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Na Jihu klesl počet automatů o téměř 500
 V našem městském obvodu se snížil počet videoloterijních terminálů (VLT).

ných na území Jihu, povolených
městským obvodem Ostrava-Jih,
kterých bylo cca 260 kusů v asi
sedmdesáti provozovnách, vypršela lhůta povolení nejpozději
31. 12. 2016. Tyto automaty již
bez výjimky zmizely. Některá
jiná obdobná herní zařízení však
povolovalo i Ministerstvo ﬁnancí
ČR a tato zařízení v počtu 228
kusů mohou mít povolení platné
až do konce roku 2019,“ řekl radní

Zatímco k 31. 12. 2015 jich bylo
1160 a v polovině loňského roku
kolem 700, letos k 2. únoru 2018
jich ministerstvo ﬁnancí, které je
povoluje, napočítalo 228. Nejvíce
jich je v Zábřehu (68) a v Hrabůvce
(58), nejméně ve Výškovicích (7).
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Ostravy z října

2015 nelze na celém území městského obvodu Ostrava-Jih povolovat umístění výherních hracích
přístrojů ani jiných podobných
herních zařízení.
„Jsme rádi, že náš návrh Zastupitelstvo města Ostravy
v roce 2015 schválilo. U výherních hracích automatů umístě-

Pozvánka
na zastupitelstvo

Na radnici najdete i deﬁbrilátor

Ostravy-Jihu Adam Rykala, který
má problematiku na starosti.
Orgány státního dozoru a orgány příslušné k projednání
správních deliktů v oblasti hazardních her jsou nově celní
úřady. S ním je městský úřad Ostrava-Jih v kontaktu, sám však již
kontrolovat VLT nemůže. Celní
úřad ale může požádat městský
úřad o pomoc při zjišťování skutečného stavu.
(sed)

První zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Ostrava-Jih
v tomto roce se bude konat 8. března ve 13 hodin ve 4. patře budovy
A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Jako z každého jednání
zastupitelstva i z tohoto se bude
pořizovat videozáznam, který
naleznete společně s reportážemi
z našeho obvodu na YouTube kanálu Městský obvod Ostrava-Jih.
(red)

Bez fotograﬁe
průkaz nebude
Pokud si budete chtít vyřídit
průkazku na jízdu Senior expresem, budete potřebovat fotograﬁi. Bez ní vám na úřadě průkazku
nevyřídí.
Žádat o registraci k jízdám Senior expresem mohou od 1. února 2018 všechny osoby, které k tomuto datu dovršily 77 let věku. Ti
senioři, kteří budou slavit 77. narozeniny později, si mohou o průkazku zažádat až po svých 77. narozeninách, tedy ne dříve.
(sed)

Nové číslo do školky
Mateřská škola v Zábřehu
Za Školou 1 oznamuje, že změnila telefonní číslo. Nyní můžete volat na 602 511 622, původní číslo JAK UKAZUJE vedoucí odboru hospodářské správy Radim Navrátil,
je už nefunkční.
(red) přístroj je malý, ale dokáže zázraky.
FOTO / JIŘÍ URBAN

Na radnici našeho obvodu byl
v polovině února umístěn automatizovaný deﬁbrilátor. Najdete ho naproti hlavnímu vstupu
na Informacích, aby byl přístup
k němu co nejjednodušší. Upozorňuje na něj nálepka se srdcem
na dveřích. Při zástavě srdce
může zachránit život člověka.
„Radnice patří k veřejným
místům se zvýšeným výskytem
lidí, proto jsme se rozhodli využít
této varianty první pomoci a deﬁbrilátor zakoupit. Specialista
z Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje na místě vyškolil několik zaměstnanců
úřadu, ale jsem rád, že v případě
potřeby zvládne díky hlasovému
navádění jeho použití i neproškolený laik,“ představil nového pomocníka první pomoci starosta
Martin Bednář. Pořizovací cena
přístroje činila necelých 32 tisíc
korun.
(gg)

Pozor! Doprava na Plzeňské ulici bude omezena
 Řidiči se budou muset v březnu připravit na větší komplikace v dopravě.
Dne 12. března v 5 hodin ráno
začne uzavírka silnice II/647
(vlastníkem je Správa silnic Moravskoslezského kraje, stř. Ostrava) na Plzeňské ulici ve směru
Ostrava-Jih, a to v úseku mezi kří-

hem rekonstrukce mostu. Uza- do protisměru, ve kterém je obouvírka bude trvat do 31. července stranně vedena doprava.
letošního roku.
Nájezdová rampa na Plzeňské ul. z Ruské ul.: doprava z ulic
Kudy bude svedena osobní
Ruská a Výškovická bude vedena
a veřejná doprava?
po Ruské ulici na Závodní a RusUl. Plzeňská směr Ostrava kou ulici a zpět na Plzeňskou uli– Jih: doprava bude převede- ci.
V rámci uzavírky nedojde
na před tramvajovou zastávkou
Tylova přes tramvajovou trať k přemístění zastávek.
(red)

žením s Výškovickou ulicí a křížením s Rudnou ulicí v délce cca
2 kilometry. Zároveň dojde k uzavření nájezdové rampy z Ruské
ulice na Plzeňskou. Důvodem je
provádění stavebních prací bě-
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Parkoviště u polikliniky se uzavře,
přibudou nová místa a chodníky
 Začátkem dubna budou
zahájeny u zadní části polikliniky v Hrabůvce stavební
práce na rozšíření stávajícího
parkoviště.

Vážení občané,
milí čtenáři,

V případě nekomplikovaného
průběhu stavby dojde již na konci
června k navýšení počtu a úpravě
uspořádání parkovacích stání.
Během stavby je však nutno počítat s dopravními omezeními
v blízkosti budovy polikliniky.

Rekonstrukce potrvá 90 dní
„Doba realizace akce s názvem
„Náměstí Ostrava-Jih, veřejný
prostor Ostrava-Hrabůvka“, který řeší lokalitu v oblasti za poliklinikou, se předpokládá na 90
dní. V případě vhodných klimatických podmínek zahájí zhotovitel
stavby, společnost STRABAG a.s.,
stavební práce 3. dubna,“ upřesnil
Miroslav Svider z odboru investic.
Součástí projektu na ploše 4090 m2 je parkovací plocha
s celkovým počtem 70 kolmých
parkovacích stání, chodník propoju-

FOTO / JIŘÍ URBAN

„Předpokládá se, že pro dobu
jící všechna 3 kolmá parkoviště, prodloužení cyklostezky, chodník podél provádění stavebních prací bude
polikliniky a sadové úpravy. Celkové umožněno nezbytné zásobování budovy polikliniky vjezdem
náklady činí 10,527 milionu korun.
do zásobovacího dvora tak, že
Počítejte se změnami dopravy
osobní vozidla budou moci využít
Stávající parkoviště, kde se průjezd přes parkoviště před bubudou stavební práce realizovat, dovou ze strany ul. Dr. Martínka
bude zcela uzavřeno, a pro stání – pro tyto účely dojde k dočasvozidel tak občané budou muset nému odstranění zamezovacích
využít ostatní okolní volné plochy. sloupků, které zde byly instalovány v loňském roce. Pro nákladní vozidla s hmotnostní nad
3,5 t bude příjezd do zásobovacího dvora umožněn z Klegovy
ulice, na komunikaci dojde také
ke snížení maximální povolené
rychlosti,“ uvedla Petra Bálková
z odboru dopravy a komunálních
služeb s tím, že na organizaci dopravy se bude podílet také policie. Hlavním důvodem je zajištění
bezpečnosti dětí navštěvujících
školu na Klegově ulici, ale také
dohled na dodržování uvedených
dopravních změn ze strany řidičů.
(gg)

Vznik samostatného Československa
připomene historický průvod
 Městský obvod Ostrava-Jih má již připraven program
k příležitosti stoletého jubilea vzniku samostatného Československa.
Slavnostní událost se uskuteční 27. října 2018, kdy odpoledne
vyjde historický průvod spolu
s obyvateli obvodu z Jubilejní
kolonie k náměstí SNP. Samotnému průvodu bude předcházet
vysazení lípy republiky. Během
průvodu, do něhož se mohou také

Slovo starosty

slavnostní projevy, načež akce
bude pokračovat zábavnými vystoupeními, dobovým trhem či
koncertem. Lidé se budou moci
vyfotit s postavami v historických
kostýmech a s historickými předměty. Celá akce bude ukončena
ohňostrojem.
(pp)

obyvatelé Jihu zařadit v historických kostýmech, budou svrženy rakousko-uherské symboly,
bude vztyčena československá
vlajka, ulice budou vyzdobeny
trikolorami. Na náměstí SNP budou deﬁlovat historické postavy
a seskupení, budou předneseny
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na úvod si zasloužíte opět
pochvalu, neboť 48 000 z vás
přišlo k volbám. Je to nadějný
počet pro další důležité momenty městského obvodu, Ostravy
i naší země.
V médiích i na sociálních sítích
bylo před volbami i po nich vidět
hodně zloby. Myslím si, že se
všichni musíme učit nezobecňovat, a už vůbec nezobecňovat jen
podle svých známých, nepodléhat stereotypním předsudkům.
Je potřeba diskutovat a zajímat se o potřeby a názory všech.
Čelíme tomu bez výjimky. Rozdílné názory jsou i v USA při
volbě prezidenta. Jiné názory
mají fanoušci Baníku a Slávie.
Naproti tomu je mnoho, co nás
spojuje. Naše krásná zem, její
ochrana, naše historie, naše
prosperita, náš speciﬁcký pohled na život. Všichni jsme vítězové, neboť jsme v roce 1989
prosadili možnost svobodné
volby. Poraženi budeme, až
zase nebudeme moci volit…
Jsem také rád, že se nám
daří naplňovat slib a po vytvoření pasportizace chodníků
a zmapování stavu komunikací
postupně navyšujeme a investujeme ﬁnance na jejich opravy
a rekonstrukce. V roce 2017
přesáhla tato částka 12,5 milionu korun, pro letošní rok je
již schváleno téměř 31 milionů
korun, ale předpokládáme další
navýšení z přebytku hospodaření, a to až na 84 milionů korun.
Jednotlivé odbory úřadu intenzivně pracují na tom, aby bylo
možno po červnovém zastupitelstvu hradit z ušetřených ﬁnancí
další projekty (např. parkoviště
Aviatiků, zateplení mateřských
školek, dětské hřiště mezi domy
na Mitušově ulici číslo 17 až 35).
Druhá polovina roku tak přinese
další zlepšení života na Jihu.
Nebude to jednoduchý rok.
Držte nám palce, aby to stálo
za to.
Martin Bednář

www.ovajih.cz
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Poslanci diskutovali na Jihu se starosty

FOTO / JIŘÍ URBAN

litě a současně by mělo být vždy
výhodnější pracovat než pobírat
sociální dávky.
Starostové i poslanci se shodli,
že existuje nepoměr minimální
mzdy a výše sociálních dávek pro
vícečlennou rodinu včetně toho,
že lidé by neměli dostávat peníze
zadarmo, ale za práci pro stát.
Shodli se také na tom, že rození
dětí nesmí fungovat jako zajištění
příjmu.
Živá diskuze proběhla rovněž
na téma dopravních staveb s konkrétním příkladem nedostavěné
Rudné, kdy asistent poslance Polanského David Vitoš poukázal
na fungující model zákona o liniových stavbách v Německu. Posla-

 Na radnici našeho městského obvodu proběhlo 19. února
pracovní setkání, při němž pět poslanců za náš kraj a dva
zastupující asistenti diskutovali s 16 představiteli ostravských městských obvodů.

nec Leo Luzar v této souvislosti
informoval o přípravě novelizace
zákona se zavedením tzv. předběžné držby, umožňující projednávání bez zastavení stavby.
Pozornost byla věnována i bezpečnosti v obcích z hlediska kompetencí městské policie a prestiže
strážců zákona obecně a nedotaženému zákonu o sociálním bydlení, s apelem podpořit bydlení
nejen pro mladé, ale také pro seniory.
Zazněly také požadavky na zkrácení lhůt u souhlasu s dočasným
dopravním značením a možnosti
prodloužení veřejné služby i volání
obcí o více peněz na správu obecního majetku.
(gg)

„Cílem setkání bylo seznámit
poslance s konkrétními příklady
problémů, kterým samosprávy
aktuálně čelí, a prodiskutovat
možné změny legislativy podporující jejich řešení,“ vysvětlil
iniciátor jednání starosta Martin
Bednář.
Z 22 pozvaných poslanců přijeli Aleš Juchelka (ANO), Pavla
Golasowská (KDU-ČSL), Lukáš
Černohorský (Piráti), Leo Luzar

(KSČM) a Lubomír Volný (SPD).
Podněty k práci ve sněmovně zaznamenávali také asistenti Ondřeje Polanského (Piráti) a Jiřího
Strýčka (ANO).
Starostové volali po řešení
problematiky zneužívání dávek
na bydlení ve vazbě na kvetoucí
obchod s chudobou, s doporučením, že by příspěvek na bydlení
neměl přesahovat průměrnou výši
nájmu obecních bytů v dané loka-

Jihan bude uklízet

Jaká je nezaměstnanost v obvodu?

K akci Ukliďme Česko se 7. dubna připojí také Zkrášlovací spolek
Jihan, který si vzal za úkol vyčistit  Podle statistiky úřadu
od odpadků lesík mezi Polaneckou práce bylo v Ostravě
spojkou a Petruškovou ulicí v Zábřehu. Jedná se o bývalé oblíbené k 31. 12. 2017 6,9 procenta
prvorepublikové výletní místo Ost- nezaměstnaných. Z tohoto
ravanů, kde se nachází též vydatný pohledu je na tom náš městpramen. Dnes zde obyvatelé blízkého okolí chodí zejména na pro- ský obvod docela dobře.
cházky. Sraz účastníků proběhne
v 10 hodin na konci ulice PetrušMezi 23 ostravskými obvody si
kovy, dobrovolníci se však mohou drží s 6,0 procenty nezaměstnapřipojit kdykoliv k účastníkům ných 10. pozici společně s Poruv lesíku pod zmíněnou ulicí. Úklid bou.
bude probíhat do cca 13 hodin. (pp)
Nejhůře jsou na tom Vítkovice,
kde je 15,8 procenta nezaměstnaných, Slezská Ostrava (10,3 %),
Michálkovice (10,2 %), Moravská
Dvě nové ulice přibyly v na- Ostrava a Přívoz (8,9 %), Mariánšem městském obvodu. Nachá- ské Hory a Hulváky (8,2 %), Nová
zejí se ve Výškovicích na konci Ves (7,4 %) a Pustkovec (7,0 %).
autobusové smyčky Klášterské- Nejnižší nezaměstnanost je v Nové
ho a nesou název Makedonská Bělé (2,5 %), Krásném Poli (2,8 %)
a Černohorská.
(sed) a Hošťálkovicích (3,0 %).
(sed)

Podíl nezamstnaných osob YRNUHVH2VWUDYDSRGOH
jednotlivých obcí a mstských obvod k 3

Nové ulice
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Radnice kontrolovala další problémové domy
 Nájemci bytů v bytových
domech na ulici V. Košaře 4
a 5 si opakovaně stěžovali
na zhoršené podmínky bydlení z hlediska rušení nočního
klidu, závadné chování osob,
znečišťování a poškozování
společných prostor domu
a jeho okolí.
Upozorňovali také na opakovaný výskyt osob bez přístřeší
ve společných prostorách domu
a časté zásahy ze strany policie,
hasičů a záchranné služby. V jednom z domů byl dokonce fyzicky
napaden domovník.

Kontrola 120 bytů
Zaměstnanci Odboru bytového hospodářství a odboru
sociální péče Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih ve spolupráci
s Městskou policií Ostrava proto
ve středu 21. února od 16 hodin
kontrolovali, zda užívají nájemci
sto dvacet obecních bytů a společné prostory řádným způsobem
a v souladu s platnou nájemní
smlouvou a domovním řádem.
Kontrol se účastnila i radní pro
bytovou oblast Markéta Langrová. „Tyto domy sledujeme již delší
dobu. Kontrola předčila naše očekávání, bohužel v negativním slova smyslu. Navíc jsme zjistili nové
skutečnosti, které rovněž budeme
neprodleně řešit. Není v zájmu
radnice coby řádného hospodáře,
aby lidé, kteří ničí obecní majetek
a dělají ze života peklo slušným
občanům, nadále žili v obecních
domech,“ uvedla Langrová s ujištěním, že radnice udělá vše proto, aby
zde mohli slušní obyvatelé těchto
domů žít spokojeně a beze strachu.

Kontrola se zaměřovala nejen na dodržování povinností
nájemců, ověřoval se také počet
nahlášených osob žijících v bytě,
technický stav bytů včetně závad
a poškození obecního majetku.
Výsledky jednotlivých šetření
byly zapsány v záznamu o kontrole bytu a na základě jejich
vyhodnocení přistoupí radnice
k vyplývajícím opatřením.

Vyklizení 12 bytů
Předchozí kontroly bytových domů již přinesly výsledky. „Po prvních kontrolách
v domech na Čujkovově ulici,
při nichž jsme zkontrolovali celkem 288 bytů, jsme mohli učinit
konkrétní opatření k odstranění
zjištěných nedostatků a problémů. Celkem 12 bytů musí jejich
dosavadní obyvatelé na základě
výzvy vyklidit, dalších 12 nájemců obdrželo písemné upozornění

k odstranění závadného chování
a k dodržování platného a účinného domovního řádu,“ uvedla
k výsledkům dosavadních kontrol Langrová s tím, že ochranu
slušných nájemníků považuje vedení městského obvodu za jednu

z priorit a kontroly v problémových domech budou pokračovat.
Domy již zkontrolované budou
i do budoucna pečlivě sledovány
a bude prověřováno, zda byla přijatá opatření dostatečně účinná.
(gg) FOTO / JIŘÍ URBAN

Konkurz na ředitele
mateřských a základních škol
Rada městského obvodu vyhlásila konkurzní řízení na místa
ředitelů základních a mateřských
škol: ZŠ Provaznická 64, ZŠ a MŠ
V. Košaře 6, ZŠ Chrjukinova 12,
ZŠ a MŠ Volgoradská 6B, ZŠ
a MŠ Horymírova 100, ZŠ a MŠ
Šeříková 33, MŠ Staňkova 33, MŠ
Volgogradská 4, MŠ Harmonie,
MŠ Adamusova 7, MŠ A. Gavlase
12A, MŠ Fr. Formana 13.
Vyhlášení konkurzních řízení
se týká 12 ředitelů, kterým končí
6leté období výkonu práce na ve-

OPĚT PO ROCE se rozjíždějí trhy na náměstí SNP v Zábřehu. První letošní
Slezský rynek se konal 22. února a k dostání byly sýry, med, koláče,
koření, hrála příjemná hudba a losovala se tombola. Stánky trhovců se
na náměstí objeví zase 22. března, dále 19. dubna a 17. května. O dalších
termínech vás budeme informovat.
(red) FOTO / JIŘÍ URBAN
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doucím pracovním místě ředitele
ke dni 31. 7. 2018.
Zájemci se mohou přihlásit do
28. 3. 2018 včetně na adresu: Statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava–Jih, odbor strategického
rozvoje, vztahů s veřejností, školství
a kultury, Horní 3, 700 30 Ostrava –
-Hrabůvka. Předpokládaný termín
nástupu je 1. 8. 2018.
Podrobnosti najdou zájemci
na webových stránkách Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih
a na úřední desce.
(red)

www.ovajih.cz
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Pozor! Blíží se platba poplatku za psy
 V evidenci městského obvodu Ostrava-Jih bylo k lednu 2018 zapsáno 5939 držitelů 6436 psů. Předpokládá se
však, že jejich celkový počet je ještě vyšší, neboť ne všichni
držitelé, tedy osoby mající dotyčného psa skutečně u sebe,
respektují stanovené povinnosti.
Kde je volný pohyb psů?
Vyhláška města Ostravy uvádí,
že „Chovatel je povinen zabezpečit psa tak, aby na veřejných prostorách, s výjimkou míst k tomu
učených a označených, volně
nepobíhal nebo se nepohyboval
a ani jinak neohrožoval nebo neobtěžoval občany, je povinen vést
psa na vodítku, v případě potřeby
nasadit psovi náhubek a usměrňovat chování psa povely“.
Vyhláška současně vymezuje
prostory, kde je dovolen volný pohyb psů.
Na Jihu tak nepotřebujete
vodítka a náhubky na 4 plochách:
• v Zábřehu – mezi ulicemi
U Studia, Středoškolskou
a ubytovnou Metalurg,
• ve Výškovicích – mezi ulicemi Proskovickou, Špilarovou
a Smrčkovou,
• na Dubině – mezi ulicemi Plzeňskou, Z. Chalabaly, Dr. Šavrdy,
• v Hrabůvce – mezi ulicemi Aviatiků, Dr. Martínka a Místeckou. V dubnu se předpokládá
výstavba Agility parku.

