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Index participace
Městský obvod Ostrava-Jih byl zapojen do průzkumu Index participace.
Jeho cílem bylo zhodnotit stav a kvalitu zapojení občanů do utváření
vlastního města či městské části. Průzkum provedla společnost
D21 v letech 2015–2016. Z více jak 6000 obcí ČR se zapojilo jen
151 českých municipalit. Městský obvod Ostrava-Jih obsadil
v republikovém žebříčku 17.–21. místo. Jedná se o skvělý výsledek,
ale také ukazuje na možnosti zlepšení.

SOUTĚŽ. Rádi byste měli doma na zdi historický nástěnný kalendář Ostravy-Jihu? Tak právě pro vás je tu soutěž! Pošlete nám do 22. 1. 2018 na
adresu jizni.listy@ovajih.cz fotograﬁi aktuální vánoční výzdoby na Jihu.
Nejoriginálnějších pět vyhraje zmíněný kalendář.

V PROSINCI se na Jihu rozsvítila zbrusu nová vánoční výzdoba. Velký
úspěch měli hlavně jeleni u kruhového objezdu v Hrabůvce, kde se s nimi
v zástupech fotili děti i celé rodiny. My z toho máme samozřejmě velkou
NA KONCI ROKU udělil celostátní informační portál CZREGION městskému obradost. A co vy? Jak se vám líbila vánoční výzdoba? Doplnili byste pro
vodu Ostrava-Jih 2. místo v soutěži o „NEJ město a obec Čech a Moravy 2017“
příští rok něco? Své náměty posílejte na jizni.listy@ovajih.cz

Městský obvod Ostrava-Jih Vás
zve na křest knihy
Městský obvod Ostrava-Jih
včera a dnes,
který se uskuteční 18. ledna 2018
od 17.30 hod. v KD K-TRIO.
Kniha mapující prostřednictvím
výkladů a 130 srovnávacích snímků
historii nejlidnatějšího ostravského
obvodu.
Těšit se můžete na besedu
s autory publikace a projekci
vybraných historických snímků.
Publikaci bude možno zakoupit
za zvýhodněnou cenu, navíc
obdržíte malou pozornost.

Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes
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ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané.

Vážení spoluobčané,
milí Ostravané,

Rok 2018 má být rokem spravedlnosti a vědění. Bude ve znamení
dobra, odvahy a všeobecného zájmu. Má dojít ke zlepšení sociálních, ekonomických i kulturních
poměrů.
Tak alespoň hovoří čínský horoskop.
Rok 2018 bude rokem řady významných jubileí. 100 let od konce
velké války. 100 let od vzniku naší
nejkrásnější země na světě. 90 let
od předání Jubilejní kolonie dělníkům v rámci stého výročí založení
Vítkovických železáren.
25 let České republiky. 50 let od
srpna 1968. Jsou s námi občané, kteří si všechny tyto události pamatují. S jejich životními příběhy se budete moci letos seznámit v rámci
rozšířených stránek Jižních listů.
Letos to bude také 730 let od první zmínky o Zábřehu či 610 let od
první zmínky o Výškovicích. Kromě jubileí s „8“ na konci data zde tedy
máme i jiné významné události. Tím lze prokázat, že dějiny nemívají
smysl – jsou nahodilé. V našich soukromých životech pak jistě najdeme
další důležité milníky. V roce 2018 se budeme moci podílet na pozitivní
současnosti a lepší budoucnosti. Věřím a přeji vám všem radostné dny,
pevné zdraví, zlepšení mezilidských vztahů, více štěstí a také ﬁnancí,
které vám pomohou si život užívat dle svých zájmů. Nechť je rok 2018
tím nejlepším v našich životech.

před několika dny se uzavřel
rok, ve kterém jsme oslavili 750 let
našeho města a začal rok nový,
který je plný „osmičkových výročí“. Ať okolnosti 100 let od vzniku
republiky nebo naopak neblahé
události let 1938, 1948 nebo 1968
- nejsou zdaleka jen dávnou a mrtvou minulostí, už proto, že historie
má občas tendenci se opakovat.
Každý jsme s něčím nespokojeni,
mnohdy ale žehráme nad maličkostmi a neumíme se těšit z věcí, které
považujeme za samozřejmé. Buďme
rádi, že žijeme právě v této době a v této části světa, která patří k nejbezpečnějším. Že se daří celé ekonomice a tím, přímo nebo zprostředkovaně, i nám.
Že bydlíme ve městě, které ač muselo čelit největším změnám ze všech velkých měst v této zemi, dokázalo je zvládnout. Že se snižuje nezaměstnanost
i kriminalita a naopak zlepšuje životní prostředí i kvalita veřejného prostoru.
Nedávno schválený rozpočet města na rok 2018 vytváří předpoklady,
aby nový rok byl pro naše město ještě lepší. Plánujeme nejvyšší objem
prostředků na investice, bude dále pokračovat snižování zadluženosti,
která je již nyní nejnižší mezi velkými městy v ČR. Rekordně vzrostou
dotace městským obvodům, a více než kdy jindy tak bude pro rozvoj
jednotlivých částí Ostravy rozhodující aktivita jednotlivých starostů,
nikoliv nedostatek zdrojů. Přál bych si, aby se do přemýšlení o zlepšoMartin Bednář vání Ostravy zapojovalo stále více lidí, např. účastí na participativním
starosta plánování, navrhováním fajnOVých projektů v rámci strategického plánu města nebo využitím programu pro revitalizaci veřejného prostoru.
Přeji Vám z celého srdce, dámy a pánové, aby byl rok 2018 úspěšným obdobím i pro Vás a Vaše blízké.
Váš Tomáš Macura, primátor

Redakce Jižních listů má junior posily
Informací, které se vám prostřednictvím
Jižních listů snažíme sdělit, je stále více,
a proto jsme se rozhodli, že od tohoto čísla
budete Jižní listy vídávat ve svých schránkách v novém. Od ledna 2018 budou rozšířeny na 32 stran a díky tomu se zde dozvíte
mnohem více potřebných údajů. I díky tomu
jsme také nově zahájili spolupráci s mladými
redaktory Jižních listů, čítající několik vybra-

ných dětí ze základních škol, které se zajímají
o aktuální dění v našem obvodu a zároveň
mají žurnalistické nadání, baví je fotit, chodit
na akce a jsou členy žurnalistického kroužku
na své škole.
Poprvé jsme naši novou Junior redakci přivítali na radnici se starostou Martinem Bednářem a radním Adamem Rykalou v prosinci,
abychom je seznámili s prostředím a řekli jim
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základní potřebné informace. Děti byly ze
všeho nadšené a už teď se těší, až se se svými postřehy pochlubí už v únorovém vydání
Jižních listů, kde jim bude, tak jako v každém
dalším čísle, vyhrazena jedna strana. Budeme rádi také za vaši zpětnou vazbu, co na naši
novou Junior redakci říkáte. Své postřehy
můžete psát na jizni.listy@ovajih.cz.
Redakce Jižních listů

www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

František Staněk
místostarosta
KDU-ČSL

Věra Válková
místostarostka
ČSSD

Vážení spoluobčané,
nový rok bývá příležitostí k zamyšlení se
nad minulým obdobím a zároveň výzvou
do roku nadcházejícího. Domnívám se,
že rok 2017 můžeme považovat za zdařilý.
Vždyť nejenom v rámci participativního rozpočtu se zrealizovaly pěkné akce a projekty.
Od září mám v kompetenci Odbor sociální
péče a také správu informačního systému.
Odbor dopravy a komunálních služeb, který jsem měla tři roky ve své gesci, převzal
František Staněk. Ráda bych však připomněla i aktivity z této oblasti, například rekonstrukci obou kaplí na zábřežském hřbitově
a postupnou revitalizaci tohoto hřbitova, cíl
opravit všechny chodníky v obvodě na základě pasportizace chodníků nebo nová hřiště
a parkoviště, kterých máme v obvodu nedostatek.
V sociální oblasti postupně zkvalitňujeme
sounáležitost napříč věkovým spektrem.
Během roku se podařilo zorganizovat řadu
akcí pro seniory. Pravidelně, vždy 1. úterý
v měsíci v DK AKORD, se schází SENIOR
klub. Program je sestaven ze dvou částí,
v 1. části je prezentace, beseda, přednáška
s lékařem, veterinářem, policií apod. a ve druhé to pak senioři roztančí „na plné pecky“.
V letošním roce se konal 2. ples seniorů v DK
AKORD s bohatým programem. Hlavní cenou v tombole byl zájezd do Chorvatska.
Příští ples se koná 11. 3. 2018 a účast na něm
přislíbil zpěvák Josef Zíma. Vydařila se také
MISS Babča – 3. ročník, do soutěže se přihlásilo 11 soutěžících s různými volnými
disciplínami. Snažíme se seniorům nabízet
i různé zájezdy, např. do Bešeňové, do Vysokých Tater, na Baťův kanál atd. V červnu plný
autobus seniorů vyjel k moři na týdenní zájezd
do Chorvatska. V letních měsících cvičíme
na posilovacích strojích na zahradě na DPS
Odborářská. Další pravidelnou akcí jsou kluby seniorů na DPS Odborářská, DPS Horymírova a Čujkovova.
Nově připravujeme výstavbu jak dětských zařízení, tak prvků občanské vybavenosti pro seniory. Jsem velmi potěšena aktivním přístupem
občanů, kterým není lhostejné, jak to „kolem“
vypadá, a dokážou se aktivně připojit. Děkuji
všem, kteří přináší své podněty na radnici a jsou
si tak vědomi sounáležitosti s místem, ve kterém žijí. Těším se na další nápady a náměty.
Nejenom do roku nadcházejícího bych Vám
ráda i Vašim blízkým popřála pevné zdraví,
hodně lásky a spokojenosti.

Milí spoluobčané,
jak víte, v průběhu loňského roku jsem
převzal řízení Odboru dopravy a komunálních služeb (ODK), který má ve své péči
i údržbu komunikací a zeleně, a rovněž řídí
příspěvkovou organizaci Technické služby
Ostrava-Jih (TSOJ). Podrobné informace
o stavu těchto oblastí, aktivitách a výsledcích prezentuji na straně 10 pod titulem „Realita versus naděje pro Jih“. Dovoluji si proto
přejít přímo k předsevzetí pro začínající rok
2018, a v podstatě i pro léta následující. Jsou
prostá, srozumitelná a především lidská.
Přeji nám všem, abychom neztráceli naději,
v každé situaci dokázali zachovat realistický
postoj, chladnou hlavu a nepřestávali věřit
v dobro, které zvítězí. Pečujme o své zdraví,
těla i mysli. Nenechejme se otrávit negativistickým přístupem některých jedinců. Za
sebe mohu slíbit, že i nadále budu usilovat
o to, ať jsem dobrým článkem ve službě společnosti člověka a rovněž budu se vší odpovědností plnit roli zastupitele vás, občanů
Jihu, a svou činností přispívat k rozkvětu
společnosti a mezilidské tolerance. Přeji
vám vše dobré.

Hana Tichánková
místostarostka
ANO 2011

Vážení obyvatelé Jihu,
vstoupili jsme do nového roku. Roku 2018.
Roku plného významných výročí a posledního roku tohoto volebního období. Nastává čas
ohlédnutí se za uplynulými léty.
Po příchodu na radnici jsem se domnívala, že čtyři roky jsou dlouhá doba. Že se dá
za tento čas postavit město, lehce se dají změnit zaběhlé pořádky. Poznala jsem, že realita
je jiná. Musela jsem zmírnit své plány, musela
jsem se naučit pracovat se zdlouhavými procesy a s neochotou přijímat změny. Pochopila
jsem, že úřad je nepružný útvar zavalený obrovskou byrokracií. A že každá malinká změna vyžaduje úporné nasazení každého, kdo
o ni usiluje. Byla a je to obrovská škola.
Nesmírně si vážím všech, kteří se nebáli a pomáhali mnohdy obtížné nebo nepopulární věci
prosadit. A obrovské díky patří především těm,
kteří je realizovali. Protože můžete mít nápad, politickou podporu, ﬁnanční prostředky, ale nestane se nic, pokud radnice prostřednictvím svých
zaměstnanců neuvede Váš projekt do života.
„Společně tvoříme Jih“, participativní rozpočet, který vstupuje do třetího roku své existence

4

a který pomohl rozhýbat participativní rozpočtování v naší republice, patří k tomu, co se
podařilo. Zajišťuje přímé rozhodování obyvatel
na rozdělení ﬁnančních prostředků, se kterým
obvod hospodaří. Umožňuje obyvatelům rozhodnout, co je pro ně nejdůležitější, a díky tomuto projektu uvidí i to, jak celá radnice a její
procesy fungují. Množstvím přihlášených projektů, výši rozdělovaných peněz i počtem hlasujících je participativní rozpočtování našeho
obvodu nejúspěšnější v celé republice.
V souvislosti s projektem „Společně tvoříme Jih“ musím zmínit i nově vzniklé Technické služby Ostrava-Jih. Na každém veřejném
setkání k participativnímu rozpočtu jsem
měla možnost vyslechnout spokojenost a radost našich obyvatel z jejich pružné a efektivní
práce. Krásná zpětná vazba, která potvrzuje
správnost našeho rozhodnutí je založit a dále
rozvíjet. Žijeme ve stotisícovém obvodu a ten
si vyžaduje péči a starost.
V letošním roce byl prodán i zdevastovaný
a vybydlený objekt na ulici Pavlovova, včetně
objektu tzv. jatek v jeho blízkosti. V souvislosti s tímto prodejem byla pronajata sousedící
nevyužitá a zanedbaná fotbalová hřiště. Celá
oblast tak bude revitalizovaná a bude sloužit
profesionálním i amatérským sportovcům.
Na Jihu tak ze zpustlého a nevábného místa
vznikne moderní a přívětivá část obvodu.
Je mnoho věcí, které se za uplynulé roky
podařily, ale je obrovské množství těch, které
ještě lze a je potřeba udělat. Přeji tedy do následujícího roku všem obyvatelům Jihu pevné
zdraví a spokojený život, obvodu pracovité
a osvícené vedení, republice sebevědomé vykročení do druhé stovky a všem naplnění společných cílů, tah na branku a odvahu nacházet
nová a netradiční řešení. Krásný rok 2018!!!

František Dehner
místostarosta
ČSSD

Milí spoluobčané,
chtěl bych Vás touto cestou seznámit s investicemi, které jste mohli během roku v našem
obvodě zaznamenat, a také s investičním výhledem na rok 2018. Uplynulý rok byl ve znamení smysluplných investic jak do majetku, tak
do zkvalitnění života občanů v našem obvodu.
V rozpočtu bylo vyčleněno na investiční výstavbu 79 mil. korun a tyto prostředky se podařilo
během roku 2017 v plné výši vyčerpat. Snažili
jsme se zařadit investiční akce, které by uspokojily potřeby ve všech oblastech.
Začnu oblastí mateřských a základních
škol, protože péči o naše děti a jejich vzdělávání považuji za jednu z priorit. Proběhla rekonstrukce hřiště při ZŠ Klegova v Hrabůvce,
zateplení budov školní jídelny a družiny při
ZŠ Srbská na Výškovické ulici, byla zahájena revitalizace MŠ Volgogradská 4 a v rámci
participativního rozpočtu výstavba hřiště pro
sport a vzdělávání při ZŠ Provaznická.
V oblasti využití volného času dětí a mládeže byly pro naše nejmenší vybudovány dětská

AKTUÁLNĚ
hřiště s moderními hracími prvky na náměstí
Gen. Svobody, na ulici Srbská a na ulici Horymírova. Podle ohlasu rodičů a uživatelů tohoto hřiště se podařilo uspokojit potřeby našich
nejmenších a z toho mám velkou radost.
V loňském roce byly mimo jiné realizovány
akce v oblasti, která je našimi občany vnímána jako jedna z nejproblematičtějších, a to je
rekonstrukce pozemních komunikací včetně
výstavby parkovišť a parkovacích stání. Bylo
vybudováno propojení ulic V. Jiřikovského
a Kaminského na Dubině, kde tato dopravní stavba vyřešila složitou dopravní situaci
v dané lokalitě. Ve dvoře na ulici B. Václavka
vznikly nové parkovací plochy, které by měly
přispět ke zlepšení možnosti parkování v této
části sídliště Bělský Les, a byla také zrekonstruována část ulice Drůbeží ve Výškovicích.
Na úseku bytového hospodářství byly dokončeny rozsáhlé investice v objemu 17 mil. korun.
Jednalo se o komplexní rekonstrukci bytového
domu Velﬂíkova 4 v Jubilejní kolonii v Hrabůvce, rekonstrukci domu na ul. Pavlovova 71
v Zábřehu a dále generální opravy střech na ul.
Zlepšovatelů 6, 8, 10, 12 a Klegova 23. Na úseku
nebytového hospodářství byla zahájena revitalizace fasád a výměna vnitřních rozvodů Domu
služeb „Železňák“ na ul. Horní v Hrabůvce.
Byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení v pavilónu tělocvičny na ul. Mjr. Nováka a rekonstrukce elektroinstalace na ul. Adamusova.
V oblasti činnosti místní správy byla provedena
rekonstrukce obřadní síně na ul. Horní.
Investiční odbor se podílel i na realizaci
projektů, které vybrali občané v rámci participativního rozpočtu, a to v objemu 3,7 mil.
korun, kde stěžejní činnost spočívala v zajištění veřejných soutěží jak na zpracování projektové dokumentace, tak na vlastní realizaci.
Na prosincovém zastupitelstvu byl schválen
rozpočet na rok 2018, ve kterém jsou vyčleněny prostředky na kapitálové výdaje určené pro
investiční odbor ve výši 218,5 mil. korun.
V letošním roce je připraveno 97 jednotlivých investičních akcí, které jsou kryty tímto
rozpočtem. Převážnou část těchto akcí tvoří
příprava projektových dokumentací. Namátkou uvedu některé větší akce z hlediska objemu ﬁnancí, které jsou připraveny k realizaci:
rekonstrukce autobusové smyčky na ul. Klášterského ve Výškovicích, výstavba parkoviště
u polikliniky v Hrabůvce, výstavba parkoviště
a revitalizace předprostoru „Ural“ na ul. Jugoslávská v Zábřehu. Pro školství pak zateplení
a výměna oken MŠ Mitušova 6 a revitalizace pavilonu tělocvičen ZŠ Kosmonautů 15.
V úseku bytového hospodářství připravujeme
komplexní zateplení domů na ul. V. Vlasákové
2, 4, 6 a F. Formana 47, 49, 51 a 53, rekonstrukci objektu včetně hřiště na ul. Charvátská 10
ve Výškovicích, výstavbu 3 dětských minihřišť
na ul. F. Formana, M. Fialy a Aviatiků. V neposlední řadě to bude rekonstrukce objektu
Technických služeb na ul. Kpt. Vajdy 6 v Zábřehu. V průběhu roku budou dále realizovány projekty v rámci participativního rozpočtu.
Závěrem bych Vám rád do roku 2018 popřál hodně štěstí, zdraví a vše dobré. Jsem
přesvědčen, že žijeme ve významném ostravském obvodu, a vím, že naprostá většina jeho
obyvatel tady žije ráda. Uvědomuji si však, že
ani život na našem Jihu není bez problémů.
V tomto roce nás čeká celá řada dalších akcí,
díky kterým, jak věřím, bude život na Jihu
zase o něco příjemnější.

