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AKTUÁLNĚ

Policista radí: nikoho domů nepouštějte a volejte policii

Podomní prodejci to zase zkoušejí
 Ačkoliv je podomní prodej na území statutárního města Ostravy zakázán už od roku 2013, prodejci všelijakých
služeb a pochybných předmětů to zase zkoušejí.

Událost byla předána k projednání příslušnému správnímu orgánu,“ uvedl Michal Maršo z úseku
prevence a propagace Městské
policie Ostrava.
V loňském roce řešili strážníci
v městském obvodu Ostrava-Jih
téměř třicet takovýchto případů.
„Hlídky městské policie se setkaly
s prodejem bezpečnostních dveří,
internetu i kosmetiky, nejčastěji

se však jednalo o nabídku energetických služeb,“ upřesnil Maršo.
Podle něj by se lidé, kterým někdo
zazvoní na dveře, měli řídit základním doporučením, a to nepouštět
do domů či bytů neznámé osoby.
„V případě, že se například
v chodbě domu setkají s podomními prodejci, nechť na místo
ihned přivolají městskou policii,“
radí policista.
(sed)

Oznámení o prodejcích, kteří obcházejí nájemníky domů
s nabídkami výhodné elektřiny, přijímali ostravští strážníci i v posledních měsících.
Nedávno tak zasahovali napří-

klad v jednom z domů na Dubině, kde prodejci od zdejších
obyvatel chtěli znát poskytovatele a cenu služeb.
„Následně jim nabízeli zprostředkování levnějších energií.

Síň se otevře

O křest knihy věnované historii
městského obvodu byl velký zájem

Jak vypadá opravená obřadní
síň? Radnice ji v sobotu 17. února
zpřístupní pro veřejnost, a to od
9 do 11 hodin. „Kromě prohlídky
chystáme pro návštěvníky i několik překvapení,“ láká starosta
obvodu Martin Bednář.
(red)

Bezplatná
právní poradna
Lidé, kteří by potřebovali radu
právníka a bojí se, že na něj nebudou mít peníze, mohou využít bezplatné poradny v prostorách Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih.
Rada městského obvodu totiž
rozhodla, že bezplatná právní
poradna pro občany bude fungovat i v roce 2018. Právní pomoc
je poskytována v rozsahu 3 hodiny týdně, a to každou středu
vždy od 13 do 16 hodin v kanceláři B 321 v budově B radnice.
Na konzultaci je nutno se předem telefonicky objednat na čísle
599 430 335 (sekretariát právního odboru).
(red) NA PODPISY autorů se stály v K-Triu fronty.

Kamery hlídají

 Velkému zájmu veřejnosti se těšil křest první fotograﬁcké knihy o historii městského obvodu Ostrava-Jih.

Díky čtyřem otočným kamerám, které jsou v provozu od dubna loňského roku, to už vandalové
a zloději nemají tak jednoduché.
V závěru roku 2017 záznamy
výrazně přispěly k objasnění
rozsáhlé trestné činnosti. Společnosti Ostravské městské lesy
a zeleň bylo odcizeno z Bělského
lesa dříví za téměř 70 tisíc korun.
Díky kamerovým záznamům
jsou však už zloději dopadeni.
Vandalové poničili také dva altány v Bělském lese – zničili okraje
ohniště a stůl. Podle předběžných
odhadů za jejich opravu vydá
městský obvod zhruba 25 tisíc
korun. I v tomto případě jsou už
pachatelé známi. Opravy by měly
být hotové do března.
(sed)

Křest se uskutečnil 18. ledna
v kulturním domě K-Trio v Hrabůvce. Knihu za přítomnosti kolektivu 5 autorů pokřtil starosta
obvodu Martin Bednář.
„Potěšil mě velký zájem obyvatel obvodu či zájemců o historii
a myslím, že kniha samotná bude
velmi populární mezi lidmi. Jsem
moc rád, že se publikaci podařilo
vydat,“ uvedl starosta Bednář.
Spokojen byl také kronikář
městského obvodu Petr Přendík, který se na vydání knihy
s názvem „Městský obvod Ostrava-Jih včera a dnes“ podílel.
„Na počtu lidí, kteří se křtu
zúčastnili, je vidět, že je zde velká mezera v historickém bádá-

ní, protože se historii obvodu
od doby, co vznikl, nikdo nevěnoval. Je hezké vidět, že historie
není opravdu ničím mrtvým a že
lidi zajímá,“ uvedl Přendík.

Sedm kapitol a 130 fotograﬁí
Kniha je rozdělena do sedmi kapitol. První se zaměřuje na vývoj prostoru obvodu
od pravěku do období průmyslové revoluce. V následující části
je přiblíženo období 20. století,
zaměřující se zde na správní vývoj od 1. světové války do současnosti a na znak obvodu. Další
tři kapitoly se věnují historii
původně samostatných vsí/obcí
Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka
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a Výškovice. Předposlední kapitola vybočuje z konceptu dělení
na jednotlivé katastrální obce
a zabývá se celým obvodem –
čtenáři se dozvědí o velkém plánu tzv. Jižního města, které bylo
z velké části vystavěno. Třeba
na území Dubiny a Bělského
Lesa, čemuž je věnována závěrečná kapitola.
Milovníci historie v knize naleznou 130 historických fotograﬁí a pohlednic z let 1898–2006.
Jak titul knihy napovídá, dílo se
nevěnuje jen minulosti, ale také
současnosti, neboť všechny fotograﬁe jsou doplněny o snímek,
který byl pořízen z identického
místa.
Kniha vyšla v nákladu 1500
kusů a zájemci si ji mohou koupit
v knihkupectví ABZ, Academia
a Kosmas.
(sed, gg)
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Lidé zvolili Miloše Zemana
ta z 84 443 oprávněných voličů.
V první prezidentské volbě
v roce 2013 přišlo na Jihu k urnám v prvním kole 50,29 procenta
voličů, v druhém kole byla účast
nižší – 49,89 procenta voličů. Pro
Miloše Zemana tehdy ve druhém
kole hlasovalo 69,65 procenta voličů. Hlas mu dalo 30 660 lidí. Jeho
soupeři Karlu Schwarzenbergovi
hodilo hlas 13 359 voličů.
(red)

Funkci prezidenta České republiky bude dalších 5 let vykonávat
Miloš Zeman. V druhém kole prezidentské volby, která se konala
26. a 27. ledna, porazil Jiřího Drahoše. Hlas mu dalo 2 853 390 voličů. V našem městském obvodu
Ostrava-Jih mu dalo hlas 32 103 voličů (67,02 %), pro jeho konkurenta
hlasovalo 15 796 občanů (32,97 %).
V prvním kole volby prezidenta
K urnám přišlo 57,26 procenta voličů. republiky hlasovalo 50,46 procen-

Tři králové prošli štědrým Jihem

Koledníci, kteří v první polovině ledna dle staré tradice koledovali ve městech a obcích po celé
České republice, navštívili také
naši radnici. Všem popřáli šťastný
nový rok a nejednu zárubeň dveří
opatřili nápisem K+M+B (Kris-

dárců ještě více, celkem 125 133
korun. Výtěžek půjde na hospic sv.
Lukáše, mobilní hospic, Charitní
středisko M. Magone, chráněné
dílny Charity sv. Alexandra i provoz šatníku pro lidi bez domova.

tus požehnej tomuto domu). Lidé
z radnice otevřeli svá srdce i peněženky a stejně jako obyvatelé Jihu
přispěli do Tříkrálové sbírky. Zatímco vloni se v našem městském
obvodu vybralo 77 715 korun, letos
to bylo díky vstřícnosti a štědrosti
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Na jaké akce se můžete v letošním roce těšit?
9. 2.
11. 3.
21.–22. 4.
27. 4.
29. 4.
19. 5.
25.–26. 5.
5. 6.
9. 6.
14. 7.
8. 9.

Ples obvodu v DK AKORD
Ples seniorů v DK AKORD
Prohlídky obvodu ke dni památek
Stavění májky u K-Tria
Výstava letců RAF v kině Luna
Den v lese v lesní školce v Bělském lese
Slavnosti a Pouť Jihu na bývalém fotbalovém hřišti vedle Vodního areálu Jih
v Zábřehu
Den dětí v lesní školce v Bělském lese
Léto na kole
Den s integrovaným záchranným systémem
v areálu IZS na Dubině
Noční sprint Hrabůvkou

20. 9.
MISS Babča v DK AKORD
27.–28. 9. Svatováclavské slavnosti piva na zámku
Zábřeh
Běh pro… Jméno i čas tradičního charitativního běhu od kostela sv. Ducha bude
upřesněn
27. 10.
Slavnosti ke 100. výročí Československé
republiky
O dalších akcích, na které vás městský obvod Ostrava-Jih
srdečně zve, vás budeme průběžně informovat.
(red)

Slovo starosty

Vážení občané,
milí čtenáři,
jedna z pranostik praví: Únor
bílý – pole sílí. Ve mně, navzdory
nedostatečné sněhové nadílce,
sílí jistota, že obyvatelé Jihu mají
srdce na pravém místě, smysl pro
spravedlnost, důvtip a pozitivní
přístup k životu. Věřil jsem v to,
ale opakovaná ujištění mne vždy
potěší. Potvrdila to nejen Tříkrálová sbírka, kdy jsme zástupcům
Charity otevřeli svá srdce i peněženky na pomoc potřebným.
K těm ostatně patří i naši senioři.
Více než dva tisíce z nich již může
využívat Senior expres díky snížení věkové hranice na 77 let.
Uražená hlava vánočního jelena,
který zářil pro radost dětí i dospělých u rondelu v Hrabůvce,
vyvolala solidární vlnu rozhořčení a veřejného odsouzení nesmyslného činu a jeho pachatelů.
Zbytečně smutná tečka za letošní
vánoční výzdobou, ke které bude
mít poslední slovo policie. Věci
jdou naštěstí často opravit, zkušenosti mohou ovlivnit budoucí
rozhodnutí a skutky. Zničení jelena přijde pachatele draho. Kromě ostudy zaplatí desítky tisíc,
které mohli jejich rodiny určitě
užít lépe. Zda se skutečně poučili,
ukáže čas … Budoucí historie…
Má podle vás smysl připomínat
si rozhodující milníky, které před
stovkami či desítkami let ovlivnily
náš současný život? Za mne rozhodně ano. Není třeba opakovat
špatná rozhodnutí. Podstatné
je nezapomínat na následky ani
generacemi osvědčené návody
k řešení. Posouzení je na každém
zvlášť. Stejně jako volba, kterou
akci městského obvodu Ostrava-Jih navštívíte. Tento rok jsme jich
pro vás s ohledem na „osmičková“ historická ohlédnutí připravili celou řadu. Věřím, že si užijete
všechny!
Těším se na viděnou
Martin Bednář

P. S. Děkuji, že jste zvolili
nového prezidenta Miloše Zemana. Věřím, že se s ním brzy
setkáme na Jihu.
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Proč nebylo během show vypnuto celé veřejné osvětlení? ptali se lidé

Novoroční ohňostroj opět nadchl diváky
 Nádherný, famózní,
děkujeme! Tak chválili lidé
letošní novoroční ohňostroj,
na který se opět ke kruhovému objezdu přijely podívat
tisíce lidí nejen z našeho
městského obvodu.
O tom, jaký byl a proč nebylo
vypnuto celé veřejné osvětlení,
jsme mluvili s vedoucím odboru
dopravy a komunálních služeb
městského úřadu Ostrava-Jih
Danielem Jeřábkem.
Ohlasy na ohňostroj svědčí
o tom, že se i letos lidem líbil.
Jak se líbil vám jako jednomu
z organizátorů?
Novoroční ohňostroj, který
1. ledna 2018 organizoval náš
odbor dopravy a komunálních
služeb společně s dalšími účastníky, hodnotím jako velmi kvalitní,
scénický, v obrazcích, s výškovým
ﬁnále, odpalovaný ze tří míst současně a podbarvený hudebním doprovodem. Odborná ﬁrma podle
nás opětovně odvedla profesionální a umělecky krásnou práci.
Můžete přiblížit, jaká pyrotechnika vytvořila všechny ty nádherné obrazce?
Použita byla pyrotechnika klasická, typu malé a střední válcové
a kulové pumy, především pivoňky, chryzantémy, dahlie, palmy
a jiřiny, to vše ve výšce cca 80
metrů. Dynamický závěr tvořilo
nespočetné množství hřmících
baterií a dělostřeleckých salv,
které doprovázely barevné kulové
pumy měnící tvary z pravidelných
koulí do rybiček, vos a včeliček
přes palmový háj ve výšce cca
100 metrů. V působivém ﬁnále
byly použity kulové pumy o velikosti 125 milimetrů s průměrem
rozprsku na nebi až 150 metrů.

NE VŠECHNO OSVĚTLENÍ šlo během ohňostroje vypnout.

FOTO – JIŘÍ URBAN

rozsah vypnutí v pořádku. Je nutno
si uvědomit, že vypnutí veřejného
osvětlení je značně rizikovým krokem ve vztahu k zajištění bezpečnosti automobilové i pěší dopravy
a může být provedeno pouze se
souhlasem policie. Také boční ulice
není možné zhasínat zejména z bezpečnostních důvodů, jelikož jsou
napojeny na jiné trakce než hlavní
Můžete vysvětlit, proč to někde tahy a sahají do dalekého sídliště.
jde a jinde ne?
Veřejné osvětlení je rozděle- Někteří diváci ale argumentují
no na jednotlivé trakce, není tedy tím, že v minulosti bylo osvětlemožné zhasínat sloupy jednotlivě. ní během ohňostroje vypnuto.
Není to pravda. Zhasínal se
Trakce na Dubinu po levé straně
sahá přesně po nadjezd na Dubinu, pouze kruhový objezd, ulice
a tak byla zhasnuta tak, jak bylo Dr. Martínka po KD K-Trio, Horpožadováno. Trakce na Bělský les ní ulice a jen nepatrný úsek kolem
po pravé straně sahá až po druhý komplexu „Hlubiňák“ a ve směru
nadjezd na Dubinu, a proto strana na Dubinu. Naopak letošní rozsah
Bělského lesa nesvítila – trakce ne- vypnutí veřejného osvětlení byl nejjde rozdělovat, a zhasnutí bylo tedy větší za celou dobu konání ohňov reálu v podstatně větším rozsahu, stroje a tma pro krásný a působivý
než jsme požadovali. Strana Du- zážitek byla dostatečná.
(sed)
biny v okolí Möbelixu tedy svítila,
Fotograﬁe z ohňostroje
což bylo s ohledem na požadovaný
najdete na straně 40.
kompromis. Nově jsme požadovali vypnutí osvětlení až po křižovatku ulic Horní a Provaznické
a směrem na Dubinu až po první
nadjezd na Dubinu. U kruhového
objezdu a ulice Dr. Martínka až
po KD K-Trio zůstal rozsah vypnutí veřejného osvětlení stejný,
jako tomu bylo v minulosti.

Průzkum trhu na zajištění zhotovitele probíhal již od července
loňského roku. Byla oslovena řada
ﬁrem a po řádné soutěži byla v polovině listopadu uzavřena smlouva
s výhercem – vysoce profesionální
ﬁrmou Pyro Moravia a. s. Oproti
předchozím letům jsme zavedli novinku - před samotným ohňostrojem probíhal doprovodný program
včetně bubenické show a hymnu
České republiky naživo zazpívala
zpěvačka Kateřina Kosnovská.

Někteří lidé si stěžovali, že během ohňostroje nebylo vypnuto všechno veřejné osvětlení
v bočních ulicích. Proč tomu
tak bylo?
Je třeba upřesnit, že správcem
veřejného osvětlení není městský
obvod, ale společnost Ostravské
komunikace a. s. S ní jsme už v minulosti dlouhodobě jednali o tom,
aby se osvětlení během ohňostroJak dlouho trvala příprava oh- je vypnulo na větší ploše, ale až letos se nám podařilo najít společný
ňové show?

Dům kultury Akord se spojil s Pokladem
Dům kultury Akord, který leží
na území našeho městského obvodu, ale spravuje ho Magistrát
města Ostravy, se od letošního
roku spojil s porubským kulturním stánkem Poklad.
Obě zařízení již fungují pod
jedním vedením a jednou hlavičkou. Nový název společnosti je

že Akord je již dlouho moderním
společenským a kulturním centrem
a Poklad se jím stane po dokončení
rekonstrukce.
Od fúze obou organizací si magistrát slibuje úsporu ﬁnančních
prostředků i možnost spolupráce při pořádání kulturních akcí.
V Pokladu se však podle Daňkové

AKORD & POKLAD, s. r. o.
„Chtěli jsme v názvu společnosti
zachovat obě značky, protože Akord
i Poklad jsou dnes u ostravské veřejnosti hluboko zapsané. A zároveň
poněkud zatlačit do pozadí označení kulturní dům, které občas ještě
evokuje staré šedivé časy,“ říká jednatelka Darina Daňková. Dodává,
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však nebude čekat na dokončení
rekonstrukce objektu, která zde
stále probíhá. „Již letos připravujeme kulturní akce v obvodu
Poruba, i když se odehrají bohužel v jiných prostorách. Chceme
ukázat, že spojení s Akordem má
pro Porubu smysl,“ říká jednatelka Daňková.
(red)
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Nejoblíbenějšími jmény byla Eliška a Jan
 Prvním občánkem Jihu roku 2018 je holčička – jmenuje
se Diana Kondášová a narodila se 1. ledna mamince Nikole
ve 13.37 hodin ve vítkovické porodnici. První ostravské
miminko byl chlapec Tomáš - přišel na svět ve 12. minutě
nového roku v Městské nemocnici.
Celkem se v Ostravě narodilo v roce 2017 přesně 5271 dětí,
z toho 2613 děvčátek a 2658
chlapečků. Oproti roku 2016 je
to o 183 dětí méně. V roce 2016
se v Ostravě narodilo 5454 dětí,
v roce 2015 přišlo na svět 5439
a o rok později 5262 dětí.

minik, Tomáš, Lukáš a Ondřej.
V žebříčku oblíbenosti holčičích
jmen se za loňský rok zařadila
za Elišku jména Karolína, Ema,
Viktorie, Anna, Tereza, Klára
a Adéla.
Také tentokrát byla na matrikách zapsána jména, která zní
našim uším cize až exoticky. Mezi
chlapci k nim patří například
Santiago, Anakin, Benny, Armani, Neo, Lenny, Maximus, Christiano René, Adrian Bilguun, mezi
dívčími jmény pak třeba Noelie,
Timea, Ashley, Melody, Leyla Za-

Anakin i Noelie
Nejoblíbenějším dívčím jménem byla v roce 2017 opět Eliška,
mezi klučičími jmény si v souboji
Janů a Jakubů vedl tentokrát lépe
Jan. Na třetím místě v oblíbenosti skončilo jméno Adam, za ním
se usadila jména Matyáš, Do-

Vandalové poničili jeleny

hra, Zara Skye, Nicola Scarlett,
Zoi Saima či Nea Layla.

Počet obyvatel se snížil
Co se týče počtu obyvatel, ten se
na Jihu snížil. V městském obvodu
Ostrava-Jih v roce 2017 zemřelo
1054 osob a narodilo se 941 dětí.
K 1. lednu 2018 bylo přihlášeno
105 417 osob, loni to bylo o 898 lidí
více, tedy 106 315. V loňském roce
se konalo 213 sňatků (v roce 2016
jich bylo 215), z toho 23 dvojic si
řeklo své ano v kostele (v roce 2016
to bylo 21 dvojic).
(sed)

Vyšla mapa městského obvodu
 Novou mapou městského obvodu se může pochlubit Ostrava-Jih. Vyšla v nákladu 2000 kusů v létě loňského roku
a nahradila starou mapu z roku 2008.

