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AKTUALITY

Zastupitelstvo
proběhne
7. září ve 13 hodin

Letní kino
pro děti
v Lesní školce!
Zveme vás a vaše děti na poslední
promítání letního kina v tomto roce,
které se bude konat v Lesní školce
v Bělském lese. 24. 8. od 20:30 se
můžete podívat na ﬁlm Alenka v říši
divů: Za zrcadlem! A jelikož se jedná
o letní kino pro děti, bude pro ně už
od 17:00 hodin v areálu připraven
zábavný program. Těšit se mohou
na skákací atrakce, malování na obličej a další. Nezapomeňte přijít!
I PŘES CHLADNÉ POČASÍ se na posledním promítání diváci bavili.

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

V září přijede Kinematograf bratří Čadíků
Počátkem září zavítá na Jih
pojízdný Kinematograf bratří
Čadíků. Návštěvníci tak mohou
sledovat populární ﬁlmy přímo pod
širou oblohou, a to ve dnech 2.–5. 9.
2017 u soukromé školy AVE ART

v Ostravě–Hrabůvce, ul. Hasičská.
Začátky projekce budou vždy ve
20:30 hodin. O programu budeme
podrobněji informovat na webových
stránkách a facebookovém proﬁlu
městského obvodu Ostrava-Jih.

26. ročník Hecboje, soutěže pro všechny, je tady!
TJ Sokol Hrabůvka, z. s., vás zve na otevřenou soutěž 26. ročníku
Hecboj, která se koná 13. září 2017 od 16 do 18 hodin.
Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie, muže i ženy, děti
i dospělé a bude se konat na hřišti TJ Sokol Hrabůvka, ul. Plavecká.
Pro všechny účastníky jsou připraveny netradiční disciplíny. Děti
budou hledat poklad a chytat ryby, žactvo si zaskáče v pytli, zaběhá
v gumácích a zabije hřebíky. A co je připraveno pro dospělé? Pohánění
„ráfku“, skok s kufrem nebo třeba chůze na chůdách.
Na akci vás srdečně zve TJ Sokol Hrabůvka, z.s. ve spolupráci s Moravskoslezskou asociací Sport pro všechny – RC SPV Ostrava, Ostravskou tělovýchovnou unií, magistrátem města Ostravy a městským
obvodem Ostrava-Jih!
Za nepříznivého počasí se budou konat na tomtéž místě v hale.

Posezení u táboráku v Bělském lese
V měsíci červenci nám proběhlo první posezení u táboráků
v Lesní školce v Bělském lese. Ač
to z počátku vypadalo, že počasí
nám přát moc nebude, tak se nakonec akce vydařila a sešli jsme se ní u táboráku, a to 11. 8. a 25. 8.
v hojném počtu. V srpnu se může- od 19:30 v Lesní školce v Bělském
te těšit ještě na další dvě poseze- lese.
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Jubilejní 10. ročník koncertu „Nová Bělá pod otevřeným nebem“
z Ukrajiny, Paolo Lardizzone z Itálie a Medea Iassonidou z Řecka. Vystoupení zpestří i houslistka Marie
Korpasová, rodačka z Nové Bělé.
Jako každoročně bude pamatováno na mlsné jazýčky – přislíbeny jsou domácí koláčky
i další domácí výrobky. Přijďte si
poslechnout operu, operetu i muzikál. Přijďte se potkat se známými, sousedy a kamarády. Srdečně
zve Kulturní spolek – Občanské
sdružení Jany Šafář Doležílkové.

Dovolujeme si vás pozvat na 10.
ročník koncertu Nová Bělá pod
otevřeným nebem, letos konaný 26. 8. na hřišti TJ Sokol Nová
Bělá. Pěvecké hvězdy doprovodí
orchestr složený z hudebníků
Národního divadla moravskoslezského pod vedením Adama
Sedlického.
Pozvání zakladatelky Jany Šafář Doležílkové letos přijali Mario
José Rodriguez z Mexika, David
Righeschi z Itálie, Olexander Beň
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ÚVODNÍK

Nová aplikace Ostravy-Jihu pro vaše chytré telefony

Slovo starosty

Martin Bednář
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

V těchto dnech spustil městský obvod Ostrava-Jih novou aplikaci pro chytré telefony
s názvem Ostrava-Jih. Aplikace má ulehčit
občanům vyhledávání potřebných informací
o městském obvodu. Najdete zde základní informace, kontakty, fotogalerii, kontakty na zaměstnance, informace o školách, kultuře
a volném čase, aktuality o velkoobjemových
kontejnerech, bydlení a další.
Díky aplikaci nemusíte v mobilu zdlouhavě
vyhledávat potřebné informace na webových

stránkách, ale najdete je snadno a rychle
přímo v ní. V případě důležitých informací,
které městský obvod Ostrava-Jih vydává,
vám pošleme informaci přímo na uzamčený
display telefonu, abyste o ní byli co nejdříve
informováni. Můžete se tak dozvědět například o odstávce elektrické energie či konání
důležité akce. Aplikaci si můžete zdarma
stáhnout do vašeho chytrého telefonu po zadání klíčových slov „Ostrava-Jih“. Aplikaci
podporuje jak Android, tak také iOS.

Už jste fanouškem našeho
facebookového proﬁlu?
Najdete jej pod názvem
Městský obvod Ostrava-Jih!
facebook.com/mob.ovajih

dovolím si začít netradičně: Rodiče si
přijdou pro dítě do školky. Slunce svítí, děti
sedí v pískovišti s tablety a učitelka si dříme
na lavičce. „Haló, paní učitelko, nebojíte se,
že se vám nějaké dítě ztratí?!“ „Né, kam by
chodily, wiﬁna je jenom na pískovišti.“
Tento vtip jsem našel včera při prohlídce
Facebooku. Následně na mě vyskočila mega
akce last minute dovolené, taneček dvou
mladých dam, sprostý komentář k postoji
Dopravního podniku k vzniklému kalendáři
s fotograﬁemi havárií tramvají, akční kráječ
melounu, poslání nás všech do pekel a hned
další anekdota:
Trpaslík přijde do knihovny a ptá se knihovnice: „Máte tu novou knížku o diskriminaci trpaslíků?“ „Ale zajisté. Horní police.“
Přesto bych Facebook, internet či jiné komunikační kanály neodsuzoval. Mezi virtuálním
balastem existují stránky, kde se dozvíte zajímavé věci, aktuality, kam vyrazit, na co si dát
pozor nebo co nového vzniklo v okolí. Takovou
stránkou je také www.facebook.com/mob.
ovajih/, stránka našeho městského obvodu.
Potřebné informace tam nalezne většina z vás.
Stačí si ji jen přidat do vašich oblíbených.
Aktuálně se dozvíte o letních kinech,
53 projektech participativního rozpočtu,
prázdninové jízdě historickými vozidly či
noční cyklojízdě.
Přidejte se a buďme ve spojení.

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
Mgr. Soňa Cingrová
Ing. Lubomír Burdík
PhDr. Linda Nováková-Palatá

599 430 469
599 430 293
599 430 420
599 430 268
599 430 260
599 430 211
599 430 207
599 430 243
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

Fotograf, který desítky let
 Není příliš mnoho fotografů, kteří by tak systematicky a dlouho sledovali stavební rozvoj Ostravy, jako Petr Sikula.
Od roku 1969 do roku 1989 nepřetržitě zaznamenával vznik nových staveb ve městě a fotografování se věnuje dodnes.

PETR SIKULA se narodil v říjnu 1941 ve Zlíně, mládí prožil v Uherském Brodě.

Až to bylo hotové. Vznikající
Bylo to v roce 1969. Firma,
ve kterém jsem pracoval, pra- rozestavěné domy tehdy nikoho
covala pro různá města, takže nezajímaly.
jsem fotil také Havířov, Karvinou
Pamatujete si, čím jste začal?
a další města.
Jaký byl váš první dům?
To si tedy nepamatuji. Ale vím,
Jaký byl váš úkol, vaše zadání,
že jsem začínal v Porubě, jen co
konkrétně tedy v Ostravě?
Architekt si mě vždycky vzal jsem přijel.
a ukázal mi, co chce vyfotografovat. A já jsem se musel snažit, Jak dlouho jste vznikající Ostravu fotil?
abych to vyfotil co nejlíp.
Deset roků ve Stavoprojektu
Ve kterém roce jste začal fotit
vznikající, rozpínající se, ros- Fotil jste vznikající domy, nebo a deset roků v Útvaru hlavního
architekta a stavebního úřadu
až závěr jejich stavby?
toucí Ostravu?
Jak jste se ocitl v Ostravě?
Po ukončení školy jsem dostal
echo, že tady ve Stavoprojektu
hledají člověka, který umí fotografovat architekturu. Ještě navíc
s příslibem bytu. Takže jsem se
rozmyslel, že do Ostravy půjdu,
protože v té době se zdálo, že Ostrava je progresivnější než Brno.
Věřil jsem si, že tady budu mít
větší šance se uplatnit.
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Ostrava. Teď ještě pro ně dělám. Vyhlásili totiž soutěž Dům
roku, pak je vyhodnocení a výstava a já fotím vždy ty oceněné
domy.
Vy jste profesně zažil růst Ostravy v průběhu asi 20 let, dnes
zde pořád působíte. Jaká doba
byla podle vás pro Ostravu
nejdynamičtější?
Podle mě je ta nejdynamičtější doba právě teď, tady se šíleně
staví. Člověk nejde tři, čtyři měsíce na jedno místo a už se tam

ROZHOVOR

sleduje rozvoj Ostravy

FOTOGRAFIE Petra Sikuly zobrazující dnes již zaniklou plakátovací zeď vytvořenou podle návrhu M. Rybičky v blízkosti HD Hlubina, 80. léta 20. století.

PAMÁTNÍK budování socialismu u Plzeňské ulice, snímek Petra Sikuly z přelomu 70. a 80. let minulého století.

staví nový dům. Dříve za komu- tak lidi to obchází a nechtějí být
nistů se takhle nestavělo, nebyly fotografováni. Jenže já jsem nechtěl, aby domy byly na fotkách
peníze.
tak opuštěné. Tak jsem se vždycky
Jaký je váš vztah k sídlištím, postavil na místo, které jsem měl
vyhlídnuté, čekal jsem, až někdo
které jste tolik fotografoval?
Zastánce toho úplně nejsem, půjde, vytáhl jsem aparát – měl
ale vidím to jako východisko pro jsem tam vodováhu, takže jsem
řešení situace, když nejsou byty. přesně věděl, co chci fotit – a fotil
Všechno staví průmyslově. Dove- jsem to jako živou architekturu.
zou jen panely, svaří se a barák je
za 14 dní hotový. Ale je to hrozné Jaká je podle vás architektonická budoucnost Ostravy? Myslíbydlet na takovém sídlišti.
te si, že se může dál rozvíjet?
Já myslím, že rozhodně! Pokud
Pamatujete si na nějaké fragmenty z výstavby Ostravy-Jihu? budou peníze a zájem stavět. Ale
Pamatuji si na nákupní středis- někdo to musí kontrolovat, ať se
ko, které jsem fotografoval, dále to nezvrhne v nějakou architekvěžáky, co tam stojí, a Dubinu, turu, která není dobrá.
která v té době ještě nebyla v tak
Když dnes jedete Ostravou, povelkém rozsahu.
znáváte ještě ta místa, která jste
Vy nejste architekt, ale mohla fotil?
No, mění se to. Místa jsou stejby podle vašeho názoru Ostrava
vypadat architektonicky lépe, ná, ale je tam vždycky něco přistavěno nebo je to nově omítnuté. Je
kdyby se tehdy stavělo jinak?
V Ostravě není moc historic- to pěkné, když se domy opraví.
kých domů či objektů, které by
město nějak charakterizovaly. Co fotíte dnes rád? Co vám dělá
Kdysi tady bylo staré krematori- radost?
Už vzhledem k tomu, že mám
um, které se zbouralo – což byla
hrozná chyba, byla to nádherná artritická kolena a nemůžu nikam
kubistická stavba. Tak máme as- chodit, což je pro krajináře dost
poň románský kostel sv. Václava, nepříjemná záležitost, tak už tolik
pak dále něco barokního. Ale cel- nemůžu jezdit do Poodří, kde jsem
kem tady nic moc není. Nic stě- rád fotografoval rybníky a všelijaká
žejního, na co by se člověk mohl zákoutí. Vydával jsem kalendář pro
Povodí Odry. Zajímavé je, že kazaměřit.
lendář jsem fotil panoramatickým
Vy jste přes dvacet let fotil nové fotoaparátem, ale místo na šířku
stavby té doby. Jak jste se při jsem fotil na výšku. To je nezvyklý
tom cítil? Byla to pro vás práce formát. Problém byl v tom najít nějako každá jiná, nebo byste rad- jaké motivy a zakomponovat to tak,
aby celá plocha snímku byla vyváši fotil jiné domy?
Mě to celkem bavilo, upravil žená a prostě něco říkala.
jsem si dokonce svůj aparát a také
nějaké sám vyrobil. Když člověk Zkuste, prosím, říct čtenářům Jižfotí domy a má aparát na stativu, ních listů něco o vaší další tvorbě.

Nedávno jsem si udělal aparát
s dírkovou komorou a chystám se
s ním začít fotografovat. Ale není tam
jedna dírka (jak obvykle bývá), ale já
jich tam mám asi pět a ještě s nimi
můžu otáčet. Záběry se přes ty dírky
budou překrývat, takže to bude taková zajímavá kompozice toho snímku.

Vy jste říkal, že jste si udělal
fotoaparát. Jak tomu mám rozumět?
Já jsem si udělal asi sedm jednoúčelových aparátů. Využil
jsem to, že jsem našel nějaký zajímavý objektiv, který měl velký
úhel záběru. Na tom jsem založil
kompozici celého snímku. Udělal
Určitě by naše čtenáře zajímala jsem si dokonce i rybí oko. Objekvaše účast na výstavách, knižní tiv mi tedy byl daný a já jsem si
udělal tělo fotoaparátu.
tvorba…
Čas od času dělám nějakou výstavu ze svých fotek. S naklada- Dnes fotíte stále na ﬁlm, nebo
telstvím Montanex jsem vydal pět jste schopen pracovat i s digitáknížek panoramatických snímků lem?
S digitálem dělám, ale málo,
z chráněné krajinné oblasti Severní Moravy – Jeseníky, Nízký protože nemám tiskárnu. Je to
dost problematické. To, co se děJeseník, Poodří, Beskydy atd.
lalo pod zvětšovákem, je teď děláno na počítači. A na počítači tedy
Kolik jste absolvoval výstav?
Já už to ani nepočítám, ale při- ještě daleko líp než pod zvětšovábližně 90 autorských výstav mám kem. Já už na to nemám buňky,
abych se do toho dostal.
za sebou.

PETR SIKULA, fotograf Jižního města.
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Dlouhodobě odstavená vozidla a autovraky
Nejpalčivějším
problémem
v oblasti dlouhodobě odstavených vozidel je stále nevyhovující
legislativa, kdy nakládání s těmito vozidly upravuje zákon číslo
13/1997 Sb. Tento zákon má velice přísné parametry, zda se jedná
o dlouhodobě odstavené vozidlo,
nebo autovrak.
V březnu tohoto roku se začala
aktivně tato problematika řešit
i ve spolupráci s Městskou policií
Ostrava-Jih. Na začátku března
2017 jsme evidovali 121 ks dlouhodobě odstavených vozidel,
které v současné době ověřujeme
a posuzujeme, zda se jedná o autovrak, či dlouhodobě odstavené
vozidlo. Většina odstavených vozidel ale podle výše uvedeného
zákona známky autovraků nejeví.
U zjištěných autovraků i dlouhodobě odstavených vozidel byly jejich
majitelům rozeslány výzvy k odstranění, tyto jsou postupně lepeny
i na předmětné autovraky i dlouhodobě odstavená vozidla a v případě,
že si majitelé těchto vozidel výzvu
nepřevezmou, je vyvěšena na úřední desku úřadu. Po uplynutí zákonné lhůty dvou měsíců může být
autovrak odstraněn. U dlouhodobě
odstavených vozidel, které známky
autovraků podle zákona nesplňují,
je odstranění složitější.