Markéta Langrová
radní
ANO 2011

Vážení spoluobčané,
ohlédnu-li se za minulým rokem, přijde mi,
že proběhl strašně rychle. A to přesto, že mnohé přípravy, projekty nebo jednání naopak
trvaly hodně dlouho. Například příprava rekonstrukce Železňáku, známého obchodního
centra v Ostravě-Hrabůvce, trvala dva roky.
Vloni v září jsme konečně zahájili stavební
práce revitalizace části, kterou vlastní městský obvod. Jak se v průběhu stavby ukázalo,
byl nejvyšší čas! Železňák postavený v sedmdesátých letech minulého století byl po celou
dobu prakticky využíván jen s obvyklou údržbou a na jeho stavu to bylo nejen zvenčí, ale
i zevnitř skutečně poznat. Stavební zásahy
musely být větší, než s jakými se při plánování časového harmonogramu počítalo, a termín dokončení se tak přehoupl do nového
roku. To mě sice netěší, ale cílem je především
kvalita odvedeného díla, díky kterému bude
rekonstruovaný moderní Železňák dobře
a bezpečně sloužit dalším generacím. Děkuji
občanům i nájemcům za trpělivost a pochopení celé situace, konečný výsledek určitě
bude stát za to. Po dokončení revitalizace
objektu chceme ještě vybudovat bezbariérový
přístup do prvního patra Železňáku, zrekonstruovat a rozšířit parkoviště u Polikliniky
Hrabůvka o další stání, upravit zeleň a opravit náměstí. Ale to se bavíme nejen o roce
2018, ale i o roku 2019. Čeká nás zkrátka ještě
hromada práce, než začne nové srdce našeho
městského obvodu pod názvem náměstí Ostrava-Jih pulsovat v rytmu 21. století.
Snížení věkové kategorie na 77 let pro
oprávnění užívat služby dotovaného Senior
EXPRESU Jih se dočkáme již od tohoto února. Těší mě zájem o tuto službu a především
její prospěšnost pro naše seniory. V současnosti má průkaz více než 400 uživatelů. V Ostravě jde o raritu, pouze senioři z Jihu mohou
využít zvýhodněnou dopravu v rámci celé Ostravy, nejen obvodu.
Již čtvrtým rokem zodpovídám za bytový
fond, čítající téměř 5.300 bytových jednotek.
Spokojené bydlení znamená spokojené obyvatele, a to je smyslem všech našich aktivit.
Včetně řádné údržby bytového fondu i zajištění bezpečnosti, která je je jednou z priorit
vedení radnice.
Podpoříme ji také instalací kamerových
systémů v bytových domech. Jejich instalace a využití nebylo s ohledem na legislativní
omezení z hlediska zákona o ochraně osobních dat vůbec jednoduché. Ale zvládli jsme
to. Realizovaný pilotní projekt v jednom
z bytových domů nám potvrdil možnost zvýšit bezpečnost také v dalších domech, které
městský obvod Ostrava-Jih spravuje.
Ze stejného důvodu jsme přistoupili také
ke kontrolám obecních bytů v domech, odkud
přichází stížnosti na chování spolunájemníků. Nebudu přehlížet zastrašování a omezování slušných nájemníků. Výsledkem prvních
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kontrol jsou výzvy k vyklizení bytů, neprodloužení nájemních smluv, poslední výzvy
před podáním výpovědí z nájmů. V kontrolách budeme pokračovat i letos. Průběžně budou jednak řešeny nové zjištěné skutečnosti
a rovněž prověřena účinnost dříve přijatých
opatření.
Do nového roku 2018 vám všem přeji zdraví a štěstí, aby se vám dařilo to, na čem vám
záleží, a abyste měli odvahu změnit to, co
vám nevyhovuje. Ať je pro vás zkrátka rok
2018 opravdu dobrý a šťastný. A také aby nás
nové náměstí Ostrava-Jih s rekonstruovaným
Železňákem, Senior EXPRES Jih pro co nejvíce uživatelů i spokojené, bezpečné bydlení
na Jihu těšilo co nejdříve…

Adam Rykala
radní
ČSSD

Vážení spoluobčané,
rád bych se společně s Vámi ohlédl za letošním rokem a podíval se na to, co nás čeká
v roce následujícím. Oblast, kterou mám
na starosti, je poměrné široká, zahrnuje základní školy, mateřské školy, bezpečnost občanů, kulturu, sport a volný čas našich dětí.
Vzdělání patří mezi základní a zároveň
nejdůležitější faktory, které určují další rozvoj každého člověka. Proto jsme se i letos
s týmem spolupracovníků na úřadu snažili
věnovat této oblasti velkou pozornost. Investovali jsme do vybavení škol a zlepšení prostředí, kde naše děti tráví velkou část dne.
Proběhlo zateplení školní jídelny a školní
družiny při ZŠ Srbská ve Výškovicích. V tuto
chvíli se zateplují tělocvičny u ZŠ Kosmonautů v Zábřehu. Vybudovali jsme fotbalový
areál v Hrabůvce u ZŠ Klegova, který bude
sloužit jak žákům základních škol, tak veřejnosti.
Těší mě, že se nám podařilo rozjet projekt
školky pro děti od dvou let. Dokázali jsme, že
při správně vynaložených prostředcích (nábytek pro malé děti, přebalovací pulty atd.),
dostatečném a odborném personálu a početně malých třídách (skupiny do 15 dětí) umíme
nabídnout kvalitní a ﬁnančně dostupné služby pro rodiče, kteří se potřebují vrátit dříve
do práce. Také se daří postupně vybavovat
zahrady školek novými herními prvky.
Protože nám záleží na kvalitě výuky i zázemí v našich školkách a školách, tak pro nás
bude rozvoj školství a vzdělání našich dětí
prioritou i v roce 2018. Cílem do dalších let
je zateplení všech našich školek, které ještě
zateplené nejsou, a další zkvalitnění školních prostor. Městský obvod přidělil příspěvek na provoz škol, školek a školních jídelen
na rok 2018 v částce 96 milionů korun. Nesmíme však zapomínat ani na údržbu, kde
máme připraveno přes 12 milionů korun
na údržbu ve školkách a stejnou částku máme
připravenou na údržbu škol nad rámec příspěvku, který dostávají školy a školky od obce
na svůj provoz.

www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ
Neméně důležitou oblastí je bezpečnost
v našem obvodu. Kombinace městského programu prevence kriminality a široké škály
našich aktivit v oblasti prevence přináší výsledky. Podle statistik tady kriminalita klesá.
Na rok 2018 jsme poprvé vyčlenili ﬁnanční
prostředky pro žáky základních škol k návštěvě protidrogového vlaku s cílem odradit
děti od užívání drog. Zákaz hazardu v našem
obvodě, který jsme prosadili, se pomalu ale
jistě začíná projevovat. Většina automatů
z obvodu už zmizela, těm posledním skončí
licence ministerstva ﬁnancí v tomto roce. Už
29 kamer dohlíží na nejnebezpečnější místa
v našem městském obvodě. Tyto kamery pomáhají jak při prevenci, neboť tam, kde jsou
kamery, se cítí lidé bezpečněji, tak také při

Bezplatná
právní poradna
Rada městského obvodu Ostrava-Jih rozhodla
uzavřít smlouvu
o zajištění bezplatné právní poradny
s JUDr. Milanem Čichoněm, a to
na bezplatné právní poradenství
pro občany v prostorách Úřadu
městského obvodu Ostrava–Jih.
Právní pomoc bude poskytována
v rozsahu maximálně 3 hodiny
týdně, každou středu od 13:00 do
16:00 hodin.

odhalování pachatelů trestné činnosti. V rozšiřování kamerového systému budeme pokračovat.
Co nás velmi trápí, je velký počet ubytoven
v našem obvodě. Budeme dále bojovat za to,
aby se nám podařilo alespoň ty nejproblémovější ubytovny získat do našeho majetku
a mohli jsme tak zajistit pořádek a klid.
Nesmím zapomenout na kulturu v našem
městském obvodě. Většinu kulturního vyžití
zajišťuje naše příspěvková organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih (KZOJ), pod které
spadá kulturní dům K-TRIO, Komorní klub
a kino Luna. Na kino Luna jsme obzvláště
hrdí, protože se díky našemu obvodu podařilo v Ostravě zachovat kamenné kino. Příspěvek pro KZOJ pro rok 2018 je schválen ve výši

bezmála 14 milionů korun. Myslíme také
na mládež a volnočasové aktivity. Podařilo
se nám zvýšit ﬁnanční prostředky zájmovým
organizacím a spolkům. Na podporu aktivit
v oblasti vzdělávání, volného času dětí a mládeže, kultury, sportu a prevence kriminality
jsme vyčlenili pro rok 2018 přes 3 miliony
korun. Chceme pokračovat v projektu využití školních hřišť pro veřejnost a budeme se
snažit více otvírat i zahrady školek pro rodiče s malými dětmi. Jsem také rád, že se nám
podařilo naplnit závazek vybudování řady
nových dětských hřišť v obvodu.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem a Vašim rodinám ze srdce popřál do nového roku
hodně zdraví, lásky, štěstí, energie, úspěchů
a rodinné pohody.

Navrhněte pedagogy k ocenění
 Město Ostrava vyzývá oprávněné subjekty k podání návrhů na udělení ocenění pedagogům u příležitosti Dne učitelů 2018.
třeba doručit písemně na odbor
školství a sportu, oddělení školství Magistrátu města Ostravy
nebo zaslat elektronicky na adresu mslovencikova@ostrava.cz do
5. ledna 2018.
Ocenění budou udělena ve třech
kategoriích. Kategorie Výrazná
pedagogická osobnost je určena pro mimořádně angažované
a obětavé pedagogy, Ocenění

Ocenění je udělováno pedagogům, kteří působí ve školách
a školských zařízeních zřizovaných městskými obvody a městem
nebo v soukromých a církevních
mateřských a základních školách
na území Ostravy a kteří v době
podání návrhu mají se školou
nebo školským zařízením uzavřen pracovní poměr. Návrhy
na předepsaných formulářích je

za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost mohou získat kantoři,
kteří mají minimálně 30 let praxe.
Čestný titul Učitel roku 2018 získá
jeden z vítězů školních anket mezi
žáky, pedagogy a rodiči o nejoblíbenějšího učitele.
Formulář a podrobnosti najdete
na www.ostrava.cz. Ocenění pedagogů proběhne 27. března 2018
v Dolní oblasti Vítkovice.
(bk)

Chytré řešení pro odpadkové koše
čany a technickými službami a obvodem.
Základem uživatelského rozhraní je mapa
Moravskoslezského kraje, kde po aktualizaci dat a prostřednictvím GPS bude moci
uživatel najít:
1.
Popelnici na komunální a tříděný
odpad včetně informací o třídění;
nejbližší sběrný dvůr.
2.
Dostane polohu a čas kontejnerů.
3.
Bude moci označit přeplněné koše
na veřejném prostranství nasnímáním QR kódu koše nebo vyfotit
nepořádek- jako např. rozbité sklo
v trávě parku.

Plné odpadkové koše se spoustou nepořádku kolem a zápach. Obrázek, který by měl
z Jihu brzy zmizet. Rada městského obvodu rozhodla uzavřít smlouvu se společností
ENERGO SOLUTIONS s.r.o. o spolupráci
při zkušebním provozu produktu s názvem
Zero Waste City, který se zaměřuje na zvýšení kvality služeb poskytovaných občanům.
Občané budou moci pomocí nasnímání QR
kódů označit přeplněný venkovní koš na komunální odpad, a to již na začátku roku 2018.
Aplikace pro chytré telefony, která
vznikla na VŠB-TUO, slouží jako oboustranný komunikační prostředek mezi ob-

Budova bývalé nemocnice má konečně kupce
Vedení městského obvodu
Ostrava-Jih podepsalo smlouvu
na prodej budovy bývalé nemocnice v Zábřehu do vlastnictví společnosti Ostravská sportovní z.s.
za kupní cenu 13.470.000 korun.
Nový vlastník, spolek Ostravská sportovní z.s., je neziskovou
nestátní organizací založenou
zejména za účelem podpory sportovních klubů, individuálních
sportovců a organizování rekreačních sportovních aktivit
úzce spolupracující s Akademií
FC Baník Ostrava, z.s.

ubytování internátního typy s jídelnou pro hráče ve věku 16–19
let, vzniknou zde bytové jednotky
pro hráče ve věku 19–21 let a trenéry, učebny, zasedací místnosti,
gymnastický sál, posilovna a ordinace fyzioterapeuta, šatny a sociální zázemí pro hráče, rozhodčí
a trenéry včetně kancelářských
prostor.
„Celý objekt jsme již jednou nabízeli k prodeji, a to na jaře. Byla
připravena smlouva se společností, která zde chtěla provozovat
sociální služby, nicméně tento

Cílem celého projektu je výstavba dvou fotbalových hřišť
s umělým povrchem, jednoho
fotbalového hřiště s přírodní trávou a tréninkové loučky pro žáky
a dorost zejména fotbalové Akademie FC Baník Ostrava z.s., FC
Vítkovice 1919, FC OSTRAVA-JIH, TJ Sokol Hrabůvka, případně dalších klubů, které by využily
nově vzniklé sportoviště pro organizovanou celoroční a systematickou sportovní přípravu dětí
a mládeže. Samotná budova bývalé nemocnice bude poskytovat
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prodej zastupitelé Magistrátu
města Ostrava neschválili,“ líčí
Hana Tichánková, místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih.
Nová sportoviště vzniknou
v průběhu 12 až 18 měsíců. Hlavním uživatelem nově vzniklých
zařízení budou fotbalové kluby ve městě, a to včetně Baníku
Ostrava. Sportoviště ale budou
sloužit i rekreačním sportovcům,
kteří si po spuštění webových
stránek budou moci sportoviště
rezervovat a pronajmout.

AKTUÁLNĚ

Rozpočet
městského
obvodu
na rok 2018
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Přehled některých
příjmových a výdajových
položek rozpočtu
Příjmy dle druhů

v tis. Kč

1. Daňové příjmy

35 650

2. Příjmy z poskytování služeb
a jiné nedaňové příjmy

357 866

3. Příjmy z prodejů pozemků,
domů a bytů

10 350

4. Transfery ze státního rozpočtu,
od kraje a města

444 759
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Výdaje dle skupin

v tis. Kč

1. Silnice a záležitosti pozemních
komunikací

110 540

2. Školská zařízení a volnočasové
aktivity pro děti a mládež

174 534

3. Sociální věci a politika zaměstnanosti 22 599
4. Komunální služby, územní rozvoj, bytové a nebytové hospodářství

532 174

5. Kultura, sport, volný čas a historie

27 507

6. Odpadové hospodářství

2 272

7. Vzhled obce, veřejná zeleň

40 992

8. Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

2 091

Rozpočet městského obvodu na rok 2018
 Na prosincovém zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih byl schválen rozpočet na rok 2018. A s jakou
částkou se bude příští rok hospodařit?
Transfery ze státního rozpočtu, od kraje a města, zaznamenaly podCelková výše rozpočtu na rok 2018 činí 1 164 495 tisíc korun, což
je rekordní částka, ale i přesto se bude jednat o rozpočet vyrovnaný. statný nárůst proti loňskému rozpočtu a jsou ovlivněny především zlepTento vysoký rozpočet je na jedné straně dán příznivou ekonomic- šeným celostátním výnosem některých daní.
kou situací a vyššími předpokládanými výdaji na investice na straně
Největší nárůst výdajů se projeví zejména v oblasti silnic a podruhé.
zemních komunikací, kde je evidován mnohaletý dluh, a je počítáno
Struktura příjmové části rozpočtu je obdobná jako v předešlých s částkou přes 110 mil. korun oproti 39 mil. korun v roce 2017. Více
prostředků zaznamená také oblast komunálních služeb, územního
letech. Hlavní položku příjmů tvoří:
rozvoje, bytového a nebytového hospodářství, kde plánované inves• Příjmy z poskytování služeb
• Příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřeného městskému tice ve výši 532 mil. korun převyšují rok 2017 o celých 298 mil. korun.
Znatelně více prostředků získají také školská zařízení a volnočasové
obvodu
aktivity dětí a mládeže, a to 174 mil. korun.
• Příjmy z úroků a ostatní nedaňové příjmy
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Z OBVODU

NÁŠ OBVOD V ČÍSLECH
1990
VZNIK

ZNAK
Historii obvodu lze vyčíst ze znaku,
který byl vytvořen a schválen v roce 1994.

24. listopadu 1990 vznikl
městský obvod OstravaJih na základě rozhodnutí
Národního výboru města
Ostravy. Z městského obvodu
Ostrava 3 se stal městský
obvod Ostrava-Jih.

Plocha zeleně
3 387 021 m2,
o kterou se pravidelně
starají Technické služby
Ostrava-Jih, ale také externí
ﬁrmy, které provádějí
pravidelné pokosy
zeleně.

Plocha
obvodu
17 km2 nebo
1631,35 ha
5
Kulturní
památky

r
D

Skládá se ze čtyř polí a vychází z pečetních obrazů
původních obcí. První pole převzalo symboliku znaku
Zábřehu – jedná se o tři stříbrné kužely v červeném poli. Zábřežský
znak původně vyjadřoval příslušnost obce k olomoucké kapitule.
Ve druhém modrém poli jsou zobrazeny rychtářské stříbrné váhy,
které byly přejaty ze znaku Výškovic. Stříbrná ryba ve třetím
modrém poli představuje Hrabůvku. Ryba charakterizuje
někdejší hojně rozvinuté hrabůvecké rybnikářství. Poslední
stříbrno-červené šachové pole je heraldickou stylizací sídlišť
Dubina a Bělský Les. Zároveň lze pole chápat jako symbol
současného obvodu, který je pokryt panelovými sídlišti.
Barevné řešení znaku vychází ze skutečnosti lokalizace
obvodu v moravské částí města Ostravy: stříbrná
a červená barva jsou barvami zemského
znaku moravského, stříbrná a modrá
Počet
barvami znaku ostravského.

obyvatel
101 769 k 15.12.2017
Jsme nejlidnatější území Ostravy!
Víte, že kdyby byl náš obvod
město, tak by se jednalo
o šesté největší město
v České republice?

Kromě vily Dr. Vojtěcha
Martínka v Hrabůvce, pomníku
Rudoarmějců, zámku a kříže
z roku 1866 v Zábřehu zde patří
23 domů Jubilejní kolonie. Kolonie
jako architektonický klenot
Jihu aktuálně soutěží o titul
nejkrásnější proměny
na cestamipromen.cz

Celková
délka
komunikací
135 427,7m
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Pomníkâ připomínající$ světové války
obětem 1. a 2. světové války
na Husarově ulici ve Výškovicích,
obětem 2. světové války na ulici
Hulvácké v Zábřehu, obětem 2. světové
války na Klegově ulici v Hrabůvce,
pomník vojáků Rudé armády u Rudné
ulice, pomník anglických letců vedle
kostela v Hrabůvce, pomník
překročení Odry 1. čs.
tankovou brigádou
v Zábřehu

3
Památné stromy

1
Kino

Jeden z nich stojí přímo v parku
pod zámkem a jedná se o buk
lesní, vysoký 23 metrů, jeho stáří
je odhadováno na 155 let. Další je
kaštanovník setý, který najdeme před
bývalou měšťanskou školou na Hulvácké
ulici. Kaštanovník čítá 105 let a jeho výška
dosahuje 16 metrů. Třetici památných
stromů uzavírá stoletý dub letní, který
se nachází v bezprostřední blízkosti
zastávky Karpatská.

Kino Luna, které najdeme
v Ostravě-Zábřehu, denně
promítá 2–3 ﬁlmy a dále koncerty, muzikály či pohádkyċ á
také skvělou kavárnu. Kino
Luna je nově zrekonstruované a kapacita sálu je
522 míst.
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6
Kostelâ
Jedná se o kostel Panny
Marie, královny posvátného
růžence v Hrabůvce, kostel Sv.
Ducha a kostel Navštívení Panny
Marie v Zábřehu a o kapli
Nanebevzetí Panny Marie
ve Výškovicích. V Hrabůvce
a v Zábřehu se nachází
Husovy sbory.