Krásná vánoční výzdoba neunikla pozornosti vandalů. V noci
ze soboty 6. na neděli 7. ledna
přišli o hlavy svítící jeleni u kruhového objektu, kteří se stali vyhledávanou atrakcí sváteční výzdoby
na Jihu.
„Oba museli být demontováni
a odstraněni. Pachatelé jsou nicméně díky pozorným obyvatelům Jihu

„Dosavadní mapa byla již stará
a obsahovala řadu zaniklých reálií
a také v ní chybělo vše, co se za ty
roky vybudovalo. Aktualizovány
byly cyklotrasy, spoje MHD, zástavba a tak dále,“ říká kronikář
obvodu Petr Přendík, který měl aktualizaci na starosti. Na rubu mapy
lidé najdou stručnou historii Dubiny, Hrabůvky, Zábřehu a Výškovic, informaci o nejvýznamnějších
památkách a také fotograﬁe kulturních zařízení ve správě obvodu,
jako je K-Trio, kino Luna, Komorní
klub. Nechybí pohled na opravený
Mapa stojí 39 korun a zájemci
zábřežský zámek, Jubilejní kolonii si ji mohou koupi v síti prodejen
a také na Vodní areál Jih a Ostravar společnosti Knihcentrum. (sed)
Arénu.
REPRO – JIŽNÍ LISTY

a policii již dopadeni. Jsme rádi, že
se vánoční výzdoba setkala s tolika
pozitivními ohlasy, a již nyní začínáme pracovat na té budoucí,“ řekl
místostarosta František Staněk.
Vandaly přijde jejich „kratochvíle“ poměrně draho, protože
škoda se pohybuje v desítkách
tisících korun.
(sed)
FOTO – ARCHIV MĚSTSKÉHO OBVODU

Napsali jste nám
možnost výhledu z balkonu z 11. patra a opět jsme měli letos narváno :).
A už teď se těšíme na ten příští ;)
Petra Staníčková s rodinkou

Chtěla bych vám touto cestou poděkovat za nádhernou vánoční výzdobu
v našem obvodu!!!!!! Opravdu se moc povedla!!! Byla jsem potěšena,
že letos poprvé se objevila výzdoba na sloupech od kruhového objezdu
směrem na Dubinu. Bydlíme zde 25 let a čekala jsem, kdy se tak stane.
Dočkala jsem se, děkuji!!!! Přeji hodně zdraví, štěstí a pohody celému
obvodu Ostrava- Jih.
Yveta Nogová

Dobrý den, já jsem jen chtěla poděkovat Vám všem za krásnou vánoční
výzdobu, opravdu se povedla. Moc se mi to líbilo. Děkuji a přeji pohodový rok 2018.
Eva Šmírová

Dovoluji si reagovat na Vaši výzvu ke zhodnocení vánoční výzdoby
u kruhového objezdu v Hrabůvce. Když jsem ji uviděl poprvé, smál jsem
se tak, že jsem málem přehlédl tramvaj a způsobil dopravní nehodu.
S přáteli jsme dlouze diskutovali a na internetu vyhledávali informaci,
jaká jsou to vlastně zvířata? Sobi, losi, jeleni? Co má tato zlatá spárkatá zvěř s modrým parožím společného s českými Vánocemi? Nejenom
s obžerstvím a úklidovým šílenstvím, ale už i s podivnými zvířaty u vánočního stromku zcela zapomínáme, že bychom měli slavit narození
Ježíše Krista, což je pravý smysl Vánoc v našich končinách.
Takže, závěrem bych vyjádřil své přání. Nedělejme z Vánoc kolotočářskou atrakci v americkém stylu, ozdobený stromeček stačí.

Od r. 1978 žiji na sídlišti v Ostravě-Výškovicích v části, kde se nyní
nachází pošta. Co si pamatuji, vždy byl na Vánoce ledabyle osvětlen
strom, lépe řečeno dva těsně vedle sebe rostoucí stromy blízko zastávky
Nové Výškovice. Nikdy se mi to nelíbilo. Možná to jinak nešlo udělat,
nevím. Letos je to úplně o něčem jiném. Děkuji, že někoho napadlo podívat se kolem sebe a vybrat ten správný strom pro osvětlení. Je opravdu
krásný a je radost se na něj dívat. Světla jsou nová, ale to vůbec není
rozhodující pro výsledný dojem, neboť nejsou rozvěšená nahodile, ale
s rozmyslem a na výsledku je to znát. Děkuji všem, kdo se na takovém výsledku podíleli, a přeji Vám, aby se Vám dařilo jak v práci, tak
i v osobním životě.
Karla Ihnatíková

Petr Biolek

Doposud jsem Vám psal pouze nějaké stížnosti. Nyní musím vyslovit velPrávě si prohlížím Jižní listy a koukám na jeleny s vánočním stromkem, ké uznání za vánoční výzdobu našeho městského obvodu. Nová výzdoba
a protože tu je hned pod obrázkem e-mail – chtěla bych Vám poděkovat je krásná a „romantická“ a vnesla do duší občanů krásné pocity. Děkuji.
jak za krásnou výzdobu, tak za překrásný ohňostroj na Nový rok. Mám
Ing. Petr Dunker
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Na Jihu může službu využívat více než 5000 starších lidí

Senior expresem se svezete už od 77 let
 Radní městského obvodu Ostrava-Jih na svém jednání
11. ledna snížili věkovou hranici pro využívání zvýhodněné
dopravy z dosavadních 80 na 77 let.
Služby Senior expresu si tak může
od 1. února objednávat o dva tisíce
seniorů více než doposud. Zvýhodněnou dopravu pro seniory starší
80 let zavedla radnice již v dubnu
2017. „Služba se setkala s pozitivním ohlasem a zájem o ni i stále roste. Do poloviny ledna si z přibližně
3200 oprávněných občanů vyřídilo
průkazku téměř 500. Těší mne spokojenost seniorů s poskytovatelem
služby, který bude na základě veřejné zakázky v prosinci 2017 zajišťovat
Senior expres po dobu dalších dvou

ní měsíc to bylo 40 jízd, v prosinci
to bylo 70 jízd.
„Protože zájemců každý měsíc
přibývá, na další dva roky jsme
službu vysoutěžili za 5,6 milionu,“ upřesňuje Langrová s tím,
že ne všechny prostředky budou
vyčerpány. „Záleží na tom, kolik
bude jízd a jak budou dlouhé,“ doplňuje s tím, že na Jihu na rozdíl
od jiných radnic neomezují účel
jízdy ani nestanoví omezení jízd
pouze v rámci městského obvodu
Ostrava-Jih.

musejí čekat až do 77 let. „Ostrava-Jih je největším městským
obvodem Ostravy s téměř 106
tisíci obyvateli. Z toho vyplývá rovněž velký počet seniorů. V případě věkové hranice
od 70 let by šlo o téměř 12 tisíc
oprávněných uživatelů služby.
Z toho důvodu radnice zvolila
pro první pilotní rok provozu
věkovou hranici 80+ s 3200
občany a od února 2018 rozšířila využití Senior expresu pro
občany od 77 let, což je navýšení o dalších cca 2000 občanů
Proč až od 77 let?
s trvalým pobytem v OstravěNěkterým seniorům se nelíbí, -Jihu,“ vysvětluje radní Lanže na využívání Senior expresu grová.
(sed, gg)

let, do konce ledna 2020. Koncem
roku jsme rovněž vyhodnotili dosavadní zkušenosti a data a na jednání
rady snížili věkovou hranici na 77 let.
Zpřístupníme tak tuto službu většímu okruhu potřebných seniorů,“
uvedla radní Markéta Langrová.

O službu je stále větší zájem
Za služby Senior expresu
od zahájení provozu v dubnu
2017 do prosince 2017 uhradila
radnice městského obvodu celkem 493 210 korun. Zatímco prv-

Jsem nejen řidič, ale občas i zdravotník a vrba
 Jakub Veselka už od dubna sedí za volantem Senior expresu, který zavedl obvod Ostrava-Jih pro ﬁnančně dostupnou dopravu seniorů po celé Ostravě.
Jak hodnotíte po půl roce tuto
službu?
Zkušenosti mám zatím dobré,
lidé jsou vděční, že je někdo vozí
a ještě za tak málo peněz. Někdy
se potýkám s tím, že jsou pomalejší, zapomínají, prostě tak to
lidé ve starším věku mají, ale je to
dobrá služba, která pomáhá.
Jedna jízda stojí opravdu 25 korun?
Pokud jezdíme v místech, která patří pod Ostravu, tak klienty
dovezu tam za 25 korun i zpět za
25 korun. Lidé jsou nadšeni, protože konkurence jezdí za poměrně jiné peníze.
Jaké máte služby?
Směny jsou od šesti do čtyř
pouze v pracovní dny. Víkendy
a svátky jsou volné.
Je o tuto službu mezi seniory
velký zájem?
Když jsem v květnu řekl, že
bylo něco málo přes stovku v měsíci dubnu, dnes to už neplatí.
V prosinci bylo jízd už bezmála
300. Zájem roste, protože si to
lidé sdělují. Mnozí sice ještě nevěří, ale když soused dobře poradí, odváží se a zavolají si mě.
Lidé jsou ale nespokojení s tím,
že mají nárok pouze na čtyři jízdy
v měsíci, přesněji na místo a zpět,
což jsou dvě jízdy. Pokud mají totiž onkologický problém, tak k lékaři vyjíždějí častěji.

Lidé se prokazují nějakým průkazem?
Mají kartičku, kterou si vyřídí
na úřadě na počkání, zadarmo.
Kromě toho, že je vozíte, nejste
tak trochu někdy v pozici lékaře?
Stává se to. Měl jsem i jednu
nepříjemnou událost, kdy jsem
vyzvedl jednu klientku, jeli jsme
pro další paní, čekali jsme před
vchodem. Když nějakou chvíli
nešla, šel jsem se podívat, co se
děje. Paní seděla na schodech,
zburcoval jsem všechny sousedy,
prováděl jsem resuscitaci s asistencí na telefonu, ale bohužel paní
zemřela.

FOTO – MARTIN GROBAŘ

jdou k lékaři, co mají za strasti…
Snažím se o to, abych je vyslechl
a pak vlídným slovem jejich situaci okomentoval. Někdy je to lehčí,
někdy těžší. Stát se o seniory staršího věku moc nestará, jakoby už
Mnoha dalším lidem ale asi mu- nebylo třeba je zachraňovat.
síte pomáhat už jen s nastupoTo musí být občas hodně náročváním, vystupováním…
Samozřejmě, pomáhám. Ale né.
Ti lidé chtějí někam dojet, tam
jsou i tací, kteří jsou pyšní na to,
že jsou ještě pohybliví a samo- si něco vyřizují a pak se ale také
statní, a říkají mi, abych nevy- chtějí vrátit. A oni nevědí, kdy to
stupoval, že to zvládnou sami. bude. Ptají se mě, kdy přijedu.
Většinou je to ale spíše tak, že Starý člověk potřebuje vědět, kdy
pomáhám s hůlkami, nakládám pro něj někdo přijede. Pro mě to
znamená, že musím znát perfektvozíky, tašky.
ně situaci na cestách, kde je jaká
Kromě taxikáře a občasného uzavírka, jak dlouho mi bude trzdravotníka jste také i tak tro- vat dojet tam a jak dlouho onam.
Musím být pořád v kontaktu
chu vrba, že?
Poslouchám příběhy lidí. Jsou s klienty, pokud se zpozdím, vosami, nikoho doma nemají. Oni lám. Vím totiž, že člověk, který
mě berou spíše jako svého ka- na mě čeká a stojí o berlích před
maráda. Anděla, který jim po- domem, tak tam nebude schopen
máhá. Vypovídají se u mě. Proč stát moc dlouho.
(red)
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SENIOR EXPRES
KOMU JE URČEN
Je určen seniorům od 77 let
s trvalým pobytem v Ostravě-Jihu.
JAK FUNGUJE:
Je nutné se objednat telefonicky
nejméně den předem na čísle
770 130 770.
OD KDY
Služba přepravuje osoby
od 6 do 16 hodin.
CO POTŘEBUJETE
Průkazku.
KDE JI VYŘÍDÍTE
Na odboru sociální péče Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih,
budova C, kancelář č. 126, pondělí a středa 8-12,13-17 hodin.
JAK ČASTO
Maximálně 4krát do měsíce.
KOLIK TO STOJÍ
Jedna jízda 25 korun
KDO HRADÍ ZBYLÉ NÁKLADY
Úřad MO Ostrava-Jih.

AKTUÁLNĚ

Po celkové rekonstrukci bude bezbariérový

Podchod u Dřevoprodeje se opraví
 Špína, odpadky, špatný technický stav a prosakující voda.
Tak v současnosti vypadá podchod pod tratí u zastávky Dřevoprodej na Místecké ulici v Hrabůvce. To by se mělo změnit.
Rada města Ostravy 16. ledna
totiž rozhodla, že se podchod konečně opraví.
„V roce 2017 statutární město Ostrava vytvořilo studii pro
podchod u Dřevoprodeje. Ještě
na konci roku jsem požádal náměstka ostravského primátora
Břetislava Rigera, aby se zasadil
o vypracování projektové dokumentace podchodu. Dokumentace pro územní rozhodnutí byla
schválena 16. ledna 2018 na Radě
města Ostravy. Zhotovitelem dokumentace pro územní rozhodnutí je Atelier 38 s. r. o.,“ řekl starosta obvodu Martin Bednář.

Obvod investoval statisíce
Špatný technický stav podchodu, který je stejně jako autobusové zastávky ve správě městského
obvodu, si každoročně vyžádá
statisíce korun. „Městský obvod
investoval do údržby podchodu
a autobusových zastávek v předchozích letech statisíce korun.
Kromě běžných oprav povrchu
jsme vyměnili elektroinstalace

a rozvaděče, klempířské prvky
a zastřešení, zajistili jsme vyčištění kanalizace a nechali potrubí
prohlédnout kamerami, opravili
jsme stávající čerpadlo, kdy bylo
nezbytné pořídit ještě jedno další,“ vypočítává vedoucí odboru
dopravy a komunálních služeb
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih Daniel Jeřábek.
Podle něj to však nestačí, podchod potřebuje celkovou rekonstrukci.
„Když několik dnů prší, problémem je voda, která do podchodu
prosakuje – podchod tedy jednoznačně vyžaduje celkovou opravu
či rekonstrukci. Realizace takto náročné investiční akce však přesahuje možnosti ﬁnancování ze strany
městského obvodu - orientačně by
se náklady pohybovaly v řádech desítek milionů korun, proto jsme se
snažili záležitost řešit ve spolupráci
se statutárním městem Ostrava,“
vysvětluje Jeřábek a dodává, že
se počítá i s tím, že podchod bude
bezbariérový.
(sed)

Čtrnáct podchodů na Jihu
Zábřeh - Dolní (Plzeňská ul.), Hulvácká (Plzeňská ul.), Tylova (Plzeňská
ul.), most Mládeže (Plzeňská ul.), Obchodní centrum (Výškovická ul.),
Horymírova (Výškovická ul.)
Hrabůvka - Poliklinika (ul. Dr. Martínka), Hrabůvka kostel (ul. Dr. Martínka), Hotelový dům Hlubina (Horní ul.), Dřevoprodej (Místecká ul.), Benzina
(Místecká ul.)
Výškovice - Nové Výškovice (Výškovická ul.)
PODCHOD je ve špatném stavu. Při dešti do něj zatéká a lidé se musí vyhýbat kalužím.
FOTO – ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Dubina - Václava Jiříkovského (Horní ul.), Antonína Poledníka (Horní ul.)
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Nový ředitel školy

Obřadní síň pomalu ožívá
 Svatbou, obdobně jako při otevření 17. února 1984, zahájila letos svou činnost obřadní síň našeho městského obvodu,
která prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Základní a mateřská škola
v Ostravě-Zábřehu, Kosmonautů
13, má od letošního roku nového
ředitele. Radou městského obvodu Ostrava-Jih byl 15. ledna
do funkce jmenován Pavel Olšovský. „Mou vizí je vzdělávat děti
v přátelském a korektním prostředí, které je vybavené moderními
pomůckami pro výuku a je realizováno motivovanými a spokojenými zaměstnanci školy. Chci
vytvářet kvalitní podmínky pro
vzdělávání dětí a dlouhodobě zvyšovat jejich konkurenceschopnost
v rámci přijímání na střední školy.
To vše by mělo přispět ke spokojenosti rodičů dětí a podpořit jejich bezproblémovou komunikaci
se školou a jejími zaměstnanci,“
představil své plány nový ředitel.

elektroinstalaci, osvětlení a návštěvníci jistě ocení pořízení chybějící klimatizace. Obřadní síň
tak díky investici v celkové výši
8,6 milionu začne v jarních měsících plnohodnotně sloužit svému
účelu o poznání příjemněji,“ uvedl
místostarosta pro oblast investiční výstavby František Dehner.
Zachována byla umělecká díla
zdobící vstupní halu i hlavní sál
– Pieta akademického malíře

Během opravy, která začala
v loňském roce, byla provedena
výměna vstupních dveří, repase
kamenné podlahy včetně položení nového koberce. Na pódium,
do čela síně, byl umístěn stůl pro
oddávající s bezbariérovým přístupem. Nového čalounění se
dočkala i sedadla pro svatebčany
a nové jsou rovněž dřevěné obklady stěn, včetně zrcadel. „Rekonstrukce řešila také novou

Miroslava Pavlici z Hošťálkovic
a Vlasti strom v obřadní síni, který vytvořil akademický malíř Evžen Scholler z Vřesiny.
Obřadní síň poskytuje od svého vzniku důstojné zázemí
nejrůznějším slavnostním příležitostem, především svatbám
a vítání občánků. V letech 2015-2016 si v jejích prostorách řeklo
ano 294 párů a přivítali jsme zde
téměř 600 nových občánků Jihu.
Loni se kvůli rekonstrukci obřadní síně konaly svatby v prostorách Komorního klubu. Slib
věrnosti tam složilo 169 párů.
(gg)

(gg), FOTO - ARCHIV ŠKOLY

Olympiáda na Jihu
Nezapomenutelná atmosféra,
skvělé zážitky, spousta zábavy,
třicet sportů, bohatý doprovodný
program a olympijské hry v přímém přenosu. To vše je Olympijský festival, který proběhne
po dobu konání zimní olympiády
v jihokorejském Pchjongjangu v Ostravar Aréně. Od 9. do
25. února si mohou návštěvníci
Arény vyzkoušet 30 druhů různých sportů. Těšit se můžete
i na komentovaný veřejný trénink
hokejistů Vítkovic či kurzy krasobruslení. Vše vypukne 9. února
před polednem, vstup bude stát
50 korun a pro děti do 12 let bude
zdarma. A co si vzít s sebou? Stačí dobrá nálada, protože veškeré
sportovní vybavení si můžete
půjčit na místě.
(js)

Chcete uzavřít
manželství či zúčastnit
se vítání občánků?
Kontaktujte: Úřad městského
obvodu Ostrava-Jih, Horní 3,
Ostrava-Hrabůvka

Svatby
odbor správních činností – matrika, kancelář č. 17, 18, 19
Tel.: 599 430 219 (299, 385)

Vítání občánků
Kontaktní osoba: Šárka Zubková,
kancelář č. 201
Tel.: 599 430 410
FOTO – JIŘÍ URBAN

Městská policie informuje
Skrýval se pod peřinou
Více než dvě stovky hledaných
a pohřešovaných nalezli ostravští strážníci během loňského
roku. Letos už do statistik přibyly další čtyři osoby. Na jednoho
hledaného přišli městští policisté na základě oznámení i mezi
svátky. Muž se ukrýval v jedné
z ubytoven v Zábřehu a před zaměstnanci ubytovacího zařízení
se schovával pod peřinou. Jak

policisté později zjistili, muž se 409 Senior linek. V loňském roce
skrýval také před policií.
strážníci vyjížděli celkem k 319 voláním. Ve 43 případech bylo nePo pádu pomohla Senior linka
zbytné přivolat na místo rychlou
Na pomoc seniorovi, který upa- záchrannou službu, v 5 případech
dl, vyjeli strážníci 2. ledna do Hra- pak Policii ČR,“ řekl Michal Maršo
bůvky. Muž si sám přivolal pomoc z Městské policie Ostrava.
pomocí Senior linky. Starší muž se
naštěstí nezranil, a tak mu hlídka Přes 3000 sebraných jehel
městské policie „pouze“ pomohla
Více než 3300 kusů odhozených
na nohy. „Aktuálně je v bytech os- injekčních stříkaček a jehel natravských seniorů nainstalováno lezli a předali k likvidaci strážníci
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městské policie v loňském roce.
Riziko poranění hrozí nejen dětem a dospělým, ale také domácím
mazlíčkům. „Pokud lidé naleznou
odhozenou injekční stříkačku či
jehlu, neměli by s ní nijak manipulovat. Nejlepším řešením je
zavolat na linku 156 a nález oznámit městské policii. Strážníci jsou
ke sběru patřičně proškoleni i vybaveni,“ vysvětlil Michal Maršo
z Městské policie Ostrava. (sed)