Platí držitel, ne majitel
Poplatková povinnost vzniká
držiteli psa, který má v našem
městském obvodě trvalý pobyt,
a platí se ze psů starších 3 měsíců. Při přihlášení k místnímu
poplatku ze psů obdrží poplatník
evidenční známku psa s evidenčním číslem.
Držitel psa je osoba (fyzická
i právnická), která nemusí být nutně majitelem psa, ale má dotyčného
psa skutečně u sebe. Toto opatření
vzniklo jako ochrana před městskými držiteli psů, kteří se bránili
platbě poplatku tvrzením, že pes
patří příbuzné s trvalým bydlištěm
na venkově, kde bývají poplatky
nižší. V některých případech pak
nebyl poplatek uhrazen nikde.
Svou poplatkovou povinnost
je držitel psa povinen oznámit
správci poplatku ve lhůtě 15 dnů
od jejího vzniku. Lhůta platí také
při nabytí psa z útulku.

Registrace psa
Pro registraci potřebujete:
občanský průkaz, potvrzení
o přiznání důchodu (např. důchodový výměr, průkaz ZTP/P)

– pouze v případě, že poplatník
žádá o jakékoliv výjimky či úlevy o snížení místního poplatku
ze psa, a očkovací průkaz psa
(z důvodu evidence čipu).
Držitelé psů jsou rovněž povinni oznámit správci poplatku ze
psů každou skutečnost, která má
vliv na placení poplatku – úmrtí
psa, stěhování do jiného městského obvodu, města apod., a to
do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. V případě, že tak
neučiní, je poplatek nadále vyměřován a držitel psa se může dostat
do problémů, jelikož se z něj stává „neplatič“ místního poplatku,
a tedy dlužník. Včas nezaplacený
poplatek nebo jeho nezaplacenou
část lze zvýšit až na trojnásobek
a poté ho vymáhat exekučně.
Snahou radnice je dohodnout
se na dobrovolné úhradě dluhu.
Nereaguje-li však dlužník na výzvy k úhradě dluhu, musí úředníci činit veškeré kroky, které
jim umožňuje zákon, aby dlužné
částky vymohli. Místní poplatek ze psů se vybírá dle zákona
o místních poplatcích (zákon
č. 565/1990 Sb.) a OZV č. 17/2015,
o místním poplatku ze psů.

V EVIDENCI městského obvodu Ostrava-Jih bylo k letošnímu lednu 2018
zapsáno 5939 držitelů 6436 psů.
ILUSTRAČNÍ FOTO / MARTIN GROBAŘ

ským účelům, činí poplatek 1500
korun, za každého dalšího psa
2 250 Kč. Za psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, činí poplatek ze
psů 200 korun, za každého dalšího psa pak 300 Kč.
Poplatek je splatný nejpozději
do 31. 3. příslušného kalendářního roku, přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1000
korun, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách
vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 9.
příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost
po 1. 3. příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný do
30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Poplatek se platí
za každý, i započatý kalendářní
měsíc. Poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, v němž
došlo k zániku poplatkové povinnosti.

Platí se do konce března
Termín splatnosti místního poplatku ze psů je 31. března. Ještě
letos v březnu rozešle radnice
složenky k platbě tohoto poplatku poštou, do budoucna si budou
muset občané platbu obdobně
jako např. za komunální odpad
pohlídat a zajistit sami. Poplatek
je splatný bez výzvy a bez vydání
platebního výměru Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih příslušnému podle místa trvalého
pobytu nebo sídla držitele psa.
Platbu lze provést v hotovosti
nebo platební kartou na pokladně
úřadu v budově D, bezhotovostně
bankovním převodem nebo zaslanou poštovní poukázkou. Ti,
kteří řádně uhradí poplatek,
obdrží na radnici balení cca
360 sáčků na psí exkrementy.
Poplatek ze psů činí 300 korun
v případě, že máte pouze jednoho
psa a bydlíte v rodinném domku.
Za druhého a každého dalšího
psa u rodinného domu zaplatíte
450 korun. Pokud si pořizujete
psa do bytu v bytovém domě anebo ho využíváte k podnikatel-

Kdo za psa neplatí
Osvobozen od poplatku je držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, která je
držitelem průkazu ZTP/P, dále
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek a osoba,
které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní práv-
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ní předpis (zákon o myslivosti).
Nárok na osvobození od placení poplatku, nikoliv od ohlášení
k poplatku mají pouze osoby jmenované výše!
Neplatí tedy to, co se psalo
v médiích, že pokud někdo požádá do 15 . ledna, bude mu poplatek prominut.

Kde získáte informace o platbě
V pondělí a ve středu v 8–12
a v 13–17 hodin (první středu
v měsíci do 18 hodin) odbor ﬁnancí a rozpočtu v kanceláři
č. 307, budova A, radnice ÚMOb
Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka.

Evidence čipu a týrání zvířat
Kontaktujte odbor výstavby a životního prostředí, referát životního prostředí, budova B, kanc. č. 102
v pondělí a středu 8–12 a 13–17
hodin. Odhlášení čipu z evidence
je možno na stejném místě. Výjimku z čipování mají pouze psi tetovaní do 31. 12. 2012.
(gg)

Kontakty
Ing. Jakub Nitra,
tel. 599 430 224,
e-mail: jakub.nitra@ovajih.cz
Ing. Radomíra Hudečková,
tel. 599 430 378,
e-mail: radomira.hudeckova@ovajih.cz
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Dne 7. dubna se budou uklízet břehy Zábřežky

Třešně půjdou k zemi

Jaké „poklady“ objevíme letos?

V průběhu
měsíce března
dojde ke kácení
většího počtu
dřevin na ulici
Václava Jiříkovského.
Jedná
se
o 24 kusů třešní, na které již
FOTO | ÚŘAD
bylo vydáno po- MĚSTSKÉHO OBVODU
volení ke kácení. Důvodem je jejich velmi špatný
zdravotní stav – stromy jsou napadeny houbovými chorobami,
mají popraskané kmeny a v jejich
dutinách přebývá dřevokazný
hmyz. Za tyto stromy budou vysázeny náhradní dřeviny, opět se
bude jednat o třešně, avšak jiného
druhu. Stromy budou vysázeny
v témže místě, avšak ve větších
vzdálenostech, než je stávající
výsadba; bude brán ohled také
na velikost korun stromů a související zastínění oken, rozmístění
inženýrských sítí a vzdálenost
od komunikací. Správa veřejné
zeleně prosí občany o trpělivost
při tomto náročném zásahu. (red)

 Již čtvrtým rokem členové ZO Českého svazu ochránců
přírody Alces spolu s veřejností uklízejí v rámci akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko břehy Zábřežky.
V loňském roce nám významně
pomohli při úklidu hasiči ze Zábřehu. Ačkoliv dvakrát ročně se
uklízí okolí Zábřežky, na jaře se
každým rokem zase objeví „poklady“, jako kufry, tašky, dokonce i televize a válendy a spousty
PET lahví. V průběhu akce se
odpady na místě třídí a pak se
odvezou do sběrného dvora OZO
v Zábřehu k další recyklaci. Toho
mohou využít všichni ti, kteří tento nepořádek v přírodě vytvářejí,
protože nedaleko je sběrný dvůr
OZO Ostrava, kde mohou tyto
věci skončit a být ještě dále recyklovány. Jen pro informaci – plná
PET láhev váží 1850 g, prázdná

pak jenom 100 g, takže by to neměl být problém tuto láhev dát
zpět do batohu a vyhodit ji do jednoho ze 1700 žlutých kontejnerů
na území Ostravy.
Takže i letos se v jarním termínu opět vydáme za tajemstvím
Zábřežky. Sraz účastníků bude
7. dubna v 9 hodin na zastávce
Pískové doly. Pomozte i vy přírodě, rukavice jsou připraveny.
Kontakt I. Weissová 775 168 416.
A ještě otázka – Víte, kde pramení Zábřežka? Odpovědi posílejte na e-mail: zo.csop.alces@
email.cz. Děkujeme.
Jan Mayer, ZO ČSOP Alces
http//:csop-alces.cz, 733 726 250

FOTO / ARCHIV ORGANIZÁTORŮ

Sedmák vyhrál Čokoládovou vařečku

Napsali jste nám

FOTO / JIŘÍ URBAN

ryby a další suroviny pro přípravu
bezmasého pokrmu.
„Mám velkou radost, že vyhrál
můj pokrm. Recept jsem vymyslel sám. Doma při nácviku ho
ochutnávala pouze babička a pes,
oba byli spokojeni,“ prozradil Michal Mařík, vítěz soutěže. Michal
je žákem sedmé třídy a porotu
přesvědčil svým lososem na ledovém salátě s opečenou bagetkou.
Za vydařenou práci čekala vítěze
sladká odměna v podobě dortu
s čokoládovou vařečkou.
Druhé místo patří Alexi Rudinskému z osmé třídy a třetí příčku
obsadil Adam Kotasek, žák deváté třídy. Oba hoši rovněž vsadili
na lososa.
(red)

 V prostorách Střední školy společného stravování
v Ostravě-Hrabůvce proběhl 13. února již 20. ročník soutěže
O čokoládovou vařečku.
Je to jediná soutěž podobného formátu v kraji, která se koná
v rámci kampaně města „Školní
jídelny zdravě a chutně“. Je určena žákům a žákyním základních
škol, kteří mají zájem o gastronomii. Patronkou se stala zpěvačka
Markéta Konvičková, která se
představila v průběhu soutěže.
Žáci 7.–9. tříd ostravských základních škol, zvláště z obvodu
Ostrava-Jih, připravovali čtyři
porce teplého pokrmu s přílohou.
Všichni soutěžící měli k dispozici
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Srdečně děkuji za milé pozvání na křest vaší nově vydané
knihy Městský obvod Ostrava–
Jih včera a dnes. Skutečně dobře připravená akce a také nás
potěšilo, že autoři knihy jsou
poměrně mladí lidé a s takovým
zájmem. Jsem sice z opačné
části Ostravy, ale 47 let života
jsem strávil jako zaměstnanec
v závodě tehdy světového jména
Vítkovice. Měl jsem možnost
na vlastní oči vidět proměny
těchto obcí. Komentář samotných autorů knihy byl perfektní
a dobře připraven. Předseda
naší Letopisecké komise (také
kronikář v jedné osobě ) byl nadšený. Děkujeme také za knihu
jako milou pozornost a přeji
hezký zbytek dne.
Stanislav Pyš,
starosta Pustkovce

Velmi zajímavé byly přednášky
mladého kronikáře Mgr. Petra
Přendíka o historii jednotlivých
čtvrtí obvodu Ostrava-Jih. Pan
kronikář přes své mládí se velmi
dobře orientuje v minulosti obvodu. Na přednáškách doplněných
fotoprojekcí nás mile překvapil svými znalostmi fakt a dat
ze vzdálené minulosti. Projev
Mgr. Přendíka je vždy kultivovaný, poutavý a nečtený. Těšíme se
na jeho další přednášky.
PhDr. Anna Šrubařová

www.ovajih.cz
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Junior redakce píše Jižní listy – tentokrát na téma domácích mazlíčků

Nejlepší kamarád aneb Čumák v hlíně
 Mám rybku. Žijící v krychlovém akváriu a vyhřívající se
na výsluní mé skříně. A nemusím dodávat, že si s ní moc
zábavy neužiju. Je jasné, že o ní psát nebudu. Domácí mazlíček, o kterém bych mohla sepsat román a se kterým trávím
skoro každý víkend, prázdniny a svátky, je babiččin jezevčík
jménem Tonda.
Je to úžasný společník, kamarád na mazlení a vždy, když přijedeme s rodinou, nás umí skvěle
přivítat. Pobíhá po celém domě
sem a tam rychlostí blesku. Kňučí
a po všech skáče. Nikdo jiný to líp
ani nedokáže. I přesto se u babičky moc dlouho nezdržím. Po chvíli, kdy se vše ustálí a atmosféra
zhoustne, všichni se usadí a dají si
chutnou bábovku, se na mě Tonda
dívá a začíná kňučet. Kdysi jsme
bádali, co to vlastně chce. Dnes už

to víme. Chce jít ven na procházku. Nevím, jak to dělá, ale vždycky když takhle prosí a žadoní, se
tomu prostě nedá odolat. Použije
na mě ten nejznámější a nejlepší
trik, který dokáže. Roztomilé psí
oči. Pokaždé mě to donutí hnout
se z místa a jít. Tak tedy započaly
naše časté procházkové výpravy.
Ale zábavnější koníček, který
Tonda má, je jeho hledání doposud
nenalezeného v hlíně. Jednoho dne MŮJ NEJLEPŠÍ přítel Tonda.
jsme byli na zahradě a on najednou
FOTO / JANA FRIEDRICHOVÁ

Jana Friedrichová, 9. roč. ZŠ

Jaká domácí zvířátka mají lidé
na Jihu?

Pes se nám přiotrávil léky
Jednou šla mamka s naším psem nějaké maso. Ráno, když jsme se
Akimem ven a viděla, jak Akim vzbudili, tak Akim měl nafouklé
něco jí. Šla za ním a viděla ho jíst břicho a nemohl chodit. Tak ho
mamka vzala k veterinářce, která
ho vyšetřila a zjistila, že v mase, co
sežral, byly léky, kterými se otrávil.
Museli mu vypumpovat žaludek a nebylo vůbec jisté, jestli to
přežije. Řekla, že pokud mu kapačky nepomůžou, že bychom ho
měli nechat uspat. Ale řekli jsme,
že ne, že mu z toho pomůžeme
a že se z toho dostane. Veterinářka nás upozornila, že máme počítat s tím, že může umřít. Naštěstí
se z toho dostal a my mu v tom poTOTO JE MŮJ PES Akim. Je mazlivý
mohli. Byli jsme šťastní, že jsme
a hodný, rád si hraje s plyšáky
ho nemuseli nechat utratit. Ale
a s pískacími hračkami. Někdy
dodneška mu na jazyku zůstal
s námi spí v posteli.
FOTO / NIKOL rudý ﬂek.
ONDRUŠOVÁ

začal hrabat. Říkali jsme si, že třeba
ucítil krtka nebo něco podobného,
ale hrabal jako zběsilý, nevnímaje
okolní svět. Každou vteřinu přitiskl čumák k půdě a zafuněl. S čenichem od hlíny, špinavý jako
prasátko kopal hlouběji a hlouběji.
Babička ho musela odlákat, protože kdyby nepřestal, už by se naší zahradě nedalo říkat zahrada, ale jen
obří kopec hlíny, spíš hora. Někdy
když se nudí, tak ho tahle hrabací
mánie popadne a babička z toho
není moc nadšená. Má silnou vůli
nevzdat se. To je impozantní. I tak
si spolu hrajeme, dovádíme, běháme a trávíme spoustu času.
Tonda je můj nejlepší přítel,
a proto by mě nenapadl nikdo
jiný, kdo by ho v tomto článku dokázal zastoupit.

V pátek 9. února tohoto roku
jsme vyrazili do rušných ulic Ostravy-Jihu, abychom zjistili, zda
naši spoluobčané mají domácího
mazlíčka a jakého. Vyzpovídali
jsme jich 75. Dle jejich odpovědí
jsme mohli určit výsledek ankety,
jejíž vrchol obsadili psi, kteří patří
do rodin 47 % tázaných.
Na druhém místě ovšem k našemu překvapení skončili lidé,
kteří doma žádného domácího
mazlíčka nemají. A jak se nakonec
ukázalo, milovníci koček neobsadili třetí ani následující příčku.
Všechny výsledky můžete vidět
v grafu.
Ondřej Sedlář a Tereza Pavelková,
6. ročník ZŠ

Nikol Ondrušová, 6. ročník ZŠ

Atletické přebory městského obvodu Ostrava-Jih
 Pořádá je Komise pro bezpečnost, prevenci kriminality sportu a volného času městského obvodu Ostrava-Jih ve spolupráci s Atletickým klubem SSK Vítkovice a ZŠ a MŠ Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1
Datum konání: 20. březen 2018
Místo konání: Atletická hala
města Ostrava
Ředitel závodů: Oldřich Zvolánek
Organizace: Atletický klub SSK
Vítkovice; Martin Olšer,
molser@seznam.cz
ZŠ a MŠ Ostrava – Bělský Les;
Pavel Pracný,
pavel.pracny@seznam.cz
Renata Adamíková,
r.adamikova@centrum.cz

Startují: žáci 8. a 9. tříd základních škol
Každou školu mohou reprezentovat 1 nebo 2 smíšená družstva
Družstva tvoří 5 dívek a 5 chlapců 8. třídy a 5 dívek a chlapců
9. třídy.

žáci: 60 m, 800 m, skok vysoký,
skok daleký, vrh koulí 4 kg, štafeta 4x 200 m
Za školu startují 1 žákyně
a 1 žák v každé disciplíně, štafeta
je smíšená, za školu startují
2 žákyně a 2 žáci.

Disciplíny:
žákyně: 60 m, 600 m, skok vysoký, skok daleký, vrh koulí 3 kg,
štafeta 4 x 200 m

Bodování:
Boduje prvních 8 v disciplíně
9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1,
ve štafetách se body dvojnásobí,
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aby bylo možno ještě míchat
pořadím.
Přihlášky:
přihlášky se jmény závodníků
(příloha) do 15. 3. 2018
e-mailem na adresu
molser@seznam.cz
tel. 736 684 263
Ceny:
medaile, diplomy, pohár

ŠKOLY

Akce se zúčastnilo 120 žáků z 15 ostravských základních škol

Soutěž v angličtině vyhráli žáci ZŠ Březinova
 První únorový den se na střední odborné škole AHOL
uskutečnil už třetí ročník populární soutěže
AHOL´s AMAZING RACE.
Letos se jí zúčastnilo 120 žáků
z 15 ostravských základních škol
a konala se pod záštitou našeho
městského obvodu.
Soutěž byla týmová – v prvním
kole se museli jednotlivci vypořádat s vědomostním testem.
V letošním ročníku byl tematicky
zaměřený na Spojené království
Velké Británie a Severního Irska.
Nejlepším řešitelem byl Michal
Zíma (ZŠ J. Šoupala), za ním
skončila Vlasta Křejčiříková (ZŠ
Chrjukinova) a Dominika Sikorová (ZŠ A. Hrdličky).
Ve druhém kole měli soutěžící
uskutečnit cestu po Spojeném
království Velké Británie a Sever-

ního Irska a vrátit se z ní s co největší ﬁnanční hotovostí. Učebny
školy se pro tuto příležitost změnily v anglicky mluvící země a soutěžící se při jejich návštěvě museli
vypořádat s nejrůznějšími úkoly.
Například na „Past & Present of
UK“ soutěžící řešili vědomostní
kvíz o historii i současnosti Velké
Británie, a to hlavně se zaměřením na královskou rodinu. V samotném cíli si žáci museli zvolit
správnou banku na směnu korun
na libry tak, aby to bylo pro ně co
nejvýhodnější. Jednoznačným vítězem se stal tým reprezentující
základní školu Březinova 52.

NA SOUTĚŽI nechyběla ani královna Alžběta II.

Radmila Sosnová VÍTĚZNÝ TÝM ze ZŠ Březinova 52.