2
Kulturní domy
Jedná se o DK AKORD, který
5( zř6!* Statutárním městem
Ostrava, a Kulturní zařízení OstravaJih, které je zřizováno naším
obvodem (patří pod něj i kino Luna
a Komorní klub). Kulturní domy
mají programy vyplněné kvalitním
divadlem, kulturními akcemi,
výstavami, plesy, sportovními
kroužky, kroužky pro
děti…

Bytový fond –
městský obvod
spravuje jako jediný
5 254 bytových jednotek.
Nabízí kvalitní bydlení a seriózní
služby. K aktuální nabídce
bytových i nebytových jednotek
slouží občanům web
nemovitosti.ovajih.cz

1
Hřbitov v Zábřehu
Současné pohřebiště bylo
založeno v roce 1888. V letech
1898 a 1908 bylo rozšiřováno.
Dnes má charakter parku
a nachází se zde 2100
hrobových míst.

Cyklotrasy
30km
Stále větší oblibě se
těší cyklotrasy, kterých
v našem obvodě neustále
přibývá. Cyklistům jsou na
nejfrekventovanějších trasách
k dispozici dvě veřejné
cyklopumpy.

Školy a školky

5
Křížâ

30 mateřských škol a 18
základních škol. 17 mateřských
školek tvoří 7 samostatných
příspěvkových organizací
a 13 z nich jsou součástí
škol. Veškerá tyto zařízení
spravuje městský obvod.

Nejstarší kamenný kříž
pochází z roku 1828 a nachází
se ve starých Výškovicích. Tři
kamenné kříže z let 1858–1868
stojí v Zábřehu. Nejmladší
kříž najdeme u kostela v
Hrabůvce, byl vytvořen
v roce 1912.

Celková
délka
chodníků
75 644,1m

3
Bludné balvany

Zabloudily k nám díky
transportní schopnosti ledovců
až z daleké Fenoskandinávie
a jsou němým dokladem
a zároveň připomínkou
ledových dob ve starších
čtvrtohorách.

1
Vodní areál

d
cké
ýška
h
rý
i

Vodní areál Ostrava-Jih začal
veřejnosti sloužit v létě roku
2006. Má dva tobogány a čtyři
skluzavky, padesátimetrový
plavecký bazén, relaxační
bazén a dětský bazén.
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Realita versus naděje pro Jih
 Odbor dopravy a komunálních služeb (ODK) má ve své péči i údržbu komunikací a zeleně a řídí příspěvkovou
organizaci Technické služby Ostrava-Jih (TSOJ). Naší snahou bylo zmapovat stav těchto dvou oblastí a výsledky
vám přinášíme. Místy jsou alarmující, ale ne beznadějné. Naší snahou je současnou situaci řešit pomocí externích ﬁrem,
akutní situace pomocí TSOJ.
Komunikace
Městský obvod Ostrava-Jih město má před
sebou několik významných investic do místních komunikací III. a IV. třídy, které se nacházejí na jeho území. Z důvodu zmapování
situace byla v posledních měsících Odborem
dopravy a komunálních služeb zpracována
jejich pasportizace, která poukázala na hrubé
podﬁnancování celé situace.
Dle údajů z pasportu místních komunikací
je na území Jihu cca 120 km těchto komunikací
III. třídy (tzv. obslužné) o celkové ploše cca
713.000 m2. Většina těchto komunikací vykazuje špatný stavebně technický stav, což je
způsobeno především tím, že jsou jednotlivé
vozovky již po své životnosti a také jejich zanedbanou údržbou.
Při optimálním řešení, tedy celkové rekonstrukci všech těchto komunikací, by náklady
dle odhadu činily cca 1.500.000.00 Kč.
Opravou komunikace, kdy dochází pouze
k výměně krytu a nelze očekávat dlouhodobý
efekt, činí hrubé vyčíslení nákladů na opravy
cca 650.000.000 Kč.
V případě místních komunikací IV. třídy
(jedná se převážně o chodníky) činí vyčíslení
odhadovaných nákladů, které vyšly z pasportizace, 450.000.000 Kč.
Takto vysoké ﬁnanční nároky poukazují
na dosavadní absenci řádné péče, která zde

nebyla po desetiletí vykonávána. V roce 2018 Spolupráce TSOJ a ODK
plánuje městský obvod Ostrava-Jih investoTechnické služby Ostrava-Jih (TSOJ)
vat do oprav místních komunikací zatím re- mají po proběhlé reorganizaci obdobnou
kordní částku, a to 110.540.000 Kč.
organizační strukturu jako Odbor dopravy
a komunálních služeb (ODK) a pro zkvalitZeleň
nění služeb je bezpodmínečně nutná jejich
Správa veřejné zeleně si na rok 2018 navr- vzájemná spolupráce. Aktuálně budou prohuje do rozpočtu standardní položky, které bíhat pravidelné schůzky, na kterých budou
okamžitě předávány požadavky, a dojde tak
jsou nutné v průběhu roku provádět.
Údržba veřejných travnatých ploch, výsadba urychlení jejich řešení.
TSOJ se stále rozvíjí a zkvalitňují své
letničkových záhonů jen na nejnutnějších frekventovaných místech, údržba zahrad domů služby, s tím souvisí i průběžné rozšiřování
s pečovatelskou službou, inventarizace dřevin, technického vybavení s ohledem na jeho efekkácení a ořezy dřevin předpokládají v roce 2018 tivitu a plánovaný rozpočet. Hlavním účelem
organizace je péče o čistotu a celkový vzhled
částku na tyto práce celkem 37. 746.000 Kč.
Nad rámec udržovacích prací by správa ve- městského obvodu Ostrava–Jih, zabezpečení
řejné zeleně potřebovala dalších cca 35 mil. Kč údržby a vnější úpravy veřejných prostrannapříklad na realizaci již zpracované pro- ství a uspokojování veřejných potřeb občanů
jektové dokumentace Zeleň Savarin a Zeleň v souladu s platnými právními předpisy.
Údržba zeleně, jarní sečení i zimní údržza Lunou, regeneraci trávníkových ploch, výsevy letničkových směsí v okrajových částech ba spadá do pravomocí ODK. TSOJ jsou jim
obvodu, chemické odstranění invazivních or- pouze nápomocny v případě kalamitních či
ganizmů (jmelí, křídlatka…) a další činnosti. nenadálých událostí.
Všechny tyto akce nejsou možné bez spoVe spolupráci s Technickými službami Ostrava-Jih (TSOJ) plánuje správa veřejné zeleně lupráce s občany. Ukázkou spolupráce je
dále pracovat systematičtěji zejména v těchto aktivní webová stránka, kam občané mohou
činnostech – provádět v pravidelných inter- nejen vkládat, ale také sledovat řešení svých
valech ořezy keřů a stromů (3–5 let dle potře- podnětů – www.cistota.ovajih.cz. Cílem je
by), údržba trávníků optimálně 4-6 pokosů, čisté a zelené místo, ve kterém žijeme.
jarní vyhrabání a podzimní odstranění listí.
František Staněk, místostarosta

Zimní údržba komunikací v období 2017/2018
 Zimní údržba místních komunikací byla zahájena dne 1. 11. 2017. Současně bylo v první polovině listopadu 2017 zahájeno
čištění místních komunikací zejména od spadaného listí.
V rámci zimní údržby komunikací bylo v období od 1. 11. 2017
do 15. 12. 2017 vyhlášeno celkem
6 zásahových dnů, zejména z důvodu namrzání komunikací a vyššího množství srážek. V rámci
těchto zásahů bylo od 1. 11. 2017
do 15. 12. 2017 najeto 1 040 km
na cestách a 2 280 km na chodnících. Spotřeba soli byla 220 t.
Zimní údržba je společností Vykrut zahradní služby a.s. prozatím
zvládána bez větších problémů.
Na úsecích místních komunikací,
po kterých jsou vedeny trasy MHD,
a na místních komunikacích, které
jsou odebrány z naší správy, zajišťují zimní údržbu komunikací Ostravské komunikace, a.s.
Občané mají možnost volat své
podněty na dispečink, který je
v provozu 24 hodin denně 7 dní
v týdnu, a to v pracovních dnech
od 7.00 do 14.00 hodin na Odbor dopravy a komunálních služeb městského obvodu Ostrava

- Jih, tel. linka číslo – 599 430 270.
V době od 14.00 do 7.00 hodin
a dále v nepracovní dny a svátky zajišťují dispečink Technické
služby Ostrava–Jih na lince číslo
601 568 205.
Na požadavky občanů je reagováno v kooperaci s dispečin-

kem a městskou policií, kdy jsou
všechny tyto požadavky vždy prověřovány a individuálně řešeny.
Důležitým upozorněním pro
občany je, že do plánu zimní údržby nejsou zahrnuty všechny místní komunikace. Nařízení města
č. 1/2011 kterým se mění a doplňu-
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je nařízení města č. 7/2009, vymezuje úseky místních komunikací
III. a IV. třídy a chodníků na území
města Ostravy, na kterých se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Daniel Jeřábek, vedoucí ODK

Z OBVODU

Jaké investiční akce nás čekají v roce 2018?
 Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih na svém posledním zasedání v roce 2017 schválilo rozpočet obvodu
na rok 2018. A ne malá část z něj bude použita na zkrášlení obvodu, revitalizace, opravy a další aktivity. Přinášíme vám
výčet těch nejdůležitějších investic, které městský obvod v tomto roce chystá.
AKCE
Rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského – ul. Proskovická, Ostrava-Výškovice
Parkoviště a předprostor objektu na ul. Jugoslávská, Ostrava-Zábřeh
Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka, parkoviště a komunikace
Revitalizace MŠ Volgogradská 2613/4, Ostrava-Zábřeh
Zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
Pavilon TV na ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh
Hřiště v dolíku, ul. Staňkova, Ostrava-Výškovice
Dětské sportovní hřiště pro děti ve věku 2-8 let, ul. Krasnoarmějců, Ostrava-Zábřeh
Mraveniště u sídliště
Dětské hřiště před domem Pavlovova 23-25, Ostrava-Zábřeh
Minihřiště pro děti, ul. Břustkova, Ostrava-Výškovice
Minihřiště Aviatiků x Veverkova, p. p. č. 463/6 v k. ú. Hrabůvka
Minihřiště F. Formana 26, 110/3 v k. ú. Dubina u Ostravy
Minihřiště M. Fialy 3, ppč. 110/38 v k. ú. Dubina u Ostravy
Oplocení agility parku, Ostrava-Dubina
Fitness zóna u Odry
Workoutové hřiště J. Maluchy, Ostrava-Dubina
Výstavba víceúčelového hřiště, ul. Veverkova-Aviatiků-Na Obecní v k. ú. Hrabůvka
Instalace měření spotřeby tepla denostupňovou metodou (pro byty)
Výstavba osobních výtahů v BD Odborářská 68,74 a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka
Zateplení obv. pláště domu, střechy, stropů skl. prostor a renovace střechy BD Formana 47,49
Zateplení obv. pláště domu, střechy, stropů skl. prostor a renovace střechy BD Formana 51, 53
Komplexní zateplení bytového domu, včetně generální opravy střechy a VZT V. Vlasákolvé 2, 4, 6
Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů
vodoinstalace a zařizovacích předmětů Abramovova 14
Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů
vodoinstalace a zařizovacích předmětů Smirnovova 1
Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění
Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55
Vybudování výtahu a bezbariérového WC ve 2. NP v pavilonu B objektu
Mjr. Nováka 1455/34
Revitalizace fasád a provedení výměry rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění
Domu služeb, ul. Horní, Ostrava Hrabůvka, vybudování výtahu
Modernizace jídelny a výdejny jídel na ul. Odborářská, Ostrava-Hrabůvka
Úprava technologie ÚT v předávací stanici V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh
Rekonstrukce víceúčelové budovy se soc. a technickým zázemím pro TSOJ, Kpt. Vajdy 6, Ostrava-Jih
Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih
Rekonstrukce objektu Charvátská 10, včetně hřiště, Ostrava-Výškovice
Vybudování chodníku u CDU SPORT v Ostravě-Výškovicích
Výměna nákladních výtahů v kuchyních mateřských škol
Rekonstrukce VZT MŠ Šponarova
Nákup myček v ZŠ Kučery 20 a ZŠ Mitušova 16

ČÁSTKA V TIS. KČ
6 700
5 051
28 000
3 458
9 000
10 900
634
600
617
882
78
800
800
796
341
358
388
3 105
1 574
3 800
14 907
12 807
14 175
4 500
4 500
22 709
2 200
2 400
500
568
25 980
3 000
17 754
348
1 000
600
3 000

Kromě investičních akcí jsou hrazeny z rozpočtu městského obvodu také provozní záležitosti,
jedná se například o tyto:
Zimní údržba, čistění vpustí, opravy povrchů, výtluků, propadů a havarijní opravy v celkové předpokládané výši
Zimní údržba chodníků, parkovišť a odstavných ploch, opravy chodníků, zastávek,
schodišť a kontejnerových stání v celkové výši
Oplocení zábřežského hřbitova a jeho běžná údržba v celkové výši
Neinvestiční příspěvek TSOJ v celkové výši
Poskytování přepravní služby Senior expres v celkové výši
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň v celkové výši
Pečovatelská služba v celkové výši
Provoz sportovní haly Dubina a drobné opravy a běžná údržba Vodního areálu Zábřeh v celkové výši
Neinvestiční příspěvky na provoz, opravy a údržbu mateřských škol v celkové výši
Neinvestiční příspěvky na provoz, opravy a údržbu základních škol v celkové výši
Neinvestiční příspěvek na provoz, opravy a údržbu školního stravování v celkové výši
Neinvestiční příspěvek KZOJ v celkové výši
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20 466 tis. Kč.
41 149 tis. Kč.
4 430 tis. Kč.
41 680 tis. Kč.
3 768 tis. Kč.
40 992 tis. Kč.
12 633 tis. Kč.
4 435 tis. Kč.
46 886 tis. Kč
78 787 tis. Kč
12 057 tis. Kč.
13 850 tis. Kč.
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Kamerový systém pomáhá práci městské policie
 Nastolit klid a pořádek na rušných místech v městském obvodu Ostrava-Jih pomáhá postupně rozšiřovaný kamerový
systém, který se v posledních letech významně podílí na odhalování řady trestných činů i přestupků a prokazuje značnou
efektivitu v prevenci kriminality.
„Chceme mít kamery všude
tam, kde dochází k problémům.
Naším cílem není dohledem jakkoliv omezovat obyvatele obvodu, ale naopak, kamerový systém
využívat jako nástroj prevence,
aby se obyvatelé cítili bezpečně,“
říká radní Adam Rykala, radní
městského obvodu Ostrava-Jih.
Kamerový systém výrazně pomáhá v objasňování především
pouliční kriminality, a to ať násilné, tak i majetkové. V nedávné
době byla městská policie vyslána
na základě zjištění obsluhy městského kamerového monitorovacího systému hned k několika
případům. Například koncem října dva výtržníci rozbili skleněnou
výplň tramvajové zastávky v Ostravě-Výškovicích. Zakročujícím
strážníkům muži sdělili, že k rozbití skleněné tabule je vedla špatná nálada. Škoda na přístřešku
tramvajové zastávky byla vyčíslena na 2 500 Kč. Obdobný problém

řešili v podchodu do Ostravy-Hrabůvky, kde měl mladík poškodit
obkladové kachličky. Strážníkům
sdělil, že poškrábal čtyři kachličky
hliníkovým víčkem, který vylomil
z plechovky. Na místo byla přivolána Policie ČR, která si celou událost převzala k dalšímu šetření.
Zatím v posledním případě spatřila obsluha městského

kamerového
monitorovacího
systému 26. listopadu 2017 v Ostravě-Dubině tři nezletilé chlapce, kteří se pohybovali v prostoru
tramvajového kolejiště. Následně dva z nich naskočili na tažné
zařízení v zadní části tramvaje
a přesunuli se na další zastávku.
Chlapci byli hlídkou městské policie předáni rodičům. Celou udá-

lost strážníci postoupili orgánu
sociálně-právní ochrany dětí.
V obvodu je aktuálně rozmístěno 29 kamer, z nichž poslední byly
instalovány například u zastávky
MHD Hotel Bělský les na konečné tramvaje ve Výškovicích a dvě
kamery budou instalovány při plánované rekonstrukci hřbitova
U Studia. Náklady na vybudování
a instalací kamerového systému
řeší společnost Ovanet a.s. a městský obvod Ostrava-Jih má s danou
společností smlouvu o poskytování
služby elektronických komunikací,
kde úhrada za jednu monitorovací
kameru za jeden kalendářní měsíc činí 2.000 Kč. To znamená za
29 aktivních kamer 58.000 Kč bez
DPH.
Díky nim dochází k eliminaci
protiprávních jednání. Městský
obvod Ostrava-Jih bude dále řešit
bezpečnost občanů a vyvíjet maximální úsilí pro efektivní využití
kamerového systému.

Městský obvod Ostrava-Jih v roce 2018 rozdělí mezi neziskové organizace
účelové dotace ve výši 3,65 milionu Kč na podporu celkem 150 projektů
 Vědecký jarmark na základních školách, Sportujeme, malujeme a přitom se radujeme, 21. ročník Festivalu městských
folklorních souborů s mezinárodní účastí FOLKLOR BEZ HRANIC OSTRAVA 2018, Fusion – tak trochu jiná práce s mládeží,
Ostravská hůlka 2018, Péče srdcem v Ostravě-Jihu 2018….. to je jen krátký výčet z řady projektů, které městský obvod
Ostrava-Jih v roce 2018 ﬁnančně podpoří celkovou částkou ve výši 3.650.000 Kč.
Účelové dotace budou směřovat do oblasti školství,
kultury, sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže. Celkem bylo posuzováno
114 žádostí a zastupitelé nejlidnatějšího ostravského obvodu nakonec schválili částku 3 050 tisíc
korun mezi 96 z nich.
„Po mnoha letech se nám podařilo změnit systém rozdělování
dotací, a to tak, že nemusí čekat
a jednotlivé organizace mohou
čerpat přidělené prostředky již
na začátku ledna,“ uvedl radní
Adam Rykala, který má tuto oblast na starosti.
Účelové dotace budou poskytnuty také třiceti čtyřem organizacím
v oblasti sociální péče, mezi které
bude rozděleno 600 tisíc korun.
„Jsem velice ráda, že jsme letos
mohli podpořit víc organizací a tím
i lidí, kteří pomoc potřebují. Dotace tak mohou přispět ke zlepšení
a zkvalitnění podmínek sociálního ní ﬁnancování,“ uvedla místosta- Kompletní přehled jednotlivých organizací, včetně výše dozačleňování osob se zdravotním rostka Věra Válková, do jejíž gesce tace přidělené pro konkrétní projekt, je k dispozici na
postižením a také usnadnit zajiště- spadá právě oblast sociální.
www.ovajih.cz/ /cs/obcan/ucelove-dotace-a-granty/ucelove-dotace.
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Z Jihu se protančil k mistrovskému titulu
 Úspěšný tanečník Adam Mrowiec a taneční studio DIDEDAnce, to jsou dva pojmy, které neodmyslitelně patří k sobě.
Představujeme našim čtenářům jednak úspěšné taneční studio, ale i nadějného tanečníka...
Paní Hejníková, představte
nám prosím své studio DIDEDAnce... Kdy vzniklo a co je
jeho hlavní náplní?
Taneční studio působí v na Jihu
už od října 1998. Snažíme se zaplnit volný čas dětí tancem, a to
především disco dance. Tanec
je velice široký pojem, proto se
v našich lekcích učí také základy
klasického tance, street dance,
ale i gymnastika.
Kolik máte nyní členů a v jakých
kategoriích?
Počet členů je pohyblivý, nyní
ve věkových kategoriích mini,
děti, junioři a dospělí naše studio
navštěvuje přibližně 70 dětí.
Může se přihlásit i někdo nový,
kdo s tancem obecně nemá zkušenosti, ale rád by se něco naučil?
Samozřejmě, dveře novým
zájemcům jsou trvale otevřeny. Vůbec to není tak, že se vždy
musí začít v útlém věku. Naopak,
ohromně nás baví posun, třeba
u juniorek, které přijdou s tím, že
nikdy netančily, a po pár měsících Můžete nám představit ty nejtréninku mohou vyjet na soutěž. větší úspěchy?
Úspěchů je za ta léta mnoho, ale
k těm posledním patří čtyřnásobÚčastníte se soutěží?
Ano, tak jak uvádím již výše. né mistryně ČR z letošního roku.
Taneční studio je členem CDO – Juniorky soutěžily ve čtyřech disCzech dance organization, a ta ciplínách a v každé získaly titul.
v rámci tour CZECH DANCE Juniorky jsou také vítězky světovéMASTERS vypisuje soutěže. Ti ho poháru ze Sardinie v září 2016.
nejlepší z nejlepších se pak nomi- A k nejčerstvějším úspěchům patří
titul mistra ČR v solo disco dance.
nují na mezinárodní soutěže.

