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Krátce

Seniorům z Jihu slouží již tři vozy Senior expresu
 � Seniory využívající služby Senior expresu už vozí třetí 

automobil. Rozhodli o tom radní na základě průběžného 

vyhodnocování služby.

„Průkazku Senior expresu si 
k  15. červenci 2018 vyřídilo 963 
oprávněných občanů Jihu. Je-
jich počet výrazně vzrostl od  le-
tošního února, kdy jsme snížili 
věkovou hranici pro užívání této 
zvýhodněné dopravy na  77 let. 
Musíme počítat také s  tím, že se 
počet uživatelů může dále zvy-
šovat, neboť na Jihu žije více než 
pět tisíc seniorů starších 77 let. 
Proto jsme se na základě průběž-
ného sledování a  vyhodnocování 
služby s  jejím poskytovatelem 

dohodli na  rozšíření vozového 
parku o další auto. Zatímco vloni 
v  dubnu jsme začínali s  jedním 
vozem, v  současnosti již mohou 
naši senioři využívat tři vozy Se-

nior expresu,“ uvádí radní Mar-
kéta Langrová.  

Poprvé vyjel Senior expres Os-
trava-Jih v dubnu 2017. V prvních 
deseti měsících provozu slou-
žil občanům Jihu starším 80 let 
a  najel s  nimi celkem 23  400 km. 
Od letošního února už má najeto 
dalších 30  000 km. Na  doplatky 
radnice doposud vynaložila téměř 
1,3 milionu korun. 

Jedinou podmínkou pro zájem-
ce je vyřízení tzv. průkazu Senior 
EXPRES, a to bezplatně a na po-
čkání na  odboru sociální péče 
Úřadu městského obvodu Ostra-
va-Jih. K tomu jim stačí občanský 
průkaz a  klasická průkazková 
fotografi e. Senior EXPRES mo-

hou držitelé průkazek využívat 
v  pracovní dny od  6.00 do  16.00 
hodin, a to na základě telefonické 
objednávky, nejméně jeden den 
před požadovanou jízdou na  tel. 
čísle 770  130  770. Za  25 korun 
mohou senioři starší 77 let s trva-
lým pobytem v městském obvodu 
Ostrava-Jih jet k  lékaři, na poštu 
či kamkoliv v rámci celého města 
Ostravy potřebují. Zbylé náklady 
na  cestu hradí radnice. Službu 
mohou zájemci využít až 4x mě-
síčně a  navíc si s  sebou mohou 
vzít bezplatně doprovod. Spoleh-
nout se mohou na  pomoc řidiče 
při nastupování, přenosech zava-
zadla či umístění ortopedických 
pomůcek.  (gg)

Radnice chce stopku pro další ubytovny
 � Rada městského obvodu Ostrava-Jih rozhodla o podání žádosti statutárnímu městu 

Ostrava na přípravu změny územního plánu a vydání územního opatření, které vyhlásí 

stavební uzávěru. Ta by měla zakázat veškerou stavební činnost vedoucí k vzniku nových 

ubytoven minimálně na území Jihu. Těch nyní funguje v obvodu třináct. 

„Nepřestáváme hledat řešení 
problémů s  ubytovnami a  jejich 
obyvateli. Složitost situace je 
dána i  vysokou kumulací ubyto-
ven. Na  Jihu jich aktuálně máme 
třináct. Rada jednak znovu po-

žádala o  možnost vyhlášení tzv. 
bezdoplatkových zón, a to ve čty-
řech lokalitách. Nyní žádáme 
město o  přípravu zadání změny 
Územního plánu Ostravy, tak aby 
bylo možno vyhlásit stavební uzá-

věru na  vznik dalších ubytoven 
v  obvodu. Zvýšenou pozornost 
problematice ubytoven věnuje 
i  vláda, tak věřím v  brzké změny 
ve  prospěch slušných lidí,“ uvedl 
starosta Martin Bednář.  

O  vyhlášení tzv. bezdoplatko-
vých zón požádala rada Jihu již 
vloni. Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih, který o  věci rozho-
doval v  rámci přenesené působ-
nosti, však ve  všech případech 
došel k  závěru, že nebyly splně-
ny zákonem o  pomoci v  hmotné 
nouzi předpokládané podmínky, 
a  toto opatření obecné povahy 
nevydal.  (gg) 
 FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

Pozvánka
Zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Ostrava-
-Jih se bude konat 23. srpna ve 
13 hodin ve  4. patře budovy 
A Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih. V 15 hodin mohou 
občané vznést své dotazy na za-
stupitele. Jako z každého jednání 
zastupitelstva i z tohoto se bude 
pořizovat videozáznam. (red)

Obecní byty 
pohlídají kamery

Bezpečí obyvatel a  ochrana 
svěřeného majetku. To jsou 
důvody, proč městský obvod 
Ostrava-Jih vyhlásil veřejnou 
zakázku na  dodavatele kame-
rového systému do  obecních 
domů. V  první vlně budou ka-
mery umístěny ve  vybraných 
třiceti domech, další budou 
následovat. „Reagujeme tak 
na opakované podněty ze strany 
našich nájemníků i domovníků. 
Denně řešíme následky vanda-
lismu, které nás stojí zbytečné, 
mnohdy nemalé peníze. Nehod-
láme tolerovat  ničení obecního 
majetku a narušování klidného 
bydlení obyvatel. Proto jsme 
vyhlásili veřejnou zakázku 
na  zajištění služby kamerové-
ho monitoringu ve  společných 
prostorách našich bytových 
domů, a  to na  období pěti let. 
Jsem přesvědčena, že umístění 
kamer přispěje k  lepší ochraně 
svěřeného majetku, zvýšení 
bezpečí nájemníků a  v  případě 
nežádoucího chování i  k  dopa-
dení pachatelů,“ vysvětluje rad-
ní pro bytovou oblast Markéta 
Langrová.  (gg)

Kamery pohlídají „hotelák“ i podchod
 � Radnice Jihu pokračuje v úsilí o zvýšení bezpečnosti oby-

vatel. Rada městského obvodu rozhodla, že na rizikových 

místech umístí bezpečnostní kamery. 
Čtyři budou střežit prostory 

kolem nákupního centra v  Hra-
bůvce zvaného Železňák. Kamery 
by měly monitorovat nejen přední 
část objektu, ale také zadní, kde 
se nachází parkoviště. 

Další 4 kamery budou sle-
dovat okolí Hotelového domu 
Hlubina a  prostory podchodu 
tramvajové zastávky MHD Hul-
vácká budou monitorovat další 
4 kamery.

„Městský obvod stále pracuje 
na  zajištění vyšší bezpečnosti 
na  celém území Jihu. Ve  spo-

lupráci s  Městskou policií Os-
trava vyhledáváme rizikové 
lokality, kde by umístění kame-
rových systémů pomohlo. Jed-
nou z  takových lokalit je také 
nákupní centrum, Hotelový dům 
Hlubina a  podchod tramvajové 
zastávky MHD Hulvácká,“ uve-
dl radní Adama Rykala, který 
má problematiku bezpečnosti 
na Jihu na starosti.

„Dohledu nad veřejným po-
řádkem v  uvedené lokalitě, který 
je nepříznivě ovlivňován provo-
zem ubytovny, Hotelového domu 

Hlubina, se městská policie vě-
nuje soustavně ve  zvýšené míře. 
Veřejný pořádek a  pravidla ob-
čanského soužití jsou často na-
rušovány osobami ubytovanými, 
ale i osobami, které je navštěvují. 
Jako vhodné řešení považujeme 
vybudování kamerového systé-
mu, který svým preventivním 
účinkem může přispět ke snížení 
protiprávních jevů a zvýšit efekti-
vitu práce městské policie,“ uvedl 
ředitel Městské policie Ostrava 
Zdeněk Harazim. Dodal, že in-
stalace kamer přispěje ke zvýšení 
pocitu bezpečí obyvatel žijících 
v dané lokalitě a zvýší se pravdě-
podobnost odhalení pachatelů 
trestné činnosti.  (sed)
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Slovo starostyObyvatelé podali 35 návrhů 
na zlepšení života na Jihu

 �Obyvatelé Jihu navrhli 35 projektů na zlepšení života 

v obvodu. Na jejich nápady v rámci 3. ročníku participativní-

ho rozpočtu vyčlenila radnice sedm milionů korun. 

Přibližně polovina návrhů se 
týká výstavby nebo rekonstrukce 
dětských a sportovních hřišť. Ne-
chybí však ani zajímavé projekty 
historického rázu.

„Děkuji všem, kteří si dali práci 
své nápady pro lepší život na  Jihu 
přihlásit a  připravit projekt. Mezi 
návrhy na  hřiště, estetizaci veřej-
ného prostranství či parkoviště 

mne mile překvapily návrhy typu 
navrácení zvoničky na  zábřežský 
hřbitov, obnova historického kříže 
či umístění dřevěného sousoší u zá-
kladní školy. Jsem zvědavá, které 
z  proveditelných   projektů získají 
v říjnovém hlasování největší pod-
poru, a  stanou se tak součástí na-
šeho městského obvodu,“ uvedla 
místostarostka Hana Tichánková.

Všech třicet pět podaných ná-
vrhů nyní prochází technickou 
analýzou, která bude hodnotit 
jejich proveditelnost. Projekty 
postupující do  hlasování budou 
zveřejněny v září tohoto roku, a to 
nejen na  webových a  facebooko-
vých stránkách, ale také v Jižních 
listech.

Všechny informace naleznou 
zájemci na  www.spolecnetvo-
rimejih.cz, aktuální dění lze 
sledovat na   facebook.com/spo-
lecnetvorimejih.  (gg)

LETOS POPRVÉ se mohli do participativního rozpočtu zapojit také žáci základních škol. Školáci ze ZŠ Horymí-
rova podali návrhů dokonce 10. Jedním z nich byl i skleník. Více čtěte na straně 6. FOTO / JIŘÍ URBAN

Parkoviště u polikliniky v Hrabůvce je hotové
 � Tříměsíční stavební práce na rozšíření stávajícího parkoviště u polikliniky v Hrabůvce na 

Klegově ulici jsou u konce. Řidiči mají nově k dispozici 70 kolmých parkovacích stání. 

Za rekonstrukci, která řešila 
také chodník propojující všechna 
3 kolmá parkoviště, chodník podél 
polikliniky a sadové úpravy, zapla-
til obvod 10,527 milionu korun.

„Se stavbou samozřejmě sou-
visela dočasná dopravní omeze-
ní, ale díky nekomplikovanému 
průběhu je hotovo a řidiči mohou 
využívat větší počet parkovacích 
stání, u kterých bylo upraveno 
i jejich   uspořádání. Doba reali-
zace této části projektu ‚Náměs-
tí Ostrava-Jih, veřejný prostor 
Ostrava-Hrabůvka‘, který řešil 
širší lokalitu v oblasti polikliniky 

a Železňáku na ploše 4090 m2,
proběhl za ujednaných 90 dní. 
Zhotovitelem stavby byla společ-

nost STRABAG a.s.,“ uvedl mís-
tostarosta pro investice František 
Dehner.  (gg)

FOTO / GABRIELA GÖDELOVÁ

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

stejně jako léto i  dokončování 
investičních akcí je v plném prou-
du. Namátkou zateplení byto-
vých domů na ulici V. Vlasákové 
a  F. Formana. Čerstvě hotové 
máme parkoviště u polikliniky.

Řadu dalších zahajujeme, na-
příklad opravy povrchů vybra-
ných parkovišť a  také chodníků 
na  ulici Tlapákova a  A. Kučery. 
Brzy započnou práce na  Jugo-
slávské ulici tzv. „Ural“, MŠ Kle-
gova, a  pochopitelně i  realizace 
vašich nápadů v rámci participa-
tivního rozpočtu.