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Sněhuláci pro Afriku – akce gymnázia v Hrabůvce
 Již šestým rokem gymnázium v Hrabůvce organizuje
jedinečnou celorepublikovou charitativní akci s názvem
Sněhuláci pro Afriku.
Jejím cílem je spojit školy, organizace, instituce, ale i rodiny
a jednotlivce napříč republikou,
aby nejlépe v jeden den (není však
podmínkou) postavili sněhuláky
za dobrovolný příspěvek. Akce
tak má několik cílů.
Dobrovolný příspěvek putuje
společnosti Kola pro Afriku. Ta
za něj uskutečňuje převoz kol dětem do Gambie, aby se snáz dostaly do školy. Vzdálenost, která
tamější děti od školy dělí, je mnohdy nepřekonatelným problémem,
který jim uzavírá možnost vzdělání. Kola jsou tedy řešením.
Dalším z cílů je dostat děti ven,
využít jejich fantazie, proto se každoročně mění téma sněhuláků

(africký sněhulák, typicky český
sněhulák, sci-ﬁ sněhulák…), přimět je k tvořivé aktivitě, ke spolupráci. A protože se akce spolu
s dětmi účastní i kantoři, překonáváme na chvíli onu pomyslnou
bariéru. Děti se také učí nebýt
lhostejnými, seznamují se s životem dětí v Africe, učí se empatii
a ochotě pomoci.
Za šest let existence projektu
se nám podařilo takto získat už
přes 1 200 000 korun, do Gambie
jsme tak poslali cca 8000 kol, což
znamená možnost vzdělání pro
stejný počet dětí. Každoročně se
zapojuje zhruba 300 škol napříč
republikou a chybět samozřejmě
nesmí ani naše organizátorské
gymnázium.
Letos jsme využili aktuální
sněhové nadílky a do sněhulákování se vrhli v pátek 9. února.
Dodatečně jsme tak netradičně

FOTO / ARCHIV GYMNÁZIA
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oslavili konec prvního pololetí.
Zapojila se celá škola, primáni
i maturanti, dokonce i naši hostující studenti z projektu Erasmus. Školní hřiště se tak během
chvilky proměnilo v sochařský
salón, ale i v nelítostné bojiště,
neb pořádná koulovačka nesměla
chybět.
A protože moderní děti už pojetí sněhuláka vnímají zcela jinak
než naše starší generace, klasické mrkve a uhlíky byste hledali
marně. Inspirací byly hamburgery, Hvězdné války, Teorie velkého třesku a jiné. Co ale zůstává
i u našich moderních dětí stejné,
je dobré srdce. Celkově se nám
podařilo vybrat částku 7737 korun, kterou posíláme společnosti
Kola pro Afriku.
A naše výtvory? Kam se na nás
hrabou ledové sochy na Pustevnách. Gymnázium Ostrava-Hrabůvka

www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

V obřadní síni se oddávalo bez závazků
 Obřadní síň radnice městského obvodu lákala v sobotu
17. února 2018 nejen prohlídkou prostor po rekonstrukci, ale
také možností nechat se oddat „nanečisto“.
„Den otevřených dveří umožnil všem zájemcům prohlédnout
si na vlastní oči všechny prostory
obřadní síně včetně těch, které obvykle nejsou přístupné, tj. balkon
i zázemí pro ceremoniáře. Symbolicky jsme zvolili den 34. výročí
- přesně tolik let již uběhlo od zahájení činnosti obřadní síně, kdy
se v ní odehrála první svatba. Byl
jsem potěšen, že si první oddaný
pár ze 17. 2. 1984 přišel manželský
slib za přítomnosti dětí a vnoučete
slavnostně zopakovat,“ komentoval sobotní akci starosta Martin
Bednář. S místostarostou Hanou
Tichánkovou střídavě „oddávali
na zkoušku“ všechny, kdo si přišli
vyzkoušet chůzi slavnostní uličkou. Při netradičních svatebních
proslovech vládlo veselí a pohoda
v celé obřadní síni.
Svateb „nanečisto“ se odehrálo několik. Za zvuku svatebních
melodií se líbali a navlékali symbolické prstýnky nejen páry, které
již mají zamluvený letošní datum
skutečné svatby, ale i ti, co svazek

manželský teprve začínají zvažovat. Svatební koláčky, připravené
v prostorách síně, chutnaly bez
výjimky všem, hosté ocenili i připravené informace o historii a průběhu rekonstrukce obřadní síně.

„Osmičkovým“ svazkům se daří
Návštěvu obřadní síně si nenechali ujít ani manželé Křístkovi, kteří oslavili po 50 letech
manželství zlatou svatbu o týden
dříve v prostorách Komorního
klubu v Jubilejní kolonii a jejichž
první svatba se odehrála přesně
17. února 1968.
„Osmičkové roky patrně přinášely štěstí na celý život, jak jinak
si vysvětlit, že jsme letos již měli
tu čest být přítomni zlaté svatbě,
ale i kamenné svatbě, která se slaví po 65 letech společného života.
A v březnu zde budeme dokonce
svědky nebeské nebo též korunovační svatby, kterou oslaví pár
u příležitosti neuvěřitelných 75 let
manželství,“ říká s obdivem místostarostka Tichánková.
(gg)

FOTO / JIŘÍ URBAN

Začne se budovat nová autobusová smyčka
 Lidé cestující na konečnou autobusové linky číslo 27 se
dočkají změny. Na jaře by totiž měly začít práce na nové
autobusové smyčce Klášterského na Proskovické ulici ve
Výškovicích.
Pro část autobusů je tato zastávka konečná a zároveň slouží lidem
jedoucím z Proskovic směrem do
centra. Cestující v opačném směru
do Proskovic však mají problém,
protože bezpečná zastávka zde
chybí. Také lidé jedoucí z centra
autobusem, který na smyčce končí, po jeho zastavení v západní části smyčky vystupují do vozovky.
A to by se mělo změnit.
„Protože je to konečná zastávka, Dopravní podnik města Ostravy se rozhodl, že tady chce mít
nějaké zázemí pro řidiče, kde by
měli vodu a toaletu. Vybudují se

zde dvě zastávky pro výstup a nástup cestujících a prostor se upraví tak, aby se tu autobusy mohly
také vytočit,“ říká vedoucí investičního odboru městského úřadu
Ostrava-Jih Alena Nogová.
Stavba proběhne ve více etapách. Musí se totiž například
zajistit provoz po Charvátské ulici, protože se tu nachází hospic
Lukášek, takže se celý prostor
nemůže najednou uzavřít. Stavět
se budou i přechody na Špilarově
a dva na Proskovické ulici.
Pokud to počasí dovolí, stavět
by se mohlo už na konci března.

Výstavba bude probíhat ve spolupráci s magistrátem města Ostravy, realizaci bude zajišťovat
ﬁrma AWT Rekultivace a. s. Celá
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stavba přijde celkem na 6,4 milionu korun a hotovo by mělo být
na přelomu srpna a září letošního
roku.
(sed)

ROZHOVOR

Panelových domů je hodně, mají pestrý vývoj a zdaleka nejsou všechny stejné

Marian Lipták: Panelák je pořád hi-tech
 Zábřežský rodák Marian Lipták paneláky miluje od dětství. Zatímco jiné děti si chodily hrát, on hledal panelové
domy v okolí, jezdil ve výtazích a kreslil si, jak to v nich
vypadá. Dnes je asi jediným odborníkem na tyto stavby
v naší republice.
Jak jste se dostal k panelákům?
Začalo to kolem roku 2000.
Z paneláku jsme se tehdy přestěhovali do cihlového domu a bylo
to po všech stránkách horší než
panelák. I když nám rodiče slibovali, že tam nebudou slyšet sousedi,
tak byli slyšet a chodili si na nás se
sestrou stěžovat, nebyl tam výtah, byla tam malá okna a jenom
jeden balkon na celý vchod, křivé
plochy stěn, takže nešly pověsit
poličky, rozvrzané dřevěné podlahy - ve srovnání s tímto jsem viděl
panelák jako výkvět nejmodernější
architektury, prostě hi-tech. A tak
jsem začal chodit po okolí a hledal
ještě nějaké paneláky. Začal jsem se
o ně víc zajímat, kreslil si je, dělal si
poznámky, jak se který typ jmenuje – tehdy jsem jim dával ještě svá
vlastní označení, zjistit to skutečné
bylo totiž tehdy pro školáka velmi
obtížné. Prostým pozorováním
jsem odhadoval, které jsou mladší
a které starší. Jezdil jsem výtahem
a díval se z vysokých pater, jak to
kde vypadá. Když se někde měnila
okna, vzal jsem si z nich kliky a vyměnil jsem je za ty na tom našem
ošklivém starém oknu v cihláku,
abych měl alespoň něco panelákového doma. V bádání jsem pokračoval na střední škole a asi před šesti
sedmi lety jsem se do toho opřel ještě víc. Začal jsem je všechny fotit,
nezateplené, v původním stavu,
stará okna, a v podstatě to tak dělám do dneška. Takový poslední
milník byl asi před dvěma lety, kdy
jsem si založil web panelaky.info,
kde jsou všechny informace, které
jsem zatím nastřádal a zpracoval.
Chtěl bych komplexně zmapovat
všechny paneláky na území bývalého Československa a výsledky prezentovat na zmíněných stránkách.
Je to složité?
Je to taková detektivka, protože
jakoby po střípcích zkoumám, proč
to tak je a jak to na sebe navazuje.
Paneláků je hodně, mají pestrý vývoj a zdaleka nejsou všechny stejné. I když… paneláky jsou vlastně
všechny stejné, ale až po zateplení.
Opravdu? Jsou si hodně podobné.
Na panelák se nemůžete dívat
jako na domy v centru města, které

mají štuky a ozdoby. Na panelák se
musíte podívat z povzdálí, co se snaží říct jeho celková hmota, členění
oken, lodžií… Panelák je vždycky
dům, který má hodně bytů, je vysoký, široký a tam se prostě nehraje
na nějaké štuky a klasické ozdoby,
ale na celkový (geometrický) dojem
celé stavby. Například věžáky u polikliniky v Hrabůvce, které jsou velmi efektně zakončeny mohutnou,
zdánlivě se vznášející atikou. Mohu
uvést další příklad: paneláky na ulicích Herolda a Četyny, kde jsem bydlel. Mají až 16 běžných pater a nad
nimi vystupují další dvě neúplná
podlaží, takže jsou výškově členěné
a nejsou to nudné hranoly. Tak bych
mohl pokračovat do nekonečna,
prostě paneláky jsou každý jiný.

MARIANU LIPTÁKOVI učarovaly paneláky.

technologií. Dneska máme takové technologické možnosti,
že ten původní nápad provedení
fasády může být ještě řemeslně
mnohem dokonalejší, než když se
dům čerstvě postavil. Dneska se
dá úplně jednoduše dát hladká fasáda, máme dobrá okna, spáry se
dají jen zakreslit, nebude do nich
zatékat. Snahy o maskování panelákového vzhledu nefungují;
i když tam dáte třeba kastlíková
okna, stejně každý pozná, že je to
panelák. Ten původní vzhled dělali architekti a projektanti, kteří
tomu rozuměli a věděli, jak na to.
Dneska o tom vzhledu rozhoduje
shromáždění stylem „jó, nakreslíme tam veverku…“. A to se tu fakt
děje.

Nejvíce se panelákům vyčítala
ta šedivá plocha, v níž se člověk
ztrácel a nevěděl, kde je.
Šedivé paneláky se stavěly
v 60. letech, například „hokejky“
v Hrabůvce, to jsou prostě paneláky, které měly břízolit, měly
ustoupený parter, což je část,
kterou člověk vnímá nejvíce a kde
jsou vchody, schránky, technické
místnosti apod. Ten parter měl
na některých „hokejkách“ nějaké
umělecké ozdoby, reliéfy apod.
Paneláky od 70. let už nebyly
šedé, ale bílé – Výškovice jsou
kompletně bílé, stejně jako Dubina. Postupně šedivěly, protože
se o ně nikdo nestaral a vzduch
byl na Ostravsku takový, jaký byl.
Po revoluci se začalo řešit zateplování a změna jejich vzhledu.

Pořád jsou pro vás paneláky
i po těch letech, co je zkoumáte,
hi-tech?
Stále více se utvrzuji v tom, že
jsou, protože se celý dům prakticky postavil v továrně, což dnes
zní jako utopie. Tehdy měly panely už z výroby zabudovaná okna,
vnitřní i vnější fasády někdy i radiátory. U vnitřních panelů byly
zabudované jednotlivé části elektroinstalace. Bytové jádro, jak ho
známe, se vcelku dopravilo z to-

Říkal jste, že po zateplení jsou
všechny paneláky stejné. Co navrhujete, aby tomu tak nebylo?
Měly by se vrátit do původního vzhledu s pomocí současných

Výzva
Společně s Marianem Liptákem jsme pro čtenáře Jižních listů připravili
seriál o panelových domech na Jihu. Pokud máte doma jakékoliv původní
vybavení, jako jsou okna, jádro nebo kuchyňskou linku, ozvěte se prosím. Stejně tak pokud máte jakoukoliv dokumentaci k domu či přístup
do běžně nedostupných prostor – zejména strojovny výtahu (nejlépe
s původním výtahovým strojem). Uvítáme také fotograﬁe našich paneláků
před zateplením či fotograﬁe z výstavby. Kontakt: marian@panelaky.info
nebo jizni.listy@ovajih.cz. „Rád si přijedu osobně vše nafotit, děkuji!“
vzkazuje Marian Lipták.
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várny vlakem, sneslo se jeřábem
na své místo a teprve pak se dal
stropní panel…a bylo hotovo.
Pro mne je to hi-tech i v tom,
jak bylo vše promyšlené, pamatovalo se třeba na havárii nebo
výbuch plynu, poslední paneláky
se už dokonce vyráběly zateplené.
Zmínil bych ještě jednu vychytávku na Dubině, a to jsou výtahy,
které mají vlastní stavebně oddělenou šachtu, která se nikde nedotýká okolních stěn domu, aby
se vibrace nepřenášely do bytů.
Ale sousedy v nich stále slyšíte.
Každý, koho znám a bydlí v nově
postaveném bytovém domě, vám
řekne, že slyší sousedy. Navíc
v nich, aby to nevypadalo jako
v paneláku, mají místnosti jakési
nesmyslné zkosené stěny, kam
nedáte jiný nábytek než na míru,
byty nemají komory a příčky jsou
ze sádrokartonu. Taky nemají výhodu sídlišť, kdy se lidé nemusejí
dívat z oken do oken, protože mají
domy daleko od sebe, a je tam
hodně zeleně. To v centru města
nenajdete. Dneska jsou panelová
sídliště normální městské čtvrti
a lidé pomalu přicházejí na to, že
to nejsou jen králíkárny, ale příjemné městské bydlení. Sousedy
slyšíte ve všech bytových domech.
Nezáleží na stavební technologii,
ale na lidech a jejich slušnosti.
A co říkáte na výtku, že do panelu nic nezatlučete.
Je to obtížné, na druhou stranu
to dokazuje, jak je ta konstrukce
pevná. Pod panelákem se může
podemlít potok a nic se mu nestane, zatímco cihla spadne. Panelák
je prostě pevný a je to daň za to, že
se nedá přitlouct hřebíček. (sed)

www.ovajih.cz

SOCIÁLNÍ OBLAST

Vyznáte se na úřadu Jihu? Odbor sociální péče
 Snad každý občan našeho městského obvodu alespoň
jednou ročně zavítá na radnici, aby vyřídil své záležitosti. Aby
se lépe orientoval v nabídce toho, co úřad poskytuje, připravili
jsme pro čtenáře Jižních listů seriál o jednotlivých odborech,
kterých je celkem 12. Začínáme odborem sociální péče.

ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE
Kde: Budova C radnice, Edisonova 793/84
Tel.: 599 430 451
webové stránky: ovajih.ostrava.
cz/cs/radnice/urad/odbor-socialni-pece
vedoucí odboru: Linda Nováková
Palatá

Stovka pracovníků z pěti oddělení se denně věnuje lidem,
kteří potřebují pomoci. A těch je
opravdu hodně.
Prostřednictvím odboru sociální péče, oddělení sociálních
služeb, poskytuje městský obvod Ostrava-Jih sociální služby
ve svém územním obvodu. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, je městský
obvod Ostrava-Jih poskytovatel
pečovatelské a odlehčovací (pobytové) služby. Uvedené činnosti
jsou ﬁnancovány z rozpočtu obvodu Ostrava-Jih za ﬁnanční podpory Moravskoslezského kraje.

Pomoc a podpora
Prioritou odboru je zabezpečování působnosti na úseku sociální
péče, sociálních služeb a sociálně
právní ochrany dětí. V samostatné působnosti zabezpečuje
zejména poskytování pomoci
a podpory seniorům a osobám
v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb.
V přenesené působnosti pak vy-

konává sociální práci s jednotlivými cílovými skupinami osob
v nepříznivé sociální situaci, činnosti na úseku sociálně-právní
ochrany dětí, důchodového pojištění, zastupování při podpisu
smluv v pobytových službách
z důvodu nepříznivého zdravotního stavu uživatelů a vykonává
funkci opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti.

1. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

SENIOŘI mohou cvičit také uvnitř pod vedením instruktora. Cvičení je
pro ně zdarma.
FOTO / JIŘÍ URBAN

Kde: DPS Odborářská, Odborářská 677/72
Tel.: 596 788 900
vedoucí oddělení: Dagmar
Králová

Zabezpečuje zejména poskytování pomoci a podpory seniorům
a osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních
služeb, a to pečovatelské a odlehčovací služby.
Pečovatelská služba se poskytuje osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a mají
sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního znevýhodnění, a proto potřebují pomoc při
zvládání péče o vlastní osobu
a domácnost. Městský obvod
formou pobytové – odlehčovací služby poskytuje potřebnou
pomoc osobám, jejichž péči
po přechodnou dobu nemohou

SENIORY navštěvuje také místostarostka Věra Válková, která má sociální péči v našem městském obvodu.
na starosti. FOTO / JIŘÍ URBAN

zabezpečit členové rodiny nebo řuje agenda oddělení sociální
jiné fyzické osoby.
prevence. Zajišťuje péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost proDomy s pečovatelskou službou
střednictvím sociální kurately pro
Pod výkon sociálních služeb děti a mládež, která spočívá v protohoto oddělení patří i byty v do- vádění opatření směřujících k odmech s pečovatelskou službou. stranění, zmírnění nebo zamezení
Ty jsou určeny především pro prohlubování nebo opakování poobčany, kteří jsou trvale hláše- ruch psychického, fyzického a soni na území statutárního města ciálního vývoje dítěte.
Kurátoři pro děti a mládež se
Ostravy a lze předpokládat, že
budou potřebovat sociální služ- podílejí na kontrolních a prevenby pro ubývání soběstačnosti tivních akcích zaměřených na záa zhoršování zdravotního stavu. školáctví dětí základních škol
V našem obvodě máme byty ur- v problémových lokalitách obvočené k bydlení seniorům a zdra- du, na požívání alkoholu osobami
mladšími 18 let v restauračních
votně postiženým občanům:
• na Odborářské ulici v Hra- zařízeních v obvodu, zařazení
bůvce, kde je 168 bytů velikos- dětí v evidenci OSPOD do preventivních programů NNO a proti 0 + 2,
• na Horymírově ulici v Zábře- jektů z evropského sociálního
hu (na Pískových Dolech), kde fondu, které jsou zaměřeny jedje 101 bytů velikosti 0 + 1, 50 nak na sekundární prevenci sobytů velikosti 0 + 2 a 8 bytů bez- ciálně nežádoucích vlivů na děti
bariérových, se kterými dispo- a mládež a jednak na prevenci
nuje Magistrát města Ostravy. ohrožení rodiny jako celku (např.
programy prevence o.p.s. Bílý nosorožec nebo sociálně-vzdělávací
2. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ
pobytové akce za účelem snížení
PREVENCE
míry rizika ohrožení dětí v rodinách). Pořádají besedy v proKde: Odloučené pracoviště - Problémových lokalitách na různá
vaznická 1244/62
témata související s delikventním
Tel.: 599 430 403
chováním dětí a posílením rodivedoucí oddělení: Dagmar Kličovských kompetencí ve výchově
míčková
dětí, působí v Multidisciplinárním týmu ÚMOb Ostrava-Jih,
Na děti s výchovnými problé- pracují jako členové pracovní
my, zanedbávající povinnou škol- skupiny zaměřené na problemaní docházku, požívající alkohol tiku dětí se závislostmi v rámci
nebo návykové látky, vedoucí za- celého Moravskoslezského kraje,
hálčivý způsob života, poškozu- zúčastňují se „kulatých stolů“
jící jejich řádnou výchovu i na ty, v rámci SMO k řešení různých
které spáchaly trestný čin, opa- aktuálních témat z oblasti sociálkovaně páchají přestupky nebo ně-patologických vlivů působíjinak ohrožují občanské soužití, cích na děti a mládež. Jsou členy
dopouštějí se útěků od rodičů, Týmu pro mládež jako zvláštního
sebepoškozování apod. se zamě- orgánu města Ostravy.
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3. ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ
PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
(OSPOD)
Kde: Odloučené pracoviště - Provaznická 1244/62
Tel.: 599 430 372
vedoucí oddělení: Gabriela
Šebestová

Zabezpečuje především ochranu práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu
jeho oprávněných zájmů, včetně
ochrany jmění, obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného
prostředí pro dítě, které nemůže
být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Důraz je
kladen hlavně na nejlepší zájem
a blaho dítěte, ochranu rodičovství a rodiny a vzájemné právo
rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Dále provádí výkon
kolizního opatrovnictví v rámci
soudních řízení týkajících se nezletilých dětí.
Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně, všem dětem
až do 18 let věku, pokud zletilosti
nenabyly dříve. Orgán sociálně-právní ochrany je povinen se řídit
při výkonu sociálně-právní ochrany
standardy kvality, které jsou kritérii
určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany.
Zákon umožňuje každému
upozornit na závadové chování dětí jejich rodiče a rovněž
upozornit SPOD na porušení
povinnosti nebo zneužití práv
vyplývajících z rodičovské odpovědnosti.
„Sociální pracovnice reagují
na každý podnět, který obdrží, ať
anonymně, nebo adresně. Nemohou však poskytnout žádnou konkrétní zpětnou vazbu oznamovateli
ani případným rodinným příslušníkům. Může tak vzniknout mylný
dojem, že OSPOD nic neřeší, nekoná,“ vysvětluje úskalí práce vedoucí
sociálního odboru Linda Nováková
Palatá s tím, že pracovnice jsou
vázány mlčenlivostí a musí jednat
v souladu se zákony.
„Prioritní úlohou OSPOD je sanace rodiny a naplňování práva dítěte vyrůstat ve vlastní biologické
rodině. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, kdy do rodin
docházejí sociální asistenti poskytující aktivizační služby. Zapojujeme se do řady projektů, v rámci
kterých se klienti mohou zúčastnit
socializačně-vzdělávacích víkendových pobytů nebo seminářů pro
rodiče nejen v partnerském konﬂiktu. Aktivit je skutečně celá řada
počínaje účastí v Multidisciplinárním týmu, komunitním plánování
či zapojení do sbírek šatstva,“ doplňuje vedoucí odboru.

bační a mediační službou České
republiky a dalšími úřady.

4. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ
POMOCI OSOBÁM
V HMOTNÉ NOUZI
A SOCIÁLNÍ PREVENCE

V čem vám oddělení pomůže:

Kde: Budova C radnice, Edisonova 793/84
Tel.: 599 430 444
vedoucí oddělení: Jana Šťastová

Oddělení vykonává v přenesené působnosti práci s jednotlivými cílovými skupinami osob
v nepříznivé sociální situaci.
Zajišťuje zejména terénní sociální práci, poradenskou činnost,
poskytuje např. informace o možnostech a výběru sociálních služeb či administrativní pomoc při
vyplňování nebo kontrole žádostí
o různé typy dávek. Poskytuje
pomoc občanům, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Vyhledává také osoby v nepříznivé
sociální situaci a možnosti řešení
jejich situace. Pomoc v tomto případě míří na osoby v hmotné nouzi, rodiny s dětmi, osoby sociálně
vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby žijící
rizikovým způsobem života, osoby bez přístřeší, oběti trestné činnosti a domácího násilí. Sociální
poradenství je poskytováno i občanům s pravidelným příjmem
– rodinné problémy, dluhové poradenství, pracovní poradenství.
Toto oddělení zajišťuje také výkon funkce kurátora pro dospělé.
Poskytuje poradenství pro osoby
propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, s Vězeňskou
službou České republiky, Pro-

• oddělení se zaměřuje na řešení
okruhu speciﬁckých problémů nezaměstnaných občanů
a jejich rodinných příslušníků,
• zajišťuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
občanů a při obstarávání osobních záležitostí, spolupracuje
s jednotlivými úřady městských
obvodů, jinými organizacemi,
Policií ČR, příp. městskou policií při řešení životní situace výše
uvedených osob,
• při vyřizování osobních dokladů (při podání žádosti o vystavení občanského průkazu,
cestovního pasu, rodného listu, průkazu pojištěnce zdravotní pojišťovny),
• při přihlášení do evidence
uchazečů o zaměstnání u úřadu práce,
• při hledání a změně zaměstnání,
• s vyřizováním dávek pomoci
v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením
a dávek státní sociální podpory
u úřadu práce,
• při řešení ﬁnančních problémů
(exekuce, dluhy),
• při hospodaření s ﬁnančními
prostředky,
• při řešení bytové situace,
• s orientací v nabídce sociálních
služeb v Ostravě a okolí,
• při řešení domácího násilí,
• dluhové poradenství všem občanům obvodu,
• při řešení dalších obtížných
životních situací (např. pomoc při zajišťování azylového
ubytování osobám, které se

SENIOR LINKA slouží seniorům, aby si přivolali pomoc.
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přechodně ocitly v tísni a nejsou schopny si pomoci vlastními silami).

5. ODDĚLENÍ PÉČE
O STARÉ A ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ OBČANY
Kde: Budova C radnice, Edisonova 793/84
Tel.: 599 430 440
vedoucí oddělení: Lenka Karásková

Zabezpečuje
poskytování
pomoci a podpory seniorům
a osobám zdravotně postiženým
v nepříznivé sociální situaci, zajišťuje terénní sociální práci, základní i odbornou poradenskou
činnost např. v oblasti předávání
informací o registrovaných zařízeních sociálních služeb, o službách sociální péče, a to terénních,
ambulantních i pobytových, či
součinnost s dalšími institucemi
- administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí
o různé typy sociálních dávek,
žádostí o instalace bezpečnostních řetízků, průhledítek, nouzových tlačítek – Senior linka. Vede
řízení o ustanovení zvláštního
příjemce dávky důchodového
pojištění. Přijímá a vede řízení
ve věci žádostí občanů o přidělení bytu zvláštního určení v DPS.
Dále vykonává funkci opatrovníka osob s omezenou svéprávností, nevyjímaje sociální práci
navazující na spolupráci s pobytovými zařízeními sociální péče
v kontextu zastupování osob při
podpisu smlouvy o pobytové sociální službě.
pokračování na straně 14

FOTO / JIŘÍ URBAN
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pokračování ze strany 13

Spolupracuje s kluby seniorů,
poskytuje sociální poradenství
a v rámci oddělení vystavuje průkaz Senior expres.

V čem vám oddělení pomůže:
• s vyřizováním příspěvku na péči nebo na bydlení,
• s vyřízením invalidity,
• s vyřizováním důchodů,
• při hospodaření s ﬁnančními
prostředky nebo při řešení bytové situace,
• při podání žádosti do domova
pro seniory nebo domu s pečovatelskou službou,
• s orientací v nabídce sociálních
služeb v Ostravě a okolí,
• při výkonu funkce opatrovníka
osob omezených ve svéprávnosti,
• při podání žádosti o ustanovení
zvláštním příjemcem důchodu
nebo dávek,
• při podání podnětu na zastupování s omezením svéprávnosti
i bez omezení svéprávnosti osob,
• při řešení domácího násilí.

Kluby pro seniory
V městském obvodu Ostrava-Jih
funguje 5 klubů seniorů, které spa-

přednášky zejména s cestopisnými tématy. V době letních měsíců
jsou hojně využívány prostory zahrady, kde se díky aktivním pečovatelkám organizují letní posezení
s grilováním, hrají se kuželky.
„Tyto letní podvečery jsou mezi
seniory skutečně oblíbené, společné trávení času na zahradě, doplněné venkovním piknikem, jim
přináší radost. Letos jsme proto
na přání seniorů i podněty pečovatelek vybavili zahrady na Horymírově i Odborářské ulici novými
grily,“ uvádí místostarostka Věra
Válková. „Zpříjemnit se našim
starším spoluobčanům snažíme
také cestování. V současné době
Jitřenka a Relax
jednáme například o zřízení autoŽe senioři rozhodně nezahálí, busové zastávky na Horymírově
dokazuje provoz aktivizačních ulici v blízkosti DPS,“ doplňuje
klubů. V Bytovém domě Odbo- místostarostka Válková.
rářská nese jméno „JITŘENKA“,
v DPS Horymírova v Zábřehu Venkovní cvičení i Senior expres
„RELAX“. Od pondělí do pátku se
V prostorách zahrady Bytovéběhem nich senioři v dopoledních ho domu Odborářská mají senioři
hodinách scházejí a pod vedením k dispozici venkovní sportovní
pečovatelky se věnují kondičnímu náčiní pro udržování kondice secvičení, nácviku paměti, ručním niorů. V DPS Horymírova i Bypracím, poslechu hudby, ale také tovém domě Odborářská mohou
vycházkám a výletům do blízkého klienti využívat knihovnu. Druokolí. Sami členové si připravují hým rokem probíhají v obou
dají pod Odbor sociální péče ÚMOb
Ostrava-Jih. Dva kluby se nacházejí
v Bytovém domě na Odborářské
ulici v Hrabůvce, další dva fungují
na Čujkovově ulici 21 v Zábřehu a jeden těší klienty v zábřežském Domě
s pečovatelskou službou na Horymírově ulici. Každý klub se schází
2x týdně nebo 1x týdně.
Senioři na Jihu mohou navíc již
desátou sezonu navštěvovat Senior
klub, který probíhá pravidelně vždy
první úterý v měsíci v DK AKORD.
Odbor sociální péče zajišťuje
pro kluby seniorů v průběhu roku
různé akce, ﬁnancované z prostředků odboru.

zařízeních také bezplatná rehabilitační cvičení, iniciovaná místostarostou Františkem Staňkem.
„Na každé cvičení se moc těším,
pravidelně si u toho i zazpíváme,“
říká usměvavá 92letá seniorka,
která se skupinového cvičení jednou týdně pravidelně účastní. Náklady cvičení hradí radnice.
Senior expres je zvýhodněná
doprava pro seniory z Jihu starší
77 let. Průkazy opravňující k využití této služby lze bezplatně
a na počkání vyřídit na odboru
sociální péče v budově C radnice
městského obvodu Ostrava-Jih
na Horní ulici.

Bezpečnost a prevence
Odbor spolupracuje s městskou
policií v rámci projektu „Bezpečnější Ostrava“, který spočívá v poskytování sociálního poradenství
seniorům k instalaci senior linky,
bezpečnostních řetízků a panoramatických průhledítek. Zájmu
se těší také přednášky policejního
oddělení prevence, které jsou plánovány na duben. V průběhu roku
mohou být dle zájmu seniorů zajištěny také další zajímavé aktivity, jako
např. trénování paměti a další. (gg)

Radnice Ostravy-Jihu zajišťuje rozvoz obědů pro seniory
 Kvalitní, pravidelná strava hraje u seniorů hlavní roli
pro udržení zdraví i psychické pohody.
Ne vždy je však v možnostech
starších lidí si nakoupit a uvařit, problémem může s ohledem
na zdravotní stav být i manipulace s nádobím. V této situaci může
pomoci dovoz obědů.
Radnice zajišťuje rozvoz obědů
pro seniory v městském obvodu
Ostrava-Jih prioritně pro občany
využívající sociálních služeb, a to

v domech s pečovatelskou službou
DPS Odborářská, DPS Horymírova, ale i pro ostatní zájemce z Jihu,
v rámci úkonů pečovatelské služby
odboru sociální péče. Dodavatelem obědů je v tomto případě ﬁrma Vitalita, která poskytuje výběr
z pěti druhů menu za 65 korun
za oběd + 15 korun za dovoz. Pečovatelka navíc jídlo nejen přiveze,

ale doručí přímo do domácnosti,
kde jídlo naservíruje, dle potřeby
i nakrájí, umyje nádobí a případně
uloží část jídla do lednice.
Potřebujete-li si v rámci pečovatelské služby zajistit dovoz obědů, kontaktujte:
Vedoucí oddělení sociálních
služeb, paní Dagmar Královou,
na tel.: 596 788 900.
Někteří senioři rádi využívají i školní jídelny, kdy si obědy
sami vyzvedávají. V případě, že

upřednostňujete dovoz obědů, je
možno oslovit také některou z ﬁrem, které zajišťují rozvoz v rámci
městského obvodu Ostrava-Jih.
Mezi ověřené patří například:
EDUKO s.r.o. – obědy a dovoz
je cca 95 Kč, tel.: 596 915 501,
Charita Ostrava – středisko
Tereza – obědy a dovoz je cca
80 Kč, tel.: 599 508 504,
Unibest CZ – obědy a dovoz
cca do 80 Kč, tel.: 603 266 502.
(gg)

Sady mladých se v dubnu rozšíří O atletiku byl na Olympijském
 Chcete svému dítěti, případně vnoučeti vysadit na počest festivalu velký zájem
jeho příchodu na svět mladý strom? Přihlaste se k již páté
výsadbě Sadu mladých, která se uskuteční 26. dubna 2018
v Bělském lese.
„Zájemci budou mít opět na
výběr ze tří druhů stromů – dub
letní, třešeň ptačí nebo buk lesní.
Za poplatek ve výši 800 korun obdrží rodina kromě stromku také
pamětní list a sloupek s cedulkou
(včetně jedné rezervní pro případ
zničení či odcizení umístěné), na
které je uvedeno, o jaký strom se
jedná a komu je věnován. Na podzim jsme společně rozšířili Sady
mladých o 44 stromků, atmosféra
akce byla skutečně úžasná,“ těší
místostarostu Františka Staňka,

který tuto oblíbenou tradici před
dvěma roky zavedl.
Přihlásit se můžete do 12. dubna
2018, a to buď telefonicky na čísle
599 430 344, nebo e-mailem: petra.roupova@ovajih.cz, případně
písemně na adresu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to dopisem označeným heslem „Sady
mladých“.
(gg) REPRO / JIŽNÍ LISTY

Součástí programu Olympijského festivalu 2018 v Ostravě
nebyly pouze zimní olympijské
disciplíny, ve kterých bojovali
sportovci na hrách v Pchjongčchangu, ale své zastoupení
měly také neolympijské, letní
a adrenalinové sporty.
Jedním ze stanovišť, které patřilo mezi nejnavštěvovanější,
byla atletika - prezentace Kontinentálního poháru 2018, který
se začátkem září uskuteční právě
v metropoli Moravskoslezského
kraje. Atletické aktivity lákaly
na velkoformátové fotograﬁe českých atletů Michaely Hrubé, Barbory Špotákové, Pavla Masláka
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a Jana Kudličky, patronů projektu Ostrava fandí kontinentům.
Děti si mohly vyzkoušet atletický
kvíz a vyhrát zajímavé ceny a vyfotit se ve fotokoutku. Po splnění
disciplín jako hod sněhovou koulí, skok přes zamrzlý potok a skok
pro zahřátí obdrželi soutěžící
jako dárek speciální odznáček
odkazující na hlavní atletickou
událost tohoto roku.
Nejprestižnější atletická akce
organizovaná Mezinárodní federací atletických asociací IAAF zavítá do České republiky 8. a 9. září 2018, uskuteční se na Městském stadionu ve Vítkovicích.
(red)

SOCIÁLNÍ OBLAST

„Zlatí“ manželé se seznámili
před lety na dovolené v Ostravě
 Jen pár dní dělilo manžele Křístkovy od chvíle, kdy si před 50 lety řekli své ano. Svůj
závazek stvrdili 10. února v Komorním klubu.

KRÁTCE

Výstava obrazů
Vernisáž obrazů autorů z galerie Mlejn s názvem „Malujeme
s láskou a pro radost“ se bude
konat 13. března od 17 hodin v galerii G, kterou provozuje Charita
Ostrava v Charitním středisku Gabriel na Čujkovově ulici 3165/40a
v Zábřehu. Výstava bude otevřena
každý všední den od 8 do 16 hodin
až do 12. dubna. Více na webu:
http://ostrava.caritas.cz/akce/.
(red)

Seminář o domácí péči

FOTO / ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Paní Vlastimila se narodila
v roce 1948 v Rýmařově. Vyučila
se prodavačkou. V roce 1967 se
seznámila na dovolené v Ostravě
s panem Ladislavem a 17. února
1968 vstoupili do svazku manželského. Pan Ladislav se narodil
v roce 1942 v Ostravě–Bartovicích. Pracoval ve Vítkovických
železárnách jako jeřábník až

do důchodového věku. Manželé
Křístkovi vychovali 3 děti – Ladislava, Ivanu a Petra. Když děti
odrostly, paní Vlastimila nastoupila do školství jako kuchařka.
K jejím zálibám patří pletení
a háčkování. Pan Ladislav rád čte
a luští křížovky a společně chodí
na procházky s pejskem Peginkou.

Manželé Křístkovi se k sobě
chovají s respektem a jsou si oporou ve chvílích, kdy je to zapotřebí. Zlatá svatba je mezníkem,
nad kterým se člověk zastaví, aby
se ohlédl zpět za vším, co vykonal, za léty, která prožil v radostech i starostech. Přejeme mnoho
zdraví a rodinné pohody do dalších let.
(šz)

Jste rodáci nebo přátelé Hrušova?
Přípravný výbor rodáků a přátel Hrušova se na základě mnoha přání rozhodl opět uspořádat v pořadí již 11. setkání, a to
26. května 2018 v sále restaurace Prostor v Ostravě-Muglinově
565/60.

Setkání je s celodenním občerstvením, které si účastník hradí.
Částka na občerstvení činí 400
korun a je třeba ji zaplatit předem.
Nahlásit se můžete do 15. 4. 2018.
Veškeré informace poskytnou Zdeněk a Zdeňka Dudko-

Charita 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.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 15. 3.
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.
(red)

Schůzka neziskovek

vi, tel. číslo 723 490 352 nebo
604 973 492. Přihlášky na setkání a peníze na občerstvení je
Organizace,
které
žádají
možné zaslat na adresu Zdeň- o granty, jsou zvány na 20. březka Dudková, Hladnovská 119a, na v 10 hodin na radnici na osobOstrava-Muglinov, PSČ 712 00. ní setkání s místostarostou Věrou
(red) Válkovou.
(red)

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 únoru oslavili významné výročí:
Štěpánka Boleslavová
Zdeňka Janšová
Růžena Rašnerová
Věra Peterková
Božena Dreslerová
Jarmila Vichtová

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

Jarmila Skácelová
Mária Mayerová
Jaromír Mutina
Věra Šokalová
Božena Rozehnalová
Marie Dominiková

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

Bohuslava Šlahorková
Marie Juroková
Lumír Volný
Bohumil Vachutka
Alena Aronová
Richard Rumpa
Jarmila Prašivková
Jaroslav Poulíček
Imrich Obušek
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85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Irena Řimánková

80 let

Slavoj Skuhra

80 let

Milan Žurovec

80 let

Jarmila Holoubková

80 let

Jarmila Cholevová

80 let

Josef Hlinka

80 let

Jiří Biolek

80 let

Gertruda Kocembová

80 let

www.ovajih.cz

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Kaplička v Zábřehu
získá nový vzhled
 Na začátku února proběhla schůzka k projektu Z5 - Nezapomeňme na zábřežskou kapličku sv. Jana. Smyslem návrhu
je navrátit kapličce sv. Jana na Javůrkově ulici podobu
z konce 19. století a oživit tak jedno z mála historických míst
našeho obvodu.
„Zatímco všechny církevní památky na území starého Zábřehu prošly renovací, kaplička sv.
Jana v nedávných letech chátrala,
načež byla necitelně opravena.
Již před rokem 1964 kaplička
utrpěla odstraněním štítu a změnou tvaru střechy. Nyní kaplička
připomíná spíše transformátor
a její vzhled jen málo respektuje
původní podobu,“ doplňuje autor návrhu, Petr Přendík, který
mj. působí jako kronikář našeho
městského obvodu.
Oproti návrhu autora došlo
k přehodnocení návrhu rekonstrukce střešní části a krovu,
neboť na historickém snímku
z roku 1935 se ukázalo, že kaplička neměla pouze přední štít,

SCHŮZKY se zúčastnil jak autor návrhu, tak projektant. FOTO / JIŽNÍ LISTY

ale i zadní. Současně byl návrh
doplněn o probourání původního výklenku ze zadní strany
objektu a jeho osazení kovovou
mříží tak, aby stavba co nejlépe
odpovídala původnímu stavu.
Realizaci by měla proběhnout již
na jaře 2018.
(ks)

Duben
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Takto vypadala původní kaplička.
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Aktuální podoba kapličky.
FOTO / PETR PŘENDÍK

Seznamte se s harmonogramem
Společně tvoříme Jih
Díky projektu Společně tvoříme Jih!!! můžete sami navrhnout
změnu k lepšímu. Získáte tak
možnost aktivně se zapojit do rozhodování o části ﬁnančních
prostředků z rozpočtu obvodu –
jedná se o tzv. participativní rozpočet.
Aktuálně probíhá realizace
úspěšných návrhů z prvních dvou
ročníků projektu, v květnu spustíme přihlašování nových návrhů.

KODVRY»QÇ
YHÒHMQRVWL

Své nápady můžete konzultovat
s koordinátorkou Kateřinou Šebestovou na e-mailu katerina.sebestova@ovajih.cz nebo osobně
po předchozí domluvě. S celým
týmem projektu se můžete také
setkat na veřejných setkáních, která se již tradičně uskuteční v průběhu dubna. Pro více informací
sledujte Jižní listy, facebookovou
stránku Společně tvoříme Jih
a www.spolecnetvorimejih.cz. (ks)
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NÁZORY
Zeptali jsme se

Jak byste řešili problematiku psů a neukázněných majitelů psů, kteří po svých miláčcích neuklízejí?
Měly by se podle vás zvýšit poplatky za psy?