AKTUÁLNĚ

Zaparkovaná auta brání svozu odpadu
 Přes šedesát tisíc špatně zaparkovaných aut ročně
v Ostravě kromě jiného brání i ve svozu odpadu.
K nejproblematičtějším místům v obvodu Ostrava-Jih patří
například sídliště Dubina a Výškovice nebo oblast kolem ulice Patrice Lumumby v Zábřehu. Všude
tam mívají řidiči sběrných vozů
často problém projet ulicemi.
„Pokud není možné danou ulicí kvůli špatně zaparkovaným
vozidlům projet, nemohou být
ani vyprázdněny kontejnery v ní
umístěné. Lidé žijící v těchto městských částech si pak stěžují na přeplněné kontejnery a na to, že jsme
zapomněli přijet. Nezapomněli.
Trasy i pravidelné termíny jízd
sběrných vozů jsou přesně dány,
každé vozidlo je navíc opatřeno
GPS, z jejichž údajů je patrné, kdy
a kde se pohybovalo. Jenže naši řidiči nejsou kouzelníci, aby projeli
prostorem užším, než je vůz, za jehož volantem sedí,“ konstatuje
Vladimíra Karasová ze společnosti OZO Ostrava a předává slovo Ji-

římu Nováčkovi, jednomu z řidičů
svozových vozidel: „Tyto situace
jsou opravdu stresující. Někteří
majitelé vozů ignorují dopravní
značení a předpisy a svá auta odstaví, kdekoli se jim zamane. Hlavně, že zaparkují. Na taková místa
se musíme vracet, volat městskou
policii, a to nás stojí čas.“
Společnosti OZO Ostrava pomáhá s řešením zmíněných potíží
Městská policie Ostrava.
„Špatně parkující vozidla
v okolí kontejnerů jsou buď řešena strážníky v průběhu výkonu
služby, nebo na základě přijatých
oznámení občanů, kteří nás upozorňují na určitá místa. Blokování kontejnerů nám rovněž
oznamují sami řidiči sběrných
vozů nebo informují dispečera
a ten osloví nás. Podle situace
pak provádíme přímo na místě
příslušná opatření, k nimž patří
i nařízení nuceného odtahu vozi-

ŘIDIČI často parkují přímo před kontejnery.

dla. V problematických oblastech
také posilujeme výkon služby
zaměřený na eliminaci zmíněného nešvaru,“ objasňuje Michal

FOTO - ARCHIV

Maršo z Městské policie Ostrava
a apeluje na řidiče, aby si více všímali toho, kde svá vozidla zanechávají.
(red)

Automobilů je na ulicích čím dál víc. Kam s nimi?
 Naše městská část je nejlidnatějším ostravským obvodem, v němž žije více než sto tisíc obyvatel. Většina z nich
bydlí v mnohopodlažních panelových domech a každý chce
zaparkovat své auto přímo u domu.
Tato skutečnost bohužel přináší
neustálé problémy. Problematika
parkování je tak jednou z nejčastějších záležitostí, s níž se občané na vedení radnice či náš úřad obracejí.
I přes všechny problémy s parkováním jsou řidiči povinni dodržovat příslušná ustanovení zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích – tedy pravidla silničního provozu. Jedná se
zejména o respektování ustanovení § 25 - § 27 tohoto předpisu, která
upravují stání či zastavení vozidel.

Nelze parkovat na trávě
V této souvislosti je nezbytné
připomenout základní pravidlo, že
při stání vozidla musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 metry pro každý směr
jízdy. Rovněž není možné vozidla
parkovat v nepřehledné zatáčce
a v její těsné blízkosti, na přechodu pro chodce nebo přejezdu pro
cyklisty a ve vzdálenosti kratší než
5 metrů před nimi, na křižovatce
a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů
před hranicí křižovatky a 5 metrů
za ní, v připojovacím či odbočovacím pruhu, na silniční vegetaci
(tedy travnatých plochách), v mís-

Chystají se parkoviště
Jak řešit tuto složitou situaci?
Jednou z možností je vytváření nových parkovacích míst organizačními opatřeními v dopravě (např.
zjednosměrněním komunikací či
dalšími úpravami dopravního značení), kdy je snaha o maximální
využití stávajících již vybudovaných ploch či komunikací.
„Postupem času však byla téměř
všechna akceptovatelná řešení
v této oblasti uplatněna a mnoho
dalších lokalit, které by mohly být
řešeny touto formou, již v obvodu
nemáme,“ doplňuje Jeřábek.
Proto městský obvod považuje
za nezbytné postupovat druhou,
i když ﬁnančně náročnější cestou,
a to vlastní výstavbou nových parkovacích stání. Byly vytipovány
lokality, kde by mohla být vybudována nová parkoviště či stávající
parkoviště rozšířena tak, aby došlo
k výraznějšímu navýšení počtu
parkovacích stání. V současné době
probíhá u většiny vytipovaných míst
projekční zpracování a proces získávání potřebných povolení. Budovat
se začnou hned, jak se najdou potřebné peníze na realizaci.

tech, kde by vozidlo zakrývalo
dopravní značky, či v dalších zákonem vyjmenovaných případech
včetně jiných míst, kde by tím byla
ohrožena bezpečnost provozu
na pozemních komunikacích. Je
nutno si uvědomit, že nesprávně zaparkovaná vozidla mnohdy
komplikují situaci vozidlům integrovaného záchranného systému,
což může mít závažné důsledky
v případě urgentní potřeby zásahu.

Parkování kontroluje policie
Kontrola dodržování pravidel
silničního provozu přísluší výlučně orgánům policie.
„Odbor dopravy a komunálních
služeb s těmito orgány úzce spolupracuje a rovněž jim předává
podněty, které k této problematice
obdrží. Příslušníci policie si jsou
si vědomi nelehké situace řidičů,
a snaží se proto zaměřovat především na závažnější porušení při
parkování, kdy nezodpovědní řidiči přímo omezují ostatní účastníky
silničního provozu, jako je například parkování ve vjezdech,“ říká
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Městského úřadu
Ostrava-Jih Daniel Jeřábek.

Parkování u domů není soukromé
Vzhledem k nedostatku parkovacích míst přijal městský obvod
již před delší dobou obecnou koncepci, že převážná většina veřejných parkovišť je bezplatná. Občas
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se setkáváme s názory občanů, že
parkoviště u jejich domu je určeno
pouze či prioritně jim, nicméně
opak je pravdou - veřejné parkoviště může využít kdokoliv a kdykoliv
(samozřejmě za respektování dalších stanovených pravidel).
„Tento přístup k organizaci statické dopravy zajišťuje optimální
využití veřejných ploch v reálném
čase; současně jsme přesvědčeni,
že přijetí principu rezidentního parkování, po kterém někteří obyvatelé
volají, by situaci dále zkomplikovalo.
Ze stejných důvodů již od roku 2007
nepovolujeme zřizování nových
vyhrazených parkovacích stání pro
jednotlivce (vyjma osob, které jsou
držiteli průkazu ZTP či ZTP/P),“
odpovídá vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Jeřábek
na častý dotaz občanů.
„Závěrem bychom si dovolili apelovat na všechny řidiče i další účastníky silničního provozu a požádat
je o vzájemnou toleranci, slušnost
i ohleduplnost k ostatním řidičům
či občanům tak, aby i za současné
nelehké situace nedocházelo při
parkování vozidel ke zbytečným
konﬂiktům a příslušníci Městské
policie Ostrava se mohli ve větší
míře věnovat také dalším záležitostem, které mají ve své kompetenci,“
vyzval místostarosta městského obvodu František Staněk.
(red)
Volná parkovací místa
najdete na straně 27.

www.ovajih.cz

ŠKOLY

Třídy pro dvouleté děti hlásí: Máme plno!
 Dvouleté děti v obecních školkách? V jiných městech
problém, v Ostravě-Jihu už třetím rokem běží třídy pro tyto
caparty dokonce ve třech předškolních zařízeních. A zájem
o ně roste. Rodiče dětí totiž nemusí platit tak drahé školkovné jako v soukromých školách.
Fungování samostatné třídy pro
děti mladší tří let si radnice na Jihu
vyzkoušela v roce 2015 v Mateřské
škole Alberta Kučery v Hrabůvce
a poté pro velký zájem otevřela
další třídy ve dvou mateřinkách.
„Třída pro děti od dvou let se
v Mateřské škole Alberta Kučery zaplnila prakticky okamžitě,
proto jsme na základě požadavků
rodičů iniciovali otevření dalších
dvou tříd na Jihu. Děti mladší
tří let díky tomu přijímají také
MŠ Adamusova a MŠ Za Školou. I v jejich případě se téměř
ze dne na den naplnila kapacita
15 dětí na samostatnou třídu pro
nejmenší. V letech 2015 až 2017
podpořila radnice provoz těchto
tříd částkou bezmála 4,3 milionu
korun,“ uvedl radní obvodu Adam
Rykala, který má oblast školství
na starosti.

Rodiče jsou na čekací listině
O patnáct dvouletých dětí pečují
v MŠ A. Kučery v Hrabůvce 4 lidé.
„O děti se starají 2 pedagogové
a 2 asistenti pedagoga. Díky personálnímu zajištění je možné do této
třídy přijímat děti s plenkami, přebalování zajišťují asistenti pedagoga. Vše je uzpůsobeno věku tak

malých dětí – od vybavení třídy,
sociálního zařízení až po hračky,“
uvedla zástupkyně ředitele mateřské školy Marie Skybíková. Podle
ní nemůže školka vyhovět všem rodičům, protože na tolik dětí nemá
kapacitu.
„Hlásí se stále další zájemci.
V současné chvíli nemáme žádná
volná místa a další zájemce máme
na tzv. čekací listině. Zápis dětí
do této třídy probíhá současně
s řádným zápisem do mateřské
školy, který bývá v měsíci květnu,“ dodává Skybíková.

Zájem je i na dalších školkách
Přetlak zájmu rodičů o umístění registrují i v dalších dvou mateřských školkách.
„Zájem rodičů přesahuje naše
kapacitní možnosti. Ve třídě pro
nejmenší máme snížený počet dětí
tak, abychom s ohledem na jejich
věk zabezpečili potřebnou péči.
Díky ﬁnanční podpoře zřizovatele, městského obvodu Ostrava-Jih, o děti pečují 2 kvaliﬁkované
učitelky a 2 chůvy s odpovídajícím
vzděláním,“ říká ředitelka MŠ Za
Školou 1 Věra Miklušová.
Jedna třída se sníženým počtem patnácti dvouletých dětí

FOTO - ARCHIV

funguje od září 2016 také v MŠ
Adamusova. „Nižší počet dětí
je stanoven s ohledem na speciﬁcké potřeby těchto dětí, jejich
zvýšenou potřebu individuální
péče a ještě malou míru samostatnosti. Souběžně zde působí
dvě učitelky a chůva. O umístění
dětí do této třídy je velký zájem.
Provoz se osvědčil a má určitě
ten nejlepší předpoklad existence
i v dalších letech,“ uvedla ředitelka Jana Švédová.
(gg, sed)

Třídy pro dvouleté děti
MŠ A. Kučery 31
tel. 597 317 501
www.zsakucery.cz
MŠ Adamusova 7
tel. 595 782 584
www.materskaskolaadamusova.
websnadno.cz
MŠ Za Školou 1
tel. 596 728 777
www.mszaskolou.cz

Školáci z Jihu byli nejlepší v soutěži Řemeslo má zlaté dno

 Desátý ročník úspěšného soutěžního projektu Řemeslo
má zlaté dno, který se konal 18. ledna v K-Triu, nadchl žáky
devátých tříd.
Do soutěží se zapojilo 432 žáků
z 27 základních škol a do doprovodného programu 200 žáků z 16
škol. Za prvenství převzal certiﬁkát
a dárky z rukou náměstka primátora
Vladimíra Cigánka tým ZŠ Šeříko-

va z Výškovic. Druhé místo získala
rovněž škola z Jihu, ZŠ Horymírova, které blahopřál starosta Martin
Bednář. „Držte se toho, že řemeslo
má zlaté dno a velmi brzy budete žádaní i bohatí,“ popřál úspěšným žá-

kům. Třetí příčku obsadili zástupci
ZŠ Hať, kterým předali dárkové tašky ředitelka Krajské hospodářské
komory MSK Natálie Šitavancová
a za společnost ArcelorMittal Ostrava Věra Válková s doporučením:
„Technika má budoucnost, zvažujte
své přihlášky dobře.“
Žáci měli možnost si vyzkoušet
například práci automechanika,
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elektrotechnika, optika, aranžéra
květin, prodavače, truhláře, zedníka, kuchaře, obráběče kovů,
elektrikáře, zámečníka, zahradníka. Mohli také sledovat, jak
středoškoláci programují na CNC
strojích, pracují s 3D tiskárnou,
upravují fotograﬁe na PC, líčí
nebo pracují s marcipánem.
(gg), FOTO – JIŘÍ URBAN

ROZHOVOR

Rozhovor s kronikářem našeho městského obvodu o nové historické knize

Člověk si uvědomí, jak šťastně dnes žijeme
 Městský obvod Ostrava-Jih má první knihu věnovanou historii městského
obvodu. „Do poslední chvíle
jsme nedoufali, že se to
povede,“ říká se smíchem
jeden z kolektivu autorů,
kronikář městského obvodu
Petr Přendík.
Jak vznikl nápad vydat knihu
o historii obvodu?
Myslím, že kniha je vyústěním
dlouhodobé činnosti zaměřené
na historii našeho obvodu. V roce
2015 vznikl web určený pro publikování článků z historie obvodu
(historie.ovajih.cz), poslední dva
roky obvod připravoval komentované prohlídky u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel,
instaloval šestici naučných tabulí, na radnici se pravidelně konají
přednášky a fotoprojekce zaměřené na minulost obvodu. Souběžně s touto veškerou činností
probíhal sběr materiálu – a ten se
ve ﬁnále zúročil ve formě knihy.
Jak dlouho trvala práce na knize?
Práce na knize trvala přesně
jedenáct měsíců. Nejprve jsme se
zaměřili na obecné dějiny obvodu
a jeho jednotlivé části, posléze jsme
vybírali fotograﬁe a pohlednice.
Brzy se však ukázalo, že mnohé
snímky nepůjde pro srovnání vyfotografovat ze stejného místa jako
před lety. K některým jsme nezískali autorská práva. Dále jsme měli
dán počet stran. To vše mělo vliv
na výslednou podobu publikace.
Na knize pracovalo několik autorů. Jak složité bylo zkoordinovat práci všech?
Odpověděl bych šalamounsky – prošli jsme vše „beze švů“.
Na díle se podílelo pět osob. Čtyři se zabývaly psaním (Marian
Lipták, Tomáš Majliš, Antonín
Szturc a já), Martin Zálesný fotografováním a tvorbou graﬁckého
podkladu pro tiskárnu.
Co čtenáři v knize naleznou?
Kniha je rozdělena na sedm
kapitol. První se zaměřuje na vývoj prostoru našeho obvodu
od pravěku do období průmyslové revoluce. V následující části
je přiblíženo období 20. století
– zaměřujeme se zde na správní
vývoj od 1. světové války do současnosti a na znak obvodu. Další tři kapitoly se věnují historii

PETR PŘENDÍK, kronikář městského obvodu, byl jedním z pětice autorů, kteří vytvořili novou historickou
publikaci o historii Jihu.
FOTO – MARTIN GROBAŘ

poskytnuté obyvateli našeho obvodu. Zde je třeba vyzdvihnout
jméno pana Stanislava Mazurka,
který nám výrazně přispěl snímky
starých Výškovic. Nejcennějším
snímkem je pro mne asi sokolský průvod na dnešní Ruské ulici
z 20. let minulého století. Snímek
pochází z rodinného archivu
a fascinuje svou kvalitou a kompozicí. A hlavně – nic z toho, co je
na snímku zachyceno, již dávno
V knize jsou unikátní historické neexistuje. Zaniklý obraz načichfotograﬁe z obvodu. Kolik jich lý realitou, učiněná historie.
kniha obsahuje?
Milovníci historie v knize na- Je v knize nějaká fotograﬁe,
leznou 130 historických fotogra- ke které máte osobnější vztah,
ﬁí a pohlednic z let 1898–2006. která vás třeba hodně potěšila
Podtitul knihy zní Včera a dnes nebo vzbudila emoce?
Mojí láskou je starý Zábřeh.
– název napovídá, že dílo se nevěnuje jen minulosti, ale také Například snímek pořízený
současnosti, neboť všech 130 his- za kostelem, asi v roce 1915, je
torických fotograﬁí je doplně- uchvacující. Ha – je tam vidět
nou o snímek, který byl pořízen i plynová lampa! Ale i snímky staz identického místa jako snímek ré Hrabůvky a Výškovic zaujmou,
historický. A kdoví – třeba za sto neboť ukazují obec v úplně jiném
let někdo přidá snímek třetí – ne- světle. Emoce určitě vzbuzuje
snímek pořízený den po osvobude to krásné?
bození Zábřehu, na němž je zaJak bylo složité fotograﬁe se- chycena Dolní ulice s válečnou
hnat? Se kterou byl největší technikou a mrtvolami. Člověk si
problém? Kterou považujete uvědomí, jak šťastně dnes žijeme.
za nejcennější?
Sehnat fotograﬁe není složité, Co bylo pro vás při tvorbě knihy
když člověk ví, kudy vedou ces- nejtěžší?
Poslední dva tři měsíce. Denně
ty. Nevím, kolik let historické
snímky obvodu sbírám, mám jich jsme tu knihu pročítali, doplňookolo 10 000. Kromě snímků Os- vali, vyměňovali snímky… Kolik
travského muzea, Archivu města večerů, kolik víkendů to stálo –
Ostravy a Archivu VÍTKOVICE, nepočítám. V závěrečné fázi už
a. s., jsme použili také snímky jsme s graﬁkem na knihu pohlípůvodně samostatných vsí/obcí
Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka
a Výškovice. Předposlední kapitola vybočuje z konceptu dělení
na jednotlivé katastrální obce
a zabývá se celým obvodem – čtenáři se dozví o velkém plánu tzv.
Jižního města, které bylo z velké
části vystavěno. Třeba na území
Dubiny a Bělského Lesa, čemuž
se věnuje závěrečná kapitola.
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želi s odporem, protože jsme měli
pocit, že ji budeme moci recitovat
z hlavy (smích). Jinak při sběru
materiálu jsme se potýkali s problémy v otázce panelových sídlišť.
Většina materiálů a stavebních
spisů je nepřístupná a je na ně
uvalena ochrana dat.
Jak jste spokojen s výslednou
podobou knihy?
Myslím, že mohu mluvit
za všechny autory a zejména
za graﬁka – do poslední chvíle
jsme nedoufali, že se to povede
(smích). Až když jsme na počátku ledna drželi hotovou knihu
v ruce, shodli jsme se, že se nemusíme za naši mnohaměsíční
práci stydět. Snažili jsme se vytvořit dílo decentní, důstojné, ne
kýčovité, přehledné, logicky utříděné a přinášející nové informace. A takové dílo držíme v rukou.
První kniha o historii obvodu
je vytištěna. Bude následovat
další?
V letošním roce si připomeneme 90 let od slavnostního předání Jubilejní kolonie dělníkům
Vítkovických železáren. To by
stálo za to, aby… No a pak bych
byl rád, pokud by náš obvod vydal samostatné knihy o Zábřehu,
Výškovicích a Hrabůvce – pořád
je zde co dělat, vždyť minulost
našeho obvodu ležela dlouhý čas
stranou zájmu. Lidé chtějí vědět
něco o místě, kde žijí. Snad se povede dohnat velkou mezeru. (sed)

www.ovajih.cz
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Hřbitov se mění, chystá se i parkoviště
 Jediný hřbitov na území našeho městského obvodu se
pomalu mění k lepšímu.
Po opravě pravé a levé kaple se
radnice na Jihu chystá v letošním
roce realizovat opravu oplocení
a v následujících letech vybudovat veřejné osvětlení včetně parkoviště pro návštěvníky hřbitova.
O celkové opravě hřbitova se
začalo mluvit už před deseti lety,
dokonce byla vypracována projektová dokumentace, jenže se
na realizaci nenašly ani potřebné
peníze, ani nebyla vůle se do složité rekonstrukce pustit. Změny
nastaly až nyní.