Stav dlouhodobě odstavených vozidel a autovraků k 21. 7. 2017
počáteční stav

nová hlášení

vyřešeno

konečný stav

121

28

104

45

45

41

15

71

červen

71

31

34

68

červenec

68

8

27

49

počáteční stav
k 1. 3. 2017
duben
květen

121

Na základě zaslaných i nalepených výzev někteří majitelé
dlouhodobě odstavených vozidel
a autovraků nechávají svá vozidla
odstranit, ale jsou případy, kdy
řešíme vozidla v dědickém řízení,
odstavená vozidla, která noví majitelé nepřepsali, a také odcizená

Od 1. 3. 2017 do 21. 7. 2017 nám
bohužel díky nedisciplinovaným
občanům opět 108 dlouhodobě
odstavených vozidel a autovraků přibylo a v současné době je
v našem obvodě 49 nevyřešených
dlouhodobě odstavených vozidel
a autovraků.

vozidla, kdy se složitou cestou zjišťuje majitel a vyřešení těchto případů je komplikovanější a delší.
Díky spolupráci s občany
i Městskou policií Ostrava-Jih se
nám daří postupně tento problém
řešit a doufáme, že vše povede
ke spokojenosti občanů.

CHCETE PODÁVAT NABÍDKY NA OPRAVY
VOLNÝCH BYTŮ
v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih? Plánovaný finanční objem zakázek
po dobu dvou let je 55 miliónů korun.

REGISTRUJTE SE na zakazky.ovajih.cz!
RegistracedodoDNS
DNS
(Dynamického
nákupního
systému)
proběhly
31. 7.
2017.
Registrace
(Dynamického
nákupního
systému)
probíhají
do 31. 7.do2017.
Poté
již
Nyní jižnabídky
mohou na
nabídky
opravy
volných
bytů
podávat
pouze dodavatelé!
registrovaní dodamohou
opravyna
volných
bytů
podávat
pouze
registrovaní
vatelé! Dodatečná
registrace
možná
kdykolivdvouletého
v průběhutrvání
dvouletého
Dodatečná
registrace
je možná je
kdykoli
v průběhu
DNS. trvání DNS.

Potřebuje poradit s elektronickým podáváním
cenových nabídek?
Přijďte na praktický seminář 19. července 2017

Kontakt pro více informací k DNS:
Kontakt pro více informací k DNS:
Renáta Ručková,Renáta
oddělení
zakázek
Ručková,veřejných
oddělení veřejných
zakázek
599 430renata.ruckova@ovajih.cz
452, e-mail: renata.ruckova@ovajih.cz
Tel.: 599 430 452,Tel.:
e-mail:

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v červnu
7. 8.
F. Formana
A. Gavlase
V. Jiříkovského
J. Maluchy
J. Matušky
V. Košaře
Tlapákova
J. Kotase
Fr. Hajdy

41
18
20
14
14
11
17
29
6

A. Kučery
Krestova
Mjr. Nováka
Dr. Šavrdy
Dr. Martínka
8. 8.
Vaňkova
B. Četyny
B. Václavka

10
24
21
1
5,
43, 59
46
13
8

Cholevova
J. Herolda
Mitušova
Krakovská
Sámova
Horní
Holasova
9. 8.
Klegova
Provaznická

45
12
77
16
6
40
18
74
72

Horní
Dvouletky
Jubilejní
Hasičská
Zlepšovatelů
Edisonova
Moravská
Úlehlova
Rodinná
Česká

6

39
16
33
25
7
25
106
25
48
35

10. 8.
Nám. g. Svobody
Pospolitá
Věšínova
Dolní
Mňukova
Na Nivách
Horymírova
Tarnavova
Zimmlerova

1
25
16
82
18
17
10,
108
14
53

Markova
14. 8.
Tylova
Karpatská
Písečná
Jugoslávská
Středoškolská
Plzeňská
Strelkovova
Pavlovova
Pjanovova

17
25
28
5
47
6
8
7
47
19

Utvenkova
Čujkovova
15. 8.
Gerasimovova
Kosmonautů
Krasnoarmejců
Svazácká
Svornosti
P. Lumumby

2
38
4
13
22
48
14
74

Z OBVODU

Přebytek hospodaření bude plně využit ve prospěch obvodu
 Výsledek hospodaření městského obvodu Ostrava-Jih za rok 2016 skončil přebytkem
236 milionů korun. Zastupitelé schválili předložený návrh Rady městského obvodu Ostrava-Jih na využití ﬁnančních prostředků na konkrétní akce.
Například na zimní údržbu
silnic jsou určeny dva miliony,
stejná částka připadne na zimní údržbu chodníků, parkovišť
a odstavných ploch. Za takřka
3,5 milionu korun bude opraveno oplocení čelní strany hřbitova a nákup vánoční a novoroční

Ostrava-Jih bylo uvolněno bezmála
28 milionů korun. Za dalších 9 milionů korun bude upraveno parkoviště a komunikace za poliklinikou
v Ostravě – Hrabůvce a stejná částka poslouží ke komplexnímu zateplení bytového domu na ulici
Vl. Vlasákové v Ostravě - Bělském

výzdoby vyjde na 4,9 mil. korun.
Na rekonstrukci chodníků v katastrálním území Ostrava-Výškovice je určeno 5 mil. korun.
Rozhodnutí počítá také s posílením rozpočtu odboru investic, a to
o 52,2 milionu korun. Na rekonstrukci budovy Technických služeb

Lese včetně opravy vzduchotechniky. Za další 2,5 milionu korun
bude vybudován výtah a bezbariérové WC ve 2. patře objektu na ulici
Mjr. Nováka.
Odbor strategického rozvoje,
vztahů s veřejností, školství a kultury získá na opravy a údržbu
v mateřských školách 1,8 milionu
korun. Na obnovu infrastruktury a rozvoj a upgrade software
schválili zastupitelé 3,5 milionu
korun.

Upozornění na plánovanou uzavírku Nechcete přes léto usnout

na vavřínech?

Také s blížícím se podzimem musí řidiči počítat s dalším omezením.
Týká se uzavírky místní komunikace na ulici Bastlova v Ostravě–Zábřehu za účelem realizace akce „Oprava vodovodu a kanalizace“. Jedná se o akci společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Chcete se pobavit a prohloubit
své znalosti a dovednosti?
Naše vzdělávací centrum si
pro vás připravilo zajímavé
PRÁZDNINOVÉ KURZY
za příznivé ceny.
Více informací získáte na:
http://www.vitkovice.cz/vzdelavaci-centrum
nebo na tel. číslech:
724 590 686, 725 180 017,
595 952 746

Harmonogram realizace dopravních omezení
1. 8. 2017 – 1. 10. 2017 - uzavírka části ul. Bastlova, a to mezi ul. Někrasovova
a Mozartova.
2. 10. 2017 – 26. 11. 2017 - uzavírka části ul. Bastlova, a to mezi ul. Někrasovova a Suvorovova.
27. 11. 2017 – 31. 12. 2017 - uzavírka části ul. Bastlova, a to mezi ul. Suvorovova
a Beskydská.
Aby byla zajištěna dopravní obsluha v dotčeném území, bude vozidlům
s povolením stavby vjezd povolen.

SC-371173/01

INZERCE
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

A přece se sedí!
V Hrabůvce kolem ulice Horní
je starší zástavba, podobně jako
v Zábřehu v okolí Náměstí SNP.
Něčím se ale liší. Lavičky před
vchody, jak to vypadá, jsou tady
samozřejmostí. A navrch ještě další na travnaté ploše mezi
domy. Co je tedy jinak? Na dotaz,
zda je tady někdo neruší, když
mají lavičku pod oknem, odpověděla starší dáma lakonicky: „Někdy, ale dá se to vydržet.“
Jaké jsou vaše zkušenosti s lavičkami na obvodě?
Rádi uvítáme i vaše příspěvky do debaty o lavičkách. Sledujte www.spolecnetvorimejih.
cz, facebook Společně tvoříme
Jih nebo pište na adresu ÚMOb
JIH, Společně tvoříme Jih, Horní
791/3, 700 30 Ostrava Hrabůvka.

Malé místo relaxace

zvukovali jiní. „Tak už se konečně domluvte“, mysleli si chlapi
z Technických služeb, „nemáme
dneska na práci jen tohle“. Lavička zkusmo putovala od pískoviště
k domu a naopak.
Na koho nadávat? Na autorku projektu, která v dobré víře,
že místním prospěje, navrhla
vylepšení místa, kde obyvatelé
blízkého domu tráví rádi volný
čas? Na místní, kteří si moc „vymýšlí“? Na bezdomovce, feťáky
a „nepřizpůsobivé“? Na úřad
a policii, že by měli více „hlídat“?

Tak a máme hotovo. Další
z projektů z loňského kola „Společně tvoříme Jih“ se povedlo zrealizovat. I když, jak název článku
s nadsázkou naznačuje, nebylo to
bez komplikací. Zástěnu a lavičku u pískoviště na Gerasimovově
ulici v Zábřehu musely technické služby instalovat nadvakrát.
V poslední chvíli se totiž proti
napevno uchycené lavičce zvedla
vlna odporu ze strany obyvatel
blízkého domu. „Budou se mi dívat do oken a bude tu do noci randál“, zněly argumenty. „Stáhnou
se sem feťáci a bezdomovci“, při-

Má to vůbec cenu? Pracovníci
Odboru dopravy a komunálních
služeb by mohli vyprávět! O nainstalovaných lavičkách, které bylo
záhy nutno „odinstalovat“ nebo
o těch, které zmizely během krátké doby „samy“. O tom, že kvůli
vyspávání bezdomovců na lavičkách objednávají do ulic raději
krátké lavičky, které nenabízejí
tolik pohodlí.
Participativní rozpočet má mechanismy, kterými se dá v průběhu hlasování vyjádřit i nesouhlas
s určitým návrhem. K tomu slouží systém, při kterém může každý
hlasující využít také možnosti
udělit nejen kladné, ale i záporné hlasy. Jakmile je však projekt
na základě hlasování vybrán,
respektujme to jako demokratické rozhodnutí. O dalším osudu
návrhů z participativního rozpočtu – zda nám budou sloužit,
nebo ne, rozhodujeme do značné
míry my sami. Pokud máme před
domem lavičku, nemusí to přece
automaticky znamenat, že nám
někdo bude v noci znepříjemňovat život hlukem. A pokud už
k tomu dojde, můžeme se obrátit na městskou policii. Řešením
přece není – nemít si pro jistotu,
kam sednout.

Jak se daří participativnímu rozpočtu jinde ve světě !
Polsko – Dabrowa Gornicza
Participativní rozpočet zde funguje od roku 2012. Město má
35 historicky daných částí, mezi které se v roce 2017 rozdělí částka •
8 miliónů zlotých. Každá část má svého animátora. Jeho úkolem je
•
vést veřejná setkání a komunikovat s obyvateli.
Podle jeho účastníků je čas přizpůsobit pravidla PB zkušenostem
z proběhlých ročníků. Z diskuzí s obyvateli se rodí DPB2.0 – nová •
podoba Dabrowského participativního rozpočtu pro 2. tisíciletí.
Ta má klást důraz na:
• Mapování místních zdrojů – seznámení s tím, co už bylo ve čtvrti

vybudováno ať už v rámci participativního, nebo městského rozpočtu, a s plánovanými investicemi.
Na tomto základě má z diskuzí s obyvateli vzejít společná vize
rozvoje čtvrti
Diskuze nad jednotlivými návrhy má být nahrazena diskuzí na
téma potřeb celé čtvrti, a to na pravidelných setkáních. Cílem je
zjistit priority a na jejich základě pak vytvářet projekty k realizaci.
Projekty mají být více plodem společné práce a také při jejich
výběru má sehrát větší úlohu dosažení společného kompromisu
než nutnost hlasování. To má proběhnout jen ve čtvrtích, kde se
účastníkům nepodaří vybrat projekt nebo více projektů, které budou přijaty všemi účastníky konzultací.

Společně tvoříme Jih - podáno, zapsáno, spočteno
Tak a vaše návrhy jsou tady.

Parčíky, atria, altány: 5
Hobby: 4
Turistické atrakce: 3
Historie a duchovní místa: 2
Zeleň: 2
Akce pro děti: 1
Na pomoc postiženým: 1
Tohle dělení berte, prosím, jako orientační.
U některých projektů se tematické okruhy
prolínají. Děkujeme všem, kteří věnovali svůj
čas a um návrhům na zlepšení života v našem
obvodu.
Podle témat to vypadá následovně:
Co se bude dít s vašimi návrhy dál? Zaevidovali jsme je a kontrolujeme, zda mají
• Dětská hřiště: 12 návrhů
• Komunikace (chodníky, bezpečnost na sil- všechny náležitosti, a pokud ne, vyzveme vás,
abyste je doplnili. Pak návrhy postoupíme
nici): 10
odborným útvarům k technickému posouze• Sportoviště: 7
ní – zda je návrh realizovatelný na pozemcích
• Pro seniory: 6

Odevzdáno bylo nakonec 53 návrhů do projektu „Společně tvoříme Jih“!
Do samého závěru jsme prožívali napětí.
Nejvíc jich totiž přišlo, jako už loni, v posledním červnovém týdnu, a to rovných 30!
Z toho 17 připadlo na poslední den.
Přednost jste dávali podání přes webovou
aplikaci.
Nejvíce návrhů přišlo ze Zábřehu: 21, Hrabůvka má 15 návrhů, Výškovice 11 a Dubina 6.

•
•
•
•
•
•
•
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ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zda
rozpočet odpovídá tomu, čeho chcete návrhem dosáhnout.
Pokud bude nutné provést v návrhu úpravy,
vyzveme vás ke spolupráci na konečné podobě,
ve které by měl jít návrh do hlasování. V průběhu tohoto procesu může dojít k vyřazení některých návrhů z důvodů nesplnění podmínek,
nedodání některých podkladů, překročení
rozpočtu anebo proto, že je jasné, že projekt
není realizovatelný do 12 měsíců (případně
u složitějších projektů do 18 měsíců).
O tom, co se děje, vás budeme průběžně
informovat v Jižních listech, na stránkách
www.spolecnetvorimejih.cz a na Facebooku
Společně tvoříme Jih.
Přejeme krásné léto a těšíme se na podzimní prezentace návrhů a hlasování o nich.

Z OBVODU

Motivační programy
– projekt, který pomáhá lidem
v tíživé životní situaci

Investiční skupina koupí byty v Ostravě.
Výplata kupní ceny do 3 dnů od doložení dokladů.

Volejte 773 740 609 nebo pošlete SMS, zavoláme.
ZDARMA průkaz PENB

Člověk může absolvovat jeden
program, ale nevylučuje se účast
ve více programech. Problém,
který dovede člověka k účasti
v projektu, je většinou spleten
s mnoha dalšími a nelze ho řešit
nezávisle na ostatních. Například paní „Nováková“ vstoupila
do projektu s žádostí o pomoc
v oblasti bydlení. Žila s druhem
a šesti dětmi ve velmi malém
bytě s nevyhovujícími bytovými
podmínkami. Vzhledem k tomu,
že s touto problematikou úzce
souvisel problém jejího zadlužení, nejprve bylo potřeba vyřešit
otázku dluhů, kvůli kterým neexistovala reálná šance získat
vyhovující a stabilní bydlení.
Po úspěšném vyřešení situace
v dluhové oblasti jsme dosáhli
očekávaného výsledku také v oblasti bydlení.
Projekt motivační programy je
plně připraven pomoci také s vaší
tíživou životní situací.

