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Řidiči, pozor! Začíná čištění ulic po zimě
 V průběhu měsíce dubna se budou na území městského
obvodu čistit komunikace i parkoviště po zimním období.
Jednotlivé cesty budou s minimálně 7denním předstihem
označeny přenosným dopravním
značením zóny zákazu zastavení
s uvedením data a hodiny zahájení čištění, popř. dopravní značkou B 28 – „Zákaz zastavení“
a dodatkovou tabulkou s vyznačením termínu realizace.
„Prosíme občany, aby umístěné dopravní značení respektovali tak, aby čištění proběhlo bez
komplikací a v požadované kvalitě,“ uvedla vedoucí oddělení dopravy Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih Petra Bálková.

Chcete si označit
svá kola DNA?

až 8. hodiny) projíždějí jednotlivé
ulice a upozorňují na nutnost vyklizení prostoru, kdy se používají
třeba i ampliony. Bohužel vždy
se najdou neukáznění řidiči, kteří
stanovené dopravní značení nerespektují a vozidlo nepřeparkují, což způsobuje komplikace při
provádění čištění – zejména tehdy, pokud je v ulici více podélně
zaparkovaných vozidel,“ vysvětlila vedoucí dopravy.

Úklid podle harmonogramu
Městský obvod je pro účely
zimní údržby i následného čištění komunikací rozčleněn do šesti
lokalit, které se uklízejí podle stanoveného harmonogramu. „Harmonogramy jsou zpracovány tak,
aby se čištění neprovádělo současně ve dvou sousedících lokalitách,
aby mohla vozidla jednodušeji
přeparkovat,“ dodala Bálková.
Při zajištění rajonového čištění
obvod úzce spolupracuje s Městskou policií Ostrava. „Příslušníci
ještě bezprostředně před vlastní
realizací (zpravidla ráno kolem 7.

Dostanete pokutu?
Jak se v těchto případech postupuje? V těch místech, kde nemůže technika projet, se čištění
provede ručně s tím, že stroje se
mohou na místo např. následující

den vrátit. Podle sdělení policie
se vozidla, která překážejí, často přesouvají na nejbližší možné
komunikace, kde je v danou dobu
parkování legální, v odůvodněných případech je proveden
regulérní odtah na parkoviště statutárního města Ostrava na Hlubinské ulici.
„Nedodržování
dopravního
značení je posuzováno jako přestupek se všemi důsledky – řidiči
však mohou prokázat, že v místě
parkovali ještě před instalací dočasných dopravních značek. Pro
tyto účely zhotovitel komunikace
před vlastní instalací dopravních
značek prostory monitoruje,“ doplnila Bálková.
(sed)

Na výběhové loučky upozorňují cedule

I letos si lidé budou moci zdarma nechat označit kola syntetickou DNA. Podle informací
Městské policie Ostrava budou
strážníci umísťovat neviditelné
čipy na rámy kol v několika termínech. První z nich bude už
8. května od 9 do 12 hodin u restaurace Dakota na Plzeňské
ulici. Policisté budou označovat
kola také 5. července a 10. srpna
v Hrabové na křižovatce ulic Frýdecké a Mostní (u splavu), a to
také od 9 do 12 hodin.
(sed)

Noví zastupitelé
Na svém prvním letošním jednání zastupitelů městského obvodu Ostrava-Jih, 8. března, složili
slib dva noví členové. Pavla Rošková z ČSSD nahradila Martina
Macháče a do zastupitelských
lavic zasedl rovněž Zdeněk Šikl
coby nezávislý za ANO 2011 místo Jaroslava Hájka. Počet zastupitelů, vycházející z počtu obyvatel
obvodu, kterých bylo k 1. lednu
2018 celkem 105 417, se ani ve volebním období 2018–2022 nezmění, zastupitelstvo bude mít
i nadále 45 členů.
(sed)

TABULE OZNAČUJÍCÍ výběhové loučky, kde se psi mohou dosyta vyřádit bez náhubku a vodítka, jsou od poloviny
března instalovány u všech čtyř lokalit, kde je dovolen volný pohyb psů - mezi ulicemi U Studia, Středoškolskou a ubytovnou Metalutg v Zábřehu, mezi ulicemi Proskovickou, Špilarovou a Smrčkovou ve Výškovicích,
mezi ulicemi Plzeňskou, Z. Chalabaly, Dr. Šavrdy na Dubině a mezi ulicemi Aviatiků, Dr. Martínka a Místeckou
v Hrabůvce. Už se tedy nestane, že by na těchto místech mohlo dojít ke střetu skotačících pejsků s běžci, kteří
(sed) FOTO / JIŘÍ URBAN
netušili, že se nacházejí v prostoru vyhrazeném pro psí miláčky a jejich majitele.

Do participativního rozpočtu zapojíme i základní školy
 Ještě na konci tohoto pololetí si budou moci žáci základních škol vyzkoušet participativní rozpočtování přímo
v prostředí své školy.
Finanční prostředky pro realizaci
participativního rozpočtu ve školách uvolní radnice. V průběhu třítýdenního procesu si tak vyzkouší
všechny jednotlivé kroky – navrhují

zkušenosti, procvičují teoretické
znalosti a v praxi sledují výsledek
svého úsilí, což je naprosto klíčovým aspektem této metody. Deti vidí, že jejich aktivita, snaha, preference a názor vedou ke konkrétnímu řešení. Návrhy, které uspějí
ve školním hlasování, pak škola zrealizuje.
(kš)

projekty, snaží se získat podporu
spolužáků, přispívají k rozvoji školy,
procvičí si prezentační dovednosti,
naučí se hospodařit s penězi a zkusí
si vést kreativní kampaň. Získávají

Více čtěte na straně 6.

2

AKTUÁLNĚ

Stoletým se v našem obvodu
daří. Muž oslavil už 102 let

Slovo starosty

Vážení čtenáři
a občané Jihu,

OBA OSLAVENCI jsou ve výborné kondici. Jan Gomola je na snímku se svým pravnukem, paní Boušová s dcerou. S přáním pevného zdraví se ke gratulantům připojují i Jižní listy.
FOTO / JIŘÍ URBAN

 V Moravskoslezském kraji žije pouze 6 mužů, kteří se
dožili sto a více let. Je mezi nimi i pan Jan Gomola, který
v březnu oslavil neuvěřitelných 102 let.
Narodil se v březnu 1916. Dětství prožil v Dolní Lomné, společně s 5 sourozenci. Vyučil se
malířem. V době 2. světové války
bojoval jako voják wehrmachtu.
Své vzpomínky na toto období sepsal do knihy Objevil jsem Katyň,
která vyšla v roce 2009. Do roku
1957 byl zaměstnán jako stavbyvedoucí, poté musel z politických
důvodů zaměstnání opustit a na-

divadlo, do pozdního věku provozovala turistiku. Dodnes sleduje
dění ve veřejné, politické i kulturní oblasti, volné chvíle tráví četbou, procházkami a krátkými
výlety s rodinou.
Spolu s manželem, se kterým
strávila 58 let společného života,
vychovala dvě dcery. Rodina se
později rozrostla o čtyři vnoučata, sedm pravnoučat a jednoho
prapravnuka. Před devatenácti
roky ovdověla, přesto žije ve vlastní domácnosti. Je-li potřeba,
ochotně a obětavě pomáhají dcery
se zetěm.
(šz)

stoupil na šachtu. S manželkou
vychovali dvě dcery, raduje se
z 5 vnoučat a 2 pravnoučat.
Stoletým lidem se na Jihu daří,
a tak s příchodem jara oslavila své
100. narozeniny paní Františka
Boušová. Narodila se ještě za Rakousko-Uherska, je tedy starší než
naše Československá republika.
Celá léta žije aktivním životem.
Její velkou zálibou bylo cestování,

Po Plzeňské přijde Rodimcevova a parkoviště

FOTO / JIŘÍ URBAN

 Řidiče na Jihu potrápí další uzavírky.
První z nich kvůli opravě mostu
na Plzeňské ulici začala 12. března a potrvá až do konce července. Řidiči se ale od 9. dubna až do
16. května musejí připravit
na úplnou uzavírku Rodimcevovy ulice v Zábřehu kvůli stavebním pracím souvisejícími

umožněno zásobování budovy
polikliniky vjezdem do zásobovacího dvora tak, že osobní auta
budou moci využít průjezd přes
parkoviště před budovou z ulice
Dr. Martínka. Pro nákladní vozidla nad 3,5 t bude příjezd do dvora umožněn z Klegovy ulice.

s údržbou komunikace. Objízdná
trasa vede po Výškovické, Pavlovově, Kpt. Vajdy a Čujkovově
ulici.
Už 3. dubna začne i velká
oprava parkoviště za poliklinikou v Hrabůvce, které se kvůli
tomu uzavře. Až do června bude

většinou ve svém úvodníku zmiňuji připravované investiční akce, jejichž cílem je
zlepšovat životní podmínky
v našem městském obvodu.
Nyní chci připomenout i další
aktivity radnice, které rovněž
mohou přispět k vaší spokojenosti. Například Senior expres
pro občany Jihu, kteří dovršili
krásného věku 77 let. K vyřízení průkazky stačí přijít na radnici do budovy C, kanceláře
č. 126, předložit občanský průkaz a fotograﬁi a průkaz vám
bude na místě bezplatně vyřízen. Poté již můžete čtyřikrát
měsíčně jet kamkoli po Ostravě
za 25 korun. Máte-li zdravotní
problém na radnici přijít, zavolejte na tel.: 599 430 454 a úřednice přijde za vámi domů.
Protože život není jen procházka růžovým sadem a každý někdy můžeme potřebovat
radu právníka, funguje přímo
na úřadu právní poradna.
O radu a pomoc můžete požádat bezplatně, náklady hradí
městský obvod. Poradna funguje každou středu od 13 do
16 hodin v budově B v kanceláři č. 321, na konzultaci
se objednejte předem na tel.:
599 430 335.
Byli jste již letos na Slezském rynku? Já ano a byl jsem
příjemně překvapen. Skvělé
domácí výrobky, pohodová
hudba, na závěr hezká tombola. Přijďte ochutnat výrobky
i atmosféru na tržnici na náměstí SNP 19. dubna. Čtvrteční termíny, které nejsou ideální
pro všechny pracující, se budeme snažit pro další rok změnit
na víkendové. Rozhodnutí je
však na pořadateli, Spolku
českých výrobců a zemědělců.
Probíhat budou také farmářské trhy, nejbližší 5. dubna.
Příjemný život na Jihu vám
přeje
Martin Bednář

(sed)
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Podchody ničí vandalové, nebuďte lhostejní
 Městský obvod Ostrava-Jih má ve své správě celkem
14 podchodů; jedná se ve všech případech o podchody pod
významnými pozemními komunikacemi s intenzivní motorovou a tramvajovou dopravou.

Bohužel další prostředky,
které by mohly být využity mnohem lépe, musí být často použity na následnou péči z důvodu
poškozování podchodů vandaly.
Jedná se především o sprejerství a znečišťování, přičemž
ve velké většině případů se pachatele nepodaří dopadnout.
Pracovníci Technických služeb
Ostrava-Jih provádějí pravidelný úklid všech podchodů a také
průběžně realizují jejich výmalbu, nicméně jejich odvedenou
práci bohužel občané mnohdy

ani nezaznamenají, neboť vandalové záhy podchody opět znečistí,
malbu znehodnotí apod. Některé
podchody jsou vybaveny kamerovými systémy, nicméně z praxe
víme, že nejdůležitější je v těchto
případech všímavost obyvatel.
Proto prosíme občany, aby nebyli
lhostejní ke svému okolí a k ničení
veřejného prostoru, který slouží
nám všem, a podchody mohly plnit svůj účel, chodci se v nich cítili
bezpečně a nebáli se je využívat.

Podchody slouží k zajištění
bezpečného překonávání frekventovaných komunikací - ulice
Plzeňské, Horní, Výškovické,
Dr. Martínka a Místecké. Některé podchody byly v nedávné době
rekonstruovány, jiné celkové
opravy teprve čekají a z důvodu
jejich stáří se v nich projevují nej-

různější problémy - nejčastěji se
jedná o zatékání či komplikace
s osvětlením.
I když to není na první pohled
patrné, na údržbu podchodů a zajištění odpovídajících provozních
podmínek jsou tedy průběžně vynakládány nemalé ﬁnanční prostředky.

Bezplatná ﬁnanční
poradna

Druhý ročník Léta na kole je tady!

Pronásledují vás dluhy, případně hrozící exekuce? Točíte se v začarovaném kruhu a pomohl by
vám nezávislý pohled odborníka
na ﬁnance? Řešení existuje.
Ještě do září je v Ostravě v provozu bezplatná ﬁnanční poradna.
Pomůže v otázkách rodinného rozpočtu, zadlužení i zhodnocení celkové ﬁnanční situace domácnosti.
Odborníci společně s klienty hledají individuální řešení vzniklých
situací. Obdobně funguje i výživové poradenství, kde mohou zájemci s odborníky probrat stravovací
návyky, úpravu tělesné hmotnosti
nebo nalézt řešení při intoleranci
různých druhů potravin atd. Obě
poradny pracují na individuálním
principu, konkrétní termín je proto potřebné si domluvit na tel. čísle
727 950 828. Zmíněné bezplatné
poradenství je poskytováno v rámci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostravě (CZ.03.2.60/
0.0/0.0/15_026/0003525), který
byl spoluﬁnancovan prostředky
z evropského sociálního fondu. (lp)

Petra Bálková
vedoucí oddělení dopravy

PŘIDEJTE SE po roce opět k nám! Registrovat se můžete už nyní na www.letonakole.cz.

plánován v Hrabové, kde se účastníci mohou těšit i na doprovodný
program! Mysleli jsme i na ty,
kterým se loňská trasa zdála náročná. Dali jsme hlavy dohromady
a vytvořili kratší okruhy či sa-

V sobotu 9. června odstartuje
druhý ročník úspěšné akce Léto
na kole. Po roce se na vás opět těšíme při rodinné cyklojízdě, která
povede napříč obvody. Tentokrát
se začíná u nás na Jihu a konec je

FOTO / ARCHIV

mostatný okruh pro děti v délce
10 km. Navíc v každé obci vás čeká
přestávka na odpočinek, občerstvení, ukázka zajímavostí, kolotoč
na kola a jiné. Děti se mohou těšit
na atrakce a spoustu zábavy! (js)

Radnice hledá technický dozor za 10,4 milionu korun
Městský obvod Ostrava-Jih
zahájil 19. března příjem žádostí
o účast v nákupním systému dodavatelů, kteří mají zájem v letech
2018-2020 vykonávat pro městský obvod stavebně technický dozor při realizaci stavebních prací.
Celkem půjde o zakázky v plánovaném ﬁnančním objemu téměř 10,4 milionu korun.
Dynamický nákupní systém
(DNS) na transparentní výběr
dodavatele volí radnice Jihu již podruhé, poprvé tak učinila v červnu
2017, kdy se mohli do dvouleté zakázky v objemu 55 milionů korun
začít hlásit zájemci o provádění
oprav ve volných bytech spravova-

ných městským obvodem. Výhodou DNS je nejen transparentnost,
ale také výrazné omezení administrativy související s podáváním
nabídek či zasíláním aktuálních
poptávek e-mailem přímo registrovaným dodavatelům.

ny aktuální poptávky na výkon
technického dozoru v průběhu trvání zakázky. Nezbytné je učinit
také krok druhý, to je zaslat tzv.
žádost o účast v nákupním systému zadavateli veřejných zakázek,
a to nejpozději do 3. května 2018,
do 10 hodin. Formulář žádosti
Jak to probíhá?
o účast, včetně příloh, mají záZapojení dodavatelů do DNS jemci k dispozici opět na adrese
probíhá ve dvou krocích. Prvním zakazky.ovajih.cz v sekci DNS.
je registrace dodavatele na adrese
zakazky.ovajih.cz, pokud tak již Chystá se i seminář
dodavatel neučinil v minulosti.
Zajistit si účast v nákupV rámci registrace postačí vyplnit ním systému je velmi snadné,
základní identiﬁkační údaje včet- přesto je k podpoře dodavatelů
ně e-mailové adresy, na kterou připraven praktický seminář sepak budou dodavateli doručová- znamující s procesem registrace
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a postupem při podání žádosti
o účast krok za krokem. Konat se
bude ve čtvrtek 19. dubna 2018
od 10 hodin v počítačové učebně
(4. patro budovy A) na radnici
Ostrava-Jih. Pokud si zájemce
přinese vlastní notebook, může
se na místě přímo zaregistrovat.
S ohledem na omezenou kapacitu prostor je nutné se přihlásit
minimálně jeden den předem
na oddělení veřejných zakázek u Renáty Ručkové, na tel.:
599 430 452 nebo e-mailu: renata.ruckova@ovajih.cz. Na uvedených kontaktech je možno také
získat bližší informace.
(gg)

AKTUÁLNĚ

„Bezdoplatkové zóny“ v našem
obvodu zatím nebudou
 Začátkem roku začalo v padesáti městech a obcích
České republiky platit vyhlášení tzv. bezdoplatkové zóny.
V takových zónách nejsou nově příchozím lidem vypláceny
příspěvky na bydlení.
Hlavním cílem tohoto opatření
obecné povahy je zabránit vzniku
či rozšiřování sociálně vyloučených lokalit na území obcí a měst.
Zákon umožnil od 1. června 2017
vyhlásit tzv. bezdoplatkové zóny
a bránit tak rozšiřování problémových lokalit, kterými se často
stávají ubytovny. Jih tuto možnost s ohledem na problematické
ubytovny v obvodu využil – ale
neuspěl.
Rada městského obvodu Ostrava-Jih v loňském roce ihned
prvním dnem platnosti zákona
požádala o vydání tohoto opatření obecné povahy rovnou u pěti

ani po projednání s orgánem sociálně právní ochrany dětí a Policií ČR jako dotčenými orgány
nebyl objektivním způsobem zjištěn zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů v daných oblastech
a opatření obecné povahy nevydal,“ uvedl Radek Drong, vedoucí
odboru správních činností.
Situace je z hlediska zvýšené
míry výskytu sociálně nežádoucích jevů v dané oblasti nadále
vyhodnocována. V případě vyhlášení tzv. bezdoplatkové zóny nevznikne novým obyvatelům nárok
na doplatek na bydlení, s výjimkou případů, kdy vlastnické právo
nebo právo na užívání bytu jiného
než obytného prostoru nebo ubytovacího zařízení vzniklo před
vydáním opatření obecné povahy.

problematických oblastí na Jihu.
O vydání opatření obecné povahy dle platného ustanovení rozhoduje v přenesené působnosti
pověřený obecní úřad, v našem
případě tedy Úřad městského
obvodu Ostrava-Jih. Rada může
o vydání opatření obecné povahy
pouze požádat, ale skutečnosti
rozhodné pro vydání opatření
obecné povahy pak musí posoudit úřad městského obvodu.
„Úřad městského obvodu však
ve všech pěti případech došel
k závěru, že nejsou splněny zákonem o pomoci v hmotné nouzi
předpokládané podmínky, neboť

 Vypravit se za nákupy
na farmářské trhy s širokou
nabídkou čerstvých uzenin,
sýrů a farmářských specialit
můžete na tržiště u náměstí
SNP v Zábřehu každý měsíc.

Policisté pohlídají
hřbitovy
Návštěvníci hřbitovů ve Vítkovicích, Slezské Ostravě a Svinově se od dubna budou mezi
hroby častěji potkávat s policisty.
Rada seniorů statutárního města Ostrava totiž požádala vedení
radnice, aby zabezpečilo zvýšenou ostrahu vybraných hřbitovů
v určených časech, aby se starší
lidé mohli cítit v těchto místech
bezpečněji. „Městská policie
proto zavádí od dubna zvýšenou
ostrahu na uvedených místech
vždy ve středu mezi 10. a 14. hodinou,“ uvedl Jiří Kovář, výkonný
místopředseda Koordinační rady
seniorů Ostrava, která požadavek vznesla.
(sed)

Své oblíbené stánkaře, ale i ty
nové najdete na tržnici i v dalších
termínech: 5. dubna, 3. května,
28. června, 12. července, 9. srpna,
13. září, 11. října, 29. listopadu
a 20. prosince.
Těšit se můžete i na oblíbený Slezský rynek, kde nákupy
a ochutnávky domácích dodavatelů okoření doprovodný program
a tombola. Přijďte si vychutnat nákupy ve dnech 19. dubna, 17. května, 14. června, 26. července, 23. srpna, 27. září, 25. října, 15. listopadu
a 13. prosince 2018.