Oprava kaple po etapách
Až v roce 2015 se rada městského obvodu rozhodla na základě zprávy o zhoršujícím se
technickém stavu hřbitova, že
rekonstrukci provede ze svého
rozpočtu a po etapách.
„Vzhledem k tomu, že původní
projektová dokumentace neodpovídala současnému technickému
stavu objektů a vydaná rozhodnutí a stanoviska kompetentních
subjektů pozbyla platnosti, dochází průběžně k její aktualizaci,
a to v návaznosti na plánovanou

realizaci oprav,“ uvedl vedoucí
odboru dopravy a komunálních
služeb úřadu městského obvodu
Daniel Jeřábek.
Jako první se radnice v roce
2015 pustila do celkové opravy
pravé kaple. Skončila o dva roky
později a pokladnu městského obvodu oprava přišla na 957 515 korun. V letech 2016-2017 byla pak
za 747 735 korun opravena i kaple
levá.
„Z důvodu porušení zdiva
vlhkostí zde bylo nutno provést
hydroizolaci zdiva obou kaplí,
po vyschnutí zdiva proběhla celková oprava vnějších a vnitřních omítek, výměna dveří a oken, výměna přítomnosti pracovníka technicstřešní krytiny včetně okapového kých služeb v pracovních dnech
systému,“ doplňuje Jeřábek.
mezi 8. a 14. hodinou, aby se
zabránilo dříve zjištěným nešvaNa provoz WC dohlížejí
rům, jako byl černý odběr vody
Technické služby Ostrava-Jih
občany pro vlastní potřebu nebo
Pravá kaple je rozdělena na dvě volný pohyb bezdomovců,“ uvedl
části, a to na provozní místnost místostarosta František Staněk,
a WC pro návštěvníky hřbito- který má Technické služby Ostrava. Provoz, úklid a údržbu ze- va-Jih na starosti.
Levá kaple tvoří technické záleně zajišťují Technické služby
Ostrava-Jih. „WC je zpřístupně- zemí hřbitova a je využívána pro
no návštěvníkům pouze v době přechodné ukládání uren zpo-

pelněných lidských pozůstatků
opuštěných hrobů apod.

Osvětlení a parkoviště
Po opravě kaplí se městský
obvod Ostrava-Jih jako provozovatel hřbitova chystá na opravu
zpevněných ploch včetně vybudování veřejného osvětlení. Připravovaná projektová dokumentace
počítá i s parkovacími místy pro
návštěvníky pohřebiště.
(sed, gg), FOTO – ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Ukaž, že jsi patriot a hlasuj
v soutěži Cestami proměn

Jubilejní kolonie

Soutěž o nejhezčí proměnu
www.cestamipromen.cz

Proměna číslo 80
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Co možná o zábřežském hřbitovu nevíte
 Areál jediného veřejného pohřebiště v Ostravě-Jih se
rozprostírá na ploše 21 342 m² na ulici U Studia v Zábřehu.
Tvoří jej dva oddíly urnového
háje a historická část, s převážně
klasickými, v mnoha případech
historicky cennými hroby. Jeho
dominantu tvoří bývalá kaple
s márnicí, jejichž vznik spadá
do let 1907–1908, a dva hřbitovní
kříže z let 1889 a 1908.
Celkový počet hrobových míst
je 2697. Čistá výměra hrobů včetně hrobového zařízení je 6360 m²
(bez uliček mezi hrobovými místy)
– klasické hroby jsou na 5625 m²,
urnový háj zabírá plochu 735 m².
Na pohřebišti jsou uloženy ostatky významných osobností politického a společenského života obce
Zábřehu nad Odrou. Na hřbitově se
nachází například hrob brigádního
generála Jana Satorieho a hrob československého legionáře Rudolfa
Rajnocha. Je zde také pietní místo
věnované památce vojáků padlým
ve světových válkách. V roce 1931
byla provedena exhumace 378
vojenských hrobů a ostatky byly
převezeny na hřbitov v Ostravě-Vítkovicích.
Od srpna 1977 platí na hřbitově
zákaz pohřbívání do země. Důvodem byl výsledek geologického
průzkumu a stanovisko Krajské hygienické stanice v Ostravě. V současnosti je proto možno ukládat
na tomto pohřebišti pouze zpopelněné lidské ostatky. V areálu není
vsypová loučka, rozptylová loučka
ani jiné typy hrobů. „Pohřebiště
a okolí jsou dle zákona o ochraně
přírody a krajiny zaregistrovány
jako významný krajinný prvek. Je
tak zajištěna ochrana dřevin, které plní hygienickou a krajinářsko-

-estetickou funkci a izolují plochu
hřbitova a snižují prašnost v dané
lokalitě. Údržba okrasné zeleně
podléhá režimu tohoto zákona.
V současné době zajišťují práce nad
rámec zákona pracovníci Technických služeb Ostrava-Jih, kteří
zajišťují jak úklid, tak údržbu a pravidelné sečení trávy. V roce 2011
proběhla také regenerace zeleně,“
uvedla Jitka Děrkasová z odboru
dopravy a komunálních služeb,
která má agendu pohřebiště na starosti.
(sed, gg)

SPADLÉ VĚTVE během vichřice 6. června 2017 poškodily čtyři hrobová místa na zábřežském hřbitově. Škoda
většího rozsahu byla zjištěna pouze v jednom případě. Hned po události bylo veřejné pohřebiště pro návštěvníky uzavřeno z bezpečnostních důvodů. Zjištěné škody byly v plné výši poškozeným vlastníkům uhrazeny
z pojistky úřadu. Zničené dřeviny odstranila odborná ﬁrma a následné úpravy dokončili pracovníci Technických služeb Ostravy-Jihu.
FOTO – ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Už jste hlasovali pro Jubilejní kolonii?
Téměř stovka objektů v České republice soutěží o titul nejhezčí proměny roku 2017. Je mezi nimi i proměna Jubilejní kolonie
v Hrabůvce, která pod vedením našeho městského obvodu
probíhala 16 let. Výsledek by měl být znám na začátku května.
Do soutěže přihlásila města
a obce proměny například nádraží, kapliček, zámeckých parků,
památníku a podobně. V Moravskoslezském kraji bude s Jubilejní kolonií soutěžit proměna
Bönischovy vily v Kopřivnici,
oprava stěbořického obecního
úřadu a hasičské zbrojnice, Vřesina poslala do soutěže rekonstrukci mateřské školy a Třinec
nový přestupní terminál. V době
uzávěrky Jižních listů se Jubilejní kolonie pohybovala na 3.

Proto jsme ji do soutěže přihlásili a jsem přesvědčen, že nakonec
zvítězí,“ říká starosta městského
obvodu Martin Bednář.

Jak můžete hlasovat?
Hlasovací formulář najdete
na webové stránce www.cestamipromen.cz. Na této stránce
vyberete pole Chci hlasovat o nejhezčí proměně a označíte číslo 80,
což je Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce. Když kliknete do pole
Hlasovat, zobrazí se vám procentuální výsledek hlasování o nejhezčí proměnu v celé republice.

místě, nejvíce lidé hlasovali pro
proměnu zrušené železniční zastávky v Litoměřicích a božích
muk v Klokočí-Fialníku. Protože
hlasování končí až 30. dubna letošního roku, mohou obyvatelé
podpořit proměnu Jubilejní kolonie.
„Věřím, že obyvatelé našeho obvodu jsou patrioti a dají stejně jako
já svůj hlas Jubilejní kolonii. Je to
opravdový klenot Ostravy a každý, Chlouba Jihu
kdo se po ní projde, musí ocenit, že
S rekonstrukcí Jubilejní kolose proměna mimořádně povedla. nie začal městský obvod Ostrava-
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-Jih roku 2001. O rok později bylo
23 objektů kolonie prohlášeno
za kulturní památky. Architekt
Pavel Sedlecký musel při projektování obnovy respektovat
soulad mezi zachováním architektonického výrazu a zajištěním
moderního vybavení bytů. Byty
II. a III. kategorie se po opravě staly nadstandardními byty
I. kategorie. Aktuálně se dokončuje oprava posledního obytného domu (celkem je opraveno
47 domů). V kolonii během rekonstrukce vzniklo též nové kulturní
zařízení Komorní klub. Rekonstrukcí získala Jubilejní kolonie
opět jednotný a čistý vzhled a stala se chloubou městského obvodu
Ostrava-Jih.
(sed)

www.ovajih.cz
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Centrum slouží zdravotně postiženým
Posláním služby Denního centra Charity Ostrava je podpořit lidi
se zdravotním postižením (Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí) při zajištění jejich potřeb
v době, kdy o ně nemůže pečovat
rodina nebo blízcí.
Využitím služby může člověk
zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Denní centrum
v Charitním domě sv. Alžběty
nabízí aktivní využití času, společenský kontakt s vrstevníky
a širším okolím, podporuje samostatnost uživatelů služby
a vytváří podmínky pro jejich
důstojný a aktivní život. Služba
podporuje rodiny, které pečují
o svého rodinného příslušníka, přebírá uživatele na přesně
vymezenou dobu, než se vrátí
ze zaměstnání nebo vyřídí své
osobní záležitosti (lékař, úřady
apod). Poskytujeme také stravu,
pečovatelské služby, aktivizační
a vzdělávací program, společen- CHARITNÍ DŮM sv. Alžběty připravuje pro klienty nejrůznější aktivity.
ské aktivity včetně procházek,
FOTO – CHARITA OSTRAVA

Charita informuje

Dny otevřených
dveří
Možnost seznámit se s poskytovanými službami v domovech pro seniory, hospici,
denních centrech, poradnách
nebo azylových domech Charity Ostrava mají zájemci
v rámci dnů otevřených dveří
u příležitosti 27. výročí vzniku této neziskové organizace
ve dnech 21.–22. února v době
od 9–17 hodin.
(red)

Výstava fotograﬁí
Vernisáž obrazů s názvem
„S větrem za zády“ autorky Evy
Komárové proběhne 13. února
od 17 hodin v galerii G, kterou
provozuje Charita Ostrava
v Charitním středisku Gabriel,
Čujkovova 3165/40a v Zábřehu. Výstava je k vidění každý
všední den od 8 do 16 hodin až
(red)
do 13. března.

Hledají se sestry
Charita Ostrava nabízí
pracovní místa pro zdravotní
sestry v lůžkovém Hospici sv.
Lukáše a Mobilním hospici sv.
Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle
dohody. Podrobnější informace na ostrava.charita.cz/. (red)

výletů apod. K dispozici je nová
relaxační místnost a terapeutická zahrada přímo v areálu služby.
Denní centrum je určeno pro seniory a dospělé lidi se zdravotním
postižením, počínající demencí,
smyslovými a pohybovými poruchami či jinými chorobami souvisejícími se stářím. Otevírací doba
denního centra je pondělí–pátek
od 7 do 16 hodin.
(red)

CHARITA OSTRAVA

Kontakt:
Charitní dům sv. Alžběty – denní
centrum
Zelená 2514/73,
Ostrava - Mariánské Hory
a Hulváky
Telefon: 599 526 912,
731 682 547, 737 553 169,
e-mail: cho.domovinka@charita.cz
web: www.ostrava.caritas.cz/
seniori

Seminář Jak pečovat o nemocného
Charita Ostrava nabízí možnost bezplatné účasti na semináři
Jak pečovat o nemocného člověka
v domácím prostředí.
Na setkání s profesionálními
zdravotními sestrami se dozvíte,
jak zvládnout péči o člověka se
sníženou pohyblivostí, a získáte
související informace ze zdravotní
a sociální oblasti. Získáte informace o tom, jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky,

jak se provádí osobní hygiena či
polohování, jako prevence vzniku proleženin. Proběhnou také
praktické ukázky. Jsou připraveny
informace o možnostech získávání
příspěvku na péči nebo využívání
kompenzačních pomůcek, které
mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka.
Kompenzační pomůcky je možno
zapůjčit v charitní půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog po-

můcek a další informace můžete
nalézt na webu Charity Ostrava.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. února od 14 hodin v budově Hospice
sv. Lukáše na Charvátské ulici
785/8 ve Výškovicích. Na školení se, prosím, přihlaste předem
u Anny Štefkové, tel. 599 508 533,
mobil: 731 534 002 nebo e-mailem:
cho.hospicova.poradna@charita.cz.
Charita Ostrava

Špetka času udělá spoustu radosti
Někdy stačí opravdu málo,
abychom druhým udělali radost
a zpříjemnili jim dlouhé chvíle.
Třeba návštěva. V Ostravě jsou
stovky seniorů, které nikdo nenavštěvuje. A právě pro ně hledáme
dobrovolníky, kteří by jim věnovali hodinu svého času týdně.
Zájemci se mohou hlásit každou
první středu v měsíci v Dobrovolnickém centru ADRA (Jiráskovo
náměstí 4). Stačí se rozhodnout
a přijít. Třeba hned 7. února.
K pohovoru s sebou nic nepotřebujete. Ani není nutné se
předem objednávat. Stačí, když
přijdete, a vše potřebné se dozvíte na místě.
Záleží na vás, u které cílové
skupiny máte zájem pomáhat.
Pokud potřebujete poradit, kde
bude vaše pomoc nejvhodnější,

STAČÍ HODINA týdně a životy dobrovolníka a seniora se mohou změnit

k lepšímu.

ILUSTRAČNÍ FOTO - ADRA

obraťte se s důvěrou na nás. Více 605 784 584 nebo www.adrainformací na telefonním čísle ostrava.cz.
ADRA
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Zopakovali ano po 65 letech

Krátce

Senior klub zahájil
desátou sezonu
První letošní setkání Senior
klubu se uskutečnilo netradičně
ve čtvrtek 4. ledna, avšak v tradičním čase i místě.
Vše nejlepší do nového roku
popřáli seniorům kromě konferenciérů Šárky Zubkové a Zdeňka Kačora také ředitelka DK
Akord, v jehož prostorách Senior klub probíhá, a radní našeho
městského obvodu Adam Rykala.
Na konec vánočních svátků
navázala odborná přednáška
doktorky farmacie Evy Heikenwälderové. Členové klubu se dozvěděli cenné rady, jak si pročistit
organismus po náročném svátečním období i jaké zázraky skrývají
bylinky. Všichni přítomní si také
jednohlasně odsouhlasili dobrovolnou sbírku do „putovní boty“,
jejíž obsah pomůže na konci roku
splnit přání seniorů v domovech
důchodců na území našeho obvodu.
Další příjemná setkání Senior
klubu budou probíhat vždy první
úterý v měsíci. Přijďte, vstup je
volný.
(gg)

 Výjimečný obřad, při němž si manželé po 65 letech
společné cesty životem znovu řekli ano, proběhl v nově
zrekonstruované obřadní síni radnice městského obvodu
Ostrava-Jih v pátek 19. ledna 2018.
Paní Vlastimila se narodila
v roce 1931 v Hradčanech u Prostějova. Vyučila se švadlenou
a pracovala v oděvním podniku
OP Prostějov. Pan Vladimír se
narodil v roce 1927 ve stejné obci
jako paní Vlastimila. Pochází
z rodiny živnostníka, který vyráběl obuv pro lidi ze širokého okolí, proto se vyučil obuvníkem.
Protože zahrada domku pana
Vladimíra sousedila se zahradou
slečny Vlastimily, jejich oči se
často setkávaly, oba chodili rádi
na venkovské zábavy, nebylo těžké vyslovit přání: „Vládi, nemohl
bys mi ušít taneční boty?“ Vyučený obuvník Vladimír je ušil, nazul
své vyvolené Vlastimile a 7. června 1952 dotančili jako v pohádce
až ke svatebnímu oltáři.
V roce 1953 se narodila dcera Dáša a o tři roky později syn

Vladimír. V roce 1960 se rodina
odstěhovala za bydlením a prací
do Ostravy. Vladimír nastoupil
do Vítkovických železáren, k vysokým pecím jako bílý zedník.
Vlastimila se nejdříve starala
o děti, pak nastoupila jako noční
vychovatelka do dětského domova, později se stala prodavačkou
v potravinách Budoucnost. V 55
letech odešla do důchodu, aby
se mohla věnovat svým zálibám,
mezi něž patří pletení, háčkování,
zavařování i hlídání vnoučat.
Dnes se manželé radují i ze čtyř
pravnoučat. Vladimír zasvětil důchodový věk svému celoživotnímu koníčku – zahrádce, díky níž
zásobuje zdravou výživou celou
rodinu. Dříve jezdili manželé rádi
na výlety, bavili se na plesech, pobývali v lázních. Šedesát pět let
soužití nebylo jen procházkou rů-

Na plesu zazpívá
Josef Zíma

žovým sadem, ale všechny problémy, které život přinesl, manželé
Jakešovi ustáli. Jejich receptem
na šťastné manželství je hodně
tolerance, odpuštění a především
zodpovědnost vůči dětem.
Oddávající starosta Martin
Bednář manželům popřál do dalších let neutuchající radost ze
života, zdraví a za pět let obdobně krásnou svatbu platinovou,
ke které nyní vykročili vstříc.
(gg), FOTO – JIŘÍ URBAN

Ve velkém sále DK Akord se
11. března od 15 hodin uskuteční
již třetí ročník oblíbeného plesu
seniorů. A podle programu slibuje skvělou hudbu a náladu.
Plesem účastníky tradičně provede oblíbené moderátorské duo
Šárka Zubková a Zdeněk Kačor.
K tanci a poslechu zahraje skupina Klasik a všichni se mohou
těšit na hlavní hvězdu odpoledne,
kterou by měl být známý zpěvák
Josef Zíma.
Vstupenky si můžete už nyní rezervovat v pokladně DK AKORD
nebo na webu www.dk-akord.cz.
Vstupenka stojí 100 korun.
(js)

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 lednu oslavili významné výročí:
Marie Cholevová
Anna Sovová
Žoﬁe Kudlová
Marie Fuksíková
Vladislav Přibyla
Danuše Sedlářová

96 let
94 let
91 let
91 let
90 let
90 let

Jarmila Wodáková
Radmila Slamečková
Zdeněk Hudec
Julie Medunová
Františka Urbanová
Miroslava Zatloukalová

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

Slavko Vajdák
Vladislav Valenta
Josef Trnka
Svatopluk Kramář
Zdenka Peterková
Marie Pužová
Arnošt Hlubek
Eva Klimšová
Pavel Hanousek
František Bednařík
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85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let

Štefan Gerčák

80 let

Barbara Isolde Hanselová 80 let
Božena Theimerová

80 let

Dušan Šnapka

80 let

Mária Šefčíková

80 let

Antonín Koval

80 let

Ján Compel

80 let

Marcela Daňková

80 let

Marie Becková

80 let

www.ovajih.cz

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Společně tvoříme Jih. Co je nového?
pro chodce, čímž dojde k navýšení rozpočtu.

PRO VYTVOŘENÍ Agility parku je už hotovo výběrové řízení na zhotovitele a bude se stavět hned, jak to počasí

dovolí.

