 15.15
Kráska a zvíře (Beauty and th Beast,
USA 2017)
Hraná adaptace animované klasiky,
české znění, přístupný, 130 minut.
Vstupné 90 Kč.
29. 5. v 17.45
Muzzikanti (ČR 2017)
Hudební ﬁlm s hvězdným obsazením
je plný lásky, písniček a melodií od
folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost. Režie Dušan Rapoš,
od 12 let, 109 minut. Vstupné 60 Kč.
30. 5. ve 20.00
Rock Film Festival
Super Duper Alice Cooper (Kanada
2014)
Dokumentární / hudební ﬁlm, české
titulky, 98 minut. Vstupné 50 Kč.
31. 5. v 10.00 hodin
Promítáme mateřským školám
(více info - kino.luna@kzoj.cz)
31. 5. v 17.45
Na mléčné dráze (Na mlecnom putu,
Srbsko / Mexiko / USA 2016)
Drama, režie Emir Kusturica, české
titulky, od 12 let, 125 minut. Vstupné
110 Kč.
31. 5. ve 20.00
The Circle (The Circle, USA 2017)
Thriller / sci-ﬁ, české titulky, od 12 let,
90 minut. Vstupné 100 Kč.

Dům kultury AKORD
Nám. SNP 1, tel.: 596 762 511, e-mail:
info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz / www.facebook.
com/dkakord

2. 5. – 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB: Madeira
Tradiční setkání seniorů s programem
a závěrečnými tanečky.Madeira –
exotický ráj – cestopisná přednáška
paní Bourové. Vstup zdarma
3. 5. – 19:00
Karel Janák:
STVOŘENÍ SVĚTA – BEZ CENZURY –
Divadlo různých jmen
Komedie o tom, jak to tenkrát bylo
doopravdy. První divadelní hra ﬁlmového režiséra a scénáristy Karla Janáka (Snowboarďáci, Rafťáci, Ať žijí rytíři!). Ještě stále věříte báchorce o jablku? Myslíte si, že Eva skutečně vznikla
z Adamova žebra? Nezdá se vám, že už
je čas dozvědět se konečně pravdu?!
Nyní vám můžeme prozradit tisíce let
staré tajemství – všechno bylo úplně
jinak!!! Hrají: Vladimír Kratina, Rudolf
Hrušínský ml., Valérie Zawadská, Milan
Enčev a Romana Goščíková
Režie: Karel Janák
Vstupné 350, 290 a 250 Kč
9. 5. - 17:00 / Klub Akord
O BYLINKÁCH
Beseda o bylinkách a jejich léčivých
účincích s fytoterapeutkou a známou
bylinkářkou Radmilou Malinovskou.
V rámci projektu Aktivní senior –
senioři vstup zdarma; ostatní 90 Kč
10. 5. – 17:00 / Klub Akord
OSTRAVA V AKORDU
Vernisáž výstavy fotograﬁí Arnošta
Bika. Výstava v prostorách Akordu
potrvá až do 30. 9. 2017.
Vstup zdarma
13. 5. - 19:00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Pro všechny milovníky společenského
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nějších turné odehraného pro
2,5 milionu fanoušků ve 32 zemích
světa, zvěčněné tím nejžádanějším
režisérem Antonem Corbijnem. České
titulky, 128 minut. Vstupné 110 Kč.
5. 5. – 7. 5. ve 20.00
Uteč (Get Out, USA 2017)
Horor / mysteriózní, české titulky,
nepřístupný, 103 minut. Vstupné
110 Kč.
7. 5. v 10.00
Vláček Kolejáček a jiné pohádky (ČR)
Filmové pásmo pohádek pro nejmenší,
67 minut. Jednotné vstupné 30 Kč.
Proč jsou na obloze draci – Omalovánky – Perníkový dědek – Přírodopis
v cylindru – Ušatá Cecílie – Medicína
– Vláček Kolejáček.
8. 5. v 17.30
Než jsem tě poznala (Me Before You,
USA 2016)
Romantický / drama, české titulky, od
12 let, 110minut. Vstupné 60 Kč.
8. 5. ve 20.00
Masaryk (ČR / SR 2016)
Životopisný / drama / historický, režie
Julius Ševčík, přístupný, 106 minut.
Vstupné 60 Kč.
9. 5. – 14. 5. v 15.30 hodin
Šmoulové: Zapomenutá vesnice /2D/
(Smurfs: The Lost Village, USA 2017)
Animovaný / dobrodružný / komedie,
české znění, přístupný, 88 minut.
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
9. 5. ve 20.00
Rock Film Festival
Kiss Rocks Vegas (USA 2016)
Koncertní ﬁlm, české titulky, 115 minut.
Vstupné 50 Kč.
10. 5. v 17.45
Ministerstvo lásky (Ministarstvo ljubami, Chorvatsko / ČR 2016)
Komedie, české titulky, přístupný, 103
minut. Vstupné 100 Kč.
10. 5. ve 20.00
Loupež ve velkém stylu (Going in Style,
USA 2017)
Komedie / krimi, české titulky,
od 12 let, 96 minut. Vstupné 110 Kč.
11. 5. – 16. 5. (mimo 15. 5.) v 17.45
Lady Macbeth (Lady Macbeth, Velká
Británie 2016)
Historický / drama, české titulky,
od 15 let, 89 minut. Vstupné 100 Kč.
11. 5. – 14. 5. ve 20.00
Král Artuš: Legenda o meči /2D/ (King
Arthur: Legend of the Sword, USA /
Velká Británie / Austrálie 2017)
Akční / dobrodružný / fantasy, české
titulky, r. Guy Ritchie, od 12 let, 126
minut. Vstupné 120 Kč.
15. 5. – 17. 5. v 15.30
Anděl Páně 2 (ČR 2016)
Na přání diváků uvádíme opět veleúspěšnou pohádkovou komedii r. Jiřího
Stracha. Přístupný, 99 minut. Vstupné
90 Kč.
15. 5. v 17.45
I dva jsou rodina (Demain tout
commence, Francie / Velká Británie
2016).
Romantický / Komedie / drama, české
titulky, od 12 let, 118 minut. Vstupné
60 Kč.
15. 5. a 17. 5. ve 20.00
Rychle a zběsile 8 (The Fate of the
Furious, USA / Japonsko / Francie /
Kanada 2017).
Akční / krimi / thriller, české titulky, od
12 let. Vstupné 120 Kč.