Děje se toho spousta, navzdo-
ry podivným informacím, které 
se občas šíří a  které rád uvedu 
na  pravou míru. Takže stručně: 
městský obvod Ostrava-Jih měl 
po  4 roky vyrovnaný rozpočet, 
řádně splácí úvěr z minulých ob-
dobí, letos jsme vytvořili i finanční 
rezervu. Technické služby Ostra-
va-Jih (TSOJ), které jsme založili 
v roce 2015, fungují ku prospěchu 
obvodu a  v  současnosti mají pro 
řádný výkon svého poslání poříze-
ný majetek - komunální techniku, 
za  částku převyšující 26 milionů 
korun. Jejich doposud chybějící 
sídlo se v těchto měsících dokon-
čuje. Řádně zveřejňujeme smlou-
vy a objednávky. Jako jedni z mála 
využíváme dynamický nákupní 
systém. Jeho výhodou, kromě 
snížení administrativy, je skuteč-
ně transparentní výběr dodava-
telů. Systém navíc přináší nemalé 
úspory, které můžeme využívat 
ku prospěchu občanů Jihu. Díky 
tomu, že se podařilo dohodnout 
zvýšení počtu vozidel Senior taxi, 
může tato služba zase o něco lépe 
sloužit našim starším spoluobča-
nům.

Chceme, abyste věděli, co 
a proč se děje. I to, že občas něco 
nejde tak dokonale a  rychle, jak 
bychom si přáli. I  přes to, že si 
na nás skrze zavádějící informace 
v médiích vylívají zlost ti, kterým 
jsme zarazili podnikání na  účet 
občanů Jihu. Je před námi ještě 
řada úkolů a  výzev. S  mnohými 
nám můžete být nápomocni. 

Hezké letní dny přeje
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Sportovní areál ve Výškovicích se opravuje
 � Bývalá tělocvična na Charvátské ulici ve Výškovicích 

z roku 1990, kde si ročně přijde zasportovat až 20 tisíc lidí, 

prochází velkou rekonstrukcí. Oprava přijde radnici na té-

měř 41 milionů korun a hotova by měla být ještě letos.

„Objekt byl v  předchozích ob-
dobích opakovaně nabízen k pro-
deji. Z  toho důvodu bylo možno 
provádět jen havarijní opravy. 
Současná rada však dosavadní 
stanovisko městského obvodu 
přehodnotila a  záměr prodeje 
zrušila. Následně jsme připravili 
rekonstrukci, která se týká nejen 
objektu samotného, ale také ven-
kovních sportovních prostor,“ vy-
světluje radní Markéta Langrová.

Hřiště, tribuny, 
sauna i solná jeskyně

Objekt tělocvičny tak v  sou-
časnosti prochází komplexní 
rekonstrukcí. Při revitalizaci 
venkovních sportovních prostor 
vznikne nové multifunkční hřiště 
s  umělým povrchem, hřiště pro 
plážový volejbal s  venkovní spr-
chou, nové tribuny pro diváky. 
Areál získá také novou horolezec-
kou stěnu, osazenou na fasádě tě-
locvičny, dále nové osvětlení, plot 
a bezpečnostní kamerový systém.  

„Náš klub dlouhodobě zajišťu-
je pravidelnou sportovní činnost 
pro děti, mládež, seniory a  ostat-

ní věkové skupiny v  disciplínách 
badminton, squash, stolní tenis, 
lezectví, kopaná, fl orbal, volejbal 
a fi tness, dále příměstské sportov-
ní tábory pro děti a mládež a k re-
generaci zde slouží fi nská sauna 
a  solná jeskyně. Jsme skutečně 
rádi, že se po 18 letech fungování 
sportovního centra v  tělocvičně 
začalo s  celkovými opravami,“ 
uvádí Miroslav Cibulec, zástupce 
klubu CDU sport-volný čas, kte-
rý si objekt od městského obvodu 
pronajímá. Dodává, že sportovní 
zázemí tělocvičny využívá více 
než 20 tisíc lidí ročně.

Oprava bude stát 41 milionů
Právě vysoká návštěvnost 

sportovního centra stála u zrodu 
myšlenky na zrušení záměru pro-
deje a realizace komplexní rekon-
strukce, kterou tato tělocvična již 
nutně potřebovala. Radnice roz-
hodla dát zelenou opravě celého 
sportovního areálu na  Charvát-
ské. Náklady budou činit téměř 
41 milionů korun.

„Nejen mladí sportovci se 
po dokončení opravy mohou těšit 

na  své sporty uvnitř tělocvičny, 
která se v  případě bezproblémo-
vého průběhu stavby otevře ješ-
tě letos. Od  jara příštího roku 
si zasportují pod širým nebem: 
nové hřiště s  umělým povrchem 
nabídne možnosti pro volejbal, 
nohejbal, minikopanou, fl orbal 
či tenis, hřiště s  pískovým povr-
chem například beach volejbal 

a  beach fotbal. Zájemcům o  le-
zectví poskytne vyžití venkovní 
horolezecká stěna,“ dodává Cibu-
lec.  (gg) FOTO / GABRIELA GÖDELOVÁ

Nebuďte k vandalismu lhostejní!
 �Odbor dopravy a komunálních služeb - správa veřejné 

zeleně prosí občany, aby nebyli lhostejní ke svému okolí 

a zamezili ničení veřejné zeleně, do které se každoročně 

investují nemalé částky. 
Pravidelným šetřením v  měst-

ském obvodě bylo zjištěno, že 
někdo vědomě ničí mladou vý-
sadbu stromů (lip a  javorů). 
S  největší pravděpodobností   se 
jedná o  psa, kterého jeho majitel 
dostatečně nehlídá nebo dokonce 
nabádá k  poškozování a  ničení 
nově vysazených stromů. 

„Proto prosíme občany, aby 
veškerá zaznamenání takového 
jednání hlásili na  Městskou po-
licii Ostrava nebo Policii ČR, tak 
aby byl pachatel co nejdříve od-
halen, k tomuto jednání již nadá-
le nedocházelo a  nemuseli jsme 
na  obnovu poničených stromů 
opakovaně vynakládat fi nanční 
prostředky, které by mohly být 
použity mnohem efektivněji. 
Takto zničená mladá výsadba 
stromů je zaznamenána v  zele-
ném pásu mezi ulicemi Aviatiků 
a Místeckou a nově také v parčíku 
u  tramvajové zastávky Kotva,“ 

vyzval vedoucí odboru dopravy 
a komunálních služeb Daniel Je-
řábek. Do uzávěrky zpravodaje se 
nám podařilo zjistit, že pachatel 
už by dopaden.  (red)

FOTO / ARCHIV ODBORU FOTO / GABRIELA GÖDELOVÁ

Pobočka České pošty
v Železňáku se nezruší

 �Pobočka České pošty v přízemí Železňáku na Horní ulici se 

otevře na podzim. Zástupci České pošty z pobočkové sítě Severní 

Morava o tom informovali představitele městského obvodu.

„Zrušení pobočky nehrozí. 
Pošta však projde komplexní 
rekonstrukcí. Jejím hlavním 
cílem je zlepšit podmínky pro 
zákazníky, kteří si na pobočce 
vyřizují své poštovní záležitosti. 
A samozřejmě stejně důležitým 
argumentem pro technické úpra-
vy provozovny je zlepšení pra-
covního prostředí pro samotné 
pošťáky. Rekonstrukce zahrnuje 
úpravy prostor, instalaci nového 
interiéru, přepážek a klimatiza-
ce, což zvýší komfort při obsluze 
klientů. V současné době probíhá 
výběrové řízení na dodavatelskou 
stavební fi rmu. Následně začnou 
stavební práce. Jejich ukonče-
ní a opětovné otevření pobočky 
Ostrava 46 předpokládáme na 
podzim tohoto roku. Obyvatelům 
obvodu se omlouváme za dočas-
né uzavření pobočky a děkujeme 

za trpělivost. Věříme, že po re-
konstrukci budou s prostředím a 
obsluhou rekonstruované pošty 
spokojeni,“ sdělili radnici zástup-
ci České pošty z pobočkové sítě 
Severní Morava.

„Věříme, že Česká pošta dělá 
vše pro to, aby se rekonstruované 
prostory co nejdříve otevřely ob-
čanům Jihu,“ uvedl starosta naše-
ho obvodu Martin Bednář.  (sed)
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Členové souborů Holúbek 
a Šėltinis zavítali i na radnici

Dárek v  podobě čokolády při-
nesli 1. června zástupci dvou 
folklorních souborů – domácího 
Holúbka a  litevského Šėltinisu, 
na  radnici městského obvodu, 
kde je na Den dětí přijal starosta 
Martin Bednář. Holúbek, který 
působí na  Jihu, totiž pořádal už 
3. dětský mezinárodní folklor-
ní festival Děti a  tradice a  právě 
1. června vystoupil společně s dal-
šími hosty (soubory Škubánek ze 
Světlé nad Sázavou, Řeckou ško-
ličkou a  slovenským Zemplíni-
kem) na Dni dětí u kina Luna.

Jak uvedla vedoucí Holúbku 
Kristýna Mílková Pavlíková, také 

letos byly děti ubytovány v českých 
rodinách, což přinášelo vtipné 
situace. Dvě litevské slečny totiž 
neuměly příliš dobře anglicky a pře-
kladač z litevštiny jim například na-
psal, že sem mají poslat rakety.

Jak se vyjádřili členové litev-
ského Šėltinisu, který funguje už 
37 let, Ostrava se jim velmi líbí, 
protože je tady hodně zeleně a pů-
sobí vstřícně a přátelsky. „V mís-
tě, kde jsme ubytováni, jsme se 
ráno probouzeli do zeleně a stro-
my krásně voněly,“ říkali.

Během třídenního festivalu 
se soubory představily v  lázních 
Klimkovice, zatančily seniorům 

v domově na Čujkovově ulici a celý 
program vyvrcholil 2. června ga-
lakoncertem v Divadle loutek.

Moravský dětský folklorní 
soubor Holúbek založil v  roce 
1994 Petr Ščerba. V  současnosti 
je soubor organizačně rozčle-
něn na čtyři složky – Holúbátka, 
Holúbek I, II a  III. Tyto skupiny 
pracují buď samostatně, nebo 
se jejich činnost prolíná v  přímé 
návaznosti na  nácvik jednotli-
vých programů.   Taneční zázemí 
poskytuje souboru Středisko vol-
ného času Gurťjevova v  pobočce 
Zálom.  (sed)

 FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

Kontroly pokračují 
Od  loňského podzimu  radnice 

ve spolupráci s policií zkontrolovala 
téměř 600 bytů. Dvacet sedm bytů 
musí dosavadní obyvatelé na zákla-
dě výzvy vyklidit,  sedmnáct z  nich 
tak již učinilo.  Padesát pět nájem-
ců obdrželo  písemné upozornění 
k  odstranění závadného chování 
a  k  dodržování platného a  účinné-
ho domovního řádu. Neučiní-li tak, 
bude jim ukončen nájemní vztah. 
„Domy již zkontrolované nadále 
sledujeme a  prověřujeme, zda byla 
přijatá opatření dostatečně účinná. 
Na  základě podnětů nájemníků 
zkontrolujeme v  červenci a  v  srpnu 
dalších 150 obecních bytů. Věřím, 
že lidem ke klidnému, spokojenému 
bydlení pomůže i  připravovaná in-
stalace bezpečnostních kamer,“ říká 
radní pro bytovou oblast Markéta 
Langrová s  tím, že nájemníci mo-
hou sdělit své podněty ke kontrolám 
odboru bytového a  ostatního hos-
podářství nebo přímo na  speciální 
e-mail: kontroly@ovajih.cz.  (gg)

Likvidace Podniku bytového hospodářství konečně skončila
 �Neuvěřitelně dlouho, více než 20 let, trvala likvidace 

Podniku bytového hospodářství Ostrava 3, státní podnik 

„v likvidaci“. O výmazu společnosti z obchodního rejstříku 

rozhodl Krajský soud v Ostravě 4. 7. 2018. 

Za dvacet let z  podniku, jehož 
kmenové jmění státního podniku 
při vstupu do likvidace dosaho-
valo částky takřka 37 milionů, 
nezbylo vůbec nic. „Jsem rád, 
že tuto kaňku má konečně náš 
obvod za sebou. Kam zmizely ty 
miliony, lze opravdu jen spekulo-
vat,“ uvedl starosta našeho obvo-
du Martin Bednář.