Hana Tichánková
místostarostka
ANO 2011
Na Jihu žije přibližně 100 tisíc lidí a 7 tisíc
evidovaných psů. Poplatek za psa se pohybuje
od 200 po 1500 korun. Každý majitel pejska
dostane po zaplacení poplatku 365 kusů sáčků
na psí exkrementy. K dispozici jsou 4 loučky,
na kterých mohou pejsci volně bez náhubku
pobíhat. V rámci parcitipativního rozpočtu
byl navrhnut a zvítězil projekt AGILITY parku
na Dubině. To jsou fakta v číslech. A co nám
říkají? Pes je přítelem a společníkem člověka
od pradávna a ani dnešní moderní doba na tom
nic nezměnila. Možná právě naopak. V dnešním hektickém a přetechnizovaném neosobním
světě hledáme útočiště u těchto oddaných zvířat, která jsou nám bezmezně věrna, jsou našimi
společníky ve chvílích samoty i parťáky na každodenní vycházku či sport. A výše poplatků? Je
dostatečná? Domnívám se, že ano, pokud budeme všichni respektovat, že v demokracii končí svoboda každého tam, kde začíná svoboda
ostatních. Je nezbytné, aby každý majitel pejska
dodržoval pravidla. Uklízel po svém miláčkovi
na veřejném prostranství, dbal na bezpečnost
ostatních obyvatel, staral se o pejska tak, aby
zoufale doma netesknil a nerušil tím sousedy.
Žijeme ve velkém městě a neobejdeme se bez
vzájemného respektu. Pak budou moci nepejskaři, pejskaři i pejsci žít v pohodě vedle sebe.

Denis Hařovský
zastupitel
ČSSD

1) K tomu lze říct jediné. Tato problematika
na Ostravě Jihu téměř neexistuje, neboť špatná zkušenost s volně pobíhajícími psy (napadení, popř. pokousání) je podle informací
Městské policie Ostrava minimální.
2) Tento problém je ve všech městech stejný
a týká se opravdu jen majitelů, ne psů. Má dvě
roviny. Je to otázka osvěty a materiálního zázemí. Jestli chceme po majitelích psů, ať po nich
uklidí jejich exkrementy, musí o tom především
vědět. Tady máme co dohánět. V našem obvodě
jsou vytipovány čtyři lokality, které jsou určeny
pro volné pobíhání psů. V Hrabůvce, Výškovicích, Dubině a Zábřehu. Tyto lokality by měly
být řádně označeny, tak aby majiteli psa bylo
jasné, že zde mohou svého psa pustit na volno,
a těm, kteří psa nemají a přijdou do těchto prostor, popř. i s dětmi, že zde hrozí riziko kontaktu

s volně pobíhajícím psem. Tyto plochy by měly
být atraktivním způsobem (např. tabule ve tvaru
siluety psa, kde bude jasně zdůrazněno, o jakou
plochu se jedná, a budou zde i popsány základní
body vyhlášky, co má dodržovat majitel psa při
jeho pohybu na veřejných prostranstvích) označeny. Není tomu tak. Občané ani nevědí, že takové plochy u nás na obvodě existují. Je to o osvětě.
Píšu občané, neboť tato informace z hlediska
bezpečnosti je důležitá i pro ty, kteří psy nemají.
V oblasti materiálního zázemí máme taky
obrovské nedostatky. Na celém území Ostravy–Jihu je rozmístěno asi 13 odpadkových košů
na psí exkrementy. Je pravdou, že tento druh odpadu je podle nového zákona o odpadech možno
odkládat i do jiných nádob určených pro odpady,
ale kdo o tom ví (opět osvěta). Na to, abyste tento
odpad odklidili, používají někteří svědomití pejskaři vlastní igelitové sáčky. Jsou k tomu účelu
určeny speciální papírové sáčky, které mají být
k dispozici u odpadkových nádob na exkrementy, ale nejsou. Prý se velmi rychle „ztrácejí“.
Obvod jich v květnu 2017 pořídil 5000 sad po 50
kusech za cenu asi 28 000 korun a vydává je individuálně na úřadu. Kdo o tom ví? (osvěta) Použijeme-li matematiku, dojdeme k tomu, že je to
asi 685 sáčků na jeden den. Přičemž v obvodě je
evidováno asi 6500 psů. Co ti, na které se nedostane a jejichž majitel si zapomene vzít z domu
sáček? Tady máme opět co dohánět. Na poplatcích za psy se jen za rok 2017 vybralo 4 313 000
korun. Vezmeme-li v úvahu náklady na instalaci odpadkových košů, pořízení sáčků, údržbu
ploch pro volný pohyb psů (ale to je jiná kapitola
rozpočtu), myslím si, že v této části komunální
politiky máme ještě pořád velké rezervy.
3) Z toho jasně vyplývá odpověď na třetí otázku, jestli bychom měli navyšovat poplatky ze
psů – NE. Co jsme udělali pro majitele psů?

František Staněk
místostarosta
KDU-ČSL
Doufám, že přes tyto zveřejněné názory
mne nikdo neoznačí jako nepřítele člověka
a přírody… Výše citované otázky zapadají
spíše do oblasti mezilidských vztahů, bezohlednosti a sobectví, rovněž do oblasti nedůstojnosti člověka k člověku a k přírodě. Proč?
Začnu od člověka. Je těžké být člověku samotnému…. Proto mám třeba psa, blízkého
tvora rodiny (NE člena rodiny!). Je mi tvorem
blízkým, proto se o něj postaráme... Postaráme
se do té míry, aby neomezoval a neznepříjemňoval život dalším lidem, tvorům a přírodě!
Neúklid po psím miláčkovi podporuje růst
trávy, ale ničí vzhled prostranství, obtěžuje
další lidi. Neúklid rovná se bezohlednost vůči
prostoru i lidem žijícím v okolí (a to pominu biologickou zátěž prostředí). Majitelé miláčků by si
mohli živě představit zaměstnance technických
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služeb, který strunovou sekačkou rozpráší čerstvou ranní hromádku po psím miláčkovi na nic
netušící spolupracovníky v blízkém okolí. Byl
jsem upozorněn pracovnicemi zabývajícími
se výsadbou květin a úpravou záhonů na práci
mezi hromádkami od psích miláčků a kontakty
s nimi i odér šířící se prostorem. Osobně doporučuji všem, kdo mají možnost se podívat z balkónů a lodžií, aby se podívali a zapamatovali si
barvu tajícího sněhu… A v tomto duchu se dá
pokračovat…
A jaká navrhuji řešení?
1. Předřadit člověka před blízkého tvora (miláčka).
2. Zvýšit osvětu a povědomí o postavení
VŠECH miláčků a člověka.
3. Ve městech vymezit prostor pro činnost
a pohyb s miláčky.
4. Omezit v městských lokalitách: Výšku a velikost plemen (trpasličí pinč x argentinská doga)
5. Omezit rasy a druhy miláčků (křeček,
hroch, kobra královská).
6. Překročení omezujících podmínek kompenzovat navýšením daní.
7. Překročení stanovených podmínek přísně
sankcionovat!!! Úklid po miláčcích považuji za samozřejmost!!!
Závěrem mi dovolte popřát všem majitelům
miláčků a chovatelům i šlechtitelům mnoho
radosti a úspěchů v soužití se vším živým.
Sám do této skupiny lidí patřím.

Petr Smoleň
zastupitel
OSTRAVAK
Cesta zvyšování poplatků za psy není rozhodně správná. Částka, která se vybírá od pejskařů,
by měla sloužit obvodu právě pro oblast čtyřnohých miláčků, kteří jsou nedílnou součástí života
mnohých z nás. Zvýšení poplatků by také mohlo
přinést, jako druhotný efekt, nárůst toulavých
psů v obvodě, což snad nikdo nechce. Cesta by
se měla ubírat několika směry. Prvním z nich
je zapojení technických služeb při pravidelném
strojním sběru psích exkrementů, samozřejmě
za předpokladu, že jsou pro tuto činnost vybaveny. Dále navrhujeme rozšíření ploch pro volný
pohyb psů a zřízení psích záchodků v různých
částech městského obvodu. Důležitá je rovněž
osvěta tohoto problému v médiích a v neposlední
řadě i rozumná represe ze strany městské policie
vůči neukázněným pejskařům.

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

Emil Najzar: Zábřeh ve 40. letech
 Emil Najzar se narodil
v září roku 1938 ve starém
Zábřehu, kde žil až do poloviny 60. let. Zavzpomínal
na 40. léta v Zábřehu – především na válečné události –
ale třeba i na skautský oddíl.
Pane Emile, jak vypadal váš
rodný dům? Stojí ještě?
Můj rodný dům stál u dnešní
ulice Tarnavova, byl to přízemní
domek se zahradami. Původně
tam stály tři domky, dnes tam zůstal jeden. Kolem byly samé velké statky, třeba pana Stuchlého.
Na místě pozdější ZŠ V Zálomu
bylo velké zahradnictví paní Sýkorové. Hned vedle byl krásný statek pana Baly. To byl už opravdu
moderní statek, mlátičky, stroje,
vše kryté… Vedle byl statek Matějových, tam zase byli hřebci a my PRŮVOD na dnešní Ruské ulici, 2. polovina 40. let.
jsme se tam chodili jako kluci díZa války jsme se chodili dívat, Trpěli jste za války nedostatvat na připouštění koňů.
jak Němci pochodovali Zábře- kem jídla?
Že bychom měli nedostatek, to
hem. Šli od svinovského nádraČím byli vaši rodiče?
Otec pracoval ve Vítkovicích ží, kam je přivezly vlaky. Pěšky ne. V obchodě se dalo normálně
v závodě 2. Nejdříve jako valcíř, v plné zbroji mašírovali do kasá- vše koupit. My jsme chovali depak se mu stal úraz, tak pracoval ren v Bělském lese. To víte, všich- set slepic, krůty, krocana, snad
na jeřábu. Jezdil v možírně. Tam ni lidi na průvody hleděli. Pak si dvacet králíků. Takže bídou jsme
byly umístěny kádě s kyselinami pamatuji na bombardování. První netrpěli, to ti, kteří bydleli v náa samozřejmě ty výpary šly všech- nálet byl nejhorší. Nádherný den, jemních bytech.
ny nahoru, otec to celou směnu 29. srpen 1944, modrá obloha.
dýchal. Kompletně mu to sežralo Američané tehdy poprvé bom- Jak vypadalo osvobození Záplíce, zemřel v těžkých bolestech. bardovali Zábřeh. Maminka mě břehu?
Na osvobození si moc dobře
Matka pracovala v potravinách ten den vzala s sebou do mlýna.
pod Budoucností, vedla oddělení Jezdilo se do dvou. Jeden mlýn byl vzpomínám. A na to, co se stalo
inventur. Pak pracovala v Domě na Šídlovci v Hrabové. Ale do toho po něm, 30. dubna večer. Do měšjsme ten den nejeli. Na kole jsme ťanské školy, kde bydleli Děrkapotravin u hotelu Imperial.
zamířili do mlýna v Proskovicích. sovi, přišli Rusové. U zámku byla
Narodil jste se do nejtemnější- Už jsme se z Proskovic vraceli, občanská záložna a vilky – to byla
ho období našich novodobých bylo to kolem desáté hodiny do- taková německá oblast, říkalo se
dějin – máte nějaké vzpomínky poledne, a najednou začaly hučet tomu Egerland. Samozřejmě fansirény. No tak co teď? U Výškovic dili Němcům. Někdo zalarmoval
na válku v Zábřehu?
A kolik! I když jsem byl dítě, ale byla pískovna a po pravé straně Rusy, že se v Zábřehu objevili
vše vnímáte. To byly věci, které byly domky a pod cestou tekla – prchající Němci, strhla se mela.
se už nikdy naštěstí neopakovaly. a dodnes teče – taková struha. Boje probíhaly v parku pod zámKde začít? Třeba tady: do zábřež- Tak jsme se s maminkou schovali kem, kde vylézali Němci z choských pískových dolů za války pod cestu do kanálu. Čekali jsme deb. Kolem zámku byly spletité
v noci přijela vždy nákladní auta, na chvíli, až byl nálet odvolán, chodby, jednou jsem v nich byl,
přivezla tam vězně – aspoň všich- sedli jsme na kolo a jeli zpátky dalo by se říct, že to byly přímo
ni říkali, že to jsou vězni, ale ni- do Zábřehu. Přijeli jsme ke sta- štoly. Pochytaní němečtí vojáci
kdo stoprocentně nevěděl, kdo to rému mostu u zábřežské vodárny byli popraveni pod zábřežským
nad Polaneckou spojkou, který zámkem v parku. Ale bojovalo se
je. Tam je postříleli a spálili.
Na Prvního máje jsme jako tam ostatně stojí dodnes. Od toho na více místech.
Ráno 1. května, kdybyste to
kluci chodili do průvodu a pak se mostu jsme viděli hořící Zábřeh
hned koupat do Odry. No a pa- ponořený v dýmu. Postižena byla viděli – Zimmlerova ulice, to
matuji si První máj v roce 1955, velice dnešní ulice V Troskách. byla mrtvola na mrtvole. Vyšli
bylo docela teplo, tak jsme se do- To víte, bylo deset dopoledne, lidi jsme z krytů asi tak v devět nebo
mluvili, že se odpoledne sejdeme utíkali do domu, který stál blízko v deset hodin dopoledne. Prvně
u Kulíků, v místě čerpací stanice kapličky u dnešního Lidlu. První vylezli naši otcové, podívali se,
a splavu na starém korytě Odry. dům pana Klečky, tam se schovalo jak to vypadá v ulicích, jestli už je
Tam ještě stály tři velké kříže. Tři 27 lidí. Barák dostal přímý zásah bezpečno. Měli jsme od domu asi
velké břízy, asi desetimetrové, leteckou pumou. Je to pro mne tak 60 metrů k Zimmlerově. V žia u nich tři kříže. Říkal jsem si, dodnes smutný a otřesný zážitek. votě jsem naštěstí neviděl nic tak
zdali by nestálo za to zde dát ales- Náš dům nebyl nijak postižen, ale hrozného. Spálení koně, roztrhapoň nějakou pietní desku, že tam třeba už vzpomínaný Balův statek ná lidská těla, nešlo ani poznat,
zda jsou to naši lidé nebo vojáci
u Zimmlerovy ulice vyhořel.
probíhaly za války popravy.
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nebo kdo, spálené oblečení, hrůza. Tak skončila válka.
V rukou držíte fotograﬁcké album – co dokumentuje?
V roce 1945 jsem se zapojil
do skautingu, jsem jeden z posledních pamětníků zábřežského
oddílu. Naším vedoucím byl Teodor Petřík, ohromný člověk. Já
a Jarda Bajgar jsme byli nejmladší členové. Klubovnu Junáka jsme
měli u bývalého kina Lípa, jež stálo v místech dnešní sportovní arény. Bylo tam hřiště DTJ, byl tam
i dělnický dům. Cvičilo se, pořádaly se různé akce. Jezdili jsme
hodně stanovat na Hukvaldy, jezdilo se na výlety, třeba do Vizovic.
Chodilo se i do průvodů, ty se řadily za Schönthalem u cementárny a šly Ruskou ulicí, na sokolské
hřiště nebo na hřiště DTJ. Pořádaly se i závody na koloběžkách.
Rád na to vzpomínám, bylo to
krásné dětství. No a po roce 1948
vše skončilo. Než začaly prázdniny 1948, tak byl Junák rozpuštěn,
my jsme však ještě jeli v létě na junácký tábor, protože vše bylo už
dopředu dohodnuté a zaplacené.
No a pak jsme šli do Pionýra,
do Svazu čs. mládeže…
Petr Přendík

Přednáška
29. března představí Tomáš Majliš přednášku na téma Za historií
Bělského lesa. Své místo na přednášce, která se uskuteční v sále
zastupitelstva na radnici našeho
obvodu, si rezervujte na e-mailu
petr.prendik@ovajih.cz nebo na
tel. č. 605 437 296.

HISTORIE

Obvod ve světle topograﬁí 18. a 19. století
 Období osvícenství s sebou přineslo krom vědeckého
poznání také zájem o místopis a historii, který se soustředil
v topograﬁích, tedy v dílech pojednávajících o prostoru.
Mezi největší moravská topograﬁcká díla dnes řadíme spisy
Františka Josefa Schwoye a Tomáše Řehoře Volného.

TITULNÍ LIST Schwoyovy topogra-

ﬁe Moravy.
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František Josef Schwoy (1742,
Velké Heraltice – 1806, Mikulov)
soustředil své poznámky o moravském místopisu v Topograﬁi Markrabství moravského vydávané
v letech 1786–1793. Vědecké dílo
zachycuje také místopis a historii
Hrabůvky, Výškovic a Zábřehu.
Hrabůvka je popisována jako jedna ze vsí patřící k paskovskému
statku a ležící při řece Ostravici. Byla tehdy tvořena 25 domy,
v nichž žilo 200 osob. Výškovice
náležely, stejně jako Zábřeh nad
Odrou, k velkopetřvaldskému
panství, které příslušelo olomoucké kapitule. Zajímavé je, že měly
více domů i obyvatel než Hrabůvka: ve 44 staveních žilo 287 duší.
V následujícím století se poměr
obrátí. Zábřeh je zachycen jako
ves a staré rytířské sídlo, v němž
byla nedávno obnovena místní duchovní správa (lokálie s kaplanem
byla zřízena roku 1784). Ves obývalo 618 obyvatel v 94 domech.
Josef Schwoy nesprávně uvedl, že

Zábřeh nad Odrou již roku 1228
vlastnil velehradský klášter. Tuto
informaci přejal později do svého
díla i Řehoř Volný, ovšem staré
listiny hovořily o jiném Zábřehu –
u Dolního Benešova. Schwoy dále
uvádí, že Zábřeh nad Odrou byl
po častém střídání vlastníků spolu
se vsemi Starou Bělou a Výškovicemi po třicetileté válce podle lenního práva ponechán olomoucké
kapitule, která jej ještě téhož roku
se jmenovanými vsemi připojila
ke svému statku Velký Petřvald.
Tomáš Řehoř Volný (1793, Příbor – 1871, Rajhrad) vydal roku
1835 v němčině psané dílo Markrabství moravské: topograﬁcký, historický a statistický popis,
v němž opět nalézáme moravský
místopis. Pro náš obvod je důležité vydání zahrnující města a obce
tehdejšího přerovského kraje.
I když zde nejstarší dějiny Zábřehu nevychází zcela z pravdivé
skutečnosti, zanechal nám Volný
vhled do vsi v době první třetiny
19. století. Volný jmenuje postupně známé vlastníky Zábřehu – rod
z Kadaně, Petřvaldské z Petřvaldu
a také Syrakovské z Pěrkova, kterým Zábřeh patřil před třicetiletou
válkou. Volný se blíže zabývá obdobím třicetileté války, kdy Zábřeh
po konﬁskaci často měnil majitele:
Stolz ze Simsendorfu, Václav hrabě z Vrbna, děkan olomouckého
biskupství Ondřej, svobodný pán
z Laziska a po jeho smrti synovci
Mikuláš a Stanislav. Stejně jako
Schwoy hovoří o vzniku kapitolního statku Velký Petřvald, který
vznikl roku 1652 a který sestával
ze Zábřehu, Staré Bělé, Výškovic,
Velké a Malé Košatky.
Topograf se blíže zaměřil na podobu Zábřehu na konci 1. třetiny
19. století. Dozvídáme se, že se

CENTRUM Zábřehu nad Odrou na mapě z roku 1833.

v Zábřehu ponejvíce pěstovalo
žito, oves, brambory a luštěniny.
V blízkosti Odry se nacházely kvalitní louky, které však nebyly využívány pro pasení dobytka. Zábřeh
je označen jako ves ležící na obchodní cestě z Moravské Ostravy
(Nové Vsi) k Paskovu, měl 101 domů, v nichž žilo 760 obyvatel
(379 mužů a 381 žen). Ve vsi se chovalo 106 koňů, 16 volů, 308 krav
a 30 ovcí. Volný uvádí také starý
dřevěný kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie, který byl
podle něj stržen roku 1815 (stalo
se tak ale již roku 1806) a který
byl nahrazen zděnou stavbou –
současným kostelem. Píše také
o druhé kapli na dolním konci vsi
zasvěcené sv. Bartoloměji, kterou
o svatém týdnu navštěvoval velmi
početný dav poutníků – ve skutečnosti však kaple ležela již na katastru sousední Nové Vsi.
Při popisu Hrabůvky a Výškovic byl Volný daleko strožejší. Bylo
to dáno určitě menším významem
obou vsí a také absencí dvora či
kostela. Hrabůvka je popsána
jako ves ležící půl míle (cca 4 km)
od Paskova na mírné vyvýšenině
na levém břehu Ostravice, čítala 42 domů a 243 lidí (112 mužů
a 131 žen), zaznamenáno je zde
i fojtství. Výškovice jsou uvedeny
jako ves nacházející se jednu míli
(přibližně 7,5 km) od Velkého
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Petřvaldu. Ve vsi žilo 295 osob
(119 mužů a 176 žen) ve 48 staveních. Z chovu je uvedeno 47 koňů,
100 krav a 20 ovcí. Volný zachytil
také zdejší obecní kapli zasvěcenou svatému Janu Nepomuckému. Uvedl také, že již v roce 1372
moravský markrabě Jan udělil
polovinu Výškovic a polovinu
zdejšího dvora pánům z Rokytnice. Ovšem – nejednalo se ve skutečnosti o Výškovice, které jsou
dnes součástí našeho obvodu.
Dokonce sám Volný o této zmínce
pochyboval, doslova píše, že ,,je
to však tak uvedeno, že jeden neví,
zda jsou myšleny Výškovice v této
části provincie“. Letopočet 1372
se dlouho tradoval jako nejstarší
zmínka o Výškovicích – například
v roce 1972, kdy se slavilo šestisté
jubileum Výškovic. Ve skutečnosti připadlo až na rok 2008.
Ať už správně, nebo s chybami, topograﬁcké popisy z konce
18. a počátku 19. století poskytují cenný pramen pro dějiny částí
dnešního městského obvodu Ostrava-Jih. Volného popis oblasti
severního výběžku Moravy mezi
Odrou a Ostravicí můžeme nakonec dobře porovnat s císařskými
otisky stabilního katastru. Tento
mapový podklad vznikl v roce
1833, tedy v době, kdy Volný psal
svůj moravský místopis.
Petr Přendík