REPRO - JIŽNÍ LISTY

 Participativní rozpočet vstoupil do dalšího roku.
Co je v něm nového?
Na konci loňského roku se organizátoři projektu sešli v lokalitě
návrhu 3x bezpečněji přes Volgogradskou kvůli vypořádávání
připomínek. Přítomni byli autoři
návrhu, zástupce Policie ČR, pro-

jektant, pracovníci úřadu z odboru dopravy a komunálních služeb
a dopravy ODK a koordinátorka
projektu Společně tvoříme Jih.
Projekt spočívá v umístění tří
přechodů pro chodce na ulici Vol-

gogradská. Na základě místního
šetření dojde u jednoho z navrhovaných přechodů k malému
posunu, aby jeho umístění lépe
odpovídalo předpokládané frekvenci pohybu chodců (přesune
se blíže k obchodu). Dle aktuální legislativy budou všechny tři
přechody navíc doplněny dodatečným osvětlením pro přechody

Finišuje stavba hřiště
na ZŠ Provaznická
U projektu Agility park se
úspěšně uskutečnilo již druhé
výběrové řízení na zhotovitele.
Realizaci tak již brání jen zimní
počasí. Finišuje stavba hřiště pro
sport a vzdělávání u ZŠ Provaznická. Hřiště je již skoro hotové, termín dokončení bude ještě
v lednu, na jaře se pak ﬁrma ještě
vrátí na terénní úpravy.
Samozřejmě se také začalo
s realizací úspěšných návrhů
z loňského ročníku. Začátkem
ledna se uskutečnila další schůzka realizačního týmu, návrhy se
postupně předávají projektantům
ke zpracování projektové dokumentace. Aktuálně se také připravují podklady pro ﬁnanční dar
k vybavení počítačové učebny pro
seniory. S projektantkou jsme se
také sešli nad sloučením realizace
návrhu z prvního ročníku participativního rozpočtu (Dřevěná
věž pro děti) a druhého ročníku
(Prostor pro všechny), jelikož oba
návrhy se týkají stejného místa
na ulici B. Dvorského.
(ks)

Jak vypadá participativní rozpočtování v Česku
 Když jsme před dvěma lety s participativním rozpočtem
v Ostravě-Jihu začínali, v celé ČR jsme byli průkopníky společně s městskou částí Praha-Zbraslav, Praha 10 a městským obvodem Ostrava-Poruba.
tivního rozpočtu „Dáme na Vás!“
v loňském roce zavedlo na celoměstské úrovni. Vyčlenilo celkem
20 milionů korun, a vybuduje tak
například komunitní a volnočasové centrum na Kraví hoře, dřevěnou rozhlednu v oboře Holedná,
obnoví topolovou alej v části ŘečV Brně uspělo 16 návrhů
kovice. V hlasování uspělo celkem
Brno je prvním statutárním 16 návrhů a všechny se dočkají
městem, které projekt participa- realizace. Nejúspěšnějším návrOd té doby se své občany
do rozhodování o rozpočtu rozhodlo zapojit mnoho dalších měst
- Brno, Žďár nad Sázavou, Děčín,
Mnichovice, město Sadská, Rumburk, Semily a městské části Praha 3, Praha 6 a Praha-Slivenec.

hem je projekt zpracování studie,
která navrhne propojení části
Brna (Žebětín, Bystrce a Kohoutovice), které jsou odděleny dálnicí, pro pěší i cyklisty.
V Chomutově přinesl první
ročník projektu „Společně tvoříme Chomutov“ mimo jiné návrhy na opravu útulku pro psy,
vybudování bike areálu, opravu
zdi u hřbitova nebo úpravu okolí
fontány v městském parku. V Ostravě Porubě proběhl v loňském
roce také druhý ročník projektu
Zelená Porubě s celkovou částkou
k rozdělení 1,5 milionu. Realizovat tam budou celkem čtyři pro-

jekty, a to relaxační náměstíčko,
úpravu nadzemní části bývalých
toalet na Hlavní třídě, dětské hřiště u ulice J. Šoupala a opravy
povrchů dopravního hřiště u mateřské školy v Ukrajinské ulici.
Třetí ročník právě probíhá také
v Praze 10, projekt s názvem Moje
stopa má v tuto chvíli zveřejněny
návrhy, které prošly technickou
analýzou. Celkem tak občané budou hlasovat o 20 návrzích, mezi
nimi jsou veřejné solární dobíjecí
stanice, grilovací zóna, dobudování pietního místa, parkour hřiště nebo třeba hmyzí hotely.
(ks)

FajnOVY prostor. Lidé mohou zvelebit Ostravu
 Statutární město Ostrava vyhlásilo „Program na revitalizaci veřejného prostoru na území statutárního města Ostravy pro rok 2018“, zkráceně nazvaný „fajnOVY prostor“.
Cílem programu je zvelebit veřejný prostor (např. ulice, parky,
náměstí) díky projektům, jejichž
realizaci budou zajišťovat samotní občané. Na realizaci projektů
je možné získat dotaci z města

ve výši až 500 tisíc korun. Kdo
se může přihlásit? Lidé, kteří nepodnikají, nebo nestátní neziskové organizace. Žádosti je možné
podávat do 9. dubna 2018. Záměr
musí podpořit nejméně 15 oby-

vatel starších 15 let. Pokud váš
nápad uspěje, s realizací se počítá
od roku 2018 do roku 2019.
Mezi způsobilé výdaje se počítají investiční náklady jako
pořízení dlouhodobého hmotného majetku (nad 40 tisíc korun)
a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (nad 60 tisíc
korun). K neinvestičním pak spotřeba materiálu, pořízení drob-
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ného dlouhodobého hmotného
majetku (do 40 tisíc korun), pořízení drobného dlouhodobého
nehmotného majetku (do 60 tisíc
korun), doprava a přeprava materiálu, služby související s realizací projektu a povinná publicita.
Podrobné informace k programu jsou k dispozici na adrese
http://fajnova.cz/projekt/fajnovyprostor/.
(red)

NÁZORY
Zeptali jsme se

Kdybyste byli poslancem/poslankyní, jaký zákon nebo nařízení byste určitě změnili, případně zrušili
nebo iniciovali?

Markéta Langrová
radní
ANO 2011

a zvýšila bych povinnost veřejně prospěšných
prací. Také dávky na bydlení je nutné upravit a zabránit jejich zneužívání. Je potřeba
zrychlit zavedení úhrady dávky podle plochy
a kvality bytu, a ne podle počtu nahlášených
osob v bytě. Dále chybí sociální bydlení pro
nízkopříjmové občany, řada měst rozprodala
svůj bytový fond a v domovech pro seniory
chybí místa.
Oblast důchodů také není nastavena ideálně. Před volbami všechny strany slibují vyšší
důchody. Bez důchodové reformy to však
jsou sliby, které když přijde ekonomická krize, mohou skončit tak, že se důchody budou
snižovat.
Musím zmínit i školství, kde je spousta
problémů. I když učitelům přeji a fandím, tak
pochybuji, že zvýšení platů na 50 tisíc korun
zvýší kvalitu školství. Celkově si myslím, že
stát je zbytečně zbyrokratizovaný. Řadu věcí
by si mohli lidé vyřídit doma přes internet.
Na každou věc potřebujeme spoustu papírů
a razítek. A často slyšíme, že „to nejde“.

Zákonů, kde legislativa pokulhává za realitou, bohužel vnímám více. Ze zkušeností se
správou bytového fondu nás trápí například
neochota občanů dodržovat podmínky nájemních smluv a následný zdlouhavý proces
v rámci občanského zákoníku při realizaci
ukončení smluvního vztahu a vystěhování.
Tuto otázku by mohlo vyřešit stanovení lhůt
soudu pro vydání rozhodnutí v takové věci
a dále úprava exekučního řádu tak, aby byly
zkráceny zákonné lhůty, které oddalují možnost vyklizení bytu. Chybí mimo jiné norma
pro počet osob na obývanou plochu. Byznys
s chudobou může i díky tomu nadále vzkvétat,
jelikož nic nebrání ubytovat šest osob do jedné místnosti na ubytovně a inkasovat od úřadu práce nehorázné doplatky na bydlení
František Staněk
za každou osobu zvlášť. Zde nastupuje otázmístostarosta
ka sociálního bydlení a zákona o sociálním
bydlení. Ten jsme připomínkovali již v srpnu
KDU-ČSL
2016, vládou byl návrh zákona o sociálním
bydlení předložen sněmovně 21. 3. 2017. Projednávání však bylo přerušeno a ukončeno
s koncem volebního období minulé sněmovny
Protože nemám právnické vzdělání a právo
a zákon nebyl přijat. V současnosti navíc není
jisté, kdy a v jaké podobě bude projednáván je o číslovaných paragrafech a přesném vyjadřování, pokusím se v několika bodech shrnovou sněmovnou.
nout své postřehy a připomínky.
Nejvíce mne trápí základy vzdělávacího
procesu. V této oblasti je nezbytné zpřísnit dodržování školní docházky od začátku
školní docházky a ochránit vyučující před
Věra Válková
„nesoudnými“ rodiči. Je důležité, aby tato
1. místostarostka
zpřísnění byla přesně svázána s ﬁnančními
podporami.
ČSSD
Dále bych se zaměřil na rodinu, což je instituce, která je vždy v ohrožení, a proto je třeba
se jí neustále věnovat. V této oblasti bych inicioval zákony týkající se výchovy mladé geneZákonů a nařízení, které by potřebova- race, a to už od dětství, a úcty života v rodině.
ly změnit, je stále hodně. Měli bychom mít Rodina byla, je a bude vždy základem společdlouhodobou koncepci tvorby zákonů, nejen nosti. Důraz bych kladl především na roli otce
„hasit požáry“ nebo dělat populistické kroky. a matky v rodině a na výchovu dětí.
Mělo by se přesně deﬁnovat, co je to manZákonodárství by mělo směřovat k určitému
cíli v jednotlivých oblastech a k celkovému želství - že je to soužití dvou lidí od prvního
zjednodušení. Nejdůležitější je ale najít spo- setkání až po uzavření manželství, výchova
jence napříč politickým spektrem na prosa- dětí a spokojené soužití ve vzájemné úctě a radosti až do jeho konce, tedy po smrt jednoho
zení změn.
Jednou z nedořešených oblastí jsou sociální z partnerů.
Deﬁnici by si zasloužila i rodina – zákony
dávky. Zaměřila bych se na to, aby dávky dostávali jen lidé, kteří je potřebují - přišli o prá- by měly upravit vztahy mezi členy rodiny,
ci, mají zdravotní problémy nebo se dostali společné hospodaření rodiny i její zájmy.
Co podle mne v zákonech úplně chybí, je výdo složité životní situace ne vlastní vinou. Nemůžeme dále tolerovat stav, kdy se pracující chova mladé generace k manželství a založení
lidé mají hůře než ti, kteří pracovat nechtě- rodiny. Lidé pak přicházejí do manželství nejí, a přitom jsou zdraví. Proto bych omezi- připraveni na všechno, co obnáší manželský
la dlouhodobé vyplácení sociálních dávek svazek, a výsledek už známe – velká rozvo-
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dovost. Zákony by měly zavést povinné kurzy
snoubenců před sňatkem, kde by účast obou
byla povinná. Snoubenci by se v nich měli seznamovat s rolemi, které je čekají, jako je otec
a matka, i třeba se společným hospodařením
rodiny a situacemi, které je mohou v budoucím společném životě potkat.
Vše, co jsem tady vyjmenoval, je jen a jen
prevence, a to prevence nutná!

Zdeněk Hűbner
zastupitel
OSTRAVAK

Na úvod bych rád zdůraznil, že hnutí OSTRAVAK je lokální apolitické hnutí, které
vzniklo na občanském, nikoliv ideologickém
principu. Soustředíme se především na zlepšení kvality života v Ostravě.
Pokud však mám odpovědět na otázku
a měl bych tu možnost, věnoval bych se především zákonu o sociálním bydlení a zákonu
o hmotné nouzi.
Občané Ostravy si opakovaně stěžují na výrazné zhoršení kvality bydlení v okolí ubytoven. Věřím, že tento problém je možné řešit
právě přijetím zákona o sociálním bydlení.
V tomto zákoně je nutné upravit nejen okruh
osob, které na příspěvek na bydlení mají nárok, ale také a především jeho výši, a to tak,
aby se zamezilo tzv. kšeftování s chudobou.
Není možné, aby lidé na ubytovnách platili
částky, které nezřídka činí i několikanásobek
běžného nájmu.
Se zákonem o sociálním bydlení přímo souvisí také zákon o hmotné nouzi. Je pro mne
nepřijatelné, aby lidé, kteří poctivě pracují,
měli měsíční příjem nižší, než ti, kteří nepracují a žijí jen ze sociálních dávek. Jakkoliv
chápu skutečnost, že se každý a ne svou vlastní vinou může dostat do nějaké nepříznivé životní situace, zároveň si jsem jistý, že těchto
osob se zneužívání dávek netýká.
Přiznání sociálních dávek bych dále podmínil řádnou docházkou dětí do školy a spoluprací se sociálním odborem. Důležitá je
také nutnost zachovat dlouhodobě nezaměstnaným základní pracovní návyky, např. institutem veřejně prospěšných prací. Je potřeba,
aby i u nás platilo to, co z pohádek znají všechny malé děti: „Bez práce nejsou koláče.“

Poznámka redakce
Otázku jsme s týdenním předstihem zaslali
zástupcům všech politických stran a hnutí,
které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih. Na této straně
najdete příspěvky jen těch stran, které nám
na otázku odpověděly.
(red)

www.ovajih.cz

HISTORIE

Za život sesbíral 800 starých pohlednic milované obce

Stanislav Mazurek – rodák z Výškovic
 Pan Stanislav Mazurek se narodil v roce 1943 ve Výškovicích. Jeho celoživotní zálibou se krom jiného stal sběr
historického materiálu k dějinám obce.
Také díky panu Mazurkovi
mohla vzniknout kniha o historii
našeho obvodu, do níž zásadně
přispěl fotograﬁckou částí k dějinám starých Výškovic.

Dědina a osada Hura, tehdy
s krátkým u. Mám za to, že ten
název může navazovat na středověké jméno blízkého lesa Horka,
dnes Hůrka.

Pane Mazurku, jste rodákem
z Výškovic?
Narodil jsem se v roce 1943
ve vítkovické porodnici, ve Vítkovicích jsem také křtěn. Otec pracoval v železárnách. Matka byla
v domácnosti.

Jak vypadaly Výškovice v době
vašeho mládí?
Byly tu tři hostince – Honyš
a Žáček. Hospody byly politicky
rozděleny. U Honyše se scházeli sokoli a národní socialisté a u Žáčka
členové DTJ a sociální demokraté.
Obě strany zdravě soutěžily, třeba se předháněli, která za sezonu
odehraje více divadelních představení. Válka přinesla sokolům zákaz
činnosti, nesměli cvičit. A protože
DTJ mělo chudší vybavení, sokoli
jim dali své náčiní a cvičili společně
v sále u Žáčka. No a v letním období po válce si Vilém Honyš postavil „pobočku“ – dřevěnou boudu
v místě, kde dnes stojí Koliba. Navezl do ní půllitry a soudek piva.
Dospělým prodával pivo a dětem
sodovku. Byl to dobrý tah, protože
tudy vedly hlavní stezky procházek
výletníků. V Hůře fungovala hospoda Námořník – majitel byl příslušníkem c. k. rakouské maríny.
Výškovice neměly nikdy problém
s kulturou – plesy se konaly v hostincích celou zimu, hrálo se divadlo, cvičilo se, do kina se jezdilo
do Zábřehu nebo Staré Bělé.
Hned po válce pamatuji nejstarší obchod u Staňků, kdysi
zvaný u Šišáka. Nacházel se
u dnešního mostu přes výškovické údolí. Po schodech se šlo
do prodejní místnosti – smíšeného zboží. Daly se zde koupit potraviny, biče a kosy. Další obchod
byl v ulici U Odry, patřil Bedřichu
Adámkovi, dlouholetému starostovi Sokola. Třetí malý obchod
byl na dnešní ulici Charvátské.
Ještě zde fungovala pekárna pana
Endryáše na ulici K Odře.
Pod obecní kaplí postavil
v 60. letech Místní národní výbor
Výškovice budovu drobných provozoven – tam byly služby, kterých bylo potřeba: svářeč, kovář,
instalatéři, elektrikáři… V meziválečném období na dolním konci
Husarovy ulice stávala kovárna,
říkalo se ji kuzňa. Tradovalo se,
že tam občas nocovali Antonín
Zápotocký a Klement Gottwald,
chodili hrát karty k Odře.

Jak jste se dostal k historii?
To je rodová záležitost. Dědeček
z matčiny strany, Alois Stuchlý ze
Staré Bělé, byl tím, čemu se v době
obrození říkalo písmák. Procházel různé zprávy a dělal si zápisky.
Jeho dílo není rozhodně psáno
odborně, ale nalézá se v něm řada
zajímavostí. V rodině jsme měli
čtyři učitele, kteří také měli zájem
o historii. Můj otec byl deset roků
knihovníkem v obecní knihovně
ve Výškovicích, do doby, kdy nacisté knihovnu zrušili. Myslím,
že se tak stalo v roce 1940, kdy
dostal poděkování za mnohaletou
službu od ústřední pobočky české
knihovny. Jestli o Výškovicích vím
něco od dob 1. světové války nebo
ještě před ní, tak to vím od otce,
který se zde narodil v roce 1906.
Když jsem stavěl v 60. letech dům,
otec mi pomáhal a u toho vyprávěl
a já si to vše zapisoval.
Co jste už vše o časech minulých
sepsal?
Mám červenou řadu knih o Výškovicích a modrou o našem rodu.
Pak jsem za život sesbíral asi 800
snímků Výškovic, stále to doplňuji. Výškovice se mi zdály být
ve všech směrech trochu pozadu
oproti Staré Bělé a o Zábřehu
nemluvě. V původně zemědělské
obci se po založení Vítkovických
železáren začala vyčleňovat skupina obyvatel, většinou bezzemků
nebo obhospodařujících jen malé
pozemky, kteří svým životem
změnili charakter vesnice. Obec
se rozrostla o nové domky v osadě
Hura. Nebyl tu kronikář, mimo
obecního, který by zachytil události neoﬁciálním pohledem. Zachovaly se jen dvě pamětní knihy,
které jsou uloženy v ostravském
archivu.
Co se vám vybaví, když se řekne
Výškovice?

STANISLAV MAZUREK je výškovickým rodákem. Historii této obce věno-

val několik knih.
tento charakter i ve 2. polovině
20. století?
Byli zde sedláci i kovozemědělci s malými pozemky. Po roce
1948 přišla vlna zakládání družstev. Idea zemědělský družstev se
realizovala několik let. Výškovičtí
sedláci se distancovali od založení JZD, proto vedení Výškovic
udělalo schůzi, na kterou sezvalo majitele půdy. Sedláci odmítli
JZD založit a odešli z jednání.
Přihlásili se jen bezzemci, kteří
byli ochotní vytvořit JZD a dále
jedna selka – vdova. Tak se konala další schůze, už s posilou
z krajského národního výboru.
Jednací sál se zamkl a všichni se
do rána hádali, až v jitřní době
sedláci kývli na vytvoření družstva. Z mého pohledu to byl pro
zemědělce pokrok – měli přístup
k moderní mechanizaci, pracovali v úzkém oboru, odpadlo pro ně
komplexní hospodaření na statku, kde pěstovali počínaje obilím,
přes brambory, řepu a konče živočišnou výrobou vše.

FOTO – PETR PŘENDÍK

ní Staňkovy ulice. Zničeno však
bylo centrum Výškovic. Staré
domy se nebouraly najednou, ale
postupně po roce 1968. Někteří
občané se bouřili, nejvíce asi pan
Miloš Staněk, který těsně před likvidací jeho statku postavil nový
rodinný dům. Nakonec tam novostavba zůstala a neuvolnila místo
panelovému domu na Šeříkové
ulici.