www.ovajih.cz
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tance a dobré zábavy. Hudební režie:
Vladimír Koždoň.
Vstupné 99 Kč
17. 5. - 10:00 / Klub Akord
AKTIVNÍ SENIOR: Kytičkování
Tvořivá dílna pro seniory s paní Slívovou. Počet míst omezen, nutná rezervace na recepci DK Akord.
Vstup zdarma
17. 5. – 19:00
Kamil Střihavka:
TOLIK HLAV – Divadelní společnost
Kamila Střihavky
Silný příběh o přátelství na pozadí rockové muziky 70. let.
Kamil Střihavka, rockový zpěvák,
představitel titulní role v legendární
rockové opeře Jesus Christ Superstar, frontman rockových seskupení
Leaders!, B.S.P. či Supergroup, přichystal svým fanouškům a nejen jim,
originální překvapení. Rozhodl se totiž
zrealizovat další ze svých snů a přichází se svou divadelní prvotinou, kterou
je činoherní představení TOLIK HLAV –
příběh o přátelství a zradě v kontextu
přelomu 70. a 80. let v Československu.
„Rád bych dal přivonět k této době
nejen současné mladé generaci očima
jejich vrstevníků, ale i všem, kteří mají
tato léta ještě v paměti,“ říká autor.
Tato hra je o snech, touhách, ale
i o vášni pro věc samotnou a je srozumitelná i pro dnešní mladou generaci
stejně, jako je i vzpomínkou pro generaci padesátníků a výš.
Hrají: Jan Zadražil, Jan Dolanský, Zdena
Hadrbolcová, Kristýna Leichtová
Režie: Kamil Střihavka
Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč
24. 5. - 16:00
Miss Babča
III. ročník soutěže o nejsympatičtější
seniorku, s doprovodným programem.
Vstup zdarma
26. 5. – 19:00
ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY
MAKERS BUDE TO JINAK!
Proč to bude jinak? Protože všechny
kusy, jež v rámci jubilejního show
u příležitosti dvacátého výročí existence bandu naši milí swinguchtiví
očekávali, se prostě nevešly! Zjištění
radostné, situace prekérní. A tak
jsme se rozhodli, že navážeme na náš
poslední koncertní program Nás to
tady furt baví, který zaznamenal
u ctěného publika velký ohlas, a premiérové kusy připravené na tuto saisonu
protkáme písněmi, jež si naši věrní
žádají. Znovu se tedy budeme společně
radovat ze swingových kusů žhavých
i sladkých, v každém případku však
uchu lahodících a za srdce beroucích.
A že bývá všechno jinak? To jest bohužel náš denní chléb vezdejší. Ale že jde
o změnu k lepšímu? To se nám přec
často nestává. Ach, jak to potěší…
Váš Ondřej Havelka
Vstupné 450, 410, 370 a 250 Kč
29. 5. - 18:00 / Klub Akord
STUD2NA: UŽ BRZY DOZPÍVÁM - ZDividla
Narozeninový manifest dvou princezen. Premiéra nové inscenace
ostravského souboru ZDividla, v rámci
projektu STUD2NA neboli Studnice
studentských nápadů.
Režie, dramaturgie: Tereza Agelová
Hrají: Eliška Fejková, Dominika Orlíková, Hrnce, Kelímky, Kýbl a Spousta
Vody
Vstupné: mládež a studenti zdarma,
ostatní 30 Kč