SC-370899/03

Řešíme exekuce, dluhy, omezení práv.

Tovární 2114/11,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Prodejna, náhradní díly, servis:
595 696 630, 606 720 002
Otevírací doba: 8:00 – 16:00 hod.

 Ñ
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230
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94
litru
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 à

Kontaktní osoba pro zájemce:
Bc. Soňa Švancarová,
metodik projektu,
tel.: 739 963 922,
e-mail: ssvancarova@css-ostrava.cz
Projekt číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003719
– „Motivační programy“ je v rámci
Operačního programu Zaměstnanost ﬁnancován z Evropského
sociálního fondu.

Kombinovaná chladnička

NORDline RD 324R

t.SB[JDÓWâLPO12 kg / 24 hod.
t4QPUƤFCB263 kWh / rok
t)MVŝOPTU42 dB
t3P[NūSZ ÀY)Y7 60 x 65 x 186 cm

LETNÍ

Cgáj~`bjC
8 390 Kč
1ƸWPEOÓDFOB
13 782 Kč

Platnost akční nabídky do 30. 8. 2017 nebo do vyprodání zásob. K uvedeným cenám je nutno připočíst PHE
ve výši: kombinovaná chladnička – 194 Kč. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.

INZERCE

SC-371221/01

Máte problémy s dluhy, řešíte
otázku nevhodného bydlení či
nemáte práci? Obraťte se na Centrum sociálních služeb Ostrava,
o.p.s. Tato organizace je v současné době realizátorem projektu
zkráceně nazvaným Motivační
programy. Projekt poskytuje
podporu a pomoc lidem sociálně
vyloučeným a lidem ohroženým
sociálním vyloučením, kteří by
se rádi naučili pracovat se svou
aktuální tíživou situací. Projekt
pomáhá prostřednictvím tří programů.
Díky programu Podpora v bydlení je lidem poskytována pomoc a opora při hledání nového
bydliště, dále program zajišťuje
poradenství při výběru bytu
a při řešení povinností, které
s sebou bydlení přináší. Program
Práce s dluhy je schopen pomoci
lidem, kteří chtějí řešit svou dluhovou situaci. Speciálně vyškolený pracovník dokáže v tomto
programu pomoci při komunikaci s věřiteli, nastavit splátkový kalendář, pomoci s žádostí
o prominutí penále či realizovat
osobní bankrot. Poslední program Příprava na zaměstnání je
speciﬁcký intenzivní podporou
v hledání zaměstnání, brigády,
veřejné služby či zprostředkování rekvaliﬁkace. Pracovník
v tomto programu nabízí kariérové poradenství, dále také pomoc při zpracování životopisu
a motivačního dopisu.

INZERCE

Taneční klub AKCENT OSTRAVA
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
KDE:

Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 49 (bývalé kino Vítek)

Termín: 12. 9. a 13. 9. (16:00 až 18:00 hod.)
Skupiny: mini 4–7 let, děti 8–10 let, junioři 11–15 let, mládež 15 a více let
• disco dance, street, show a modern dance • začátečníci i pokročilí

celoroční kurzy pro děti a taneční pro dospělé

SC-371184/01

tel.: 737 248 053, www.akcent-ostrava.cz, e-mail: akcent-ova@volny.cz
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BEZPEČNOST

Pozor na podomní
prodejce!

Pokračuje prázdninová fotosoutěž
 Ještě měsíc mají všichni obyvatelé Ostravy možnost přihlásit se do 6. ročníku letní fotograﬁcké soutěže Aktivu BESIP s názvem Bezpečně po Ostravě s dětmi – na kole i pěšky.
snímek. Ten by měl zobrazovat
preventivní chování nebo vybavení pro bezpečný pohyb především
dětí po pozemních komunikacích. Z fotograﬁe musí být zřejmé,
že byla pořízená na území správního obvodu Ostrava. Zachycena
situace může být autentická nebo
i uměle vytvořená – hraná. O tom,
komu připadne cena veřejnosti,

bude možné hlasovat v posledním
srpnovém týdnu na facebookovém proﬁlu Aktivu BESIP.
Autoři prvních pěti nejlepších
fotograﬁí vybraných porotou
obdrží věcné ceny. Připravena je
i cena veřejnosti pro autora fotograﬁe. Snímky lze zasílat do
31. srpna na e-mailovou adresu
aktiv.besip@okas.cz.

a jde skočit. Hlídka městské policie
reagovala pohotově, vykopla dveře
a muže, který se již vykláněl z okna,
Hned dvakrát zabránili v těchto dostala do bezpečí.
dnech ostravští strážníci sebevražedným úmyslům. Nejprve 16. června 2017 v Ostravě-Výškovicích,
kde chtěl skoncovat se životem
33letý muž. Strážníky zalarmovala jeho příbuzná. Muž si způsobil
Na agresivní chování staršířezná poranění na rukou a poté ho muže upozornila hlídkující
se zamkl v jednom z pokojů bytu. strážnici pozorná kolemjdoucí.
Po krátkém rozhovoru strážníkům Podnapilý 60letý muž na školáky
sdělil, že odmítá dál komunikovat vulgárně pokřikoval a snažil se je

chytat za ruce a batohy. K incidentu došlo 27. června 2017 krátce
po osmé hodině ranní v Ostravě-Zábřehu. Jednomu z chlapců muž
způsobil povrchový škrábanec
na krku. Strážnice muži v dalších
útocích zabránila. „A co jsem udělal? Já jsem hledal tašku. Sahám
na ně normálně, jako vždycky.
Můj Bůh a Spasitel Ježíš Kristus
to vidí. Já to můžu dělat,“ reagoval
muž na výzvu k podání vysvětlení.
Celou událost si k dalšímu šetření
převzala Policie ČR.

Soutěž začala 1. července. Pro
město ji pořádá Aktiv BESIP,
pracovní skupina při Odboru
dopravy MMO. Zúčastnit se jí
mohou osoby s trvalým pobytem
v Ostravě nebo některé z obcí
spadající do správního obvodu
Ostrava. Podmínkou je, že se narodily v roce 2007 nebo dřív. Každý účastník zasílá pouze jeden
Podomní prodej na území statutárního města Ostravy zakazuje nařízení města č. 1/2013,
kterým se vydává tržní řád. Jen
v městském obvodu Ostrava-Jih
řešily hlídky městské policie od
začátku letošního roku dvacet
těchto protiprávních jednání.
Strážníci se setkali s prodejem
bezpečnostních dveří nebo elektroniky, nejčastěji se však jednalo o podomní prodej v souvislosti
s nabídkou energetických služeb.
Obdobným případem se strážníci zabývali také v těchto dnech.
Oznámení o trojici mužů, která v jednom z domů v Ostravě-Hrabůvce obchází nájemníky
s nabídkou výhodné elektřiny,
přijali 12. července 2017. Prodejci chtěli znát nejen cenu současných služeb, ale také nahlížet
do uzavřených smluv. Následně
obyvatelům domu nabízeli zprostředkování levnějších energií.
Zasahujícím strážníkům se obchodníci odmítli k věci vyjádřit.
Událost byla předána k projednání příslušnému správnímu orgánu.
Základním doporučením je nepouštět do domů či bytů neznámé
osoby. V případě, že se například
v chodbě domu setkáte s podomními prodejci, přivolejte na místo Policii ČR nebo městskou policii.

Krátce od strážníků

Skokem z výšky chtěli
ukončit svůj život

Obtěžuje mládež,
jednoho chlapce zranil

Mezinárodní setkání jízdních policií, letos již po dvacáté
Dějištěm jubilejního XX. ročníku mezinárodního setkání jízdních policií se opět stane zadní část
areálu Komenského sadů na ul. Hrušovská v Ostravě – Moravské Ostravě. V sobotu 26. srpna 2017
od 12.15 hodin se tak návštěvníci budou moci blíže
seznámit s prací strážníků a policistů, kteří svou
službu vykonávají v sedlech koní.
Hlavními aktéry budou nejen zástupci jízdních policií z celé České republiky, ale i řada jezdců ze zahraničí. Spolu se svými čtyřnohými svěřenci hipologové
předvedou, jak zvládají náročné situace, kterým při
výkonu služby čelí. Strážníci a policisté rovněž změří své síly ve třech soutěžních disciplínách. K vidění
bude parkúrové a zrcadlové skákání. Hlavní disciplínu pak reprezentuje tzv. policejní parkúr. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program a zábava pro

děti. Kromě exhibice čtyřspřeží starokladrubských
koní se můžete těšit na ukázku Václava Vydry a jeho
koní, koncert skupiny Legendy se vrací či vystoupení zpěvačky Heidi Janků.
Vstup na akci je bezplatný.

Nabídka volných stání pro vozidla i motorky
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

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

PP

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

41 B. Václavka

Bělský Les

NP

70

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

NP

Volná stání
pro motorky

65/1

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

29. srpna 1944: Spojenecký nálet na Ostravu
Průmyslové Ostravsko bylo
vysoce pravděpodobným cílem
leteckého útoku, a proto zejména
po obratu ve vývoji války na východní i západní frontě v roce
1943 byly ve městě urychleně
budovány protiletecké kryty.
K hasebním účelům byly ve městě zřizovány nádrže na vodu.
Ústřední roli v řízení protiletecké
ochrany mělo Policejní ředitelství
v Moravské Ostravě, které zajišťovalo vydávání instrukcí o rozmístění protileteckých krytů
a o chování obyvatelstva v případě náletu. Týmy záchranářů měly
v případě potřeby tvořit hasiči
a zdravotníci. K odklizování škod
byly roku 1944 zřízeny Technické
nouzové pomoci, jejichž tábor byl
vybudován v Zábřehu nad Odrou.

Smrt padala z nebes
První a zároveň nejtěžší nálet
postihl Ostravu 29. srpna 1944,
kdy v pěti vlnách udeřilo na město
od jihu zhruba během jedné hodiny
400 amerických bombardérů typu
B24 Liberator 15. letecké armády
USA ze základny v jihoitalském
Bari. Američané provedli nejprve
nálety na vedlejší klamné cíle, jejichž smyslem bylo odlákat pozornost německé protivzdušné obrany
od hlavní skupiny letounů, která
mířila na Ostravsko. Hlavním cílem
měly být zdejší průmyslové závody.
Letecký poplach byl v Zábřehu vyhlášen v 10.45 hod. a skončil v 11.55
hod. Vlny bombardérů během tohoto času směřovaly od Výškovic
přes Zábřeh, Vítkovice a Moravskou Ostravu k Přívozu.

Nálet v Zábřehu nad Odrou
Vzdušný úder nebyl prováděn
cíleně, nýbrž tzv. kobercovým
způsobem. To mělo za následek
poškození mnoha civilních objektů. Z území dnešního obvodu
Ostrava-Jih byl velice zasažen
katastr Zábřehu nad Odrou. Hrabůvka a Výškovice nebyly poškozeny. Bomby dopadaly v objemu
mnoha desítek kusů do zábřežských ulic, zejména do střední
části Zábřehu (připomeňme jen,
že v roce 1944 spadaly pod katastr Zábřehu Hulváky a také vilová OBČANSKÁ zástavba po náletu.
zástavba mezi ulicemi Palkovskétakto: ,,Na místě výbuchu zůstal
ho a Štramberská).
kráter, asi 8 m široký. Co znaUtíkali za bílou šipkou
mená prožít nálet, nelze slovy
Obyvatelé věděli, kam se mají vypsati. Ve farní budově byla vyschovávat v případě poplachu. ražena všechna okna, mnoho dveNěmecká moc již dříve provedla ří, rozbita střecha domu i stodoly,
kontrolu všech sklepení a určila, praskly zdi. I. patro fary stalo se
které sklepy jsou vhodné k úkry- neobyvatelným. Všichni však
tu. ,,Slyšel jsem kvílející pumu, vyvázli – díky Bohu – životem.“
která padala z nebe. Ještě jsem Výrazně poškozena byla i zdejší
volal na kamaráda: ‚,Postav se nemocnice, kdy přímý zásah dodo futer, padají bomby!‘. A bě- stalo chirurgické a interní oddělehem několika vteřin: bum prásk, ní a záložní vojenský lazaret.
Nálet ze srpna 1944 zůstal
zem se zachvěla. Když už byl klid,
vyšli jsme ven – mraky šedivého z hlediska ztrát na životech neprachu. Lidé hned šli k sutinám překonán i přesto, že spojeneca pomáhali zasypaným. Blízko ká i sovětská letadla zaútočila
našeho bydliště byly výrazně za- na město do konce války ještě
saženy ulice Karpatská a Holla- třicetkrát (při všech náletech zarova. Zahynul tam můj spolužák hynulo 150-200 osob, při 13 náJosef Klečka i s celou rodinou,“ letech nebyl nikdo zabit ani zravzpomíná dnes sedmaosmdesáti- něn).
Zábřežská farní kronika, matletý Květoslav Tučník.
Tříštivá puma dopadla i do blíz- rika zemřelých a hřbitovní kniha
kosti farní budovy na ulici Závoří. zábřežského hřbitova nám dávají
Farní kronika událost popisuje přehled o obětech náletu na území

Přednášky pro zájemce o historii obvodu
Ani ve druhé polovině roku
2017 nepřijdou zájemci o historii
našeho obvodu zkrátka. V neděli
20. srpna vás Petr Přendík provede Jihem v rámci cykloprohlídky
Jih industriální, při níž zavítáme
na jízdních kolech k průmyslovým objektům a továrnám, ať
už stojícím, či dávno zaniklým.
Navštívíme místa, kolem nichž
denně chodíme, ale netušíme,
k čemu původně sloužila. Sraz
v 15 hodin před kostelem v Hrabůvce.
Podzimní přednášky se budou
konat již tradičně v sále zastupitelstva v budově naší radnice.
Ve čtvrtek 21. září vám Tomáš
Majliš představí téma Jubilejní
kolonie jako součást ucelené
péče o zaměstnance Vítkovických železáren. Dozvíte se, jak
fungoval sociální program železáren a jak do něj zapadala
Jubilejní kolonie v Hrabůvce.

Zábřehu. Právě ten patřil vůbec
k nejpostiženějším čtvrtím tehdejší Ostravy. Při excerpování dat
vyšlo najevo, že na území Zábřehu
zemřelo 128 osob. Byli to převážně občané české národnosti, dále
43 Němců a 2 Slováci. Při náletu
umírali staří lidé i novorozenci.
Všech 128 obětí spojeneckého náletu v Zábřehu se dodnes nedočkalo
důstojné připomínky. Nejničivější válečnou destrukci v Zábřehu
dnes připomíná pouze název ulice
V Troskách, jež se původně od roku
1932 nazývala Hollarova.

Kronikář hledá
Pamětníky, kteří mají jakékoliv vzpomínky na okupaci Československa
z 21. srpna 1968. Přihlaste se prosím
na tel. č. 605 437 296 nebo na e-mailové adrese petr.prendik@ovajih.cz.
Vítány jsou jakékoliv vzpomínky,
které budou použity příští rok pro
padesátileté výročí okupace.

Kalendárium

Druhá přednáška proběhne
26. října, tentokrát bude přednášet Marián Lipták. Název
přednášky zní Panelová sídliště
našeho obvodu aneb Co o nich
(ne)víme? Dozvíte se spoustu
zajímavostí o konceptech sídlišť
a jednotlivých typech panelových domů našeho obvodu, součástí přednášky bude též ukázka
dobových snímků. Poslední
přednáška se uskuteční 23. listopadu, kdy vám Petr Přendík
představí ve fotoprojekci Starý Zábřeh v letech 1914–1945.
Jedná se o téma vymezeno světovými válkami, dozvíte se, jak
války zasáhly do dějin Zábřehu.
Důraz bude kladen i na dobu
meziválečnou.
Počet míst na cykloprohlídce je
omezen na 30 osob, na přednášky
může přijít max. 55 lidí. Místa na
všechny akce je třeba si rezervovat.