Farmářské trhy jsou ale otevřeny i dalším lidem, kteří by zde
chtěli prodat přebytky z vlastní zahrádky nebo rukodělné výrobky.
„Mnoho lidí neví, že se v případě
prodeje vlastní produkce zemědělské výroby nebo nezpracovaných
rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské
a chovatelské činnosti nejedná
o živnostenské podnikání, a proto
nepotřebují EET pokladnu. Budeme rádi, když u nás budou prodá-

Radnice se v rámci dlouhodobé prevence kriminality tentokrát zaměřila na problematiku
drog a zakoupila pro 500 žáků
z 2. stupně základních škol, které
projevily zájem, dopolední prohlídky protidrogového vlaku. Ten
bude přistaven na nádraží v Ostravě-Svinově ve čtvrtek 5. dubna.
V odpoledních hodinách je vlak
otevřen veřejnosti, a to v době
od 15.30 hodin. Vstup na protidrogový program v délce 90 minut
je zdarma a na poslední prohlídku je možno se vydat v 18.20
hodin. Protože počet míst v prohlídkách je omezený, doporučujeme zarezervovat se na e-mailu:
rajnochova@revolutiontrain.cz.
K návštěvě programu Revolution Train se přihlásilo 5 základních
škol z Jihu – Klegova 27, Provaznická 64, F. Formana 45, Chrjukinova
12 a Jugoslávská 23.
(gg)

(gg)

Farmářské trhy a Slezský rynek každý měsíc

Chcete na trzích prodávat
své zboží?

Děti nastoupí
do protidrogového
vlaku

Chybí vám Jižní listy?
vat své výpěstky a přebytky přímí
pěstitelé. Nabídku domácího ovoce, zeleniny, ale i květin návštěvníci trhů vždy vítají. Podnikatelům
samozřejmě mohou prodávat
zboží a poskytovat služby v rámci
jejich živnostenského podnikání,“
nabízí správkyně tržnice Kateřina
Mohylová.
Zájemci se mohou přihlásit
u Kateřiny Mohylové na tel. čísle 702 026 158, e-mailu katerina.
mohylova@ovajih.cz nebo přímo
na stanovišti správců na tržnici.
(gg)

FOTO / JIŘÍ URBAN
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Nepřišly vám Jižní listy jednou
nebo opakovaně? Pokud ano, napište nám na adresu jizni.listy@
ovajih.cz a my se pokusíme vám
je doručit. Zpravodaj městského
obvodu Ostrava-Jih byste měli
dostat do schránek (ne položené
na schodech) nejpozději do 7 dnů
nového měsíce. Pokud se nám
ozvete hned po tomto dni, pokusíme se zjednat nápravu. Čtenáři
nám ale volají třeba i na konci
měsíce, že jim nebyly noviny doručeny, je to pak složité zjistit,
kde se stala chyba. Jižní listy jsou
volně k dostání do konce měsíce
na radnici městského obvodu
v Hrabůvce.
(red)

www.ovajih.cz

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Workout Maluchy – řešíme připomínky

Co se bude realizovat
v nejbližší době?
Agility park – na konci března
bylo předáno staveniště, dokončeno bude v průběhu dubna.
A co děti, mají si kde hrát? aneb
Výběh pro mláďátka – soutěžíme
dodavatele, realizace proběhne
na přelomu duben/květen.
Kuk do zeleně a cítím se spokojeně – terénní úpravy a výsadba
rostlin, proběhne dle počasí v průběhu dubna.
Nezapomeňme na zábřežskou
kapličku – máme hotovou projektovou dokumentaci, oprava začne
v průběhu dubna.

REPRO / JIŽNÍ LISTY

 Workout Maluchy je jeden z vítězných projektů prvního
ročníku participativního rozpočtu.
Během přípravy projektové
dokumentace bylo zjištěno, že
v blízkosti plánovaného hřiště
by mohlo během několika let
dojít k dostavbě komunikace.
Měli jsme ověřeno, že realizace
bude v režimu územního souhlasu, který je administrativně
méně náročný. V rámci koordinovaného stanoviska a dodatečného stanoviska Útvaru
hlavního architekta (ÚHA) však
bylo předepsáno územní řízení

V původním návrhu hřiště je
navržena pro zavsakování dešťových vod vsakovací rýha, což
vzhledem k novele stavebního
zákona od 1. 1. 2018 vyžaduje
také delší administrativní přípravu - jedná se o stavbu vodního
díla, které vyžaduje samostatné
povolení vodoprávního úřadu
Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí.
S autorem návrhu konzultujeme
možnou změnu ze zpevněné plochy na propustný kačírek, snažíme se co nejrychleji zpracovat
požadavky a úpravy.
(kš)

na stavbu hřiště. ÚHA s ohledem
na plánovanou dostavbu komunikace (VPS DK113) v blízkosti hřiště požaduje doložit, jak
bude nové sportovní zařízení
chráněno před budoucím již
předpokládaným negativním vlivem dopravní stavby a jak bude
ochráněno před hygienickou
zátěží danou realizací stavby komunikace (odclonění, ozelenění
plochy a realizace opatření proti
hluku, prachu atd.).

Podporujeme bezpečnost seniorů – přednášky pro seniory se
uskuteční:
• 11. dubna od 16 hodin v KD
K-Trio
• 18. dubna od 10 hodin na
ÚMob Jih (v zasedací místnosti)
• 2. května od 10 hodin v G-centru.
Informace o průběhu realizace dalších projektů přineseme
v květnových Jižních listech, sledujte také webové a FB stránky
Společně tvoříme Jih, s dotazy se
obraťte na koordinátorku.
(kš)

Potkejte se s námi, společně
vytvoříme Jih
 Zveme všechny na dvě
veřejná setkání k třetímu
ročníku participativního
rozpočtu na Jihu.
Již potřetí máte příležitost navrhnout změnu k lepšímu prostřednictvím projektu Společně
tvoříme JIH!!!. Můžete tak přímo
rozhodovat o části ﬁnancí obvodu
a navrhnout změnu k lepšímu - ať
už umístění lavičky, vybudování hřiště, nebo jinou zajímavou
úpravu veřejného prostoru. Co
to ten participativní rozpočet
vlastně je? Zajímá vás, jak probíhá realizace prvních dvou
ročníků? Jaké jsou návrhy a jak
budou přijímány? Jak celý systém
funguje, co se od loňského roku
změnilo? Chcete zjistit, co je po-

třeba udělat, aby právě váš návrh
uspěl?
Potkejte se s námi na veřejných
setkáních, vše vám vysvětlíme,
zodpovíme dotazy a probereme
vaše nápady. Své návrhy můžete
zatím konzultovat s koordinátorkou Kateřinou Šebestovou na
e-mailu katerina.sebestova@
ovajih.cz nebo tel. 720 952 981.
Všechny informace najdete
také na www.spolecnetvorimejih.
cz a sledovat aktuální dění můžete
na facebookové stránce facebook.
com/spolecnetvorimejih.

Veřejná setkání se uskuteční:

 24. dubna v 17 hodin na radnici městského obvodu
Ostrava-Jih, v zastupitelské místnosti
 26. dubna v 17 hodin v kostele sv. Ducha v Zábřehu,
v pastoračním centru
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AKTUÁLNĚ

Také letos přispěje radnice na zkrášlení předzahrádek
 Díky pilným občanům a akci s názvem „1000 Kč na výsadbu květin před bytovými domy v rámci městského
obvodu Ostrava-Jih“ byl náš obvod v loňském roce zase
o něco hezčí.

čů a přirozeným způsobem jim
zamezili vjezdu na plochu. Jiná
žadatelka pojala své záhony jako
dokonalé místo k relaxaci. Při
kontrole překrásně kvetly ﬂoxy
a macešky a ze zakoupeného sortimentu rostlin bylo zřejmé, že
zbytek pokvete až do pozdního
podzimu,“ doplnila Staňková.
V letošním roce bude možno o dar požádat od 1. dubna až
do 30. října.

21 lidí. Někteří obyvatelé dosazovali již založené záhony před
svými domy, ale převážná většina
zakládala úplné nové překrásné
záhony,“ uvedla Veronika Staňková, referentka správy veřejné
zeleně odboru dopravy a komunálních služeb v Ostravě-Jihu.
„Výjimku jsme dali na některé záhony, jako je osázený
kruhový prostor v Ostravě-VýšPožádalo 21 lidí
kovicích, kde si obyvatelé domu
„V minulém roce požádalo nejen zkrášlili výhled z oken, ale
o dar ve výši 1000 korun celkem také vyřešili neukázněnost řidiRadnice proto i letos přispěje na zkrášlení předzahrádek
ﬁnančním darem ve výši tisícikoruny. Stejně jako v minulých
letech je možno z těchto peněz
zakoupit sazenice, semena, cibule či hlízy pro výsadbu letniček,
dvouletek, trvalek nebo keřů, ale
i potřebnou zeminu pro výsadbu
a hnojiva pro rostliny.

Jak o dar ve formě příspěvku
požádat?
„Žadatel přijde za mnou na odbor dopravy a komunálních služeb a předloží nákupní doklad
o zaplacení částky přesahující
1000 korun a fotograﬁe před vý-

Velikonoční zajíčci ve Výškovicích

FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ A ARCHIV MANŽELŮ KUBÁŇOVÝCH

Barevná vajíčka, zajíčci a velikonoční karabáče rozsvítily v polovině března předzahrádku manželů
Kubáňových ve Výškovicích. Přestože ji za několik dní pokryl sníh
a rozkvetlé cibuloviny musely zpět
do tepla, pestrou výzdobu mohli
i letos obdivovat kolemjdoucí.
„Zahrádka je na severní straně,
zkoušeli jsme pěstovat kde co, ale
ničemu se tady nedařilo. Tak jsme
z ní udělali skalku, kterou jsme
oživili květinami a výzdobou.
Chodí se k nám na ni podívat se-

Vyřešeno

V řešení

Do výzdoby předzahrádky zapojila vitální žena i svého manžela, bývalého hokejistu. „Z každé
dovolené jsme měli auto zaplněné
kameny, až se prohýbalo,“ říká
se smíchem Oldřich Kubáň a dodává, že jeho žena osázela i cizí
pozemek naproti domu, kde byly
pokáceny stromy. I na něm v době
naší návštěvy nechyběla barevná
velikonoční vajíčka a zajíčci. „Je
to pro nás radost, že se lidem naše
výzdoba líbí,“ shodují se manželé.
(sed)

nioři z DPS nebo děti z mateřské
školy. Ti starší se potěší pohledem
na jarní květy, děti zase hledají
pod stromy pohádkové postavičky,“ říká paní Jarmila Kubáňová,
která výzdobu zahrádky obměňuje podle ročního období. „V zimě
tady máme tři betlémy,“ doplňuje.
Na skalce najdete třeba Sněhurku, kačera Donalda, panenky,
prasátka, kachničky, z větví vykukují pandy a další dětské plastové
hračky, které paní domu občas
daruje dětem jdoucím kolem.

Kontakt
Úřad městského obvodu
Ostrava-Jih
Budova B, kancelář č. 207
Veronika Staňková,
referent veřejné zeleně
e-mail:
veronika.stankova@ovajih.cz
Tel.: 599 430 364

sadbou a po ní. Na místě vyplní
jednoduchou žádost a po jejím
podpisu vedoucím odboru si
může na pokladně úřadu vyzvednout 1000 korun v hotovosti,“
upřesňuje postup Veronika Staňková.
(gg)

Napsali jste nám

Poděkování
Dovoluji si vás touto cestou
oslovit ve věci úklidu a čistoty
veřejného WC v Ostravě-Hrabůvce v podchodu. Často navštěvuji lékaře na poliklinice
v Hrabůvce, která zrušila veřejné WC s odkazem na možnost použití WC v podchodu.
Již několikrát jsem byla nucena toto WC použít, a to
v různou hodinu, a vždy jsem
byla mile překvapena čistotou
a vstřícným jednáním obsluhujícího personálu.
Chci vám a především vašim
pracovnicím velmi poděkovat
za opravdu kulturní prostředí,
čistotu a příjemné vystupování personálu. S tak krásným
a příjemným prostředím jsem
se na veřejném WC ještě nesetkala a za to vám všem patří
opravdu vřelé poděkování, ale
nejen ode mě, ale i mých známých, kteří výše uvedené WC
již také navštívili.
Přeji vám hodně zdraví
a úspěchů ve vaší práci.
Irena Widurová

Nový podnět

Děkujeme, že nám pomáháte udržovat obvod v čistotě
Webová aplikace, kterou spustil
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih začátkem roku 2016, se díky
aktivitě obyvatel skutečně osvědčila. Téměř 600 dosavadních podnětů významně přispívá k identiﬁkaci
problému a řešení nedostatků v našem obvodu i díky možnosti přiložit k příspěvku fotograﬁi.

úřad o nefunkčních kanálech,
suchých stromech, ale i černých
skládkách či shnilých klepáčích.
Aplikace je určena pro podněty
vztahující se k čistotě a pořádku
v městském obvodu Ostrava-Jih.
Nenahrazuje však podání učiněná na podatelnu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a neslouží

„Samozřejmě bychom chtěli
označit všechny nahlášené podněty zelenou fajfkou jako vyřešené, ne vždy je to však v silách
a možnostech obvodu,“ říká vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Daniel Jeřábek
současně s pochvalou všem, kteří aplikaci využívají a informují
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k řešení nedostatků, závad, havárií a poruch na domovním a bytovém fondu.
„Děkujeme za všechna upozornění, nicméně podněty ohledně
chodníků není třeba uvádět, řešíme je postupně v souladu s výsledky provedené pasportizace,“
dodává Jeřábek.
(gg)

www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

V Zábřehu vznikne Městečko bezpečí
 Zajímavá stavba se připravuje na území našeho městského obvodu. Na ploše mezi Markovou ulicí a obchodním
centrem Avion Shopping Park Ostrava by mělo vzniknout
Městečko bezpečí.

ravskoslezského kraje zcela chybí
komplexní a kvalitní systém pro
vzdělávání a praktickou přípravu dětí a mládeže v oblastech
běžných rizik i mimořádných
událostí. Bezpečnost je podle nás
důležitá, proto jsme záměr podpořili a jsme rádi, že Městečko
bezpečí vznikne v našem městském obvodu,“ uvedla místostarostka městského obvodu Hana
Tichánková.
V České republice již existuje
jeden stejně zaměřený areál, a to
Centrum bezpečí – Svět záchranářů, Karlovy Vary. Provozuje
jej asociace Záchranný kruh

s průměrnou denní návštěvností
90 osob. Od otevření areálu v září
2015 proškolil tým lektorů již
16 000 dětí a přes 8000 dospělých.
V době letních prázdnin, kdy
areál nenavštěvují organizované
skupiny dětí a mládeže ze škol,
provozuje centrum příměstské
tábory. Zájem je také o individuální školení například pro zaměstnance úřadů, programy pro
domovy mládeže nebo skauty
i cvičení pro samotné záchranáře. Senioři se mohou v areálu zapojit do tzv. „Senior akademie“
s městskou policií.
(sed)

Radní našeho obvodu už dali
předběžný souhlas se stavbou,
kterou hodlá vybudovat město
Ostrava. Po Karlových Varech
to bude druhé podobné zařízení
v České republice.
Jak už název projektu napovídá, soubor staveb, které v areálu
vzniknou, bude sloužit především
dětem a mládeži k prevenci a nácviku mimořádných a krizových

událostí, ochraně zdraví, životů,
přírodního prostředí a majetku.
Partnery budou složky integrovaného záchranného systému,
armáda, policie, celní správa,
horská služba a další. Počítá se,
že areál budou využívat také senioři a další obyvatelé Ostravy
a kraje.
„Z technické zprávy vyplývá,
že v současné chvíli na území Mo-

Nezapomněli na ženy

Žáci devíti škol obvodu se utkali na Atletických přeborech

Na Den žen nezapomnělo
mužské osazenstvo vedení radnice Jihu. Zatímco před osmou
ráno u vchodu do radnice vítal
starosta Martin Bednář příchozí
ženy tulipánem, místostarosta
František Dehner a radní Adam
Rykala vyrazili s růžemi do ulic
obvodu, aby ženy za jejich každodenní starost u příležitosti jejich
svátku obdarovali květinou. „Bohužel spousta lidí tento svátek
už dnes neslaví. Já si myslím, že
je to velká škoda, protože si ženy
a dívky naši pozornost zaslouží,“
uvedl radní Adam Rykala. (red)

OBA POHÁRY za první místa v soutěži družstev si odnesli závodníci ze ZŠ B. Dvorského.

FOTO / ARCHIV

skok daleký, vrh koulí a štafeta 4x
200 metrů, přičemž se hodnotily jak
individuální výkony, tak celé týmy.
„Myslím, že závody se vydařily.
Panovala soutěžní, ale současně
přátelská atmosféra a tak to má
ve sportu být. Věřím, že Atletické přebory budou dospívající děti
inspirovat k tomu, aby sport vní-

Téměř dvě stovky žáků 8. a 9.
tříd z devíti škol obvodu se účastnily druhého ročníku Atletických
přeborů městského obvodu Ostrava-Jih, který se konal 20. března v Atletické hale města Ostravy.
Desetičlenná smíšená družstva
se utkala v disciplínách běh na 60,
600 a 800 metrů, skok vysoký,

FOTO / JIŘÍ URBAN

maly jako důležitou a zábavnou
součást života,“ uvedl Miloš Kosík, ředitel ZŠ B. Dvorského, která
se společně s Atletickým klubem
SSK Vítkovice podílela na organizaci soutěže, již pořádá Komise
pro bezpečnost, prevenci kriminality, sport a volný čas městského
obvodu Ostrava-Jih.
(jg)

Oratoř na ubytovně bude pokračovat o prázdninách
 Děti z ubytovny Soiva v Zábřehu budou mít hezčí prázdniny. Zastupitelé totiž podpořili projekt Salesiánského
střediska volného času Don Bosco, který pro ně v letošním
roce zorganizuje příměstský tábor.
Ubytovna Soiva včetně přilehlého okolí je považována za rizikovou lokalitu, která je spojena
s vyšší mírou zločinnosti a její obyvatelé jsou považováni za hlavní

nebo týrání žen. To má samozřejmě špatný dopad jejich vývoj.
O prázdninách nemají šanci vyjet
z města a smysluplně strávit volný
čas, zůstávají na ubytovně a z nedostatku jiných aktivit terorizují
své okolí. Obyvatele okolních
domů ruší silným hlukem, znečišťováním okolí a není výjimkou
ani drobná kriminalita. Proto
jsme podpořili projekt salesiánů

zdroj kriminality pro své okolí
i pro celou obec.
„Děti se už od mala potkávají
s celou řadou patologických jevů
v rodinách, jako je alkoholismus
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Oratoř na ubytovně – prázdniny
částkou 50 tisíc korun,“ uvedl
radní městského obvodu pro oblast školství Adam Rykala.
Děti z ubytovny tak díky obvodu stráví prázdniny jinak – čekají je výlety do přírody za město,
na koupaliště, do Salesiánského
střediska volného času Don Bosco
a dalších míst, a to za doprovodu
zkušených pedagogů.
(sed)

AKTUÁLNĚ

Jak je to s hlodavci na Jihu? Nekrmte je!
 Odbor dopravy a komunálních služeb, správa veřejné
zeleně, zajišťuje jako každý rok provádění deratizace na veřejných travnatých plochách.
Za dobu, po kterou se touto
problematikou zabýváme, jsme
již získali nějaké zkušenosti,
avšak zlikvidovat ohnisko výskytu je vždy běh na dlouhou trať.
Po zjištění místa výskytu jsou
položeny požerové nástrahy, místo je pravidelně monitorováno
a vyhodnocováno. Ve většině případů se nástrahy pokládají opakovaně. V posledních letech, kdy
převažují mírné zimy, dochází
k nárůstu výskytu potkanů dokonce i v zimním období. K jejich
přemnožení však přispívá také
neukázněnost některých občanů.
Pracovníci Technických služeb,

kteří provádí ořezy keřů v sídlištních dvorech, jsou velmi často
svědky nezodpovědného chování
obyvatel, kteří vyhazují zbytky jídla a odpadky do keřových výsadeb.
Tyto místa jsou následně ideálním prostorem k zakládání hnízd
a rychlému množení potkanů, kteří si nemusí hledat zdroj obživy.
Obracíme se proto na všechny
občany, aby se vyvarovali těchto
chyb a zbytečně nepodporovali
svým chováním přemnožování potkanů. V roce 2017 prováděla deratizaci fa DERKIL SERVICES, s.r.o.
v celkovém objemu 360 400 korun. Letošní deratizaci bude

ODSTRAŠUJÍCÍM PŘÍKLADEM jsou fotograﬁe pořízené na sídlišti Dubina.
FOTO / ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

po řádném výběrovém řízení deratizace bude probíhat v období
provádět rovněž uvedená ﬁrma únor–listopad.
Daniel Jeřábek
a v současné době je vytipováno
vedoucí odboru dopravy
již cca 300 lokalit k deratizaci. Tato
a komunálních služeb

Plný odpadkový koš? Označte ho

Krátce

Novela vyhlášky
o nočním klidu

 Všimli jste si nálepek s QR kódy, které se začaly objevovat na téměř čtyř stech odpadkových koších v celém
městském obvodu Ostrava-Jih?