Jedním z vašich adeptů je i váš
mladý mistr ČR v tanci a ﬁnalista MS Adam Mrowiec... Můžete
nám jej představit?
Adam je úplně normální kluk,
stejný jako všichni jiní. Jen s tím
rozdílem, že třikrát v týdnu (před
soutěžemi i mnohem vícekrát)
stojí na tréninkovém sále a tvrdě
na sobě maká. Někdy ty tréninky s ním jsou plné legrace, někdy

na sebe navzájem vrčíme – to
když se nám nedaří. Jsou tréninky, kdy Adam stejně jako i já nemáme svůj den, to pak ta práce
nebaví a vše se dělá na sílu. Někdy si dokonce umí Adam ze mne
udělat legraci – když na aparatuře tajně vypojí kablíky a já pak
zkoumám, proč nám to nehraje,
a nakonec se tomu oba s chutí zasmějeme.

A nyní pár otázek pro Adama
Adame, jak dlouho vlastně tan- ším. Na MS jsem byl hodně nervózní ve chvíli, kdy jsem měl jít
číš?
na parket. Bál jsem se, že něco
Tančím už šest let.
zapomenu nebo pokazím.
Měl jsi nebo máš i jiné sportovní
Na co nikdy nezapomeneš?
či ostatní koníčky?
Jako první z Adama vypadlo:
Ano, mám, chodím ještě
na gymnastiku. Taky rád lyžuji Na kostým. Teprve po vysvětlení,
a jezdím na kole. Ale stejně nejra- jak je otázka míněna, odpověděl:
Nikdy nezapomenu na soutěž Svěději hraji hry na mobilu.
tového poháru na Sardinii, kde
Jak dlouho jsi hledal cestu jsem získal obrovskou bronzovou
k právě onomu druhu tance, medaili.
který nyní děláš?
Ze začátku mne k tanci přivedli Jaké máš v tanci další plány?
Teď se musím snažit příští rok
rodiče, i když taťka dříve říkal, že
budu hokejista. Tanec mne oprav- obhájit letošní titul mistra ČR.
du začal bavit, až když se dostavil Musím hodně makat. Čekají mne
i mezinárodní soutěže, mistrovprvní úspěch.
ství Evropy a světa. Rád bych
Jak ses cítil na mistrovství svě- také začal s novou disciplínou,
a to disco Freestyle, je to tanec
ta?
Na každou soutěž se moc tě- dohromady s akrobacií.
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Na Jihu vyroste
olympijský park!
Po úspěších letního olympijského parku z roku 2016 Ostrava
znovu přivítá olympijský park –
tentokrát zimní. Centrem se stane Ostravar Aréna, kterou doplní
čtyři lyžařská střediska v Moravskoslezském kraji.
Ostravar aréna, na kterou jsme
zvyklí spíše z hokejových klání, se
v době olympijských her v Pchjong-čchangu 2018 stane místem olympijských nadšenců. Program bude
probíhat v aréně, ale také na prostranstvím před halou. Statutární
město Ostrava se rozhodlo vybudovat park po úspěšném olympijském parku při příležitosti her
v Riu de Janeiru z roku 2016.
Moravskoslezský kraj a město
Ostrava na akci přispějí shodně deseti miliony korun. Olympijský park
bude otevřen od 9. do 25. února
2018, tedy v době konání olympijských her, a všichni se moc těšíme.

Projekt Ostrava fandí kontinentům
podpoří české i zahraniční hvězdy
 V kalendáři atletických akcí pro příští rok na území České republiky vévodí Kontinentální
pohár v atletice, který se uskuteční v Ostravě 8. a 9. září 2018. Atletikou však bude žít sever Moravy celý rok - zejména díky projektu „Ostrava fandí kontinentům”, který připravil
Český atletický svaz společně s městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.
Projekt je určen žákům základních a středních škol a slavnostně
odstartoval 16. listopadu, kdy na
radnici města Ostravy proběhlo
rozlosování = rozdělení škol dle
jednotlivých kontinentů.
Jednotlivé školy budou mít své
patrony z řad zahraničních i českých atletů. Ambasadorem Evropy
se stal bývalý světový rekordman
v běhu na 110 m překážek Colin
Jackson, americké atlety bude povzbuzovat autor nejdelšího dálkařského výkonu historie Mike Powell.
Zbylé dva kontinenty si „rozdělily“
dvě bývalé mistryně světa v běhu
na 400 m překážek: výběr Austrálie
a Oceánie povede Jana Pittmanová
a ambasadorkou Afriky je Nezha
Bidouaneová. „V Ostravě jsem byl
několikrát a pokaždé se mi dostalo
opravdu vřelého přivítání a podpory
od atleticky znalého publika. Proto
jsem rád, že se v roli ambasadora
vrátím. Je to pro mě čest,” vzkázal

z Ostravy,” doplnil náměstek primátora pro školství a sport Vladimír Cigánek.
Český projekt „Ostrava fandí
kontinentům“ se zamlouvá také
představitelům Mezinárodní asociace atletických federací IAAF
– a díky jejich pozitivnímu přístupu se nejlepší sportovci z dlouhodobého projektu představí v rámci
předprogramu Kontinentálního
poháru 8. a 9. září 2018 přímo na
Městském stadionu v Ostravě a zástupci jednotlivých zúčastněných
škol nebudou chybět v hledišti.
Prodej vstupenek na Kontinentální pohár v atletice 2018 probíhá
prostřednictvím sítě Ticketportal (www.ticketportal.cz). Ceny
lístků začínají na 150 Kč za jeden
den, v nejvyšší kategorii pak stojí
500 Kč. Připraveny jsou poloviční slevy pro seniory (65+), děti do
130 cm či vozíčkáře (jejich doprovod za symbolickou 1 Kč).

Milí rodiče a milé děti,

Ostrava přivítala nejmenší
házenkáře a házenkářky
Sokolské Přebory minižactva
a přípravek pod záštitou městského obvodu Ostrava-Jih. Partnerem
akce město Ostrava a Trojhalí. Pořadatel TJ Sokol Ostrava-Zábřeh
nachystal házenkářský gólový maraton. Dne 17. 11. 2017 v souběhu
svátečního a sportovního dne se
v našem městě, v nádherném prostředí Trojhalí, odehrály přebory
nejmenších házenkářů a házenkářek. Pořadatelem sportovní akce
byl TJ Sokol Ostrava-Zábřeh, který v atypickém prostředí Trojhalí,
připravil jednodenní maratón zápasů pro dvě kategorie sportovců.
Kategorii minižactva a přípravek.
Pořadatelé spolu s ligovými dorostenkami a staršími žačkami zabezpečili sportovní prostředí, program
a celkový sportovní a výsledkový
servis.
Za účasti 22 týmů se odehrálo 72 zápasů o celkové umístění.
Během turnaje padlo z rukou
nejmenších hráčů na 1 100 gólů
a každý z hráčů odehrál přes
70 minut aktivní hry. Přímými
účastníky bylo 200 dětí a okolo
100 dospělých. V této atraktivní,
rychlé a kontaktní hře a za vydat-

Colin Jackson. Ambasadoři jednotlivých týmů budou se soutěžícími
školami propojeni na dálku, už nyní
jim poslali úvodní motivační dopis
ke vstupu do soutěže.
Českými patrony projektu „Ostrava fandí kontinentům” jsou
dvojnásobná olympijská vítězka
Barbora Špotáková, halový mistr
světa v běhu na 400 m Pavel Maslák, stříbrný medailista z mistrovství Evropy ve skoku o tyči Jan
Kudlička a juniorská mistryně
světa ve výšce Michaela Hrubá.
„Mám radost z doprovodné
akce Ostrava fandí kontinentům,
která má za cíl aktivní zapojení
školáků do atletiky a sportování
vůbec. A třeba se mezi nimi najde
talent, který se za pár let poměří
s nejlepšími atlety světa,“ uvedl
primátor Ostravy Tomáš Macura.
„Jsme rádi, že o projekt je velký
zájem, celkově se přihlásilo 29 základních škol a zhruba 8000 žáků

né podpory rodičů a přátel házené stanuly na stupních vítězů tyto
týmy:
Minižactvo – Sokol Telnice,
Ostrava a Velké Meziříčí
Přípravka – Sokol Telnice,
Kostelec na Hané a Prostějov
Ocenění z přeborů si odnesly
nakonec všechny týmy. Za zmínku stojí i úvaha sledování výsledku v této kategorii. Tady patří
velká pochvala hlavně trenérům
i rodičům za korektní chování,
které velkou mírou přispěly k celkové atmosféře akce.
Po odehraném turnaji účastníci využili naši krásné, průmyslové a historické lokality k návštěvě
Dolní oblasti Vítkovic.
Poděkování patří Obci sokolské, MMO za podporu, městskému obvodu Ostrava Jih,
Trojhalí a pořadatelskému oddílu. Za krásné poháry pro všechny pak Moravskoslezskému
kraji z rozpočtu grantu. Bez pomoci všech jmenovaných bychom
tuto vydařenou akci nebyli schopni uspořádat. Děkujeme.

rok se s rokem schází. O letních
prázdninách Středisko volného
času Ostrava Zábřeh, p.o., připravilo širokou škálu krásných
a tématických táborů, které jste
velmi kladně hodnotili, a my jsme
za vaše ohlasy od srdce rádi, protože je to pro nás jasný signál, že naši
práci děláme dobře a věříme v ní.
Přichází ovšem nová etapa
a v březnu nás opět čekají jarní
prázdniny. V tomto čase pro vás
připravujeme sérii příměstských
a pobytových táborů, na které se
můžete přihlašovat. Budeme velice rádi, když nás tedy navštívíte
na webových stránkách střediska
www.svczabreh.cz a nebo nás
navštívíte osobně a seznámíte se
s naší nabídkou u nás.
Letos jsme se společně rozhodli, že pobytový tábor uskutečníme na horské chatě Jitřenka
Za všechny účastníky Ludvíkov s názvem „Expedice
Tomáš Bárta, hlavní pořadatel po stopách Yettiho“.
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Na tomto táboře si na své přijdou jak menší, tak i ti starší.
V programu je dopolední lyžování
s instruktorem, pro ty, co nechtějí,
tak radovánky na sněhu. V odpoledních hodinách zábavné hry a možná
také se nám podaří společně odhalit
skryté stopy a zahlédnout sněžného
muže, který se ukrývá někde v jesenických kopcích.
Máme za to, že tento zážitek
se již nikdy nemusí opakovat!
Stejně jako známý český cestovatel Emil Holub se i my vydáme
do neprobádaných míst a po pečlivém zkoumání terénů a všech
indicií se nám snad podaří odhalit
všechna tajemství na naší společné pětidenní expedici!
Neváhejte nás tedy kontaktovat, budeme za to rádi! Kapacita
je omezená a účast na expedici je
zážitek, který si nenechte ujít!
vedoucí expedice Po stopách Yettiho
Hanis

ŠKOLY

V ZŠ B. Dvorského uspořádali Den pro Vietnam
Vietnam a jeho příroda, hudba,
jídlo či jazyk – to bylo téma projektového Dne pro Vietnam, který ve čtvrtek 16. listopadu prožili
děti a učitelé na druhém stupni ZŠ
B. Dvorského. Žáci se během dopoledne vystřídali na šesti stanovištích, kde se formou her, úkolů,
obrázků i prezentací dovídali o Vietnamu mnoho nových informací,
ale taky se naučili pár slov vietnamsky, zahráli si vietnamský badminton a vyrobili tradiční vietnamský
klobouk. „Smyslem projektu bylo
nejen získat nové poznatky o této
vzdálené zemi, ale upozornit také tizaci na českou, od té vietnamské zumění a tolerance mezi dětmi,“
na vietnamské žáky a mnohé obtí- velmi odlišnou kulturu. Věříme, uvedla zástupkyně ředitele pro druže, s nimiž se setkávají při aklima- že projekt přispěje k nárůstu poro- hý stupeň Vlasta Krmášková. J.G.

Školička pro nejmenší PTÁČATA
Středisko volného času Ostrava–Zábřeh p.o.
na své pobočce V Zálomu na Pískových dolech
připravilo pro nadcházející školní rok již tradičně
miniškoličku Ptáčata pro nejmenší děti. Ocenit ji
mohou především maminky na rodičovské dovolené, které mají děti ve věku od jednoho a půl roku
do tří let. Jednou týdně zde mohou na dopoledne
přivést své ratolesti a využít volného času podle
svých potřeb a přání. O děti se budou starat pedagogické pracovnice a nudit se zde děti určitě nebudou.
V prostorách tělocvičny, herny a výtvarně dílny
pro ně bude připraven program plný pohybových

hrátek s říkadly, básničkami, písničkami a hravým
tvořením. „Ptáčata“ do miniškoličky budou docházet pravidelně po dobu deseti týdnů. Děti, které se
připravují na budoucí nástup do mateřské školky,
si pravidelnou docházkou zvyknou na svou novou
roli v dětském kolektivu, naučí se respektovat jistý
systém a programový řád a osvojí si mnoho nového pomocí her a společné zábavy. Mladší děti mají
možnost si, mnohdy i poprvé, vyzkoušet jedno dopoledne bez maminky a ve společnosti jiných dětí.
Kurz Ptáčata začíná 5. 1. 2018. Více informací a rezervace na www.svczabreh.cz.

Karel Maralík vítězem
dějepisné soutěže
„Šumná Ostrava“!
Karel Maralík, žák 3. A třídy ZŠ
Klegova 27 v Ostravě - Hrabůvce,
byl účastníkem dějepisné soutěže
„Šumná Ostrava“ v kategorii 2.
a 3. tříd. Finále se konalo na půdě
Ostravského muzea. Žák získal
vynikající 1. místo! Moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

3. místo v soutěži
EKOKONFERENCE
Dne 4. 12. 2017 se družstvo
žáků 6. A ZŠ Klegova 27 ve složení Daniela Olexiková, Vojtěch
Pražák, Sabina Macurová zúčastnilo soutěžního 8. ročníku
EKOKONFERENCE. Akce proběhla na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě–Porubě, kde týmy
žáků 8.–9. ročníku a příslušných
ročníků gymnázií představily
11 prací na téma „Rekultivace
a změny MSK činností člověka“.
Naši šesťáci, přestože byli suverénně nejmladší, zaujali porotu prací „Příběh hrabůvského
parčíku“ a krásným 3. místem
potvrdili kvalitu nápadu i jeho
zpracování.

Někdo by na to potřeboval celý rok, nám stačil jeden měsíc
aneb na Gymnáziu, Ostrava-Hrabůvka, stále v akci
 Jsme gymnázium, takže ano, vzděláváme, a dle úspěšnosti v přijetí našich absolventů na prestižní obory vysokých
škol si troufnu říct, že vzděláváme dobře. A ano, písemek, zkoušení, projektů, seminárních prací naši studenti také nemají
málo. Přesto zvládáme i mnoho akcí nad rámec výuky. A to celoročně. Nudit se u nás opravdu nestíháme.
Jednou z priorit naší školy je
nebýt lhostejnými vůči našemu
okolí, ale i světovému dění. Nemoralizujeme, ale ukazujeme
žákům cestu k tomu, aby nebyli
lhostejnými. A oni nejsou. Takže
jen v uplynulých třech týdnech
jsme se stihli zapojit do několika
charitativních sbírek (např. Den
boje proti AIDS), uspořádali jsme
prodej nejen vánočních předmětů
pro Charitu ČR, která výtěžek použije na podporu lidí na Blízkém
východě, zorganizovali jsme prodej vlastnoručně vyrobených svačinek v rámci akce Andělský bufet
(výtěžek pro děti v dětských domovech), vybrali oblečení a další
předměty denní potřeby pro charitativní obchody Moment, které
pak podporují např. Mobilní hospic Ondrášek, rozjeli celorepublikovou akci pro školy s názvem
Sněhuláci pro Afriku a mnohé

další. Krásné na těchto akcích je
to, že iniciátory nejsou mnohdy
kantoři, ale sami studenti.
A studentům dáváme prostor
i pro jejich nápady na modernizaci a estetizaci školy. A studenti
toho využívají. Díky Martinovi
Šmaterovi, teprve z tercie, máme
aktuálně nově vyzdobené schodiště a můžeme si tak opakovat anglická nepravidelná slovesa.

Nejen dobrými skutky živ je ale
člověk, takže se nezapomínáme ani
bavit. Již podruhé nám svou důvěru prokázal Jarek Nohavica propůjčením svého klubu Heligonka,
kde jsme pro veřejnost předvedli
kvalitní dvouhodinový program
na téma Labyrint světa. Zapojili
jsme se tak již počtvrté do celorepublikové akce Den poezie. A sotva
skončila jedna akce, chystáme pro
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veřejnost další – Vánoční koncert.
A nestagnujeme ani na poli vědeckém – např. náš student Patrik Kula
se úspěšně už několik let utkává
s mnohem staršími soupeři na poli
chemické olympiády, do celostátních i mezinárodních kol postupujeme už s každoroční pravidelností
v soutěžích studentských ﬁrem,
nelekáme se náročných lingvistických olympiád. Řadu soutěží si
sami pro naše studenty vymýšlíme.
S každoročním kladným ohlasem
se setkává např. Velká literární
soutěž pro týmy žáků napříč gymnáziem, kde ve ﬁnále už naši žáci
své literární umění obhajovali např.
před Jarkem Nohavicou či ostravskou básnířkou Soňou Záchovou.
A to je jen zlomek toho všeho,
co jsme v uplynulých týdnech
stihli. Na Gymnáziu, Ostrava-Hrabůvka, p.o., se opravdu nenudíme.

www.ovajih.cz

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Hřiště vyroste přes zimu, na jaře si už děti budou moci hrát
Stavba hřiště pro sport a vzdělávání u ZŠ Provaznická pokračuje rychle kupředu. Atraktivní
dřevěné prvky jsou postupně osazovány do vyhloubených jam.
Tím, že jsou prvky vyrobeny
z akátové kulatiny, je každý prvek unikát – různé vyhloubeniny
a zakřivení jim dávají jedinečnou
tvář. Po jejich revizi by pak měla
proběhnout úprava terénu, instalace provozního řádu a hřiště by
tím mělo být připraveno k užívání. „Vyřádit“ by se na něm měly
děti ve věku od 3 do 12 let.
Některé názvy hracích prvků už
samy napovídají, k čemu budou

sloužit. Pískovna je něčím víc než
jen pískovištěm. Děti zde budou
mít pro hru i různá závěsná síta,
rameno s kladkou a jiné. Hrací prvky Gibon slouží k simulaci pohybu
ve větvích stromů. Balancovat
na zádech krokodýla je bez nebezpečí možné na atrakci Kroko.
Víceúčelový altán nabízí volný
prostor pod střechou, který může
sloužit stejně dobře jako venkovní učebna, ale i místo k setkávání
nebo venkovní výstavní síň. Cílem
návrhu bylo mimo jiné podpořit
komunitní život na sídlišti – hřiště
na ulici Provaznická k tomu dává
dobré předpoklady.