Počátek srpna 1909 – proběhla kolaudace obecního hřbitova v Hrabůvce,
který byl zlikvidován roku 1975.
5. srpna 1880 – největší zaznamenaná povodeň v historii Ostravy, poškozen
byl i Zábřeh (např. okolí zámku a kostela, kde protékal potok Zábřežka)
5. srpna 1968 – postihla Ostravsko vichřice s přívalovým deštěm, škody na
rozestavěném sídlišti Letiště v Hrabůvce činily okolo 400.000 Kčs.
14. srpna 1957 – nad Ostravou se přehnala větrná smršť. Těžce poškodila
v Hrabůvce nové domy, tzv. proudovky – zničené střechy i štíty
15. srpna 1561 – Jan Petřvaldský, držitel Zábřehu, schválil listinou stavbu
a užívání domu pro členy Jednoty bratrské v Zábřehu
16. srpna 1567 – olomoucký biskup Vilím potvrdil listinou Ostravským držení
luk u Zábřehu
18. srpna 1969 – svobodárna A v majetku VŽKG byla převedena na obvodní
národní výbor, který budovu začal využívat pro správu obvodu. Dnes se jedná
o budovu A radnice obvodu Ostrava-Jih
20. srpna 1956 – byly otevřeny poslední obchody v obchodním domě Gastronom v Hrabůvce
21. srpna 1968 – okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, mnoho
tanků rozmístěno okolo náměstí SNP v Zábřehu
26. srpna 1947 – proběhl slavnostní výkop pro tzv. Vzorné sídliště Ostrava-Zábřeh – Bělský Les (později nazýváno jako Stalingrad)
31. srpna 2014 – došlo k reorganizaci MHD na území našeho obvodu v souvislosti se zřízením tramvajové linky č. 15
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NAŠI SENIOŘI

Sokolky
ukončily sezonu

Senioři na Jihu chtějí žít a žijí aktivně

Oddíl žen TJ Sokol Výškovice slavnostně ukončil sezonu.
Ženy v areálu restaurace Koliba
v Bělském lese předvedly sestavy
s míči a gumami. Dramaturgii si
vymýšlí samy a uzavírání sezony
s ukázkou toho, co v daném roce
nacvičily, se v areálu Koliby stalo
již tradicí. Však je také přišlo podpořit nepřehlédnutelné množství diváků zejména z řad přátel
a rodin vitálních dam. Součástí
programu byly i oslavy kulatin
a půlkulatin. Obě oslavenkyně
shodně potvrdily, že právě kolektiv, veselí a pohyb jim v tomto
směru rozhodně prospěly.
Oddíl TJ Sokol Výškovice v současné době čítá 51 žen, kterým je
v průměru asi 70 let. Nejmladší
má 55 a nejstarší 80 let! Společně
cvičí jednou týdně v pronajaté tělocvičně základní školy. V průměru se cvičení účastní vždy kolem
čtyřiceti žen a není omezeno ani
počtem, ani věkem. Přijít může
každý. Trénink probíhá vždy
od září do konce června.

V městském obvodu Ostrava-Jih se žije seniorům radostněji.
Mají mnoho příležitostí trávit svůj
volný čas aktivně a zábavně a taky
toho využívají. Že se jedná o seniory, poznáte jen těžko. Mnozí
jsou plní vitality a optimismu, který jim můžeme závidět. V Kulturním domě K-TRIO navštěvují řadu
zajímavých aktivit. Aktuálním tahákem je Léto pro seniory, jak sami
účastníci s velkým nadhledem
říkají Tábor pro seniory. O zájmu
svědčí i to, že někteří mají za sebou už třetí ročník. Během jednoho týdne si vyzkoušeli zajímavý
program zaměřený na pohybové,
relaxační i vzdělávací aktivity
a v přátelském prostředí se setkali
s podobně naladěnými účastníky
a užili si pěkné letní dny včetně
společného výletu s nácvikem chůze s holemi na nordic walkig. Jak
říkají: „Nechceme jen hlídat vnoučata, chceme sami aktivně něco
zažít a najít nové podněty a přátele. Navíc si vyzkoušíme nabízené
novinky, seznámíme se i s lektory
a už se těšíme na podzimní kurzy,
kde si nejen zacvičíme, ale setkáme se i s přáteli.“ A mají se na co těšit, Kulturní zařízení Ostrava-Jih,
který je příspěvkovou organizací
městského obvodu Ostrava-Jih,
již od června pro své občany nabízí
řadu kurzů zaměřených na pohyb,
tanec, relaxaci i vzdělávání. Velmi
vyhledávanými jsou kurzy kalanetiky, jógy, cvičení na bosu míčích, relaxace na velkých míčích,
taneční kurzy zaměřené na společenský tanec, ale i latinský, břišní
nebo havajský tanec. Kurzy vedou
profesionální lektoři, kteří cíleně
pomáhají seniorům se zlepšením
jejich fyzické kondice, ale i po-

třebné relaxace. Velký zájem je
i o vzdělávací semináře zaměřené
na alternativní způsoby medicíny,
například seminář homeopatie,
reﬂexní terapie, neurolingvistického programování, ale i semináře
podporující tvořivost – mandaly
a automatická kresba.
Zajímavá je i novinka v naší
nabídce – univerzita třetího věku
(U3V), která za podpory městského úřadu Ostrava-Jih nabízí program neprofesního celoživotního
vzdělávání pro zájemce ve věku
55+, kteří neztrácejí zájem o nové
poznatky a vědomosti. Pokud hledáte zajímavé vzdělávací aktivity,
chcete rozvíjet svou osobnost a jste
otevřeni novým informacím a dovednostem, je pro vás U3V ideálním
a plnohodnotným naplněním i příjemně stráveným časem v kolektivu stejně naladěných lidí. Studium
na U3V trvá dva akademické roky,
skládá se celkem ze čtyř semestrů
po 28 vyučovacích hodinách. Studium probíhá formou přednášek,
cvičení, seminářů a tvůrčích dílen.
Po úspěšném absolvování obdrží

absolventi na slavnostní promoci
osvědčení o absolvování programu
celoživotního vzdělávání. První
ročník už navštěvuje 18 duchem
mladých seniorů a kromě nových
vědomostí si užívají i studentskou
atmosféru a navrácení do pomyslných školních lavic. Ve studiu je
podporuje celá rodina a sklízejí zasloužený respekt od svých partnerů, dětí i vnoučat.
Pro příznivce společenského
tance jsou zajímavé každonedělní taneční večery, kdy si můžete
zatančit za doprovodu živé hudby. Novou sezónu zahajujeme
v K-TRIO již 3. září! K neméně
oblíbeným akcím patří také cyklus komorních koncertů, který
probíhá v Komorní klubu. Koncerty se konají v sobotu vždy
v odpoledních čase, k nejvíce oblíbenému žánru z tohoto cyklus
patří koncerty, které jsou věnovány stále nestárnoucí operetě.
Pro ty, kteří si rádi poslechnou
lidovou písničku, jsme připravili
koncert oblíbeného tria Veselá
trojka Pavla Kršky.

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 červenci a v srpnu oslavili významné výročí:
Červenec
Zdeněk Folvarčný
Ludmila Hlisnikovská
Eliška Šulerová
Klára Demlová
Helena Navaříková
Jarmila Janovská
Alice Radová
František Kvasnica
Milouš Lahuta
Matej Paulíny
Marie Piotrovská
Alenka Fajferková

95 let
95 let
93 let
93 let
92 let
92 let
91 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let

Anna Muchová
Ladislav Háva
Jiřina Ježíšková
Zdenka Honajzrová
Břetislav Karlinský
Karel Michálek
Květa Skálová
Irmgard Hlubková
Božena Macáková
Alžběta Holánová
Alena Springerová
František Trojáček
Marta Václavíková

85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Rostislav Pokusa
Andrej Džupina
Zdeněk Kopřiva
Miluše Schejbalová
Srpen
Drahomíra Kubátová
Vlasta Zezuláková
Romana Bauerová
Sylva Martinková
Drahomíra Čopová
Marie Paciorková
Irma Marešová Vrbická
Nadějka Šíchová
Milada Pavlisková
Marie Buriánková
Alenka Jasinská
Bruno Jurásek
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80 let
80 let
80 let
80 let
96 let
95 let
94 let
93 let
93 let
92 let
91 let
91 let
91 let
91 let
90 let
90 let

Jiřina Laryšová
Václav Smolka
Zdenka Bohačíková
Olga Vrtalová
Josef Langer
Marie Matuszyńská
Drahomíra Kaňová
Jaromír Kropp
Ludmila Šebestová
Jan Ostrolucký
Jan Mutina
Ludmila Kubátková
Antonín Všetička
Štefan Pjaták
Josef Hrčkulák
Hana Albrechtová
Věra Samsonová

90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

AKTUALITY

Prázdninový pobyt handicapovaných a seniorů
 V letošním roce uplyne dvacet let od založení Spolku zdravotně postižených občanů a jejich přátel (SZPOaJP). Tehdy
vznikl jako nepodnikatelský spolek osob převážně s tělesným postižením, jehož členy se mohou stát i jejich rodiče, rodinní
příslušníci a dále občané, kteří pomáhají osobám se zdravotním postižením nebo se takovou pomocí chtějí zabývat.
„Hlavním cílem sdružení je
prostřednictvím sociální, zdravotní, osvětové, kulturní, vzdělávací
a sportovní činnosti organizovat využití volného času mladých zdravotně postižených lidí a pomocí těchto
činností postupně odstraňovat fyzické i psychické bariéry a tím je více
integrovat do společenství zdravých
občanů,“ uvedl statutární zástupce SZPOaJP Kamil Třos. Dalším
hlavním cílem je podle něj zapojit
do činnosti rodiče mladých osob
se zdravotním postižením a dále
všechny, kteří se pomocí lidem s tělesným postižením zabývají nebo se
v budoucnu zabývat chtějí, aby také
oni z hlediska svého citu, pochopení, zkušeností a znalostí mohli
přispět k integraci mladých spoluobčanů se zdravotním postižením
do společenství zdravých občanů.
Spolek pro spoluobčany s těžkým tělesným postižením a seniory pořádal rehabilitační pobyt
v nádherné přírodě Moravskoslezského kraje. Letos se účastníci těšili
z nádherné přírodní scenérie Hostýnských vrchů, konkrétně lokality
Bystřice pod Hostýnem, rekreační

středisko Sola Gratia. Navštívil nás
kouzelník, sociální pracovnice nás
seznámila s novinkami v sociálním
systému, nechyběla tolik potřebná
a oblíbená hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie,“ nastínil pestrý program Třos s tím, že pobyt
byl plánován na sedm dní, během
kterých probíhaly různé typy
cvičení a masáže dle individuálních potřeb účastníků.

Během pobytu navštívil rekreanty také místostarosta městského
obvodu Ostrava-Jih František Staněk, který má právě sociální oblast
ve své gesci. „ Jsem vděčný za to, že
něco takového vzniklo. Podporuji
aktivitu lidí, která je smysluplná
a vychází přímo od nich. Takové
projekty mají smysl,“ komentoval
akci místostarosta František Staněk. Po jeho návštěvě se účastníci

pobytu spontánně rozhodli vlastnoručně mu namalovat tričko s věnováním.
Díky významné podpoře vedení městského obvodu Ostrava-Jih
– grantu odboru sociální péče
a materiální pomoci odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury jsme
uspořádali již 25. týdenní rehabilitační pobyt pro osoby s těžkým
tělesným postižením a seniory.
Formou grantů nás podporuje
také statutární město Ostrava a nemalými sponzorskými
dary přispívají významné ﬁrmy
z kraje,“ pokračoval Kamil Třos.
Sám už přes dvacet let pracuje
na ÚMOb Ostrava-Jih a mimopracovně je dobrovolníkem – statutárním zástupcem SZPOaJP.
V sociální oblasti není peněz
nazbyt, sdružení proto uvítá podporu ať už ve formě ﬁnančních,
či materiálních darů. „Za příspěvek ve výši deseti tisíc korun
můžeme nabídnout umístění
reklamního poutače na oplocení
našeho nového centra,“ slíbil závěrem Třos.

Kluby seniorů městského obvodu Ostrava-Jih
Kluby seniorů – bezpečné místo, kde se mohou senioři setkávat
a aktivně trávit svůj volný čas.
Aktivity jsou plánovány podle
přání klientů, s ohledem na jejich
zdravotní stav a časové možnosti.
V tomto roce byla navázána spolupráce s s.o.p.s. Christiania, kdy
tato společnost zajišťuje vzdělávání v oblasti péče o zdraví, právní
poradenství, cvičení v domácím
prostředí. Odborník navštívil klienty klubů a příjemnou formou
se diskutovalo na dané téma.
V rámci pestrosti nabídky byla
organizována také přednáška se
zástupci Městské policie Ostrava
nebo ZOO Ostrava.
Městský obvod prostřednictvím
odboru sociálním péče zajišťuje
společné návštěvy divadelních představení, společenské hry, zájezdy
do okolí. V domech s pečovatelskou
službou, kde se některé kluby scházejí, je zázemí ke hraní kuželek.
Uspořádali jsme několik společných turnajů s ostatními kluby nebo
spřátelenými organizacemi. V klubech proběhlo pravidelné setkávání
s fyzioterapeutem. V rámci oslav
výročí nebo svátků organizujeme
např. společnou návštěvu kostela

v předvánočním čase, Masopust,
oslavu Dne matek nebo Den seniorů. V nadcházejícím období bude
tradiční VinoHraní – letos 10. výročí. Pro naše seniory je vždy připraven bohatý program, občerstvení
a mnohdy nechybí ani tanec. Je důležité zmínit, že aktivity seniorů
jsou vždy dobrovolné a vycházíme
vstříc těm, kteří se rádi aktivně zapojují, ale zároveň respektujeme to,
že někdo se chce jen posadit a užít si
ruch kolem sebe, bez toho, že by se
musel zapojit do programu.
Odbor sociální péče v rámci klubů poskytuje pravidelnou
poradenskou činnost v oblasti
sociálního poradenství – sociální pracovnice. Program klubů je
během celého roku velmi pestrý.
V období letních prázdnin je provoz klubů omezen. Od září se opět
těšíme na naše seniory. Informace podá paní Drahomíra Galajdová, 599 430 454
Pokud máte zájem prostřednictvím našich klubů trávit svůj
volný čas, neváhejte a zajděte se
podívat do některého z nich. Jste
srdečně zváni.
ÚMOb Ostrava-Jih,
odbor sociální péče
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Odbor sociální péče podporuje činnost těchto klubů:
Klub seniorů I. Čujkovova 21, Ostrava-Zábřeh
– pondělí a čtvrtek od 13.00hod.
Klub seniorů II. Čujkovova 21, Ostrava-Zábřeh
– úterý od 13.00 hod.
Klub seniorů Horymírova 121, Ostrava-Zábřeh
– úterý a čtvrtek od 14.00 hod.
Klub seniorů I., Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka
– pondělí od 14.00 hod.
Klub seniorů II. Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka
– úterý a čtvrtek od 14.00 hod.

www.ovajih.cz
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LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE
SC-362682/08

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

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

Inzertní manažerka:

SC-362685/08

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

Vážení klienti,
UZÁVRKA INZERCE
DO ZÁIJOVÉHO VYDÁNÍ
JIŽNÍCH LIST
JE JIŽ 21. 8. 2017.
Máte-li zájem o umístní inzerce,
prosím volejte
nebo pište na uvedený kontakt.