FOTO FEST 2017
Vyhlášení dalšího ročníku fotograﬁcké
soutěže, tentokrát na téma: HUMOR VE
FOTOGRAFII.
Bližší informace na www.foto-fest.cz.

celý měsíc během půjčování
UHELNÍ PERMONÍCI - výtvarná soutěž
v malování uhlím
4. 5. 15.00 - 17.00
JEDEME PRO UHLÍ - tvůrčí dílna;
výroba vozíčku z lepenky naloženého
PŘIPRAVUJEME
opravdovým uhlím
22. 6. – 20:00
11. 5. 15.00 - 17.00
Rob Becker: CAVEMAN – agentura
NA HRAD!!! - tvůrčí dílna; výroba hradu
Point
z papíru
One man show o tom, co dělá muže
5. 16.00
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi 18.
TO BYLO, OSTRAVO??? - veřejné
námi, o lásce, partnerství a vtipně uta- JAK
čtení o pověstech z Ostravska
jených kvalitách obou pohlaví.
25. 5. 15.00 - 17.00
Hraje: Jan Holík
ČERNÁ PERLO NAD HLAVOU - výtvarRežie: Patrik Hartl
ná dílna; malování motivů Ostravy na
Vstupné 370, 320, 270 a 200 Kč
tašku
23. 6. / Letní zahrada
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro
AKORD PLNÝ HER
Odpoledne pro celou rodinu, inspirace, dětské čtenáře knihovny zaměřená na
jak využít volný čas i během nadcháze- četbu a znalosti přečtených knih
jících letních prázdnin.

ZÁVODNÍ

Knihovna města Ostravy
Pobočka Dr. Martínka, Hrabůvka
tel.: 599 522 303,
e-mail: hrabuvka@kmo.cz
TADY JSME DOMA*
Po stopách historie a pověstí
celý měsíc během půjčování
VÍŠ, KDE SPÍŠ? - soutěžní test o různých místech Ostravy a jejich původních názvech
celý měsíc během půjčování
BYLO, NEBYLO? - tematická výstavka
knih
celý měsíc během půjčování
OSTRAVA ZNÁMÁ NEZNÁMÁ - prezentace fotograﬁí Ostravy v proměnách
času
20. 5. během půjčování
ČERNÁ PERLO NAD HLAVOU - výtvarná dílna; malování motivů Ostravy na
tašku
22. 5. - 26. 5. během půjčování
UHELNÍ PERMONÍCI - výtvarná soutěž; kresba důlního raráška přírodním
uhlem
27. 5. 9.00
JAK SE VRABEC CHLUBIL CIZÍM PEŘÍM
- dramatizace pohádky spojená
s výtvarnou dílnou; v rámci knihovnického klubu Martínek pro děti předškolního věku a jejich rodiče
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
celý měsíc
GALERIE U LESA
KAMZÍCI V JESENÍKÁCH - výstava
fotograﬁí věnovaná historii života
kamzíků v Jeseníkách
TADY JSME DOMA*
Po stopách historie a pověstí
celý měsíc během půjčování
VÍŠ, KDE SPÍŠ? - soutěžní test o různých místech Ostravy a jejich původních názvech
celý měsíc během půjčování
BYLO, NEBYLO? - tematická výstavka
knih