Co vám ze starých Výškovic
dnes schází?
No to je jasné - staré Výškovice!
Nedá se říct, že by byly nevím jak
krásné. Když to zvážíte – selské
statky nestály pro krásu. Většinou
se jednalo o zatravněný dvůr, uprostřed bylo hnojiště, po stranách
stála obytná budova, chlévy a stodoly. Domy nebyly až na výjimky
opravené, a to hovořím i o době
mého mládí. Nemůžu přesně sdělit mé rodácké pocity takto v rozhovoru, proto o nich píšu. Jedno
je jisté: nové Výškovice mi příliš
k srdci nepřirostly. To zůstane jen
ve staré obci, která však již žije, boV 60. letech se začalo budovat hužel, jen ve vzpomínkách a žloutnoucích fotograﬁích.
sídliště Nové Výškovice…
V roce 1971 se slavilo 600 let
Petr Přendík
Výškovic, což byl blud, protože
Celý rozhovor najdete na
písemná zmínka o Výškovicích
www.historie.ovajih.cz
z toho roku hovoří o jiných Výškovicích. K jubileu byl vydán
Ohlas na článek
i leták, ale psaly se v něm veskrz
nesmysly. Jubileum se využilo Chtěli bychom vám poděkovat
jako propagace při výstavbě síd- za zveřejnění textu o naší babičce
liště. O tom, že zde vyroste nová „Atanaska Panajotová - zelinářka
zástavba, se mluvilo už předem. z náměstí SNP“ v posledním
V první fázi se říkalo, že nové vydání Jižních listů.
sídliště naváže na to zábřežské S pozdravem, jménem celé rodiny,
Výškovice byly odjakživa ze- a ,,přejde“ přes celé údolí, ale na- dcera Sněžana Kamanová
mědělskou obcí. Udržely si konec se začalo stavět až od dneš-
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Únor 1948 a jeho dopady v Ostravě-Jihu
 Vítězství komunistů ve volbách roku 1946 značně posílilo
jejich sebevědomí a začali se připravovat k rozhodujícímu
mocenskému střetnutí a převzetí moci. Systém spolupráce
stran sdružených v Národní frontě se v důsledku toho začal
rozpadat, rozpory mezi stranami se množily, politické napětí se
stupňovalo.
Vládní krize v únoru 1948
vyvolaná svévolnými změnami
komunistů ve velitelství Sboru
národní bezpečnosti (SNB), kdy
nahradili nekomunistické vedení
v Praze výhradně členy své strany, vyvrcholila 25. února přijetím
demise 12 ministrů nekomunistických stran prezidentem Edvardem Benešem a doplněním vlády
kandidáty navrženými komunisty.
Důsledky únorového převratu na sebe nedaly dlouho čekat.
Komunisté začali pod dohledem
Moskvy realizovat stalinský
model diktatury. KSČ v Ostravě
zastavila již 25. února vydávání
národně socialistického deníku
Nové slovo a lidoveckého Hlasu.
Čistky probíhaly i v průmyslových závodech – např. ve Vítkovických železárnách jimi prošlo
210 osob. Vysokou školu báňskou
muselo opustit pět profesorů
a řada studentů.
Volby do Národního shromáždění, konané 30. května 1948,
jednoznačně vyhrála jednotná
kandidátka Národní fronty, na niž
prosadili komunisté 90 procent
svých kandidátů. Voliči mohli vhodit do urny tzv. bílý lístek
– tím se však vystavovali politické perzekuci. Nejvíce bílých
lístků vhodili voliči ve Staré Bělé
a ve Výškovicích.

Národní, komunální a družstevní
podniky
Na konci roku 1948 bylo v Ostravě 2932 řemeslných živností
a 2821 obchodů a pohostinských
živností. Ekonomický a politický tlak nutil živnostníky buď své
podnikání ukončit, nebo přejít
do národních, družstevních podniků nebo komunálních podniků.
Ty vznikly v letech 1949–1952,
např. Restaurace a kavárny města

Ostravy (začleněn např. Havránkův hostinec v Zábřehu), Zemědělský komunální podnik města
Ostravy či Dopravní podnik města Ostravy. Ostravský průmysl se
stal pilířem československé ekonomiky, která byla od roku 1949
řízena prostřednictvím pětiletých hospodářských plánů. Roku
1951 vznikl národní podnik Nová
huť Klementa Gottwalda, který
měl zajistit výrazný nárůst hutní
výroby. Podnik spolu s Vítkovickými železárnami ve velké míře
realizoval občanskou výstavbu
na území dnešního obvodu Ostrava-Jih.

Zemědělství - Výškovice
Na konci 40. let byl pro Ostravu typický fenomén tzv. kovozemědělců, tedy zaměstnanců
závodů, kteří vlastnili u svého
domku nevelkou výměru zemědělské půdy, na které pěstovali
plodiny pro vlastní potřebu i pro
lokální trh. Tak tomu bylo v případě Výškovic, Hrabůvky i Zábřehu. Záhy po únoru 1948 bylo
započato s násilně prováděnou
kolektivizací. Jednotné zemědělské družstvo (JZD) vzniklo roku
1957 ve Výškovicích. V Hrabůvce družstvo nevzniklo, neboť se
již počítalo s brzkým zastavěním
zemědělských ploch. V Zábřehu
se udrželi rovněž malí zemědělci
mimo rámec JZD.
Obchod a průmysl - Hrabůvka
Po únorovém převratu došlo na základě zákonů přijatých
v dubnu 1948 ke druhé vlně znárodňování, kdy byly znárodněny
podniky čítající více než 50 zaměstnanců. V Hrabůvce byla konﬁskována továrna na konopná
a ocelová lana, která byla přeměněna na národní podnik Ocelana.
Brzy nato se podnik stal součástí

BUDOVY kolem náměstí SNP architektonicky patří do období socialistického realismu. Takto vypadala poliklinika v roce 1957.
FOTO - ARCHIV MĚSTA OSTRAVY

Drátoven Bohumín. Znárodnění se také týkalo hrabůvecké
pily Karla Gajovského, která se
začlenila do národního podniku
Stavomontáže. Ostatní živnostenské podniky musely na konci
roku 1948 provést inventuru zásob a zaplatit 3 procenta z jejich
ceny do státní pokladny. Byl to
první krok k zapojení podniků
do socialistických organizací. Ze
živností se udržely jen živnosti
řemeslnické – např. až do roku
1955 v Hrabůvce působil kovář
Alois Poledník.

Očista Sokola
Ještě před ustavením sokolských komisí komunistická
strana předpokládala, že dojde
ke splynutí všech existujících
tělocvičných a sportovních jednot, spolků a organizací a Sokola, který se tak stane s ohledem
na jeho význam a tradici jedinou
sportovní organizací ve státě.
V červnu 1948 se v Praze konal
XI. všesokolský slet, na němž
část účastníků dala najevo nesouhlas s poúnorovým režimem. Ještě v průběhu roku 1948 vznikly
sokolské komise podřízené akčním výborům, které měly za úkol
identiﬁkovat původce a organizátory nepokojů na sokolském

Kalendárium na únor
2. února 2006
3. února 1909
4. února 1872
17. února 1984
22. února 1959
22. února 1967
25. února 2005

sletu a zároveň měly provádět
sloučení tělovýchovných organizací. Sokolská komise v Ostravě-Zábřehu navrhla k vyloučení tři
členy místní tělovýchovné jednoty, k vyškrtnutí 9 členů a k dalším postihům 44 osob. Sokolská
komise z Výškovic se spokojila
s konstatováním, že všichni členové místní sokolské jednoty
jsou státně, občansky i národně
spolehliví, a opatření nenavrhla
žádné.

Umění a architektura - Zábřeh
Rok 1948 dolehl také na umění a architekturu. Příkladem takového dopadu v našem obvodu
byla výstavba Vzorného sídliště
Ostrava-Zábřeh – Bělský les, s jehož budováním se započalo v roce
1947 podle funkcionalistických
návrhů. Po únorovém převratu
byl moderní styl shledán jako
příliš kosmopolitní, a proto byl
původní funkcionalistický projekt přepracován do podoby sídliště výrazně ovlivněného vlnou
socialistického realismu, který se
nejvíce uplatnil na architektuře
objektů stojících kolem náměstí
SNP. Sorela se podepsala i na závěrečné dostavbě domů okolo náměstí Gen. Svobody.
Petr Přendík

Výzva

byla otevřena sportovní hala na Dubině na ulici Horní
byly na koňských povozech přivezeny cihly ke staveništi budoucího kostela v Hrabůvce
byla pozorována nad Zábřehem polární záře
byla otevřena obřadní síň vedle tehdejšího obvodního národního výboru na ulici Horní
byl předán do užívání Dům kultury NHKG na náměstí SNP
byl otevřen bazén a tělocvičny vítkovického učiliště v Hrabůvce
byl na seznam kulturních památek zapsán zábřežský zámek
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Hledáme pamětníky, kteří mohou
poskytnout vzpomínky k událostem roku 1948 a k létům následujícím.
Pro více informací kontaktujte
prosím kronikáře na
tel. č. 605 437 296 nebo na
e-mailu petr.prendik@ovajih.cz.

www.ovajih.cz

ÚSPĚCHY ŠKOL

Středoškoláci z Jihu získali druhé místo
 Na Střední škole společného stravování Ostrava-Hrabůvka (SŠSS) se
25. ledna uskutečnila
mezinárodní soutěž Mladý
průvodce.
Již 9. ročníku této soutěže
pro mladé odborníky v oblasti
cestovního ruchu se zúčastnili
studenti z 12 středních škol ČR
a Slovenska, zaměřených na obory
gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. Vědomostní test
nejprve prověřil jejich znalosti zeměpisu cestovního ruchu Evropy,
poté dvojčlenná soutěžní družstva
představila svou práci. Letošním
úkolem bylo vytvořit pětidenní
poznávací zájezd zaměřený na tajemný turismus. Komise, složená
ze zástupců Moravskoslezského
klastru cestovního ruchu, Asociace
průvodců ČR, cestovních kanceláří
a hotelů, hodnotila nápaditost, originalitu i atraktivitu zájezdu včetně
úrovně přednesu části prezentace

v cizím jazyce. Potleskem hodnotil
i plný společenský sál školy, odkud
toto zájezdové klání sledovali také
ředitelka SŠSS Ivana Matulová
a starosta Martin Bednář. Shodli
se na tom, že vítězem je pro ně kaž-

dý, kdo odprezentoval svůj projekt.
Který tým dle poroty připravil
nejlepší cestovní nabídku a získal
tak zájezd do Chorvatska? Prvenství vybojovalo družstvo Hotelové
akademie ze slovenské Nitry. Pa-

rádní druhé místo zůstalo doma získal je spolu s krásnými cenami
domácí tým SŠSS, pohár za třetí
místo si odvezla Albrechtova
střední škola do Českého Těšína.
(gg), FOTO – SŠSŠ HRABŮVKA

A kdo zpívá, ten prý nezlobí aneb Skvělý rok Čtyřlístku

 Dětský pěvecký sbor Čtyřlístek pracuje při ZŠ Krestova
v Hrabůvce. Členy jsou děti z 3.-6. tříd s rozšířenou výukou
hudební výchovy. Do tohoto sboru postupují děti z přípravného sboru Koťata, který je určen pro žáky 1.-4. tříd.
Rok 2017 začal první lednovou
středou a během ledna, února
a března jsme se pilně připravovali na festivaly, soutěže a koncerty.
V dubnu přijal sbor pozvání na festival „Petrklíč - jaro
dětským zpěvem otvírá“. Koncert proběhl v kostele v centru
Brna. Kromě Čtyřlístku zde vystoupil sbor z Havířova a sbory
a soubory pořádající ZŠ Krásného v Brně. Cestou jsme navštívili
Zoo Olomouc. Vystoupení Čtyřlístku bylo odměněno velkým potleskem a slovy chvály.

Poslední dubnový pátek si
Čtyřlístek vyzpíval zlaté pásmo
a cenu poroty za instrumentální
doprovody skladeb v regionální
soutěži pěveckých sborů v Orlové-Lutyni. Porota naše vystoupení hodnotila jen kladně, jak
výběr skladeb, tak choreograﬁi,
doprovody nástrojů, čistotu zpěvu, výraz dětí. Pochvalu jsme
také dostali za sborové oblečení.
Pomohla nám i magická čtyřka,
kterou jsme si vylosovali v pořadí
sborů, protože jsme 4lístci. V naší
kategorii IIA soutěžilo celkem 7

sborů z celého Moravskoslezského kraje.
V červnu proběhly dva společné koncerty DPS Čtyřlístek a kamarádů z DPS Carmina bona ze
Zlína-Malenovic. Nejdříve jsme
pozvali sbor na Letní koncert ZŠ
Krestova, kde vystoupily všechny
sbory naší školy, a poté byli Čtyřlístci pozváni na koncert do Otrokovic. Zde vystoupily všechny
sbory pořádající školy. Oba koncerty se nám povedly.
V pátek 16. června se v Kulturním domě Akord sešli žáci
ostravských základních škol a víceletých gymnázií, kteří dosáhli výrazných úspěchů v oblasti
kultury, vědy a sportu. Za reprezentaci školy a také města jim
bylo uděleno ocenění Magistrátu
města Ostravy. Své ocenění si
také převzali naši Čtyřlístci, kteří v rámci programu i zazpívali.
Tato slavnost byla pro všechny
Čtyřlístky krásnou tečkou za velmi úspěšným školním rokem.
Prázdniny uběhly jako voda
a už jsme se zase sešli na zářijové
zkoušce i s našimi nováčky a začala příprava na vánoční koncerty a soutěže.
V prosinci se DPS Čtyřlístek zúčastnil pěvecké soutěže dětských
sborů ve Frýdku-Místku. V konkurenci sborů z Havířova, Nového
Jičína, Raškovic a Frýdku-Místku
jsme získali zlaté pásmo. Poro-

20

ta velmi kladně hodnotila výběr
skladeb pro vystoupení a nástrojový doprovod. Ve stejném týdnu děti vystoupily v celostátní
soutěži „Vánoční akordy“, které
se zúčastnilo 21 sborů z celé ČR.
Soutěž měla velmi přísná pravidla. Čtyřlístek všechna pravidla
dodržel a vyzpíval si tak ve své
kategorii C (sbory s průměrným
věkem 10-15 let) stříbrné pásmo.
Soupeři Čtyřlístku byly sbory
z Ostravy, Nového Jičína, Vyškova a Prahy. Přestože byli Čtyřlístci
ve své kategorii nejmladšími, soutěžní vystoupení zvládli bez trémy
a porotu zaujalo nadšení, s jakým
děti zpívaly.
Nádhernou tečkou za úspěšným rokem Čtyřlístků byl Vánoční koncert ZŠ Krestova,
na kterém vystoupily všechny
sbory naší školy (Čtyřlístek, Mendíci, Koťata) a ﬂétnový soubor
Notičky.
Během roku sbor také vystupuje
při setkáních Klubu seniorů v KD
Akord, která organizuje Úřad
městského obvodu Ostrava- Jih.
Všichni Čyřlístci vždy vzorně
reprezentují školu a také město
Ostravu. Velké poděkování patří
rodičům všech dětí za vstřícnost,
pochopení a podporu našeho
společného „koníčku“, kterým
sborový zpěv je.
Zuzana Jírů Šimůnková, sbormistr
FOTO – ARCHIV SBORU

Z OBVODU

Děti rozzářily oči seniorů Ježíškova vnoučata plní přání
 V předvánočním čase navštívily děti z Mateřské školy
Mitušova 6 seniory ze Svazu tělesně postižených v České republice, o.s., Městská organizace Ostrava, se sídlem
ve Staré Bělé.
V salonku místní knihovny děti
pod vedením paní učitelky Sedláčkové, Novosadové a Bačové
zarecitovaly básničky k blížícím
se Vánocům. Za zvuku akordeonu si společně zazpívaly koledy.
Děti předaly seniorům vánoční
přáníčka, keramické ozdoby, které samy vyráběly. Členové klubu
odměnili děti potleskem a bohatým pohoštěním, na kterém
si děti pochutnaly. Předsedkyně
svazu městského obvodu Stará
Bělá, paní Stoklasová, poděkovala za příjemné a milé zpestření

Domov Korýtko se od loňského listopadu zapojil do projektu
Ježíškova vnoučata. Veřejnost si
vyhledává vánoční přání v internetové databázi a postupně je osobně
nebo zasláním dárku plní. Domov
Korýtko zveřejnil celkem čtrnáct
přání seniorů a splnila se i ta nejméně očekávaná. Kromě balíčků
s kosmetikou, dobrotami či vlnou
se senioři proletěli letadlem, podívali se do zoo, byli v cukrárně,
užili si romantickou večeři a zažili
spoustu příjemných chvíl se svými
novými „vnoučaty“.
Domov Korýtko děkuje kažFOTO - ARCHIV
předvánočního odpoledne a po- dému, kdo vykouzlil seniorům
zvala děti k dalšímu setkání. Příš- úsměv na tváři, a obzvlášť těm,
tě se všichni sejdou v mateřské které bude vídat opakovaně.
škole a budou si společně hrát.
Karolína Švajdová,
(red)

Adventní koncert v kostele

sociální pracovnice

FOTO - VĚRA ULMANNOVÁ

Slezský rynek pokračuje
 Už na konci měsíce, 22. února, se bude opět konat Slezský rynek na tržnici na náměstí SNP v Zábřehu.
Jeden čtvrtek v měsíci si lidé
mohou u stánků vybrat z nabídky produktů řezníků, pekařů,
zelinářů, nechybějí stánky s uměním perníkářů, cukrářů, včelařů, bylinkářů, hrnčířů, kovářů
a výrobky dalších řemeslníků.
Návštěvníci ochutnají mléčné
výrobky, kozí nebo ovčí sýr a jogurty, zabijačkové speciality, jako
jsou jitrnice, jelítka nebo klobás-

FOTO – ARCHIV ŠKOLY

V kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu se 21. prosince 2017
v podvečerních hodinách uskutečnil již tradiční adventní koncert, který připravili pedagogové
s žáky ZŠ a MŠ Volgogradská.
Rodiče, prarodiče i veřejnost si
mohli v podání malých i větších
zpěváků poslechnout vánočně laděné písně a koledy, které doprovázeli hráči na varhany, kytary či

ﬂétny, ba i sóla na méně obvyklé
kostelní nástroje, kterými byly
bubny či saxofon.
Svátečně vyzdobený kostel,
nadšení dětí a venku padající sníh
umocnil sváteční atmosféru končícího adventu.
Výtěžek dobrovolného vstupného byl věnován jako v předchozích letech na charitativní účely.

ky. Na rynku se příchozí mohou
těšit na bohatý doprovodný program, v němž se seznámí s regionálními zvyky, lidovou tvořivostí,
písněmi, tanci a gastronomií. Nebudou chybět ani nápoje od regionálních pivovarů, vinařů nebo výrobců limonád.
Další Slezský rynek se bude
konat 22. března, 19. dubna,
17. května a 14. června.
(sed)

Vánoční dílna s pohádkou

Ve spolupráci se Salesiánským
domem dětí a mládeže uspořádalo Rodinné centrum pro děti
a jejich rodiče vánoční dílnu.
O příjemnou atmosféru se postarali představitelé Divadélka
Smíšek, s humornou pohádkou
ZŠ a MŠ Volgogradská Čarovné Vánoce. Příjemně naladěni a při poslechu koled si všichni zúčastnění vyráběli ozdoby,
přáníčka a další dekorace. (red)

Soutěž Myslivci očima dětí

FOTO – RODINNÉ CENTRUM

 Zajímavou výtvarnou soutěž vyhlásila pobočka Českomoravské myslivecké jednoty v Ostravě.
Nese název Myslivost očima dětí
a zúčastnit se jí mohou děti mateřských a základních škol, a to ve třech
věkových kategoriích (předškoláci,
6-10 let, 11-15 let). Výtvarná díla
mohou být zpracována libovolnou
technikou na formátu A4.
Předkola proběhnou samostatně v základních školách a školkách, které se přihlásí na e-mail
ostrava@oms-myslivost.cz , a to

do 5. března. Postupuje maximálně 5 děl v každé kategorii, které
vybere samostatně každá škola –
díla budou předána na OMS Ostrava do 15. března. Každá práce
bude z rubu označena adresou
školy a e-mailovým kontaktem,
kategorií a jménem dítěte. Výherci obdrží věcné ceny.
Cyril Janík, předseda okresního
mysliveckého spolku
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Únor v Kulturním zařízení Ostrava-Jih
 Valentýn se pomalu blíží, 14. února slaví svátek a společně s ním i všichni zamilovaní.
Máme pro vás tip, jak tento svátek oslavit.
Romantika v kině
Zapomeňte na sci-ﬁ, thriller či
akční ﬁlm a vyrazte do kina Luna
na romantický ﬁlm. Užijte si jedinečný ﬁlmový zážitek se speciálním valentýnským programem.
Láska má mnoho podob a vy
máte možnost si tu svou vybrat
ze zamilované ﬁlmové kolekce
– TÝDEN S VALENTÝNEM.
Ze sedmi romantických ﬁlmů
za vstupné, které máte rádi, si
zajisté vyberete ten svůj. Oslavit
svátek zamilovaných návštěvou
kina bude určitě fajn a při cestě
do kinosálu se nezapomeňte zastavit v Café Luna pro „valentýnskou laskominku“ s sebou.
Fenomén PADESÁT ODSTÍNŮ vstupuje do třetí, závěrečné
fáze a vy si ji nenechte ujít. Promítat se bude od 8. února v kině
Luna. Anastasia Steele a Christian Grey se dobrovolně zřekli
své svobody a před svatebními
svědky řekli rozhodné „ano“. Žít
šťastně až do smrti jim ale nebude
dopřáno.
V komediálně romantickém
žánru pokračuje únorový program kina Luna ﬁlmem VĚČNĚ
TVÁ NEVĚRNÁ režiséra divácky

Kulturní dům K-TRIO
Dr. Martínka 1439/4
Ostrava-Hrabůvka
tel. 596 739 107,
www.kzoj.cz,
https://www.facebook.com/
kdktrio

Společenské akce
4., 11., 18., 25. 2. 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.
9. 2. v 19.30
VALAŠSKÝ BÁL
4FOUR BAND /rock, pop/, cimbálová
muzika IRŠAVA a folklorní soubor
MORAVA vás roztančí valašskými
tanci. Vstupné 180 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS.
22. 2. v 19.00
LEIF DE LEEUW BAND /NL/

úspěšných komedií Láska je láska a Život je život. Nový snímek
popisuje úsměvnou formou manželství, ze kterého postupně vyprchává vášeň. V hlavních rolích
ﬁlmových manželů se objevují
Saša Rašilov a Lenka Vlasáková.
Uvidíme i další známé herce jako
Jiřího Lábuse, Pavla Kříže, Filipa
Blažka, příležitost dostaly i mladé
herečky Sára Sandeva nebo Natalie Germani, které vytváří v manželství milostný trojúhelník.