FOTO / JIŘÍ URBAN

Toto označení košů slouží
všem, kteří nejsou lhostejní, aby
snadno a co nejrychleji mohli nahlásit přeplněný nebo také poškozený odpadkový koš.
Jak na to? Stáhněte si do chytrého telefonu aplikaci Zero Waste

další koše. K dnešnímu dni jsme
zaznamenali od poloviny prosince
loňského roku, kdy byly označeny
první koše, celkem 17 hlášení. Věříme, že se tento počet bude díky
aktivním občanům Jihu postupně zvyšovat,“ vysvětluje Barbora
Kolářová, referentka pro správu
místních komunikací. Díky aplikaci, která vznikla na VŠB-TUO, si
můžete snadno najít také nejbližší
sběrný dvůr, nádobu na komunální i tříděný odpad nebo zjistit, kde
jsou aktuálně rozmístěny velkoobjemové kontejnery.
(gg)

City. Naskenujte QR kód na koši,
který chcete označit a hlášení o poloze koše se odešle správci aplikace.
„Pomocí těchto hlášení můžeme určit lokality, kde jsou pravidelně koše přeplňovány, a posílit
frekvenci výsypu košů nebo přidat

Ostravští zastupitelé na svém
posledním zasedání přijali novelu vyhlášky o nočním klidu.
Z loňských 106 povolených akcí,
které mohly trvat maximálně
do dvou hodin do rána, jich zůstalo 37. Ve všech případech se
jedná podle doporučení pracovní skupiny o akce významné
a tradiční, jako jsou například
hudební festivaly Colours of Ostrava, Slavnosti pivovaru Ostrava apod. Mezi 37 akcemi, které
dostaly výjimku, ale není žádná
v našem městském obvodu.
V pracovních dnech mohou
hudební produkce nově trvat
do půlnoci (vloni to bylo do jedné hodiny), výjimky platí ale jen
pro dva po sobě jdoucí pracovní
dny. Pro víkendy zůstává v platnosti druhá hodina ranní. (sed)

Rodinám s dětmi z ubytoven pomůže Bílý nosorožec
 Zastavit zhoršování situace rodin s dětmi žijícími na ubytovnách a ve vyloučených lokalitách je jedním z cílů vedení
našeho městského obvodu. Proto zastupitelé podpořili
činnost organizace Bílý nosorožec, o. p. s.
Tato nezisková společnost pomáhá právě rodinám s dětmi, které
se dlouhodobě nacházejí ve svízelné životní situaci, z níž obtížně hledají cestu k normálnímu životu.
„Nemají dostatek prostředků,
aby si zajistily lepší bydlení, a tak
končí na ubytovnách, kde jsou

se snažíme zapojit do vzdělávání
a smysluplného trávení volného
času,“ vysvětlila místostarostka
městského obvodu Věra Válková,
která má sociální oblast na starosti.
Zastupitelé podpořili sociálně
aktivizační službu částkou 265 tisíc
korun. Rodinám bude poskytováno
základní sociální poradenství týkající se bydlení, hospodaření a dluhové
problematiky, zdraví, zaměstnání
výchovy a vzdělávání. Další oblast se
týká výchovně vzdělávacích, volnočasových a sociálně terapeutických

vystaveny mnoha nežádoucím jevům, jako je alkoholismus, týrání
žen a dětí, kriminalita. Bez vnější
pomoci se nemohou ze své svízelné situace dostat. Snažíme se tyto
rodiny motivovat tak, aby měly
zájem řešit svůj život, nabízíme
jim podporu a poradenství. Děti
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aktivit – sem patří rozvoj dětí v rodině
a podpora školní přípravy, zájmové
aktivity, jako jsou taneční a výtvarné
kroužky, vedení domácnosti, nácviky
v oblasti rodinné výchovy, zdravověda apod. Rodinní příslušníci mohou
počítat třeba s doprovody sociálních pracovníků na úřady, do školek
a škol, k lékaři, pomoc je čeká také při
vyřizování běžných záležitostí a prosazování oprávněných zájmů, včetně
zprostředkování odborné pomoci
(psychologické, psychiatrické, právní
aj.).
(sed)

www.ovajih.cz

Z OBVODU

Bytové domy na Jihu: panelové domy G57
 V úvodním dílu nového
seriálu o bytových domech
v našem obvodu si ukážeme
ty úplně nejstarší panelové
domy, jaké na území obvodu
najdeme – typ G57.
Jsou to paneláky nejstarší, ale
i před nimi probíhala v jižním
obvodě bytová výstavba, které se
budeme také věnovat. Jednotlivé
typy domů v dalších dílech seriálu
nebudou z technických důvodů řazeny chronologicky.

Zrodil se panelák
Panelové domy konstrukční
soustavy G57 mají jedno prvenství – staly se vůbec prvním typem, který se rozšířil po celém
Československu. A odkud se rozšířily? No přece ze Zlína, tehdejšího
Gottwaldova – rodiště panelových
domů v Československu.
Na vývoji prefabrikace bytové výstavby se tam ale začalo pracovat ještě mnohem dříve před rokem 1949,
kdy byl Zlín přejmenován, a to již
po druhé světové válce. Výsledkem
snažení zaměstnanců stavební divize Baťových závodů byly montované
panelové dvojdomky – předchůdci
paneláků. Po komunistickém převratu v roce 1948 nebyl vývoj přerušen, probíhal už ale ve znárodněném
stavebnictví. Na vývoj prvních panelových domů se kladl velký důraz
a výsledek se dostavil v roce 1953,
kdy byl postaven vůbec první panelový dům Československa, jenž nesl
označení G40. Z politických důvodů
musel být zdoben ve stylu tzv. socialistického realismu, tento historizující styl známe například z okolí
Čujkovovy ulice. Nicméně panelové
domy G40 se v Ostravě nenacházejí
a celkově nedošlo k jejich přílišnému
rozšíření. O čtyři roky později dostaly svého nástupce, dnes řešený panelový dům G57.

ZÁBŘEH , panelové domy G57 na ulicích Jižní a Patricie Lumumby.

v duchu socialistického realismu,
nicméně určité zdobné prvky
na těchto domech můžeme spatřit – geometrického charakteru.
Konstrukční soustava G57 byla
dokončena v roce 1957, což je ona
číslovka v názvu, písmeno „G“
pak odkazuje na rodné město –
Gottwaldov.
V Ostravě je tato konstrukční
soustava zastoupená ve velkém
množství právě v Jižním obvodě,
a to zejména v Zábřehu, konkrétně v ulicích Svornosti, Patricie
Lumumby nebo Volgogradské.
Jedná se o jeden z největších
souborů panelových domů G57
v rámci tehdejšího Československa. V Hrabůvce výstavba G57
probíhala v menší míře, a to zejména na křižovatce ulic Závodní
a Hasičské, dále pak na severozápadě v ulicích Horní a částečně
Mitušově. Severozápadní okraj
Hrabůvky se také může pochlubit
vůbec nejdelším domem této konstrukční soustavy v rámci celé
Ostravy, ten leží při ulici U Lesa
Konstrukční soustava G57
a má délku téměř 152 metrů. NaNutno podotknout, že oproti víc má atypické vstupní portály,
předchůdci je typ G57 diame- které jsou sdružené vždy u dvojitrálně odlišný. Již není zdoben ce spolu sousedících sekcí (vcho-

dů). Aby toho nebylo málo, krajní
sekce jsou rozšířené a obsahují
větší množství bytů 3+1. Výstavba těchto domů započala na přelomu 50. a 60. let a pokračovala
přibližně do poloviny šedesátých
let. Určité konstrukční detaily
a odlišnosti nasvědčují tomu,
že nejstaršími domy typu G57
v rámci jižního obvodu je dvojice pětipodlažních bloků na ulici
U Nové školy v Hrabůvce.

Architektonické řešení

FOTO / AMO

sáda byla tvořená sypanou drtí
(kamínková).
Nad rámec základní zdobnosti uvedené výše bylo možno tyto
domy vybavit například vyšší
proﬁlovanou atikou, tu dostaly
zejména domy na východní části
Hrabůvky. Dále mají téměř všechny G57 na Jihu tzv. lizény (náznaky plochých sloupů – polosloupy)
oddělující od sebe jednotlivé sekce
(vchody). Lizény byly vždy umístěny také při okrajích lodžií a nacházejí se i na rozích (nárožní
lizény). S pomocí lizén, speciﬁcky
umístěných (i vodorovně) v okolí
chodbových francouzských oken,
vznikaly tzv. lizénové rámy, velmi
pěkný a plastický zdobný prvek fasády. Bohužel toto řešení se v našem obvodě nikde neužilo (jednalo
se o prvek volitelné zdobnosti).
Je obecně škoda, že mnohde tato
zdobnost mizí pod nepromyšleným zateplením a domy tak přicházejí i o to málo architektury,
kterou dostaly do vínku.

Otázka architektonického řešení panelových domů G57 je
ošemetná. Úroveň zdobnosti totiž
závisela na vůli investora. Základním architektonickým prvkem
jsou plně zapuštěné lodžie, ty mají
nezvykle nízká betonová zábradlí,
která lodžiím dopřávají neobvyklý vzhled a zejména vzdušnost.
Pravidelně rozmístěná okna bytů
jsou rozdělena sloupci s francouzskými chodbovými okny, francouzská okna se také v případě
některých domů nacházejí v okrajových částech domů. Fasáda vět- Konstrukce
šiny G57 byla břízolitová, některé
Hlavní nosnou konstrukci tvodomy na Volgogradské ulici měly ří soustava příčných nosných
přiznaný rastr panelů, jejichž fa- panelových stěn, mluvíme tedy

PŮDORYS: dispoziční řešení klasického panelového domu G57 o třech sekcích (Volgogradská).
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o příčném nosném systému.
Prakticky to znamená, že každá
kolmo umístěná stěna k oknu je
nosná, a také to, že nosná konstrukce je tak výborně chráněna před vnějšími vlivy (počasí).
Stropní panely mají délku 3,6 metru, což při tloušťce nosných zdí
200 mm udává světlou šířku
místností 3,4 metru – tedy všechny místnosti v domě mají stejnou
šířku (ale rozdílnou hloubku).
Domy mají čtyři nebo pět nadzemních podlaží, ani v jednom případě nemají výtah. Normy jej tehdy
ještě u takovéto výšky nepožadovaly. Zajímavostí je ale to, že v domech
se nachází nevyužitá „výtahová“

Byty

šachta – prostor vedle schodiště,
který je přístupný jen ze sklepa
a posledního patra. Celou šachtou
vede žebřík, kterým lze vystoupat
až na střechu, dále se v ní nachází
svod dešťové vody ze střechy a svislé rozvody elektroinstalace. V republice existuje několik domů typu
G57, kde si vlastníci do této šachty
dodatečně zřídili výtah. Zajímavostí může být sousední Frýdek-Místek, kde byly v šachtě instalovány
výtahy přímo při stavbě, nicméně
tamní domy jsou ještě o podlaží
vyšší, a tak stavebníci neměli jinou
možnost. Absence výtahu je obecně považována za největší slabinu
těchto paneláků.

Převládají bytové jednotky o velikosti 2+1, doplněné byty velikosti 3+1 vyskytujících se zejména
v krajních částech domů. Krajní
byty zpravidla nemají lodžii, pouze
francouzské okno. Běžné rozvržení bytů je patrno z půdorysu na
předchozí straně. Pro všechny byty
je společná velikost kuchyně a přilehlého bytového jádra. To je zajímavé v tom, že není umakartové.
Jeho čelní stěna s dveřmi je panelová, zbylé příčky jsou pak z dřevovláknitých desek. Z umakartu
byl jen vnější povrch v okolí vany,
který nahrazoval dlažbu (voděodolnost). Příjemným zpestřením

bytů jsou nadsvětlíky při dveřích
do kuchyně nebo dvoukřídlé dveře
do některých místností.
Speciﬁcká byla okna, která
měla vždy jedno křídlo s pevnou
ventilačkou, tedy pouze sklopná
poloha. To se nedalo otevřít jinak
než sklopením, čímž vznikaly
krkolomné situace při jeho mytí,
jistě si na toto nešťastné, ale zajímavé řešení ventilačky vzpomínáte.
Pakliže vás panelové domy
G57 zaujaly, rozhodně navštivte
webové stránky www.historie.
ovajih.cz kde naleznete tento článek ve značně rozšířené verzi.
Marian Lipták

Senioři plesali. Zpíval jim při tom i Pepíček Zíma
 Velkému zájmu se těšil již třetí Senior ples, který se konal 11. března v kulturním domě Akord. Lístky byly hned vyprodány a zaplněna byla i místa na balkonu, který městský obvod jako organizátor akce otevřel navíc. K tanci všem zpíval Pepíček Zíma a na účastníky čekal bohatý program a tombola, jejíž hlavní cenou byl zájezd do Chorvatska. (sed) FOTO / JIŘÍ URBAN

11

www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

Senioři dostanou
počítače

Škola A. Kučery získala ocenění

Další z vítězných projektů,
které byly přihlášeny do akce
Společně tvoříme JIH!!!, dostal
od zastupitelstva městského obvodu zelenou.
Na vybavení klubovny a PC
učebny komunitního centra pro
seniory v Charitním středisku Gabriel v Zábřehu na Čujkovově ulici
poputuje téměř 185 tisíc korun.
Projekt bude hrazen z participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih. „Myslíme si, že
práce s počítačem může seniorům
zpříjemnit a zjednodušit život, navíc se mohou potkávat při akcích
se svými vrstevníky, což je pro ně
také důležité,“ zdůvodnil radní
městského obvodu Adam Rykala.
Komunitní centrum pro seniory navštěvují starší lidé a osoby
se zdravotním postižením. Centrum nabízí kurzy práce na počítači, dámský klub, společenské
hry, výtvarnou činnost, keramic- KROMĚ OCENĚNÍ škola získala i dva reprezentační volejbalové dresy.
kou dílnu, přednášky, besedy,
jazykové kurzy, galerii nebo jen  Základní a mateřská škola A. Kučery v Hrabůvce obdržela
setkání u šálku čaje či kávy. Cen- 19. března titul Partnerská škola Českého volejbalového svazu.
trum na Čujkovově ulici 3165/40a
v Zábřehu je otevřeno denně od
„Ocenění získávají školy, kte- díky tomu získat materiální i od8 do 16 hodin.
(sed) ré úzce spolupracují s volejbalo- bornou pomoc.
Jak uvedl ředitel Základní
vým svazem nebo volejbalovými
oddíly. Ocenění patří především a mateřské školy A. Kučery Rosvedení základní školy, učitelům tislav Pytlík, zhruba šedesátka
a trenérům, kteří se podílejí na vý- mladých volejbalistů zde trénuje
chově mladých volejbalistů,“ řekl už tři roky. „Volejbaloví trenéři
při předání na radnici městského vedou sportovní hry pro mladobvodu Jih Michal Provazník, ší i starší děti. Je to fajn parta
zástupce Českého volejbalového nadšenců, kteří dělají hodně pro
svazu. Dodal, že titul se uděluje děti i jejich rodiče, jezdí s nimi
jednou za dva roky a škola může na turnaje, loni pořádali týden-

FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

ní příměstský tábor, který bude
i letos, vypomáhají škole při pořádání dětského dne,“ přiblížil
ředitel s tím, že je připraven i projekt na rozšíření tělocvičny.
U školy by do konce letošního
roku mělo vzniknout beachvolejbalové hřiště, jehož projekt vyhrál v hlasování participativního
rozpočtu. „Jsme rádi, že veřejnost podpořila sportovní projekt
za 1,3 milionu korun,“ uvedl
radní městského obvodu Adam
Rykala, který má oblast školství
a sportu na starosti.
(sed)

Péče o výsadby realizované v rámci projektu „Izolační zeleň“
 Na území městského obvodu Ostrava-Jih byly v letech
2014 a 2015 vysázeny stromy a keře v rámci projektu Izolační zeleň.
Tento projekt byl spoluﬁnancován z rozpočtu Evropské
unie, a jak naznačuje jeho název,
hlavním cílem je omezit šíření
prašnosti a hlučnosti z frekventovaných pozemních komunikací.
Výsadby byly proto realizovány podél Výškovické ulice, kde se
nacházejí i v travnatých pásech
mezi vozovkou a tramvajovými
kolejemi, dále výsadby probíhaly např. podél ulic Horní, Dolní,
U Hrůbků či Dr. Martínka, můžeme se však s nimi setkat také
ve vnitroblocích. Rostliny byly
vysázeny na základě projektové
dokumentace, kterou zpracoval
tým odborníků - zahradních architektů pod vedením profesora
Zahradnické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně.

O zeleň se zatím stará magistrát
Z hlediska péče o tyto výsadby
je nutno uvést, že rostliny jsou
v současnosti ve správě statutárního města Ostrava, potažmo zhotovitele, který je povinen
zajistit udržitelnost projektu
po dobu 5 let od ukončení jeho
realizace. Správa veřejné zeleně
odboru dopravy a komunálních
služeb městského obvodu ani příspěvková organizace Technické
služby Ostrava-Jih tedy v současné době nemají žádné možnosti
do této výsadby jakkoliv zasahovat.
Odborná ﬁrma, která výsadbu
realizovala, má proto povinnost
po výše uvedenou dobu provádět
následnou péči o rostliny, která
zahrnuje ořezy keřů i stromů,
doplňování mulčovací kůry, pro-

kypření míst u dřevin a případně to předáváme odpovědným osotaké výměnu uhynulých dřevin.
bám Magistrátu města Ostravy,
současně tyto pracovníky žádáme
Stížnosti předáváme dál
o následnou informaci, jak s podSpráva veřejné zeleně měst- něty občanů naložili. V praxi se
ského obvodu již v loňském roce proto může občanům zdát, že péče
obdržela množství podnětů týka- o veřejnou zeleň není systematická,
jící se vysazených rostlin v rámci neboť tuto péči pro městský obvod
projektu „Izolační zeleň“, kdy si (mimo výsadby izolační zeleně)
obyvatelé stěžovali na neořezané vykonávají jiné odborné ﬁrmy či
keře, uhynulé stromy či vyčnívající Technické služby Ostrava-Jih, a to
plachty pod keři v záhonech. Tato často mnohem operativněji.
Na konci roku 2019 uplyne pětiupozornění však nemůže městský
obvod řešit přímo, a všechny je pro- leté období pro první výsadby izolační zeleně a část těchto dřevin již
bude převedena do správy městského obvodu, kdy ji začleníme do harmonogramu pravidelných ořezů
a pravidelné péče, tak aby plnila nejen primární účel (tedy hygienickou
funkci), ale např. také estetickou
úlohu při zkrášlování veřejného
prostranství po mnoho dalších let.
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Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy
a komunálních služeb

AKTUÁLNĚ

Na ubytovně Čujkovova se spolupráci daří
 V rámci projektu „Posílení prevence kriminality
v Ostravě prostřednictvím
asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“ zaštítěného
Magistrátem města Ostravy
vznikly v loňském roce
v jednotlivých městských
obvodech tzv. multidisciplinární týmy (MdT).
Jedním z těchto týmů funguje
také při ubytovně Čujkovova, jehož členy jsou zástupci Odboru
sociální péče ÚMOb Ostrava Jih,
organizace Bílý nosorožec o. p. s.
a vedení ubytovny Čujkovova.