11. 5. 14.00 - 17.00
MAMINKÁM - výtvarná dílna; tvorba
srdíček
TADY JSME DOMA*
Po stopách historie a pověstí
celý měsíc během půjčování
VÍŠ, KDE SPÍŠ? - soutěž; test z různých
míst Ostravy
celý měsíc během půjčování
BYLO, NEBYLO? - tematická výstavka
knih
15. 5. 15.00 - 17.00
JAK TO BYLO, OSTRAVO??? - veřejné
čtení pověstí z Ostravska
25. 5. 14.00 - 17.00
VENUŠE Z LANDEKU - tvůrčí dílna;
tvorba sošky z keramické hmoty

GURŤJEVOVA
2. 5. - 12. 5. během půjčování
MAMINCE - výtvarná dílna
TADY JSME DOMA*
Po stopách historie a pověstí
celý měsíc během půjčování
VÍŠ, KDE SPÍŠ? - soutěž
15. 5. - 30. 5. během půjčování
ČERNÁ PERLO NAD HLAVOU - výtvarná dílna
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro
dětské čtenáře knihovny zaměřená na
četbu a znalosti přečtených knih

Středisko volného času
Ostrava-Zábřeh
Gurťjevova 8, tel. 596 746 062,
www.svczabreh.cz
5. – 8. 5. 2017 Ostracon, info: p.Volek
13. 5. 2017 Tvořivá sobota pro veřejnost, info: p.Střeláková
13. 5. 2017 Ostravské sportovní ligy –
ﬂorbal, info: p.Nováček
14. 5. 2017 Ostravské sportovní ligy –
aerobic, info: p. Nováček
Poslední místa na letních pobytových
táborech, více na www.svczabreh.cz.
Přihlášky na letní příměstské tábory už
teď na všech na recepcích.
Pobočka V Zálomu 1, tel. 724 034 750
20. 5. 2017 Florbalový turnaj, info:
p. Smeták
Letní příměstské tábory na Zálomu již
v nabídce na webu.
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Vítkovice aréna
Ruská, Ostrava – Zábřeh, tel.:
596 707 303, e-mail.ova@arena-vitkovice, www.arena-vitkovice.cz

OSTRAVAR ARÉNA
10. 5. v 19,00 Lord of the dance 2017 –
Dangerous games
13. 5. v 15,00 a ve 20,00 Alexandrovci - European tour 2017 Ostrava opět
přivítá světoznámý armádní soubor
se sólisty Vadimem Anannevem nebo
Borisem Dyakovem
27. 5. v 8 hod. Czechia – pro IFBB Diamond Cup Ostrava 2017 mezinárodní
soutěž v kulturistice a ﬁtness

MĚSTSKÝ STADION
6. 5. v 17,00 FC Baník Ostrava - FK
Vansdorf utkání fotbalové národní ligy
10. 5. v 17,00 MFK Vítkovice – FC
Baník Ostrava utkání fotbalové národní ligy
13. 5. v 17,00 FC Baník Ostrava - FK
Baník Sokolov utkání fotbalové národní ligy
27. 5. v 17,00 FC Baník Ostrava - 1. SC
Znojmo FK utkání fotbalové národní
ligy
29. 5. v 17,00 MFK Vítkovice – FK Pardubice utkání fotbalové národní ligy

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

Charita Ostrava
Charitní středisko Gabriel
6.4. – 5.5. Výstava fotograﬁí Mirka
Lipowského
9.5. v 17,00 hod.
Jindřich Štreit – fotograﬁe: vernisáž
19.5. v 8,30 hod.
Prašivá v Beskydech: Výlet - pěšky
celkem 8,5 km, z toho 3 km stoupání
k chatě. Sraz na zastávce autobusu
Hrabůvka, Benzina.
23.5. v 16,00 hod
Odpoledne s písničkou: Písničky s klávesami a klarinetem. Hrají Zdeněk
a Vašek
24.5. ve 14,00 hod.
Kavárna pro pamětníky: 72. výročí
od ukončení 2. svět. války. o.p.s. Živá
paměť
26.5. v 11,00 hod.
Nová Bělá přes Bělský les: Vycházka
k Mléčnému baru, pěšky 4 km. Sraz
v CHS Gabriel.