Státní podnik Podnik byto-
vého hospodářství Ostrava 3 
byl zřízen 1. 1. 1989 tehdy ještě 
Obvodním národním výborem 
Ostrava 3 jako nástupnická or-
ganizace Obvodního podniku 
bytového hospodářství Ostra-
va 3. Zajišťovala hlavně běžnou 
údržbu a správu bytového a do-
movního fondu, prováděl mo-
dernizaci bytů a drobné opravy 
v  nich, spravoval nebytové pro-
story, prodával byty občanům do 
jejich vlastnictví nebo pronajímal 

obecní nemovitosti. O necelých 
osm let později rozhodlo město 
Ostrava, městský obvod Ostra-
va-Jih že státní podnik zruší li-
kvidací k 1. 11. 1997. Tehdy výše 
kmenového jmění dosahovala 
částky 182,382 milionu korun. 
Z  důvodu vstupu do likvidace 
bylo nutné snížit kmenové jmění, 
a to na 36,278 milionu. 

Radnice likvidátora odvolala
Likvidátor se postupně zbavil 

budov, pozemků, skladů, prode-
jen a movitých věcí, a to dražbou 
nebo přímým prodejem a pro-
pustil 12 kmenových zaměstnan-
ců. Když ani za téměř dvacet let 
nebyl schopen likvidaci ukončit 
a poslední dva roky byl zcela ne-
činný ve vztahu k  zakladateli, 
radě městského obvodu došla tr-
pělivost a na jaře 2016 původního 
likvidátora odvolala a ustanovila 

nového. A protože vzniklo po-
dezření, že odvolaný likvidátor 
se nechoval zrovna hospodárně, 
podala v říjnu 2016 trestní ozná-
mení na neznámého pachatele, 
z  důvodu podezření z naplnění 
skutkové podstaty trestného činu 
porušování povinnosti při správě 
cizího majetku, ke kterému moh-
lo dojít při likvidaci Podniku by-
tového hospodářství Ostrava 3, 
státní podnik „v likvidaci“.

„Jedním z důvodů, pro které 
radnice tehdy trestní oznámení 
podala, bylo podezření, že pů-
vodní likvidátor při uzavírání 
smluv o provedení dražeb hradil 
nepřiměřeně vysoké náklady na 
krytí dražeb a mohl tím porušit 
zákonem danou povinnost řádně 
opatrovat a spravovat majetek 
státního podniku. Majetek se 
z původní hodnoty takřka 37 mi-
lionu korun snížil na pouhých 
500 tisíc korun,“ uvedla tisková 
mluvčí radnice Gabriela Gödelová.

Dle Zprávy likvidátora o po-
stupu likvidace, kterou si nechala 
radnice vypracovat, bylo odhad-
nuto, že náklady na dražby moh-

ly v obecné rovině tvořit až 54 % 
vydražené ceny předmětu dražby 
a o tyto částky byl majetek státní-
ho podniku ve prospěch jednotli-
vých dražebníků snížen. V rámci 
prověřování nový likvidátor na-
lezl rovněž velmi úzké vazby od-
volaného likvidátora s některými 
ze subjektů, které působily při 
jednotlivých úkonech procesu li-
kvidace.

Kam zmizely miliony?
Zjistit pravdu se však přes sna-

hu radnice nepodařilo. Policie ČR 
trestní oznámení dvakrát odloži-
la, radnice se však proti rozhod-
nutí bránila podáním stížností. 
Poprvé jí dal státní zástupce za 
pravdu a 6. 12. 2016 rozhodnutí 
o odložení trestní věci zrušil 
a vrátil k  doplnění prověřování, 
o dva roky později, 24. 4. 2018, 
však stížnost zamítl. Radnice po-
dala v roce 2016 také podnět Mi-
nisterstvu pro místní rozvoj, aby 
přezkoumalo realizaci veřejných 
dražeb. To ale sdělilo, že kontroly 
dražeb z roku 2004 již byly skar-
továny. (red)

Cena hejtmana pro  KZOJ
Kulturní zařízení Ostrava-Jih 

získala stříbrnou Cenu hejtmana 
kraje za společenskou odpověd-
nost za rok 2017. „Organizace 
soutěžila poprvé, konkrétně v ka-
tegorii Veřejný sektor, a výsledné 
umístění těší všechny zaměstnan-
ce,“ řekla ředitelka KZOJ Renáta 
Valerie Nešporek.  (red)
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Radnice na projekt vyčlenila 30 tisíc korun

Žáci pěti škol si už vyzkoušeli, jak vylepšit Jih
 � Základní školy v Ostravě-Jihu měly možnost si vyzkou-

šet participativní rozpočet ve školách. Radnice pro všechny 

školy, které se do projektu zapojily, uvolnila 30 tisíc korun. 

V  průběhu třítýdenního pro-
cesu si žáci vyzkoušeli, jaké to je 
projekt vymyslet, získat podporu 
spolužáků a  kreativně jej odpre-
zentovat ostatním. Všechny ví-
tězné návrhy budou zrealizovány 
začátkem školního roku. 

Do pilotního ročníku se zapoji-
lo celkem 7 základních škol, v pěti 
se projekt uskutečnil v  červnu, 
ve dvou proběhne na začátku no-
vého školního roku. 

Jídelna, myšky a šprtec
Na ZŠ Horymírova uspěly cel-

kem tři návrhy, nejvíce hlasů zís-
kal projekt Zlepšujeme jídelnu, 
který zahrnuje nákup nových ba-
revných tácků, obměnu poniče-
ných talířů a příborů. Dále budou 
díky participativnímu rozpočtu 
nakoupeny ergonomické myši 
do  učebny informatiky a  hrací 
stůl na tzv. šprtec. 

„Pedagogové školy tento pro-
jekt participace velmi přivítali. 
Projektové vyučování, kdy si žáci 
založí vlastní fi rmu, mají svého 
leadera, ekonoma, mluvčího a re-

klamní oddělení, již praktikuje-
me ve  volitelných předmětech. 
Prostřednictvím participace žáci 
navrhovali projekty, snažili se zís-
kat podporu pedagogů a spolužá-
ků z nižších nebo naopak vyšších 
ročníků, procvičili si prezentační 
dovednosti, naučili se tvořit ce-
nové kalkulace v  rámci rozpočtu 
a  jednotlivé týmy vedly kampaň 
se společným cílem. Hlavním atri-
butem snahy a  jejich práce byla 
skutečná možnost realizace jejich 
projektu. Žáci tak vidí, že jejich 
snaha, preference a  názor vedou 
ke  konkrétnímu výsledku. První 
tři návrhy, které uspěly ve školním 
hlasování, škola zrealizuje a  žáci 
tak přispěli rozvoji školy,“ uvedla 
Martina Kundrátová, koordiná-
torka projektu na ZŠ Horymírova. 

Hry na chodníku a barely s vodou
Na ZŠ A. Kučery žáci hlasovali 

o  dvou projektech, návrh na  trva-
lý nástřik her na  chodník zvítězil 
nad pořízením stolního fotbalu. 
Na  ZŠ   MUDr.  Emílie Lukášové 
žáci hlasovali o celkem deseti pro-

jektech a zvítězil návrh Pití a odpo-
činek na  Lukášce, který zahrnuje 
pořízení barelů na pitnou vodu. 

Relax a školní rozhlas
Další zapojenou školou byla 

ZŠ V. Košaře, žáci hlasovali 
mezi celkem 7 návrhy a  zvítězila 
relaxační místnost. „Žákům se 
zapojení do  školního projektu 
velmi líbilo a byli nadšení, že mo-
hou spolurozhodovat o tom, co se 
za fi nance od zřizovatele ve škole 

pořídí,“ popsala koordinátorka 
projektu na  ZŠ Košaře Martina 
Bulařová. Mezi třemi projekty 
vybírali žáci na  ZŠ Dvorského, 
zvítězil školní rozhlas nad stol-
ním tenisem a sedacími vaky. 

Všem školám moc děkujeme 
za  aktivní zapojení a  těšíme se, 
že projekt participativního roz-
počtu do  škol bude pokračovat 
i v dalším roce. 

 Kateřina Šebestová,
  FOTO / ARCHIV ŠKOL, JIŘÍ URBAN
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Společně tvoříme Jih – kaplička je už hotová!
 � Pouhý měsíc trvala oprava kapličky sv. Josefa na Pís-

kových dolech v Zábřehu. Rekonstrukce objektu uspěla 

v loňském roce mezi projekty participativního rozpočtu 

Společně tvoříme Jih!!! 

Konkurz na ředitele dvou škol
Rada městského obvodu Ostra-

va-Jih vyhlásila konkurzní řízení 
na  ředitele Základní školy Chr-
jukinova 12 v Zábřehu a Základní 
školy a mateřské školy V. Košaře 6
v  Ostravě-Dubině. Zájemci mo-
hou posílat svou přihlášku do 
31. 8. 2018, předpokládaný ter-
mín nástupu je 1. 11. 2018. 

Do  konkurzního řízení bu-
dou zařazeny pouze přihlášky 
doručené včas a  doložené kom-
pletními náležitostmi (přihláš-
ka, životopis, čestné prohlášení 

a  koncepce rozvoje školy s  vlast-
noručním podpisem). Přihlášku 
posílejte na  adresu statutární 
město Ostrava, městský obvod 
Ostrava-Jih, odbor strategického 
rozvoje, vztahů s veřejností, škol-
ství a kultury, Horní 3, 700 30 Os-
trava-Hrabůvka. Obálku označte 
slovy „Konkurzní řízení ZŠ Chr-
jukinova / ZŠ a  MŠ V. Košaře – 
neotvírat“. 

Více informací najdete na úřed-
ní desce a  webových stránkách 
městského obvodu.  (red)

Hrajete šachy? Chystají se přebory
Všichni, kteří rádi hrají šachy, 

by měli zbystřit. V  září se totiž 
chystají šachové přebory O pohár 
starosty, kterých se budou moci 
zúčastnit jak děti, tak dospělí.

„Přebor jsme zařadili mezi 
akce, kterými si připomínáme 
100. výročí vzniku naší repub-
liky. Chtěli jsme podpořit tento 
tradiční sport, protože zlepšuje 
myšlení a  charakterové vlastnos-
ti hráčů bez rozdílu věku. Letos 
jde o  první ročník, a  pokud bude 
mít úspěch, stane se součástí 
našich tradičních akcí,“ řekl sta-

rosta městského obvodu Martin 
Bednář. Přebory se budou konat 
20. září v K-Triu ve třech dětských 
kategoriích (od 6 do 15 let) a jedné 
určené dospělým hráčům. V kaž-
dé kategorii získá ocenění také 
nejlepší dívka/žena. Přihlásit se 
mohou jak amatéři, tak profesi-
onálové. Turnaj se bude hrát na 
7 kol a hrát by se mělo podle pra-
videl pro rapid šach, kdy se počítá 
s 15 minutami pro každého hráče.

Zájemci se mohou regist-
rovat do  14. září na  e-mailu:
sachy@ovajih.cz.  (sed)

KAPLIČKA SV. JOSEFA již září novotou. Na sošku Panny Marie s jezulát-
kem přispěli i obyvatelé Jihu.  FOTO / PETR PŘENDÍK

„Když jsem v loňském roce podá-
val návrh na opravu zničené kapličky 
na  Pískových dolech   do  participa-
tivního rozpočtu, byl jsem na pochy-
bách, zdali pro svůj záměr někoho 
nadchnu. Ukázalo se, že drobné pa-
mátky v našem obvodě „frčí“. Návrh 

na  opravu zvítězil v  rámci obvodu 
na  pěkném druhém místě.  Rekon-
strukce proběhla v červnu a předčila 
má očekávání. Nyní je otázkou, při 
jaké příležitosti kapličku „otevřít“. 
Velký dík patří obyvatelům Jihu, kte-
ří na  vybavení kapličky dobrovolně 

přispěli. Ukázalo se, že i drobná pa-
mátka může i  dnes stmelovat lidi,“ 
uvedl autor projektu Petr Přendík. 
Kapličku ještě ozdobí soška Panny 
Marie s  jezulátkem, socha svaté-
ho Josefa, krucifi x a  obraz Panny 
Marie Čenstochovské, na  které 

se ve  sbírce složili obyvatelé Jihu. 
Kaplička byla postavena v  roce 
1883 jako vzpomínka na  tragic-
kou událost, kdy zdejší rolník Jo-
sef Svoboda tehdy sjel s koňským 
povozem ze srázu a  na  následky 
této nehody zemřel.   (sed)
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V říjnu nás čekají volby do Senátu a zastupitelstva
 � Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 31. května 2018 byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky 

a do zastupitelstev obcí. 
Volby do  Senátu Parlamentu 

České republiky se letos konají 
rovněž ve volebním obvodu č. 71, 
do  kterého spadá také městský 
obvod Ostrava-Jih. Ve  volbách 
do  zastupitelstev obcí budou vo-
liči volit do  Zastupitelstva města 
Ostravy a  Zastupitelstva měst-
ského obvodu Ostrava-Jih.