Přenosy z Metropolitní opery
Z povedené únorové programové nabídky nepřehlédněte také
pozvánku na dva zpožděné přímé
přenosy přímo z jeviště Metropolitní opery v New Yorku na promítací plochu kina Luna. V neděli 4.
února od 16 hodin vás pod taktovkou Maestra Emmanuela Villaume provede Orchestr Metropolitní
opery Pucciniho dramatickou tragédii TOSCA v nové inscenaci režiséra Sira Davida McVicara.
Tím druhým přenosem v neděli
18. února od 16 hodin bude Donizettiho NÁPOJ LÁSKY. V režii
Bartletta Shera a pod taktovkou
Dominga Hindoyana se představí

Hlavní postavou kapely je třiadvacetiletý kytarista a skladatel Leif de
Leeuw. To, co ho vždy především zajímalo, bylo blues. Skupina pilně koncertuje především na západoevropských pódiích a díky tomu sesbírala
různá ocenění. V letech 2016 a 2017
byl Leif vyhlášen nejlepším blues-rockovým kytaristou Beneluxu. I když se
všude objevuje slovo „blues“, samotná hudba se pohybuje daleko mimo
hranice tohoto žánru. Zatím poslední
jedenáctipísňové album „Until Better
Times“ svým zvukem připomíná staré
kapely jako Allman Brothers Band,
Led Zeppelin, ale také Blackberry
Smoke a Henrik Freischlader Band.
Představte si energické bicí, dvoukytarový zápřah, swingující bluesový
shufﬂe a mohutné kytarové riffy
okořeněné ozvěnou 70. let. Vstupné
320 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS.

Vzdělávání, relax, kurzy
1. 2. v 17.30
NUMEROLOGIE A TAROT
Zahájení semináře pro všechny, kteří
mají základní informace o numerologii. Tematické okruhy jsou zaměřené
na osobní roční vibrace, devítileté
cykly, energetické roviny, tarot pro
osobnost a vztahy, základní informace z astrologie a na praktické využití
v životě. Vede Monika Bumbová.
Cena 800 Kč, předprodej KD K-TRIO.

Pretty Yende v roli temperamentní Adiny, do níž se zamiluje prostý venkovan Nemorino v podání
Matthewa Polenzaniho.

Ples i bigbít
Druhý únorový pátek jsme připravili již tradiční VALAŠSKÝ
BÁL. Směs lidové hudby a tance s „modernou“ – folk, rock aj.
Valašskými tanci roztančí KD
K-Trio folklorní soubor Morava,
k tanci zahraje cimbálová muzika Iršava a „modernu“ si užijete
v podání 4Four band.
Pro milovníky bigbítu jsme
připravili koncert nizozemské
kapely LEIF DE LEEUW BAND,
jejíž hlavní postavou je třiadvacetiletý kytarista a skladatel Leif de
Leeuw. Skupina pilně koncertuje
především na západoevropských
pódiích a díky tomu sesbírala různá ocenění. Například v roce 2015
byla vyhlášena jako nejlepší kapela na European Blues Awards.

PAVLÍNA JÍŠOVÁ vystoupí 15. 2. v Ko-

morním klubu.

FOTO – ARCHIV P. JÍŠOVÉ

Jíšová má na svém kontě 9 sólových alb.
V sobotu 17. 2. od 17 hodin zazní
KONCERT TŘÍ SOPRÁNŮ – Agnieszky Bochenek Osiecké, Barbory
Čechové, Soni Jungové, doprovodí
na klavír Regina Bednaříková.
Podrobné informace o akcích,
přihlášky a další nabídku naleznete na www.kzoj.cz a faceZtišení v Komorním klubu
bookových proﬁlech kulturního
Komorní klub nabídne 15. 2. domu K-Trio a kina Luna.
koncert první dámy folkové scény
Renáta Valerie Nešporek,
Pavlíny Jíšové a Šany Šanclové.
Monika Urbanová a Jana Dulíková
Jihočeská písničkářka Pavlína
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, p.o.

12. 2. v 17.30
CESTA RYTMU
Dvouhodinový hudební workshop
s bubnováním na africký rituální
buben Djembe. Dozvíte se zajímavosti o životě v Africe u národa Mandeng
a vyzkoušíte netradiční aktivitu
a hudební nástroje. Vede Palo
Nowak. Zapůjčení bubnů v ceně, ale
můžete si přinést i vlastní. Vstupné 90 Kč, předprodej KD K-TRIO.
17. 2. od 9.00 do 14.00
SHAMBALLA 1024, I. a II. STUPEŇ
Seminář zaměřený na léčebný energetický systém je přístupný všem,
kteří intuitivně cítí a chtějí se naučit
s ním pracovat. Shamballa je založena na celistvosti a pomáhá nám
uvědomit si, že vše je propojeno
se vším. Pomáhá v našem vývoji,
duchovní cestě, zesílení naší intuice
a objevení osobního potenciálu.
Vede terapeutka Zuzana Galuszková.
Cena 750 Kč, předprodej KD K-TRIO.
24. 2. od 10.00 do 16.00
AUTOMATICKÁ – INTUITIVNÍ KRESBA A RELAXACE
Sobotní kreativní seminář. Seznámení s technikou automatické
kresby - intuitivního kreslení a jejího
vlivu na zvládání stresu, deprese
a zmírnění pocitu strachu. Objevování talentu, rozvíjení výtvarných
a komunikačních schopností a prožití
příjemné relaxace. Využití automa-
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tické kresby v rozvíjení tvořivosti enkaustická technika. V ceně veškeré výtvarné pomůcky. Vede Mgr. Eva
Lipinová. Cena 700 Kč, předprodej
KD K-TRIO.

Výstavy
ŽENY V MANÉŽI – výstava obrazů
bohumínské umělecké skupiny BART.

Dětem
5. 2. v 15.30 a 16.30
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR
MALÁ MORAVA
Zahájení kurzu pro děti od 4 do 11
let, které mají zájem o dětské lidové
písničky a jednoduché tancování hravou formou. Naučí se taneční pásma
s využitím lidových tradic a vyzkouší
vystupování na jevišti. Cena 750 Kč
/pololetí, předprodej KD K-TRIO.
11. 2. v 10.00
PEKLO S JEŽIBABOU / loutkoherecká pohádka
Hlavním hrdinou nezbedné pohádky je malý Kašpárek, který touží
po koníčkovi. Vypraví se do lesa
za pohádkovou babičkou. Netuší, že
domnělá hodná babička je zlá bába
ježibaba, která většinu kouzel dávno
zapomněla…a z pekla přiletí čert
Chlupáč.
A jak to vše dopadne? Vstupné
50 Kč, předprodej KD K-TRIO.

KULTURNÍ SERVIS
O Maryšce a Vlčím hrádku –
pohádka o odvaze, obětavosti a věrnosti chudé dívky, která vysvobodí
Velﬂíkova 8
z tajemného hrádku zakletou kněžnu
Ostrava-Hrabůvka
a dvanáct panen.
tel. 596 739 107
Lenora – o líné holčičce, které její
www.kzoj.cz
věci naučí pořádku.
https://www.facebook.com/
Nebuďte mamuty – veselá příhoda
kdktrio
kolem oživlého mamuta ze školního
15. 2. v 19.00
kabinetu.
PAVLÍNA JÍŠOVÁ & PETRA „ŠANY“ Vodník ve mlýně – o neohroženém
ŠANCLOVÁ
krajánkovi, který zbavil mlýn hastrJihočeská písničkářka Pavlína Jíšová manských kouzel.
má na svém kontě 9 sólových alb.
O statečné princezně – kreslená
Její repertoár skýtá více než 150
pohádka Josefa Lady o princezně
původních českých písní. Její hlas je Máně.
možné slyšet na více než sedmdesáti
albech české produkce. Spolupracuje 4. 2. v 16.00
Metropolitní opera New York –
s různými muzikanty, v současnosti
ji nejčastěji doprovází skvělá multiin- zpožděný přímý přenos
Giacomo Puccini: TOSCA
strumentalistka a písničkářka Petra
Pod taktovkou Maestra Emmanuela
„Šany“ Šanclová.
Villaume provede Orchestr MetroVstupné 130 Kč, předprodej KD
politní opery Pucciniho dramatickou
K-TRIO, OIS.
tragédii Tosca v nové inscenaci reži17. 2. v 17.00
séra Sira Davida McVicara. V hlavních
KONCERT TŘÍ SOPRÁNŮ
rolích žárlivé pěvkyně a jejího milence
Zpěv - Agnieszka Bochenek Osiecka, Cavaradossiho se objeví Sonja JončeBarbora Čechová, Soňa Jungová,
va a Vittorio Grigolo. Bídáka Scarpiu
klavír Regina Bednaříková. V progra- ztvární Željko Lučić. Nastudování
mu pak zazní hudba od věhlasných
italsky s českými titulky.
autorů např. G. Pucciniho,
Předpokládaná délka: 2 hodiny
J. Offenbacha, G. Bizeta, A. Dvořáka 53 minut, včetně dvou přestávek.
aj. Vstupné 130 Kč předprodej KD
Vstupné 300 Kč, zvýhodněná cena
K-TRIO, OIS a v den akce od 16.30
v rámci předplatného činí 250 Kč.
hodin na místě.
5. 2. v 16.00
ČERTOVINY (ČR 2018)
Kino LUNA
Pohádkový příběh pro celou rodinu,
režie Zdeněk Troška, 101 minut.
Výškovická 113
Vstupné 60 Kč.
Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 751 712
5. 2. v 18.00
www.kzoj.cz
BLADE RUNNER 2049 (Blade Runner
www.facebook.com/kinolunaost- 2019, USA / Kanada / Velká Británie
rava
2017)
Sci-ﬁ / thriller, české titulky, od
15 let, 163 minut. Vstupné 100 Kč.
6. 2. v 18.00
LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
(Maze Runner: The Death Cure, USA
2018)
Akční / thriller / sci-ﬁ, české titulky,
od 12 let, 140 minut. Vstupné 130 Kč.
7. 2. v 17.45
PAULA (Jeune femme, Francie 2017)
1. - 7. 2. (mimo 4. a 5. 2) v 15.30
Drama, české titulky, od 12 let,
COCO /2D/ (Coco, USA 2017)
97 minut. Vstupné 100 Kč.
Animovaný / rodinný, české znění,
8. - 21. 2. v 15.30
přístupný, 109 minut. Vstupné
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ
130 Kč, děti 110 Kč.
OHNĚ A LEDU /2D/
1. – 3. 2. v 17.45
(Sněžnaja koroleva 3, Rusko 2016)
Animovaný / dobrodružný, české
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
znění, přístupný 89 minut. Vstupné
(Jumanji: Welcome to the Jungle,
125 Kč, děti 100 Kč.
USA 2017)
8. - 9. 2. v 17.30
Dobrodružný /rodinný / fantasy /
TŘI BILLBOARDY KOUSEK
komedie, české znění, přístupný,
ZA EBBINGEM
111 minut. Vstupné 100 Kč.
(Three Billboards Outside Ebbing,
USA 2017)
1. - 3. 2. a 7. 2. ve 20.00
Krimi / drama / komedie, české
NIT Z PŘÍZRAKŮ (Phantom Thread,
titulky, od 15 let, 115 minut. Vstupné
USA 2017)
110 Kč.
Drama, české titulky, od 12 let,
130 minut. Vstupné 110 Kč.
10. - 11. 2. v 17.30
LIGA SPRAVEDLNOSTI (Justice Lea4. 2. v 10.00
O MARYŠCE A JINÉ POHÁDKY (ČR) gue, USA 2017)
Filmové pásmo krátkých pohádek pro Akční / dobrodružný / fantasy / sci-ﬁ, české znění, přístupný. Vstupné
nejmenší, 72 minut. Vstupné 30 Kč
90 Kč.
Doma je doma – jak kráva Žíznivka vypila rybník vodníkovi. Ten se
8. - 21. 2. ve 20.00
vypraví do světa k moři, aby nakonec PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY (Fifty
zjistil, že doma je nejlépe.
Shades Freed, USA 2018)

Komorní klub

Romantický / drama, české titulky,
Dirigent Domingo Hindoyan bude
od 15 let, 105 minut. Vstupné 140 Kč, s Nápojem lásky v Metropolitní opeře
cena v předprodeji je 130 Kč.
debutovat. Nastudování italsky s českými titulky. Předpokládaná délka
TÝDEN S VALENTÝNEM
2 hodiny 39 minut včetně přestávky.
Vstupné 300 Kč, v rámci předplatnéromantická kolekce za zamilované
ho zvýhodněná cena 250 Kč.
vstupné
12. 2. v 17.45
ŠPINDL (ČR 2017)
Zimní komedie, režie Milan Cieslar,
od 12 let, 98 minut. Vstupné 60 Kč.
13. 2. v 17.45
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN (The Greatest
Showman, USA 2017)
Muzikál / drama / romantický / životopisný, české titulky, přístupný,
97 minut. Vstupné 60 Kč.
14. 2. v 17.45
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ
VĚCI (ČR 2018)
Komedie režiséra Filipa Renče podle
scénáře Haliny Pawlowské, od 12 let,
90 minut. Vstupné 60 Kč.
15. 2. v 17.45
NA KONCI SVĚTA (God´s Own Country, Velká Británie 2017)
Drama / romantický, české titulky,
od 15 let, 104 minut. Vstupné 60 Kč.
16. 2. v 17.45
ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK (ČR/
SR 2017)
Drama, režie Jan Hřebejk, od 12 let,
111 minut. Vstupné 60 Kč.
17. 2. v 17.45
HORA MEZI NÁMI (The Mountain
Between Us, USA 2017)
Drama / dobrodružný / romantický,
české titulky, od 12 let, 109 minut.
Vstupné 60 Kč.
19. 2. v 17.45
NÁDECH PRO LÁSKU (Breathe,
Velká Británie 2017)
Životopisný / drama / romantický,
české titulky, od 12 let, 117 minut.
Vstupné 60 Kč.
18. 2. v 10.00
KAMARÁDI Z VEČERNÍČKŮ (ČR)
Filmové pásmo krátkých pohádek pro
nejmenší, 64 minut. Vstupné 30 Kč.
Maxipes Fík – Ve škole. O klukovi
z plakátu – Výstava dětské kresby.
Divoké sny Maxipsa Fíka – O hledání
pokladu. Kosí bratři – Dobrý skutek.
Bob a Bobek. Říkání o víle Amálce –
Hrompác a Ohniváč. Jak se Rumcajs
podruhé potkal s Rabijákem. Jak
Rákosníček předělával mrtvou vodu
na živou. Pohádky z mechu a kapradí – Jak Křemílek a Vochomůrka
pozdravili myšku.
18. 2. v 16.00
Metropolitní opera New York –
zpožděný přímý přenos
Gaetano Donizetti: L´ELISIR D´AMORE (Nápoj lásky)
Donizettiho Nápoj lásky patří mezi
nejlepší komedie operní literatury.
V režii Bartletta Shera a pod taktovkou Dominga Hindoyana se představí
Pretty Yende v roli temperamentní
Adiny, do níž se zamiluje prostý venkovan Nemorino v podání Matthewa
Polenzaniho. Davide Luciano v Met
debutuje jako Adinin arogantní
nápadník Belcore. Doktora Dulcamaru, obchodníka se zázračným lektvarem, zpívá Ildebrando D’Arcangelo.
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20. 2. v 17.30
TVÁŘ VODY (The Shape of Water,
USA 2017)
Drama / romantický / fantasy / thriller, české titulky, od 15 let,
120 minut. Vstupné 120 Kč.
21. 2. v 17.30
HAPPY END (Happy End, Francie,
Německo, Rakousko 2017)
Drama, české titulky, od 12 let,
107 minut. Vstupné 90 Kč.
21. 2. v 10.00
PROMÍTÁNÍ MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Bližší informace kino.luna@kzoj.cz
22. - 28. 2. (mimo 24. 2.) v 15.30
PRAČLOVĚK /2D/ (Early Man, Velká
Británie 2018)
Animovaný / rodinný, české znění,
přístupný. Vstupné 125 Kč, děti
100 Kč.
22. - 25. 2. v 17.45
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ (ČR 2018)
Komedie / drama / romantický, režie
Milan Cieslar, od 12 let. Vstupné
130 Kč.
22. - 25. 2. ve 20.00
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
(The Post, USA 2017)
Drama / historický / thriller / životopisný, české titulky, od 12 let,
115 minut. Vstupné 110 Kč.
26. 2. v 17.45
ZTRACEN V DŽUNGLI (Jungle, Austrálie / Kolumbie 2017)
Akční / dobrodružný / drama / thriller,
české titulky, od 12 let, 115 minut.
Vstupné 60 Kč.
26. - 28. 2. ve 20.00
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ (ČR 2018)
Komedie / drama / romantický, režie
Milan Cieslar, od 12 let. Vstupné
130 Kč.
27. 2. v 17.45
HMYZ (ČR / SR 2018)
Komedie / drama, režie Jan
Švankmajer, od 12 let, 98 minut.
Vstupné 110 Kč
28. 2. v 17.45
ŠÍLENĚ ŠŤASTNÁ (La pazza gioia,
Itálie 2016)
Komedie / drama / Road movie, české
titulky, od 12 let, 116 minut. Ke každé
vstupence pravé italské rozmarýnové
tyčinky gratis - vstupné 70 Kč.