FOTO / ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Společným úsilím byl vypracován měsíční plán preventivních
aktivit pro rok 2018.
Měsíc únor byl tematicky zaměřen ve stylu „Jak zvířata pomáhají lidem“. V rámci tohoto

tématu proběhla v prostorách
odloučeného pracoviště OSPOD
na Čujkovově ulici 31 a následně
také na ubytovně Čujkovova beseda. Zúčastnilo se jí cca 20 dětí
z městského obvodu Ostrava-Jih.
Beseda byla doplněna vytvářením
snového zvířátka a tvorbou zvířecích masek na ZOO karneval.
ZOO karneval se uskutečnil
dne 28. února v prostorách ubytovny Čujkovova. Karnevalu se
zúčastnilo 31 dětí a navštívili nás
také hosté z organizace Bílý nosorožec o. p. s. Pro děti byl připraven
bohatý program plný her, zábavy
a soutěží. K realizaci karnevalu
přispěli: second hand Moment,
který poskytl věcné odměny
do tomboly, majitel ubytovny pan
Gavlas, který bezplatně zapůjčil
prostory a zajistil pro účastníky

karnevalu drobné občerstvení,
a rodiče dětí, kteří se aktivně zapojili do realizace karnevalu.
Všem výše jmenovaným bychom chtěli touto cestou poděkovat.
V únoru jsme dále s dětmi uspořádali exkurzi do integrovaného
výjezdového centra na Dubině,
kde pro nás policisté přichystali
ukázky výcviku policejních koní
a policejních psů a pověděli nám
o své práci. Exkurzi jsme zakončili návštěvou hasičské zbrojnice.
Exkurze proběhla ve dvou termínech, přičemž každého z nich se
zúčastnilo cca 15 dětí.
Na další měsíce máme připravena témata jako Měsíc Země,
Měsíc lásky a přátelství nebo Měsíc zdraví a bezpečnosti.
Petra Pokludová, odbor sociální péče

Hráči halové kopané se utkali o poháry starosty
 Celkem deset týmů se v pátek 2. března 2018 účastnilo
sedmnáctého ročníku turnaje v halové kopané.
Pět týmů z ostravských středních škol, čtyři z výchovných ústavů a jeden tým místního Sokola již
tradičně hrály ve dvou halách. Skupina A kopala ve sportovní hale
Vítkovické střední průmyslové
školy v Ostravě-Hrabůvce, v rámci
skupiny B se bojovalo ve sportovní
hale v Ostravě-Dubině.
Turnaj společně zahájili starosta Martin Bednář, který nad
turnajem převzal záštitu, a ředitel
pořádajícího Výchovného ústavu
Ostrava-Hrabůvka Pavel Němynář. Ve skupině A se z vítězství
radovalo družstvo sportovního
gymnázia Ostrava-Zábřeh, na druhém místě skončilo družstvo SPŠ
strojní Zengrova a třetí místo ob-

sadil tým Vítkovické střední průmyslové školy. Ve skupině B získal
první místo tým Výchovného
ústavu Střílky, druhé místo obsadili dorostenci Sokola Hrabůvky
a na třetím místě se umístili chlapci
z Výchovného ústavu Dřevohostice. Vítězné týmy, kterým tímto
gratulujeme, si odvezly zasloužené
poháry a věcné ceny.
(gg)
FOTO / JIŘÍ URBAN

Sběrné dvory přecházejí na prodloužený letní provoz
 S příchodem dubna přecházejí sběrné dvory OZO Ostrava
na prodloužený letní provoz, který potrvá až do 31. října.
Provozní doba se v odpoledních hodinách prodlouží o dvě
hodiny. Sběrné dvory v Porubě,
Přívoze, Kunčicích a Zábřehu
tedy budou mít od pondělí do neděle otevřeno od 8 do 20 hodin,
sběrné dvory v Radvanicích, Slezské Ostravě, Martinově a Mariánských Horách budou od pondělí
do pátku v provozu od 10 do 20
hodin a v sobotu do 14 hodin.
Sběrné dvory v Proskovicích,
Staré Bělé a Krásném Poli budou
v provozu ve středu a v pátek, kdy

jsou otevřeny od 14 do 20 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Provoz sběrného dvora v Polance zůstává celoročně beze změn,
tzn. ve středu a v pátek je otevřen
od 14 do 18 hodin a v sobotu
od 8 do 12 hodin. Více informací
najdete na www.ozoostrava.cz.

Bioodpady se sváží dvakrát
měsíčně
OZO Ostrava přechází od dubna na letní svoz bioodpadu, který
bude ukončen až 30. listopadu.

V uvedeném období bude bioodpad z hnědých popelnic opět
svážen co dva týdny. Informace
o letních termínech svozu jsou
uveřejněny na webu OZO Ostrava. Kapacitu BIO popelnic o objemu 240 l i četnost jejich svozu
stanovilo město. Pokud někomu
kapacita nádoby na zeleň nedostačuje, má možnost zbylý odpad
ze zahrádky odevzdávat bezplatně ve sběrných dvorech.

a to v Porubě, v Kunčicích
a v Přívoze a také v areálu kompostárny v Hrušově. Ostatní
sběrné dvory nemohou větve
od občanů přijímat kvůli nedostatku prostoru.
S jarem přicházejí na řadu také
práce na zahradě. Dobrou zprávou pro zahrádkáře je, že v ostravských sběrných dvorech je
od dubna opět k dispozici kvalitní
kompost a pytlovaný zeminový
substrát z kompostárny OZO OsKam s větvemi?
trava. Obojí je baleno v pytlech
OZO Ostrava přijímá větve o objemu 18 litrů, cena jednoho
(do průměru 12 cm) ve třech pytle je 25 korun.
ostravských sběrných dvorech,
OZO Ostrava
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Junior redakce píše Jižní listy – tentokrát na téma měsíc knihy

Je nám čtení vůbec k něčemu? Samozřejmě ano!
 Takovou otázku jsem si před lety pokládala sama. Stojí to
za to, ztrácet tím můj drahocenný čas? Vůbec mě to nelákalo. Knihy, čtení, knihovna. To u mě nebylo ve slovní zásobě
normálně používané. Kdysi jsem o čtení nejevila ani trochu
zájem. Spíše jsem pobíhala venku po hřišti a čtenářská
činnost mi byla cizí, úplně šumák.
Avšak jednoho dne se toho
rázem tolik změnilo a obrátilo
na opačnou stranu. Na začátku
šesté třídy bylo pro nás vše nové,
na jazyku ještě trpké. Seznamovala jsem se se spolužáky. Nejen
s nimi. Učitelé pro nás byli také
záhadou. Abych se dostala k jádru věci. Naše češtinářka zavedla
ve třídě referáty knih na známku.
Musím se přiznat. Kdo by neodolal
jedničce za jednu malou knížku?
Knihu jsem popadla do ruky
a začala. Během chvilky jsem
se nemohla odtrhnout od děje.
Vcuclo mě to a já se toho nepustila. Za pár dní jsem přečetla celou

knihu a další se chystala za rohem. Postupně se staly ze stostránkových knih větší, mnohem
větší „bichle“. Na známky jsem
se vykašlala a četla především
pro sebe. Mnoho lidí má názor,
že knihy za moc nestojí. Pro ně
jsou lepší pouze časopisy, recenze ﬁlmů či novinky o top slavných
osobnostech, hvězdách a samých
drbech, co se o nich píší. Ve svém
okolí se vídám s lidmi, kteří jsou
REPRO / KRESBA - NIKOL KOVALOVSKÁ, 8. TŘÍDA
na tom opačně. A čtou rádi. Nezlepšilo mi to jen slovní zásobu,
Můj názor se rozhodně od této si knihu přečíst, je mylná. Popadale také si dokážu přečíst, co si doby změnil. Čtu ráda a často. něte ji do rukou a začněte. Určitě
hlavní hrdinové třeba myslí. To No, co k tomu dodat. Klidně i ta to stojí za to.
z ﬁlmu nevykoukám.
sebemenší pochybnost o tom, zda
Jana Friedrichová, 9. třída ZŠ

Jaký byl březen v knihovně?

Patálie s ušpiněnou knížkou
Před týdnem se mi po cestě do
knihovny stala nehoda. Šla jsem
vrátit knížku a najednou začalo
pršet. Všude bylo bahno a mokro.
A jak jsem šla, tak jsem uklouzla
na bahně. Knížka byla celá špinavá
od bahna. Nevěděla jsem, co mám
dělat, knížku jsem začala utírat
ubrousky, ale nijak to nepomohlo.
Utíkala jsem domů říct mamce,
co se stalo, a mamka jela se mnou
do knihovny. V knihovně jsme
to začali řešit, knihovnice měla
hrůzu v očích. Ptala se nás, co se
stalo, abychom to mohli vyřešit.
Vyprávěli jsme jí, co se nám při-

hodilo. Řekla nám: „Bohužel, to
musíte zaplatit.“ Tak se mamka
zeptala, kolik taková knížka stojí.
Knihovnice řekla, že každá knížka má svoji hodnotu, ale ta naše
knížka neměla moc velkou cenu,
takže jsme nemuseli tak hodně
platit.
O pár dnů později nám knihovnice volala, že se máme dostavit
do knihovny a podepsat ještě jeden papír, aby tu knížku mohli
objednat. O pár měsíců později
nám knihovnice volala, že jim
knížka přišla.

 Určitě víte, že březen je nazýván měsícem knihy, ale víte,
co všechno obnáší? V pobočce Knihovny města Ostravy
na Dr. Martínka se konalo velké množství zajímavých akcí.

Už od 5. do 10. března se konal týden prvňáčků. Děti mohly
zhlédnout divadlo na téma peklo a později si napsat písemku
z pekelného kotle. Byly pasovány
na čtenáře a získaly roční půjčovné
do dětské knihovny zdarma. Dne
29. března měli všichni příležitost
si vyzkoušet, jaké to je být knihovníkem nebo knihovnicí. Pro
předškolní děti se jednou měsíčně
Nikol Ondrušová, 6. roč. ZŠ schází klub Martínek, v němž se

seznamují s knihami, knihovnou
a celým světem literatury.
Nám jako velkým čtenářkám se
tyhle akce velice líbí, protože jsou
udělané zajímavým způsobem
a jsou velmi lákavé. Doufáme, že
tyhle akce přilákaly co nejvíce lidí,
že jste si je užili a budete se společně s námi těšit na další, které pro
nás knihovna chystá.
Veronika Glumbíková
a Klára Musálková, 9. ročník ZŠ

Děti čtou nejčastěji fantasy, stoupá obliba literárních webů
 Většina škol navštěvuje městskou knihovnu. Naše škola
není výjimkou.
Knihy jsou a byly pro lidstvo velmi důležité, neboť se říká, že kniha
je pramenem poznání. Čtení knih
je důležité pro rozvoj slovní zásoby,
ale mnoho lidí si to neuvědomuje,
čtení považují za pouhý koníček.
Dneska se hodně rozšířilo čtení
online. „Málokdy čtu knihy, jaké
si většina lidí představí. Knihy
se dají číst i elektronicky, například na aplikaci Wattpad. Knihy
zde nejsou psány zavedenými
spisovateli, pouze amatérskými.
Příběh, povídku, krátkou story,

poezii nebo úvahu má možnost
psát jakýkoliv uživatel Wattpadu,“ říká žákyně 6. třídy základní
školy Andrea Poštulková. Ve školách již většinou není povinná četba,
proto jsme se zeptali 75 žáků ZŠ B.
Dvorského, jestli čtou, a popřípadě
jaký žánr knih preferují.
Mýtus, že naše generace nečte,
jsme vyvrátili. Nic kromě učebnic nečte 27 tázaných žáků, ale
ostatní jsou čtenáři: třináct žáků
má nejraději fantasy, další místo
obsadily romány, které má rádo

deset žáků. Následuje naučná tuberů. Celkový výsledek naší
literatura spolu s detektivkami, ankety vám ukazuje graf.
dobrodružnými příběhy a něco
Ondřej Sedlář a Tereza Pavelková,
málo ze života tak zvaných you6. třída ZŠ
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Gymnázium v Hrabůvce má jednoho z nejnadanějších mladých chemiků

U jedné otázky testu nakreslil kočku
 Chemie – pro mnohé
studenty španělská vesnice,
či přímo noční můra. Ne však
pro Patrika Kulu, studenta
šestého ročníku osmiletého
studia Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka.
U tohoto studenta by nebylo ani
příliš velkou nadsázkou napsat, že
chemii miloval už od plínek. Každopádně sotva zjistil, že existuje
něco jako chemická olympiáda,
vehementně se začal domáhat
účasti, dokonce i v kategoriích
vyšších, než odpovídaly jeho věku,
a i zde bodoval. A tak to šlo rok
za rokem až k letošnímu triumfu.
Přestože je teprve v sextě a kategorie A chemické olympiády je určena zejména pro studenty oktávy,
Patrik Kula se prosadil navzdory
konkurenci účastníků o dva roky
starších, než je on sám, i tady.

FOTO / ARCHIV GYMNÁZIA

Uspěl v krajském kole a následně
byl pozván k účasti v kole národním. To se konalo na přelomu
ledna a února v Hradci Králové.
Mladé chemiky zde čekala dvě soutěžní kola – teoretické a praktické.
Z první části, tedy testu, Patrik příliš dobré pocity neměl: „Fakt jsem

hl jsem tomu uvěřit, myslel jsem
si, že je to nějaká chyba. Ale nebyla. Skončil jsem mezi nimi. Lépe
už to skončit nemohlo. V březnu
jedu na soustředění, a pokud se
poštěstí, tak následně postoupím
do mezinárodního kola.“
Na pětidenním soustředění
16 nejlepších mladých chemiků
České republiky čekají přednášky
a následné testy, osm nejlepších
postoupí na praktické soustředění a čtyři z nich pak do mezinárodního kola, kde se soutěžící
musí poprat nejen s chemií, ale
také s angličtinou, která je jazykem tohoto kola.
Věříme, že nejlepší mladý chemik Ostravy a jejího okolí Patrik
Kula bude Moravskoslezský kraj
a Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka úspěšně reprezentovat a prosadí se. On sám už ví, že „to pro
příště nebude vzdávat a kreslit
kočky, ale dá do toho vše“.
Michaela Böhmová

Žáci v ČT a Američan na Mitušce

Pozvánka do mateřské školy
Hledáte mateřskou školu,
ve které by bylo vaše dítě spokojené a chodilo do ní rádo? Mateřská
škola P. Lumumby nabízí klidné
prostředí s rodinnou atmosférou.
Každý čtvrtek od 15 do 16 hodin
pořádáme pro děti, které se chystají k zápisu, miniškoličku. Můžete si prohlédnout třídy, pohrát
v naší herně, seznámit se s učitel-

si myslel, že to dopadne špatně,
dokonce jsem jim u jedné otázky
nakreslil kočku místo řešení.“
Praktická část však zvedla Patrikovo sebevědomí, zatímco pro
řadu dalších účastníků byla onou
pověstnou Nemesis. Úkolem
soutěžících zde bylo extrahovat
z tabletek v co nejčistší podobě
zadané látky. A Patrikovi se dařilo, tady byl jako ryba ve vodě
a nezaváhal.
A jak to pro něj celé dopadlo?
Vyhlášení výsledků bylo pro Patrika životním zážitkem: „Vyhlášení bylo velmi oﬁciální, všichni
jsme byli v oblecích. Věřil jsem
si tak na 40. místo, byl jsem šíleně nervózní. V momentě, kdy šel
na pódium převzít diplom kluk za
29. místo, byl jsem totálně nadšen,
už teď jsem si splnil své předsevzetí. Oni mě však nechávali dále
v napětí. A pak to přišlo – teď vyzvou 16 nejlepších, kteří pojedou
na chemické soustředění. Nemo-

kami a zeptat na vše, co vás kolem
nástupu do MŠ zajímá. Na čtvrtek
19. 4. od 15 do 16.30 hodin připravujeme den otevřených dveří. Pokud se chcete podívat, jak probíhá
dopoledne ve školce, jste vítáni
i v čase od 10 do 11 hodin. Více
informací o nás najdete na stránkách mslumumby.cz.

 Žáci 9. D ZŠ a MŠ Mitušova se 6. února zúčastnili natáčení zábavné dětské sportovně vědomostní soutěže České
televize Bludiště.

MŠ P. Lumumby 14

Zápis dětí do mateřských škol na Jihu
 Zápis dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je
statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro
školní rok 2018/2019, proběhne ve dnech:
2. 5. 2018
3. 5. 2017

v době
v době

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se podávají
vždy v příslušné mateřské škole.
Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku
od tří do šesti let, o přijetí dítěte
rozhoduje ředitel mateřské školy.
Předškolní vzdělávání je povinné
pro děti, které dosáhnou pátého
roku věku ke dni 31. 8. 2018. Rodiče jsou povinni zapsat své dítě
k povinnému předškolnímu vzdělávání, neučiní-li tak, dopustí se
přestupku, za který jim může být

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

od 8.00 do 16.00 hodin
od 8.00 do 16.00 hodin
vyměřena pokuta až 5 tis. korun.
Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě mateřské školy.
Školským obvodem mateřských škol zřízených rozhodnutím Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih je území statutárního města Ostravy.
Přehled mateřských škol je zveřejněn na webových stránkách
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz.
Oddělení školství a kultury
ÚMOb Ostrava-Jih

V prvním kole se Aničce, Maxovi, Vojtovi a Zdenkovi podařilo vyřadit tým z Vysočiny, který
soutěžil již potřetí.
V druhém kole chyběl našemu
družstvu pověstný kousek štěstí.
Soudržný tým prohrál díky zaváhání při poslední tajence. Přesto
si odnesli Bludišťáky, věcné ceny
i hromadu neopakovatelných zážitků z natáčení.
Děkujeme družstvu za reprezentaci školy a publiku, které
tvořili žáci 9. D a 6. C, za hlasité
fandění a podporu týmu.
Ve dnech 19.-23. února proběhl na naší škole kurz s rodilým
Američanem. Žáci šestých tříd
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tak měli jedinečnou příležitost
vyzkoušet si celý týden výuku
pouze v anglickém jazyce podle amerického vzdělávacího
systému. Součástí těchto aktivních třiceti hodin výuky byly
skupinové práce či individuální
dialogy s lektorem napomáhající
odbourat u dětí ostych z častého
chybování v cizojazyčné konverzaci. Žáci si pochvalovali nejen
jeho styl a formu výuky, ale i jeho
přístup v hodinách. Na konci
kurzu obdrželi certiﬁkát o jeho
úspěšném absolvování. Těšíme
se na další vzájemnou spolupráci
i příští školní rok.
ZŠ a MŠ Mitušova

www.ovajih.cz

AKCE

Mezinárodní den památek
Výstava o RAF připomene
přinese komentované prohlídky výročí osvobození
 Již potřetí připravil městský obvod Ostrava-Jih komentované prohlídky u příležitosti Mezinárodního dne památek
a sídel, který byl vyhlášen organizací UNESCO v roce 1982.

 Letošní výročí osvobození si náš obvod připomene kromě
jiného také výstavou o příslušnících RAF (britského Královského letectva). Proč?