Volby proběhnou ve  dnech 
5. a 6. října 2018. V pátek 5. října 
budou volební místnosti otevřeny 
v  době od  14.00 do  22.00 hodin 
a  v  sobotu 6. října 2018 od  8.00 
do  14.00 hodin. V  případě, že 
ve volbách do Senátu Parlamen-
tu České republiky žádný z kan-
didátů nezíská nadpoloviční 
většinu odevzdaných platných 
hlasů, koná se druhé kolo voleb.

Na Jihu se volí v 96 okrscích
V  městském obvodu Ostra-

va-Jih je vytvořeno 96 stálých 
volebních okrsků. Informace 
o  jednotlivých volebních okrs-
cích budou zveřejněny na  úřední 
desce, včetně úřední elektronické 
desky. Ke změně volebních okrs-
ků a  volebních místností od  mi-
nulých voleb nedošlo.

Voliči pro volby do  Senátu Par-
lamentu České republiky, který 
nebude moci volit ve  volebním 
okrsku, v  jehož stálém seznamu 
je zapsán, vydá Úřad městské-
ho obvodu Ostrava-Jih na  jeho 
žádost voličský průkaz. Žádost 
lze ode dne vyhlášení voleb až do 
3. října 2018 do 16.00 hodin po-

dat osobně na  ohlašovně Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih, 
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka 
nebo nejpozději do  28. září 2018 
zaslat v  listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem vo-
liče, popř. v  elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky. 
Hlasovat na  voličský průkaz vy-
daný Úřadem městského obvodu 
Ostrava-Jih může volič pouze ve vo-
lebním okrsku spadajícím do voleb-
ního obvodu č. 71, tedy v městských 
obvodech Ostrava-Jih, Proskovice 
neb o Polanka nad Odrou. Při vol-
bách do  zastupitelstev obcí nelze 
na voličský průkaz hlasovat.

Hlasování mimo volební místnost
Volič může ze závažných, ze-

jména zdravotních důvodů, po-
žádat ÚMOb Ostrava-Jih, odbor 
správních činností, ohlašov-
nu pobytu (osobně v  kanceláři 
č. 025 A a 026 A, tel.: 599 430 302 
nebo 599  430  354 nebo písem-
ně na  posta@ovajih.cz) a  ve  dny 
voleb přímo okrskovou volební 
komisi o  to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak 
pouze v  územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla daná 
okrsková volební komise zřízena.

Oprávnění voliči obdrží hlaso-
vací lístky do schránek nejpozději 

3 dny přede dnem voleb, v  obál-
kách s informací o čísle volebního 
okrsku a adrese volební místnosti 
a s informací o způsobu hlasová-
ní. Pokud se výjimečně stane, že 
volič lístky neobdrží do  2. října 
2018, může si celou sadu vy-
zvednout na  ÚMOb Ostrava-Jih, 
odboru správních činností, ohla-
šovně pobytu, kancelář č. 025 
A a 026 A nebo v den voleb ve vo-
lební místnosti.

Podrobnější informace pro vo-
liče přinese zářijové vydání Již-
ních listů. 

 Radek Drong, vedoucí odboru 
správních činností

Pasy i občanské průkazy už lze vyřídit do 24 hodin
 �Od 1. července si můžete pas i občanku vyřídit již do 5 pra-

covních dnů, nebo dokonce v pracovních dnech do 24 hodin. 

Žádost o  vydání dokladů vy-
dávaných ve  zkrácených lhůtách 
můžete podat u  kteréhokoliv 
obecního úřadu obce s  rozšíře-
nou působností nebo na  Minis-
terstvu vnitra v Praze. K vyřízení 
dokladů se můžete objednat také 
přes telefonní linku kontaktního 
centra magistrátu 844  121  314 
nebo 599 499 311. 

Na přepážkách oddělení občan-
ských průkazů a  cestovních do-
kladů Magistrátu města Ostravy 
v budově v Gorkého ulici 2 (naproti 
bývalému hotelovému domu Jind-
řich) můžete žádost podat kterýko-
liv pracovní den, a to PO, ST 7.30 
– 17.30 hodin, ÚT, ČT 7.30–16.00 
hodin a PÁ 7.30–12.00 hod in. 

U žádostí o vydání občanského 
průkazu nebo cestovního dokla-

du ve  zkrácené lhůtě do  24 ho-
din je jeho převzetí možné pouze 

na  Ministerstvu vnitra v  Praze, 
adresa Na Pankráci 72, Praha 4.
Úřední hodiny PO, ST 8–17 
hodin, ÚT, ČT 8–16 hodin, PÁ 
8–15 hodin. U dokladů vydaných 

ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních 
dnů si jako místo převzetí můžete 
také zvolit úřad, u kterého jste si 
žádost podali, nebo Ministerstvo 
vnitra.  (red)

Občanský průkaz Vydání do 30 dnů
Vydání do 5 pracovních 

dnů
Vydání do 24 hodin
v pracovních dnech

Občané mladší 15 let 50 Kč 300 Kč 500 Kč

Občané starší 15 let
Dle důvodu podání 
žádosti (0–200 Kč) 500 Kč 1000 Kč

Cestovní pas Vydání do 30 dnů
Vydání do 5 pracovních 

dnů
Vydání do 24 hodin 
v pracovních dnech

Občané mladší 15 let 100 Kč 1000 Kč 2000 Kč

Občané starší 15 let 600 Kč 3000 Kč 6000 Kč

POSLEDNÍ společnou fotografi i pořídili zastupitelé v přestávce červnového jednání zastupitelstva před ob-
řadní síní radnice. Bude jim připomínat čtyři roky, které strávili ve volených funkcích. O jejich dalším působení 
rozhodnou říjnové volby.  FOTO /  ARCHIV

A kolik vás doklady vydané ve zkrácených lhůtách budou stát?
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Výstava s osmičkami

Století významných osmiček 
v  městském obvodu Ostrava-Jih 
– tak se jmenuje výstava, jež ma-
puje nejvýznamnější „osmičková 
výročí“, která se dotkla i  našeho 
obvodu. Zájemci se dozví infor-
mace o  průběhu 1. světové války 
a vyhlášení Československa v roce 
1918, o  slavnostním předání Jubi-
lejní kolonie dělníkům VŽ v  roce 
1928, o Mnichově a jeho dopadech 
na podzim roku 1938. Dále přiblíží 
tzv. Vítězný únor 1948 a  okupaci 
v srpnu 1968. Výstavu zahájí verni-
sáž v kině Luna 21. srpna v 17 ho-
din. „Návštěvníci zhlédnou nejen 
řadu zajímavých snímků z našeho 
obvodu a města, ale také otisky au-
tentických dokumentů,“ láká kro-
nikář obvodu Petr Přendík.

  (red) REPRO / JIŽNÍ LISTY

Sokolky ukázaly, že na věku nezáleží

Objezd rozkvetl 8800 rostlinami
Tradiční místo konání velkolepé-

ho novoročního ohňostroje na Horní 
ulici v  městském obvodu Ostrava-
-Jih nově potěší pěknou podívanou 
také od jara do podzimu. Díky čer-
stvé výsadbě 8800 rostlin na  ploše 
1100 m2 bude kruhový objezd po-
stupně různobarevně rozkvétat až 
do  října. Mezi 24 druhy najdeme 
například krásnoočka, třapatky, ko-
satce, astry nebo dobromysl.

O kruhový objezd na Horní uli-
ci se doposud staraly Ostravské 
komunikace. Po  svěření do  péče 
městského obvodu byl osázen 
a  o  jeho údržbu, včetně květi-
nových záhonů, se budou starat 
Technické služby Ostravy-Jihu.

„Vysazení trvalek předcházela 
příprava záhonů, včetně chemic-
kého odplevelení porostu. Cel-
kově bylo vysazeno 8800 kusů 
rostlin, 24 druhů. Za  provedené 
práce zaplatil obvod 587  653 ko-
run,“ uvedl místostarosta Fran-
tišek Staněk s  tím, že čerstvě 
založený záhon po  obvodu celé-
ho kruhového objezdu potřebuje 
chvíli čas, než rozkvete do  plné 
krásy. „Věřím, že bude těšit oby-
vatele i návštěvníky našeho obvo-
du a  nestane se terčem krádeží, 
jako osázené květináče na  ná-
městí SNP v  Zábřehu,“ doplnil 
Staněk.  (gg)

FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

O  tom, že cvičit se dá v  kaž-
dém věku, přesvědčila přihlížející 
u  výškovické restaurace Koliba 
dvacítka sokolek. Nejmladší bylo 
teprve 57, nejstarší nedávno osla-
vila 81 let. Nejdříve se posilnily 
pivečkem a  pak vytáhly z  baťůž-
ků šátky a míče, seřadily se a pod 
taktovkou Marty Šťástkové a Sva-
tavy Nováčkové se s chutí pustily 
do cvičení. Country tance vystří-
dalo cvičení s míči, které na závěr 
létaly k  nebi, aby byly s  jistotou 

chyceny do  rukou cvičenek v  bí-
lých tričkách.

„Obě skladby jsme nacvičovaly 
od února. Příprava nebyla složitá, 
nejdříve jsme vybraly hudbu a po-
dle ní jsme udělaly sestavu jedno-
duchých cviků,“ uvedla autorka 
cvičení s míči Marta Šťástková. 

Jednapadesát žen, které cvičí pod 
hlavičkou TJ Sokol Výškovice, se 
schází jednou týdně od 17 do 18 ho-
din v ZŠ Kosmonautů. Občas spolu 
vyrazí na  turistický výlet, smaží 

vaječinu nebo si zahrají bowling. 
Pravidelně v  červnu se pak sejdou 
v restauraci Koliba, kde zakončí se-
zonu nacvičenou sestavou a  pose-
zením nad grilovanými dobrotami.

„Cvičení se ženám moc po-
vedlo! Líbí se mi, že si dokážou 
na cvičení najít čas a nebojí se vy-
stoupit na veřejnosti,“ ocenila vy-
stoupení sokolek místostarostka 
městského obvodu Věra Válko-
vá, která se akce také zúčastnila.
  (sed) FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ
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Počet dětských hřišť roste, nároky na údržbu také
 � Budování dětských hřišť 

na Jihu patří k dlouhodobým 

záměrům vedení radnice. 

„Tuto prioritu jsme si vytyčili 
už před čtyřmi lety. Deset ze za-
mýšlených   jednačtyřiceti máme 
hotových, další víceúčelové hři-
ště v  Hrabůvce na  ulici Aviatiků 
se v  současnosti dokončuje,“ 
vypočítává starosta městského 
obvodu Martin Bednář s  tím, že 
už nyní jsou připraveny projekty 
na vybudování hřišť na Jugosláv-
ské ulici v  Zábřehu, 29. dubna 
ve Výškovicích a u ulic Provaznic-
ké a U Haldy v Hrabůvce. 

Kromě toho se ještě letos mo-
hou maminky s  malými dětmi 
těšit na  13 minihřišť, dalších 
plánovaných 7 vznikne v  příštím 
roce. 

Do plánování se zapojují 
i obyvatelé

O  tom, že problematika oby-
vatele Jihu zajímá, svědčí i  počet 
projektů navržených do  partici-
pativního rozpočtu, v  nichž lidé 
navrhovali další herní plochy 
v našem obvodu. 