SC-371069/02

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

SC-371226/01

Iveta Šavelová

MASÉRSKÉ CENTRUM

Unika Relax Ostrava, sociální podnik na Poliklinice Hrabůvka
Dr. Ma
Dr
Mart
rtín
rt
ínka
ín
ka 149
491/
1/7
1/
7, Ost
stra
rava
ra
va Hra
rabů
bůvk
bů
vkaa
vk
Poliklinika Hrabůvka, 1. patro, zóna A
pondělí až pátek 8.00 - 18.00 hod.

ª720 968 555
VELKÁ
LETNÍ SL
EVA

čas
ča

běžná cena

se slevou 30%

20 min.
35 min.
80 min.

150 Kč
250 Kč
480 Kč

105 Kč
175 Kč
336 Kč

40 min.
80 min.

290 Kč
540 Kč

203 Kč
378 Kč

60 min.
60 min.

250 Kč
250 Kč

175 Kč
175 Kč

30%
NA VŠEC

HNY

SLUŽBY

*

Kompletní ceník najdete na stránkách:

WWW.UNIKARELAX.CZ
*slevu nelze uplatnit při platbě permanentkou
*sleva se nevztahuje na nákup permanentek
a dárkových poukazů, akce platí od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW
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SC-371013/02

Klasické masáže
Masáž zad
Masáž šíje a zad
Celková masáž
Lymfatické masáže - ruční
Masáž zad
Masáž dolních končetin
Lymfodrenáž strojová
Horní část těla - celulitida
Dolní část těla - celulitida

SC-371183/01

INZERCE

15

www.ovajih.cz

Z OBVODU

Kam na výlet,
když není hezky?
No přece do muzea!
Venku prší, vy máte dovolenou
a chcete něco pěkného zažít, vidět? Zadejte si do vyhledávače
ve vašem okolí slovo muzeum
a dostanete hned několik nabídek
na zajímavé výstavy, přednášky,
expozice. Zatímco v dřívějším
režimu se stát snažil o centralizaci veškerého dění včetně umění
a muzejnictví, současnost nahrává
stále více vzniku soukromých podniků. Bývalo zvykem, že ve větším
městě stálo jedno muzeum často
s nepříliš atraktivním obsahem,
nyní je tomu jinak. Vznikají malá
nezávislá muzea a galerie, současně však působí i věhlasné instituce,
které přinášejí opravdu velké výstavy s obrovským dosahem.
Své místo pod sluncem nyní
mají všichni, kdož chtějí přinášet
lidem zajímavé výstavy, počiny
místních i světových umělců. Zatímco velká muzea se zaměřují
především na zásadní výstavy
a expozice, malá muzea přinášejí drobnější, ale o to zajímavější
počiny typu muzea citer, muzea
automobilových veteránů, místních rodáků, nálezů z války a podobně.
Pro inspiraci pro vás máme
několik tipů na muzea i expozice,
kde se rozhodně nebudete nudit
vy a ani vaše děti. Ostrava disponuje hned několika muzeí. Z těch
méně známých je to například
Hasičské muzeum města Ostravy
v Ostravě-Přívoze, kde je možné
zažít nejen náhled do historie hasičství, ale také ukázky současné
techniky. Nedaleké Holasice zaujmou expozicí Muzeum Slezský
venkov, Muzeum Kozlovice areálem fojtství a Obecnou školou.
Na stálou expozici i pravidelně se
střídající výstavy láká návštěvníky Muzeum Oderska a vojenskou
nebo třeba westernovou expozici
můžete vidět muzeum městyse
Suchdol nad Odrou.
V tomto prostředí by měl být
prostor i pro menší městské nebo
obvodní muzeum – takové zařízení dosud v nejlidnatějším ostravském obvodu chybí. Kulturně
smýšlející lidé v Ostravě-Jihu by
bezesporu věděli, co v takovém
městském muzeu/galerii představit: od připomenutí osudů
známých místních rodáků přes
expozice vztahující se k historii
i současnosti obvodu až po prostor pro místní nadšence a sběratele, kterých si dosud jiná muzea
či galerie nevšimly. A mohla zde
být představena také výstava
k 750 letům založení Ostravy jen kdyby byl na Jihu vhodný prostor....

Aktuálně probíhající výstavby cyklostezek
na území městského obvodu Ostrava-Jih
Akce pod názvem „Cyklotrasa P
– průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka“ byla
zahájena v květnu tohoto roku
a jejím předmětem je dobudování
cyklostezky vedoucí od tramvajové zastávky Kolonie Jeremenko
po ulicích U Haldy, Provaznická
a Dr. Lukášové. Součástí stavby
je také úprava chodníků a komunikací. Cyklostezka je navržena
v jednotlivých částech jako stezka
pro chodce a cyklisty s odděleným
provozem, společný pás pro provoz cyklistů a chodců a samostatná
obousměrná stezka pro cyklisty.
V rámci stavby bude vyměněno
také zábradlí pod mostem na ul.
Moravská, vybudovány zpomalovací prahy, provedeno odvodnění
komunikace či přeložky inženýrských sítí. Součástí záměru je také
vybudování podélných parkovacích stání podél ul. Provaznická.
Zhotovitelem je společnost OSTRAVSKÉ STAVBY, a.s., stavební
dozor vykonává Ing. Martin Prokop. Akce by měla být ukončena
v termínu do 31. 10. 2017.
Druhou akcí je stavba pod názvem „Cyklistická stezka Proskovická, Blanická“. Jedná se
o vybudování cyklostezky v jižní
části Ostravy, která začíná na ul.
K Jezeru, prochází zastavěnou částí Výškovic po okraji Bělského lesa
a dále pokračuje podél ul. Blanické

do Staré Bělé. Začátek stavby je napojen na cyklostezku A propojující
Bělský les s CHKO Poodří a konec
na cyklostezku H spojující Krmelín
s Novou Bělou. Cyklostezka je navržena v jednotlivých částech jako
stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem, cyklostezka
se společným provozem chodců
a cyklistů a samostatná stezka.
Součástí stavby jsou také nezbytné
související úpravy (přeložky kabelových vedení, stožárů veřejného osvětlení, úprava odvodnění);
na ul. Srbská bude vybudováno
7 běžných parkovacích stání
a jedno bezbariérové s nájezdem
na přilehlý chodník. Stavba byla
zahájena počátkem února letošního roku, předpoklad ukončení
realizace je v listopadu letošního
roku. Zhotovitelem je společnost

Hochtief cz a.s., stavební dozor vykonává společnost Hi – 2 ing, s.r.o.
Obě výše uvedené akce jsou
plně v gesci Magistrátu města Ostravy (tedy příprava, realizace i ﬁnancování), vlastní
realizaci zajišťuje odbor investiční
– bližší informace může poskytnout Ing. Petra Kopřivová, tel.
599 443 245, e-mail. pkoprivova@ostrava.cz. Průběh výstavby
je pravidelně monitorován prostřednictvím kontrolních dnů, kdy
jsou také řešeny aktuální záležitosti či potřeby zjištěné v průběhu
realizace. Obecně je cílem zajistit
bezpečný pohyb cyklistů mimo
hlavní pozemní komunikace.
Obě akce byly povoleny v souladu s platnými právními předpisy (tj. bylo vydáno pravomocné
územní rozhodnutí, stavební povolení a další nezbytná povolení
dle speciálních předpisů – např.
rozhodnutí o kácení dřevin a uložení náhradní výsadby apod.).
Městský obvod Ostrava-Jih
s ohledem na výše uvedené nemá
žádný zásadní vliv na realizaci
obou staveb, v rámci kontrolních
dnů můžeme pouze participovat
např. na řešení detailů u objektů,
které bude následně městský obvod přebírat do své správy apod.,
rozhodně však v této fázi není
možné ovlivnit průběh trasy či
jiné zásadní skutečnosti.

Zahrnuje také znak obvodu, termín výsadby a další informace.
Vše je připravováno ve spolupráci se společností Ostravské
městské lesy a zeleň a rodiny,
které se budou chtít zapojit do výsadby, zaplatí 800 korun za každý
strom, a to formou daru této společnosti. Realizace je podmíněna
zájmen ze strany občanů Jihu.

Zájemci se mohou hlásit
na Úřadě městského obvodu Ostrava-Jih v Hrabůvce, v kanceláři
209 budovy A. Více informací je
možné získat také na telefonním
čísle 599 430 344 nebo e-mailem: petra.roupova@ovajih.cz,
případně písemně na adresu úřadu dopisem označeným heslem
„Sady mladých“.

Sady mladých
Víte, že na Jihu můžete zasadit
strom na počest narozeného dítěte či vnoučete? Sady nebo aleje
mladých jsou novou snahou radnice o zvýšení patriotismu u nově
narozených Ostravanů i jejich
rodičů a zároveň možností, jak
přivést do přírody i děti.

Pravidelná výsadba probíhá
vždy na jaře a na podzim
Vysazovány budou pouze stromy určené pro danou lokalitu.
Radnice tak propojí doporučenou
výsadbu zeleně na minimálně
třech místech obvodu s aktivním
zapojením občanů do rozvoje
místa, kde žijí. Rodičovský pár si
za symbolický poplatek strom zakoupí a dále o něj pečuje, například v rámci procházek. Zároveň
bude ke stromu uložena pamětní
deska dodaná po domluvě s rodiči Úřadem městského obvodu
Ostrava-Jih, obsahující informace o nově narozeném dítěti, na jehož počest byl strom vysazen.
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NÁZORY
Zeptali jsme se zastupitelů

V městském obvodu Ostrava-Jih proběhly v průběhu dubna i května zápisy do základních a mateřských škol. Zápisy poukázaly na
skutečnost, že dětí se rodí méně a volných míst ve školských zařízeních na Jihu stále přibývá. Počty dětí klesají už několik let.
Rádi bychom se vás proto zeptali: Jak vnímáte tento trend a jaký máte návrh na řešení této situace?

František Staněk
místostarosta
KDU-ČSL
Na problém úbytku dětí se můžeme podívat z více
úhlu pohledu. Uvádím ty z nich, o nichž jsem bytostně přesvědčen, že je nutno je řešit a nevzdávat boj o
nápravu současného stavu:
1. Z pohledu statistiky je známo, že pokud se nerodí
2,3 dítěte na jednu ženu, společnost vymírá.
2. Naše společnost je tak bohatá a občané tak pohodlní, že na plození a výchovu další generace
nemají, nebo nechtějí mít čas.
3. Manželství a rodina se vytratily z povědomí mladé generace.
4. Peníze nahradily radost, krásu a štěstí.
5. Vymizel pohled do budoucnosti a odpovědnost
za svůj život i společnost.
6. Neznalost postavení ženy, manželky, maminky a
nevědomost o postavení muže a manžela v rodině i ve společnosti.
7. Prázdnými pojmy se stávají „úcta, láska a věrnost“, a to v nejširším slova smyslu.
8. Máme nadbytek organizátorů, ale málo vedoucích, kteří cítí být zodpovědní za ty, kteří jsou jim
svěřeni.
9. Společnost je v zájmu moci slepá.
Základem úspěšné společnosti zkrátka je rodina,
myšleno tím manželství se vší odpovědností. Pokud
se vrátíme k této staleté moudrosti a budeme se jí
řídit a uvedeme její v platnost do naší společnosti,
nebudeme muset řešit prázdné školy, protože budou
opět naplněny našimi dětmi, naší budoucností.

Dagmar Hrabovská
zastupitelka
Ostravak

Tato situace netrápí pouze obvod Ostrava-Jih, ale
celé město, potažmo Moravskoslezský kraj. Proto
řešení tohoto stavu má širší charakter a mělo by vycházet z krajské koncepce školství a intenzivní spolupráce obvodu s městem.
Nižší počet dětí není způsoben pouze nižší porodností, ale kvalitou života v našem obvodu, v městě
Ostrava. Pracovní příležitosti, životní prostředí,
sociální zázemí, to jsou hlavní důvody, proč lidé odcházejí z Ostravy.
Je pochopitelné, že vedení našeho obvodu by mělo
mít představu, jak se k tomuto problému postavit.
Po třech letech v čele obvodu však tak neučinilo,
svou koncepci nepředstavilo ani zastupitelům, a co
je hlavní, ani obyvatelům obvodu Ostrava-Jih.
Slova uznání si však zasluhují ředitelé škol a školských zařízení, učitelé našeho obvodu, kteří se svou

kvalitní každodenní prací snaží o vytvoření kvalitní
školy. A to je také jedno z řešení výše uvedeného
problému, kvalitní školy, za kterými by žáci i rodiče
jezdili třeba i z celé Ostravy. Tato snažení by měl obvod podporovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky.

Věra Válková
místostarostka
ČSSD

Ke snižování počtu dětí ve školách a školkách dochází už několik let a to je problém. Především pro
jednotlivá školská zařízení a jejich vedení i pracovníky, kteří to musí každoročně řešit. Ale nejsme jediní,
stejný problém má řada dalších měst a obcí. Naproti
tomu se můžete v médiích dočíst, že se každoročně
nedostanou do mateřských škol v ČR tisíce dětí a jejich rodiče musí hledat jiné možnosti. Pozitivní tedy
v našem obvodu je, že rodiče mohou být klidní, míst
pro děti ve školách i školkách máme dost. Nezbavuje nás to však zodpovědnosti a povinnosti nakládat
s majetkem a ﬁnancemi hospodárně. Od počtu dětí
se musí odvíjet i počet pedagogů a nepedagogických
pracovníků. To si ještě každý umí představit. Složitější je to například s vytápěním budov. Není dost
dobře možné zastavit topení v nevyužitých třídách
a právě teplo patří (i v domácnostech) mezi největší nákladové položky. Zodpovědný hospodář musí
hledat řešení a v takové situaci je i náš obvod. Všichni víme, že rušení školských zařízení nebo jejich
slučování je nepopulární a dokonce bylo zneužito
ve snaze poškodit radní. Ale pokud se trend úbytku
dětí v našem obvodu nezastaví, radnice bude muset
udělat i nepopulární kroky. Za sebe mohu slíbit, že
se budu vždy snažit, aby veškerá opatření byla pro
zdejší obyvatele co nejméně citelná, postupná a bez
větších komplikací.

Hana Tichánková
místostarostka
ANO

Ano, počty dětí v mateřských a základních školách, jejichž zřizovatelem je náš obvod, dlouhodobě klesají a v nejbližších letech se situace nezmění.
O důvodech tohoto trendu bychom mohli dlouho
diskutovat, jistě bychom jich našli dostatek. Tak jako
teoretických možností jak je řešit. My ale pracujeme
tady a teď, a jako zastupitelé obvodu jsme postaveni
před úkol situaci řešit. S rozmyslem, a s výhledem
do budoucna. Náš obvod je postaven jako soubor
sídlišť, která v minulosti zajišťovala bydlení značnému množství lidí přicházejícím do Ostravy za prací.
Součástí této výstavby byly i velkoryse řešená školská
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zařízení, která nejsou v dnešní době již plně využita.
Jejich provoz a údržba jsou nákladné. Musíme velice
citlivě zvážit, jak se zaměřit především na kvalitu poskytování předškolního a školního vzdělávání a nikoliv jen na velký počet budov. Je nezbytné zaměřit
se na vybudování inspirativních školských zařízení,
která budou poskytovat nejen vzdělání dle školních
osnov, ale budou vytvářet i pozitivní klima ve škole,
komunikovat mezi rodiči, žáky a učiteli navzájem,
nabízet zajímavé mimoškolní aktivity, spolupracovat s ostatními školami, hledat podporu u místních
ﬁrem, vtáhnout žáky do částečného rozhodování
o své činnosti, a tím budovat pověst dobré a vstřícné
školy. Do takovýchto škol rodiče rádi zapíšou své děti
a takovéto školy a školky se stanou pýchou našeho
obvodu. Ta zařízení, která neuspějí, mohou sloužit
jiným účelům. Vždy však ku prospěchu a k uspokojování potřeb našich obyvatel. A my jako zastupitelé
musíme přijmout odpovědnost za majetek, který je
obvodu svěřen, a který je spravován z daní nás všech
a zároveň za vzdělání našich dětí. Rozvíjet jejich
osobnost, tak aby byli dobře připraveni na budoucnost, aby byli schopni samostatně myslet a svobodně
se projevovat jako občané demokratického státu.