AKORD Ostrava-Zábřeh
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz
www.facebook.com/dkakord

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS
3. 2. / 19.00 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
6. 2. - 15.00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů. Hudba
k poslechu a tanci. PETESAX.
Vstup zdarma
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 Beránko-

vé – tel. 604 235 891.
Vstupné 500, 470 a 360 Kč
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
10. 2. – 19.30
FUNUS BÁL
14. 2. - 17.00 / Klub Akord
3600 KM PĚŠKY PO HRANICÍCH
ČESKOSLOVENSKA
VÁCLAV MALINSKÝ
Cestovatel, který se rozhodl pěšky
obejít celé bývalé Československo
po hranicích - 3600 km. A aby si nekráčel jen tak, věnoval celou cestu holčičce
s mozkovou obrnou - Emičce.
Cesta o hranicích mezi státy a lidmi,
o příběhu Emičky, o vztahu člověka
k přírodě, o krásách naší a slovenské
vlasti, o svobodě a dobrotě lidí tam
venku.
Devadesát sedm dní na cestě, po hřebenech českých a slovenských hor.
Na Šumavě se prokousával závějemi
sněhu, v Tatrách ho málem smetla
sněhová bouře, v Karpatech procházel mezi medvědy a vlky jednou
z posledních evropských divočin
a u ukrajinských hranic čelil neustálým pohraničním kontrolám. Uvidíte

místa o kterých jste neměli tušení,
že v česko-slovenské kotlině existují.
Po tomhle promítání se ve vás probudí
touha někam vyrazit.
Vstupné 90 Kč / senioři zdarma
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
18. 2. – 18.00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Večer pro milovníky společenských
tanců. Hudební režie. Vladimír Koždoň.
Vstupné 99 Kč
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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
25. 2. / Klub Akord
CESTOVATELSKÉ OZVĚNY
27. 2. - 18.00
INTIMNĚ ŽENÁM 3 – Od dívky
k ženě
Další z besed pro ženy s Evou Nesrstovou, tentokrát společné téma pro
maminky a jejich dcery nejen pro
rozšíření obzorů.
Vstupné. matky 200 Kč, dcery 150 Kč
28. 2. - 17.00 / Malá galerie
Jaroslav Vilím – vernisáž obrazů
J. Vilím je členem výtvarné skupiny
GAMA. Věnuje se převážně olejomalbě. Zobrazuje své pocity a nálady,

KULTURNÍ SERVIS
snové představy nebo vnímání hudby,
které přetváří v abstraktní kompozice. Trvalou inspirací mu je příroda
se svými motivy a atmosférou. Žije
a pracuje v Ostravě.
Vstup zdarma
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.
380 a 350 Kč

celý měsíc během půjčování
MASOPUSTNÍ REJDĚNÍ - tematická
výstavka knih zaměřená na tradici
masopustu i jiné zvyky
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro
dětské čtenáře knihovny zaměřená
na četbu a znalosti přečtených knih
INTERNET PRO SENIORY - bezplatné hodinové školení pro naše
čtenáře seniory; určeno začátečníkům a mírně pokročilým, je nutné se
předem objednat

VÝŠKOVICE
Připravujeme
11. 3. - 15.00 / Velký sál
PLES SENIORŮ
V programu vystoupí JOSEF ZÍMA.
Vstupné 100 Kč
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.
400, 350, 300 a 200 Kč
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. 250 Kč
23. 3. – 20.00
16. 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 O. Wildea.
Režie. Peter Serge Butko
Hrají. Filip Rajmont, Martin Hofmann,
Peter Serge Butko a Mário Boa
Vstupné 250 a 200 Kč
5. 4. – 19.00 / Klub Akord
NĚŽNÁ NOC – Blanka Šrůmová
a Jan Sahara Hedl
Vstupné. 200 Kč předprodej, 250 Kč
na místě
18. 4. – 19.00
LUBOMÍR BRABEC 60
Koncert kytarového virtuóza k jeho
životnímu jubileu.
V rámci hudebního předplatného pro
jaro 2018 + doprodej vstupenek.
220 Kč

19. 4. – 19.00
KOMICI s.r.o.
Miloš Knor, Lukáš Pavlásek, Karel
Hynek
Vstupné 300, 250 a 200 Kč

Jarní příměstský tábor Ostrov pokladů, info. p. Kovářová
Jarní příměstský tábor Tancuj, tancuj, vykrúcaj, info. p. Válková

celý měsíc

CHARITA OSTRAVA

Pobočka V Zálomu 1,
Pískové doly,
tel. 724 034 750

1. 2. - 13. 2. během půjčování
SRDÍČKO PRO TEBE - valentýnská
dílna

CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL
Čujkovova 3165/40a
700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel. 731 131 951, 737 610 758
www.ostrava charita.cz
do 12. 2. Výstava fotograﬁí Dušana
Stračánka
13. 2. v 17.00
Eva Komárová, Vzpomínky z cest
obrazy. vernisáž
16. 2. – 10.00
Návštěva výstavy Česká krajina
v galerie Chagall
Sraz na zastávce tramvaje Kotva.
21. 2. – 14.00
Kavárna pro pamětníky
Prezentace německé dobrovolnice
27. 2. – 16.00
Odpoledne s písničkou
K tanci i poslechu.Hraje Pete - Sax

Středisko volného času
Ostrava-Zábřeh, p.o.
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh
tel. 596 746 062, www.svczabreh.cz
Na všech recepcích probíhají zápisy
do kroužků a kurzů na 2. pololetí.
Přihlášky na jarní tábory obdržíte
na recepcích.
2. 2. Taneční pololetní prázdniny,
info. p. Válková
3. 2. Tvořivá sobota, info. p. Střeláková
3. 2. Karneval, info. P. Kiková
4. 2. Ekovýlet Jistebník – Polanka,
info. p. Střeláková
12. 2. Valentýnská tvořivá dílna,
info. p. Střeláková
17. 2. Ostravské sportovní ligy –
ﬂorbal, info. p. Nováček
18. 2. Ostravské sportovní ligy –
aerobic, info. p. Nováček
20. a 21. 2. Recitační soutěž pro
ZŠ, info. p. Švagera
24. 2. Nerﬂiga MSK, info. p. Volek
Jarní pobytový tábor Expedice
po stopách Yettiho, info. p. Švagera

2. 2. – 3. 2. Víkendovka s badmintonem, info. p.Kiková
14. 2. Dárečkový Valetýn, info.
p. Červená
Jarní příměstský tábor Mistři badmintonu, info. p. Kiková

Pobočka Dubina,
J. Matuška 26a,
tel. 727 856 841

GALERIE U LESA
PRVNÍ A POSLEDNÍ - výstava kreseb
paní Miroslavy Staníčkové

8. 2. 16.00
OLYMPIJSKÁ HOREČKA - veřejné
čtení; děsivá fakta ze světa olympiády
15. 2. - 27. 2. během půjčování
TAJEMNÁ TVÁŘ - výroba karnevalové masky
celý měsíc během půjčování
ŽIJEME OLYMPIÁDOU - tematická
výstava knih

17. – 18. 2. Turnaj v Dračím doupě- celý měsíc během půjčování
ti, info. p.Volek
NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE
Jarní příměstský výtvarný tábor
ZÚČASTNIT SE - sportovní kviz
Star Wars, info. p. Volek
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro
dětské čtenáře knihovny zaměřená
Knihovna města Ostravy,
na četbu a znalosti přečtených knih

příspěvková organizace

www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka
Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 599 522 303,
hrabuvka@kmo.cz

ZÁVODNÍ

pobočka Výškovice

14. 2. 16.00 - 17.30
Z POČÁTKŮ VÍTKOVICKÝCH
ŽELEZÁREN - beseda s projekcí
s Mgr. Tomášem Majlišem

29. dubna 33,
700 30 Ostrava-Výškovice,
599 522 350, vyskovice@kmo.cz

5. 2. - 13. 2. během půjčování
Z LÁSKY DO KNIHY - dílna; tvorba
valentýnské záložky

celý měsíc během půjčování

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

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

DR. MARTÍNKA
10. 2. 9.00 - 11.30
Z LÁSKY - výtvarná dílna; vyrábíme
papírová srdíčka pro naše nejmilejší
24. 2. 9.00
O PROLHANÉM PEJSKOVI - dramatizace pohádkového příběhu Františka Nepila, spojená s výtvarnou
dílnou; v rámci knihovnického klubu
Martínek pro děti předškolního věku
a jejich rodiče
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SVATÝ VALENTÝN SE PŘEDSTAVUJE - kviz pro starší děti
celý měsíc během půjčování
STŘELA AMOROVA - soutěž; hledání
cesty v bludišti, kudy prošel Amorův
šíp
celý měsíc
STROM V BETONU - výstava

GURŤJEVOVA
celý měsíc během půjčování
ZAMRZLÍK - interaktivní soutěž
celý měsíc během půjčování
ZAMRZLÍK - tvůrčí dílna
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro
dětské čtenáře knihovny zaměřená
na četbu a znalosti přečtených knih

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS
18. 2. v 10,00
JUDO GRAND
PRIX OSTRAVA 2018
U 18, U 23
24. 2. v 10,00
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ
V ATLETICE
25. 2. v 9,30
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ
V ATLETICE

RAVA – ODRA PETŘKOVICE
přátelské fotbalové utkání

6. 2. v 17,30
HC VÍTKOVICE
RIDERA – HC KOMETA BRNO
utkání hokejové extraligy

Městský stadion

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

9. – 25. 2.OLYMPIJSKÝ FESTIVAL
OSTRAVA 2018
v průběhu olympijského festivalu
budou moci zájemci navštívit mnoho
sportovišť a vyzkoušet si tradiční
a méně tradiční sporty

Judo Grand Prix Ostrava 2018

Středisko volného času

Ostravar Aréna

Ostrava-Zábřeh
Gurtěvova 8, tel.. 596 746 062,
www.svczabreh.cz
11. 2. 13.00- 18.30 DOKUMENTÁRNÍ FILM FENOMÉN BRUNO GRÖNING
Film o léčení přirozenou cestou. Více
než 50 osob promlouvá o svém zázračném vyléčení. 3 díly, 2 přestávky.

3. 2. v 19,00
MÝDLOVÝ
PRINC
původní český muzikál s největšími
hity Václava Neckáře

18. 2. 15.00- 17.00 LÉČENÍ PŘIROZENOU CESTOU DLE UČENÍ
B. GRÖNINGA
Infopřednáška poskytující informace
o příjmu léčivé síly. Obě akce se
konají na Středisku volného času,
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh
v učebně 101. Vstupné je dobrovolné.
Info. www.bruno-groening.org/tsch,
tel. 732 518 025

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 135/3077,
700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel.. 59 67 07 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz

4. 2. v 16,00
HC VÍTKOVICE
RIDERA – HC DUKLA JIHLAVA
utkání hokejové extraligy

28. 2. v 17,30
HC VÍTKOVICE
RIDERA – MOUNTFIELD HRADEC
KRÁLOVÉ
utkání hokejové extraligy

Atletická hala
17. 2. v 10,00
JUDO GRAND
PRIX OSTRAVA 2018
U 13, U 15

10. 2. v 15,00

FC BANÍK OST-

Tradiční mezinárodní turnaj
v judu se bude konat 17. a 18. února 2018 v atletické hale na Ruské
ulici v Ostravě.
Soutěžit bude mladší a starší žactvo, dorostenci, dorostenky, junioři, juniorky a muži a ženy do 23 let.
„Předpokládáme účast až 1500
závodníků z 15 zemí. Opět zde
bude připraveno osm tatami neboli žíněnek, místo pro rozcvičení

17. 2. v 15,00
FC BANÍK OSTRAVA – 1. FC SLOVÁCKO
utkání HET ligy

Multifunkční hala

a kvalitní zázemí pro závodníky,
trenéry a diváky. Přijďte s námi
strávit krásné dva dny s kvalitním
judem,“ zve na závody ředitel turnaje Jan Babinec.
Mezinárodní turnaj v judu se
konal v Ostravě také loni a 1. judo
club Baník Ostrava loni získal
za jeho organizaci od Českého
svazu juda ocenění Pořadatel
roku 2017.
(gg)

Křížovka s dárkem
Městský obvod Ostrava-Jih vydal první fotograﬁckou knihu o hisTři čtenáři, kteří nám do 14. února 2018 zašlou na adresu redakce
torii obvodu. Najdete v ní i informaci, že v letech 1854–1922 stála krizovka@ovajih.cz správnou tajenku, obdrží malý dárek.
v Hrabůvce na rozcestí dnešních ulic U Haldy a Závodní zajímavá
Správné znění tajenky zveřejníme v březnovém čísle Jižních listů.
stavba. V tajence naleznete její název.
(red)
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SERVIS
Rozmístění velkoobjemových kontejnerů od 5. února do 1. března 2018
PO 5. 2.
Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD –
střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9

Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74
ČT 8. 2.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 7, 21
PO 12. 2.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39, 49, 71
Drůbeží 1

ÚT 6. 2.
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23, 38, 50

ÚT 13. 2.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23

ST 7. 2.
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krásnoarmejců 22, 25

Kubalova 1, 33
Petruškova 20
ST 14. 2.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 40,
60, 87, 133, 108
Výškovická 54, 84, 94
Řadová 18, 34
ČT 15. 2.
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3
PO 19. 2.
F. Formana 18, 31
M. Fialy 3
V. Jiříkovského 15, 20,
50

J. Maluchy 14, 35
J. Matuška 14
J. Škody 10
V. Košaře 5, 11
ÚT 20. 2.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 6, 21
Na Obecní 6
Stadická 13
ST 21. 2.
Dr. Martínka 5, 30,
59, 65
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. Lyska
ČT 22. 2.
J. Herolda 12

Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 4, 20, 40
Holasova 14
Klegova 74
PO 26. 2.
Provaznická 1, 11, 72
U Prodejny 7
Klegova 72
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 33, 77
Hasičská 25
ÚT 27. 2.
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48

Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1
ST 28. 2.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20
ČT 1. 3.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6

Nabídka volných stání pro vozidla i motorky
Parkovací objekt

Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

motorky

01 Fr. Formana

Dubina

PP

1, 2, 4, 6, 10, 14, 17, 20, 22, 27, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 47, 48, 49, 53, 56, 58,
59, 60, 62

41 B. Václavka

Bělský Les

PP

1, 19/1, 20, 35, 41/2

42 B. Václavka

Bělský Les

PP

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

51 L. Hosáka

Bělský Les

PP

40/1

NP

65/1

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

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. Alena Nogová
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
599 430 320
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.: 599 430 331 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 2. 2. 2018 • Číslo: 2 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 12. 2. 2018 • Foto na titulní straně: Martin Grobař
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INZERCE

KONTAKT NA INZERCI

Ko
K
osm
osm
smic
ck
ká
á 17
723
3/2
/2
Os
str
trav
av
ava
va Po
Poru
ru
ub
ba
a
te
el.
l./f
/ffa
ax
x: 59
96 95
956
6 22
220
220
mo
m
obi
bil:
l: 607
0 215
1 904
IS
SO:
O: 90
00
01:
1: 20
00
00
e ma
email
il: v
vo
oda
dar@
r@at
atla
las..cz

Vážení klienti, UZÁVĚRKA INZERCE
DO BŘEZNOVÉHO VYDÁNÍ
JIŽNÍCH LISTŮ JE JIŽ 12. 2. 2018.
Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište na uvedený kontakt.

PRÁC
CE PRO
OVÁD
DÍME:

Inzertní manažerka: Iveta Šavelová

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

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

SC-372006/02

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

tel.: 602 581 133

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

SC-372105/01

Diskrétnost a rychlé jednání

SC-372075/02

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

SC-372017/02

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

Půjčky ihned

DĚTSKÉ OSLAVY A PÁRTY
Pro Waše nejmenší uspořádáme
skvělou oslavu.

RESTAURACE

Zajistíme celou akci!

Pá - So: 10:00 - 22:00

Ne - Čt: 11:00 - 21:00

info@skalkaostrava.com

www.skalkaostrava.com

Vřesinská, 708 00 Vřesina
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BISTRO
Po - Ne: 10:00 - 18:00

SC-372109/01

Tel.: +420 599 520 840

INZERCE
Tovární 2114/11,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Prodejna, náhradní díly, servis:
595 696 542, 606 720 002
Otevírací doba: 8:00 – 16:00 hod.

Velký výprodej II. jakosti s plnou zárukou
Kombinovaná chladnička

slevy až -45 %

NORDline RD 227 A++
Mrazicí kapacita: 2 kg / 24 h
Spotřeba: 176 kWh / rok
Hlučnost: 42 dB
Rozměry (Š x H x V): 54 x 59,5 x 144 cm

89
litru

à^
objem
energetická
ãR

187

Cgáj~` bjC

litru

4 990 Kč

objem
 à

včetně DPH

40

Cgáj~` bjC

litru

4 990 Kbečz RP

a
včetně DPH

NORDline WC 34
4
Rozměry (Š x H x V): 48 x 43 x 85 cm
LED osvětení

7 756 Kč
Běžná cena
včetně DPH
a bez RP

Přijďte k nám
pro svoji slevu!

Chladicí i mrazicí techniku máme pro Vás v akci až do konce února 2018. K uvedeným cenám je nutné
připočíst RP ve výši 194 Kč. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.

SC-372059/02

Vinotéka

objem
 à

SPLÁTKA 29
OD

Kč
DENNĚ

BONUS K AUTU

ZIMNÍ PNEU

k vybraným vozům

7 175 Kčč
Běžná cena
H
DP
včetně

SC-380122/01

-.R
0,75 l

OSTRAVA
Místecká 3220

800 110 800
29
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SC-380025/01

Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Reprezentativní příklad: Cena: 250 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 45 %, tj. 112 500 Kč. Doba trvání úvěru: 84 měsíců. Měsíční splátka:
1930 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 137 500 Kč (pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem: 162 120 Kč (splátka x počet splátek).
Úroková sazba: 4,8 %. RPSN: 4,9 %. Podmínkou získání úvěru není sjednání pojištění. Nejedná se o závaznou nabídku ani návrh smlouvy. Více na www.aaaauto.cz/akce.

INZERCE

OD 2. 10. JSME TU
PRO VÁS
JEŠTĚ DÉLE!

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 /

DARUJTE
KREVNÍ PLAZMU

7:30–16:00
8:00–20:00
8:00–20:00
7:30–16:00
8:00–20:00

KONTAKTY

1 000 Kč

MojePlazma
Horní 266/73
700 30 Ostrava
tel.: 592 750 440
darovat@mojeplazma.cz

*

Těšíme se na Vás !

www.volgogradska.cz

děkujeme
pravidelným
dárcům

*Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst.
2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou
pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za
její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu,
s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem
její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

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

TEL.: 602 713 226

.ULVWLDQ
9LNWRULD

$QJHOLND

9HOHWUK
VWęHGQFKġNRO
9. února
SC-372096/01

Po
Ut
St
Čt
Pá

MĚSÍČNĚ AŽ

SC-380024/01

NOVÁ
OTEVÍRACÍ
DOBA

UHRADÍME VÁM

SC-371756/04

WWW.MOJEPLAZMA.CZ
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INZERCE

MASÉRSKÉ CENTRUM

Unika Relax Ostrava, sociální podnik na Poliklinice Hrabůvka

AKCE NA LEDEN A ÚNOR
Dr. Martínka 1491/7, Ostrava Hrabůvka
Poliklinika Hrabůvka, 1. patro, zóna A
pondělí až pátek 8.00 - 18.00 hod.

ª720 968 555

Čas

Běžná cena

Cena se slevou*

Masáž zad
40 min.
Masáž šíje
15 min.
Masáž zadní část těla (záda, dolní končetiny) 75 min.
Celková masáž (záda, krk, ruce, nohy)
110 min.
Masáž dolních končetin
50 min.
Masáž horních končetin
15 min.
Masáž obličeje
20 min.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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!

SLEVA
NA MAS
ÁŽ
LÁVOVÝ E
MI
KAMEN
Y

WWW.UNIKARELAX.CZ
*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

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

SC-372055/02

Masáže lávovými kameny

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 UniCredit Bank.
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-371870/02

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

ZOOM

Jaký byl novoroční ohňostroj? Podívejte se

FOTO – LUBOMÍR PAVELČÁK
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