„Potvrdilo se nám, že náš zá-
měr je správný. Obyvatelé obvo-
du se mohli přímo podílet nejen 
na  tom, kde hřiště vznikne, ale 
také jak bude vypadat,“ doplňu-
je místostarostka obvodu Hana 
Tichánková, která zapojení lidí 
do  zlepšení života na  Jihu pro-
střednictvím participativního 
rozpočtu iniciovala.

Díky projektu Společně tvoří-
me Jih!!! Vzniklo 17 hřišť a  mi-
nihřišť, a  to ve  všech částech 
městského obvodu - tři v  Zábře-
hu, po pěti ve Výškovicích a v Hra-
bůvce a 4 na Dubině a v Bělském 

lese. Další hrací plochy navrhli 
lidé také letos. O tom, které se bu-
dou realizovat, rozhodne zářijové 
hlasování.

Hřiště obcházejí kontrolorky
Se zvyšujícím se počtem hřišť, 

pískovišť a  hlavně moderních 
hracích prvků roste i částka, kte-
rou městský obvod vydá na jejich 
údržbu a  opravy – letech 2015–
2017 radnice zaplatila téměř 
1,3 milionu korun. Všechny 
atrakce musí být pro děti bezpeč-
né, a tak všechna větší hřiště ka-
ždý týden obcházejí kontrolorky. 

„Pravidelně pracujeme na  od-
stranění nedostatků se zhotovite-
li herních prvků v  rámci záruční 

doby. Někdy to trvá trochu déle, 
protože vysoutěžené fi rmy sídlí 
třeba na  druhém konci republi-
ky,“ vysvětluje vedoucí odboru 
dopravy a  komunálních služeb 
Daniel Jeřábek.

Lidé hlásí nedostatky
Přestože zaměstnanci úřadu 

technický stav herních prvků 
pravidelně kontrolují, lidé se vždy 
„postarají“ o  to, aby práce neu-
bývalo. A  tak téměř každý den 
nahlásí někdo z  občanů Jihu, že 
je někde něco v  nepořádku. Ně-
kteří píší přímo na  úřad, jiní vy-
užívají webovou aplikaci Čistota 
na Jihu (www.cistota.ovajih.cz), 
kde mohou sledovat, co se s jejich 

oznámením stalo a kdy byl poža-
davek na opravu vyřešen. 

„Jsme za  každý takový mail, 
který upozorní na  nedostatek, 
rádi. Naši pracovníci nemohou 
být všude,“ chválí oznamovatele 
Daniel Jeřábek.

Lidé se velice často obracejí 
na náš obvod s  tím, že viděli, jak 
někdo ničí herní prvky. „Lidé 
by takové jednání neměli tolero-
vat a  měli by ho okamžitě hlásit 
na  městskou policii. Pokud mají 
mobilní telefony, ať výtržníky vy-
fotografují, aby jim jejich jednání 
neprošlo. Je to majetek nás všech 
a  musíme ho společně chránit,“ 
nabádá místostarosta městského 
obvodu František Staněk.  (sed)

Poděkování hasiči

Rada městského obvodu 
na  svém jednání poděkovala čle-
nu Sboru dobrovolných hasičů 
v  Zábřehu Jaromíru Matýskovi 
za práci, kterou pro obvod a jeho 
reprezentaci udělal. Matýsek ob-
držel 3. května v  Centru hasič-
ského hnutí v  Přibyslavi nejvyšší 
ocenění „zasloužilý hasič“.  (sed)

FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

Školka v Hrabůvce září novou fasádou
 �Děti i rodiče nově vítá budova MŠ Mitušova 6 veselými 

barvami. Realizace zateplení a výměna oken stála sedm 

milionů korun. 

Díky fi nanční úspoře oproti 
předpokládaným nákladům bude 
provedena také rekonstrukce za-
hradních teras, které děti využí-
vají při pobytu na zahradě. 

„Celá původně šedá budova 
nám krásně prokoukla. Díky pa-
tří obvodu, realizátorům stavby, 
ale i  dětem a  rodičům za  trpěli-
vost, neboť rekonstrukce probí-
hala za  běžného provozu školky. 
Jsem moc ráda, že se opraví i naše 
zahradní terasy, které děti často 
využívají při pobytu venku,“ řek-

la Petra Sedláčková, vedoucí uči-
telka MŠ Mitušova 6.

Městský obvod Ostrava-Jih je 
zřizovatelem celkem 30 mateř-
ských škol. „MŠ Mitušova 6 je v po-
řadí čtrnáctá školka s dokončeným 
zateplením. Polovinu nákladů hra-
dil obvod, druhou polovinu jsme 
čerpali z rozpočtu města. Za uspo-
řené fi nanční prostředky ve  výši 
téměř dva miliony korun u školky 
ještě zrekonstruujeme zahradní 
terasy. Do roku 2022 pak chceme 
realizovat zateplení všech zbýva-

jících šestnácti mateřských škol, 
o  které se náš obvod coby zřizo-
vatel stará,“ informoval o  dalších 
záměrech radnice radní pro oblast 
školství Adama Rykala.  (gg)

FOTO / GABRIELA GÖDELOVÁ

DALŠÍ HŘIŠTĚ vzniklo letos u ZŠ Provaznická díky participativnímu rozpočtu.  FOTO / MARTIN GROBAŘ
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Akce Léto na kole se zúčastnilo 
několik stovek cyklistů

Jako vydařenou hodnotí účast-
níci akci Léto na  kole. „Akce se 
nám moc líbila, byla dobře zorga-
nizovaná a s pohodovou atmosfé-
rou. Moc děkujeme:-)  Již nyní se 
těšíme na další ročník :-),“ uvedla 
jedna z cyklistek Jana Zlámalová.

Druhé jízdy, kterou organizu-
je náš městský obvod společně 
s  dalšími městskými obvody, se 
zúčastnilo několik stovek cyklis-
tů nejrůznějšího věku. Největší 
problém jim během jízdy do Hra-
bové, kde byl cíl, činilo horké 

počasí a krmelínský kopec. K vi-
dění byla nejen kola moderní, ale 
také staré kousky, které budily 
zaslouženou pozornost. Akci ko-
runoval koncert zpěváka Petra 
Bendeho. Více fotografi í najdete 
na webu obvodu. (sed)

Trhy a rynek pokračují
I  v  srpnu si lidé budou moci 

koupit čerstvé a  domácí potravi-
ny na tržnici u náměstí SNP v Zá-
břehu. Farmářské trhy můžete 
navštívit od 8 do 17 hodin 9. srp-
na, na  Slezský rynek se můžete 
vypravit 23. srpna.  (sed)

Plavání až do 20 hodin
Od  9 do  20 hodin je otevře-

no koupaliště Vodní svět v  Zá-
břehu, a  to sedm dní v  týdnu. 
Dospělý zaplatí za  celodenní 
vstupenku 130 korun, děti od 
6 do  15 let, senioři nad 62 let 
a  držitelé průkazů ZTP a  ZTP/P 
90 korun, děti do  6 let a  dopro-
vod ZTP/P mají koupání zdar-
ma. Rodinné vstupné (2 dospělí 
a  1 dítě) přijde na  330 korun. 
 (sed)

Nový člen 
zastupitelstva

Novým členem 45členného 
Zastupitelstva městského obvo-
du Ostrava-Jih se 7. června stal 
Michal Domašík z  KDU-ČSL. 
Nahradil Jiřího Dostála, který 
rezignoval na  funkci zastupitele 
na vlastní žádost.  (sed)

Hřiště jsou otevřena
I  v  srpnu jsou na  Jihu pro děti 

otevřena hřiště škol a  školek. 
V  srpnu už bude přístupné také 
dopravní hřiště u  mateřské školy 
Mjr.  Nováka a  u  základní školy 
Klegova, která byla v červenci uza-
vřená. Přehled všech hřišť, včetně 
provozních řádů, je k  dispozici 
na webu městského obvodu.  (sed)

Přírodní park je hotový
Přírodní park Hrabovjanka, 

který se nachází na konci Mlynář-
ské ulice v  blízkosti cyklostezky 
vedoucí k  řece Ostravici, se ote-
vřel v Hrabové. „Park je budován 
nejen renomovanými fi rmami, 
ale hlavně se zapojili obyvatelé 
Hrabové, což je v  dnešní době 
velmi nezvyklé,“ uvedla za  orga-
nizátory parku Jana Batelková. 
 (sed)

In-line dráhy jsou delší
Od  začátku prázdnin začala 

sloužit lidem nová, druhá část in-
-line areálu U  Cementárny v  blíz-
kosti Ferony. Nově je k  dispozici 
1600 metrů drah, tenisové kurty, 
skate park, hřiště pro parkour 
a  pumptracková dráha. Přibyla 
i odpočinková místa, zázemí a dal-
ší parkování. Areál, o který se bude 
starat společnost Sareza, bude ote-
vřen celý rok, i v zimě.  (sed)

V Zábřehu vznikne Městečko bezpečí
V Ostravě vznikne Městečko 

bezpečí. Bude poblíž areálu IVC 
v  Zábřehu na ploše mezi Marko-
vou ulicí a obchodním centrem 
Avion Shopping Park Ostrava. 

Nejen děti se tu naučí reagovat 
na krizové situace a dozvědí se
o prevenci. Součástí městečka bude 
12 objektů s tematickou náplní – 
hasičský, policejní, záchranářský, 
mimořádných událostí, objekt vje-
mů, životního prostředí, jedovatá 
zahrada, jezírko, lanové centrum, 
domov, altán a horolezecká stěna. 

Po Karlových Varech to bude 
druhé podobné zařízení v  České 
republice.  (sed)

Aplikace o koupalištích a rozhlednách
 �Další dvě nové aplikace jsou k dispozici na webu Moravsko-

slezského kraje. Zvou k návštěvě koupališť a rozhleden v regionu. 

Aplikace Koupaliště zve 
k  návštěvě celkem 52 veřejných 
bazénů a  plováren, ale také 
22  přírodních vodních ploch 
v  kraji. „Smyslem aplikace je 
spojit jednotlivá koupaliště s ma-
pou. Lidé tak ve  svém mobilu 
nebo tabletu vidí fotografi i místa 
ke  koupání, dočtou se základní 
informace a  mohou se proklik-
nout k  webovým stránkám, kde 

se dozvědí otevírací dobu i ceník 
koupaliště. U vodních ploch jsou 
k  dispozici odkazy informující 
o  kvalitě vody v  dané lokalitě, 
což je určitě velmi užitečné,“ řekl 
náměstek hejtmana kraje pro ces-
tovní ruch Jan Krkoška.

Druhá mapová aplikace Roz-
hledny nabízí přehled míst 
v  Moravskoslezském kraji, která 
nabízejí atraktivní vyhlídku. Tu-

risté se díky aplikaci dozvědí, kde 
přesně rozhlednu nebo vyhlíd-
kovou věž najdou, kdy ji mohou 
navštívit, jak je vysoká, nebo do-
konce kolik má schodů. Obě nové 
aplikace, stejně jako ty předcho-
zí, které jsou na  krajském webu 
k  dispozici, se nemusí stahovat. 
Stačí jen mít internetové připoje-
ní. A jsou zdarma. 

Další aplikace na  stránkách 
kraje přinášejí informace o  pi-
vovarech, památkách, kempech 
a chrámech.  (sed) 

TAK BY MĚLO vypadat Městečko bezpečí.  REPRO / JIŽNÍ LISTY
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Bývalí sportovci, trenéři a dobrovolníci dostali vyznamenání
V  předvečer konání 57. Zla-

té tretry Ostrava se 12. června 
v Clarion Congress Hotelu Ostra-
va uskutečnilo slavnostní předání 
medailí, čestných odznaků České 
unie sportu a  čestných uznání 
České tělovýchovné unie. Dále 
Ostravská tělovýchovná unie po-
děkovala rozhodčím, trenérům 
a  organizačním pracovníkům 
v oblasti sportu. 