Sportovní centrum Dubina
Horní 287/81, Ostrava – Dubina, tel.:
721 177 300, www.scdubina.cz
5. - 7. 5. 2017
Basketbal – SBŠ Ostrava (národní
festival mládeže)
13. 5. -14. 5. 2017
Taekwondo - škola TAEKWON-DO ITF
Karviná (1. Kolo STM)
20. 5. 2017
Florbal – Dětský domov Ostrava Hrabová (turnaj dětských domovů)
21. 5. 2017 09: 00 – 19:00
Florbal - ČFBU ( turnaj mládeže)

HISTORIE

Výročí 130 let od narození Vojtěcha Martínka
 Na konci 60. let byla jedna z hlavních dopravních tepen nově budovaného sídliště Jižního Města pojmenována jako ulice
Dr. Martínka. Svůj název získala po spisovateli, literárním kritikovi, publicistovi a organizátoru kulturního života na Ostravsku Vojtěchu Martínkovi, který spojil velkou část života s Hrabůvkou a od jehož narození v dubnu uplynulo 130 let.
které se stalo velkou inspirací pro
jeho tvorbu. V roce 1908 odmaturoval a byl přijat na Karlovu
univerzitu, kde studoval češtinu
a němčinu.

Studia na univerzitě

Vojtěch Martínek se narodil
11. dubna 1887 v Brušperku
do rodiny chudého kožešníka.
Jeho talent rozpoznal již učitel obecné školy, díky němuž se
mladý Vojtěch dostal do Ostravy,
kde mu bylo umožněno studovat zdejší Matiční gymnázium.
Během gymnaziálních studií
aktivně přispíval do místního
tisku a ve svých 17 letech začal
sepisovat také své Stručné dějiny literatury české. Během studií
bydlel u svého bratra, dělníka Vítkovických železáren, díky němuž
pronikal do dělnického prostředí,

Ani během studií v Praze Vojtěch Martínek neztratil kontakt
s Ostravskem. Již od svých gymnaziálních let udržoval přátelství
se spolužákem Ludvíkem Klegou
z Hrabůvky, bratrem hrabůvského starosty Josefa Klegy, který
jej zval k účasti na aktivitách
zdejších kulturních spolků. Právě
zde se Vojtěch Martínek seznámil
s jejich sestrou a svou budoucí
manželkou Otýlií Klegovou. Během studií na univerzitě vydal
Martínek také své první samostatné básnické sbírky, které byly
veřejností přijaty velmi kladně
a podpořily jeho rozhodnutí věnovat se plně psanému slovu.

Zpět na Ostravsku
Do Ostravy se Vojtěch Martínek
vrátil v roce 1914 jako suplující
profesor na Matičním gymnáziu,
kde ještě před několika lety sám
studoval. Ve stejném roce se
v dřevěném kostelíku v Hrabové
oženil s Otýlií Klegovou a usadil

se v Hrabůvce. Před narukováním na válečnou frontu první
světové války Martínka uchránily
jeho trvalé zdravotní potíže. Kromě výuky na gymnáziu Martínkovi během války přibylo také
další zaměstnání. V Hrabůvce zastával funkci obecního tajemníka, jako náhrada za Aloise Žáčka,
který byl odveden na frontu, kde
v roce 1916 padl. Válečné období
se Martínkovi stalo inspirací pro
válečný román Země duní (1916).
Zároveň se v tomto období stal
řádným profesorem ostravského
gymnázia poté, co obhájil svou
dizertační práci a získal doktorát.

Mezi světovými válkami
Po první světové válce se Vojtěch Martínek zapojil s plným
nasazením do rozvoje kulturního
života na Ostravsku. V prvních
poválečných letech se stává dramaturgem Národního divadla
Moravskoslezského. Ve 20. letech
byl Vojtěch Martínek také jedním
z těch, kteří podporovali snahy
o vznik ostravského rozhlasu.
Po založení ostravského studia
v roce 1929 se pak Martínek stal
se svými fejetony, povídkami
a přednáškami jedním z pilířů nového vysílání. Současně Vojtěch

Válka a poslední léta
V období 2. světové války Vojtěch Martínek omezuje své aktivity ve veřejném životě a na vlastní
žádost odchází po 28 letech
ve školství do penze. Zároveň byl
jeho osobní život poznamenán
zatčením nevlastního syna Josefa
v roce 1942 a jeho smrtí v táboře
v Osvětimi. Po válce se na několik
let vrací zpět do školství a v roce
1955 je za své celoživotní dílo
jmenován zasloužilým umělcem.
Zemřel 25. dubna 1960 a pohřben byl na hřbitově v Hrabůvce nedaleko své vily. Po zrušení
hřbitova byly ostatky Vojtěcha
Martínka přeneseny na ústřední
hřbitov ve Slezské Ostravě.
Petr Přendík, Tomáš Majliš