Ivona Klímová
zastupitelka
ODS

Dětí se rodí méně a proto je zákonité, že o to méně
jich přijde k zápisu a nastoupí do základních škol.
Úvaha proč se rodí méně dětí, proč věk prvorodiček
stoupá aj., by byla určitě také zajímavá, ale to patří
do jiného článku. Že počty dětí klesají je dlouhodobý
trend a proto také i my již dlouhou dobu apelujeme
na to, aby byla vytvořena a nám představena koncepce školství tohoto obvodu. Koncepce, která ukáže
demograﬁcký vývoj narozených dětí v jednotlivých
částech obvodu, naplněnost jednotlivých škol - ale tu
skutečnou, která se velmi často liší od té udávané tzv.
stavební, možnosti dalšího využití škol atd.
Jak řešit tuto situaci se pak nabízí hned několik
možností – první, ale určitě ne jedinou, je sloučit školy, které jsou v těsné blízkosti, mají nižší počet žáků a
jejichž sloučením dojde k faktickému uvolnění prostor k jinému využití a tak i k ekonomické úspoře a
přitom to nebude necitlivý zásah do „školního života“ dětí. Další, a to nejčastější, je využití stávajících
prostor pro zřizování odborných učeben (školy byly
v minulých letech často předimenzovány a učilo
se tzv. „kde se dalo“), které lze vybudovat z ﬁnančních prostředků ESF, IROP, ITI aj. Tyto učebny pro
inovativní výuku a zavádění nových forem a metod
výuky jsou naprosto nezbytné, aby školy mohly plnit
požadavky, které na ně současná sopečnost klade.
Dále uvolněné prostory případně nabídnout jiným
subjektům, které se věnují mimoškolní a zájmové
činnosti, kulturní a sportovní činnosti, soukromým
školám, ZUŠ aj.
Řešení je celá řada, jen musí být promyšlená,
dlouhodobá, neukvapená a řádně prodiskutovaná a
to zejména s řediteli škol.

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS

Prázdninová kulturní nabídka na Jihu
 Prázdniny jsou v plném proudu, na Jihu promítáme o sto šest - jak uvnitř, tak i venku. Z multižánrově namíchaného
letního koktejlu servírujeme denně další a další porce nejen ﬁlmových chuťovek – stačí si jen vybrat!
Prázdniny
se
přehouply
do druhé půlky a naše nabídka
letních akcí pokračuje. Hned
první srpnový týden jsme pro
děti připravili PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR s nabídkou sportovních
a soutěžních aktivit, ale také koupání i celodenního výletu.
Ve čtvrtek 3. 8. promítáme další snímek z cyklu LETNÍ KINO
NA JIHU, tentokrát úspěšný
ﬁlm minulého roku Dítě Bridget
Jonesové. Mimo občerstvení, které nesmí chybět u žádného letního kina – čepové pivo, limonády,
slané pochutiny nebo opékaná
klobása, jsme připravili speciální
letní koktejl APEROL SPRITZ
za skvělou cenu.
Hned další pátek 11. 8. zažijeme
táborákovou atmosféru. POSEZENÍ U TÁBORÁKU doplněné
vlastnoručním opékáním párků
v areálu Lesní školy v Bělském
lese. Poslední setkání u táboráku
je poslední srpnový pátek 25. 8.
O skvělou zábavu se postarají ostravští písničkáři Mendoš a Harry.
Poslední snímek z cyklu Letní
kino na Jihu promítneme ve čtvrtek
24. 8., tentokrát v areálu Lesní školy
v Bělském lese. Děti si od 17 hodin
užijí doprovodný program – skákací hrad, skluzavka, malování na obličej a od 20.30 ﬁlmový snímek
Alenka v říši divů: Za zrcadlem.
Pokud máte chuť si zpestřit
horké srpnové dny cvičením, připravili jsme v Kulturním domě
K-TRIO zumbu ve stylu Karibik

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

Společenské akce
1., 29. 8. v 19.00 Superkalanetika,
efektivní statické posilovací cvičení
přispívá k získávání krásné postavy
speciální cviky zpevní břicho, hýždě,
paže a nohy, vymodelují boky, lekce
vede Ing. Sylva Sládečková
vstupné 60 Kč /jedna lekce/, předprodej KD K-TRIO
3. 8. v 21.00 LETNÍ KINO NA JIHU DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ Velká
Británie, Francie, Irsko, USA 2016,
komedie, české titulky, od 15 let, 101
minut, vstup zdarma, občerstvení
zajištěno, sportovní areál, Svazácká,
Ostrava-Zábřeh.
8., 15., a 22. 8. v 19.00 ZUMBA – Karibik party, přeneste se na Karibské
ostrovy a zatancujte si zumbu v rytmu
salsy, cha chi, reggeatonu s Terezou
Fukalovou. Vstupné 60 Kč /jedna
lekce/, předprodej KD K-TRIO

party, s lektorkou Terezou Fukalovou si zatančíte v rytmu salsy,
cha chi a reggeatonu, krásnou
postavu získáte v kurzu Super
kalanetika.
Asi nejstřeženějším a nejočekávanějším ﬁlmem posledních týdnů je PO STRNIŠTI BOS režiséra
Jana Svěráka. Film vznikl podle
stejnojmenné knihy vzpomínek
Zdeňka Svěráka a tematicky zapadá do tetralogie ﬁlmů Kolja,
Obecná škola a Vratné lahve, které vyprávějí příběh jednoho muže
na pozadí dějinných událostí 20.
století. Premiéra ﬁlmu je naplánována na 17. srpna a v kině Luna
pro diváky připravujeme v prvním promítacím týdnu výjimečně dva hrací časy denně. Dalším
žhavým tipem z ﬁlmového lahůdkářství je snímek režiséra Václava
Kadrnky KŘIŽÁČEK – letošní vítěz Mezinárodního ﬁlmového festivalu v Karlových Varech, držitel
ceny nejvyšší - Křišťálový glóbus.
Film je středověkou roadmovie,
která vznikla na základě epické
básně Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček.
Závěr prázdnin a začátek školního roku nejen dětem zpříjemní legendární hrdinové, kteří
přicházejí v animované komedii
pro celou rodinu. Filmový příběh HURVÍNEK A KOUZELNÉ
MUZEUM nabízí zcela nové, původní dobrodružství. Film vznikal více než osm let a pracoval
na něm tým špičkových scená11. a 25. 8. v 19.30
POSEZENÍ U TÁBORÁKU
V areálu Lesní školky v Bělském
lese, posezení u táboráku, občerstvení zajištěno, kytarový doprovod
ostravští písničkáři Mendoš a Harry.
Předprodej KD K-TRIO nebo na místě
od 19.00 hodin, vstupné 20 Kč.

Dětem
24. 8. v 17.00 LETNÍ KINO NA JIHU
s doprovodným programem ALENKA
V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM /od 20.30/
USA 2016, dobrodružný / rodinný /
fantasy, české znění, přístupný,
113 minut, nafukovací atrakce, malování na obličej, občerstvení zajištěno,
vstup zdarma. Areál Lesní školky, Brožova 2, Ostrava-Zábřeh /Bělský les/.

Výstavy
BAREVNÁ PALETA - výstava výtvarných prací žáků ZŠ Krestova 36A,
Ostrava-Hrabůvka

Kurzy
ZÁPIS DO KURZŮ
KD K-TRIO/ pondělí – pátek, 8.00
– 18.00 hodin, podrobné informace

ristů, animátorů a trikařů z různých evropských zemí. Při jeho
tvorbě byly využity nejmodernější technologické postupy, je také
natočen ve 3D formátu a přitom
neztrácí nic z poetiky a humoru
založeném na věčném špičkování
táty se synem. V kině Luna od 31.
srpna promítáme denně s možností výběru formátu 2D i 3D.
Na hudební fanoušky jsme také
nezapomněli. ANDRÉ RIEU –
KONCERTEM Z MAASTRICHTU 2017 oslaví 30 let se svým
Johann Strauss Orchestra a vy
můžete být u toho, pokud v neděli 3. 9. od 17.00 hodin navštívíte kino Luna. Hudebník André
Rieu proslul po celém světě jako
král walzu a je bezpochyby jedním z nejpopulárnějších umělců
vůbec. Přijďte si jeho výroční kon-

cert a zároveň vrchol letošní hudební sezóny vychutnat i vy.
Myslete také na podzimní dny,
zahájili jsme zápis do kurzů od září
2017!!! Nabízíme širokou nabídku
pohybových, vzdělávacích kurzů
jak pro děti, tak i dospělé.

a rezervace na www.kzoj.cz nebo
na recepci KD K-TRIO.

27. – 28. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI PIVA – vstup zdarma – program
na www.kzoj.cz

Kurzy pro děti: Výuka hry na kytaru,
saxofon, keyboard, akordeon, Kreslení
a malování, Břišní tance, Hip Hop, Disco
dance, Taneční klub MINI, taneční folklórní soubor Malá Morava, Cvičení pro
maminky s dětmi.
Kurzy pro dospělé: Kalanetika, Superkalanetika, P - Class, Pilates s Bosu,
Cvičení - prevence bolesti zad, Cvičení
pro seniory, Cvičení na míčích, Cvičení
na židli, Jóga, Hatha yoga, Latina dance,
Zumba, Linie, Body styling, strečink
a relaxace, Taneční pro manželské
páry a partnerské dvojice, Břišní tance,
Havajské tance.
Vzdělávací semináře: Numerologie
a tarot, Reﬂexní terapie pro každého,
Homeopatie - cesta ke zdraví, Od mandaly k automatické kresbě, Chi Kung
- léčebný systém cvičení, NLP - neurolingvistické programování, Výuka
anglického jazyka.

Připravujeme:
4. 9. v 17.00 TANEČNÍ VEČERY – každou neděli vždy v 17.00 hodin
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Podrobné informace o akcích
a další nabídku naleznete na:
• www.kzoj.cz
• FB (https://www.facebook.
com/kdktrio,
• https://www.facebook.com/
KinoLunaOstrava/,
• https://www.facebook.com/
restauraceKTRIO/).
Těšíme se na vás!
Renáta Valerie Nešporek, Monika Urbanová a Jana Dulíková, Kulturní zařízení
Ostrava-Jih, příspěvková organizace

11. 10. v 18.00 VESELÁ TROJKA PAVLY
KRŠKY, KD K-TRIO - předprodej
zahájen
18. 10. V 19.00 MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK – Ztřeštěná komedie o rozdílech mezi muži a ženami, komedie
o životě, který všichni dobře známe
a který nás přesto znovu a znovu
dokáže překvapovat, KD K-TRIO, předprodej zahájen
24. 10. v 19.00 BRATŘI EBENOVÉ &
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA –
dvojkoncert v kině LUNA, předprodej
zahájen

Kino LUNA
Výškovická 113
Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 751 712, www.kzoj.cz, www.
facebook.com/kinolunaostrava
1. – 2. 8. v 15.30
LETÍME! (Richard Storken, Lucembursko, Německo, Belgie, USA, 2017)
Animovaný / dobrodružný, české

KULTURNÍ SERVIS

2. 8. v 10.00
BIJÁSEK
MIMI ŠÉF /2D/ (The Boss Baby, USA
2017)
Animovaný / komedie /, české znění,
přístupný, 97 minut. Vstupné 50 Kč.
2. 8. v 17.45
SVĚT PODLE DALIBORKA (ČR 2017)
Dokumentární, režie Vít Klusák, přístupný, 105 minut. Vstupné 90 Kč.
3. – 6. 8. v 15.30
MIMI ŠÉF /2D/ (The Boss Baby, USA 2017)
Animovaný / komedie /, české znění,
přístupný, 97 minut. Vstupné 90 Kč
3. – 6. 8. v 17.45
KŘIŽÁČEK (ČR 2017)
Drama / historický / road movie,
r. Václav Kadrnka, přístupný, 90 minut.
Vstupné 100 Kč.
3. – 7. 8. ve 20.00
ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI (Atomic
Blonde, USA 2017)
Akční / mysteriózní /thriller, české
titulky, od 15 let, 115 minut. Vstupné
110 Kč.
7. – 16. 8. v 15.30
JÁ, PADOUCH 3 /2D/ (Despicable Me 3)
Animovaný / akční / dobrodružný /
komedie, české znění, přístupný,
96 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
7. 8. v 17.45
LETNÍ SCI-FI SPECIÁL
THE CIRCLE (The Circle, USA, Spojené
arabské emiráty, 2017)
Sci-ﬁ / drama / thriller, české titulky,
přístupný, 90 minut. Vstupné 60 Kč.
8. – 9. 8. v 18.00
VÁLKA O PLANETU OPIC /2D/ (War for
the Planet of the Apes, USA 2017)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ, české
titulky, od 12 let, 143 minut. Vstupné
120 Kč.
9. 8. v 10.00
BIJÁSEK
LEGO ® BATMAN FILM (The Lego
Batman Movie, USA, Dánsko, 2017)
Animovaný / akční / dobrodružný /
fantasy, české znění, přístupný,
104 minut. Vstupné 50 Kč.
10. – 13. 8. v 17.30
RANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
/2D/ (Transformers: The Last Knight,
USA 2017)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ, české
znění, přístupný, 151 minut. Vstupné
100 Kč.
10. – 13. 8. ve 20.15
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA (Annabelle: Creation, USA 2017)
Horor / mysteriózní, české titulky,
od 15 let, 109 minut. Vstupné 110 Kč.

14. 8. v 18.00
LETNÍ SCI-FI SPECIÁL
WONDER WOMAN /2D/ (Wonder
Woman, USA 2017)
Akční / dobrodružný / fantasy / sci-ﬁ, české znění, od 12 let, 141 minut.
Vstupné 60 Kč.
15. – 16. 8. v 17.45
MUMIE (The Mummy, USA 2017)
Akční / dobrodružný / fantasy, české
znění, od 12 let, 108 minut. Vstupné 110 Kč.
15. – 16. 8. ve 20.00
SMRTIHLAV (The Man with the Iron
Heart, Francie, VB, Belgie, USA 2017)
Akční / životopisný / historický /
válečný, české titulky, od 12 let. Vstupné 100 Kč.
16. 8. v 10.00
BIJÁSEK
BALERINA (Ballerina, Francie, Kanada
2016)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 89 minut. Vstupné 50 Kč.
17. – 23. 8. v 15.30
EMOJI VE FILMU /2D/ (The Emoji
Movie, USA 2017)
Animovaný / dobrodružný / komedie,
české znění, přístupný. Vstupné 130 Kč,
děti 110 Kč.
17. – 23. 8. (mimo 21. 8. v 17.45) v 17.45
a 20.00
PO STRNIŠTI BOS (ČR 2017)
Historický / válečný / drama, režie Jan
Svěrák, přístupný. Vstupné 130 Kč.
21. 8. v 17.30
LETNÍ SCI-FI SPECIÁL
POWER RANGERS: STRÁŽCI VESMÍRU
/2D/ (Power Rangers, USA 2017)
Akční / sci-ﬁ / dobrodružný / fantasy,
české znění, přístupný, 123 minut.
Vstupné 60 Kč.
23. 8. v 10.00
BIJÁSEK
ANDĚL PÁNĚ 2 (ČR 2016)
Pohádka / rodinný, přístupný,
99 minut. Vstupné 50 Kč.