Medaile, odznaky, čestné uznání 
a  poděkování předávali Rostislav 
Neurvirt, předseda tělovýchov-
né unie Ostrava, Martin Bednář, 

místopředseda Ostravské tělový-
chovné unie, starosta městského 
obvodu Ostrava-Jih a člen Výboru 
pro tělovýchovu a  sport Zastupi-
telstva Moravskoslezského kraje, 
a  Vladimír Stuchlý, člen komise 
Rady statutárního města Ostrava.

Mezi oceněnými byl napří-
klad bývalý hokejista František 
Černík, běžkyně Táňa Kocem-
bová-Netoličková (na snímku), 
zápasník Vítězslav Mácha nebo 
předseda Výkonné rady SSK Vít-
kovice Oldřich Zvolánek.  (red)

FOTO / ARCHIV

Přehled významnějších akcí realizovaných v letech 2014 až 2018

Zateplení a opravy střech a půdních prostor:

Vaňkova 46, 48, 50, 52, Ostrava - Bělský Les  3 092 tis. Kč

Klegova 23, Ostrava - Hrabůvka   660 tis. Kč

B. Četyny 2, Ostrava - Bělský Les  1 391 tis. Kč 

Zlepšovatelů 6, 8, 10, 12, Ostrava-Hrabůvka  1 915 tis. Kč

Rekonstrukce bytových domů (komplexní zateplení domů, 
vč. GO střechy, výměny klempířských prvků, vchodových dveří, 
schodišťových oken apod.):

Pavlovova 67, Ostrava - Zábřeh   6 032 tis. Kč

Pavlovova 71, Ostrava - Zábřeh   5 445 tis. Kč

B. Václavka 19, 21 Ostrava - Bělský Les 6 262 tis. Kč

V. Vlasákové 2,4,6, Ostrava - Bělský Les   18 175 tis. Kč

Fr. Formana 51, 53, Ostrava - Dubina  14 900 tis. Kč

Fr. Formana 47, 49, Ostrava - Dubina  12 807 tis. Kč

Opravy v rámci údržby bytového fondu:

Izolace bytových domů proti zemní vlhkosti: Čujkovova 29, 31, Ostrava-
-Zábřeh, Zlepšovatelů 14, 16, 18, 20, 28, 30, 32, Ostrava-Hrabůvka
Výměny oken v bytech, schodišťových a sklepních oken: Dr. Šavrdy 7, 
9, 11, Ostrava - Bělský Les
Generální opravy rozvodů vody a kanalizace ve společných prosto-
rách bytových domů a bytů, včetně výměny zařizovacích předmětů: 
Rodimcevova 20, 22, 24, 16, 18, 25, 27, 29, Ostrava-Zábřeh, Tylova 4, 
Ostrava-Zábřeh, P. Lumumby 16, 18, 20, Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 20, 
Ostrava-Zábřeh, Velfl íkova 12, Edisonova 5, Ostrava-Hrabůvka
Výměny rozvodů elektroinstalace ve společných prostorách bytových 
domů: J. Škody 1, 4, 7, 9, Tarnavova 6, 8, Pavlovova 67, Jubilejní 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, Ostrava-Hrabůvka, Slezská 11, 13, Ostrava-Hrabůvka, 
Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh, Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh, 
Výměny stávajících měřičů tepla a stávajících vodoměrů za nová 
měřidla s rádiovým modulem

Postupné čištění fasád již zateplených bytových domů od řas, mechů 
a lišejníků. Toto čištění bylo zahájeno u bytových domů typů G 57, kde tyto 
domy jsou nejvíce zasaženy. 

Odbor bytového hospodářství 2015-2018

Nemovitosti k pronájmu najdete na internetu
 � Radnice městského obvodu patří k největším pronajíma-

telům bytů v Česku. Odbor bytového hospodářství má ve své 

správě 313 bytových domů s 5255 byty. 

Kromě toho pronajímá 163 ne-
bytových prostor v  bytových do-
mech a 45 samostatných objektů, 
a  to jak podnikatelům, tak nezis-
kovým organizacím poskytujícím 
sociální služby. Prostory se také 
využívají k  různým společensky 
prospěšným akcím.

Jubilejka a Železňák
Udržovat tak velké množství 

majetku je náročné. Na  opravy 
bytů obvod vydá zhruba 85 milionů 
korun ročně. Postupně se opravují 
střechy, zateplují fasády, vyměňují 
se vchodové dveře, okna v  bytech 
a na schodištích, opravuje se kana-
lizace a  vyměňuje elektroinstalace 
a měřiče tepla a vodoměry.

Každý rok se kompletně zmo-
dernizuje v  průměru asi 300 vol-
ných bytů po  nájemnících, které 

se pak pronajímají dalším nájem-
cům. Například loni bylo kom-
pletně předěláno 301 bytových 
jednotek za téměř 33 milionů.

Jako největší a  nejpovedenější 
investici v  oblasti bytového fondu 
lze hodnotit modernizaci Jubilej-
ní kolonie za  33,5 milionu korun. 
V rámci ní byly v průběhu let 2015-
2017 dokončeny rekonstrukce 
bytových domů na  Edisonově 
a Velfl íkově ulici. Citlivě provedená 
přeměna Jubilejní kolonie byla le-
tos oceněna 3. místem v celostátní 
soutěži o proměnu roku.

Investovat se musí také do neby-
tových prostor. Co se týče investic 
do  nebytového fondu, nejnároč-
nější akcí byla modernizaci vnitř-
ních prostor Železňáku za  37,4 
milionu korun. Objekt dostal nové 
vnitřní i venkovní rozvody elektro-

instalace, vody, odpadů i vytápění 
objektu, zateplil se obvodový plášť 
a barevně sjednotila fasáda.

Jedno místo a pronájmy na webu
Městský obvod také zjednodu-

šil správu bytových záležitostí. 
Nájemci si mohou všechny své 
požadavky vyřídit na jednom mís-
tě – na  odboru bytového hospo-
dářství.

Kromě toho najdou na  webu 
nemovitosti.ovajih.cz nabídku 
volných nemovitostí k pronájmu, 
a  to jak bytů, tak nebytových 
prostor a  garážových stání pro 
automobily a  motocykly. Tato 
aplikace umožňuje stažení a vypl-
nění žádosti o pronájem příslušné 
nemovitosti z  pohodlí domova 
a zájemci mohou být o nových na-
bídkách informováni e-mailem.

V  nejbližším období bude pro 
nájemníky zprovozněna aplika-
ce na  elektronické hlášení oprav 
v bytech a současně žadatel bude 

moci přehledně sledovat, jak jsou 
požadavky vyřizovány. 

Pořádek a bezpečí
Kromě zkvalitňování bydlení se 

vedení městského obvodu snaží, 
aby v obecních bytech bydleli jen ná-
jemníci, kteří se v nich chovají sluš-
ně a  spořádaně, neruší noční klid 
a nedemolují vybavení domů a bytů. 

V  letošním roce jsme proto za-
hájili rozsáhlé kontroly bytů v pro-
blémových lokalitách a neukáznění 
nájemníci budou muset byty opus-
tit. Na základě podnětů nájemníků 
bude v  letních měsících prověřeno 
dalších 150 obecních bytů. V kont-
rolách bude radnice pokračovat.

A poslední novinka - po výběru 
zhotovitele by měly být do  prv-
ních 30 problémových domů, 
v nichž dochází k ničení majetku, 
umístěny také bezpečnostní ka-
mery (píšeme o nich na straně 2). 

Blanka Jaloviecová,  vedoucí odboru 
bytového hospodářství
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Dětský den přilákal 
stovky návštěvníků

U táboráku bylo „fajně“, bude zas

Posezení u táboráku v v pátek tři-
náctého (13. 7.) bylo díky těm, kteří 
se tu sešli, aby si zazpívali a  opekli 
špekáčky, přesně takové, jaké má 
být – pohodové! Táborová hranice 
se rozhoří opět v  pátky 10. srpna
a 24. srpna. Akce se koná u vstupu 

do areálu lesní školy v Bělském lese 
od  19.15 hodin, kytary se rozezní 
od  19.30 hodin. Vstupenky za  30 
korun je možno zakoupit v předpro-
deji nebo na místě, děti do 12 let mají 
vstup zdarma.  (gg)

FOTO / JIŘÍ URBAN

Od září začíná plavání dětí
Jeden z  nejlepších plaveckých 

klubů v  České republice, Klub 
plaveckých sportů Ostrava, bude 
od  září 2018 pořádat plavecké 
zdokonalovací kurzy pro děti 
městského obvodu Ostrava - Jih. 
Kurzy budou probíhat každé 
pondělí v  době od  16 do  19 ho-
din na  bazéně základní školy A. 
Kučery pod vedením zkušených 
trenérů klubu. 

Nabídku, rozdělení dle pla-
veckých dovedností a  přihlášky 
naleznete na  webové stránce 
http://plaveckekurzyostrava.cz/.

Historie KPS Ostrava se píše 
od  roku 1945. V  současné době 
patří klub mezi plaveckou špičku 
v  České republice. Barbora Zá-
vadová, účastnice dvou olympiád 
a nejlepší česká plavkyně, je člen-
kou tohoto klubu. 

„Cítíme zodpovědnost podí-
let se na  podpoře zkvalitňování 
plaveckých dovedností ostrav-
ských dětí. Pořádáním plavec-

kých kurzů se snažíme zvýšit 
všeobecné povědomí o  nutnosti 
zvládnutí základních plaveckých 
dovedností již v  dětském věku. 
 Naším cílem je přiblížit dětem 
plavání jako vhodnou formu vy-
užití volného času sportovní ak-
tivitou s nejnižším rizikem úrazu. 
Zájemcům také nabízíme častější 
účast na trénincích a možnost za-
závodit si,“ uvedl Jan Pala, před-
seda Klubu plaveckých sportů 
Ostrava.  (sed)

Beseda o ženách českých
V  pobočce Knihovny města 

Ostravy na Závodní ulici 47 v Os-
travě-Hrabůvce proběhla 22. 6. 
beseda s  projekcí s  názvem Ženy 
české v rámci projektu Sto let spo-
lu: 1918-2018, který fi nančně pod-
poruje statutární město Ostrava. 
Výtvarnice, kronikářka, Seniorka 
roku 2017 paní Lenka Kocierzová 
nás mistrně a s nenapodobitelným 
projevem sobě vlastním sezná-
mila s  osudy žen z  české historie. 
Od  kněžny Libuše, sv. Ludmily, 
Amálie Mánesové, Zdenky Brau-

nerové jsme se dostali až k  živo-
tům žen dnešních. 

Své povídání doprovodila pro-
jekcí fotografi í a  svých kreseb 
s ženskou tematikou. Devatenáct 
velmi pozorných zájemců růz-
ného věku se zaujetím sledovalo 
její vyprávění, které probíhalo 
v  příjemné atmosféře, s  lehkým 
humorem a  hlavně na  závěr 
s upozorněním, ať my ženy neza-
pomínáme, že jsme rovnocenný-
mi partnerkami mužů. 

Marie Kosková

Budoucí prvňáčci se loučili

Slavnostním pasováním na  ško-
láky se 20. června loučily se svou 
mateřskou školou MUDr.  Emílie 
Lukášové na ulici Mjr. Nováka v Hra-
bůvce dvě desítky dětí, které od září 
začnou navštěvovat základní školu. 
Kromě stuhy, kterou je pasoval rad-
ní našeho městského obvodu Adam 

Rykala, na  ně čekaly také sladkosti, 
které připravila škola s maminkami 
dětí. Účastníci zahradního pikniku 
mohli během odpoledne také zhléd-
nout agility vystoupení, posedět 
na  dekách pod korunami stromů 
nebo si opéct špekáčky.  (sed)

FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ
Dětský den s  Vlastou Korcem, 

který pořádal náš městský obvod, 
přilákal 5. června do  Bělského 
lesa několik stovek dětí s  rodiči. 

Přichystány pro ně byly nejrůz-
nější atrakce a soutěže a na závěr 
nemohlo chybět tradiční opékání 
párků.  (red),  FOTO / JIŘÍ URBAN
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Dětská pouť aneb Den dětí na ZŠ Krestova
 �Oslava Mezinárodního dne dětí nechyběla ani na ZŠ Kres-

tova, kde si mohly všechny děti naší školy bez ohledu na věk 

užít den plný zábavy. 