Doprava
v našem obvodě

Nádraží Vítkovice padesátileté
Přesně před 50 lety, 26. května 1967, bylo slavnostně
předáno do užívání moderní nádraží Ostrava-Vítkovice, jež bylo vybudováno též s ohledem na vznikající
sídliště na území našeho obvodu. Přijďte si v pondělí
22. května 2017 od 18 hodin vyslechnout sérii přednášek a vzpomínek do nádražní haly. Akci pořádá

Martínek stále vyučuje a věnuje
se dále vlastní autorské tvorbě –
poezii a próze, z níž zmiňme alespoň slavnou trilogii Černá země,
pojednávající o životě na Ostravsku na přelomu 19. a 20. století. Její děj v mnohém odkazuje
na historické reálie samotné Hrabůvky. Na konci 20. let si v Hrabůvce postavil se svou ženou
Otýlií prostornou vilu v blízkosti
kostela, která dodnes patří k nejhezčím stavbám staré Hrabůvky.

Antikvariát a klub Fiducia, spolek Krásná Ostrava,
ve spolupráci pak nadšenci, jež se podíleli na nedávném
úklidu nádraží, Zkrášlovací spolek JIHAN a Knihovna
města Ostravy. Četné informace a fotograﬁcká alba
nejen o nádražní budově, ale také o Polanecké spojce
naleznete na webu nadrazivitkovice.cz.

Den památek na Jihu

Jak vypadala doprava v dávné
historii a jak se vyvíjela s příchodem moderní doby. Aneb od koně
k letadlu. Zveme vás na další
z cyklu pravidelných přednášek o historii městského obvodu
Ostrava–Jih. Přednáší Antonín
Szturc. Akce se uskuteční ve čtvrtek 25. 5. 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 tel.: 599 430 137 či
599 430 230.
(red)

U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE PAMÁTEK a sídel jsme připravili o víkendu 22.–23. dubna pro zájemce o historii
osm bezplatných komentovaných prohlídek po zajímavých místech městského obvodu Ostrava-Jih.
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www.ovajih.cz

ŠKOLSTVÍ

Vedení obvodu oceňovalo pedagogy
 Druhý dubnový pátek se v hlavním sále kulturního domu K-TRIO konala každoročně pořádaná akce „DEN UČITELŮ“, který se celorepublikově slaví už 28. března na počest výročí
narození učitele národů Jana Ámose Komenského.
Hlavním bodem programu
bylo ocenění zástupců základních a mateřských škol, jejichž
zřizovatelem je městský obvod
Ostrava-Jih.
Ocenění pedagogů se ujal
místostarosta František Staněk, radní městského obvodu
Adam Rykala a Gabriela Tóthová
z odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury.. Všem pedagogům bylo
poděkováno za odvedenou práci,
předány byly dárkové předměty
obvodu, pamětní listy a kytice.
Součástí této krásné akce byl
bohatý doprovodný program. Děti
z mateřské školky Harmonie si
připravily hudební vystoupení pod
taktovkou paní ředitelky Lenky
Divinské, dále vystoupil folklórní
soubor Holúbek a děti ze ZŠ Krestova, které zahrály na ﬂétny.
Ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost předávali také

ÚVODNÍ SLOVO místostarosty Františka Staňka, který společně s radním Adamem
Rykalou a vedoucí odboru školství Gabrielou Tóthovou předával dárky oceněným.

zástupci ostravského magistrátu! Z rukou náměstka primátora
pro oblast školství převzala dne
28. března ocenění paní Lenka Prokopová z MŠ Za Školou,
která byla oceněna také v rámci

Klub ze ZŠ B. Dvorského zvítězil
v modelářské soutěži v regionu

Modelářský klub Základní školy
B. Dvorského 1 uspořádal v březnu 13. ročník Papír show Ostrava
2017, největší mezinárodní soutěže papírových modelů na severní
Moravě. Letos byla soutěž pořádána pod záštitou starosty obvodu
Bc. Martina Bednáře.
Pro kategorii Velká dopravní
technika, tedy modely nákladních
vozidel, byla soutěž mistrovstvím
ČR. V této kategorii vyhrál 3.
místo s modelem Škoda Sentinel
Miloslav Holek, žák 3. D. Patří mu
pro rok 2017 titul Druhý vicemistr
ČR VDT mladších žáků. Miloslav
ještě přidal pohár za kategorii Fireboxy MŽ a další dvě medaile.
Mezi další velmi úspěšné modeláře školy patří také Vojtěch
Blažej z 2. B, který získal pohár
za Fireboxy Mini, a také Štěpán
Šlesinger z 2. C, který získal pohár za Dakarský model mladších
žáků a přidal další dvě medaile.

obvodu Ostrava-Jih. Oceňování
probíhalo v multifunkční aule
Gong v Dolní oblasti Vítkovice
a celkem bylo za svou práci oceněno 15 pedagogů z celé Ostravy.