Stručný přehled, jak postupuje realizace loňských návrhů
FITNESS ZÓNA U ODRY – řeší se dodatek ke smlouvě o zpracování projektu pro náhradní variantu umístění projektu
MRAVENIŠTĚ U SÍDLIŠTĚ – běží lhůta žádosti o územní rozhodnutí
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PAVLOVOVA – běží lhůta pro nabytí právní moci územního rozhodnutí.
MINIHŘIŠTĚ PRO DĚTI – zpracovává se projekt
3x BEZPEČNĚJI PŘES VOLGOGRADSKOU – v rámci vypořádávání připomínek proběhlo šetření na místě za účasti zástupce projekční kanceláře,
Policie ČR, pracovníků ÚMOb a také autorky návrhu

AGILITY PARK – probíhá už druhé výběrové řízení na zhotovitele
DŘEVĚNÁ VĚŽ PRO DĚTI – přerušeno kvůli nutnosti zakomponovat
do návrhu Prostor pro všechny
WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ MALUCHY – běží lhůta pro vydání územního souhlasu
HŘIŠTĚ PRO SPORT A VZDĚLÁVÁNÍ – staví se, proběhl první kontrolní den.
Pokud to počasí dovolí, ﬁrma by měla hřiště postavit do konce roku.
VÝBĚH PRO MLÁĎÁTKA – běží lhůta pro vydání územního souhlasu

Vážení obyvatelé Ostravy-Jihu, vážení příznivci participativního rozpočtu
 S novým rokem vyhlašujeme 3. ročník participativního rozpočtu - tedy již třetí rok tvoříme Jih společně.
Participativní rozpočet umožňuje obyvatelům našeho obvodu
přímo se podílet na rozdělení ﬁnančních prostředků, se kterými
radnice hospodaří.
Participativní rozpočet je
velkou školou pro nás všechny.
Politikům, kteří rozhodují o ﬁnancích, projekt ukazuje názory
a potřeby obyvatel Jihu; co postrádají, čemu dávají přednost,
také čeho se obávají a jak jsou
celkově ochotni zapojit se aktivně do občanského života. Ať už
podáním návrhu, jeho podporou, nebo hlasováním. Občanům
zase dává participace možnost
nahlédnout do mnohdy nelehké práce radnice při zajišťování
přípravy a realizace jednotlivých
projektů.
Závěr uplynulého roku byl časem
bilancování a hodnocení celého
procesu participativního rozpočtu.
Na základě zkušeností z uplynulé-

ho ročníku jsme připravili některé
změny. Není to nic překvapivého.
Participativní rozpočet je živoucí
proces a v každém ročníku nás překvapí novými prvky, které budeme
muset řešit.
Zásadní změna se týká stanovení pořadí návrhů do hlasování.
Rozhodli jsme se, že příští rok
vyzkoušíme vybrat návrhy k realizaci podle jiného klíče. Realizován by měl být vítězný návrh
z každé ze čtyř oblastí (Dubina/
Bělský les, Hrabůvka, Výškovice,
Zábřeh). Zbývající se pak seřadí podle počtu hlasů do jednoho
žebříčku pro celý obvod. Realizovat se pak budou návrhy podle
celkového pořadí získaných hlasů
v rámci celého obvodu.
V platnosti zůstávají ustanovení
o řešení situace v případě rovnosti hlasů – uskutečněn bude návrh
s menším rozpočtem. I nadále
bude zachován princip přeskako-

vání návrhů, tak aby byla vyčerpána celá částka určena na projekty
participativního rozpočtu. Ta se
pro rok 2018 nezměnila. Obyvatelé rozhodnou o 7 000 000 Kč. Věk
pro podání návrhů a pro hlasování
jsme snížili na 15 let. Rádi bychom
zapojili do celého projektu i žáky
základních škol. Tak jako loni
bude platit, že jsou automaticky
vyřazeny návrhy, které mají více
záporných než kladných hlasů.
Tento rok bude pro odbory,
které mají realizaci návrhů na starost, rokem intenzívní práce
na projektech; budou připravovat
podklady pro projektovou dokumentaci a vyhlášení výběrových
řízení na výběr projektantů a zhotovitelů projektů z loňského roku
a současně zahajovat, sledovat
a kontrolovat v terénu realizaci
investičních projektů z předloňského hlasování. Všichni se už
těšíme na to, že po dlouhých mě-
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sících práce, která byla nezbytná,
ale zároveň neviditelná (čekání
na stanoviska dotčených orgánů,
obstarávání povolení, příprava
a vyhodnocování výběrových řízení), začnou vaše návrhy, které zbývá zrealizovat, růst před očima.
Nejdále je v tomto směru hřiště
pro sport a vzdělávání na pozemku ZŠ Provaznická, kde už koncem loňského roku byly zahájeny
stavební práce.
Participativní rozpočet nás
všechny nutí zabývat se více veřejným prostorem a dává šanci
uplatnit v něm své postřehy, nápady a vize v ideálním případě
pro blaho co nejširší komunity.
Doufáme, že tuto šanci využijete
v co největším měřítku i v tomto
roce a těšíme se na společná setkání a na vaše návrhy.
Krásný, šťastný a kreativní rok
2018!
„Společně tvoříme Jih!!!“

NÁZOR
Zeptali jsme se

S příchodem nového roku jsme se zastupitelů zeptali: Jaká jsou vaše předsevzetí pro rok 2018,
ať již politická či soukromá?

Karel Malík
zastupitel
ANO 2011

volebního období 2014-2018 rádi pokračovali
v započaté práci na rozšiřování parkovacích
míst, opravách chodníků, budování dětských
hřišť, posilování bezpečnosti v obvodu a zabezpečování běžných služeb Vám, našim občanům.
Jelikož je rok 2018 opět rokem komunálních
voleb, rádi bychom předložili ucelený program
na pokračování rozvoje našeho obvodu, se kterým se budeme ucházet o Vaši důvěru. Jsme tu
pro Vás, nebojte se na nás obrátit!

Vážení a milí spoluobčané, jelikož si nerad
dávám předsevzetí, která následně nesplním,
rád bych využil tento prostor pro něco jiného.
Rád bych Vám do roku 2018 popřál jménem zastupitelského klubu hnutí ANO 2011 především
Vítězslav Sliž
spokojenou rodinu a pevné zdraví pro Vás a Vaše
blízké, protože zdraví a rodina je to nejcennější,
radní
co v životě máme. Dále Vám přeji samozřejmě
ČSSD
hodně optimismu, nadhledu, toleranci a úsměv.
To samé přeji i sobě a svým kolegům v zastupitelstvu městského obvodu. Věřím, že pozitivním
přístupem dosáhneme všichni větších úspěchů
ČSSD prochází velmi složitým obdobím,
než osočováním, pomlouváním, intrikami a háale věřím, že má stále občanům co nabídnout
zením viny a špíny jeden na druhého.
S kolegy z místní organizace hnutí ANO a rok 2018 by mohl být přelomovým. Poda2011 Ostrava-Jih bychom v posledním roce řilo se nám vyměnit vedení ostravské ČSSD

a usilujeme o změnu vedení v Praze i celkovou
proměnu strany. V Ostravě máme nyní před
sebou velký úkol, a to připravit kvalitní program pro volby do zastupitelstev, který bude
zdejším lidem blízký a bude směřovat ke zlepšení života v našem městě i obvodu. Pracuji
v oblasti informačních technologií, a proto
bych rád viděl také posun v zaváděních moderních komunikačních technologií, jak
v kontaktu s občany, tak i v rámci vnitřních
procesů úřadu a příspěvkových organizací.
Mou vizí je aplikace eGoverment do praxe
na našem úřadu, tzn. aby občan nemusel
chodit za úředníky a mohl vše vyřídit z domova přes počítač a internet. Fyzicky by musel
být přítomen pouze u dvou životních událostí a těmi jsou svatba a pohřeb. Samozřejmě
musí zůstat možnost osobní komunikace
například pro starší spoluobčany a obecně ty,
kteří upřednostňují osobní kontakt. V novém
roce nás rovněž čeká aplikace GDPR (General Data Protection Regulation) v rámci
úřadu a příspěvkových organizací. To je evropská směrnice nahrazující zákon o ochraně
osobních údajů. Rád bych přispěl k tomu, aby
náš úřad byl pro ostatní vzorem – moderním,
efektivním a vstřícným.

Vánoční prozpěvování na ZŠ Krestova
Vyvrcholením několikaměsíčního snažení žáků ZŠ Krestova
v Ostravě-Hrabůvce v podzimním
období vždy bývá tradiční vánoční
koncert. Ten letošní se uskutečnil
v pondělí 11. prosince v sále kulturního střediska K-Trio v Ostravě-Hrabůvce. Představily se na něm
tři pěvecké sbory, které na škole
pracují – Koťata, Čtyřlístek a Mendíci, a také ﬂétnový soubor Notičky.

Vánoční koncert žáků ZŠ
Krestova se nesl ve slavnostní
atmosféře předvánočního času
za účasti rodičů a široké veřejnosti (sál o kapacitě 220 míst byl zaplněn do posledního místa). Kromě
sboristů vystoupili v programu
také sóloví zpěváci, instrumentalisté a recitátoři. O moderování koncertu se postarala dvojice
žáků z páté a šesté třídy.

Všechny účinkující děti (bylo
jich přes 130) byly odměněny nejen
potleskem diváků v sále, ale také
drobným dárkem, který jim věnoval pořadatel akce, Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Krestova.
Veliké poděkování patří také Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,
který se významnou měrou podílel
na pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce.
Yvona Lišková

Ukaž, že jsi patriot a hlasuj
v soutěži Cestami proměn

Jubilejní kolonie

Soutěž o nejhezčí proměnu
Proměna číslo 80

cestamipromen.cz/promeny-2017
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SOCIÁLNÍ

Moment charity shops
slaví 50. výročí svého
dobročinného bazaru
Oblíbený dobročinný bazar
Moment hlásí, že v sobotu 3. února 2018, od 9,00 – 12,00 hodin
v podchodu u tramvajových zastávek Antonína Poledníka, pro
vás chystá extra nabídku.
Po pětiletém působení je to totiž už po padesáté. A to se musí
oslavit!!!
Přijďte a ke každému nákupu
dostanete dárek ZDARMA.
Organizace Moment funguje
na bázi věcných darů, které dostává od lidí, ať už prostřednictvím
sbírky, či individuálním dárcovstvím přímo v obchodě. Dary
poté putují na centrální sklad,
kde jsou roztříděny a poslány do
sítě dobročinných second handů
organizace. V současnosti provozuje sedm obchodů, šest z nich je
v Ostravě, jeden v Karviné a koncem roku plánuje otevřít rovněž
obchod v Praze.
Výtěžek z prodeje je určen na
pečlivě vybraný projekt v sociální
nebo environmentální oblasti.
Moment svou činností nyní
podporuje například mobilní
hospic Ondrášek, denní stacionář Žebřík, Kola pro Afriku, nebo
projekt na záchranu afrických
slonů – Save Elephants. S otevřením pražského obchodu se
pomoc rozšíří také neziskové organizaci CCBC.

Dělají dobro a cítí se volně
 Dobrovolníci. Lidé, kteří v pomoci druhým nacházejí nejen námahu, ale především pocit
uspokojení a radosti ze zdánlivě obyčejných situací. Často nejsou vidět, jsou skromní,
a přesto dělají velké věci. Tiše, pokorně a mnozí z nich dlouhodobě. Právě těmto lidem je
určen 5. prosinec - Mezinárodní den dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava
koordinovalo v roce 2017 téměř 400 dobrovolníků, kteří věnovali svůj čas potřebným, a to
bez nároku na odměnu.
Stovky opuštěných a nemocných
seniorů, dětí a osob s postižením
v Ostravě a okolí mělo v průběhu
roku možnost setkávat se s dobrovolníky ADRA. Díky jejich přítomnosti mnohdy zapomněli na svá
trápení a bolesti a na kratší či delší
dobu z jejich životů zmizel pocit samoty a beznaděje.
Jak se ze smutné a tiché seniorky stane usměvavá stařenka těšící se na nové zážitky? Jednoduše.
Dostane svého dobrovolníka.
Člověka, který za ní jednou týdně
přichází na návštěvu, povídá si
s ní, zajímá ho, jak se má, vezme
ji na procházku do okolí.

Jak se stane, že děti nechtějí
z nemocnice domů? Jednoduše.
Tráví čas mezi vyšetřeními a zákroky s dobrovolníky. Společně
si hrají, čtou, tvoří a je jim veselo.
Takovéto zázraky umí dobrovolníci na počkání. To je dobrá zpráva.
A ještě lepší zpráva je, že dobrovolníkem může být prakticky každý.
Každý z nás může kouskem svého
času pomoci lidem ve svém nejbližším okolí. Každý, kdo se rozhodne,
může být „dobrý“ a zároveň „volný“. Že se dobrovolnická činnost
vyplatí, potvrzuje dlouholetá dobrovolnice paní Jana: „Dobrovolník
nejenže strašně moc dává – emo-

ce, zkušenosti a něco málo času,
ale také strašně moc dostává. Získává pocit naplnění a smysluplně
stráveného času.“
Dobrovolnické centrum ADRA
Ostrava stále nabízí volná místa
pro zájemce o dobrovolnictví.
Lidé se mohou přijít přihlásit
k pomoci kteroukoli první středu
v měsíci mezi jednou a pátou hodinou odpolední na adrese Jiráskovo náměstí 4, kde se dozvědí
více. Letos tedy naposledy 6. 12.
a pak v příštím roce hned 3. 1.
Více informací: Zuzana Kuperová: zuzana.kuperova@adra.cz;
mobil: 605 784 584

Studenti zpříjemnili předvánoční čas seniorům v Domově Korýtko
 V pátek 8. 12. 2017 již
po třetí navštívili Domov
Korýtko v Ostravě–Zábřehu
studenti Gymnázia Hello.
Svým zpěvem a tvorbou
zpříjemnili odpoledne a naladili seniory na tu správnou vánoční atmosféru. Pro obyvatele
si připravili bohatý program.
Zazněly vánoční písně v českém
i anglickém jazyce. Společně vytvořili vánoční přání s věnováním
pro své rodiny.
Autor, foto: Věra T. Ulmannová –
sociální pracovnice

Šance pro ženy - projekt pomáhá nalézt místo na trhu práce
Na trhu práce řada žen běžně čelí mnohým překážkám – ať
už kvůli péči o rodinu, chybějící
praxi, či nedostatečnému vzdělání. Na tento fakt reaguje projekt
Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava, díky kterému mají
znevýhodněné ženy možnost nalézt své uplatnění i přes všechny
komplikace. Po dobu 3 měsíců si
mohou vyzkoušet práci u vybraných zaměstnavatelů formou tzv.
tréninkových míst. Obě strany tak
mají dostatek času, aby si ověřily, jestli jim vzájemná spolupráce
vyhovuje a budou v ní následně pokračovat prostřednictvím
dlouhodobého zaměstnání.
Aktivitu hodnotí pozitivně jak
zaměstnavatelé, tak zájemky-

ně o práci. „ Jsem velmi ráda, že
jsem se do projektu zapojila. Dostala jsem příležitost získat zkušenosti v oblasti práce s dětmi,
kterou mám velmi ráda a mám
k ní blízko. Paní ředitelka mne
navíc doporučila do zařízení,
kde mi po ukončení stáže nabídli
trvalý pracovní úvazek,“ uvádí
jedna z klientek, která momentálně dochází na tréninkové místo
do spolupracující školky.
Do aktivity „Ženy na trhu práce“ se zapojilo celkem 30 žen.
Některé z nich prošly pouze aktivizačním kurzem, který jim
pomohl uvědomit si svou hodnotu, posílit sebevědomí a získat
dovednosti potřebné pro uplatnění se na trhu práce. Úspěšným

absolventkám kurzu, které se
rozhodly pokračovat dál, byla
po dohodě nabídnuta „práce
na zkoušku“ formou neplacených
stáží a tréninkových míst. Na le-
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den–únor 2018 je v plánu ještě
jeden běh – čtvrtý a zároveň poslední. Vzhledem k omezenému
počtu míst se doporučuje brzká
registrace, a to u paní Kateřiny
Kneifel, tel. 727 950 828.
Vysoký zájem byl v rámci projektu zaznamenán i o individuální poradenství, které aktuálně
využilo 44 klientů, nejenom z řad
žen. Jednalo se např. o služby ﬁnančního poradce, nutriční terapeutky, ale i právníka. Řešit lze
dokonce i mimosoudní, sousedské či jiné spory za pomoci mediátora. Všechny zmíněné aktivity
jsou pro klienty zdarma - projekt
je spoluﬁnancován prostředky
z Evropského sociálního fondu
a běží do září 2018.
(lp)

SENIOŘI

Diamantová svatba manželů Vůjtkových
Pan Milivoj se narodil
v roce 1934 v Čavisově
u Dolní Lhoty. Po absolvování střední školy nastoupil do Vítkovických
železáren jako zámečník, pak nějakou dobu
pracoval na šachtě, ale
opět se vrátil do Vítkovic. Od mládí se věnoval
sportu, hrál kopanou
a tenis, byl členem skautského oddílu. Dodnes
rád sleduje sportovní,
kulturní i politické dění
u nás i ve světě.
Paní Bohuslava se narodila v roce 1934 v obci
Těškovice, v okrese Opava. Vystudovala zemědělskou školu a starala
se doma o hospodářství.
Byla oporou rodičům
a 4 sourozencům. Působila také v Červeném
kříži a zpívala v kostelním sboru. V lednu
roku 1957 se Milivoj a Bohuslava seznámili
a ještě téhož roku, dne 16. listopadu se vzali

nost, pak pracovala jako
uklízečka. Ráda peče
buchty, cukroví a stará
se o pokojové květiny.
Spolu s manželem rádi
poslouchají dechovku
a sledují televizní seriály.
Za lásku a starostlivost
jim děkuje dcera Dagmar s přítelem Petrem,
vnuci Tomáš a Martin
s přítelkyní Adrianou
a pravnoučata Adámek,
Gábinka a Tomášek.
Manželé
Vůjtkovi
jsou si oporou ve chvílích, kdy je to zapotřebí.
60leté spolužití nebylo
jen procházkou růžovým
sadem, všechny problémy, co život s sebou
přinesl, ustáli. Je třeba
k tomu hodně lásky, tolev kostele v Těškovicích. V lednu 1961 se man- rance, odpouštění a především zodpovědnosti
želům narodila dcera Dagmar, přestěhovali vůči dětem. Přejeme mnoho zdraví a úspěchů
se z Vítkovic do Hrabůvky, kde bydlí dodnes. do dalšího života.
Paní Bohuška se nejdříve starala o domácMilivoj a Bohuslava Vůjtkovi

Je vám více než 50 let? Byli jste v posledních dvou letech minimálně dvanáct měsíců v evidenci Úřadu práce? Chcete si rozšířit nebo úplně
změnit kvaliﬁkaci prostřednictvím některého z našich rekvaliﬁkačních kurzů, doplnit počítačové znalosti nebo řidičské dovednosti? Pak
právě pro vás máme nabídku účasti v projektu „Profesní dráha padesátkou nekončí“. Čeká na vás individuální přístup našich zkušených poradců, kteří vám pomohou s výběrem vhodné profese, a možnost zaměstnání na šest měsíců. Vše ZDARMA. Registrujte se do ledna 2018 na
edukana@edukana.cz, 724 261 389.

Poradna pro oběti trestného činu nabízí pomoc
 Stali jste se obětí trestného činu a nevíte si rady, jak dále postupovat, na koho se obrátit a co v takové situaci dělat?
Nerozumíte tomu, co se od vás očekává, jak probíhá trestní řízení, jaká jsou vaše práva?
Pro občany města Ostravy a
blízkého okolí nabízí své služby
Poradna pro oběti trestného činu
v rámci Probační a mediační služby ČR. Poradce vás vyslechne,
zjistí, jaké jsou vaše potřeby, očekávání, jak vnímáte svou situaci. Úkolem poradce je vysvětlit
vám, jaká jsou vaše práva, jak podat trestní oznámení, co obnáší
trestní řízení či jakým způsobem

se můžete domoci náhrady škody.
Pomoc se však nezaměřuje jen
na právní oblast, neboť trestný čin
poznamená často i psychiku člověka. Proto vám poradna nabízí
i pomoc s vyrovnáním se s následky trestného činu na váš život.
Služba je pro zájemce poskytována anonymně a bezplatně
v Ostravě na ulici Poděbradova

1223/61B (poblíž zastávky tramvaje Důl Jindřich a trolejbusové
zastávky Konzervatoř). Poradna
je pro klienty otevřena: v pondělí od 10 do 16 hodin, v úterý a ve
středu od 9 do 12 hodin. Poradnu
můžete kontaktovat od pondělí
do pátku také mimo poradenské
hodiny na tel. 727 940 151 nebo
e-mailem na adresu:
pmsostrava@gmail.com.