Od roku 1983 připadá tento den
každoročně na 18. dubna, proto
o víkendu 21. a 22. dubna 2018 proběhnou zdarma pro veřejnost následující komentované prohlídky:

Zjistilo se, že jeden příslušník RAF, František
Novák, se narodil v Zábřehu nad Odrou v roce 1918.
Díky pamětníkům byli
objeveni i další dva příslušníci – bratři Oldřich a Václav
Šišákovi (uváděni v dokumentech
jako Šiškovi), kteří žili v zábřežském zámku.
Výstava o československých letcích, kterou uvidíte od 29. dubna
od 14 hodin ve foyer kina Luna,
mapuje období od 30. let 20. století,
útěky budoucích letců RAF do zahraničí, boje za svobodu v Polsku,
Francii, na Středním východě
a také boje o život v koncentrácích
SSSR. Popisuje úspěchy československých perutí v RAF i návrat
do osvobozené vlasti, vítání hrdinů, ale i opětovný odchod do exilu
před hrozbou komunismu. Najdete zde i příběhy jednonohého palubního střelce, muže, který přežil
šest dnů na záchranném člunu, bo-

Sobota 21. dubna:
9.00 hod. - Starý Zábřeh – vycházka
historickým centrem Zábřehu, která
přiblíží dějiny původně zemědělské
obce a její nejvýznamnější objekty.
Součástí bude prohlídka bývalé zábřežské radnice a hasičské zbrojnice.
Sraz před kostelem Navštívení Panny Marie. (průvodce P. Přendík)
11.00 hod. - Jubilejní kolonie –
prohlídka Jubilejní kolonie, kterou
vystavěly Vítkovické železárny v letech 1921–1950 pro své dělníky.
Součástí prohlídky bude návštěva
Komorního klubu, v němž návštěvníci zhlédnou výstavu věnovanou
historii kolonie. Sraz před Komorním klubem. (průvodce T. Majliš)
14.00 hod. - Kříže, kostely a kapličky starého Zábřehu – procházka starým Zábřehem, která
přiblíží zdejší sakrální památky.
Součástí prohlídky bude návštěva kostela Navštívení Panny Marie a prezentace zdejších varhan.
Sraz u autobusové zastávky Pískové doly. (průvodce P. Přendík)
16.00 hod. - Bělský les – vycházka lesním porostem, který patří
k největším městským lesům
v ČR, přiblíží historii prostoru,
který dnes slouží zejména k rekreaci. Sraz na okraji lesa na parkovišti u restaurace Dakota.
(průvodce T. Majliš)

Neděle 22. dubna:
9.00 hod. - Staré Výškovice –
vycházka historickým centrem

někdejší zemědělské obce, která přiblíží dějiny Výškovic. Sraz
před kaplí ve starých Výškovicích. (průvodce T. Majliš)
11.00 hod. - Stará Místecká:
historie Hrabůvky – vycházka
po staré Místecké ulici přiblíží dějiny Hrabůvky a nejvýznamnější
objekty někdejší samostatné obce.
Součástí prohlídky bude návštěva kostela Panny Marie, královny
posvátného růžence. Sraz u tramvajové zastávky Moravská. (průvodce P. Přendík)
14.00 hod. - Jak se budovalo sídliště v Hrabůvce – komentovaná
prohlídka, která přiblíží výstavbu
panelového sídliště v Hrabůvce,
které je dodnes ukázkou části velkého projektu, tzv. Jižního Města. Sraz u autobusové zastávky
Hotelový dům Hlubina (u ﬁnančního úřadu). (průvodce T. Majliš)
16.00 hod. - Vzorné sídliště Zábřeh – Bělský les (Stalingrad) –
vycházka mapující historii osady
Březí, vedle níž se po druhé světové válce začalo budovat funkcionalistické sídliště a od roku 1950
zástavba v duchu socialistického
realismu. Sraz za Hotelem Bělský
les. (průvodce P. Přendík)
Každou
prohlídku
bude
moci navštívit 50 zájemců, kteří si
svou vstupenku musí vyzvednout
na informacích radnice našeho obvodu od 4. dubna. Na jednu osobu
lze získat pouze dvě vstupenky, aktuální počet volných míst zjistíte na
tel. č. 599 430 491.
(pp)

Dáte hlas Jubilejní kolonii?
Už jeden měsíc mají lidé na to,
aby hlasovali pro nejhezčí proměnu objektu v České republice.
O nejvyšší titul mezi téměř stovkou
přihlášených proměn soutěží i Jubilejní kolonie v Hrabůvce. V době
uzávěrky Jižních listů se Jubilejní
kolonie pohybovala na 3. místě
s 12 procenty, nejvíce lidé hlasovali
pro proměnu zrušené železniční zastávky v Litoměřicích (30 %) a božích
muk v Klokočí-Fialníku (20,9 %).
Protože hlasování končí až 30. dubna letošního roku, mohou obyvatelé
podpořit proměnu Jubilejní kolonie.

„Věřím, že obyvatelé našeho
obvodu jsou patrioti a dají stejně
jako já svůj hlas Jubilejní kolonii,“
říká starosta městského obvodu
Martin Bednář.
Hlasovací formulář najdete
na webové stránce www.cestamipromen.cz. Na této stránce vyberete pole Chci hlasovat o nejhezčí
proměně a označíte číslo 80, což
je Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce. Když kliknete do pole Hlasovat, zobrazí se vám procentuální
výsledek hlasování o nejhezčí proměnu v celé republice.
(sed)
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xera, kterého znáte z ﬁlmu
Pěsti ve tmě, nebo vrchního velitele našich letců,
odsouzeného nezákonně
komunisty na dlouhá léta
vězení, případně palubního střelce RAF, který zemřel při
zatýkání komunistickou policií.
Výstava panelů bude v Luně do pátku 18. května.
Pouze v neděli 29. dubna budete moci při vernisáži od 14 hodin zhlédnout v Luně autentické
vybavení letců RAF a příslušnic
Ženských pomocných sborů, kde
sloužily i československé ženy,
uslyšíte několik tematických přednášek a nejen děti si budou moci
zahrát tahovou strategii o bitvě
o Británii, variantu nejlepší deskové hry roku 2010, která nese
název 303. Výstavu ve spolupráci
s městským obvodem Ostrava-Jih
připravil Klub vojenské historie
276th Sqdn (reenacted) RAF, z. s.
Petr Přendík, REPRO / JIŽNÍ LISTY

NÁZORY
Zeptali jsme se

Jak byste řešili problematiku odpadů? Mělo by se za odpad platit? Měly by být poplatky za odpad vyšší?
propočítat a zvážit, jestli to rozpočet unese,
resp. jak výpadek nahradíme. Svoz a likvidace odpadu stojí město miliony korun, věřím
Jaroslav Musial
však, že umíme najít cestu, protože příjmy
zastupitel
města z daní rostou. Proto budu navrhovat
do programu sociální demokracie pro říjnové
ANO 2011
komunální volby úplné zrušení poplatků
za odvoz a zpracování odpadu. Kdy jindy by
se měl tento poplatek zrušit než v době, kdy
Problematika odpadů je velmi široké a dů- se městu ekonomicky daří?
Na druhou stranu je třeba se zamyslet i nad
ležité téma, které se týká nás všech.
tím, jak se postavit k dlužníkům, kteří v miV mém příspěvku se zaměřím pouze
nulosti tento poplatek neuhradili. Pokud se
na jednu menší, ale taky důležitou oblast.
jedná o jednorázové pochybení, tak bychom
Jedná se o takzvaný malý odpad - oblast
mohli tento dluh lidem odpustit. Pokud však
odpadkových košů a psích extrementů.
někdo neplatil tento poplatek opakovaně, tak
Zde je nutno zdůraznit, že obnovením
Technických služeb, které byly zřízeny v tom- by měl dluh uhradit a město by mohlo těmto
to volebním období, došlo k značnému zlep- lidem odpustit úroky z prodlení. Nejhůře
jsou na tom mladí lidé, na které je pohlíženo
šení těchto služeb. Byly nakoupeny a nově
jako na dlužníky, přitom za své děti neplatily
osazeny koše v celém obvodu Ostrava–Jih.
poplatky jejich rodiče. Řada lidí se kvůli
Taktéž jejich obsluha se výrazně zlepšila,
mimo víkendy se nestává, že by nebyly vyve- tomuto poplatku dostala do dluhové pasti a je
třeba k nim přistupovat individuálně.
zeny. Horší je, že jsou mezi námi stále lidé,
kterým tyto koše vadí, především při návratu
z restaurace, ale to bohužel všichni známe.
Druhý problém pak jsou psí exkrementy.
Zde je nutno stále apelovat na pejskaře, aby
po svých pejscích uklízeli. Zvlášť teď po zimKarel Pražák
ním období je vidět, jak málo se uklízí. Nabízí
zastupitel
se sice možnost nákupu strojů, které uklízí
po pejscích, ale vždy bude nejvíce záležet
KDU-ČSL
na majitelích pejsků. Zde chci zdůraznit, že
jako pejskař si na svých vycházkách všímám,
jak kdo po svém pejskovi uklízí. A zde je
Problematika odpadů je v Ostravě řešeto zcela jednoznačně ve prospěch starších
na v porovnání s republikovým průměrem
lidí. Mladí lidé v převážné většině po svých
pejscích neuklízejí. Proto si dovoluji apelovat na dobré úrovni. Poplatek za odpad je stanoven
městskými vyhláškami a v Ostravě je na nižším
především na ně, že vše nejde nechat jen
republikovém průměru a měl by být zachován.
na úřadě, ale abychom žili všichni v pěkném
Navyšování by mohlo mít za následek neúměra čistém prostředí, tak se musíme snažit
né zvyšování počtu černých skládek, což by
a zapojit všichni.
přineslo větší náklady a další problémy.

Adam Rykala
radní
ČSSD
Občané města Ostravy mají nižší poplatek
za odvoz a zpracování odpadu než v některých jiných městech. Ale například v Karviné
poplatek za odpad zrušili úplně. A touto
cestou bychom se měli vydat i v Ostravě.
Jedná se o službu občanům. Ale musíme

Martin Mařák
zastupitel
KSČM
Vážení spoluobčané, hned na začátek
odpovědi musím konstatovat, že poplatek
za svoz odpadů je nespravedlivá plošná
daň!? Jsou trestáni poctiví a nepoctiví jsou
poplatku zbaveni. Paušální poplatek platí

každý, od miminka až po důchodce. Přitom
každý vyrobí jiné množství odpadu. Další
kapitolou jsou ti, kteří mají trvalé bydliště
evidované na adrese našeho úřadu. Ti neplatí
za svoz odpadů vůbec. Rozdělením daní získává město za každého obyvatele přibližně
25.000,-Kč ročně. Otázkou je, jaké služby
za to nabízí město občanům. Osobně si
myslím, že svoz odpadů by měl být bezplatný,
jako další služby, o kterých si můžeme napsat
příště. Když se vrátím k odpadům, věřím, že
naši zastupitelé se chovají jako řádní správci
a ti ví, že ve dvacátém prvním století je odpad
již surovinou. Surovinou, kterou dáváme
městu. A za suroviny se dnes platí.

Zdeněk Hűbner
zastupitel
OSTRAVAK
Problematiku odpadového hospodářství
má Ostrava zpracovanou poměrně dobře.
Je třeba si uvědomit, že nejde pouze o odvoz
odpadků z domácností, ale o komplexní
systém nakládání s odpady. Týká se to tedy
jak objemného a nebezpečného odpadu, elektrospotřebičů, ale i trávy a zeleně. Prostřednictvím sběrných dvorů mají navíc občané
možnost zbavit se nepotřebných věcí, což
vnímám jako cestu k minimalizaci černých
skládek. Jako za každou službu je nutné i za likvidaci odpadků platit. Navíc připravovaný
zákaz skládkování odpadu téměř jistě povede
k navýšení nákladů na likvidaci a budou
nutné nemalé investice do dalších technologií. Samozřejmě, dokáži si do budoucna
představit soﬁstikovanější způsob úhrady
za odvoz a likvidaci odpadů, např. v rámci
projektu Smart Cities formou slev za vytříděné množství apod., ale omezený prostor
poskytnutý v Jižních listech mi neumožňuje
tyto myšlenky podrobněji představit.

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)

Židovský svátek Pesach a křesťanské Velikonoce
 O svátku Pesach, známém též jako Svátek nekvašených
chlebů nebo Svátek překročení, si Židé na celém světě
připomínají vysvobození z egyptského otroctví.

je součástí projektu Živá Paměť,
podpořeném německou spolkovou nadací Připomínka, odpovědnost a budoucnost, se bude mluvit
Mluvit se o něm bude i 25. dub- disku Gabriel na Čujkovově ulici také o Velikonocích, nejvýznamna od 14 hodin v Charitním stře- 40a v Zábřehu. V besedě, která nějším křesťanském svátku, kdy
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se připomíná zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou však
Velikonoce rovněž obdobím lidových tradic spojených s vítáním
jara, které s náboženským svátkem souvisí jen volně.
(red)

www.ovajih.cz

HISTORIE

Jaroslav Ermis – rodák ze starého Zábřehu
řejší vyhazovali nářadí z okna,
tak jsme po jejich vzoru vyhodili
krumpáče z oken vlaku taky. Přijeli jsme na nádraží do Přívozu
a tam stáli ozbrojení vojáci. Zachránil nás jen Němec, který nás
ve Frenštátě hlídal, když vojákům
řekl, že jsme šli dobrovolně kopat
zákopy pro německou armádu.
Poté jsme kopali zákopy v Zábřehu u Bedřišky, kde byly umístěny
protiletadlové baterie. Pak jsme
ve svahu u pískových dolů v lesíku kopali zákopy, protože Němci už věděli, že fronta nepřijde
od Slovenska, ale od Opavy. Nakonec jsem pracoval v Hrabůvce
na letišti, a to až do dubna 1945.
Od ledna do dubna 1945 jsem byl
tedy Totaleinsatz (totálně nasazený).

,,Všechno je jiné, Zábřeh se
změnil. Za mých mladých časů
měl Zábřeh 12.500 obyvatel
a na ně dohlížel jeden policajt,
který sídlil v bývalé radnici u československého kostela. A když
strážník Krakovský vešel do Havránka, hned všechno ztichlo,“
začíná své povídání téměř devadesátiletý Jaroslav Ermis, rodák
ze starého Zábřehu. V následujícím rozhovoru budeme vzpomínat na období mezi obsazením
českých zemí německou armádou v březnu 1939 a osvobozením v dubnu 1945.
Třicátá léta byla u konce a začala válka. Pamatujete si na tu
chvíli?
Když Hitler začal vystrkovat
rohy a obsadil Rakousko – začalo
velké dění v celém českém národě. Všichni jsme nosili trikolory,
vše se neslo v národním duchu.
Mezi Čechy panovalo velké napětí
vůči Němcům. Měl jsem jedenáct
roků, ale vzpomínám si na to dodnes. Byl 15. březen 1939 a já
jsem stál na cestě v parku u zábřežského zámku, v němž jsme
bydleli. Pršelo a od Svinova jela
kolona automobilů a motocyklů,
Němci měli oblečeny gumové
kabáty. Tekly mi slzy. Češi začali
držet spolu, to byla soudružnost,
která se dnes nevidí ani v rodinách. Hned v den obsazení byly
vyvěšeny v městě plakáty: Rechts
fahren, links überfahren! Tedy
Jezděte vpravo, předjíždějte vlevo! Už za první republiky se plánoval v Československu přechod
na pravostranný dopravní provoz,
ale jak to tak bývá, hledaly se české problémy – že tramvaje budou
muset mít nové dveře, že koleje
jsou na levé straně silnic… Němci
přišli 15. března 1939, vyvěsili cedule o pravostranném provozu –
a v ten moment se jezdilo vpravo.
Byl jste žákem školy – změnilo
se něco ve výuce?
Od roku 1934 jsem chodil
do obecné školy a na začátku
války jsem byl v jejím posledním
ročníku. Tenkrát zde byl ředitelem nějaký Hrbáč, legionář a velký sokol. Když přišli Němci, byl
zatčen a zemřel v koncentráku.
Do školy se mnou chodili kluci,
jejichž rodiče se přihlásili k Němcům – Maralík, Urban, Šteﬂ. Byli
jsme zaražení, když odešli do německé školy. Krutým trestem pro
rodiny Maralíka a Urbana bylo to,
že jejich synové padli po narukování ve válce.
V roce 1939 přišli Němci, ale už
v roce 1938 byly obsazeny Sude-

HRABOVÁ 19. ÚNORA 1945, výkop protitankového příkopu u Šídlovce.
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ty. Z nich se do Moravské Ostravy
začali stěhovat lidé. Do naší třídy
přišel nějaký Klein, poněvadž
rodina Kleinů byla vystěhována
od Bílovce. Na voze přivezli nábytek, lidé jim pomohli. Z pohraničí
přišli i učitelé Mokroš a Beránek.
Zábřežští učitelé byli k sobě velice milí, měli mezi sebou krásný
vztah soudržnosti. Když jsem
vychodil pátou třídu, přešel jsem
na měšťanku. Němci nás umístili hned do druhého ročníku,
abychom dříve vychodili školu
a mohli nastoupit do zaměstnání.
Chodil jsem do třetího ročníku
měšťanky a zažil jsem šok. Měli
jsme jednu hodinu týdně náboženství. Vyučoval nás československý farář Karel Čepek, velký
vlastenec. Zrovna jsme se modlili
na konci hodiny, když do třídy
vtrhl bez zaklepání tehdejší ředitel školy Skalický. ,,Karle, přišli
pro tebe!“ V ten moment za ním
vešli dva gestapáci v kloboucích
a kožených kabátech. Čepek se
stačil ještě otočit, vytáhnout doklady a dát je Věrce Grosmanové,
žačce v první lavici se slovy: ,,Dej
to manželce!“ Schovala listiny
pod lavici. ,,Heissen Sie Karel
Čepek?“ ,,Ja.“ ,,Kommen Sie mit
uns!“ Viděl jsem zatýkání českého člověka gestapem.
V roce 1942 jsem prakticky
skončil měšťanku. Ze čtvrtého
ročníku měšťanky byl vytvořen
kurz, ale asi po 14 dnech jsem
kurz ukončil, protože strýc mi našel místo v železárnách.