Animovaný / rodinný, přístupný,
83 minut. Vstupné 50 Kč.
31. 8. – 3. 9. v 15.00
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
/2D/ (ČR 2017)
Animovaný, r. Martin Kotík, přístupný.
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč
31. 8. – 2. 9. v 17.00
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
/3D/ (ČR 2017)
Animovaný, 3D formát, r. Martin Kotík,
přístupný. Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč.
31. 8. - 2. 9. v 19.30
PO STRNIŠTI BOS (ČR 2017)
Historický / válečný / drama, režie Jan
Svěrák, přístupný. Vstupné 130 Kč.

PŘIPRAVUJEME :
3. 9. v 17.00
ANDRÉ RIEU – LETNÍ KONCERT
Z MAASTRICHTU 2017
(2017 Maastricht Concert André Rieu,
Nizozemsko)
André Rieu slaví 30 let se svým Johann
Strauss Orchestra. Kulisou koncertu
bude znovu překrásné středověké
náměstí v Andrého rodném městě
Maastrichtu. Právě tam vystoupí
šedesátičlenný Johann Strauss Orchestra, jeho věhlasní tenoři, sopranistky
a speciální hosté. Délka koncertu
160 minut, vstupné 200 Kč.

11. 8. – 19:00
Michele Riml: SEX PRO POKROČILÉ Studio DVA divadlo
Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující
víkend v hotelu a příručka „Sex pro
pokročilé“? Jindřich a Alice byli kdysi
šťastný pár, ale 25 let manželství
zanechalo své stopy. Vášeň je pryč.
Dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování pravdy více než erotogenních zón
nadchlo diváky této kanadské komedie
po celém světě. Sex pro pokročilé
nemusí být nevyhnutelně pokročilý
sex, ale pro záchranu vztahu může
znamenat mnohem víc…
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden
Režie: Darina Abrahámová
Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč

Knihovna města Ostravy
Pobočka Dr. Martínka, Hrabůvka
tel.: 599 522 303,
e-mail: hrabuvka@kmo.cz

Dr. MARTÍNKA

TADY JSME DOMA*
Putujeme Jihem
3. 8. 9.00 - 11.00
ZA PÁR KAČEK LETECKY - výtvarná
dílna; výroba létajících talířů na zahnání
nudy
Dům kultury AKORD
7. 8. - 18. 8. během půjčování
Nám. SNP 1, tel.: 596 762 511, e-mail:
ULICEMI JIHU: BĚLSKÝ LES - kviz; souinfo@dk-akord.cz
těžní test zaměřený na městskou část
www.dk-akord.cz / www.facebook.com/ rozkládající se na okraji Bělského lesa,
po kterém je pojmenována
dkakord
INZERCE

24. – 30. 8. v 15.30
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
(The Nut Job 2: Nutty By Nature, Kanada, USA 2017)
Animovaný / dobrodružný / komedie /
rodinný, české znění, přístupný. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
24. – 30. 8. (mimo 28. 8.) v 17.45
PO STRNIŠTI BOS (ČR 2017)
Historický / válečný / drama, režie Jan
Svěrák, přístupný. Vstupné 130 Kč.
24. – 27. 8. ve 20.00
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
(American Made, USA 2017)
Krimi / thriller, české titulky, od 12 let.
Vstupné 120 Kč.
28. 8. v 17.45
LETNÍ SCI-FI SPECIÁL
GHOST IN THE SHELL /2D/ (USA 2017)
Akční / sci-ﬁ / drama / thriller, české
titulky, od 12 let, 106 minut. Vstupné
60 Kč.
28. – 30. 8. ve 20.00
ZABIJÁK & BODYGUARD (The Hitman´s
Bodyguard, USA 2017)
Akční / komedie, české titulky,
od 15 let, 111 minut. Vstupné 110 Kč.
30. 8. v 10.00
BIJÁSEK
LICHOŽROUTI (ČR 2016)

SC-370782/03

znění, přístupný, 84 minut. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč.
1. 8. v 17.30
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
/2D/ (Valérian et la cité des mille planétes, Francie 2017)
Akční / sci-ﬁ / dobrodružný, české
znění, přístupný, 129 minut. Vstupné
130 Kč, děti 110 Kč.
1. – 2. 8. ve 20.00
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME (Á bras ouverts,
Francie, Belgie 2017)
Komedie, české titulky, od 12 let,
92 minut. Vstupné 110 Kč.
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KULTURNÍ SERVIS
9. 8.
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM - výlet;
interaktivní vycházka po naučné stezce Bělského lesa ve spolupráci s kronikářem Jihu Mgr. Petrem Přendíkem,
zakončená návštěvou v Lesní škole;
bližší informace v knihovně
10. 8. 9.00 - 11.00
S VŮNÍ PRÁZDNIN - výtvarná dílna;
vyrábíme papírové květy na zavěšení,
které rozzáří dětský pokoj
17. 8. 9.00 - 11.00
SVÍTÍME SI NA CESTU - výtvarná dílna;
výroba skleněných lampiček nejen pro
odvážné noční výpravy
18. 8.
LÉTO S PIMPRLATY - výlet; prázdninové setkání malých diváků v Divadle
loutek spojené s kratičkou pohádkou a
výtvarnou dílnou; bližší informace
v knihovně
21. 8. - 31. 8. během půjčování
ULICEMI JIHU: HRABŮVKA - kviz;
poslední ze čtyř testíků zaměřený na
městskou část obvodu Ostrava-Jih,
kde kdysi bývalo letiště
24. 8. 9.00 - 11.00
JEDNODUŠE A HEZKY - výtvarná dílna;
popusťte uzdu své fantazii a přijďte si
vyrobit originální náramek pro letní dny
31. 8. 9.00 - 11.00
KDO SI FOUKNE, NEZLOBÍ - výtvarná
dílna; výroba foukacích kornoutů,
které slouží nejen pro zábavu, ale i jako
dechová pomůcka k procvičení bránice
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro
dětské čtenáře knihovny zaměřená na
četbu a znalosti přečtených knih

VÝŠKOVICE
červenec - srpen
GALERIE U LESA
PANELÁCI - výstava ze života a historie panelových sídlišť
TADY JSME DOMA*
Putujeme Jihem
červenec během půjčování
ULICEMI JIHU - test zaměřený na
městskou část Výškovice
1. 8. - 18. 8. během půjčování
ULICEMI JIHU - test zaměřený na
městskou část Bělský les
3. 8. 11.00 - 14.00
FOUKAČKA - tvůrčí dílna; výroba
zábavné foukačky
9. 8.
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM - interaktivní vycházka po naučné stezce
Bělského lesa ve spolupráci s kroniká-

řem Jihu Mgr. Petrem Přendíkem; bližší
informace v knihovně
10. 8. 11.00 - 14.00
ZPĚVÁČCI Z BĚLSKÉHO LESA - tvůrčí
dílna; tvoříme pestrobarevné ptáčky
z papíru
17. 8. 11.00 - 14.00
ZA PÁR KAČEK LETECKY - tvůrčí dílna;
výroba létajících talířů na zahnání nudy
18. 8.
LÉTO S PIMPRLATY - interaktivní
výstava loutek spojená s tvořivou
dílnou a divadelním představením;
pořádá Divadlo loutek Ostrava; bližší
informace v knihovně
21. 8. - 31. 8. během půjčování
ULICEMI JIHU - test zaměřený na
městskou část Zábřeh
24. 8. 11.00 - 14.00
NĚŽNÍ TŘEPETÁLCI - tvůrčí dílna;
výroba motýlího zápichu nejen do letního truhlíku
31. 8. 11.00 - 14.00
JEDNODUŠE A HEZKY - tvůrčí dílna;
tvoříme originální náramky
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro
dětské čtenáře knihovny zaměřená na
četbu a znalosti přečtených knih

ZÁVODNÍ
TADY JSME DOMA*
Putujeme Jihem
1. 8. - 17. 8. během půjčování
VYROB SI VÁNEK - výtvarná dílna;
tvorba vějíře
9. 8.
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM - interaktivní vycházka po naučné stezce
Bělského lesa ve spolupráci s kronikářem Jihu Mgr. Petrem Přendíkem; bližší
informace v knihovně
22. 8. - 31. 8. během půjčování
NĚŽNÍ TŘEPETÁLCI - tvůrčí dílna;
výroba motýlího zápichu
červenec - srpen během půjčování
ULICEMI JIHU - soutěžní test pro starší
děti
červenec - srpen během půjčování
NAMALUJ JIH - výtvarná soutěž pro
mladší děti

Pobytové tábory

3. 8. - 18. 8. během půjčování
NEBE, PEKLO, RÁJ, NENUĎ SE A HRAJ
- dílna

3.8.-12. 8. Kouzlo světů – Nový svět

9. 8.
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM - interaktivní vycházka po naučné stezce
Bělského lesa ve spolupráci s kronikářem Jihu Mgr. Petrem Přendíkem; bližší
informace v knihovně

Pobočka V Zálomu 1, Pískové doly,
tel. 724 034 750
Příměstské tábory
7.8.-11. 8. Léto s cirkusem
14.8.-18. 8. Pohni se!

18. 8.
LÉTO S PIMPRLATY - interaktivní
výstava loutek spojená s tvořivou dílnou a divadelním představením; pořádá
Divadlo loutek Ostrava; bližší informace v knihovně

21.8.-25. 8. Mistři badmintonu

21. 8. - 31. 8. během půjčování
NĚŽNÍ TŘEPETÁLCI - tvůrčí dílna

7.8.-11. 8. Výchozí bod Země

LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro
dětské čtenáře knihovny zaměřená na
četbu a znalosti přečtených knih
*projekt k 750. výročí města Ostravy
„Tady jsme doma“ ﬁnančně podporuje
statutární město Ostrava, městský
obvod Ostrava-JIH

Středisko volného času
Ostrava-Zábřeh
Gurťjevova 8, tel. 596 746 062,
www.svczabreh.cz

Příměstské tábory
7.8.-11. 8. Letní sportcamp
14.8.-18. 8. Poklad kapitána Černovouse

GURŤJEVOVA
TADY JSME DOMA*
Putujeme Jihem
srpen během půjčování



 

ULICEMI JIHU - soutěžní testy
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Pobočka Dubina, J.Matuška 26a,
tel. 727 856 841
Příměstské tábory
14.8.-18. 8. Léto s Raily

Charita Ostrava
Charitní středisko Gabriel
1. 8. – 12. 9. 2017 Výstava - Ze života CHS
Gabriel
16. 8. ve 14,00 hod.
Kavárna pro pamětníky: Přednáška
o Thajsku o.p.s. Živá paměť
22. 8. v 16,00 hod
Odpoledne s písničkou: Písničky s klávesami a saxofonem. Hraje Pete- Sax
25. 8. v 8,30 hod.
Kunčice p.O.: Z Čeladné do Kunčic p.O.
přes Opálenou a zpět. Pěšky 7,5 km,
z toho 2 km stoupání. Sraz na nádraží
O. - Vítkovice

SPORT

Obrovský úspěch studenta tercie Gymnázia Ostrava-Zábřeh
 Začátkem června proběhlo v Louňovicích pod Blaníkem soustředění ﬁnalistů Astronomické olympiády kategorie E-F.
Svými výkony v soutěži si o účast na soustředění řekl student Gymnázia Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a Radomír
Mielec, který v krajském kole soutěže obsadil pomyslnou stříbrnou pozici a v celostátním kole skončil na 10. místě.
Soustředění trvalo čtyři dny
a bylo velmi náročné. Každé dopoledne proběhlo soutěžní kolo,
ve kterém ﬁnalisté museli prokázat
výjimečné znalosti v mnoha fyzikálních oblastech. Soutěžilo se v řešení příkladů z astrofyziky, optiky
a sférické trigonometrie. Úlohy byly
velmi obtížné, dosahovaly úrovně
vysoké školy a vyžadovaly znalosti
vyšší matematiky. Radomír si s nimi

velmi skvěle poradil a vybojoval zasloužené 3. místo. Tímto třetím
místem získal právo reprezentovat
Českou republiku v Mezinárodním
kole Astronomické olympiády, které
proběhne na podzim.
Nejen Radomír, ale mnoho dalších žáků gymnázia dosahuje vynikajících výsledků v odborných
soutěžích, ale i v rámci svých volnočasových aktivit. V celostátních

kolech soutěžili a svou školu a město Ostravu úspěšně reprezentovali
Jaromír Mielec (oktáva) ve Fyzikální olympiádě, Jolana Šnajdrová
(kvarta) v Olympiádě v českém jazyce a školní běžecký tým ve ﬁnále Juniorského maratonu. Mezi
studenty gymnázia najdeme také
mimo jiné dvojnásobnou mistryni
ČR dorostenců v běhu na 1500 m
a 3 km Elišku Surmovou, reprezen-

tantku ČR a zároveň mistryni ČR
v terčové lukostřelbě Kláru Grapovou, mistryně ČR v latinskoamerických tancích Karolínu Veselou,
Marii Glistovou a mnoho dalších.
Úspěchy žáků i další dění
ve škole můžete sledovat aktuálně na webových stránkách gymnázia www.gvoz.cz.
Mgr. Petr Říman
zástupce ředitele

Skluzavkový a bazénový ráj na dosah Charvátská 10 je dobrá ostravská adresa

VODNÍ AREÁL Jih, ul. Svazácká, Ostrava - Zábřeh.

Úžasnou atmosféru koupaliště
s několika druhy bazénů pro plavce
i neplavce dotváří 16 m dlouhé skluzavky, 20 m strmá skluzavka „kamikadze“ a 86 m dlouhé tobogány.
Jedinečná stavba tohoto skluzavkového ráje je dominantou celého koupaliště, kterou jen tak nepřehlédnete.
Pro plavce je tady 50 m bazén. Má
hloubku 140–180 cm a k dispozici
je 6 plaveckých drah. Kolem bazénu
jsou rozmístěna lehátka, které můžete využít na opalování a odpočinek.
Dále je zde relaxační bazén,
ve kterém je hloubka 100–120 cm,
což je to nejlepší pro vodní radovánky. Součástí relaxačního
bazénu je vodní a vzduchová masážní lavice, kde se můžete nechat masírovat, dále dnová masáž
a perlička. K opalování můžete
využít lehátek v blízkosti bazénu,
ale také travnatou louku.
Pro ty nejmenší nabízíme dětský bazén a brouzdaliště, kde
je také spousta vodních atrakcí
(skluzavka, fontánky, vodní číše,
dnová perlička, proud divoké
řeky, vodní dělo, stěnové masážní trysky, vodní stěny atd.), které
těm nejmenším určitě udělají radost. Když už je ale vody dost, tak
si u nás můžou děti hrát na hřišti
s tartanovým povrchem, kde najdou různé prolézačky, houpačky,
lezeckou stěnu a další. Rodiče své
ratolesti můžou sledovat z laviček

v blízkosti hřiště nebo na ně dohlížet přímo na hřišti.
Občerstvení najdete v našem
areálu na několika místech.
U vstupu jsou stánky s ledovou tříští, zmrzlinou i americké
koblížky. Napravo od vstupu je
bufet, který má také příjemnou
terasu s posezením. V nabídce najdete jídla typu rychlého
občerstvení, nápoje i mražené
výrobky. S podobnou nabídkou
vás zve k občerstvení i bufet u tobogánů, u kterého můžete také
využít příjemného posezení s výhledem na dovádění v bazénech
a na skluzavkách.
Po zaplacení vstupného máte
celý areál s nabídkou bazénů,
skluzavek, tobogánů a dalšími
atrakcemi k dispozici. K odpočinku a opalování jsou vám
k dispozici lehátka u bazénu a travnatá louka. U vstupu
na koupaliště máme také půjčovnu lehátek, která si můžete umístit v areálu podle sebe.
V letním období jsou na webových stránkách společnosti
SAREZA (www.sareza.cz) zprovozněny webové kamery, díky
kterým se můžete podívat na dovádění na koupališti. V záhlaví
těchto stránek navíc najdete aktuální teplotu vody jednotlivých
bazénů i vzduchu.