Poradna pro oběti je zřízena
a vykonává svou činnost v rámci projektu „Proč zrovna Já? II“,
který je ﬁnancován z Evropského
sociálního fondu a ze státního
rozpočtu ČR.
Mgr. Tomáš Zmija
poradce pro oběti projektu
„Proč zrovna já? II.“
Probační a mediační služba ČR

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 prosinci oslavili významné výročí:
prosinec
Anežka Vajdová
Vladimír Šteif
Božena Kožušníková
Marie Vajdová
Jaroslav Bolek

99 let
96 let
96 let
92 let
91 let

Lubomír Kolomazník
Jiřina Zapletalová
Miluše Ryparová
Marie Pavlíková
Vlasta Jeřábková
Naděžda Šlachtová

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

Terezia Dékanyová
Anna Ivancová
František Nemček
Cyprián Mikyta
Adela Orálková
Vlasta Halešová
Vladislav Zamarski
Paulina Kristlová
Miroslav Melichar
Marie Boxanová
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85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let

Bedřiška Husárová

80 let

Miluška Kolářová

80 let

Ladislav Vonzino

80 let

Heinz Jäger

80 let

Mikuláš Dubaj

80 let

Kristina Paličková

80 let

Eva Pečínková

80 let

Aranka Ševčíková

80 let

Olga Satoryová

80 let

www.ovajih.cz
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Atanaska Panajotová – zelinářka z náměstí SNP
 Přinášíme vzpomínku na paní Atanasku Panajotovou, která nás opustila před Vánoci. Rozhovor vznikl krátce před jejím
odchodem. Narodila se v roce 1932 v severobulharské vesnici Karaisen. Rodiče žili zemědělským životem, obhospodařovali svá pole, chovali krávy, ovce, slepice… Atanasku Panajotovu zná mnoho obyvatel Jihu z dob, kdy prodávala zeleninu
na tržišti na náměstí SNP – setrvala zde více než půl století.
prostranství. Museli jsme s sebou
vozit železné kozy, na to se dala
deska a to celé tvořilo jednoduchý
prodejní pult. Prvně jsme vozili
zeleninu na vozíku, ale pak jsme
si pořídili auto. Na rohu u pošty jsem prodávala asi tři roky
– do doby, než bylo postaveno
tržiště. Měla jsem to zpočátku
i blízko do práce – bydleli jsme
na Gorochovově ulici, až v 70. letech jsme si postavili dům ve starém Zábřehu.

Jak jste se z bulharské vesnice
ocitla v Ostravě?
Víte, můj tehdy budoucí manžel odešel do Ostravy po válce
v roce 1947. V Bulharsku probíhal
nábor pracovních sil pro průmyslové Ostravsko. Odešel za prací
spolu s několika dalšími muži.
Když se jednou na krátký čas
vrátil do Bulharska, vzali jsme se
a po půl roce jsem se přestěhovala
do Ostravy.
Existovalo v Ostravě nějaké
místo, kde se scházela bulharská komunita?
V blízkosti Sýkorova mostu
byl – a stále je – Bulharský klub,
kde se scházeli v sobotu Bulhaři,
povídali si, hráli karty, slavili bulharské svátky a významné dny.
Dnes už většina z těch, co původně přijeli, nežije, ale o klub se
starají další generace, jejich děti
a vnoučata. Bulharů tady bylo
poměrně dost.

haři pěstovali zeleninu. Manžel
v Ostravě pěstoval už před mým
příchodem, já jsem se k němu
přidala. Měli jsme pronajatá pole
v Zábřehu, ve Staré i Nové Bělé.
Nějakou dobu jsme měli zahradnictví na staré Horymírově ulici, v místech, kde dnes stojí prodejna Lidl.

Byla ještě někde nějaká tržiště
v okolí?
No tak na velké trhy se jezdilo
buďto do Vítkovic, nebo do Ostravy, tam byl opravdu velký
trh u kostela sv. Václava. Po šedesátém roce se zřídila tržnice

u náměstí SNP a hned jsem tam
obsadila prodejní místo. Prodávala jsem tam až do roku 2012, to
mi bylo 80 let! Dneska už nic nepěstuji, jen dohlížím na rodinu,
jak pěstují oni (smích).
Nechybí vám vaše práce?
Prodávala jsem na náměstí
zeleninu 55 let. V posledních letech, když jsem ovdověla, mi už
síly nestačily na to, abych také vše
vypěstovala. Tak jsem prodávala
jen vlastní sazenice a zbytek zboží jsem prodávala jiným pěstitelům. Nakonec jsem z trhu odešla
úplně, i ze zdravotních důvodů.
První rok mi práce chyběla hodně, ale už jsem si zvykla. To víte,
pořád jsem byla na tržišti mezi
lidmi…

Co jste pěstovali?
Hlavně kořenovou zeleninu
– petržel, celer, mrkev, dále kedlubny, květák, ředkvičky, kopr,
salát… Měli jsme jeden velký
skleník a po celé zahradě byla
pařeniště. Kromě prodeje jsme
zásobovali zeleninou třeba i školy
a hospody.

Kde jste zeleninu prodávala?
Začínala jsem v Zábřehu
na dnešní ulici Rodimcevově,
u mléčné jídelny. Jenomže tenkrát se to nesmělo, vždy přišli
nějací policajti a dostala jsem
pokutu. Potom mi z národního
výboru umožnili, abych mohla
Jak jste se dostala k pěstování prodávat své výpěstky na rohu
náměstí SNP u pošty. Tehdy ještě ATANASKA PANAJOTOVÁ a její provizorní stánek na náměstí SNP, okolo
zeleniny?
To bylo kdysi normální, že Bul- nestálo tržiště, bylo tam prázdné 1960.

Kalendárium
leden 1924
1. ledna 1963
1. ledna 1966
1. ledna 1967
5. ledna 1997
5. ledna 1941
14. ledna 1994
25. ledna 1938
26. ledna 1914
30. ledna 1916

– bývalé samostatné obce Zábřeh nad Odrou a Hrabůvka se staly součástí Velké Ostravy.
– začal platit zákaz pohřbívání na hřbitově v Hrabůvce, který byl v roce 1975 přeměněn na park.
– Výškovice byly opětovně připojeny k městu Ostravě (poprvé již roku 1941, odloučily se roku 1954).
– výškovická kaple Nanebevzetí Panny Marie byla přiřazena pod zábřežskou faru (původně náležela pod faru ve Staré Bělé).
– pod náporem sněhu se zřítila konstrukce nafukovací haly u vítkovického učiliště v Hrabůvce.
– zemřel zábřežský páter František Lepařík, který byl v letech 1906–1933 hlavou zábřežské farnosti. Lepařík byl zachránce gotického zvonu, který byl v době 1. světové války rekvírován.
– byl otevřen nově vybudovaný podchod na Horní ulici u zastávky Hotelový dům Hlubina.
– nad Hrabůvkou byl pozorován nezvyklý úkaz – polární záře. Projevila se rudým zbarvením oblohy.
– proběhla kolaudace první elektrické rozvodné sítě v Hrabůvce.
– škola u kostela v Hrabůvce byla přidělena potřebám vojska.
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1288: první zmínka o prostoru Zábřehu
Zábřeh. Slovanské pojmenování, které označovalo polohu osady
ležící za vysokým břehem Odry,
který ji chránil před záplavami
i nepřáteli. Předpokládáme, že
Zábřeh zde byl už před založením
Moravské Ostravy a že se jednalo
o starou slovanskou ves, stejně
jako v případě blízké Staré Bělé či
Hrabové. Osada v Zábřehu ležela
v blízkosti prastaré cesty, která
procházela podél řeky Odry a která později spojovala Brušperk
s Ostravou. Když bylo založeno
město Moravská Ostrava (první
zmínka 1267), zcela jistě potřebovalo zemědělské zázemí. Staré
slovanské osady mu nemohly postačovat. Agrární základna města
mohla být posílena založením nových vsí na úpatí řeky Odry. Tyto
vsi nesly jméno Heinrichsdorf,
Hinczendorf a Teufelsdorf. Pro
nás bude důležitá prvně jmenovaná, která ležela na území Zábřehu.
Dodejme jen, že o osadě Zábřeh
není v písemných materiálech
13. století zmínka – snad proto, že
již existovala dříve?

Heinrichsdorf
Osada Heinrichsdorf, tedy ves
Jindřichova, je poprvé zmíněna
v infeudační listině ze 14. dubna
1288, kterou byl Místek s příslušenstvím (včetně vsi Heinrichsdorf) udělen jako biskupské léno
bratrům Dětřichovi, Jindřichovi
a Erkembertovi z rodu Stangů.
Ves Heinrichsdorf se nacházela
s velkou pravděpodobností na dolním konci dnešního Zábřehu nedaleko brodu přes Odru. Bratři

Stangové dostali v léno Místek,
Sviadnov a Kunčičky u Bašky.
A jelikož všechna místa ležela
na Místecku, dřívější badatelé zde
lokalizovali i ves Heinrichsdorf.
Po Stangových však místecké léno
získal rod pánů z Frýdlantu – a ti
jsou ve 14. století prokázáni mimo
jiné i jako držitelé části Zábřehu.
A není to jediný důkaz o tom, že
Heinrichsdorf neležel na Místecku – listina biskupa Mikuláše
z Riesenburku pocházející z roku
1396 hovoří o vsi Závoří neboli
Heinrischsdorfu (in villa Zavorzie alias Heinrichsdorf). Záznam
v knize lenního soudu z roku 1408
zase prokazuje shodu mezi pojmenováním Závoří a Zábřeh.
Německé pojmenování Heinrichsdorf odráží kolonizační zásah
do osídlení prostoru nynějšího Zábřehu. Muselo dojít k přeměření
oblasti v rámci přechodu na nové
(emfyteutické) právo. S německým pojmenováním vsi se setká-

tvrzuje propůjčení majetků a statků na Opavsku, kde mezi výčtem
vesnic je jmenován i Zábřeh – tedy
ten u Dolního Benešova.
První skutečná zmínka o slovanském pojmenování Zábřehu,
který dnes tvoří část našeho obvodu, pochází z roku 1376, kdy
ves držel Smil z Frýdlantu (et
Smilone de Zabrzieh fratribus).
Pojmenování Zábřeh nebylo
ve slovanských jazycích neobvyklé – připomeňme Zábřeh na Moravě či Zábřeh v polské části
Těšínska.
České pojmenování zvítězilo nad
tím německým. Oba jazyky však
váme ještě v listině z roku 1389 spolu budou v následujících stole(mediam villam Henrichsdorff).
tích ještě mnohokrát soupeřit.
Název Heinrichsdorf se v průběhu 15. století přestal užívat
Přehled zápisů
a pro jednotlivé části vsi převládl
slovanského
slovanský název Zábřeh. V roce
1480 byly jednotlivé díly Zábřehu
pojmenování Zábřehu:
sloučeny pod držením Mikuláše
Pelky z Hořovic.
1376 de Zabrzieh

Zábřeh
Joseph Schwoy ve své topograﬁi
Moravy z roku 1794 uvádí, že ,,již
v roce 1228 vlastnil klášter Velehrad vesnici toho jména (pozn. –
Zábřeh) v tomto prostoru, který
je poprvé zmiňován až roku 1464
Heinrichem Bzencem z Markvartovic a jeho synem Heinrichem“.
Ovšem Schwoy se mýlil. Přemysl
Otakar II. v březnu roku 1270
potvrdil privilegia velehradského
kláštera, která byla klášteru propůjčena jeho dědem Otakarem I.
a otcem Václavem I. podle listiny
z roku 1232. Listina současně po-

Stromy svobody
Stromy svobody symbolizují
vznik samostatného Československa. V letech 1918 a 1919 jich byly
vysazeny po novém státě tisíce.
Sázely se ale i v pozdějších letech
(1928, 1945, 1968) – vždy, když si
lidé chtěli připomenout význam
demokracie a svobody. Projekt
Stromy svobody 1918–2018 nyní
mapuje, kde všude byly takové
stromy vysazeny na území ČR. Některé stále zdobí krajinu, mnohé již
uhynuly nebo byly násilně odstraněny. Víte o nějakém takovém stromě na území našeho obvodu?
V současnosti máme zmapovány stromy svobody v Hrabůvce.
První stromem svobody se stala
lípa, která byla vysazena 4. května 1919 u obecní kaple Panny
Marie Čenstochovské. Dnes se
jedná o křižovatku ulic U Haldy
a Závodní. Pravděpodobně brzy

1446 in Zabrzech
1608 obci zabrzeskau blíž města
Ostrawy
1616 a vsi Zabrzeze nad řekau
Odrau
1672 Zabržeh
1718 Zabržech
1846 Zabřech
1872 Zabrzech, Zábřech,
1885 Zábřeh, Zabrzech,
1893 Zábřeh, Zabřech
1904 Zábřeh nad Odrou, Zábřeh
an der Oder

Přednášky v roce 2018

byla lípa odstraněna nebo uhynula, možná při bourání kaple
v roce 1922. Po 2. světové válce
byla nová lípa svobody vysazena
na Závodní ulici u vjezdu do Jubilejní kolonie. Na počátku 90. let
začala usychat a v roce 1995 byla
pokácena. V roce 2015 náš obvod
vysadil lípu svobody u příležitosti
70. výročí od osvobození Zábřehu v parku pod zábřežským zámkem. Pokud občané vědí o dalších
podobných stromech, mohou
kontaktovat kronikáře obvodu
na tel. č. 605 437 296 nebo na e-mailové adrese petr.prendik@
ovajih.cz.
Více informací o zajímavém projektu Stromy svobody
1918–2018 naleznete na www.
stromysvobody.cz. V polovině
prosince zde bylo evidováno téměř 250 stromů.
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Již třetím rokem budou probíhat každý poslední čtvrtek v měsíci
od 17.30 hod. na radnici v sále zastupitelstva přednášky zaměřené na
historii obvodu. Tentokrát se můžete těšit na následující témata:
25. ledna: Z církevní historie Zábřehu (P. Přendík)
22. února: Výstavba sídlišť Dubina a Bělský Les (M. Lipták)
29. března: Za historií Bělského lesa (T. Majliš)
26. dubna: Bůh a víra v dějinách Ostravy-Jihu (T. Majliš)
31. května: Zábřeh od pravěku do roku 1652 (P. Přendík)

Přednáška 25. ledna od 17.30 hod.:
Z církevní historie Zábřehu
Kronikář obvodu Petr Přendík představí dějiny zábřežské farnosti od
nejstarších zmínek do 2. světové války. Dřevěný kostel sv. Marka, kostel
Navštívení Panny Marie, zábřežské kříže, sochy svatých, kapličky, minulost zábřežských far a hřbitovů, vybraní duchovní představitelé – to jsou
základní témata, která budou podána. Počet míst v sále je omezen, proto
si je rezervujte na tel. č. 605 437 296 nebo na e-mailové adrese
petr.prendik@ovajih.cz

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS

Lednový zážitkový koktejl namíchá Kulturní zařízení Ostrava-Jih z ingrediencí, které se vám budou hodně líbit, těšte se!
 Poslední číslo v letopočtu se pomalu přehouplo ze sedmičky na osmičku. Začal nám nový rok 2018! Kulturní zařízení
Ostrava-Jih v tomto roce nebude zahálet. Připravujeme pro vás pestrou nabídku kulturních, vzdělávacích, zábavných
i volnočasových aktivit. Nebudou chybět divácky oblíbené akce, ale objeví se i novinky.
Pokud začátkem ledna vyrazíte s rodinou
do kina Luna, čeká vás po čertech pěkná
pohádka. Jako první český ﬁlm roku 2018
vstoupí do kin pohádkový příběh ČERTOVINY, ve kterém klasik české ﬁlmové pohádky
Zdeněk Troška pokračuje v podobě známého
českého pekla a čertíků, nad jejichž snažením
dostat hříšné duše do pekla se nebudete vůbec bát, ale usmívat.
Na novoroční pohodu se skvěle hodí NEJVĚTŠÍ SHOWMAN, ﬁlm pro všechny – rodiče, děti, prarodiče. Skvělý muzikál i pro ty,
kteří nemají rádi muzikály. Překvapí svou
kvalitou, a to po všech stránkách. Výkony
herců jsou neskutečné, scény propracované
do detailu, ﬁlm vás vtáhne a nepustí. Hugh
Jackman je největší showman, jeho výkon je
úžasný a budete si určitě přát, aby ﬁlm nikdy
neskončil.
Unikátní záznam koncertu legendárních
MOTÖRHEAD – Clean Your Clock je posledním zaznamenaným koncertem kapely,
který uvede kino Luna ve čtvrtek 11. ledna
ve 20.00 hodin v rámci projektu „pouze pro
jeden večer“. Lemmy Kilmister – jediný a jedinečný, kmotr metalu, Mikkey Dee – nejlepší
bubeník světa, Phil Campbell – kytarista, který hrál s MOTÖRHEAD 31 let, jsou hudebními ikonami, před kterými se klaní doslova
každý profesionál a fanoušek rocku.
„Artověji“ laděného diváka určitě osloví
ﬁlmová novinka NEJTEMNĚJŠÍ HODINA.
Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století Winstona Churchilla na počátku 2. světové války musí učinit zásadní
rozhodnutí, jako premiér Velké Británie během krátké chvíle semknout národ a změnit
průběh světových dějin.

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

Společenské akce
7., 14., 21., 28. 1. v 17.00
TANEČNÍ VEČERY
Živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO,
vstupné 40 Kč, předprodej KD
K-TRIO. Vstupné 40 Kč, předprodej
KD K-TRIO
10. 1. v 17.00
VERNISÁŽ ŽENY V MANÉŽI
Výstava obrazů bohumínské umělecké skupiny Bart.
24. 1. v 19.00
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
Koncert matadora české hudební
scény s hlasem, který si nespletete. Protagonistův jedinečný tenor
doprovodí bubenice Pája Táboříková
(též Jasná páka), klávesista Ondřej
Fencl (též V. Merta trio, Marsyas,

Po diváckém úspěchu Festivalu italských
ﬁlmů je novinkou roku 2018 Cinema italiano, v rámci které kino Luna uvede ve svém
programu pravidelně jednou měsíčně nejen snímky ze zlatého fondu italské kinematograﬁe, ale také současnou italskou
ﬁlmovou tvorbu. Cinema italiano zve ve středu
24. ledna od 17.45 hodin na nejnovější italský snímek MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
od autora komediálního hitu Naprostí cizinci
Paola Genoveseho, který znovu obrací pozornost k našim nevysloveným touhám. Pro
dokonalý prožitek ke každé vstupence italské
rozmarýnové tyčinky úplně gratis!
Všechny single ladies, nespokojené, rozvedené ženy, matky, milé tchyně, babičky se
smyslem pro humor, tety, sestry i zhrzené
milenky pozor - připravujeme ﬁlm i pro vás!
Od 18. ledna se na vás těšíme v kině Luna
na nové komedii ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
ZOUFALÉ VĚCI režiséra Filipa Renče podle
scénáře Haliny Pawlowské. Film bude crazy,
napínavý, dobrodružný, mystický, dramatický, akční a zajisté i světový! Dámy, určitě si
ho nenechte ujít, čeká vás příjemná zábava.
U příležitosti 70. narozenin legendárního
mistra baletu MIKHAILA BARYSHNIKOVA (nar. 27. 1. 1948) uvedeme záznam jeho
unikátního baletního vystoupení, baletního
duetu MIKHAIL BARYSHNIKOV – PROSTOR. V režii Jonase Akerlunda (režisér
klipů U2, MADONNA, LADY GAGA. METALLICA, RAMMSTEIN, ROLLING STONES, COLDPLAY aj.) zatančí nejslavnější
tanečník světa Mikhail Baryshnikov a Ana

Schodiště), kytarista Mirek Linhart
(též YoYo Band) a baskytarista Martin
Štec (ex-Vltava, Ivan Hlas, M. Rottrová). Vstupné 180 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS.