Kalendárium na březen
1. března 1900

začalo hloubení větrné jámy pro důl Bedřich na
severním okraji Zábřehu
11. března 1965
došlo při svařování k požáru a výbuchu lisovny
naftalenu Urxových závodů v Zábřehu
14. a 15. března 1939 německá armáda obsadila okleštěné Československo, ihned byl zaveden pravostranný provoz vozidel
a tramvají
17. března 1968
byla posvěcena křížová cesta ve výškovické kapli
Nanebevzetí Panny Marie
18.–28. března 1929 pro kruté mrazy (na Moravě až -40 °C) byly vyhlášeny školní prázdniny

21. března 2001
24. března 1879

27. března 1945
28. března 1654

29. března 1934
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obyvatelé Jihu mohli poprvé využít nový hypermarket na jižním okraji Dubiny
vyskytlo se ,,nevídané sněžní bouře, nemající
pamětníka, celý den tak, že nebylo ani ráno ven vyjíti“
bylo bombardováno letiště v Hrabůvce
moravskoostravský děkan Adam Hynek Oschevius
ve svém listu uvedl, že nechce ,,míti více péče
o duše zábřežských“, neboť setrvávají v nekatolickém smýšlení
byla slavnostně zahájena doprava elektrických tramvají z Vítkovic do Hrabůvky

www.ovajih.cz
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Termíny zápisů do 1. tříd pro školní rok 2018/2019
 Vážení rodiče předškoláků, jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd, nabízíme vám přehled základních škol zřizovaných městským obvodem Ostrava–Jih a zároveň základní informace o zápisu. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě
k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst.4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
K zápisu si vezměte s sebou:
• občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu,
• v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí,
• v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa,
• u dítěte, které dovrší 6 let v období září–prosinec daného školního roku, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
• u dítěte, které dovrší 6 let v období leden-červen daného školního roku, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Přehled škol a termíny zápisu:
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,
A. Kučery 20, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina,
V. Košaře 6, příspěvková organizace

4. 4. 2018
od 12:00 do 18:00
5. 4. 2018
od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 27. 3. 2018 od 15:00 do 16:00 hod.
více informací na: www.zsakucery.cz

4. 4. 2018
od 12:00 do 18:00
5. 4. 2018
od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 7. 3. 2018 od 9:00 do 17:00 hod.
více informací na: www.kosare.cz,

Základní škola Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 27, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Dubina,
F. Formana 45, příspěvková organizace
(Fakultní škola Ostravské univerzity)

4. 4. 2018 od 12:00 do 18:00
5. 4. 2018 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 7. 3. 2018
více informací na: www.zsklegova.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,
Krestova 36A, příspěvková organizace
4. 4. 2018
od 13:00 do 18:00
5. 4. 2018
od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 6. 3. 2018 od 15:00 do 17:00 hod.
více informací na: www.zskrestova.cz

4. 4. 2018
od 12:00 do 18:00
5. 4. 2018
od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří : 1. 3. 2018 od 8:00 do 17:00 hod.
více informací na: www.zsfformana.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les,
B. Dvorského 1, příspěvková organizace
(Fakultní škola Ostravské univerzity)

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 16, příspěvková organizace

4. 4. 2018 od 12:00 do 18:00
5. 4. 2018 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 20. 3.–21. 3. 2018 od 8:00 do 10:00 hod.
20. 3. 2018 v 15:30 hod. v naší MŠ přednáška školní psycholožky.
více informací na: www.zsdvorskeho.eu

4. 4. 2018
od 12:00 do 18:00
5. 4. 2018
od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 27. 3. 2018
více informací na: www.zsmitusova16.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola MUDr. E. Lukášové OstravaHrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace

4. 4. 2018 od 12:00 do 18:00
5. 4. 2018 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 3. 4. 2018 v 15:00 hod.
více informací na: www.kosmonautu15.cz

4. 4. 2018
od 12:00 do 18:00
5. 4. 2018
od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 20. 3. 2018 od 8:00 do 18:00 hod.
více informací na: www.zslukasove.cz.

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,
Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava-Hrabůvka,
Provaznická 64, příspěvková organizace
(Fakultní škola Ostravské univerzity)

4. 4. 2018
od 12:00 do 17:00
5. 4. 2018
od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří : 22. 3. 2018
od 15:00 do 17:00 hod.
více informací na: www.zskosmonautu13.cz

4. 4. 2018
od 12:00 do 18:00
5. 4. 2018
od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 27. 3. 2018
8:00–11:40 hod. - možnost zhlédnout výuku v libovolné třídě,
15:00–17:00 hod. - prohlídka školy se zábavným programem,
17:00–18:00 hod. - beseda pro rodiče - seznámení s výukou
matematiky prof. Hejného a dalšími formami a metodami
výuky na škole více informací na: www.zsprovaznicka.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,
Březinova 52, příspěvková organizace
4. 4. 2018
od 12:00 do 18:00
5. 4. 2018
od 12:00 do 18:00
Den otevřených dveří: datum dne otevřených dveří bude
upřesněn, sledujte webové stránky školy www.zs-brezinova.cz
více informací na: www.zs-brezinova.cz
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Základní škola Ostrava-Zábřeh,
Chrjukinova 12, příspěvková organizace
(Fakultní škola Ostravské univerzity)

4. 4. 2018
od 13:00 do 18:00
5. 4. 2018
od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 20. 3. 2018
více informací na: www.zshorymirova.cz

4. 4. 2018
od 12:00 do 18:00
5. 4. 2018
od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 6. 3. 2018
více informací na: www.zschrjukinova.cz

Základní škola Ostrava-Výškovice,
Srbská 2, příspěvková organizace
4. 4. 2018
od 13:00 do 18:00
5. 4. 2018
od 14:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 21. 3. 2018
Hlavní budova 8:00–14:00 hod.
Budova ŠD
8:00–17:00 hod.
více informací na: www.zs-srbska.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B, příspěvková organizace
4. 4. 2018
od 13:00 do 18:00
5. 4. 2018
od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 27. 3. 2018
více informací na: www.zsvolgogradska.8u.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice,
Šeříková 33, příspěvková organizace
(Fakultní škola Ostravské univerzity)

Základní škola Ostrava-Zábřeh,
Jugoslávská 23, příspěvková organizace
4. 4. 2018
od 13:00 do 18:00
5. 4. 2018
od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: nepořádá
více informací na: www.zsjugoslavska.cz

4. 4. 2018
od 13:00 do 17:00
5. 4. 2018
od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 22. 3. 2018
od 8:00 do 17:00 hod.,
s možností navštívit výuku ve třídách v dopoledních hodinách
více informací na: www.zs-serikova.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvková organizace

Nabídku jednotlivých škol naleznete na internetových stránkách www.skolynajihu.cz a www.ovajih.cz
v sekci Děti a mládež – Školy a školská zařízení.

Montessori třída na Dubině ZŠ Kosmonautů 13
 V Mateřské škole Ostrava-Dubina, Františka Formana
jsme od září 2017 jedné z devíti tříd zavedli výuku dle principů alternativní Montessori pedagogiky.
 Máte doma předškoláka a chystáte se na zápis
Italská lékařka Maria Montessori ní. Nesmí chybět například „Rů- do 1. třídy? Naše škola vám nabízí kvalitní výuku v přátelpostavila svůj systém na pozorování žová věž“ nebo „Hnědé schody“, ském a bezpečném prostředí.

se těší na nové prvňáčky

dětí. Výsledky její celoživotní práce
potvrdily, že dítě má v sobě přirozenou touhu učit se a rozvíjet. Úkolem
dospělého je být mu na této cestě
průvodcem a připravit prostředí
tak, aby v něm dítě mohlo naplnit
své individuální potřeby v souladu
s mottem „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Ve třídě vybavené speciálními pomůckami si děti mohou
svobodně volit činnosti, hodnotit
svou práci, poučit se z chyb a směřovat k maximální míře samostatnosti. Osvojí si tak dovednosti, které jim
usnadní přechod na základní školu.
Jak tedy vypadá Montessori
pedagogika v každodenní praxi?
Děti se po příchodu do třídy věnují samostatné práci s pomůckami dle svých individuálních
potřeb. K dispozici mají materiál
z oblasti praktického života, s jehož pomocí si cvičí nejen sebeobsluhu, ale také správný úchop,
soustředění a jemnou motoriku.
Mezi nejoblíbenější aktivity patří
například loupání a krájení okurky, strouhání mýdla nebo pokusy.
V koutku smyslové výchovy je volně přístupný materiál podporující
zrakové, sluchové i hmatové vnímá-

které najdete ve všech Montessori
třídách po celém světě. Velký důraz
klademe také na rozvoj čtenářské
a matematické gramotnosti, proto
se ve třídě nachází i koutek plný jazykových a matematických pomůcek. Některé si vytvářejí učitelky
samy podle momentálních potřeb
a zájmu dětí, jiné jsou zakoupeny
ve specializovaných obchodech.
Stěžejní částí dne je tzv. „elipsa“, kde se děti společně setkávají
a vzdělávají v souladu se školním
vzdělávacím programem. Kromě
aktivit obvyklých v běžných třídách
MŠ se věnují také cvičením ticha
a soustředění. Nezapomínáme ani
na pobyt venku. Zde si děti mohu
užít svobodu pohybu a důkladně
prozkoumávat svět, který je obklopuje. Montessori pedagogika
směřuje také k úctě a respektu k přírodě. Proto chodíme na pravidelné
výlety do nedalekého Bělského lesa.
Zájemci o tuto formu vzdělávání se mohou zúčastnit dne otevřených dveří v termínu 22. března
od 15.30 do 16.30 hodin. Bližší
informace naleznete na www.
skolkaformana.estranky.cz

Perfektní vybavenost, profesionální přístup, spousta akcí i
mimoškolních aktivit a ještě mnohem více v příjemné a pozitivní
atmosféře. Přijďte se k nám podívat. Nejlépe ve středu 7., 21. a 28.
března vždy od 16 do 17 hodin,
kdy chystáme pro vaše děti „Předškoláčka“. Jedná se o odpoledne
plná zábavy a aktivit pod vedením dveří. Zápis dětí do 1. tříd se bude
našich učitelů. Navíc ve čtvrtek konat 4. a 5. dubna od 12 do 17 ho22. března v čase od 15 do 17 ho- din. Těšíme se na vás.
din pořádáme den otevřených
ZŠ Kosmonautů

MŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 13
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Březen v Kulturním zařízení Ostrava-Jih
 Věříte na duchy? Již začátkem března vás kino Luna zve
do nejstrašidelnějšího domu lidské historie rodiny Winchesterů, který skutečně stojí v Kalifornii v Americe.
Postaveno je prý na tenkém pomezí našeho světa a samotného
pekla a duchové se v něm objevují
už téměř 150 let. Děsivý příběh
Winchester: Sídlo démonů se slavnou Helen Mirren v hlavní roli.
V sobotu 3. března od 20 hodin
vtrhne do kina Luna SEX PISTOLS: Anglie tu bude navždy
– dlouho očekávaný, čistý záznam
legendárního koncertu, který pro
promítací plátna kin byl kapelou
uvolněn v mimořádné nabídce
pouze pro jediný den a večer.
Žhavým tipem z letošní oscarové kolekce je snímek Já, Tonya,
který provází bezpočet ﬁlmových
cen a nominací. Tato černočerná
komedie je i přes lehce děsivé téma
a stěží uvěřitelný životní příběh
především zábavnou nekorektní
podívanou, plná temperamentu,
černého humoru, skvělých postav, odpíchnutých skoků a retrokostýmů z přelomu 80. a 90. let.
V hlavní roli kontroverzní Tonyi
Harding exceluje Margot Robbie.
Nezapomínejte, že za světovými operními hvězdami už nemusíte cestovat tisíce kilometrů.
Také v březnu přenáší kino Luna
špičkové operní inscenace i zá-

kulisní rozhovory s interprety.
Zpožděný přímý přenos z Metropolitní opery z New Yorku
uvede v neděli 4. března La Bohéme Giacoma Pucciniho a v neděli
18. března Semiramide Gioachina Rossiniho. Nenechte si ujít nejprestižnější operní scénu světa!
Přesně ve čtvrtek 8. března
startuje v kině Luna Tátova volha, napjatě očekáváný ﬁlm v režii
Jiřího Vejdělka. Společně s nečekaně ovdovělou kostýmní výtvarnicí Evou (Eliška Balzerová), její
dcerou Terezou (Tatiana Vilhelmová) se můžete vydat veteránem volha GAZ 21 na emotivní,
zábavnou jízdu po stopách bývalých milenek (Vilma Cibulková,
Eva Holubová, Hana Maciuchová) jejich otce a manžela, aby se
zjistilo, zda před nimi neskrýval
nemanželského syna.
Jarní prázdniny – huráá
do kina Luna! Každé prázdninové dopoledne vždy od 10 hodin
promítáme pro děti a jejich doprovod za „padesátikorunu“ oblíbené
animované komedie. A že je z čeho
vybírat!
Oslavte narozeniny Erica Claptona spolu s diváky kina Luna

Kulturní dům K-TRIO

26. 3. 17.45
EXPEDIČNÍ KAMERA
Filmový festival - nezkrotná řeka,
moudrost indiánů i podzim horolezeckého života. Který ﬁlm bude váš
letošní favorit? Podrobné informace
najdete na www.kzoj.cz.
Vstupné 80 Kč, 60 Kč /děti, studenti,
senioři, ZTP, ZTP/P/, předprodej KD
K-TRIO, OIS, kino LUNA.

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

Vzdělávání, relax, kurzy

Společenské akce
4., 11., 18., 25. 3. 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.
3. 3. 19.30
PLES HITŮ
Nestárnoucí hity od 60. do 90. let
v diskotéce Zdeňka Trembače, programové vstupy. Ke vstupence je
možné si zakoupit.
Vstupné 180 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS.

14. 3. v 17.00
Gemmoterapie - zdraví ukryté
v pupenech rostlin
Na téma využití léčebných účinků
bylin a výtažků z pupenů rostlin
k léčbě a prevenci civilizačních onemocnění přednáší Mgr. Jarmila Podhorná z Brodku u Konice. Po přednášce možnost využít nabídky
sestavení kúr přímo na individuální
zdravotní potíže.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.
24. 3. 9.00–17.00
DEN PRO TEBE
mimořádná sobotní nabídka pohybových a relaxačních aktivit
9.00 SUPERKALANETIKA, 10.30
JÓGA, 12.30 RELAXACE POHYBEM,
14.00 CHI KUNG – léčebný systém
cvičení, 15.30 SM SYSTÉM – rehabilitační cvičení pro prevenci bolesti
zad, 17.00 HATHAJÓGA, RÁDŽAJÓGA

ELIŠKA BALZEROVÁ a Tatiana Vilhelmová ztvárnily hlavní role ve ﬁ lmu
Tátova volha, který promítá kino Luna.
FOTO / ČESKÁ TELEVIZE

v den jeho narozenin 30. března!
Film Eric Clapton přináší divákům nevšedně intimní pohled
na umělcův osobní život, kariéru,
vzestupy a pády. Celý dokument
je naprosto věrohodný mimo jiné
i tím, že je doplněn o vyprávění samotného kytaristy a jeho blízkých
sestavené z historických a nově
zaznamenaných rozhovorů.
Eric Clapton se stal díky své
unikátní hře na kytaru jednou
z největších ikon hudebního světa.
Pokud o Velikonocích vyrazíte
do kina Luna, což vřele doporučujeme, čeká vás Máří Magdaléna
– životopisné drama o jedné z nejtajemnějších ženských postav naší
civilizace. Narovnává obraz očité

svědkyně umučení a vzkříšení Ježíše Krista, z níž dějiny udělaly prostitutku. Biblický příběh líčí osudy
Máří, která zavrhne svou rodinu
a přidá se k novému společenskému
proudu, který vede charismatický
Ježíš Nazaretský, po jehož boku
se vydává na cestu do Jeruzaléma,
k osudovým událostem, jež jsou základním kamenem naší civilizace.
Podrobné informace o akcích, přihlášky a další nabídku naleznete na www.kzoj.cz
a na facebookových proﬁlech
Kulturního domu K-TRIO, kina
Luna a restaurace v K-TRIO.

9.00–15.00 Ahol SOŠ s.r.o.
měření tělesných kompozic na bioimpendanční váze
NUMEROLOGICKÁ OSOBNÍ KONZULTACE – individuální rozbor z data
vašeho narození vám sestaví Monika
Bumbová, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30
Vstupné 60 Kč/ jeden vstup na pohybový kurz, 150 Kč/ osobní numerologická konzultace.
Nutná rezervace.
předprodej a informace KD K-TRIO.

Výstavy

24. 3. 14.00
LÉČIVÁ SÍLA KRYSTALŮ A JEJICH
PRAKTICKÉ VYUŽITÍ
Práci s šungitem, krystaly a minerály
předvede Mgr. Zuzana Kaiser.
vstupné 60 Kč, předprodej KD
K-TRIO.
24. 3. 9.00-14.00
Pranajama - dechové techniky pro
jogíny i nejogíny
Sobotní seminář pod vedením Romany Farne. Způsob dýchání ovlivňuje
pocit pohody, schopnost se soustředit a zbavit se stresu. Dechové techniky zlepší zdraví, trávení, paměť,
upraví spánek. Praktický nácvik
dechových technik na konkrétní
zdravotní potíže.
Vstupné 600 Kč, předprodej KD
K-TRIO.
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Jana Dulíková
Kulturní zařízení Ostrava-Jih,
příspěvková organizace

ŽENY V MANÉŽI
Výstava obrazů bohumínské umělecké skupiny BART.

Dětem
4. 3. 10.00
KARNEVAL SE ZVÍŘÁTKY
Zábavný pořad pro děti a rodiče
s klaunem Hopsalínem, soutěže,
tanec, rej masek a mnoho dalšího.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD
K-TRIO.
25. 3. 10.00
O TEREZCE A MATĚJOVI
Divadelní představení pro nejmenší
v kině Luna. Pohádka o rozmarné
Terezce a chudém chasníkovi Matějovi, celé představení je doplněno
o známé písničky z dílny pánů Uhlíře
a Svěráka.
Vstupné 50 Kč, předprodej KD
K-TRIO, kino Luna, OIS.

Komorní klub
Velﬂíkova 8
Ostrava-Hrabůvka
tel. 596 739 107
www.kzoj.cz
https://www.facebook.com/
kdktrio
8. 3. 19.00
ROMAN DRAGOUN
Sólový koncert, skladatele a klá-

KULTURNÍ SERVIS
vesisty, který působí na hudební
scéně od poloviny sedmdesátých let.
Roman Dragoun je znám především
z hudebních formací skupin Progres
a Futurum, podílel se na mnoha
hudebních projektech.
Vstupné 160 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce na místě
od 18.30.
15. 3. 19.00
DAVID KARLINGER, BERNIE
MILLER
Bluesové duo z Rakouska - David
Karlinger – harmonika, bicí, Bernie
Miller – zpěv, kontrabas
Pouze s malým „orchestrem“ (bubny,
harmonika, kontrabas a vokály) tito
dva pánové dodávají publiku to nejlepší blues. Čistý, syrový a těžký!
Vstupné 160 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce od 18.30
na místě.
23. 3. 19.00
WILL WILD & THE BLADERSTENE
Will Wilde je vynikající bluesrockový
zpěvák, skladatel, excelentní harmonikář a mimořádný sólový kytarista.
Nedávno podepsal nahrávací kontrakt s prestižním německým (dnes
už spíše evropským) bluesovým
labelem Rock The Earth Records.
V rámci British Blues Award byl 5x
nominován v kategorii „best harmonica player“. V roce 2015 vyhrál
„Blues Matters Award“ pro nejlepšího harmonikáře.
Vstupné 200 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce od 18.30
na místě.
24. 3. 17.00
JARNÍ KONCERT
Účinkují Roman Herodes - housle,
Alena Herodesová – viola, Lukáš
Michel – klavír.
V programu zazní skladby autorů
Julese Masseneta, Domenica Scarlattiho, Jacquesa Offenbacha, Josefa
Suka, Bedřicha Smetany a dalších.
Vstupné 140 Kč, KD K-TRIO, OIS
a v den akce od 16.30 na místě.