Co jste v železárnách dělal?
Učil jsem se ve vítkovické strojírně – dříve se tomu říkalo Maschinenfabrik – jako pomocný
dělník na strojích poháněných
řemenicemi. Nastoupil jsem zde
ve 14 letech, přesně 22. září 1942,
válka byla v plném proudu. Má
oﬁciální pozice ve Vítkovicích
zněla jugendliche Hilfsarbeiter
(mladistvý pomocný dělník).
Jak vzpomínáte na závěr války?
V roce 1945 se blížila fronta. Chodil jsem druhým rokem
do pokračovací závodní učňovské
školy na Kotkově ulici ve Vítkovicích. Jako ředitel zde působil
nějaký bývalý Čech Waloch, který domluvil s Němci, že druhé
a třetí ročníky půjdou kopat zákopy. Nastoupili jsme 2. ledna
1945 do školy povinně s dekou,
dřevěnými botami a odvezli
nás do Frenštátu, kde jsme spali na slámě. Museli jsme kopat
v mrazech protitankové příkopy
na Pinduli. Ti chytřejší si vzali
lopaty, na nás zbyly krumpáče.
Když jste kopnul, tak jste ukopl
jen kousíček hlíny. Hlídal nás Němec, válečný invalida, říkali jsme
mu Gumové oko, měl žlutý mundúr SA a černý gumový kabát
a celý den se třásl zimou, takže byl
šťastný, když jsme rozdělali oheň
a on se mohl ohřát. V poledne
nám koňský povoz přivezl příděl
– ein Topf (hrnek) – naběračkou
se nabrala šlichta do hrnku a měsíc jsme takto žili. Konečně jsme
jeli vlakem domů. Starší a chyt-
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Jak vypadaly osvobozovací boje
v Zábřehu?
Tři nebo čtyři dny před koncem
války jsme byli už schovaní ve sklepení zábřežského zámku. Před
vstupem do sklepa byla postavena obrovská bedna, asi 2 metry
široká, která byla vyplněna pískem a kryla vchod do sklepení.
30. dubna 1945 s námi ve sklepě
byl bratr od zahradníka Kudely,
bývalý ruský legionář, který uměl
částečně rusky. Pan Kudela říkal:
,,Ženské, nestarejte se, dneska je
třicátého a Hitler říkal, že bude bojovat do posledního! Dneska bude
osvobození.“ Už byly slyšet pěchotní zbraně. Za zámkem na Kudelově zahradě stály kanóny. Nad
námi létaly osvobozující letadla
ve smyčkách, a když natočila příď
k zemi, tak střílela. Střely dopadaly na zámek. Bylo půl druhé odpoledne, pamatuji si to přesně, když
se otevřely dveře do sklepa a přišel soused Píka s rudoarmějcem,
s asi 19 let starým vojákem. V noci
z 30. dubna na 1. května se němečtí vojáci začali stahovat z hulváckého lesa přes Zábřeh a chtěli
pokračovat na Místek. V Zábřehu
už byli Rusové, v měšťanské škole
měli zřízený lazaret. Jenže najednou se v Zábřehu objevili Němci,
rudoarmějci vyběhli z lazaretu
a začala střelba. Otec nás zase nahnal do sklepní zámku, kde jsme
strávili noc.
Prvního května byly zábřežské ulice plné mrtvol. Zábřežští
Němci museli stahovat z ulic mrtvoly svých souputníků a vozili je
na prostých vozech na zábřežský
hřbitov, kde byla vykopána velká
jáma, do níž se skládaly mrtvoly
a zasypávaly vápnem. Tak skončila doba války, přišel mír a přišly
také nové problémy.
Petr Přendík

HISTORIE

Víte, co to jsou takzvané proudovky?
Fenomén ve výstavbě Hrabůvky 50. let
 Poválečný bytový fond Vítkovických železáren Klementa Gottwalda (VŽKG) bylo třeba rozšířit, měl-li se rozvíjet
ostravský průmysl, který se neobešel bez příchodu nových
pracovních sil do Ostravy. VŽKG v roce 1950 vykoupily pro
tento účel pozemky v blízké Hrabůvce.
Již 16. listopadu 1950 získaly
VŽKG povolení ke stavbě dvoupatrových domů v Hrabůvce.
Jednalo se o domy typu T12/50.
Prohlídka základové půdy byla
uskutečněna technickým znalcem
v lednu 1951 a následně začala výstavba 31 bloků nájemních domů.
Pro dopravu stavebního materiálu
byla roku 1950 dána do provozu na ulici Horní vykládací kolej
v délce 465 m, odbočující z tramvajové tratě do Bělského lesa.
V jednotlivých blocích byly
seskupeny vždy tři nebo čtyři
domy o třech podlažích, přičemž
na každém se nacházely dva dvoupokojové byty. Při stavbě se preferovala kvantita, přičemž kvalita
bytů pokulhávala. Jelikož nedošlo
k napojení domů na dálkové topení, musel být každý byt vytápěn
uhlím. Pouze pro teplou vodu
a ústřední topení v koupelnách
byla ve sklepě zřízena ústřední přípravna teplé vody, v níž se topilo
výhřevnějším koksem. Do budov
byl zaveden svítiplyn, ten ovšem
sloužil pouze pro kuchyňské sporáky. Protože výstavba domů probíhala v době světového napětí,
byla vždy polovina sklepení každého domu budována jako kryt se
zesílenými stěnami a stropem.

Domy typu T12/50
Pro stavbu domů T12/50 byla
použita nová proudová metoda,
kdy řemeslníci přecházeli plynule
z jednoho domu na druhý, proto
se pro něj vžil zpočátku lidový název proudovky. Obdobné domy
vyrůstaly ve stejné době také

na blízkém sídlišti Stalingrad v Zábřehu či v Porubě. Jednalo se o typizované domy populární na počátku
prvního pětiletého hospodářského
plánu. Zde je na místě si vysvětlit,
co znamená slovo typizace. Pokud
se měla zlevnit výstavba nových
domů, bylo zapotřebí vytvořit
stavební plány, které se měly používat po celém Československu
k výstavbě nových domů. Takovým
případem byly konstrukční soustavy T11, T12 a T13 – jednalo se
o cihlovou technologii doplněnou
o prefabrikované železobetonové
konstrukce stropů a schodišť. Normami bylo přesně dáno, jaké rozměry měla mít okna, dveře, topení,
zdivo apod. Od normy se výrobní
závody nemohly odklonit. Okno
určené pro Prahu muselo mít stejné rozměry jako okno pro Ostravu.
Řemeslnické práce na stavbách
v poválečné době zaujímaly tři pětiny z celkových nákladů na stavbu,
proto zde byla nejvyšší nutnost typizace. Ovšem v typizaci se skrývalo též opakování a strnulost. Nové
domy navíc byly řazeny řádkově
jeden vedle druhého bez jakéhokoliv vyššího urbanistického plánu
a návaznosti na občanskou vybavenost. Snad se počítalo, že domy zde
nebudou stát příliš dlouho a jednou
ustoupí moderní zástavbě.

Kolaudace proudovek
Ke kolaudaci 29 bloků došlo
již 9. června 1951. Technický
referent shledal pouze drobné
závady domů: nedostatečně vysušené sklepení, nutnost doplnění
komínových dvířek o zámky, dále

JEDNA Z PROUDOVEK na ulici Zlepšovatelů.

doplnit vydání kominického osvědčení o připojení plynových topenišť
do samostatných komínů, upravit
okolní terén a opatřit topná tělesa
v blízkosti dveří kovovou mříží.
Na konci měsíce byl novostavbám
vydán kolaudační protokol. Dokončení dvou domů v blízkosti
dnešní restaurace Slavia přišlo až
na počátku roku 1952. Nové domy
získaly popisná čísla 552–669.
V Hrabůvce tedy vzniklo během
jednoho roku 118 (!) domů o 708
bytech. Pokud se na tyto domy
podíváme dnes, zjistíme, že zde
byly použity patrně dvě typizované
soustavy, neboť nejnovější domy
na ulici Zlepšovatelů mají valbovou
střechu oproti ostatním, které mají
střechu sedlovou. Taktéž dispozice
bytů se liší v seskupení předsíně
a koupelny. Odlišnosti jsou patrny i na řešení fasády – například
na tvaru koupelnových oken.

Proudovky po dostavbě
První nájemníci se do domů
stěhovali ihned po dokončení. Pro
upřesnění – domy ještě nebyly zcela dokončeny (elektrikářské práce,
úprava okolí apod.), lidé však chtěli
bydlet. Úprava okolí domů měla být
vyřešena do konce roku 1954, ale
až na jaře 1955 byly vysazeny stromy a keře – bohužel většina z nich
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podlehla mládeži a nenechavcům.
V srpnu 1957 se nad Hrabůvkou
přehnala vichřice. Celkem bylo
poškozeno 24 domů proudovek,
některé měly zcela shozené střechy
a pobořené boční štíty. Došlo také
k poškození francouzských oken
– ostatně dodnes dům na adrese
Hasičská č. o. 60 nemá francouzská
okna, neboť po větrné smršti nebyla
obnovena podle původního řešení.
Až v roce 1956 se dočkali obyvatelé proudovek otevření obchodního domu Gastronom, čímž
byly konečně vyřešeny zásobovací služby. Zároveň došlo ke zřízení autobusové linky č. 35, která
jezdila od Gastronomu na Mírové
náměstí ve Vítkovicích, čímž se
propojily dvě nákupní oblasti.

Proudovky dnes
Původní jednotný ráz a provedení fasád proudovek se během
posledních desíti let setřel, neboť
domy přešly v mnoha případech
do osobního vlastnictví a většina
domů má odlišné řešení fasád
– ani jimi se nepodařilo rozbít
původní monotónnost řádkové
zástavby. Navíc do podoby domů
– mnohdy necitelně – zasáhlo
přistavování lodžií namísto původních francouzských oken.
Petr Přendík

Kalendárium na duben
1. dubna 1969

byla zrušena tramvajová trať linky č. 1 mezi Horní
ulicí a Bělským lesem

15. dubna 2004

byl zahájen provoz kulturního domu K-TRIO

16. dubna 1960

Josef Drastich daroval Ostravskému muzeu pravěký
nález – sekeromlat, který byl nalezen při orbě na
místě dnešního Avion Shopping parku Ostrava

1. dubna 1992

došlo k vytvoření osady Bělský Les na katastru
Dubiny

12. dubna 1876

sněhová bouře zasypala o Zeleném čtvrtku prostor
dnešní Ostravy

25. dubna 1960

zemřel spisovatel Dr. Vojtěch Martínek, který žil
v Hrabůvce od roku 1914

13. dubna 1938

obyvatelé Ostravska si poprvé cvičně vyzkoušeli
zatemnění pro případ války

28. dubna 1977

se konalo slavnostní otevření polikliniky v Hrabůvce

14. dubna 1288

28. dubna 1978
v listině Dětřicha z Hradce se objevuje první písemná
zmínka o Heinrichsdorfu, který bývá ztotožňován se 29.–30. dubna 1945
Zábřehem

19

projela první tramvaj tunelovým podjezdem u hrabůveckého kostela, tzv. minimetrem
došlo k osvobození prostoru dnešního městského
obvodu Ostrava-Jih

www.ovajih.cz

SOCIÁLNÍ OBLAST

Lásku si slíbili už před 60 lety
 Je to už mnoho let
od chvíle, kdy student Ondrej uviděl ve vlaku poprvé
okatou zdravotní sestřičku
Růženku. Toto šťastné setkání předznamenalo 60 let
společného života. A tak si
11. 1. 1958 si řekli své „ano“.
Pan Ondrej se narodil
v roce 1931 na Slovensku, v obci
Spišské Podhradí. Paní Růženka se narodila v roce 1937 v obci
Spišské Vlachy. Pan Ondrej vystudoval vysokou školu v Bratislavě a dostal umístěnku do Ostravy,
zastával vedoucí funkce v energetice. Vychovali 2 dcery – Kateřinu
a Sylvii. Pomohli vychovat 3 vnuky – Martina, Roberta a Daniela,
kteří vždy rádi vidí jejich hřejivé
úsměvy a těší se na další chvíle
s nimi.
V Hrabůvce koupili dům, opravili jej a společné stáří tráví obklopeni svými nejbližšími.

Manželé Zagatovi se vždy doplňovali – ona starostlivá hospodyňka a výborná kuchařka,
hezky upravená, on veselý parťák
a všestranný kutil, v práci úspěšný, doma milující manžel. Měli
rádi společnost, cestovali, dva
roky strávili na Kubě.
Šedesát let společného života

KRÁTCE

Senior klub po maďarsku

FOTO / ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

První březnové úterý se v DK
Akord opět konal Senior klub.
V tomto roce „vyjíždíme“ z Ostravy-Jihu na jih Evropy. Představil se
nám maďarský klub. Na úvod nás
čekalo vystoupení dvou mladých
studentů Akademie múzických
umění z Budapešti profesionálním
koncertem, hrou na violoncello
a klavír. Poté sbor žen, oděn do maďarských krojů, rozezpíval klub
lidovými písněmi. Senioři si mohli
zakoupit maďarské koření, drobné
potravinové výrobky a velikonoční
vajíčka. Místostarostka Věra Válková pak vylosovala šťastné výherce
tomboly a popřála všem příjemné
prožití svátků jara.
(šz)

přineslo nejen mnoho šťastných
chvil, ale také je spojovala vzájemná tolerance a hlavně si uchovali
trvalé lidské hodnoty, které manželům pomohly přenést manželství až do tohoto slavnostního
dne. Paní místostarostka Věra
Tichánková pronesla přípitek
„Na vaše zdraví a štěstí!“
(šz)

FOTO / JIŘÍ URBAN

Senioři z našeho obvodu studují univerzitu ve virtuální třídě
 Ostravská univerzita umožňuje stovkám seniorů se
zapojit do prezenčního i kombinovaného studia v návaznosti
na virtuální třídu.
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity spustila od ledna
2018 nový mezinárodní projekt
ISEV (Inclusive senior education
through virval U3A) - vzdělávání seniorů prostřednictvím Virt
U3V. Tento projekt je ﬁnancován

z evropských fondů, tudíž je pro
studující seniory celý zdarma. Paní
Zdeňka Telnarová, garant VU3V,
seznámila téměř stovku akčních
ostravských seniorů s novým projektem, který nese název Vzpomínky na 20. století. Současně budou

probíhat dva doplňující kurzy angličtiny a dva kurzy počítačů. Série
přednášek se zaměřením především na Ostravu a ostravský region zahrnuje historii, architekturu,
přírodu, proměnu krajiny i města
v čase, ale podchytí i běžný život
občanů, zvyky, obyčeje… Vyvrcholením úsilí všech bude prezentace
na společném semináři v ČR, kam
budou přizváni zástupci U3V z celé
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ČR, a setkání jednoho zástupce ČR
v Portugalsku s dalšími seniory.
Chtěla bych poděkovat Ostravské univerzitě a všem přednášejícím. Ti Všichni nám seniorům
věnují nad rámec mnoho času, jejich empatie, trpělivost povzbuzuje naše sebevědomí a často
zažene chmurné myšlenky, které
sebou nese stáří.
Aďka Sýkorová

Poradí bezplatně
Poradna Charity Ostrava poskytuje zdarma odborné sociálně-právní poradenství zaměřené
na rodinné právo, sociální zabezpečení (např. důchody, sociální
dávky), bydlení, zaměstnání,
majetkoprávní vztahy a dluhovou
problematiku. Součástí poradenského týmu je právník, který
se specializuje na rodinné právo, bydlení, zadlužení atd. Nově
ve spolupráci se spotřebitelskou
poradnou dTestu konzultujeme
dotazy klientů z oblasti spotřebitelských práv. Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné
osobní údaje, všechny služby jsou
bezplatné a dostupné lidem starším 18 let v obtížné životní situaci.
Poradnu najdete na Jeremenkově
ulici 154/8 ve Vítkovicích. Tel.:
599 526 906, 731 625 767, e-mail:
cho.poradna@charita.cz. (red)

SOCIÁLNÍ OBLAST

Manželé jsou spolu už neuvěřitelných 75 let
 Na Jihu se díky manželům Galasovým slavila svatba, která doposud nemá v Ostravě obdoby.

František a Jarmila dodrželi slib, který si dali před 75 lety,
a mohli slavnostně potvrdit svazek manželský i po neuvěřitelném tři čtvrtě století společného
života. Za přítomnosti rodiny
tak učinili v obřadní síni radnice
městského obvodu Ostrava-Jih
v pátek 9. března.
Jejich svazku manželskému
bylo požehnáno 6. března 1943
v kostele v Čeladné, odkud oba
manželé pocházejí. Paní Jarmila
se narodila v roce 1924, po ukončení základní školy nastoupila
jako dělnice do arcibiskupských
lesů, díky čemuž se vyhnula nasazení v Německu. Manželům se
narodily dcery Miroslava a Jana.
Poté, co obě dívenky nastoupily na základní školy, nastoupila
paní Jarmila do Vítkovických
železáren, kde pracovala v provozu kovárny. K jejím koníčkům
patřilo divadlo, kytičky, starost
o rodinu, houbaření a nyní ráda
luští křížovky a v televizi sleduje
sport a pohádky. Pan František,
narozený v roce 1920, se od patnácti let učil ve Vítkovických železárnách oboru slévače. Prožil si
tři roky totálního nasazení, z části v Německu a z části na šachtě.
Ve Vítkovických železárnách odpracoval 45 let a v roce 1980 ode-

šel do důchodu. Do devadesáti
let jezdil na kole, hrával volejbal,
šachy a v současné době pozorně
sleduje v televizi všechna sportovní utkání. Na jaře roku 1950
byl manželům přidělen závodní
byt v našem městském obvodě,
takže již 68 let jsou občany Ostravy-Jihu. V současnosti se těší
ze čtyř vnoučat a šesti pravnoučat. A jak se svěřila paní Jarmila,

slovo rozvod za celou dobu trvání
manželství nepadlo.
Svatba korunovačních klenotů,
jak se jí také říká, se v Ostravě slavila zcela poprvé. Oddávající starosta Martin Bednář, který přijal
znovu jejich slib sdílet dál, věrně
a oddaně společný život, dal vzácné výročí manželů Galasových
za úctyhodný příklad: „Manželství, ve kterém se k sobě oba cho-

vají s respektem a jsou si oporou
ve chvílích, kdy je to zapotřebí, je
i po 75 letech důkazem, že tam,
kde se dva lidé vydávají na společnou cestu životem z lásky,
vzájemně si pomáhají, ctí a váží
si jeden druhého, takové manželství dokáže vytvořit harmonické
rodinné prostředí a ustát problémy, které život přináší.“
(gg) FOTO JIŘÍ URBAN

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 březnu oslavili významné výročí:
Františka Boušová
Drahomíra Černochová
Libuše Pollochová
Božena Formanová
Božena Nečesaná
Ludmila Sýkorová

100 let
97 let
93 let
92 let
91 let
91 let

Vlasta Kolářová
Vlasta Závodná
Jarmila Šenová
Oldřich Šlachta
Emanuel Kolajta
Ester Miková

91 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let

Čeněk Hanák
Editha Krestová
Magdaléna Durnová
Vladimír Kilián
Alojz Tomaškovič
Martin Mayer
Zdenka Plachá
Marie Chrápková
Jan Vodička
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85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let

Anna Kolejová
Konstantinos Karamanis
Jiří Gilar
Milan Hradický
Jiří Hannl
Otokar Svršek
Jiří Mach
Dušan Kautský
Ivo Petlach

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS

Jaký bude duben v Kulturním zařízení Ostrava-Jih?
 Připravte se na pořádnou aprílovou jízdu napříč žánrem
a bavte se s námi!
Nejprestižnější ﬁlmové ocenění Cena Akademie – Oscar, které
každoročně uděluje americká Akademie ﬁlmového umění a věd, má
své letošní vítěze a vy ani letos o ně
nepřijdete.
Oscarová kolekce 2018 je již pro
vás v kině Luna připravena, můžete
se těšit nejen na letošního oscarového rekordmana - fantaskní romanci Tvář vody, ale také na všechny
ostatní oceněné snímky dle kategorií.
V roce 1991 se na britské hudební scéně objevila kapela s podivným
jménem Manic Street Preachers.
Prohlásili, že vydají jednu desku,
prodají 16 milionů kusů a pak se
rozpadnou. Filmový hudební dokument No Manifesto, který připravujeme do kina Luna, podává
ucelený pohled na jednu z nejlepších rockových kapel na světě.
Dne 22. dubna je den, který každoročně patří planetě Zemi. Zveme
vás do kina Luna na nejdokonalejší
snímek o české přírodě všech dob
s názvem Planeta Česko. První
celovečerní ﬁlm o české přírodě
ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství
zvířat a rostlin žijících kolem nás
zcela zblízka. U příležitosti oslav
Dne Země ﬁlm uvidíte v kině Luna
za zvýhodněné vstupné a navíc
s dárkem pro děti.
Být v husí kůži je těžká pohoda, především pro housera v nej-

lepších letech. Na ﬁlmové plátno
míří nový animák V husí kůži,
který přinese jednomu houserovi
zvláštní úkol. Musí se začít starat
o dvě malé kachničky a pomoci
jim z bryndy, kterou tak trochu
sám způsobil. Jejich společné dobrodružství ukáže, že rodina může
mít všechny možné podoby i tvary, a dokonce i peří. A že přátelství
a rodina je ta největší zábava a jízda.
Hrajete rádi vadí–nevadí? Tak pozor na to, s kým to hrajete, ať přitom
nepřijdete o život. Vadí nevadí je
novým ﬁlmovým hororem, který
vás v přítmí kinosálu spolehlivě
vyděsí, což zajisté ocení příznivci
tohoto žánru.
Další dubnovou pozvánkou je romantický thriller Hastrman s Karlem Dobrým v hlavní roli, který
vznikl na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana. Příběh jedné
lásky, jedné vášně a jedné krajiny
ve ﬁlmu Čestmíra Kopeckého a Ondřeje Havelky uvidíte premiérově
od 19. dubna v kině Luna.
Abychom uspokojili také letité
nadšence i operní nováčky, připravujeme v Luně dva zpožděné živé
přenosy z Met, které představí špičkové operní inscenace v HD kvalitě.
Nového zpracování se dočká diváky
milovaná Mozartova komediální
opera Così fan tutte (Takové jsou
všechny). Roli Despiny v ní tentokrát ztvární broadwayská hvězda
Kelli O’Hara a v roli Guglielma bu-