Laguna. Moderní duet nastudoval uznávaný
švédský choreograf MATS EK. Zážitkových
třicet minut baletního vystoupení Mikhaila
Baryshnikova s jeho následnou reprízou pro
umocnění zážitku si můžete vychutnat v pondělí 29. 1. 2018 od 18.00 hodin z našeho ﬁlmového plátna.
V Komorním klubu rozjíždíme leden tradiční akcí Novoroční koncert tří tenorů. Pak
budeme lehce cestovat, tentokrát si zajedeme
do Peru s Radimem Ptáčkem, ale můžeme se
těšit i na country skupinu Poutníci.
V kulturním domě K-TRIO můžete navštívit výstavu obrazů ŽENY V MANÉŽI bohumínské umělecké skupiny BART, vernisáž se
uskuteční 10. ledna od 17 hodin.
Luboše Pospíšila &5P můžeme pojmenovat jako legendu bigbítové české hudební scény
s hlasem, který si nespletete. Protagonistův
jedinečný tenor doprovodí bubenice Pája Táboříková (též Jasná páka), klávesista Ondřej Fencl
(též V. Merta trio, Marsyas, Schodiště), kytarista Mirek Linhart (též YoYo Band) a baskytarista Martin Štec (ex-Vltava, Ivan Hlas,
M. Rottrová).
V novém roce nesmíme zapomenout ani
na nejmenší diváky, kteří patří k naším oblíbeným návštěvníkům. Rok 2018 budeme začínat zvesela, karnevalovým rejem s klaunem
Hopsalínem a jeho zvířátky.
Podrobné informace o akcích, přihlášky
a další nabídku naleznete na www.kzoj.cz
a na Facebookových proﬁlech Kulturního
domu K-TRIO a Kino Luna.
Zůstaňte s námi po celý rok 2018!

čení pro maminky s dětmi, Folklorní
soubor Malá Morava
Kurzy pro dospělé: Kalanetika,
Superkalanetika, P - Class, Pilates
s Bosu, Cvičení - prevence bolesti
zad, Cvičení pro seniory, Cvičení
na míčích, Čchi-Kung, Jóga, Hatha
jóga, Rádža jóga, Latina dance,
Zumba, Linie, Body styling, strečink
a relaxace, Taneční pro manželské
páry a partnerské dvojice, Břišní
tance, Havajské tance, Fit dance
Vzdělávací semináře: Výuka anglického jazyka, Numerologie a tarot pro
mírně pokročilé, Pranajama - dechové
techniky pro jogíny i nejogíny, Automatická - intuitivní kresba a relaxace

Renáta Valerie Nešporek,
Monika Urbanová a Jana Dulíková
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o.

Dětem

17. a 18. 1. od 8.00 do 13.30
Soutěžní projekt ŘEMESLO MÁ
ZLATÉ DNO
Pro žáky devátých tříd základních
škol se na interaktivních stanovištích
Vzdělávání, relax, kurzy
prezentují konkrétní řemesla. Pod
9. 1. v 17.30
odborným vedením si žáci ověří
ROk 2018 Z POHLEDU ASTROLOGIE
vlastní předpoklady pro různorodé
Co nám přinese rok 2018 z pohledu
odborné činnosti. Soutěží přihlášená
astrologie poodhalí Mgr. Anna Kudešestičlenná družstva. Pro nesoutěžící
lová. Dle postavení planet v horoskožáky je připravený doprovodný propu budeme usuzovat na změny, které
gram. Podrobné informace na
v novém roce nastanou, rozebereme
www.kzoj.cz, Ingrid Červeňová
zásadní společenská témata, se
tel.: 596 721 488, 731 472 996
kterými budeme konfrontováni,
21. 1. v 10.00
a budeme hledat odpovědi na důležiKARNEVAL SE ZVÍŘÁTKY
té celosvětové otázky. Vstupné 60 Kč,
Zábavný pořad pro děti s klaunem
předprodej KD K-TRIO
Výstavy
Hopsalínem. Vstupné 60 Kč, předpro2. 1. – 31. 1. od 8.00 do 18.00
PROCHÁZKA FANTAZIÍ, prodejní výsta- dej KD K-TRIO.
ZÁPIS DO KURZŮ
va obrazů E. Vontorové a I. Egertové.
Kurzy pro děti: Výuka hry na kytaru,
Komorní klub
saxofon, keyboard, akordeon, Kresle- 10. 1. v 17.00 ŽENY V MANÉŽI –
ní a malování, Břišní tance, Hip Hop, výstava obrazů bohumínské umělec- Velﬂíkova 8
Disco dance, Taneční klub MINI, Cvi- ké skupiny BART.
Ostrava-Hrabůvka
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Animovaný / zábavný pro celou rodinu, české znění, 99 minut. Vstupné
130 Kč, děti 110 Kč.
2. – 3. 1. v 17.15
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
/2D/ (Star Wars: The Last Jedi, USA
2017)
Akční / dobrodružný / fantasy / sci-ﬁ,
české titulky, přístupný, 150 minut.
Vstupné 120 Kč.
2. – 3. 1. ve 20.00
ZTRACEN V DŽUNGLI (Jungle, Austrálie / Kolumbie 2017)
Akční / dobrodružný / drama / thriller,
české titulky, od 12 let, 115 minut.
Vstupné 110 Kč.
4. – 17. 1. v 15.30
ČERTOVINY (ČR 2018)
Pohádkový příběh pro celou rodinu,
režie Zdeněk Troška, 101 minut.
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
4. – 7. 1. v 17.45
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN (The Greatest
Showman, USA 2017)
Muzikál / drama / romantický / životopisný, české titulky, přístupný,
97 minut. Vstupné 120 Kč.
4. – 7. 1. ve 20.00
INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ (InsiKino LUNA
dious: The Last Key, USA / Kanada
Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
2018)
tel.: 596 751 712, www.kzoj.cz,
Drama / horor / mysteriózní, české
www.facebook.com/kinolunaostrava titulky, od 15 let, 103 minut. Vstupné
120 Kč.
1. 1. KINO NEHRAJE
8. 1. v 17.45
KVARTETO (ČR 2017)
2. – 3. 1. v 15.15
Komedie, režie Miroslav Krobot, od
FERDINAND /2D/ (The Story of Fer12 let, 93 minut. Vstupné 60 Kč.
dinand, USA 2017)
tel. 596 739 107, www.kzoj.cz,
https://www.facebook.com/kdktrio
7. 1. v 17.00
NOVOROČNÍ KONCERT TŘÍ TENORŮ
Peter Svetlík, Václav Morys, Juraj
Nociar - zpěv
Regina Bednaříková – klavír, v programu zazní G. Verdi, G. Donizetti,
A. Dvořák, F. Lehár, E.di Capua aj.,
vstupné 140 Kč /v ceně je novoroční
přípitek/, KD K-TRIO, OIS a v den
akce od 16.30 na místě
18. 1. v 18.00
PERU
Cestopisná přednáška s projekcí
Radima Ptáčka. Vstupné 60 Kč,
předprodej KD K-TRIO a v den akce
na místě od 17.30.
23. 1. v 19.00
POUTNÍCI
Koncert. Kapela hraje už od roku
1970 a je známa svým osobitým přístupem k písním ve stylu bluegrassu
a country a také svými vlastními
skladbami, které přesáhly rámec
těchto stylů a některé z nich u nás,
dá se říct, již zlidověly. Vstupné
130 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS.

8. – 10. 1. v 19.45
VELKÁ HRA (Molly´s Game, USA
2017)
Drama / životopisný, české titulky,
od 15 let, 140 minut. Vstupné 110 Kč.
9. 1. v 17.45
KOLO ZÁZRAKŮ (Wonder Wheel,
USA 2017)
Drama, české titulky, od 12 let,
101 minut. Vstupné 100 Kč.
10. 1. v 17.45
TOM OF FINLAND (Tom of Finland,
Finsko/Švédsko/Dánsko/Německo/
USA 2017)
Životopisný / drama, české titulky,
od 12 let, 115 minut. Vstupné 80 Kč.
11. 1. v 17.45
ŠPINDL (ČR 2017)
Zimní komedie, režie Milan Cieslar,
od 12 let, 98 minut. Vstupné 110 Kč.
11. 1. ve 20.00
MOTÖRHEAD – CLEAN YOUR
CLOCK (Velká Británie 2016)
Unikátní záznam koncertu legendárních MOTÖRHEAD - Clean Your
Clock je posledním zaznamenaným
koncertem kapely, který uvádíme
v rámci projektu „pouze pro jeden
večer“. Lemmy Kilmister - jediný
a jedinečný, kmotr metalu, Mikkey
Dee - nejlepší bubeník světa, Phil
Campbell - kytarista, který hrál
s MOTÖRHEAD 31, let jsou hudebními ikonami, před kterými se klaní
doslova každý profesionál a fanoušek
rocku. České titulky. Vstupné 120 Kč.
12. – 14. 1. v 18.00
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
/2D/ (Star Wars: The Last Jedi, USA
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2017). Akční / dobrodružný / fantasy
/ sci-ﬁ, české znění, přístupný,
150 minut. Vstupné 120 Kč.
14. 1. v 10.00
DVANÁCT MĚSÍČKŮ II. (ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší,
69 minut. Vstupné 30 Kč.
15. 1. v 17.30
PŘÁNÍ K MÁNÍ (ČR 2017)
Vánoční / komedie / rodinný, režie Vít
Karas, přístupný, 105 minut. Vstupné
60 Kč.
15. – 17. 1. v 19.45
ZMENŠOVÁNÍ (Downsizing, USA
2017)
Komedie / sci-ﬁ / drama, české
titulky, od 12 let, 135 minut. Vstupné
120 Kč.
16. 1. v 17.30
HORA MEZI NÁMI (The Mountain
Between Us, USA 2017)
Dobrodružný / romantický / drama,
české titulky, od 12 let, 109 minut.
Vstupné 60 Kč.
17. 1. v 17.30
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA (Darkest
Hour, Velká Británie 2017)
Drama / historický / válečný, české
titulky, od 12 let,
125 minut. Vstupné 110 Kč.
18. – 21. 1. v 15.30
PŘÍŠERÁKOVI (Happy Family, Velká
Británie/ Něm. 2017)
Animovaný / rodinný, české znění,
přístupný, 96 minut.
Vstupné 80 Kč.
18. – 21. 1. v 17.45
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ

www.ovajih.cz
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VĚCI (ČR 2018). Komedie režiséra
Filipa Renče podle scénáře Haliny
Pawlowské, od 12 let, 90 minut.
Vstupné 120 Kč.
18. – 21. 1. ve 20.00
CIZINEC VE VLAKU (The Commuter,
USA 2018)
Akční / thriller, české titulky,
od 12 let, 105 minut.
Vstupné 110 Kč.
22. – 24. 1. v 15.30
FERDINAND /2D/ (The Story of Ferdinand, USA 2017)
Animovaný / zábavný pro celou rodinu, české znění, 99 minut. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč.
22. 1. v 17.45
ŠPINDL (ČR 2017)
Zimní komedie, režie Milan Cieslar,
od 12 let, 98 minut. Vstupné 60 Kč.
22. – 24. 1. ve 20.00
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ
VĚCI (ČR 2018)
Komedie režiséra Filipa Renče podle
scénáře Haliny Pawlowské, od 12 let,
90 minut.
Vstupné 120 Kč.
23. 1. v 17.45
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ (Earth: One Amazing Day,
Velká Británie / Čína 2017)
Dokumentární, české znění, přístupný, 95 minut. Vstupné 60 Kč.
24. 1. v 17.45
MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘANÍ (The
Place, Itálie 2017)
Drama / mysteriózní / fantasy, české
titulky, od 12 let, 105 minut.
Po diváckém úspěchu Festivalu italských ﬁlmů je novinkou roku 2018
Cinema italiano, v rámci kterého kino
Luna uvede ve svém programu pravidelně jednou měsíčně nejen snímky
ze zlatého fondu italské kinematograﬁe, ale také současnou italskou
ﬁlmovou tvorbu.
Nejnovější italský snímek Paola
Genoveseho, autora komediálního
hitu Naprostí cizinci, znovu obrací
pozornost k našim nevysloveným
touhám. Pro dokonalý prožitek
ke každé vstupence italské rozmarýnové tyčinky úplně gratis! Vstupné
90 Kč.
25. – 31. 1. v 15.30
COCO /2D/ (Coco, USA 2017)
Animovaný / rodinný, české znění,
přístupný, 109 minut. Vstupné
130 Kč, děti 110 Kč.
25. – 30. 1. (mimo 29. 1.) v 17.45
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ
VĚCI (ČR 2018)
Komedie režiséra Filipa Renče podle
scénáře Haliny Pawlowské, od 12 let,
90 minut.
Vstupné 120 Kč.
25. – 28. 1. v 19.45
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
(Maze Runner: The Death Cure, USA
2018)
Akčí / thriller / sci-ﬁ, české titulky,
od 12 let, 140 minut. Vstupné 130 Kč.
28. 1. v 10.00
ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Filmové pásmo pro nejmenší,
76 minut. Vstupné 30 Kč.
Čert a Káča. Mikeš straší. V čertích
službách. Mikeš čaruje.

29. 1. v 18.00
MIKHAIL BARYSHNIKOV – PROSTOR
U příležitosti 70. narozenin legendárního mistra baletu MIKHAILA
BARYSHNIKOVA uvádíme záznam
jeho unikátního baletního vystoupení.
V režii Jonase Akerlunda (režisér
klipů U2, MADONNA, LADY GAGA.
METALLICA, RAMMSTEIN, ROLLING
STONES, COLDPLAY aj.) zatančí
nejslavnější tanečník světa Mikhail
Baryshnikov a Ana Laguna. Moderní
duet nastudoval uznávaný švédský
choreograf MATS EK. Zážitkových
třicet minut baletního vystoupení
Mikhaila Baryshnikova s jeho následnou reprízou pro umocnění zážitku
si můžete vychutnat z ﬁlmového
plátna.
Vstupné 60 Kč.
29. – 31. 1. v 19.45
VŠECHNY PRACHY SVĚTA (All the
Money in the World, USA 2017)
Krimi / drama / mysteriózní / thriller,
české titulky od 15 let, 132 minut.
Vstupné 110 Kč.
31. 1. v 17.45
S LÁSKOU VINCENT (Loving Vincent,
Velká Británie / Polsko 2017)
Animovaný / krimi / drama, české
titulky, od 12 let, 90 minut. Vstupné
90 Kč.

Dům kultury AKORD
Nám. SNP 1, tel.: 596 762 511,
e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz / www.facebook.
com/dkakord
9. 1. - 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů. Hudba
k poslechu a tanci: PETESAX.
Vstup zdarma
10. 1. - 18:00 / Klub Akord
S DRONEM NAD ISLANDEM
Přednáška Radima Kolibíka, který
nám přiblíží Island pomocí netradičních záběrů pořízených létající kamerou. Součástí besedy bude zahájení
výstavy jeho velkoformátových fotograﬁí ve vestibulu DK Akord.
Vstupné 90 Kč
13. 1. - 9:00
SOBOTA V POHYBU
Přijďte si do Akordu nejen zacvičit,
ale také se pobavit, udělat něco
pro sebe, pro svou postavu, vzhled
i zdraví. Čeká vás bohatý cvičební
program, příjemní a zkušení lektoři,
komplexní cvičení na zpevnění celého těla, oběd, přednáška, vizážistka,
relaxace. Vstupné: 660 Kč (oběd
v ceně)
14. 1. – 18:00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Večer pro milovníky společenských
tanců. Hudební režie: Vladimír Koždoň. Vstupné 99 Kč
17. 1. - 19:00
Neil Simon:
BOSÉ NOHY V PARKU – Agentura
Harlekýn
Komedie o tom, jak je důležité procházet se bosýma nohama v parku,
když chceme s tím druhým projít
celým životem. Hrají Veronika
Freimanová, Rudolf Hrušínský
a další.Vstupné 370, 320 a 270 Kč

20. 1. – 20:00 / Klub Akord
DISKOPLES
Diskotékový večer s hudbou pro
všechny generace. Hraje DJ Sun.
Vstupné 230 a 180 Kč
21. 1. – 16:00 / Klub Akord
DĚTSKÝ KARNEVAL
Maškarní rej pro nejmenší se Zdeňkem Kačorem. Vstupné 90 Kč
24. 1. – 19:00
Jean Robert-Charrier:
PRO TEBE COKOLIV – Divadlo Kalich
Francouzská komedie pro sedm
herců a králíka.
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček,
David Suchařípa a další. Režie: Petr
Kracík. Vstupné 400, 350, 300
a 200 Kč
25. 1. - 18:00
INTIMNĚ ŽENÁM 2 – Ženská cykličnost
Další z besed pro ženy s Evou Nesrstovou. Vstupné: předprodej 200 Kč,
na místě 250 Kč
26. 1. – 18:00
2. PLES MAGAZÍNU LEČO
Pro lidi, kteří se rádi baví. Příjemná
hudba k poslechu, latinskoamerické taneční vystoupení, tombola,
večerem provede Vladimír Polák.
Vystoupí Ilona Csáková a Markéta
Konvičková. Vstupné: bez večeře
320 Kč, s večeří 420 Kč
31. 1. – 18:00
Marian Volanský: TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA V PRAXI
Přednáška na téma dietetika (jak se
stravovat), orgánová psychosomatika
(vliv emocí na orgány) a jednotlivé
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cviky Qigong pro období přelomu
zimy a jara z pohledu tradiční čínské
medicíny. Vstupné 90 Kč

PŘIPRAVUJEME
3. 2. / Klub Akord
LENKA LO HRŮZOVÁ
Vítězka Hlasu Československa 2014
se představí se svou rockovou kapelou LoGarytmy i s blues-rockovým
projektem Lo & The Calling Heart.
Křest klipu „Rouhání“. Host: Comar
in the Cube – syrová lyrika a akustická divočina Honzy Comara Ražnoka.
Vstupné dobrovolné + speciální VIP
vstupenky s bonusem
5. 2. – 19:00
Eduardo De Filippo:
FILUMENA MARTURANO – Agentura Harlekýn
Manželství po italsku s dojetím
a komikou. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala
k oltáři zhýralého boháče a pro
své syny zabezpečila rodinu. Vždyť
děti jsou přece děti! Simona Stašová a Svatopluk Skopal v hlavních
rolích slavné tragikomedie, která patří
k tomu nejlepšímu z italské tvorby.
Vstupné 410, 360, 310 a 200 Kč
7. a 8. 2. – 19:00
AKT – Divadlo Járy Cimrmana
Cimrmani konečně v Akordu! Hrajeme 2 představení, vždy
od 19:00. Pořadatelem akce je
Divadelní agentura MB. Vstupenky
k zakoupení pouze u paní Beránkové – tel. 604 235 891. Vstupné 500,
470 a 360 Kč