Ocenění pedagogové
Mgr. Drahomíra Svobodová
ZŠ Provaznická
Ludmila Zdráhalová
ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové
Mgr. Vladimíra Varcholáková
ZŠ Františka Formana
Hana Šulová
ZŠ a MŠ Březinova
Hana Pinkalová MŠ Volgogradská
Lenka Prokopová MŠ Za Školou
Mgr. Věra Záškodná
ZŠ B. Dvorského
Mgr. Šárka Trunkátová
ZŠ a MŠ Horymírova
Eva Pochmonová
ZŠ a MŠ Šeříková
Mgr. Naděžda Poláčková
ZŠ Jugoslávská
Zuzana Stachelová
ZŠ a MŠ Kosmonautů 15
Ivana Jindrová ZŠ a MŠ V. Košaře
Marcela Dominová
MŠ Františka Formana
Mgr. Kateřina Vařáková
ZŠ Klegova
Mgr. Hana Zemanová
ZŠ a MŠ Volgogradská
Šárka Ostrá
MŠ A. Gavlase
Miroslava Várnayová
MŠ Staňkova
Mgr. Hana Holušová
ZŠ Chrjukinova

Děti, neseďte u počítačů,
přijďte na BAMBIFEST!

Cenu starosty obvodu Ostrava Jih vyhrál s modelem ﬁgura Transformer Pavel Šeda z Karviné.
Modeláři z Dvorského vyhráli
celkem 15 medailí a tři poháry
a získali také 1. místo v hodnocení modelářských klubů ze 14 soutěžících klubů.
„Mám velkou radost, že jsme
porazili doma v Ostravě po deseti
letech našeho velkého rivala, modeláře z Brna Lužánek, početně
větší klub,“ uvedl vedoucí modelářského klubu B. Dvorského
Martin Svoboda.
Kdo se přišel na výstavu Papír
show 2017 podívat, mohl obdivovat kolem tisíce modelů různých druhů a velikostí od mistrů
nůžek nejen z ČR, ale i z Polska
a Slovenska. Taktéž mohl potkat
na výstavě Tomáše Tomečka, trojnásobného vítěze dálkové soutěže
Afrika Eco Race s cílem v Dakaru,
který dorazil i se servisní Tatrou.

Již 19. a 20. května 2017
na loukách u Koliby v Bělském
lese proběhne 3. ročník festivalu BAMBIFEST. BAMBIFEST
je aktivní přehlídkou organizací
a zájmových skupin, které pracují
s dětmi a mládeží. Těšit se můžete
na různorodé aktivity ve stánku,
které si pro vás ostatní připravily.
Potkáte se s vodáky, hasiči, budete řešit fyzikální pokusy, ale také
si vyzkoušíte prvky juda nebo
parkouru. Na pódiu pak budete
moci zhlédnout mažoretky, taneční vystoupení, ale také pěvecké či divadelní výkony či policejní
zásah. Během BAMBIFESTu děti
mohou soutěžit o drobné ceny
od našich partnerů. Stačí vyplnit
hrací kartičku, tzv. BAMBIpas
razítky. To děti získají za splněný
úkol u stánku dané organizace.
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Součástí BAMBIFESTu je také
soutěž pro ostravské základní
školy KDO S KOHO. Jde o vědomostní a sportovní turnaj mezi
jednotlivými školami. Soutěžit
budou šestičlenná družstva, která musí splnit nejrůznější úkoly.
Vítěz získá hodnotný dar nejen
pro školu, ale také pro člena týmu.
BAMBIFEST pořádá Rada
dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s., ve spolupráci
s městským obvodem Ostrava-Jih, statutárním městem Ostrava, Moravskoslezským krajem,
ale také ostatními partnery, bez
nichž by se festival neuskutečnil.
Bližší
informace
získáte
na webových stránkách www.ostrava.bambifest.cz nebo na facebookové stránce BAMBIFEST.cz
Těšíme se na vás