PRVNÍ CELOVEČERNÍ FILM o české přírodě Planeta Česko promítá
23. dubna kino Luna. Kromě zvýhodněného vstupného čeká na děti malý
REPRO / JIŽNÍ LISTY
dárek.

deme moci obdivovat výkon českého barytonisty Adama Plachetky.
Druhý přenos Verdiho tragické
opery Luisa Miller vyvede na jeviště Met rovněž operní hvězdný tým.
Bulharská operní superstar Sonja
Jončeva zazáří v Luise Millerové,
kde spojí síly s nadčasovým pěvcem
Plácidem Domingem.
Dubnové „cinema italiano“
nabídne italskou lahůdku režisérky Susann Nicchiarelliové – Nico,
1988, biograﬁi ženské hudební
ikony, road movie věnovanou
posledním letům života Christy
Päffgenové, Warholovy múzy, zpěvačky Velvet Underground a legendárně krásné ženy.
Závěrem dubna si nenechte ujít
novou romantickou komedii Dvě
nevěsty a jedna svatba, které se
ujal režisér Tomáš Svoboda. Hlavní

Pomůže pochopit základní principy
harmonického života tak, abychom
si dokázali v bytě, zahradě, kanDr. Martínka 1439/4
celáři vytvořit příjemné a zdravé
Ostrava-Hrabůvka
prostředí, ve kterém se budeme cítit
tel. 596 739 107,
Vzdělávání, relax, kurzy
lépe. Sobotní seminář pod vedením
www.kzoj.cz,
4.
4.
v
17.30
Ing. Vlasty Gazdové. Nutná rezervawww.facebook.com/kdktrio
POD BABIČČINOU LOKTUŠÍ
ce, v ceně pitný režim.
O tom, co znaly naše prababičky, co
Vstupné 600 Kč, předprodej KD K-TRIO.
jsme my ženy zapomněly a na co můžeme navázat, čím se inspirovat. Přednáší 27.4. - 9.00
POHYB JE ŽIVOT
Mgr. Zuzana Kaiser Dorazilová.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO. Kurz je vhodný pro lidi s bolestmi
zad a kolen, jako doplněk po zranění.
12. 4. - 18.00
5 pátečních lekcí, první sraz 27. 4.
JARNÍ BYLINKOVÉ KÚRY
v 9.00 na recepci KD K-TRIA. Další
Na témata bylinky proti jarní únavě,
termíny 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5.,
očistné kúry, pěstování sběr a zpraod 9.00 do 11.00 hod. Nordic walking
Společenské akce
cování bylinek, rady a zdravotní
pod vedením RNDr. Renáty Vlachové.
1. 4. - 17.00
doporučení, léčení pomocí fytoteraNutná rezervace, omezený počet míst.
POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA
pie přednáší Radomír Wojnar.
Vstupné 800 Kč, předprodej KD K-TRIO.
Živá hudba, pro příznivce společenVstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.
ského tance se skupinou DOMINO.
14. 4. 9.30 - 14.30
Výstavy
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO. TANEČNÍ LADĚNÍ
LOFOTY
8., 15., 22., 27. 4. - 17.00
Sobotní setkání, při kterém si
Výstava fotograﬁí Kamila Übelauera.
TANEČNÍ VEČERY
pohybem, cviky pro ženy a tancem
Živá hudba, pro příznivce společenv kruhu vyladíme své ženské energie,
ského tance se skupinou DOMINO.
ladnými pohyby i slovy vás bude pro- Dětem
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO. vázet Mgr. Zuzana Kaiser Dorazilová. 8. 4. - 10.00
Vstupné 600 Kč, předprodej KD K-TRIO. PERNÍKOVÝ DĚDEK
30. 4. od 15 hodin
Veselá hudební pohádka pro nejmenší.
21. 4. 9.30 - 13.30
STAVĚNÍ MÁJE
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.
Doprovodný program, netradiční sou- HARMONIE S FENG – ŠUEJ

Kulturní dům K-TRIO

těže ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Ostravě-Zábřehu.
Vstup volný, pěší zóna před KD K-TRIO.
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role sester ztvárnily u diváků stále
oblíbenější Anna Polívková a Ester
Geislerová, jejich objekt zájmu je
Jaroslav Plesl a svérázné rodiče si
zahráli Bohumil Klepl s Evou Holubovou.
V dubnu nebude zahálet ani
Komorní klub. Benátkami nás
provede Jiří Kráčalík, spisovatelka
Kateřina Tomanová bude vyprávět
o mezilidských vztazích a skvělou
tečku za dubnovým programem
udělá 26. dubna koncert Justina
Lavashe - skvělého kytaristy z Velké Británie.
Poslední dubnový den bude
u K-Tria probíhat tradiční Stavění
máje, s bohatým doprovodným
programem, netradičními soutěžemi ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů v Ostravě-Zábřehu.
R. V. Nešporek, M. Urbanová, J. Dulíková

Komorní klub
Velﬂíkova 8
Ostrava-Hrabůvka
tel. 596 739 107
www.kzoj.cz
www.facebook.com/kdktrio
4. 4. - 18.00
BENÁTSKÉ OBRÁZKY
Cestopisná projekce Jiřího Kráčalíka. Podíváme se na ty nejcennější
památky Benátek, chrámy, muzea,
Dóžecí palác, Ponte Rialto, San
Marco. Přičichneme k historii,
malířství, sochařství, projedeme se
i na gondole po kanálech Benátek.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce od 17.30
hodin na místě.
12. 4. - 18.00
ON MÁ JINOU
Beseda spisovatelky a scenáristky
Kateřiny Tomanové se svým hostem.
Příjemné a veselé vyprávění o mezilidských vztazích a autorské čtení.
Vstupné 100 Kč, KD K-TRIO, OIS
a v den akce od 17.30 na místě.
21. 4. - 17.00
DUBNOVÉ ZASTAVENÍ
V rámci cyklu komorních koncertů

KULTURNÍ SERVIS
3. – 4. 4. v 19.30
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
(Ready Player One, USA 2018)
Akční / sci-ﬁ / thriller, režie Steven
Spielberg, české titulky, od 12 let,
140 minut. Vstupné 110 Kč.
4. 4. - 17.30
Z OSCAROVÉ KOLEKCE – v kategorii
za nejlepší zahraniční ﬁlm
FANTASTICKÁ ŽENA (A Fantastic
Woman, Chile / USA / Německo /
Španělsko 2017)
Drama, české titulky, od 12 let,
100 minut. Vstupné 90 Kč.
5. – 7. 4. v 15.15
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
(Maya the Bee: The Honey Games,
Německo, Austrálie 2018)
Animovaný / komedie / rodinný,
české znění, přístupný, 85 minut.
Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.
5. – 7. 4. - 17.15
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI
(Jumanji: Welcome to the Jungle,
USA 2018)
Dobrodružný / akční / fantasy, české
znění, přístupný, 119 minut.
Kino LUNA
Jednotné vstupné 100 Kč.
Výškovická 113
5. 4. - 20.00
Ostrava-Zábřeh
NO MANIFESTO: A FILM ABOUT
tel.: 596 751 712
MANIC STREET PREACHERS (Velká
www.kzoj.cz
Británie 2015)
www.facebook.com/kinolunaostrava Dokument / hudební, české titulky,
přístupný, 116 minut. Vstupné 110 Kč.
6. – 7. 4. - 19.30
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
(Ready Player One, USA 2018)
Akční / sci-ﬁ / thriller, režie Steven
Spielberg, české znění, od 12 let,
140 minut. Vstupné 110 Kč.
8. 4. v 16.00
Metropolitní opera New York –
zpožděný přímý přenos
1. – 2. 4. - 15.00
KRÁLÍČEK PETR (Peter Rabbit, USA Wolfgang Amadeus Mozart: COSI
FAN TUTTE (Takové jsou všechny)
2018)
Phelim McDermott se do Met
Animovaný / dobrodružný / fantasy,
vrací s novou inscenací Mozartovy
české znění, přístupný, 89 minut.
komedie Cosí fan tutte, kterou bude
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
řídit David Robertson. Děj přenesl
1. – 2. 4. - 17.15
na americký Coney Island do 50. let
SHERLOCK KOUMES (Sherlock
20. století, ve kterém se představí
Gnomes, USA, Velká Británie 2018)
Amanda Majeski jako věrná FiorAnimovaný / komedie / dobrodružný, diligi, která svému svůdci nakonec
české znění, přístupný, 90 minut.
podlehne, Serena Malﬁ jako její
Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč.
sestra Dorabella a držitelka ocenění
Tony Award Kelli O’Hara v roli jejich
1. – 2. 4. - 19.30
MÁŘÍ MAGDALÉNA (Mary Magdalene, vynalézavé služky Despiny. Ben Bliss
s Adamem Plachetkou zpívají FerranVelká Británie, USA, Austrálie 2018)
da a Guglielma, snoubence obou
Drama, české titulky, od12 let,
sester, a Christopher Maltman ztvár130 minut. Vstupné 110 Kč.
ní roli cynického Dona Alfonsa.
3. – 4. 4. - 15.30
Vstupné 300 Kč, zvýhodněná cena
KRÁLÍČEK PETR (Peter Rabbit, USA v rámci abonmá činí 250 Kč.
2018)
9. - 11. 4. - 15.30
Animovaný / dobrodružný / fantasy,
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
české znění, přístupný, 89 minut.
(Maya the Bee: The Honey Games,
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
Německo, Austrálie 2018)
3. 4. - 17.30
Animovaný / komedie / rodinný,
FILMOVÉ OSMIČKY
české znění, přístupný, 85 minut.
První z kolekce šesti ﬁlmů k význam- Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.
ným výročím roku 2018, které uvidíte
9. 4. - 17.45
v kině Luna.
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ (ČR 2018)
BÍLÁ TMA (Československo 1948)
Komedie, režie Milan Cieslar,
Dramatický válečný ﬁlm vykresluje
od 12 let, 92 minut. Vstupné 60 Kč.
intenzivní prožitky slovenských partyzánů ohrožených nejen německou
9. a 11. 4. - 20.00
armádou, ale i hladem a vlastními
ONI 2: NOČNÍ KOŘIST (The Stranstrachy. Režie František Čáp.
gers: Prey at Night, USA 2018)
Od 12 let, 102 minut.
Horor, české titulky, od 15 let,
Vstupné 50 Kč.
90 minut. Vstupné 110 Kč.
účinkují Adam Grygar - zpěv, Daniela
Grygarová - housle, Regina Bednaříková - klavír.
Program: R. Schumann, E. Bloch,
L. Spohr, F. W. Rega, J. Groban,
P. de Sarasate, S. Cardillo, M. de Falla,
G. Braga.
Vstupné 140 Kč, předprodej KD K-TRIO,
OIS a v den akce od 16.30 na místě
26. 4. - 19.00
JUSTIN LAVASH
Sólo skvělý kytarista z Velké Británie,
ojedinělého stylu a s hlasem, jenž
odráží funky i drsnou tvář osudu, kritiky označován za performera světové
úrovně. Jeho hudba se ubírá napříč
styly mezi blues, folkem a jazzem.
Virtuózní hra na kytaru často nechá
užaslé publikum s otázkou, jak dokáže jeden muž na jeden nástroj vytvořit
polyfonii tolika vrstev. Justin Lavash
sochá své písně do protékajícího času
a drží tak posluchače v napětí i bázni.
Vstupné 150 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce od 18.30
na místě.

10. 4. - 18.00
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
(Ready Player One, USA 2018)
Akční / sci-ﬁ / thriller, režie Steven
Spielberg, české znění, od 12 let,
140 minut. Vstupné 110 Kč.
11. 4. - 17.45
THE FLORIDA PROJEKT (The Florida
Projekt, USA 2017)
Drama, české titulky, od 12 let,
111 minut. Vstupné 80 Kč.
12. – 18. 4. (mimo 17. 4.) - 15.30
SHERLOCK KOUMES (Sherlock
Gnomes, USA, Velká Británie 2018)
Animovaný / komedie / dobrodružný,
české znění, přístupný, 90 minut.
Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč.
12. – 15. 4. - 17.45
RAMPAGE: NIČITELÉ (Rampage,
USA 2018)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ, české
titulky, od 12 let. Vstupné 110 Kč.
12. – 16. 4. - 20.00
FAKJŮ PANE UČITELI 3 (Fack ju
Göhte 3, Německo 2017)
Komedie, české znění, od 12 let.
120 minut. Vstupné 130 Kč.
15. 4. - 10.00
O MAŠINCE a jiné pohádky (ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší,
69 minut.
Bubla Fráček – Strašidýlko v zahrádce.
Pět draků vodáků – Jak se stal Horymír plavčíkem. Pohádky o mašinkách
– O zvědavé mašince. O zvířátkách
pana Krbce – Povodeň. Bob a Bobek –
Ve vzduchu. Divoké sny Maxipsa Fíka –
O vynálezech – O žních. Jája a Pája –
Jak plnili jarní přání. Štaﬂík a Špagetka
– Správný tón. Vstupné 30 Kč.
16. 4. - 17.30
Z OSCAROVÉ KOLEKCE – v kategorii
za nejlepší ﬁlm, režii, hudbu, výpravu
TVÁŘ VODY (The Shape of Water,
USA 2017)
Drama / fantasy / romantický / thriller, české titulky, od 15 let,
119 minut. Vstupné 60 Kč.
18. 4. - 17.45
Z OSCAROVÉ KOLEKCE - nominace
LADY BIRD (Lady Bird, USA 2017)
Komedie / drama, české titulky,
od 12 let, 94 minut. Vstupné 110 Kč.
18. 4. - 20.00
MIAMI (Miami, Finsko 2017)
Drama / krimi / road movie, české
titulky, od 15 let, 119 minut.
Vstupné 90 Kč.
19. – 30. 4. (mimo 22. 4.) - 15.30
V HUSÍ KŮŽI (Duck, Duck, Goose,
USA 2018)
Animovaný / komedie, české znění,
přístupný, 90 minut.
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
19. – 21. 4. - 17.45
HASTRMAN (ČR 2018)
Romantický / thriller, režie Ondřej
Havelka, od 12 let, 100 minut.
Vstupné 120 Kč.
19. – 21. 4. - 20.00
VADÍ NEVADÍ (Truth or Dare, USA
2018)
Horor, české titulky, od 12 let,
103 minut. Vstupné 120 Kč.
22. 4. - 16.00
Metropolitní opera New York – zpožděný přímý přenos
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GIUSEPPE VERDI: LUISA MILLEROVÁ – poprvé v přenosech
Bertrand de Billy bude řídit orchestr
při obnoveném uvedení opery Luisa
Millerová. Ve Verdiho tragédii o dívce,
která se rozhodne obětovat své štěstí, aby zachránila otcův život, ztvární
roli mladé vesničanky Luisy Sonja
Jončeva, jejím Rodolfem bude Piotr
Beczala a jako Luisin otec vystoupí
Plácido Domingo. Hvězdné operní
obsazení doplňují Olesja Petrova
v roli Federiky a bezcharakterní lotry,
kteří chtějí překazit Luisino a Rudolfovo štěstí, ztvárňují Alexander
Vinogradov, který v MET rolí Waltera
debutuje, a Dmitrij Beloselskij jako
Wurm. Vstupné 300 Kč, v rámci
abonmá zvýhodněná cena 250 Kč.
23. 4. - 17.30
PLANETA ČESKO (ČR 2017)
Dokument, režie Marián Polák, přístupný, 81 minut. Vstupné 60 Kč.
23. 4. - 19.30
Z OSCAROVÉ KOLEKCE – v kategorii
kostýmy
NIT Z PŘÍZRAKŮ (Phantom Thread,
USA, Velká Británie 2017)
Romantický / drama, české titulky,
od 12 let, 130 minut. Vstupné 60 Kč.
24. 4. v 17.45 a 25. 4. - 20.00
PEPA (ČR 2018)
Komedie, režie Ján Novák, přístupný,
90 minut. Vstupné 110 Kč.
24. 4. - 20.00
SCREAM FOR ME SARAJEVO (Velká
Británie, Bosna 2017)
Úžasný příběh o neuvěřitelném
rockovém koncertu, který odehrál
frontman kapely IRON MAIDEN Bruce
Dickinson v roce 1994 uprostřed
obléhání Sarajeva. České titulky,
od 12 let, 140 minut. Vstupné 110 Kč.
25. 4. - 10.00
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Bližší informace kino.luna@kzoj.cz
25. 4. v 17.45
NICO, 1988 (Nico, 1988, Itálie 2017)
Sex, drogy a rock´n´roll v melancholické biograﬁi ženské hudební ikony.
Režie Susanna Nicchiarelli, české
titulky, od 15 let, 93 minut.
Vstupné 70 Kč. Ke každé vstupence
pravé italské rozmarýnové tyčinky
úplně gratis!
26. – 29. 4. - 17.45
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
(ČR 2018)
Komedie, režie Tomáš Svoboda, přístupný. Vstupné 130 Kč.
26. – 30. 4. - 20.00
AŽ NA DNO (Submergence, USA,
Německo, Španělsko, Francie, 2017)
Drama / thriller, režie Wim Wenders,
české titulky, od 12 let, 112 minut.
Vstupné 110 Kč.
29. 4. - 10.00
POHÁDKOVÁ ŠKOLA (ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší,
77 minut. Krakonoš a škola - O chlapečkovi, který se stal kredencí
- Pan Tau jde do školy - O Matyldě
s náhradní hlavou - O parádivé Sally.
Vstupné 30 Kč.
30. 4. v 17.30
Z OSCAROVÉ KOLEKCE – v kategorii
za adaptovaný scénář

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS
7. 4. – 14.00 / Klub Akord
EX PERI´S
Krajská postupová přehlídka studentského, experimentujícího a mladého
divadla Moravskoslezského kraje.
Vystoupí soubory BÍLÉ DIVADLO,
STATICKÉ DIVADLO, DODIVADLO,
AKORD Ostrava-Zábřeh
TAJFUN a další. Kromě soutěžních
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
souborů na přehlídce vystoupí také
Tel.: 596 762 511
kapely, z nichž mnohé spolupracují
e-mail: info@dk-akord.cz
s handicapovanými klienty neziskowww.dk-akord.cz
vých organizací: TŘESK a RYTMY.
www.facebook.com/dkakord
Možnost celodenní permanentky
i samostatných vstupů.
7. 4. – 19.00
PLES SHOW FATIMA OSTRAVA
Každoročně pořádaný ples se spoustou vystoupení různých tanečních
stylů a hostů.
10. 4. – 19.00
COMMEDIA DELL´ARTE aneb Konec
šejků v Čechách – Spolek sešlých
Veselý příběh poplatný žánru comme3. 4. – 15.00 / Klub Akord
die dell´arte, chamtivý Pantalone touží
SENIOR KLUB
po krásné Isabelle, ta miluje romanTradiční setkání seniorů. Hudba
tického Leandra, který o ni soupeří
k poslechu a tanci: PETESAX.
ještě s chvástavým Capitánem. Celým
Vstup zdarma
dějem provází Harlekýno, kterému
5. 4. – 19.00 / Klub Akord
sekunduje Pantalónova služebná
NĚŽNÁ NOC – Blanka Šrůmová
Kolombína.
a Jan Sahara Hedl
Kapela Něžná noc již tři roky aktivně Hrají: Marek Daniel, Pavel Liška,
v alternacích Tatiana Vilhelmová,
koncertuje a na březen 2018 chystá
v pořadí druhé album a k němu turné, Leoš Noha a další. Vstupné 360, 300
a 260 Kč
kdy se představí také v Ostravě.
11. 4. – 10.00
Support: Comar in the Cube – akustický projekt Honzy Comara Ražnoka. Ivo Kučera:
Vstupné: 200 Kč předprodej, 250 Kč
3 STRÁŽNÍCI – Werichova vila /
na místě
Agentura Pierrot
DEJ MI SVÉ JMÉNO (Call Me by
Your Name, USA / Itálie / Francie /
Brazílie 2018)
Drama / romantický, české titulky,
od 12 let, 130 minut. Vstupné 60 Kč.