KULTURNÍ SERVIS
9. 2. – 19:30
26. Reprezentační ples městského
obvodu Ostrava-Jih
Tradiční ples se zábavným programem, tentokrát v latinskoamerickém
stylu. V programu vystoupí DAN
NEKONEČNÝ, kouzelník RICHARD
NEDVĚD a další. Vstupné 500, 450
a 400 Kč
16. 2. – 19:00
9. OLDIES PLES
K tanci a poslechu zahraje skupina
NEBRATŘI + DJ. Hostem večera
bude Ilona Csáková. Tešit se můžete
jako vždy na bohatou tombolu, kde
hlavní cenou bude notebook a mnoho
dalších věcí. Jak se zdá, dorazí
i mistr kouzel Filip Dadej. A překvapení večera? Nechte se překvapit
na místě … Vstupné: 350 Kč bez
večeře, 450 Kč s večeří
17. 2. – 19:30
MANDRAGE – Tour 2018
Mandrage novinkou Slečno, já se
omlouvám navazují na své starší hity
Hledá se žena, Františkovy Lázně,
Šrouby a matice nebo Brouci. Opětovně potvrzují svoji pozici na české
hudební scéně, kde patří k nejžádanějším koncertním kapelám. Nezbývá
než se těšit na jejich nové album,
ke kterému vyrazí na turné začátkem února 2018.Vstupné: DK Akord
350 Kč, Ticketstream 375 Kč, v den
akce 400 Kč
21. a 22. 2. – 19:00
Petr Zelenka:
VĚRA – Studio DVA divadlo
Ironická komedie, jež je sondou
do zábavního průmyslu a cynické
doby, která pokrytecky hlásá, že
cynismus už není v módě. Příběh
o výsluní a pádu ambiciózních
jedinců. Hrají: Ivana Chýlková, Bolek
Polívka, Jana Stryková, Sabina
Remundová, v alternacích Roman
Zach, Kryštof Hádek a další.
Režie: Alice Nellis.
Hrajeme dvě představení:
21. 2. v rámci Podzimního předplatného a 22. 2. mimo předplatné.
Vstupné 570, 500, 450 a 400 Kč
25. 2. – 16:00 / Velký sál
KARNEVAL S MYŠKOU KLÁRKOU
A VEVERKOU TERKOU
Velký maškarní rej pro děti s oblíbenými pohádkovými postavičkami.
Vstupné 90 Kč
28. 2.
- 19:00
CIGÁNSKI DIABLI – GYPSY DEVILS
Jeden z nejlepších orchestrů v kategorii etno a World Music. Sedm
výjimečných hudebníků ze Slovenska
přináší originální, svěží aranže, neobvyklé hudební kombinace a novou
image a temperament.
V rámci hudebního předplatného pro
jaro 2018 + doprodej vstupenek
14. 3.
- 19:00
Yasmina Reza:
3 VERZE ŽIVOTA – Divadlo Verze
Komedie známé francouzské autorky.
Dva manželské páry prožijí tři varianty
téhož večírku. Stačí jedno špatně zvolené slovo ve špatnou chvíli a všechno
je jinak... Režie: Thomas Zielinski.
Hrají: Linda Rybová, David Prachař,
Igor Chmela a Jana Janěková ml.
V rámci divadelního předplatného pro
jaro 2018 + doprodej vstupenek

platné hodinové školení pro naše
čtenáře seniory; určeno začátečníkům a mírně pokročilým, je nutné se
předem objednat

21. 3.
- 19:00
KONCERT K POCTĚ PACA DE LUCÍA
Den plný ﬂamenca se slovenským kytaristou Morenitem de Triana
(Stano Kohútek) a jeho hosty, kde
zazní největší Pacovy hity. Akci doplní projekce ﬁlmu o Pacově životě,
přednáška a workshop hry na cajon.
V rámci hudebního předplatného pro
jaro 2018 + doprodej vstupenek
24. 3.
JARNÍ EROTICKÝ PLES
30. 3. – 19:00
Oscar Wilde:
LORDI – Serge Art
Skandální salonní komedie o třech
rozpustilých slovenských lordech,
kteří si v Londýně rozdělují dámy
a za sexuální zážitky s nimi si nadělují červené a černé body. Jednoho
večera však poruší svá pravidla
a dojde ke katastrofě… Londýn
1896 – Praha 2006. Světová premiéra nedokončené, zapomenuté
a nedávno objevené hry Oscara Wildea. Režie: Peter Serge Butko
Hrají: Filip Rajmont, Martin Hofmann,
Peter Serge Butko, Martin Kotecký
alt. Mário Boa

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

Dr. MARTÍNKA
13. 1. 9.00 - 11.30
ZVÍŘÁTKA SEVERU - výtvarná dílna;
vyrábíme jednoduché losy pro všechny milovníky lesa a jeho obyvatel
20. 1. 9.00
TANGO - dramatizace skutečného příběhu jedné tučňáčí rodiny
z newyorské ZOO, spojená s výtvarnou dílnou; v rámci knihovnického
klubu Martínek pro děti předškolního
věku a jejich rodiče
celý měsíc během půjčování
SPORTU ZDAR! - tematická výstavka knih zaměřená nejen na zimní
sporty
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro
dětské čtenáře knihovny zaměřená
na četbu a znalosti přečtených knih
INTERNET PRO SENIORY - bez-

21. 1. Ostravské sportovní ligy –
aerobic, info: p. Nováček
21. 1. Netradiční zimní olympiáda,
info: p. Válková
26.–27. 1. Čertoviny – sraz táboroVÝŠKOVICE
vých dětí, info: p. Kovářová
GALERIE U LESA
PRVNÍ A POSLEDNÍ - výstava kreseb 3. 2. Karneval, info: p. Kiková
paní Miroslavy Staníčkové
4. 1. 16.00
Pobočka V Zálomu 1,
KORUNA PRO KRÁLE - tvůrčí dílna; Pískové Doly, tel. 724 034 750
výroba koruny
18. 1. Zimní výtvarná dílna pro malé
11. 1. 16.00
i velké, info: p. Červená
DO ZIMY I DO TEPLA - tvůrčí dílna;
24. 1. Workshop Henny,
výroba sněhuláka z bublinek
info: p. Kiková
18. 1. 16.00
ZVÍŘÁTKŮM NA STOPĚ - zábavné
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
soutěžní odpoledne
Ruská 135/3077,
25. 1. 16.00
700 30 Ostrava–Zábřeh
POLÁRNÍ PUTOVÁNÍ - veřejné čtení; Tel.: 59 67 07 303
severská dobrodružství malé sněho- e-mail: ova@arena-vitkovice
vé vločky
www.arena-vitkovice.cz
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro
dětské čtenáře knihovny zaměřená
3. 1. v 17,30 HC VÍTKOVICE RIDERA
na četbu a znalosti přečtených knih
– HC ŠKODA PLZEŇ
utkání hokejové extraligy
ZÁVODNÍ
7. 1. v 16,00 HC VÍTKOVICE RIDERA
4. 1. - 18. 1. během půjčování
– HC VERVA LITVÍNOV
KALENDÁŘ NENÍ LHÁŘ - dílna; tvor- utkání hokejové extraligy
ba veselého kalendáře na rok 2018
19. 1. v 17,30 HC VÍTKOVICE RIDE24. 1. 16.00 - 17.30
RA – HC OLOMOUC
V ZAJETÍ TECHNIKY - beseda
utkání hokejové extraligy
s projekcí s aktivní účastí kronikáře
26. 1. v 17,30 HC VÍTKOVICE RIDEobvodu Ostrava-Jih Mgr. Petra Přen- RA – HC OCELÁŘI TŘINEC
díka. Společně se zamyslíme nad
utkání hokejové extraligy
vymoženostmi moderní doby, jak se
30. 1. v 17,30 HC VÍTKOVICE RIDEžilo bez nich, zda nebylo lépe bez
RA – PIRÁTI CHOMUTOV
některých z nich.
utkání hokejové extraligy
celý měsíc během půjčování
ZA HRDINY Z POHÁDEK - soutěž
Atletická hala
pro starší děti
25. 1. v 17,00 hod. CZECH INDOOR
KDO JE HODNÝ, KDO JE ZLÝ? GALA 2018 – OSTRAVSKÁ LAŤKA
doplňovačka pro mladší děti
prestižní mezinárodní atletický mítink
ZNALOSTNÍ VŠEHOCHUŤ - test pro
Multifunkční hala
mládež a dospělé čtenáře

GURŤJEVOVA

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
soboty a neděle 16,30–18,30 hod.

15. 1. - 30. 1. během půjčování
ZIMOHRÁTKY - soutěž
15. 1. - 30. 1. během půjčování
ZIMOHRÁTKY - tvůrčí dílna
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro
dětské čtenáře knihovny zaměřená
na četbu a znalosti přečtených knih

Zázemí pro tenis, ﬂorbal, futsal,
badminton, basketbal, stolní tenis,
házenou, volejbal i nohejbal.
Horní 287/81, Ostrava–Dubina, tel.:
721 177 300, www.scdubina.cz

Středisko volného času
Ostrava-Zábřeh
Gurťjevova 8, tel. 596 746 062,
www.svczabreh.cz
Na všech recepcích probíhají zápisy
do kroužků a kurzů na 2. pololetí.
Kurz Klubko začíná od 9. 1. 2018.
Kurz Ptáčata začíná 5. 1. 2018
6. 1. Tvořivá sobota, info: p. Střeláková
6. 1. Ladovská zima, info: p. Švagera
19. 1. Novoroční světýlka, info:
p. Střeláková
20. 1. Ostravské sportovní ligy – ﬂorbal, info: p.Nováček
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Sportovní centrum Dubina

6. 1. 2018 08:00 – 16:30
Futsal – I.S.C. SPORTS s.r.o. (Golden
Tour Ostrava 2018)
7. 1. 2018 08:00 – 15:30
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice
(Muži Mustang)
8. 1. 2018 08:00 – 13:00
Florbal – OR AŠSK ČR (základní
školy)
10. 1. 2018 08:00 – 13:00
Florbal – OR AŠSK ČR (základní
školy)
10. 1. 2018
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice
(Tipsport extraliga)
11. 1. 2018 08:00 – 13:00
Florbal – OR AŠSK ČR (základní školy)

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS
12. 1. 2018 08:00 – 13:00
Florbal – OR AŠSK ČR (základní
školy)
12. 1. 2018 20:00
Futsal - Baník Ostrava (2. liga
futsalu)
13. 1. 2018 08:00 – 12:00
Futsal – MFK Vítkovice (žákyně)
20. 1. 2018 08:00 – 15:30
Futsal – I.S.C. SPORTS s.r.o. (Golden
Tour Ostrava 2017)
20. 1. 2018 16:00 – 21:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice
(starší žáci B)
21. 1. 2018 08:00 – 13:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice
(elévové draci)
21. 1. 2018 13:30 – 18:30
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice
(elévové aligátoři)
24. 1. 2018 08:00 – 13:00
Florbal – OR AŠSK ČR (základní
školy)
27. 1. 2018 08:00 – 17:30
Florbal - 1.SC Tempish Vítkovice
(veteráni)
27. 1. 2018 18:30
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice
(juniorky)
28. 1. 2018 11:00
Florbal - 1.SC Tempish Vítkovice
(juniorky)

28. 1. 2018 14:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice
(extraliga žen)
28. 1. 2018 17:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice
(Tipsport extraliga muži )

Charita Ostrava
Charitní středisko Gabriel
Čujkovova 3165/40a
700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel. 731 131 951, 737 610 758
www.ostrava charita.cz
4. 1.–13. 2. 2018 Výstava fotograﬁí
Dušana Stračánka
5. 1. v 10,00 hod.
Panenky jako suvenýry ze světa:
návštěva výstavy v ostravském
muzeu. Vstupné 50 . Sraz na zastávce tramvaje Kotva.

10. 1. ve 14,00 hod.
Kavárna pro pamětníky: Novoroční
setkání – o.p.s. Živá paměť

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

16. 1. v 16,00 hod
Odpoledne s písničkou: Písničky
k tanci i poslechu.
Hraje Big Band - KOMBAJN

23. 1. v 14,00 hod.
Čeští muzikanti v cizině: Přednáška
paní Mileny Slawíkové

Akce ke 100. výročí vzniku republiky
termín

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

ORGANIZÁTOR

ÚNOR
6.2.

Senior klub - cesta za sny

DK AKORD

DK AKORD

9.2.

Ples obvodu

DK AKORD

ÚMOb Jih

DK AKORD

DK AKORD

BŘEZEN
11.3.

Ples seniorů

V tajence se skrývá informace, čím je rok 2018 tak významný.
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SERVIS
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v lednu
PO 15. 1. 2018
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 18
V. Jiříkovského 17, 22
J. Maluchy 9, 18
J. Matuška 32
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27

Stadická 13
ST 17. 1. 2018
Dr. Martínka 5, 30, 33, 59
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly
x L. Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. Lyska

ÚT 16. 1. 2018
Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Na Obecní 6

ČT 18. 1. 2018
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16

U Lesa 39
Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80
PO 22. 1. 2018
Provaznická 1, 11, 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 58
Hasičská 60

ÚT 23. 1. 2018
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 1
ST 24. 1. 2018
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16

U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 10
Hulvácká 22
ČT 25. 1. 2018
Horymírova 30, 114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 7, 35

Nabídka volných stání pro vozidla i motorky
Volná stání
pro
motorky

Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

01 Fr. Formana

Dubina

PP

1, 4, 10, 14, 17, 20, 22, 27, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 47, 48, 49, 56, 58, 59, 60, 62

41 B. Václavka

Bělský Les

PP

1, 19/1, 20, 35

42 B. Václavka

Bělský Les

PP

19/2, 20, 41/1, 41/2

51 L. Hosáka

Bělský Les

PP

40/1

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

Můžete nás najít na www.ovajih.cz nebo www.facebook.com/mob.ovajih
KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář
Místostarostka
Věra Válková
Místostarosta
RNDr. František Staněk, Ph.D.
Místostarostka
Ing. Hana Tichánková
Místostarosta
Bc. František Dehner
Členka rady
Markéta Langrová
Člen rady
Ing. Adam Rykala
Člen rady
Ing. Otakar Šimík
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík

Odbor hospodářské správy
Ing. Radim Navrátil
Odbor správních činností
Mgr. Radek Drong
Odbor majetkový
Mgr. Andrea Miškaříková
Odbor právní
Mgr. Petr Mentlík
Odbor ﬁnancí a rozpočtu
Ing. Kateřina Blahová
Odbor dopravy a komunálních služeb
Mgr. Daniel Jeřábek
Odbor výstavby a životního prostředí
Ing. Petr Halfar
Odbor bytového a ostatního hospodářství
Ing. Růžena Hanslíková
Odbor investiční
Ing. Lubomír Burdík
Odbor sociální péče
PhDr. Linda Nováková-Palatá
Odbor strategického rozvoje,
vztahů s veřejností, školství a kultury
Ing. Gabriela Tóthová, DiS.
Odbor podpory volených orgánů
Bc. Renata Štroblíková
Oddělení kontroly a interního auditu
Ing. Bc. Jarmila Capová
Oddělení veřejných zakázek
Bc. Kateřina Gemrotová
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
599 430 331
599 430 268

599 430 469
599 430 293
599 430 420
599 430 268
599 430 260
599 430 211
599 430 207
599 430 256
599 430 382
599 430 450
599 430 132
599 430 289
599 430 456
599 430 395

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: 4. 1. 2018 • Číslo: 1 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 1. 2018 • Foto: Ohňostroj / Jiří Urban
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INZERCE

Půjčky ihned
tel.: 602 581 133
Diskrétnost a rychlé jednání

SC-372075/01

Půjčujeme peníze proti zástavě nemovitosti. Zastavíme dražbu,
vyplatíme exekuci, můžete dál bydlet v nemovitosti

KONTAKT NA INZERCI
Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE
DO ÚNOROVÉHO VYDÁNÍ
JIŽNÍCH LISTŮ JE JIŽ 17. 1. 2018.
Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište na uvedený kontakt.
Inzertní manažerka:

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

SC-372112/01

SC-372111/01

Iveta Šavelová

38
doručujeme do

domácností
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SC-370564/35

SC-370767/53

SC-371760/01

www.ceskydomov.cz

INZERCE

Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o.
Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Škola zřízena pro žáky podle § 16, odst. 9, školského zákona

Máme pro Vaše dítě to nejlepší
Přijímáme jen děti a žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami /děti a žáky s kombinací zdravotního postižení/
•
•
•
•

školné 500,-Kč/ měsíc
vzdělávání ve velmi malých skupinách dětí a žáků
logopedická péče s dohledem klinického logopeda
výuka alternativní komunikace – pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami /MP,PAS, EPI, Down. syndr., ADHD/
• svoz a rozvoz dětí a žáků /a další doplňkové služby /
Těšíme se na Vás !

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

SC-371736/03

SC-371756/03

TEL.: 602 713 226

Spočítat

to půjčkám není
žádná věda.
ÚROK JEN

PRESTO Půjčka – Sloučení úvěrů

2,6 %
p. a.

PRO
KAŽDÉHO

Každý může ušetřit s úrokem jen 2,6 % p. a. za řádné splácení.
Navštivte nás na naší pobočce, která je stále v provozu i v průběhu rekonstrukce okolí.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Horní 1642/55a, Ostrava-Hrabůvka

Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 202 000 Kč • Celková výše úvěru 237 688 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč a poplatek za pojištění ve výši 34 188 Kč • Doba trvání úvěru 84 měsíců
• Úroková sazba 7,9 % p. a. • Výše měsíční splátky 3 693 Kč • Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 13,84 % (při nesplnění podmínek řádného splácení) • Celková splatná částka 313 491 Kč, po započtení odměny
za řádné splacení 263 491 Kč, což odpovídá úrokové sazbě ve výši 2,6 % p. a. • Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu)
• Úroková sazba za řádné splácení jen 2,6 % p. a. odpovídá půjčce ve výši 200 000 Kč, 400 000 Kč a 600 000 Kč při splatnosti 84 měsíců a se sjednaným pojištěním schopnosti splácet • Odměna za řádné
splacení půjčky se vztahuje jen na PRESTO Půjčku – Sloučení úvěrů v minimální výši 200 000 Kč (včetně případného navýšení o dodatečné prostředky), a to i bez sjednání pojištění schopnosti splácet, s dobou
splatnosti 60–96 měsíců, při neuskutečnění předčasného splacení celé nebo části půjčky • Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.
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SC-371870/01

mob.: 725 920 739, www.unicreditbank.cz

SC-372017/01

SC-372006/01

INZERCE

SC-372087/01

uzávěrka únorového vydání
Jižních Listů je 17. 1. 2018
*\PQi]LXP2VWUDYD=iEĜHK

9ROJRJUDGVNiDSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
osmileté gymnázium
motto ŠVP: „Neuíme se pro školu, ale pro život“
 NYDOLWQtMD]\NRYiSĜtSUDYD
 ãLURNêYêEČUYROLWHOQêFKSĜHGPČWĤ
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SC-372059/01

SC-372043/01

ZZZJYR]F]

INZERCE

MASÉRSKÉ CENTRUM

Unika Relax Ostrava, sociální podnik

na Poliklinice Hrabůvka
AKCE NA LEDEN A ÚNOR

SLEVA
NA MAS
ÁŽE
LÁVOVÝ
MI
KAMEN
Y
Kontakt:

Provozní doba:

Dr. Martínka 1491/7
Ostrava Hrabůvka
Poliklinika Hrabůvka
1. patro, zóna A

pondělí až pátek 8.00 - 18.00 hod.

ª720 968 555

Masáže lávovými kameny
Masáž zad
Masáž šíje
Masáž zadní část těla (záda, dolní končetiny)
Celková masáž (záda, krk, ruce, nohy)
Masáž dolních končetin
Masáž horních končetin
Masáž obličeje
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Čas

Běžná cena

Cena se slevou*

40 min.
15 min.
75 min.
110 min.
50 min.
15 min.
20 min.

280 Kč
150 Kč
500 Kč
660 Kč
360 Kč
150 Kč
170 Kč

220 Kč
120 Kč
390 Kč
490 Kč
290 Kč
120 Kč
140 Kč

Relaxaci u nás si může dopřát každý!
Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

*slevu nelze uplatnit při platbě permanentkou
*sleva se nevztahuje na nákup permanentek a dárkových poukazů,
akce platí od 1. 1. 2018 do 28. 2. 2018
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SC-372055/01

WWW.UNIKARELAX.CZ

ZOOM

V prosinci jsme na Jihu rozsvěceli hned tři vánoční stromy. Ohlédněme se za vánoční atmosférou...
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