Letošní ročník dětského dne 
sice neprobíhal přesně v  den 
mezinárodního svátku, ale ani 
5. červen nebyl pro děti o nic méně 
zajímavý, protože se mohly poba-
vit na  „Dětské pouti“ připravené 
za pomoci všech paní učitelek naší 
školy. Dětská pouť sice nenabízela 
atrakce v podobě kolotočů, jak by 
mohlo mnohé napadnout, zato 
spoustu soutěží vytvořených pří-
mo na míru herním nadšencům. 

Nechyběly sportovní soutěže 
typu kriket, tenisové hrátky, střelba 
do  brány, chodicí lano nebo vědo-
mostní soutěže, jako rébus s  příro-
dou, puzzle, či soutěže s  kapkou 

důvtipu jako například přenášení 
vody na  lžíci, neposedné kolíčky či 
soutěž s  názvem „Vytanči míčky“. 
Splnění jednotlivých soutěží přináše-
lo kýžené body, za něž bylo možno dle 
libosti „nakupovat“ ve  speciálním 
pouťovém krámku s  nepřeberným 
množstvím sortimentu. Soutěžení 
a  následné proměňování bodů bylo 
zpříjemněno pěveckým vystoupe-
ním vítězů školního kola Poptalentu. 

Každé dítě odcházelo z  poutě 
se sladkou odměnou za celodenní 
snažení a hlavně s pocitem, že je 
uměním užít si každou etapu své-
ho života, i tu dětskou. 

Monika Eliášová FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Basketbalisté BK Snakes brali stříbro

Basketbalový tým chlapců BK 
Snakes Ostrava věkové katego-
rie U14 se stal pro letošní sezo-
nu 2017/2018 vícemistrem ČR 
v basketbalu, když získal stříbrné 
medaile na MČR v Kralupech nad 

Vltavou. Jediným přemožitelem 
našeho týmu se stal mistr ČR pro 
letošní sezonu Sokol Pražský. 
Tým vedlo naposledy loučící se 
trenérské duo otce a syna Kamila 
a Kamila Vašťákových.   (red)

  Děti dětem aneb Pomoc Malawi
 � Byla jednou jedna škola a ta třetím rokem rozdávala 

radost a úsměv dětem v Malawi. 

Letošní magické číslo tři, trojí 
opakování spolupráce s  Interna-
tional Humanity a panem docen-
tem Rastislavem Maďarem, v nás 
vzbuzuje pocit, že jsme opravdu 
v  pohádce. V  dění, kdy dobro 
v  podobě solidarity a  pomoci 
slabšímu vítězí nad zlem, neleh-
kým osudem dětí v Malawi. Hrdi-
nové s  dobrým srdcem, stateční, 
pracovití, trpěliví a chytří se smy-
slem pro spravedlnost prostupují 
všemi obrázky, které naši žáci pro 
své kamarády namalovali. Vyvo-
lávají emoce, mají nepopsatelnou 
vypovídací hodnotu. 

Výtvarné práce se během čer-
vence ocitly v  Malawi v  jihový-
chodní Africe. Čekala je daleká 
cesta, na  níž se plnily nelehké 
úkoly. Cesta, kdy se kresby tváří 
v tvář setkají s místními životními 
podmínkami, ale také cesta naděje 

plna radosti, úsměvů, poděkování 
a víry v  lepší budoucnost. Rovněž 
v  letošním roce opět podala po-
mocnou ruku paní Alena Šlajerová 
z Plzně, za což jí srdečně děkujeme. 
Svými výrobky již poněkolikáté 
rozzáří dětská očka našich kama-
rádů. Všichni naši žáci společně 
věnují 6000 korun získaných pro-
dejem vlastních výrobků na  ve-
likonočním jarmarku v  místní 
základní škole. Náramky z korálků 
žákyně Evy Kovářové zkrášlí ruce 
osmdesáti dětí. Obrázky by měly 
tentokrát dekorovat školu v Tonde. 
Dodání školních potřeb podpoří 
vzdělávání místních dětí. Penízky 
pomohou přesně tam, kde to škola 
potřebuje nejvíce. Naše koordiná-
torka, paní učitelka Tereza Krčíko-
vá, mající na starosti školní projekt 
v  Africe, společně s  námi všemi 
vítězství vybojuje.  (red)

Modrá fotografi e získala první místo
Důvod k  oslavám mají v  Ma-

teřské škole Paprsek v  Hrabůvce. 
V dubnu se zúčastnili fotografi cké 
soutěže v  rámci Modrého dne vě-
nované celosvětové kampani Poro-
zumění autismu a její fotografi cký 
kroužek Fotím, fotíš, fotíme získal 
v kategorii Skupiny v modrém prv-
ní místo za cyklus Už cesta je cíl.

„Původ úspěšné fotografi e je 
v  celodenním projektu MŠ Papr-
sek „Otvírání studánek“ kona-
ném v  Bělském lese. Chtěli jsme 
naše děti seznámit s tradičním li-
dovým zvykem „otevírání a čiště-
ní studánek“. Děti zvládly hrstku 
informací o studánkách, pustily si 
lodičky po proudu, předškoláci si 
na pařezu zahráli krátké pexeso se 
zvířecími stopami, a to vše laděné 

do modra,“ řekla ředitelka mateř-
ské školy Natalie Kaštovská.

Ve stejné kategorii bodovala 
i další škola z Jihu, a to Základní 
škola Kpt. Vajdy v  Zábřehu, kte-
rá skončila na druhém místě. Její 
Den s  modrým míčkem získal 
také 3. místo v  kategorii Svět je 
modrý.  (sed)

FOTO / ARCHIV MŠ PAPRSEK DĚTI ZŠ a MŠ Alberta Kučery FOTO / ARCHIV ŠKOLY

FOTO / ARCHIV KLUBU
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Hrabůvecké gymnázium zvítězilo v superfi nále soutěže
 �Absolutním vítězem soutěže JA studentská fi rma roku se 

stala JA Firma SMESH z Gymnázia Hrabůvka v Ostravě, kte-

rá získala první místo v superfi nále 31. 5. v Praze. Zajistila 

si tak postup do evropského fi nále JA Company Of Th e Year 

Competition v srbském Bělehradu. 
Produktem této studentské 

fi rmy je prodej inovovaného 
vaku, který má za úkol zkvalitnit 
úroveň cestování. Pořadatelem 
soutěže je nezisková organizace 
Junior Achievement, jejíž českou 
kancelář založil v roce 1992 zná-
mý podnikatel Tomáš J. Baťa. 

Studentská fi rma SMESH letos 
sbírala jeden úspěch za  druhým. 
Kromě vítězství v superfi nále získa-
la také první místo na  stejnojmen-
ném soutěžním veletrhu, který se 
uskutečnil v  dubnu v  pražské Ga-
lerii Harfa. Soutěže se zúčastnilo 

celkem 40 studentských týmů, pět 
nejlepších potom postoupilo do su-
perfi nále. Tým SMESH navíc zví-
tězil i  ve  speciální vedlejší soutěžní 
kategorii „Nejlepší výroční zpráva“. 

„Jsem na  naše studenty moc 
pyšná. Od  začátku byli nadšení 
a  motivovaní vyhrát. Jejich pro-
dukt - inovovaný vak, který má 
za  úkol zkvalitnit úroveň cesto-
vání,   je dobře vymyšlený a  má 
smysl. Skutečnost, že právě naše 
škola je v  této soutěži mnoho let 
na  stupních vítězů si vysvětluji 
tím, že jsme skvělý tým. Po celou 

dobu mi pomáhá konzultantka 
Vendula Margaretis Rechová, 
která má se soutěží sama vel-
kou zkušenost, a  to přímo jako 
naše první reprezentantka v  ev-
ropském fi nále v  Berlíně v  roce 

2007. Ačkoliv se může zdát, že je 
nespravedlivé, že zvítězí jen naše 
škola, všichni máme stejné šan-
ce,“ prozradila pedagožka Taťana 
Szlaurová z Gymnázia Hrabůvka 
v Ostravě.   (red)

FOTO / ARCHIV SOUTĚŽE

Májové veselí na ZŠ Krestova
 �„Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas…“  

Tyto verše uvedly první ročník školní akce s názvem Májové veselí.

Májové veselí byl jeden z prvních 
větších projektů vycházející z nápa-
dů žáků přednesených na zasedání 
žákovského parlamentu „Má to 
smysl“. Původně se mělo jednat vý-
lučně o karneval, avšak jak všichni 
víme, ten spadá do  období maso-
pustu, a  tak bylo nutno vymyslet 
vhodnou alternativu. Jelikož je naše 
škola umělecky zaměřena (výtvar-
ná a hudební výchova), hledali jsme 
inspiraci právě v  umění. Osobnost 
Karla Hynka Máchy, období květ-
na, studentské oslavy majáles se 
staly výchozí platformou pro vy-
tvoření hudebně-tanečního pořa-
du s  prvky zábavy a  také edukace. 
Tvorba akce takového rozsahu vy-
žadovala vhodného organizačního 
partnera, kterým se nakonec stal 
Školní časopis a tým dobrovolníků 
z osmých a devátých tříd. 

Týdny plánování, týdny psaní 
scénáře, týdny nácviku, hodiny 
obětovaného volného času, to vše 
vyvrcholilo ve dvou dnech 2. a 7. 
května. Jak žáci vyššího stupně, 
tak žáci stupně nižšího se stali 

přímými účastníky oslav spoje-
ných s měsícem květnem.   

Májové veselí dalo prostor hlav-
ně samotným dětem. Z  toho dů-
vodu v programu nechyběl tanec 
vicemistryně světa v  disco dan-
ce, taneční číslo školní skupiny 
vytvořené spontánně dětmi, pě-
vecké vystoupení talentovaných 
děvčat osmého ročníku či množ-
ství pohybových i  vědomostních 
soutěží a taneční diskotéka. 

V  závislosti na  principech kar-
nevalu byla tato akce podmíněna 
účastí v  masce, čímž se podpořila 
kreativita žáků při tvorbě kostýmů. 
Někteří vsadili na  vlastní výrobu, 
někteří navštívili půjčovny a  ve  vý-
sledku se představila pestrá paleta 
masek, z nichž byly vybrány nejlepší 
tři. Vítězné masky získaly titul krále 
Májového veselí a jeho družiny. 

Upřímný potlesk a  radost se 
staly poděkováním za  týdny dři-
ny a příští rok snad na shledanou 
na Májovém veselí!

 Monika Eliášová
FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Martin je nejlepší matematik v Česku
Skvělého úspěchu v soutěži Ma-

tematický klokan dosáhl Martin 
Přikryl, žák páté třídy Základní 
školy B. Dvorského 1. V testu do-
sáhl plného počtu bodů (120) a do-
stal se tak mezi absolutně nejlepší 
soutěžící v celé České republice. 

„Martin je fajn kluk, pro kluky 
i holky dobrý kamarád,“ popisuje 
svého žáka třídní učitelka Lenka 
Šnapková. „Vyniká nejen v  ma-
tematice, ale má skvělý přehled 
i v humanitních oborech a rád čte, 
v současné době například Shake-
speara. Martin má rád výzvy, rád 
soutěží, ale vždycky hraje fair, to 
se mi na něm líbí,“ nešetří chválou 
paní učitelka.