Z OBVODU

V nových atletických závodech mládeže
byla k vidění řada velmi kvalitních výkonů
 Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih. To je název prvního ročníku soutěže v atletických disciplínách, kterou ve středu 22. března v atletické hale města Ostravy spolupořádaly Komise pro bezpečnost, prevenci kriminality sport
a volný čas městského obvodu Ostrava-Jih, Atletický klub SSK Vítkovice a ZŠ B. Dvorského 1.
Soutěžila smíšená družstva
skládající se z pěti chlapců a pěti
dívek, a to v disciplínách 60 m,
600 m (dívky), 800 m (chlapci),
skok vysoký, skok daleký, vrh
koulí a smíšená štafeta 4x 200 m.
V závodech, jichž se zúčastnilo více než 160 mladých atletů
a atletek 8. a 9. tříd základních
škol, si nejlépe vedli žáci ZŠ
Klegova a ZŠ B. Dvorského
1. Mezi žákyněmi byly nejlepší atletky základní škola
B. Dvorského 1 a ZŠ Paskovské.
Ceny předávali starosta obvodu Bc. Martin Bednář, ředitel závodů Oldřich Zvolánek,
místostarostka obvodu Věra
Válková, Mgr. Jiří Dostál za ko-

misi pro sport z obvodu, Zdeněk
Skalka a ředitel ZŠ B. Dvorského
Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.
„Akce měla úspěch, byla vnímána pozitivně a splnila svůj
cíl, který byl nejen sportovní,
ale také společenský a kamarádský. Osobně věřím v další ročník,
který bude ještě bohatší o školy,
sportovce a jejich výkony. Rád
bych poděkoval všem zapojeným
za nápady, podporu i osobní angažovanost,“ uvedl ředitel základní školy B. Dvorského Miloš
Kosík.
Kompletní výsledky najdete na stránkách SSK Vítkovice
www.atletikavitkovice.cz.
MÍSTOSTAROSTKA Věra Válková předala pohár vítěznému týmu.

Informace o školách na Jihu nově na webu www.skolynajihu.cz
Městský obvod Ostrava-Jih spustil v těchto
dnech nové stránky, které se věnují základním školám a školkám na Jihu. Portál má
všem zájemcům o školství, zejména rodičům
budoucích prvňáčků, usnadnit orientaci v nabídce základních a mateřských škol zřizovaných městským obvodem Ostrava-Jih.
Všechny školy mají své speciﬁcké formy výuky a cílem webu je umožnit dětem i rodičům
zorientovat se v množství školních vzdělávacích programů a pedagogických metod, které
každá z nich nabízí, umožnit vybrat si ze škol
a školek, k jejichž pedagogickým metodám
mají největší důvěru a očekávají od nich nej-

lepší výchovu a vzdělávání svých dětí. Na adrese www.skolynajihu.cz naleznete nejen
kontaktní údaje uvedených zařízení, jejich
charakteristiku, ale také přehled akcí a soutěží jednotlivých škol či termíny dnů otevřených
dveří.
„Smyslem projektu je ukázat, že kvalitní
vzdělávání poskytuje kterákoli ze základních
škol a školek, nejde o vytváření nějakého
pomyslného žebříčku. Všechny naše školy
mohou poskytovat hodnotné služby dětem,
které je denně navštěvují, nejsou však a nikdy
nebudou stejné,“ ocenil web starosta Martin
Bednář.

„Pokusili jsme se zapracovat co nejvíce kritérií, aby v nich každý rodič našel, co potřebuje. Připravený přehled by tedy měl představit
naše školy v plné šíři, takže se každý bude
moci opřít o objektivní údaje a vybrat si požadované možnosti výchovy a vzdělání svých
dětí,“ doplnil Adam Rykala, radní pro oblast
školství.
Městský obvod Ostrava-Jih provozuje celkem 18 základních škol a 30 mateřských škol.
Z toho 17 mateřských škol tvoří 7 samostatných příspěvkových organizací a 13 z nich je
součástí základních škol.

Nabídka volných stání pro vozidla i motorky
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

Volná stání
pro motorky

01 Fr. Formana

Dubina

PP

1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 18, 20, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 42 ,44, 47, 48, 49, 53,
56, 57, 58, 59, 60, 62

33 Vl. Vlasákové

Bělský Les

PP

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

33 Vl. Vlasákové

Bělský Les

NP

69

41 B. Václavka

Bělský Les

PP

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

42 B. Václavka

Bělský Les

PP

7, 9, 10, 16, 19/2, 24, 27, 28, 33, 41/1, 41/2

51 L. Hosáka

Bělský Les

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
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. 5. 2017 • Číslo: 5 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 5. 2017.
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