Kino LUNA
Výškovická 113
Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 751 712
www.kzoj.cz
www.facebook.com/kinolunaostrava

1. – 7. 3. (mimo 4. 3.) 15.30
PRAČLOVĚK /2D/ (Early Man, Velká
Británie 2018)
Animovaný / rodinný, české znění,
přístupný, 89 minut. Vstupné 120 Kč,
děti 100 Kč.
1. – 3. 3. 17.30
BLACK PANTHER (Black Panther,
USA 2018)
Akční / sci-ﬁ / fantasy, české znění,
od 12 let, 132 minut. Vstupné 110 Kč.

1. – 2. 3. 20.00
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
(Velká Británie 2018)
Horor, české titulky, od 15 let,
99 minut. Vstupné 110 Kč.
3. 3. 20.00
SEX PISTOLS – ANGLIE TU BUDE
NAVŽDY (There’ll Always Be An
England – Live At Brixton Academy,
Velká Británie 2008)
Originální záznam legendárního koncertu, bez českých titulků, 80 minut,
přístupný od 15 let. Režie Julien
Temple. Vstupné 110 Kč.
4. 3. 16.00
Metropolitní opera New York – zpožděný přímý přenos
GIACOMO PUCCINI: LA BOHÉME
Režie: Franco Zefﬁrelli, dirigent:
Marco Armiliato
Nastudování italsky s českými titulky.
Předpokládaná délka: 2 hodiny
55 minut včetně dvou přestávek.
Účinkují: Sonja Jončeva (Mimì),
Susanna Phillips (Musetta), Michael
Fabiano (Rodolfo), Lucas Meachem
(Marcello), Alexey Lavrov (Schaunard),
Matthew Rose (Colline), Paul Plishka
(Benoit/Alcindoro).
V legendární inscenaci Bohémy
Franka Zefﬁrelliho, která se stala
nejhranější operou v historii Met, se
představí špičkový ansámbl mladých
pěvců a pěvkyň v čele se Sonjou Jončevou v roli Mimì, do níž se zamiluje
vášnivý básník Rodolfo Michaela Fabiana. Susanna Phillips se opět zhostí
role kokety Musetty a jejího milence,
malíře Marcella, si zazpívá Lucas
Meachem. Hvězdné obsazení doplňují Alexey Lavrov a Matthew Rose
v rolích Schaunarda a Collina, bohémských přátel Rodolfa a Marcella,
a Paul Plishka, který se objeví v rolích
Benoita a Alcindora. Orchestr Metropolitní opery řídí Marco Armiliato.
Vstupné 300 Kč, zvýhodněná cena
v rámci abonmá činí 250 Kč.
5. 3. 17.30
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA (Darkest
Hour, USA, Velká Británie 2017)
Drama / historický / životopisný,
české titulky, od 12 let, 125 minut.
Vstupné 60 Kč.
5. – 7. 3. 19.45
RUDÁ VOLAVKA (Red Sparrow, USA
2018)
Thriller / mysteriózní, české titulky,
od 15 let, 139 minut. Vstupné 120 Kč
6. 3. 17.30
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY (Fifty
Shades Freed, USA 2018)
Romantický / drama, české titulky,
od 15 let, 105 minut. Vstupné 120 Kč.
7. 3. 17.30
JÁ, TONYA (I, Tonya, USA 2018)
Životopisný / drama, české titulky,
od 15 let, 119 minut. Vstupné 110 Kč.
8. – 14. 3. 15.30
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
(Maya the Bee: The Honey Games,
Německo, Austrálie 2018)
Animovaný / komedie / rodinný,
české znění, přístupný, 85 minut.
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
8. – 11. 3. 17.45 a 20.00
TÁTOVA VOLHA (ČR 2018)
Komedie / drama, režie J. Vejdělek,
od 12 let, 90 minut. Vstupné 130 Kč.

PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK
12. 3. 10.00
ČERTOVINY (ČR 2018)
Pohádkový příběh pro celou rodinu,
režie Zdeněk Troška, 101 minut.
Vstupné 50 Kč.
13. 3. 10.00
FERDINAND (The Story of Ferdinand,
USA 2017)
Animovaný / rodinný, české znění,
99 minut. Vstupné 50 Kč.
14. 3. 10.00
PŘÍŠERÁKOVI (Happy Family,
Německo, Velká Británie 2017)
Animovaný / rodinný, české znění,
96 minut. Vstupné 50 Kč.
15. 3. 10.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ
OHNĚ A LEDU
(Sněžnaja koroleva 3, Rusko 2017)
Animovaný / dobrodružný, české
znění, přístupný 89 minut. Vstupné
50 Kč.
16. 3. 10.00
MAXINOŽKA (The Son of Bigfoot,
Francie, Belgie 2017)
Animovaný / komedie, české znění,
91 minut. Vstupné 50 Kč.
17. 3. 10.00
PADDINGTON 2 (Paddington 2, Velká
Británie, Francie 2017)
Komedie / fantasy / rodinný, české
znění, 103 minut. Vstupné 50 Kč.
18. 3. 10.00
MY LITTLE PONY FILM (My Little
Pony: The Movie, USA 2017)
Animovaný / fantasy / muzikál /
rodinný, české znění, 99 minut.
Vstupné 50 Kč.
12. 3. v 17.30
S LÁSKOU VINCENT (Loving Vincent,
Velká Británie / Polsko / USA 2017)
Animovaný / životopisný / drama,
české titulky, 94 minut. Vstupné
60 Kč.
12. 3. 20.00,
13. – 17. 3. v 17.45
TÁTOVA VOLHA (ČR 2018)
Komedie / drama, režie J. Vejdělek,
od 12 let, 90 minut. Vstupné 130 Kč.
13. – 14. 3. 20.00
PŘÁNÍ SMRTI (Death Wish, USA 2018)
Akční / krimi, české titulky, od 15 let,
103 minut. Vstupné 110 Kč.
15. – 21. 3. (mimo 18. 3.) 15.30
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ (Askeladden - I Dovregubbens hall, Norsko
2017)
Rodinný / fantasy / dobrodružný /
pohádkový, české znění, 104 minut.
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
15. – 17. 3. 19.45
TOMB RAIDER (Tomb Raider, USA
2018)
Akční / dobrodružný / fantasy, české
titulky, od 12 let, 122 minut. Vstupné
110 Kč.
18. 3. 16.00
Metropolitní opera New York – zpožděný přímý přenos
GIOACHINO ROSSINI: SEMIRAMIDE
Režie: John Copley. Dirigent: Maurizio
Benini
Nastudování italsky s českými titulky.
Předpokládaná délka: 4 hodiny včetně přestávky.
Účinkují: Angela Meade (Semiramis),
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Elizabeth DeShong (Arsace), Javier
Camarena (Idreno), Ildar Abdrazakov
(Assur), Ryan Speedo Green (Oroe)
Angela Meade se v Met poprvé objeví
v titulní roli Rossiniho Semiramis,
která se na jeviště Met vrací po 25 letech. Pod taktovkou Maurizia Beniniho dále vystoupí Elizabeth DeShong
v roli velitele asyrského vojska Arsaceho, Javier Camarena jako indický
král Idreno, Ildar Abdrazakov v roli
prince Assura a Ryan Speedo Green
bude zpívat nejvyššího kněze Oroeho.
Vstupné 300 Kč, v rámci abonmá zvýhodněná cena 250 Kč.
19. 3. 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.
19. – 21. 3. 20.00
TÁTOVA VOLHA (ČR 2018)
Komedie / drama, režie J. Vejdělek,
od 12 let, 90 minut. Vstupné 130 Kč.
20. 3. 17.45
TLUMOČNÍK (Slovensko, ČR,
Rakousko 2018)
Drama / komedie / Road movie,
české titulky, od 12 let, 113 minut.
Vstupné 110 Kč.
21. 3. 17.45
TŘI BILLBOARDY KOUSEK
ZA EBBINGEM
(Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri USA 2017)
Krimi / drama / komedie, české
titulky, od 15 let, 115 minut. Vstupné
110 Kč.
21. 3. 10.00
PROMÍTÁNÍ MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Bližší informace kino.luna@kzoj.cz
22. – 28. 3. 15.30
COCO /2D/ (Coco, USA 2017)
Animovaný / rodinný, české znění,
přístupný, 109 minut. Vstupné
110 Kč, děti 90 Kč.
22. – 25. 3. 17.45
PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ (Paciﬁc
Rim: Uprising, USA 2018)
Akční / sci-ﬁ / dobrodružný, české
znění, od 12 let, 111 minut. Vstupné
130 Kč.
22. – 25. 3. 20.00
DEJ MI SVÉ JMÉNO (Call Me by
Your Name, USA / Itálie / Francie /
Brazílie 2018)
Drama / romantický, české titulky,
od 12 let, 130 minut. Vstupné 120 Kč.
25. 3. 10.00
O TEREZCE A MATĚJOVI
Divadelní představení pro nejmenší.
Vstupné 50 Kč.
26. 3. 17.45
EXPEDIČNÍ KAMERA 2018
Bližší info www.kzoj.cz
27. 3. 17.45 a 29. 3. 20.00
PREZIDENT BLANÍK (ČR 2018)
Komedie, režie Marek Najbrt,
od 15 let, 90 minut. Vstupné 100 Kč.
27. – 28. 3. 20.00
TÁTOVA VOLHA (ČR 2018)
Komedie / drama, režie J. Vejdělek,
od 12 let, 90 minut. Vstupné 130 Kč.
28. 3. 17.45
SLADKÉ SNY (Fai Bei Sogni, Itálie,
Francie 2016)

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS
Příběh tajemství schovaného čtyřicet
let v obálce. Drama, české titulky,
od 12 let, 134 minut. Ke každé vstupence pravé italské rozmarýnové
tyčinky gratis. Vstupné 90 Kč.
29. 3. – 2. 4. 15.00
KRÁLÍČEK PETR (Peter Rabbit, USA
2018)
Animovaný / dobrodružný / fantasy,
české znění, přístupný, 89 minut.
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
29. 3. – 30. 3. 17.30
a 31. 3. – 2. 4. 19.30
MÁŘÍ MAGDALÉNA (Mary Magdalene,
Velká Británie, USA, Austrálie 2018)
Drama, české titulky, od12 let,
130 minut. Vstupné 110 Kč.
30. 3. 20.00
ERIC CLAPTON (Eric Clapton: Life in
12 Bars, Velká Británie 2017)
Dokument, české titulky, od 12 let,
135 minut. Vstupné 110 Kč.
31. 3. – 2. 4. 17.15
SHERLOCK KOUMES (Sherlock
Gnomes, USA, Velká Británie 2018)
Animovaný / komedie /dobrodružný,
české znění, přístupný, 90 minut.
Vstupné 120 Kč, děti 110 Kč.

Vstupné: v předprodeji 160 Kč,
na místě 190 Kč
11. 3. - 15:00 / Velký sál
PLES SENIORŮ
V programu vystoupí JOSEF ZÍMA.
Vstupné 100 Kč
14. 3. - 19.00
Yasmina Reza:
Mladá ostravská folková kapela a její 3 VERZE ŽIVOTA – Divadlo Verze
hravé písně. V roli hosta vystoupí
Komedie známé francouzské autorky.
písničkářka Anna Lukášová se svou
Dva manželské páry prožijí tři variankapelou Litera.
ty téhož večírku. Stačí jedno špatně
Vstupné: v předprodeji 100 Kč,
zvolené slovo ve špatnou chvíli
na místě 120 Kč
a všechno je jinak...
Režie: Thomas Zielinski
5. 3. – 10.15
Hrají: Linda Rybová, David Prachař,
Alexandre Dumas st.:
Igor Chmela a Jana Janěková ml.
TŘI MUŠKETÝŘI – Docela velké
V rámci divadelního předplatného pro
divadlo Litvínov
jaro 2018
Dobrodružný muzikál. Výpravný
+ doprodej vstupenek: 400, 350,
příběh o přátelství, odvaze, lásce
300 a 200 Kč
a zradě. Ale především o slavném,
nesmrtelném rozhodnutí: Jeden
16. a 17. 3. – 20.00
za všechny a všichni za jednoho.
1. PLES TRAVESTI DIVOKÉ KOČKY
Doporučeno pro žáky obou stupňů
K poslechu i tanci zahrají kapely New
ZŠ i studenty SŠ, volná místa i pro
Plus a K+K Labyrint. Striptýz předvenávštěvníky z řad veřejnosti.
dou Pamela, Filip a Nico. Hostem večera
Vstupné 100 Kč
bude zpěvačka Heidi Janků.
www.travesti-divokekocky.websnadno.cz
6. 3. – 15.00 / Klub Akord
Vstupné 500 Kč – v prodeji u Martina
SENIOR KLUB
Palomy Antalíka, tel. 732 166 604
Tradiční
setkání
seniorů.
Hudba
AKORD Ostrava-Zábřeh
k poslechu a tanci: PETESAX.
18. 3. – 18.00 / Klub Akord
Vstup zdarma
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
TANČÍRNA
Tel.: 596 762 511
Večer pro milovníky společenských
6. 3. – 18.00 / Zelený salonek
e-mail: info@dk-akord.cz
tanců. Hudební režie: Vladimír Koždoň.
INTIMNĚ ŽENÁM 1
www.dk-akord.cz
Vstupné 99 Kč
Mějte rády sebe, své tělo a svého
www.facebook.com/dkakord
partnera. Beseda s Evou Nesrstovou 20. 3. - 17:00 / Klub Akord
1. 3. – 19:00 / Klub Akord
nejen o ženských tématech, sexualitě JAK TRÉNOVAT PAMĚŤ A BÝT
TŘI VYKŘIČNÍKY + ANNA LUKÁŠOVÁ a erotických pomůckách.
MENTÁLNĚ FIT
Přednáška pro širokou veřejnost
na téma, jak posílit svoji paměť v seniorském i pracovně aktivním věku.
Lektorka: PhDr. Radomíra Gilarová,
Ph.D.
Budete mít možnost seznámit se
s několika mnemotechnickými postupy
pro snadné zapamatování využitelné
v běžném životě. Vyzkoušíte si různá
cvičení, která trénují paměť a pozornost, a také se dozvíte, jak předcházet
zhoršování kognitivních funkcí a budovat rezervní mozkovou kapacitu.
Vstup zdarma
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.
Vstupné 250 Kč
22. 3. – 18.00 / Klub Akord
KLUBOVÉ HECOVINY – OPÁČKO
Soubor Nahodile vytvořil speciální
představení svého pořadu Hecoviny,
ve kterém zopakuje mnohé vynikající
a už možná zapomenutá, ale velice
úspěšná vystoupení.
Legrace není nikdy dost, a tak tomu
bude i tentokrát.
Vstupné 160 Kč
23. 3. – 20.00
16. JARNÍ EROTICKÝ PLES
Programové vstupy plné erotiky
(Rocky a spol.), tanec, zábava a soutěže o tematické ceny a mnoho dalšího. Těšte se na nahý raut a erotickou
houpačku! Hraje skupina Mirabel,
v klubu DJ Radovan, moderuje Jirka
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Basta.
Vstupné: s večeří 520 Kč, bez večeře
400 Kč
24. 3. – 16.00 a 19.00
HOSTINA NAŽIVO – Vladimír Kafka
a Jaroslav Dušek
Beseda.
Vstupné 380 Kč
30. 3. – 19.00
Oscar Wilde:
LORDI – Serge Art
Skandální salonní komedie o třech
rozpustilých slovenských lordech,
kteří si v Londýně rozdělují dámy
a za sexuální zážitky s nimi si nadělují červené a černé body. Jednoho
večera však poruší svá pravidla
a dojde ke katastrofě…
Londýn 1896 – Praha 2006. Světová
premiéra nedokončené, zapomenuté
a nedávno objevené hry Oscara
Wildea.
Režie: Peter Serge Butko
Hrají: Filip Rajmont, Martin Hofmann,
Peter Serge Butko a Mário Boa
Vstupné 250 a 200 Kč

PŘIPRAVUJEME
5. 4. – 19.00 / Klub Akord
NĚŽNÁ NOC – Blanka Šrůmová
a Jan Sahara Hedl
Kapela Něžná noc již tři roky aktivně
koncertuje a na březen 2018 chystá
v pořadí druhé album a k němu turné,
kdy se představí také v Ostravě.
Vstupné: 200 Kč předprodej, 250 Kč
na místě
10. 4. – 19.00
COMMEDIA DELL´ARTE aneb Konec
šejků v Čechách – Spolek sešlých
Veselý příběh poplatný žánru
commedie dell´arte, chamtivý Pantalone touží po krásné Isabelle, ta
miluje romantického Leandra, který
o ni soupeří ještě s chvástavým
Capitánem. Celým dějem provází
Harlekýno, kterému sekunduje Pantalónova služebná Kolombína…
Hrají: Marek Daniel, Pavel Liška,
v alternacích Tatiana Vilhelmová,
Leoš Noha a další.
Vstupné 360, 300 a 260 Kč
11. 4. – 19.00 / Klub Akord
SPOLEKTIV
Českobudějovická kapela SPOLEKTIV
hraje a zpívá výhradně autorskou
hudbu s použitím klasických kytar,
dechových nástrojů, šestistrunných
baskytar, perkusí i moderních industriálních nástrojů a přístrojů. V jejich
stylu lze najít prvky folku, rocku,
šansonu i jazzu.
Vstupné: v předprodeji 200 Kč,
na místě 230 Kč
14. 4. – 19.00
Noelle Chatellet: ŽENA VLČÍ MÁK
Monodrama s Hanou Maciuchovou
o nečekaném a šokujícím citovém
vzplanutí starší dámy, jejíž vrstevnice
se obvykle už smiřují s šedí a jednotvárností zbytku života, k muži
ještě o deset let staršímu, než je
ona sama.
Režie: Jaromír Janeček
V rámci divadelního předplatného pro
jaro 2018
+ doprodej vstupenek: 400, 350,
300 a 200 Kč

KULTURNÍ SERVIS
17. 4. – 18.00 / Zelený salonek
INTIMNĚ ŽENÁM 2: Ženská cykličnost
Zveme vás na další besedu s Evou
Nesrstovou. Naše cykličnost je naší
výjimečností a skrývá v sobě nesmírný potenciál. Poznat a pochopit své
tělo, jak funguje cyklicky, znamená
žít šťastnější, zdravější, vědomější
a harmoničtější život.
Vstupné: v předprodeji 200 Kč,
na místě 250 Kč
18. 4. – 19.00
LUBOMÍR BRABEC 65
Jubilejní koncertní turné k 65. narozeninám našeho předního kytarového
virtuóza. Těšte se na nejúspěšnější
kytarové skladby autorů jako L. S.
Weiss, F. Sor, H. Villa-Lobos nebo
F. Tárrega.
Vstupné 220 Kč
19. 4. – 19.00
KOMICI s.r.o.
Miloš Knor, Lukáš Pavlásek, Karel
Hynek
Ti nejlepší komici z pořadu Na stojáka. Večer plný neotřelého humoru
v podání jedinečných bavičů.
Vstupné 300, 250 a 200 Kč
24. 4. – 19.00
ČTENÍ KE KAFI – Divadlo MALÉhRY
Chvilka pohody a pohledů na obyčejný život kolem nás. Účinkují: Daniela
Zbytowská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytowská.
Vstupné 250 Kč
28. 4.
HUMOROVA
Stand-up comedy show z Ostravy.