Hra mapuje zlomové části života
Jaroslava Ježka a nabízí odlehčený
pohled do nitra jedné z velkých
osobností hudebního života minulého století. Diváci se stávají svědky
rozhovorů mezi Jaroslavem Ježkem,
Jiřím Voskovcem a Janem Werichem
a poodhalují roušku jejich vzácného
přátelství. Spolu se „třemi strážníky“,
jak sami sebe nazývali, polemizují
nad významem vlastenectví a smyslem emigrace. Doporučeno pro žáky
2. stupně ZŠ a studenty SŠ, volná
místa i pro veřejnost. Vstupné 100 Kč
11. 4. – 19.00 / Klub Akord
SPOLEKTIV
Českobudějovická kapela SPOLEKTIV
hraje a zpívá výhradně autorskou
hudbu s použitím klasických kytar,
dechových nástrojů, šestistrunné
baskytary, 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
12. 4. – 8.30 a 10.00 / Velký sál
TADY 112
Představení pro žáky 1. stupně ZŠ
o tom, jak fungují složky integrovaného záchranného systému (hasiči,
policie, záchranáři). Školy se musí
objednat předem.
Účinkují Zdeněk Kačor a členové
souboru Nahodile.
Financováno z prostředků městského
obvodu Ostrava-Jih.
Vstupné: školy z obvodu Ostrava-Jih
10 Kč, ostatní 50 Kč

REVOLUTION TRAIN
TOUR

JARO 2018

OSTRAVA JIH .4. 2018

Bohumín
Karviná

Ostrava-Svinov
Havířov

Český Těšín

Frýdek-Místek
Nový Jičín

Prostějov

Přerov

Valašské
Meziříčí

Frýdlant
Frenštát
nad Ostravicí
pod Radhoštěm

v Vlak bude přistaven v železniční
staniciOstrava  Svinov.
Vstup pro veřejnost je zdarma,
první prohlídka 15:30,
poslední prohlídka 18:20.

Vsetín
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12. 4. – 19.00 / Klub Akord
RANDĚNÍ PO TŘICÍTCE – Divadlo
U Lípy
Repríza divácky úspěšné autorské
hry. Vtipný pohled na záludnost hledání životního partnera přes internet.
Vstupné 80 Kč
13. 4. – 19.00 / Klub Akord
SELF MADE
Koncert mladé ostravské kapely hrající vlastní autorskou tvorbu.
Vstupné: předprodej 100 Kč, na místě
150 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
Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč
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 více harmonický život.
Vstupné: v předprodeji 200 Kč,
na místě 250 Kč
18. 4. – 19.00
LUBOMÍR BRABEC 65
Jubilejní koncertní turné k 65. naro-

KULTURNÍ SERVIS
zeninám 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
21. 4.
DANCE STAR
22. 4.
TALENT STAR
Dvoudenní talentová soutěž. www.
talent-star.cz
21. 4. – 19.00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Večer pro milovníky společenských
tanců. Hudební režie: Vladimír Koždoň. Vstupné 99 Kč
24. 4. – 19.00 / Klub Akord
ČTENÍ KE KAFI – Divadlo MALÉhRY
Chvilka pohody a pohledů na obyčejný život kolem nás. Účinkují: Daniela
Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola
Zbytovská. Vstupné: předprodej
250 Kč, na místě 280 Kč
26. 4. – 16.30
10. SETKÁNÍ PATRIOTŮ MSK
Networkingové setkání, kterého se
pokaždé zúčastní více jak 400 patriotů, zejména podnikatelé a aktivní
lidé z celého Moravskoslezského
okraje, kteří se věnují všemožným
odvětvím od graﬁky přes catering až
po mateřskou školku.
www.patriotimsk.cz
27. 4. – 19.00
VŠE O MUŽÍCH – Studio DVA divadlo
28. 4. – 19.00 / Klub Akord
HUMOROVA
Stand-up comedy show (scénky,
improvizace) v podání čtyř mladých
komiků z Ostravy a jejich hostů.
Vstupné: předprodej 120 Kč, na místě
150 Kč

Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace
www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka
Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 599 522 303,
hrabuvka@kmo.cz

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

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

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

Dr. MARTÍNKA
14. 4. - 9.00 - 11.30
DOMEČKY
výtvarná dílna; přijďte si vyrobit originální dřevěnou vizitku na své dveře
DEN ZEMĚ
24. 4. během půjčování
Z OSTRAVY AŽ NA KRAJ SVĚTA
Zábavné odpoledne; jednoduché
kvizy, soutěže a hravé tvoření pro
malé i velké děti.
28. 4. - 9.00
O PROLHANÉM PEJSKOVI
Dramatizace pohádkového příběhu
Františka Nepila, spojená s výtvarnou
dílnou; v rámci klubu Martínek pro
děti předškolního věku a jejich rodiče.
INTERNET PRO SENIORY
Bezplatné hodinové školení pro naše
čtenáře seniory; určeno začátečníkům a mírně pokročilým, je nutné se
předem objednat.

ZÁVODNÍ

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

3. 4. – 30. 4. během půjčování
JAK ČARODĚJNICE PŘIŠLY
NA SVĚT
Kviz pro mladší děti.
DEN ZEMĚ
16. 4. - 24. 4. během půjčování
V ROSTLINNÉ ŘÍŠI
Poznávání rostlin podle obrázků
a květinové šifrování.
16. 4. - 24. 4. během půjčování
JSI SOUČÁSTÍ ZEMĚ
Test pro starší děti.
16. 4., 23. 4., 26. 4. - 14.00 – 17.00
BAREVNÁ KŘÍDLA
Tvůrčí dílna.
19. 4. 14.30 – 16.00
SETKÁNÍ S MAZLÍČKY
Setkání dětí a jejich zvířecích kamarádů v knihovně; tradiční akce obohacená o návštěvu paní veterinářky.

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

GURŤJEVOVA
3. 4. - 30. 4. během půjčování
APRÍLOVINY
Interaktivní soutěž a výtvarná dílna.
DEN ZEMĚ
16. 4. - 27. 4. během půjčování
SVĚTA-DÍL
Tvůrčí dílna a soutěž.

VÝŠKOVICE

CHARITA OSTRAVA

celý měsíc
GALERIE U LESA
VÝLET DO ZEMĚ FANTAZIE
Výstava prací dětí Waldorfské ZŠ
a MŠ Ostrava.
3. 4. - 7. 4. během půjčování
HOP A SKOK
Tvůrčí dílna pro děti; origami.
16. 4. - 30. 4. během půjčování
ČÁRY MÁRY
Tvůrčí dílna pro děti; vyrábění čarodějnic.
DEN ZEMĚ
19. 4. během půjčování
BEZ JÍZDENKY DO SVĚTA
Zábavné soutěžní odpoledne.
23. 4. - 16.00
JARNÍ PROBUZENÍ
Relaxační arteterapeutické odpoledne s Davidem Křivákem.
26. 4. - 16.00
SKRYTÉ PERLY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVROPY: KYPR
Cestovatelská beseda s Jiřím Šimonem.

CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL
Čujkovova 3165/40a
700 30 Ostrava–Zábřeh
Tel. 731 131 951, 737 610 758
www.ostrava charita.cz
13. 3 - 11. 4.
výstava galerie Mlejn
12. 4. – 20. 5.
výstava tapisérií
11. 4. – 14.00
Čeští muzikanti v cizině – 2. díl
Přednáška Mileny Slawíkové.
17. 4. – 16.00
Odpoledne s písničkou: Písničky
s klávesami a klarinetem.
Hraje Zdeněk a Vašek
25. 4. - 14.00
Kavárna pro pamětníky: připomínka svátku Pesach.
27. 4. – 10.00.
Vycházka do Hrabové po naučné
stezce cca 4 km.
Sraz na zastávce autobusu Hotel
Bělský les.

OSTRAVAR ARÉNA
1. – 11. 4.
Semiﬁnále PLAY OFF hokejové
Tipsport extraligy
14. – 15. 4.
Finále PLAY OFF hokejové Tipsport
extraligy
18. – 19. 4.
Finále PLAY OFF hokejové Tipsport
extraligy
21. 4. – 10.00
SUPERFINÁLE FLORBALU 2018
Český ﬂorbal zažije už své sedmé
Superﬁnále, které se historicky poprvé uskuteční v ostravské OSTRAVAR
ARÉNĚ. Ta se dočká soubojů nejlepších českých týmů mužů a žen.
22. 4.
Finále PLAY OFF hokejové Tipsport
extraligy
24. 4.
Finále PLAY OFF hokejové Tipsport
extraligy
26. 4.
Finále PLAY OFF hokejové Tipsport
extraligy
29. 4. - 19.00
THE AUSTRALIAN PINK FLOYD
SHOW „ TIME“
Nejslavnější tributní kapela The
Australian Pink Floyd Show přijede
do Ostravy oslavit 30 let působení
na světových pódiích.

MĚSTSKÝ STADION
13. 4. – 17.00
MFK VÍTKOVICE – FC VLAŠIM
utkání Fortuna národní ligy
14. 4. – 15.00
FC BANÍK OSTRAVA – BOHEMIANS
PRAHA 1905
utkání HET ligy
25. 4. – 17.00
MFK VÍTKOVICE – SK DYNAMO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
utkání Fortuna národní ligy
28. 4. – 15.00
FC BANÍK OSTRAVA – AC SPARTA
PRAHA
utkání HET ligy

ÃČgP
3İ/0$5$721
2675$9$
YSDUNRYLģWÝ'HFDWKORQ

www.lpmo.cz
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KULTURNÍ SERVIS
Pobočka V Zálomu 1

Středisko volného času
Ostrava-Zábřeh, p.o.

Získejte ﬁnanční podporu
na realizaci svého projektu

Pískové Doly, tel. 724 034 750

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

14.-15. 4. Víkend s badmintonem,
info: p. Kiková
24.
4.
Den Země, Výukový areál
Přihlášky na letní tábory obdržíte
v Bělském lese,
na recepcích.
info: p. Červená
6.-8. 4. Školení hlavních vedoucích
29.
4.
Slet čarodějnic,
tábora I., info: p. Kovářová
info: p. Kiková
12.-14. 4. Školení hlavních vedoucích
tábora II., info: p. Kovářová Pobočka Dubina
16. 4.
Fotbal pro rozvoj – Liga
J. Matuška 26a, tel. 727 856 841
férového fotbalu,
26. 4.
Slet čarodějnic,
info: p. Švagera
info: p. Volek
21. 4.
Tvořivá sobota,
info: p. Střeláková
DEN ZEMĚ
21. 4.
Ostravské sportovní ligy –
SVĚTA – DÍL
ﬂorbal, info: p. Nováček
24. dubna od 9 hodin
22. 4.
Ostravské sportovní ligy –
místo konání: výukový areál Bělaerobic, info: p. Nováček
ský les
22. 4.
Výlet do ZOO Olomouc,
Enviromentální soutěže, ekodílny,
info: p. Střeláková
prezentace škol a organizací
22. 4.
Taneční odpoledne,
zabývajících se EVVO, vyhodnoinfo: p. Válková
cení soutěží a mnoho dalšího
27. 4.
Slet čarodějnic,
VSTUP ZDARMA
info: p. Střeláková

Odpadová společnost OZO
Ostrava vyhlásila druhý ročník
tematických výzev, jejichž cílem
je zvýšit míru využívání odpadů
či zvelebit město. Na environmentálně zaměřené projekty poskytne až jeden milion korun.
Zájemci mohou elektronickou
žádost podat do konce dubna
a v květnu bude rozhodnuto
o tom, které projekty společnost
OZO Ostrava podpoří. Na jejich
realizaci bude prostor od června
do listopadu.
Tematická výzva Zelená pro
Ostravu je zacílena na podporu
projektů zaměřených na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování
veřejného prostoru, lesů, vod, hájů
a luk na území města Ostravy. Kategorie Nový život starým věcem
dává prostor kreativním či praktickým nápadům na opakované

využití odpadů. Podpořeny budou
osvětové akce, výroba uměleckých
děl z odpadů pro veřejný prostor
nebo užitkových předmětů z odpadů a oprava či renovace odpadů,
která povede k jejich dalšímu využití. Podmínkou podpory projektu je jeho prospěšnost veřejnosti
nebo komunitě. V rámci tematické
výzvy Nové možnosti využití vytříděného odpadu PLASTY budou
podpořeni žadatelé z řad studentů
středních a vysokých škol v celé republice, kteří se soustředí na nové
možnosti materiálového využití
vytříděných plastových odpadů.
V loňském roce získali podporu ve
výši 90 tisíc korun studenti Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava, kteří
zaujali projektem zaměřeným na
materiálovou analýzu komunálního odpadu.
(red)

Křížovka s dárkem
V tzv. proudovkách které se budovaly v Hrabůvce v 50. letech, byl
každý byt vytápěn uhlím. Pouze pro teplou vodu a ústřední topení
v koupelnách byla ve sklepě zřízena ústřední přípravna teplé vody,
v níž se topilo výhřevnějším koksem. Do budov byl zaveden svítiplyn
– k čemu sloužil, najdete v tajence dubnové křížovky.
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Tři luštitele, kteří nám do 15. dubna 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: Březnové mrazy nikdy neschází.
(red)
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Turistický pochod Štramberský Jasoň
 Chceš-li zůstat stále ﬁt, musíš do Štramberka jít! Toto
heslo razí organizátoři druhého ročníku turistického pochodu Štramberský Jasoň. Loňského prvního ročníku se
zúčastnilo neuvěřitelných 1138 vyznavačů turistiky.
Akce je letos naplánována
na sobotu 19. května. Organizátoři slibují rekordní účast. „Chceme zvednout lidi z gauče a děti
od počítačů a tabletů,“ říká hlavní
pořadatel Rostislav Bažanowski.
„Letos očekáváme 3000 účastníků a máme ambice udělat z této
akce největší turistický pochod
Moravě. Všichni účastníci obdrží
na startu startovní číslo se svým
jménem, štramberské uši a mapu

s itinerářem své trasy. V cíli na náměstí ve Štramberku se všichni
mohou těšit na originální medaili,
domácí klobásy ze Sedlnic, pivo,
kofolu a dárek od našeho sponzora – sportovní batůžek,“ slibuje
Bažanowski.
„Letos jsme připravili celkem 10 chodeckých tras a jednu
cyklistickou. Z Kopřivnice si
mohou zájemci vybrat z 8 tras.
Startovat budeme od kulturní-

ho domu. Největší zájem očekáváme o trasu, která vede přes
Šostýn a Červený kámen. Nové
trasy vedou přes Libotín, Puntík a obec Rybí, kde se mohou
lidé kochat krásnými výhledy
na Štramberk a okolí,“ popisuje
spoluorganizátor pochodu Lukáš Filip.
„Milovníci cykloturistiky se
mohou těšit na 47 kilometrů dlouhou trasu z Ostravy, která těsně
míjí přehradu Olešnou, následují
Palkovice a Hukvaldy, konečná
je samozřejmě také ve Štramberku,“ dodává Filip. Zájemci se mohou přihlašovat online na www.
stramberskyjason.cz.
(red)

Nabídka volných stání pro vozidla i motorky
Parkovací objekt

Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla
1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 27, 32,
34, 35, 37, 42, 44, 47, 48,

01 Fr. Formana

Dubina

PP

31 B. Četyny

Bělský Les

PP

38

PP

38

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les
NP

57

41 B. Václavka

Bělský Les

PP

1, 19/1, 20, 24, 33, 41/2

42 B. Václavka

Bělský Les

PP

9, 10, 19/2, 20, 33, 41/1, 41/2

51 L. Hosáka

Bělský Les

PP

motorky

65/1

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

Rozmístění
velkoobjemových
kontejnerů v dubnu
PO 9. 4.
Horymírova 6, 108, 123
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45
ÚT 10. 4.
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD – střed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9
ST 11. 4.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Krasnoarmejců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 52, 90
ČT 12. 4.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147, 157, 180
Srbská 7
Koncová 8

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. Stanislav Šplíchal
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.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 3. 4. 2018 • Číslo: 4 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 14. 4. 2018 • Foto na titulní straně: Jiří Urban
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INZERCE

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

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

SC-372006/04

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

SC-372017/04

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

PRÁC
CE PRO
OVÁD
DÍME:

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

SC-380114/02

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

ul. Na Čtvrti 37, pondělí - pátek 9:00 - 18:00

tel. 776 164 019 • www.liskovka.com

SC-380331/01

Veterinární klinika
v Ostravě - Hrabůvce

KONTAKT NA INZERCI
Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE
DO KVĚTNOVÉHO VYDÁNÍ
JIŽNÍCH LISTŮ JE JIŽ 14. 4. 2018.
Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište
na uvedený kontakt.
Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
SC-380269/01

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

DALŠÍ SLEVY
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SC-372105/03

OPTIKA TRIUMPH

INZERCE

OD 2. 10. JSME TU
PRO VÁS
JEŠTĚ DÉLE!

DARUJTE
KREVNÍ PLAZMU
WWW.MOJEPLAZMA.CZ

Po
Ut
St
Čt
Pá

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

MĚSÍČNĚ AŽ

KONTAKTY

1 000 Kč

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

*

děkujeme
pravidelným
dárcům

SC-380185/01

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

SC-372059/04

NOVÁ
OTEVÍRACÍ
DOBA

UHRADÍME VÁM

SLEVYKč

70 000

až

OSTRAVA
Místecká 3220

800 110 800
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SC-380075/01

Akce „Slevy až 70 000 Kč“ se vztahuje na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva/ nebo ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než
50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti ﬁnancování prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí 1. 3. – 30. 4. 2018.

INZERCE

MASÉRSKÉ CENTRUM

Unika Relax Ostrava, sociální podnik na Poliklinice Hrabůvka
Dr. Martínka 1491/7, Ostrava Hrabůvka, Poliklinika Hrabůvka, 1. patro, zóna A
pondělí až pátek 6.30 - 18.30 hod.

ŉ 720 968 555

20%

SLE V
A
NA LY
MFOD

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

RENÁ

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

ŽE *

Kompletní ceník najdete na stránkách:

*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

SC-372055/04

WWW.UNIKARELAX.CZ
Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW
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SC-372098/01

14.9.–února
28. dubna
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INZERCE

S NÁJEMNÍM BYDLENÍM
JSME BEZ STAROSTÍ.

Starali jsme se celý svůj život. A když děti odešly, řekli jsme
si, že teď by se mohl starat zase někdo jiný. Našli jsme si
menší byt od společnosti RESIDOMO a ti zařídí všechno co
potřebujeme, takže se nemusíme o nic starat. RESIDOMO
má i vlastního Senior asistenta, který pomůže s tím, nač sami
nestačíme.
RESIDOMO DOKÁŽE POMOCI.

840 114 115
SC-380221/01

www.residomo.cz
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ZOOM

Prvňáčci poklekli a byli pasováni na čtenáře
 V prvním březnovém týdnu bylo v dětském oddělení
pobočky knihovny Dr. Martínka v Hrabůvce pořádně rušno.
V dopoledních hodinách tam
zavítalo 419 žáčků z 20 prvních
tříd našeho městského obvodu.
285 z nich bylo slavnostně pasováno na čtenáře, ostatní se staly
kamarády knihovny.
„Děti, kterým rodiče zapomněli
vyplnit přihlášky, nemohly dostat

průkaz čtenáře, který knihovna tradičně vydává prvňáčkům
na rok zdarma. Aby jim to nebylo
líto, pasovali jsme je na kamarády
knihovny a věříme, že s nimi rodiče přijdou dodatečně a i oni získají
svou první průkazku do knihovny,“ vysvětlila rozdíl mezi čte-

nářem a kamarádem knihovny
vedoucí obvodu knihovnických
služeb III Petra Šimonová.
Knihovnice již tradičně připravily pro školáčky opravdu pěkný
program, který začínal pohádkou.
Pekelná babička vařila v čertovském kotli zlobivá písmenka a spolu
s dětmi je učila správným způsobům. Nechyběli ani čertovští žáčci,
kteří nepropadli jen díky nápově-

32

dám přítomných dětí. Těm nevadili
ani všude přítomní pavouci, které
pro zábavu rozhazovali neposední čertíci. Slavnostního pasování
v pobočce na Dr. Martínka se ujali
zástupci městského obvodu Ostrava-Jih, pekelná babička a také
šikovná žačka první třídy, která
do stavu čtenářského pasovala starostu Martina Bednáře.
(gg)
FOTO / JIŘÍ URBAN