Věříme, že Charvátská 10 je jedinečné místo pro sport, zábavu
a péči o zdraví a že je to dobrá ostravská adresa. Děláme zde projekty tak, aby to děti, mládež, dospělé a seniory s námi bavilo.
Spolek CDU SPORT – VOLNÝ ČAS realizuje na Charvátské pestrou škálu projektů s ﬁnanční podporou z veřejných zdrojů, kterými
uspokojuje potřeby obyčejných dětí, mládeže, dospělých a seniorů
města a kterými zároveň zajišťuje fungování a existenci zdejší městské tělocvičny.
V loňském roce na podnět OTU-ČUS byl založen pobočný spolek
CDU SPORT – STOLNÍ TENIS OSTRAVA s vlastním IČ, a to za účelem provozování školy stolního tenisu a vrcholového sportu. Je vhodné
uvést, že spolek CDU SPORT – STOLNÍ TENIS OSTRAVA a spolek
CDU SPORT – VOLNÝ ČAS nelze považovat za jednu organizaci,
jelikož každý se zaměřuje na zcela odlišné kategorie cílových skupin,
na jinou úroveň sportu a ze svých činností nijak vzájemně neproﬁtují.
Pro vaši představu spolek CDU SPORT – VOLNÝ ČAS realizuje
na Charvátské v rámci tělovýchovy a sportu dlouhodobý projekt Veřejného spolkového sportovního centra pro děti, mládež, dospělé
a seniory města Ostravy, kteří zde mohou sportovat v osmi disciplínách; dále projekt Sport, zábava a zdraví pro ostravské rodiny, v němž
jde o popularizaci sportu mezi občany města a motivaci k pravidelnému sportování. Spolek rovněž dělá fotbalovou ligu a amatérské turnaje pro různé věkové kategorie.
Pro děti a mládež v rámci prevence kriminality a volného času
na Charvátské dlouhodobě fungují projekty Diamantová stezka –
nízkoprahové centrum pohybových aktivit, Kroužek pohybových her,
Fotbalový VOODOO CUP o putovní pohár a Příměstské sportovní
tábory; pro seniory projekt Sport seniorů – stolní tenis, pravidelná
sportovní a regenerační činnost, a ve zdejší solné jeskyni projekt Out-doorová aktivizační činnost seniorů.
Spolek CDU SPORT – VOLNÝ ČAS dělá činnost pro obyčejné děti,
mládež, dospělé a seniory města, proto si ﬁnanční podpory ze strany
města a obvodu velice vážíme. Bez ní by tělocvična, bohužel, přestala
být dobrou ostravskou adresou pro sport, zábavu a péči o zdraví.
Více informací vám podá Ing. Miroslav Cibulec,
tel. 608 707 025, www.cdusport.cz

Hana Ryšánková
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ŠKOLY A SPORT

Vyzkoušeli jste už náš
nový web
www.skolynajihu.cz?
V měsíci dubnu byl spuštěn
nový web věnovaný základním
a mateřským školám na Jihu.
Najdete na něm vše potřebné
o školách a školkách, které zřizuje městský obvod Ostrava-Jih.
Na webu naleznete nejen aktuality z jednotlivých zařízení, ale také
speciﬁcké formy výuky jednotlivých škol a školek, jejich zájmové
kroužky, vzdělávací programy,
fotograﬁe a další.
Městský obvod Ostrava-Jih provozuje celkem 18 základních a 30
mateřských škol. Z toho 17 mateřských škol tvoří 7 samostatných
příspěvkových organizací a 13
z nich je součástí základních škol.

Hřiště otevřena
pro veřejnost
V městském obvodu Ostrava-Jih je pro rok 2017 otevřeno
několik sportovních hřišť při
základních školách, která jsou
v provozních hodinách zpřístupněná veřejnosti. Projekty hřišť
otevřených veřejnosti jsou ﬁnancovány z rozpočtu statutárního
města Ostravy. Provozní řády
jsou vyvěšeny přímo na hřištích,
ale také na stránkách škol. Podrobnější informace naleznete
také na www.ovajih.cz. v sekci
Informační rozcestník – Sport
a sportovní zařízení.

Úspěchy sportovních gymnastek GK Vítkovice
Vítkovické sportovní gymnastky mají za sebou úspěšné jarní
období. Na začátku sezóny se juniorky zúčastnily velmi kvalitně
obsazeného mezinárodního závodu v Innsbrucku. V konkurenci
závodnic a závodníků ze 7 států
Evropy získala v kategorii mladších juniorek Nela Štěpandová
stříbrnou medaili, Karla Adamíková skončila 13. a Lenka Jaskovičová v kategorii juniorek obsadila
10. místo. Nela Štěpandová slavila úspěch také na kvaliﬁkačních
závodech na mistrovství ČR, kde
získala stříbrnou medaili na memoriálu M. Kojdeckého v Ostravě
a bronzovou medaili na memoriálu M. Široké v Praze.
Na začátku června se děvčata
zúčastnila mezinárodních závodů
v Belgii, odkud si přivezla celkem
5 medailí – Laura Smolecová
zvítězila v kategorii žen, Lenka
Jaskovičová v kategorii juniorek
starších, Karla Adamíková získala stříbrnou medaili v kategorii
mladších juniorek a nejmladší
účastnice Lucka Fryčová si odvezla bronzovou medaili v kategorii
začínajících žákyň. K medailím ze
soutěže jednotlivkyň přidala děvčata ještě zlatou medaili za celkové
vítezství v soutěži družstev. Závod
byl přípravou na mistrovství České republiky jednotlivkyň, které
proběhlo v červnu v Ostravar
Aréně. I zde dosáhly gymnastky
Vítkovic velmi pěkných výsledků
– Laura Smolecová zvítězila v kategorii žen, Eliška Petrová obsa-

Dětem ve Výškovicích vyrostlo nové hřiště

dila ve stejné kategorii 8. místo,
Lenka Jaskovičová získala v kategorii juniorek stříbrnou medaili
a Nela Štěpandová se v kategorii
kadetek umístila na 5. místě.
Posledním závodem náročné
a dlouhé sezóny byla olympiáda
dětí a mládeže v Brně. V družstvu
Moravskoslezského kraje nastoupily z našeho klubu Nela Štěpandová a Lenka Jaskovičová, Karla
Adamíková byla náhradnicí. Děvčata předvedla velmi pěkné výkony a zasloužila se o umístění
družstva MS kraje na bodovaném
5. místě, Nela Štěpandová navíc
získala body za stříbrnou medaili ve ﬁnále na kladině a 4. místo
ve ﬁnále na prostných.
Všem děvčatům blahopřejeme
a přejeme hodně úspěchů v dal-

ších soutěžích. Zároveň bychom
chtěli poděkovat městu Ostrava,
obvodu Ostrava–Jih, Moravskoslezskému kraji a MŠMT, které
ﬁnančně podporují GK Vítkovice
a přispívají k rozvoji našeho klubu.
Světlana Grmelová
GK Vítkovice

Učíme se poznávat svět

Již od konce června si mohou užívat na ulici Srbská novotou zářící
hřiště, určené pro volnočasové aktivity dětí od 3-8 let i pro starší děti
ve věku 9–14 let. K dispozici zde mají řadu herních prvků z plastu i
kovu, mimo jiné houpadla, hnízdo, kolotoč, lezecké kostky, lanovou
pyramidu i lanovou trampolínu, pískoviště a herní sestavu. Nechybí
ani odpočinková plocha s novými lavičkami i odpadkovými koši. Stavební práce probíhaly od dubna letošního roku do konce června a celkové náklady dosáhly necelých 6 milionu korun.

Mateřská škola Staňkova 33
v Ostravě–Výškovicích by ráda
touto cestou poděkovala nadačnímu fondu Vítkovice Steel. Díky
nadačnímu fondu jsme mohli
uskutečnit projekt „Učíme se poznávat svět“, který byl zpracován
a realizován na zkvalitnění předškolního vzdělávání v logopedické třídě pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami. Cílem
tohoto projektu bylo zajistit dětem interaktivní výuku, která je
považována za jednu z nových
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metod vzdělávání a nabízí dětem
zábavnější a méně stereotypní
formu získávání informací. Interaktivním vzděláváním prostřednictvím nové interaktivní tabule
zapojujeme děti do vzdělávacích
činností a tím pomáháme zvyšovat jejich motivaci k učení. Tímto
vzděláváním se snažíme obohacovat celkový psychomotorický
vývoj dítěte předškolního věku.
Mgr. Lucie Zdařilová

ŠKOLY

Ostravský student vyhrál celostátní soutěž Stavby z vlnité lepenky
Vítězem 11. ročníku soutěže
Stavby z vlnité lepenky je Střední průmyslová škola stavební
Ostrava. Nejlepší model z vlnité
lepenky vytvořil student ostravské školy Jan Pytlík. Druhé místo získala Střední průmyslová
škola Zlín a třetí místo putuje
do Střední průmyslové školy
stavební Pardubice. Novou kategorii „Nejlepší obal z vlnité
lepenky na soutěžní stavbu“ opanovala Průmyslová střední škola
Letohrad. Pořadatelem soutěže
je Svaz výrobců vlnitých lepenek
ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM.
Finálové kolo a slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo
v brněnském Pavilonu Anthropos
Moravského zemského muzea,
které bylo letos partnerem sou-

těže. Vítězná škola získala ceny
v hodnotě 20 tis. Kč. Školy umístěné na druhém a třetím místě si
odnesly ceny v hodnotě 10 tis. Kč

V letošním 11. ročníku bylo
přihlášeno rekordních 30 škol
z celé České republiky a celkem
44 modelů. Letošním úkolem
pro mladé stavaře a stavařky
bylo navrhnout originální atrakci, která zviditelní Českou republiku v zahraničí. Studenti
měli volnou ruku pro zpracování
svého modelu, nesměli však zkopírovat již existující stavbu nebo
turistickou atrakci. Hodnotila se
originalita, neotřelá myšlenka
a kreativita.
Cílem soutěže Stavby z vlnité
lepenky je poukázat na ekologické klady vlnité lepenky používané
k výrobě obalů. Vlnitá lepenka je
a 5 tis. Kč. Výherce nové katego- ekologicky zcela nezávadná, nerie „Nejlepší obal z vlnité lepenky zatěžuje životní prostředí a 100 %
na soutěžní stavbu“ obdržel ceny recyklovatelná.
v hodnotě 5 tis. Kč.
Ing. Lukáš Klapil

Gymnázium EDUCAnet reprezentovalo Ostravu-Jih

Ostravská univerzita v červnu opět vyhlásila soutěžní bitvu
O pohár Ostravské univerzity
a pozvala k účasti nejen ostrav-

ské, ale všechny moravskoslezské
střední školy. Podmínkou pro
účast ve ﬁnále bylo natočit motivační videa o škole – porota pak

vybrala nejlepších pět soutěžních
videí a těchto pět škol se utkalo
na Masarykově náměstí. Jedinou
školou zastupující náš obvod
ve ﬁnále se stalo Gymnázium
EDUCAnet z Ostravy-Hrabůvky.
Tým EDUCAnetu si v několikahodinové bitvě, za podpory
fandících spolužáků i profesorů,
nejdříve změřil s ostatními síly
ve vědomostní soutěži, poté přišla na řadu zkouška kreativity,
kde bylo třeba spojit výtvarné,
herecké i improvizační schopnosti a na dané téma rozehrát výstižnou scénku, a nakonec se týmy
zapotily ve sportovních soutěžích
a pro zisk vytoužených bodů museli soutěžící našlapat kilometry,
nastřílet branky či zvládnout poslepu několik slalomů. Všech pět

ﬁnálových týmů si vedlo velmi
dobře, souboje byly vyrovnané
a v konečném součtu bodů získali
studenti EDUCAnetu 4. místo.
Pro Gymnázium EDUCAnet
to nebylo v letošním roce jediné
ﬁnále v klání škol. Toto všeobecné
gymnázium s rozšířenou výukou
jazyků a informačních technologií,
které v Hrabůvce působí už 10 let,
se pravidelně zúčastňuje soutěží
a olympiád s dějepisnou, jazykovou či přírodovědnou tematikou.
Např. v závěru školního roku se
gymnaziální tým vítězstvím v kraji
probojoval do republikového ﬁnále
soutěže Legie, zaměřené na vojenskou a historickou tematiku.
Informace o dalších aktivitách
školy naleznete na stránkách
www.ostrava.educanet.cz.

Ostravské učitelky přivezly z Říma zlatou medaili!
Pěvecké sdružení ostravských
učitelek, podporované a sídlící v
našem obvodu Ostrava–Jih, se
jako jediný reprezentant České republiky zúčastnilo ve dnech 5.–9.
7. 2017 osmého ročníku prestižního Mezinárodního soutěžního
festivalu pěveckých sborů „Musica Eterna Roma“ v Římě. Soutěže
se účastnily sbory mnoha zemí
světa – z Indonésie, Taiwanu,
Jižní Afriky, Filipín, Kanady, Belgie, Španělska, Dánska, Finska,
Litvy, Lotyšska a Itálie. Hlavní

soutěžní program probíhal v prostorách baziliky Dvanácti svatých
apoštolů v samém srdci Říma.
Ostravské učitelky již 62 let
úspěšně reprezentují Českou
republiku u nás i v zahraničí
a v mezinárodních soutěžních
festivalech získávají ta nejvyšší
ocenění. Pod vedením sbormistra
Jurije Galatenka, který vede sbor
již 14 let, soutěžily v Římě v kategorii Ženské sbory, kde získaly
zlaté pásmo. Náročný soutěžní
program tvořily skladby Giovanni

Pierluigi da Palestrina, Martina
Ramrotha, Johanesse Brahmse
a Jana Nováka. Mezinárodní porota vysoce hodnotila citlivý před-

nes, osobité provedení i náročnost
soutěžních skladeb. Ze soutěžního programu uvedl sbor dokonce
dvě skladby ve své premiéře.

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. 8. 2017 • Číslo: 8 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 8. 2017 • Foto: Vodní areál Jih/Martin Grobař

23

www.ovajih.cz

ZOOM

Letos si připomínáme 20 let od nejničivějších záplav v naší novodobé historii. Od pátku 4. července 1997 hustě pršelo
a déšť nezeslaboval ani v následujících dnech. Již 6. července se výrazně zvýšily hladiny řek. Náš obvod do malé míry ohrožovala z východu řeka Ostravice, ze západu pak ve značné míře řeka Odra. V pondělí 7. července byla nemalá část města Ostravy
zaplavena. Na území našeho obvodu se Odra rozlila v říční nivě, kde postihla do velké míry část starých Výškovic, zejména
zdejší zahrádkářskou osadu a domy v jejím okolí. Voda dosahovala téměř až k Proskovické ulici. Rovněž chatková osada
u Korýtka v katastru Zábřehu byla zaplavena do výše 2 m. Hladina Odry byla neměřitelná. Ve čtvrtek 10. července Odra klesla
oproti povodňovému maximu o 1 m. V následujících dnech Odra dále klesala a počala likvidace povodňových škod. I 20 let po
této živelné události lidé vzpomínají. Kronikář obvodu děkuje všem, kteří poskytli materiály k povodním 1997. Zároveň prosí
přímé poškozené ze Zábřehu a Výškovic, aby se ještě přihlásili k vytvoření záznamu pro obvodní kroniku (formou rozhovoru).

Pohled na zatopenou část starých Výškovic během povodní v rove 1997.

Foto: Miroslav Rojíček, ml.
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