DR. MARTÍNKA
TÝDEN PRVŇÁČKŮ
5. 3. - 10. 3. během půjčování
PÍSMENKA Z PEKELNÉHO KOTLE
zábavné odpoledne pro všechny
prvňáčky; hrátky s písmenky, slovy
a obrázky, nově registrovaní žáci
1. tříd získají roční registraci zdarma
10. 3. 9.00 - 11.30
JARO NA DOSAH - výtvarná dílna;
výroba dekorací na velikonoční stůl
24. 3. 9.00
KDYŽ SE JARO PROBOUZÍ - dramatizace půvabné Pohádky ševčí
podle knihy Františka Nepila, spojená
s výtvarnou dílnou; v rámci knihovnického klubu Martínek pro děti
předškolního věku a jejich rodiče

DEN OSTRAVSKÝCH ČTENÁŘŮ
29. 3. během půjčování
KNIHOVNÍKEM NA JEDEN DEN
přijďte si splnit svůj sen a staňte se
na jedno odpoledne knihovníkem
celý měsíc během půjčování
JARNÍ MOTIVY - tematická výstavka
knih
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro
dětské čtenáře knihovny zaměřená
na četbu a znalosti přečtených knih
INTERNET PRO SENIORY - bezplatné hodinové školení pro naše
čtenáře seniory; určeno začátečníkům a mírně pokročilým, je nutné se
předem objednat

VÝŠKOVICE

celý měsíc
GALERIE U LESA
VÝLET DO ZEMĚ FANTAZIE - výsta18. 3. – 15.00 / sál Střední školy
va prací dětí Waldorfské ZŠ a MŠ
Prof. Z. Matějčka
Ostrava
JARNÍ SENIORSKÝ BÁL
6. 3. 16.30
Společenská zábava pro seniory
GALERIE U LESA
s hudbou a bohatým programem,
kde jako host vystoupí zpěvák MILAN VÝLET DO ZEMĚ FANTAZIE - vernisáž výstavy prací dětí Waldorfské ZŠ
DROBNÝ.
a MŠ Ostrava
Vstupné 90 Kč
31. 3. až 1. 4. - odpoledne / Alšovo 1. 3. 16.00
HURÁ NA ŠMIGRUST - povídání
náměstí
o pohanských i křesťanských zvyPOKLAD v rámci velikonočního jarcích, přiblížení lidových tradic
marku
Vstup zdarma
TÝDEN PRVŇÁČKŮ
5. 3. - 10. 3. během půjčování
Knihovna města Ostravy,
TÝDEN PRVŇÁČKŮ slavnostní pasopříspěvková organizace
vání nově registrovaných prvňáčků
na čtenáře
www.kmo.cz
ZÁLOŽKA DO KNIHY tvůrčí dílna
pobočka Dr. Martínka
9. 3. 16.00 a 17.00
Dr. Martínka 4, 700 30 OstravaO DRAKU AJDAROVI divadelní před-Hrabůvka, 599 522 303,
stavení pro děti na motivy knihy Marhrabuvka@kmo.cz
jane Satrapi; v rámci Týdne prvňáčků
pobočka Výškovice
12. 3. - 29. 3. během půjčování
BĚŽELA OVEČKA A ZA NÍ BERÁNEK
29. dubna 33,
700 30 Ostrava-Výškovice,
– velikonoční tvůrčí dílna
599 522 350, vyskovice@kmo.cz
DEN OSTRAVSKÝCH ČTENÁŘŮ
29. 3. 16.00
pobočka Závodní
NA FRONTĚ RÁDLOVY VÁLKY –
Závodní 47, 700 30 Ostrava-Hrabeseda s regionálním autorem detekbůvka, 599 522 308,
tivních příběhů Markem Skřipským
zavodni@kmo.cz
celý měsíc během půjčování
CH JAKO CHLADNOKREVNÉ CHUpobočka Gurťjevova
ŤOVKY - tematická výstavka; výběr
Gurťjevova 8, 700 30 Ostravanejen detektivních románů
-Zábřeh, 599 522 321,
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro
gurtjevova@kmo.cz

Akce v Ostravě-Porubě
pod hlavičkou Pokladu:

dětské čtenáře knihovny zaměřená
na četbu a znalosti přečtených knih

ZÁVODNÍ
TÝDEN PRVŇÁČKŮ
5. 3. - 9. 3. během půjčování
NEPOSEDNÁ PÍSMENKA – zábavné
hrátky s dřevěnými a magnetickými
písmenky
KOŠÍK PLNÝ POHÁDEK – děti si
tahají z košíku věci a určují, do které
pohádky patří
POHÁDKOVÉ DVOJICE ANEB KDO
KE KOMU PATŘÍ – skládání dvojic
pohádkových hrdinů
KDO TO VÍ, ODPOVÍ – hádanky
z pohádkové krabičky
ZAKOUSNUTÁ DO KNIHY – dílna;
tvorba záložky s pohádkovou postavou a písmenkem
BAVÍME SE S PEJSKEM A KOČIČKOU – kvizy, domalovánky, hádanky
PASUJI TĚ NA ČTENÁŘE – slavnostní pasování prvňáčků, kteří se
dostaví se svými rodiči
DEN OSTRAVSKÝCH ČTENÁŘŮ
29. 3. 12.00 – 17.00
ZNÁTE HUDEBNÍ NÁSTROJE?
– znalostní test pro starší děti
a dospělé
VÍŠ, ŽE V KNIHÁCH STRAŠÍ? –
zábavný test pro mladší děti
ZVLÁDNEŠ IT SLOVNÍK – test pro
mládež
29. 3. 14.00 – 17.00
NENÍ ZÁLOŽKA JAKO ZÁLOŽKA –
tvorba vtipné záložky
29. 3. 14.00 – 17.00
KLOBOUK NEZKLAME – překvapení
pro dospělé čtenáře
29. 3. během půjčování
NÁVRAT – výstavka fotokronik
ZA BABKU – prodej vyřazených knih

GURŤJEVOVA
TÝDEN PRVŇÁČKŮ
5. 3. - 9. 3. během půjčování
KOUZELNÝ STROMEK – interaktivní
soutěž
NOSÁČ – výtvarná dílna
19. 3. - 29. 3. během půjčování
VELIKONOCE – tvůrčí dílna a interaktivní soutěž
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro
dětské čtenáře knihovny zaměřená
na četbu a znalosti přečtených knih

CHARITA OSTRAVA
CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL
Čujkovova 3165/40a
700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel. 731 131 951, 737 610 758
www.ostrava charita.cz
13. 2.-12. 3. Výstava obrazů Evy
Komárové
6. 3. 13.30
Irsko - smaragdový ostrov
Cestopisná přednáška Dany Barnetové
13. 3. 17.00
Galerie Mlejn, Malujeme s láskou
a pro radost
Vernisáž obrazů
21. 3. 14.00
Kavárna pro pamětníky
Retro kavárna MDŽ
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23. 3. 11.00
Vycházka kolem Odry
Sraz na zastávce Zábřeh vodárna.
27. 3. 16.00
Odpoledne s písničkou
Písničky s klávesami. Hraje Josef
Seifert

Středisko volného času
Ostrava-Zábřeh, p.o.
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh
tel. 596 746 062, www.svczabreh.cz
Přihlášky na jarní a letní tábory obdržíte na recepcích.
3. 3. Tvořivá sobota, info: p. Střeláková
4. 3. Výlet do ZOO Ostrava, info:
p. Střeláková
11.–16. 3. Jarní pobytový tábor
Expedice po stopách Yettiho, info:
p. Švagera
12.-16. 3. Jarní příměstský tábor
Ostrov pokladů, info: p. Kovářová
12.-16. 3. Jarní příměstský tábor
Tancuj, tancuj, vykrúcaj, info: p. Válková
24. 3. Velikonoční tvořivá sobota,
info: p. Střeláková
24. 3. Ostravské sportovní ligy –
ﬂorbal, info: p. Nováček
25. 3. Ostravské sportovní ligy –
aerobic, stolní tenis, info: p. Nováček
27. a 28. 3. Velikonoční tvůrčí
dílny pro ZŠ, MŠ, info: p. Střeláková
28. 3. Velikonoční tvoření pro
seniory, info: p. Morys
29. 3. Prázdninové velikonoční
tvoření, info: p. Střeláková

Pobočka V Zálomu 1,
Pískové doly,
tel. 724 034 750
8. 3. Velikonoční keramická dílna,
info: p. Červená
12.-16. 3. Jarní příměstský tábor
Mistři badmintonu, info: p. Kiková
18. 3. Jarní pečení, info: p. Kiková
24.-25. 3. Tradiční výstava železničních modelů, info: p. Kiková

Pobočka Dubina,
J. Matuška 26a,
tel. 727 856 841
10. 3. Výtvarná dílna pro děti
a dospělé, info: p.Volek
12.–16. 3. Jarní příměstský výtvarný tábor Star Wars, info: p. Volek
12.–18. 3. Jarní pobytový tábor,
info: p. Prais

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 135/3077,
700 30 Ostrava–Zábřeh
Tel.. 596 707 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz

Ostravar Aréna
2. 3. 19.00
SLZA - HOLOMRÁZ TOUR 2018

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS
Fanoušci se mohou těšit na největší
hity jako Lhůta záruční, Celibát
či Katarze. Zazní i aktuální singl
Holomráz, Na Srdci a další skladby
z nového alba Holomráz.
4. 3. 16.20
HC VÍTKOVICE RIDERA – BÍLÍ
TYGŘI LIBEREC
utkání hokejové Tipsport extraligy
13. – 26. 3.
Čtvrtﬁnále PLAY OFF hokejové
Tipsport extraligy
27. 3. 19.00
A POŘÁD VÁS MÁM RÁDA
Vzpomínkový koncert na jedinečnou
zpěvačku Věru Špinarovou.
Těšit se můžete na průřez písní z repertoáru Věry Špinarové v podání jejích
kolegů, přátel a velikánů české hudební
scény, jako je Marie Rottrová, Jarek
Nohavica, Jitka Zelenková, Petra Janů,
Petr Bende, Heidi Janků, Ilona Csáková,
Markéta Konvičková, Buty a dalších.
Kromě jejich sólo písní nebudou chybět
také neopakovatelné duety těchto interpretů. Hudebním doprovodem celého
koncertu bude kapela Věry Špinarové
– Adam Pavlík BAND a také kvarteto
Janáčkovy ﬁlharmonie Ostrava.

MARKÉTA KONVIČKOVÁ zazpívá
27. března na vzpomínkovém
koncertu na Věru Špinarovou
v Ostravar Aréně. FOTO / JIŘÍ URBAN

MĚSTSKÝ STADION

Připravujeme

3. 3. v 15.00
FC BANÍK OSTRAVA – FK VIKTORIA
PLZEŇ
utkání HET ligy
9. 3. 17.00
MFK VÍTKOVICE – FK VIKTORIA
ŽIŽKOV
utkání Fortuna národní ligy
17. 3. v 15.00
FC BANÍK OSTRAVA – FK DUKLA
PRAHA
utkání HET ligy
18. 3. 10.30
MFK VÍTKOVICE – SLEZSKÝ FC
OPAVA
utkání Fortuna národní ligy
30. 3. 17.00
MFK VÍTKOVICE – FK VARNSDORF
utkání Fortuna národní ligy
31. 3. 17.00
FC BANÍK OSTRAVA – FC VYSOČINA JIHLAVA
utkání HET ligy

15. 1. 2019
DISNEY ON ICE – REACH FOR THE
STARS
OSTRAVAR ARÉNA
Největší světová lední revue přijíždí
do Ostravy, představí celosvětový hit
Ledové království a další nesmrtelné
postavičky z pohádek Walta Disneyho! Myšák Mickey, Myška Minnie,
Kačer Donald a Goofy vás zavedou
do kouzelného pohádkového světa
ve velkolepé lední show Disney On
Ice - Reach For The Stars. Objevte
magický svět Ledového království
s Annou, Elsou a veselým sněhulákem Olafem a zazpívejte si s nimi
legendární písně jako „Najednou“
a „V létě“. Proplujte hlubinnou vodní
říší s Ariel za zvuků Sebastianovy
krabí kapely, ocitněte se Na Vlásku
s Locikou a Evženem Houžvičkou
za doprovodu sborového zpěvu
banditů z hostince U Zmuchlaného
káčátka a v neposlední řadě zažijte
„Tenhle příběh náš, který starší je
než čas“ - tedy nesmrtelnou klasiku
Kráska a zvíře v této oslňující bruslařské podívané!

MULTIFUNKČNÍ HALA
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
soboty a neděle 16.30 – 18.30

29. – 31. 3.
Semiﬁnále PLAY OFF hokejové
Tipsport extraligy

Křížovka s dárkem
I když to venku tak nevypadá, jaro už je za dveřmi. O jeho příchodu
existuje celá řada přísloví a rčení. My jsme pro vás vybrali jedno z těch
méně známých – najdete ho v tajence.
Tři luštitele, kteří nám do 15. března zašlou správnou tajenku na

adresu krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem Vylosovaní úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.
Správná tajenka z minulého čísla byla kaple panny Marie Čenstochovské.
(red)
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Grand Prix Ostrava v judo 2018
 Po roce se opět uskutečnil turnaj Českého poháru v judo
s názvem Grand Prix Ostrava 2018.
Atletická hala na Jihu od 18. do
19. února doslova praskala ve
švech. Během dvou dnů navštívilo
Ostravu 1210 závodníků z 11 zemí, a to i tak vzdálených jako například Anglie, Francie, Rusko
nebo Dánsko. Sobota patřila mládežnické kategorii dětí od 11 do
14 let, v neděli hostil pořadatel
akce, 1. Judo club Baník Ostrava,
závodníky od 15 do 22 let.
„Po loňském prvním ročníku
se nám podařilo především zvýšit
kvalitu a prestiž tohoto turnaje, kdy jsme do Ostravy pozvali
závodníky z dalších zemí a oni
přijeli. Tento turnaj byl v roce
2017 vyhlášen Českým svazem
Judo jako nejlépe organizovaný
a s největším počtem závodníků

a mám pocit, že letošní ročník byl
zase o kousek lepší,“ uvedl ředitel
turnaje Jan Babinec s tím, že závodníci zápasili na 8 žlutočervených žíněnkách zvaných tatami.
Celkovou plochou 1148 metrů
čtverečních žíněnky byli mile překvapeni nejen domácí závodníky,
ale také zahraniční výpravy. Kromě dvou velkoplošných obrazovek bylo v provozu dvacet televizí,
osm kamer, dvacet notebooků
a především na téměř 100 dobrovolníků, kteří proměnili atletickou halu v judistický stánek.
Akce by se neuskutečnila bez
podpory sponzorů, mezi kterými
byl i městský obvod Ostrava-Jih.
„Jsem samozřejmě rád, že se výsledkově neztratili ani domácí

FOTO / TOMÁŠ BOHDAL

judisté, kteří získali jednu zlatou,
dvě stříbrné a deset bronzových
medailí,“ spokojně konstatoval
Babinec.
(gg)

Nabídka volných stání pro vozidla i motorky
Parkovací objekt

Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla
1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 22, 27, 32, 34, 35,
37, 42, 44, 47, 48, 49, 53, 56, 58, 59, 60, 62

01 Fr. Formana

Dubina

PP

41 B. Václavka

Bělský Les

PP

1, 19/1, 20, 41/2

42 B. Václavka

Bělský Les

PP

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

51 L. Hosáka

Bělský Les

PP

motorky

40/1

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

Papírová show
Ve dnech 23.–24. března proběhne na ZŠ Dvorského mezinárodní soutěžní výstava papírových
modelů Papír Show 2018, která
je zároveň mistrovstvím ČR v kategorii pásové techniky. Výstavu
podpořil i náš městský obvod.
K vidění bude přes tisíc modelů ve všech věkových kategoriích. Kromě soutěžících z ČR se
jí zúčastní také modeláři z Polska
a Slovenska. Součástí výstavy
je taky bohatý doprovodný program.
„V papírovém modelářství
jsme v loňském roce slavili hodně
úspěchů, máme několik mistrů republiky jak v žákovských, tak v seniorských kategoriích, tři vítěze
ligy modelářů a několik vítězství
v hodnocení modelářských klubů.
Svou účastí na soutěžích po celém
území ČR úspěšně reprezentujeme náš obvod,“ uvedl Miloslav
Holek.
(sed)

Rozmístění
velkoobjemových
kontejnerů v březnu
ČT 1. 3.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6

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. Blanka Jaloviecová
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: 1. 3. 2018 • Číslo: 3 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 14. 3. 2018 • Foto na titulní straně: Martin Grobař

27

www.ovajih.cz

INZERCE

uzávěrka dubnového vydání
Jižních Listů je 16. 3. 2018
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Inzertní manažerka: Iveta Šavelová
mobil: 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

PRÁC
CE PRO
OVÁD
DÍME:

ELEKTROSERVIS OSTRAVA

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

www.elektroservis-ova.cz
konzultace a cenová kalkulace zdarma.

OPTIKA TRIUMPH

DALŠÍ SLEVY
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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

VELKÉ JARNÍ SLEVY
(*  Ă 7 Ï -
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SC-380220/01
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SC-372105/02

Diskrétnost a rychlé jednání

SC-372075/03

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

SC-372017/03

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

Půjčky ihned
tel.: 602 581 133

SC-380114/01

SC-372006/03

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

elektroinstalace v bytě, opravy, bytová jádra, kuchyně,
elektro revize, opravy a revize hromosvodu
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SC-372059/03

SC-380260/01

INZERCE

Kč
DENNĚ

BONUS K AUTU

ZIMNÍ PNEU

k vybraným vozům

SPLÁTKA 29
OD

OSTRAVA
Místecká 3220

800 110 800
29
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SC-380076/01

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

Vždycky volím
možnost výběru.

JEN

429 Kč

U konto

MĚSÍČNĚ

Získejte s U kontem všechny výhody.
Nyní navíc k účtu smartphone za výhodnou cenu.
Navštivte nás na naší pobočce:
Horní 1642/55a, Ostrava-Hrabůvka

Smartphone HUAWEI P10 lite bude poskytnut oficiálním distributorem společnosti Huawei Technologies (Czech), s.r.o., za zvýhodněnou cenu 5 149 Kč v případě otevření U konta pro mladé, U konta, U konta TANDEM, U konta PREMIUM.
Cenu 5 149 Kč bude možné uhradit přímo distributorovi v hotovosti či platbou kartou při převzetí. Další možností je využití financování koupě telefonu úvěrem s úrokovou sazbou 0 % po dobu 12 měsíců prostřednictvím kreditní karty
Visa Classic, vydané UniCredit Bank, kde jedna z variant splácení může být 12 měsíčních splátek ve výši 429 Kč. Minimální splátka kreditní karty je 5 % z vyčerpané jistiny. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření
smlouvy, a nelze z ní proto dovozovat povinnost banky uskutečnit jakékoliv transakce. Případné uzavření smlouvy je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci banky a na podepsání příslušné smluvní dokumentace.
Reprezentativní příklad – úvěrový limit kreditní karty 12 000 Kč, úroková sazba měsíčně/ročně 1,58 % / 18,96 %, poplatek za správu účtu 0 Kč měsíčně, RPSN 20,77 %, celková částka splatná klientem 13 272 Kč, měsíční splátka
ve výši 1 106 Kč. Metodika výpočtu RPSN nedovoluje zohlednit 0% úrokovou sazbu na prvních 12 měsíců pro financování telefonu.

SC-371870/03

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

0RQLND
'DYLG

5HWURGQ\
15. – 18. března
- retro slevy
- výstava retro aut, nábytku
a retro produktů
- fotokoutek

SC-372097/01

- 18. 3. koncert kapely
Težkej Pokondr
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MASÉRSKÉ CENTRUM

Unika Relax Ostrava, sociální podnik

na Poliklinice Hrabůvka
AKCE NA BŘEZEN A DUBEN

20%

SLE V
A
NA LY
MFOD
RENÁ

ŽE *

Ceník lymfodrenážních masáží – strojových
Horní část těla – celulitida
Horní část těla – regenerace
Dolní část těla – celulitida
Dolní část těla – regenerace

čas
60 min.
60 min.
60 min.
60 min.

běžná cena
250 Kč
250 Kč
250 Kč
250 Kč

se slevou 20%
200 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč

Lymfodrenážní přístroj Ballancer
V našem masérském centru využíváme přístroj Ballancer, který je jedním z nejvyspělejších zařízení svého druhu a patří k absolutní špičce na trhu přístrojové lymfodrenáže. Výrobcem Ballanceru je firma Mego Afek, která přístrojovou lymfodrenáž
jako jedna z prvních na světě sériově vyráběla (v 70. letech 20. století). Přístroj má dvě samostatné části – nohavice pro masáž
spodní části těla a bundu pro masáž horní části těla. Každý díl, tedy nohavice i bunda obsahují 24 komor, které jsou nezávislé
a vzájemně se překrývají. Komory jsou vyrobeny z elastického materiálu pro dokonalé obepnutí masírovaných partií. Přístroj Ballancer má unikátní program Pre-Therapy, který před každou masáží uvolňuje lymfatické uzliny v tříslech (nohavice)
a v podpažních jamkách (bunda).

Kontakt:

Provozní doba:

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

pondělí až pátek 6.30 – 18.30 hod.

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

ª720 968 555

*slevu nelze uplatnit při platbě permanentkou
*sleva se nevztahuje na nákup permanentek a dárkových poukazů,
akce platí od 1. 3. 2018 do 30. 4. 2018
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SC-372055/03

WWW.UNIKARELAX.CZ

ZOOM

Jaký byl 26. reprezentační ples městského obvodu?

FOTO / JIŘÍ URBAN
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