„Pro školu je to historický 
úspěch, rád bych poděkoval jak 
Martinovi, tak paní třídní uči-
telce Šnapkové za  tuto skvělou 
reprezentaci nejen školy, ale i ce-
lého  obvodu,“ uvedl ředitel ZŠ 

B. Dvorského Miloš Kosík. Ma-
tematický klokan je mezinárodně 
koordinovaná soutěž, jejíž 1. roč-
ník se konal v roce 1991 ve Fran-
cii, u nás se soutěží od roku 1995. 
Pořadatelem Klokana v  ČR je 
Jednota českých matematiků 
a fyziků ve spolupráci s Katedrou 
matematiky PdF UP a  Kated-
rou algebry a  geometrie PřF UP 
v  Olomouci, kde se také vyhod-
nocují výsledky za  celou Českou 
republiku.  (jg)

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

DĚTI Z MŠ PŘEDŠKOLNÍ z Výškovic se již třetím rokem zapojily do celo-
školního projektu Zasaď si svou květinu. Nyní se už radují z barevných 
záhonků. Celý projekt je zaměřen na polytechnickou výchovu a prožit-
kové učení.  (ma) FOTO / ARCHIV ŠKOLY
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Dělám, co mě baví, žiju si svůj sen...
 �K fotbalu jsem se dostala v pěti letech, tedy na podzim 

2006. Začínala jsem u nás na vesnici v Oldřišově a hrála 

jsem jenom s kluky, takže jsem nebyla jediná holka v našem 

týmu, ale v celé soutěži. 
Často vzpomínám na můj prv-

ní trénink, kde jsem vlastně byla 
úplně náhodou díky mému brat-
ranci, který mě na něj vzal. Jsem 
mu za  to do  dneška nesmírně 
vděčná, jelikož právě díky němu 
dnes vím, kudy chci, aby směřo-
vala moje životní cesta. 

Spoluhráči: Holky fotbal nehrají
Po dvou letech v Oldřišově jsem 

začala hrát také za dívčí fotbalový 
klub v Hlučíně, ale tam se mi nelí-
bilo, a proto jsem se vrátila zpát-
ky, kde jsem s  fotbalem začala. 
Po mém návratu si spoluhráči za-
čali říkat, že v  týmu nechtějí mít 
jako jediní holku, a tak vymýšleli 
různé vtípky, abych s  fotbalem 
přestala. Říkali mi: „Holky fotbal 
nehrají. Běž si raději hrát s  pa-
nenkami!“ Mrzelo mě to. Chtěla 

jsem jen dělat něco, co mě tak 
moc bavilo, proto jsem se naučila 
jejich řeči nevnímat a nevzdávala 
jsem se. 

Baník - Bruntál - Olomouc
Ve 12 letech jsem si poprvé zahrá-

la za Baník a byla jsem z toho oprav-
du nadšená, jelikož tomuto klubu 
fandil můj starší bratr a kdysi za něj 
hrál i můj táta. Jenže věci nebyly tak 
růžové, jak se ze začátku zdály být. 
Bylo to velice fi nančně i časově ná-
ročné. Po roce jsem v Baníku skon-
čila a hrála opět jen s kluky. Naštěstí 
už  byli o  něco chytřejší a  konečně 
mě vzali mezi sebe. 

Časem jsem se dověděla, že 
v Bruntálu je tým žen, a přišlo mi 
to jako velká výzva si ve 13 zahrát 
proti dospělým ženám. Bylo to 
jedno z  nejlepších rozhodnutí, 

které jsem mohla udělat, proto-
že jsem se díky tomu dostala až 
do Olomouce, kde jsem si zahrála 
celostátní ligu. Tou dobou jsem 
chodila do 1. ročníku pedagogic-
ké školy v Krnově a myslela jsem 
si, že už nemůžu být šťastnější. 

Rozhodla jsem se pro fotbal
Rok v  Olomouci mi přine-

sl nabídku vrátit se do  Baníku, 
a  jelikož tenhle klub miluji, tak 
jsem bez váhání nabídku přija-
la. Bylo to náročnější, než jsem 
čekala. Vstávala jsem v  pět ráno, 
jel a do  Krnova do  školy, potom 
jsem jela do  Ostravy a  v  11 večer 

jsem se vrátila domů. Po  třech 
měsících každodenního dojíž-
dění jsem začala kolabovat a  mít 
zdravotní problémy. To byl dů-
vod, proč přede mnou stálo zatím 
moje nejtěžší rozhodnutí. Mám 
se vzdát fotbalu, nebo přestoupit 
na novou školu, ztratit kamarády, 
ale dělat něco, co miluji? 

Po  dlouhém rozhodování jsem 
se rozhodla pro fotbal. Teď jsem 
ve škole, která mi umožňuje hrát 
fotbal a  ještě k  tomu v  Baníku. 
Plní se mi tedy sen? Občas si 
říkám, co to dělám, proč jsem 
opustila kamarády a  rodinu? Má 
to vůbec cenu? Být na  všechno 
každý den sama ve třídě plné klu-
ků, ale potom se podívám, kam 
až jsem se z  tak malé vesničky 
u Opavy dostala, a uvědomím si, 
že to všechno má cenu, a rozhod-
ně se nehodlám vzdávat.  Dělám, 
co mě baví, žiju si svůj sen a jsem 
za to vděčná. 

Izabela Kremserová, obchodní 
akademie, MALBA / LUCIE TESAŘOVÁ

Strastiplná cesta za kontrolami aneb Můj orientační běh
 � Je 28. března a já jdu Bělským lesem s dětmi z 6., 7., 8. a 9. A. Jsem tady jediná z béčka. 

Jdeme na orientační běh u ZŠ Kosmonautů. 

Jsme tady a  zjistila jsem, že bě-
žím jako první…super. No nevadí, 
jdu se najíst. O  pár minut později 
přijela moje teta spolu s  druhou 
tetou, které to tu spolu se strejdou 
organizují. Přivítám se s nimi a jdu 
pomalu na start, kde dostanu mapu 
a čekám, až budu moct vystartovat. 

Konečně moje kontrola? Ani náhodou!
„BĚŽ!“ řekla učitelka Bačo-

vicová, která byla jako náš do-

provod. Vyběhla jsem a  hledala 
první kontrolu. Vyběhla jsem 
na  kopeček, kde jsem viděla ně-
jakou kontrolu. Kruci, to není 
moje, musím dolů, ta bude moje! 
Seběhnu dolů…to taky není moje. 
No krucinál už. O  pár metrů dál 
vidím moji kontrolu, no konečně. 
Razím ji a  běžím dál. U  poslední 
kontroly jsem se zasekla a  běžela 
k té, kterou měli kluci, koukám se 
na ni a zjistím, že není moje. Otá-

čím mapu v  ruce, abych zjistila, 
kde je chyba, potom se podívám 
vedle sebe a zjistím, že ty kontroly 
jsou těsně u sebe. Razím a běžím 
do cíle.

Asi budu víc trénovat…
V  cíli se jdu podívat za  ostat-

ními (cíl a  start byly v  podstatě 
na  stejném místě). Potom si jdu 
povídat s  tetou o  tom, jaké to 
bylo, taky jsem se dozvěděla, že 

10. května bude další závod, 
na který určitě jdu. 

Na  vyhlášení jsem zjistila, že 
jsem se neumístila, ale z naší školy 
a z mé kategorie se umístily na prv-
ním místě Katka Vrubelová a na tře-
tím Nikol Ondrušová. Nic jsem si 
z toho nedělala, ale do příště musím 
více trénovat (stejně jsem od té doby 
ani jednou netrénovala, ale pššt). 
Už jdeme do škol y a někteří domů, 
mezi které patřím i já. Doma mam-
ce s  falšovaným zklamáním ozna-
muju, že jsem nevyhrála. 

Bea Vitoslavská, 7. B

Fotbalistou jsem už od narození, v porodnici jsem dostal balon
 �Když se zamyslím, tak se celý můj život točí více méně 

jen kolem fotbalu. Fotbal byl kolem mě už od narození. 

Jako první dárky v  porodni-
ci jsem dostal kopačky a  balon. 
Takže to bylo asi už tehdy určené, 
že budu fotbalista. Dané to bylo 
i  tím, že můj táta byl fotbalista. 
Jako malý jsem si s  tátou hrál 
jen s  míčem. Tak takhle jsem asi 
začal. Na hřišti před domem s tá-
tou. 

První tréninky jsem obrečel
Později, až jsem vyrostl, tak 

kolem tří až čtyř let, už jsem 

hrál sám proti starším klukům, 
bez taťky, který mě kontroloval 
z okna. Protože hrát proti starším 
je pro fotbalistu nejlepší škola. 

Do  mého prvního fotbalo-
vého klubu jménem FC Vítko-
vice mě přihlásili rodiče v  pěti 
letech, ale protože můj ročník 
ještě neexistoval, tak jsem hrál 
s o dva roky staršími. První tré-
ninky byly pro mě těžké v  tom, 
že jsem nebyl zvyklý na  to, že 
když hraju, tak po  mně někdo 

řve, a proto jsem první tréninky 
obrečel. 

V Baníku mě překvapil trénink
Ve  Vítkovicích jsem vydržel 

do  čtrnácti let a  potom jsem se 
přesunul do  svého nynějšího 
působiště FC Baník Ostrava. 
V Baníku hraji už druhým rokem 
a musím říct, že ze začátku to byl 
pro mě šok, jak se tady trénuje. 
Největší překvapení byl kondiční 
trenér a to, že jsem si nemusel no-
sit vlastní balon. Bál jsem se, jak 
mě vezmou kluci, ale bylo to úplně 
v pohodě a teď máme super partu. 

Fotbal celý den
V  současné době je fotbal věc, 

kolem které se točí celý můj svět. 
Ráno hned když vstanu, jedu 
na  trénink, potom jsem chvíli 
ve  škole a  potom mám zase tré-
nink. Když se mě někdo ptá, jak 
mě to může bavit, tak odpo vídám, 
že když to miluješ, tak není o čem 
pochybovat. No a  po  tréninku 
jdeme s  mým bráchou na  beto-
nové hřiště na garážích a nejčas-
těji hrajeme nohejbal nebo fotbal 
proti ostatním klukům. 

Jaroslav Harušťák, 
obchodní akademie
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Fotbalisté ZŠ Klegova vyhráli McDonald‘s Cup

Největší mládežnický turnaj 
v  Evropě, kterého se zúčastnilo 
téměř 80  000  dětí, vyhráli repre-
zentanti ZŠ Klegova. Po  skvělém 
výkonu ve  fi nále 21.  ročníku Mc-
Donald‘s Cupu porazili 4:1 obhájce 
trofeje ZŠ Sever Hradec Králové. 

Za  znělky Ligy mistrů a  pod 
padajícími konfetami převzali 

na Svátku fotbalu v Ústí nad La-
bem za nefalšované radosti velký 
nablýskaný pohár.

„Byli jsme kombinačně lep-
ší, dali víc gólů,“ řekl pro Deník 
nejlepší hráč fi nále Jan Tkačík, 
jenž výsledek zpečetil prvním 
a čtvrtým gólem. Spokojenost ne-
skrýval ani kapitán Maxim Pilař 

a  trenér Radek Halamíček. „Šli 
jsme zápas od zápasu, dohráli to 
až do konce a zapsali se do histo-
rie školy,“ popsal Halamíček.

Vítězní kluci dostali k  nablýska-
nému poháru vstupenku na rozlou-
čení s  kariérou Tomáše Rosického 
a také účast na bundesligovém zá-
pase Borussie Dortmund.  (red)

FOTO / ARCHIV

Konečné pořadí 
21. ročníku 
McDonald‘s Cupu:

1. ZŠ Klegova, Ostrava

2. ZŠ Sever, Hradec Králové

3. ZŠ Heyrovského, Olomouc

Dívky byly bronzové

Nejzkušenější závodnice Aero-
bik klubu Ostrava si z  mistrov-
ství Evropy, které probíhalo 
24.–27. května, odvezly bronzo-
vou medaili. Anet, Kačka, Bára, 
Aďa a Kamča, které trénují v DK 
Akord a  na  ZŠ Klegova, ze sebe 
vydaly maximum při fi nálovém 
večeru, které se konalo v  hotelu 
Thermal v  Karlových Varech. Ze 
semifi nálového kola postupo-
val tým Performance s  tématem 
JUMP STREET 21 ze 3. místa 
a to si také udržel až do fi nále. Vel-
ké poděkování patří choreografce 
a  trenérce Veronice Segetové. 
Tým pojede svůj klub reprezento-
vat v říjnu letošního roku na mist-
rovství světa do Nizozemska.  (jk)

FOTO / ARCHIV KLUBU

Naše školní jídelna fandila hokeji
U  příležitosti konání mistrov-

ství světa v ledním hokeji v Dán-
sku se rozhodly naše pracovnice 
školní jídelny ZŠ a  MŠ Volgo-
gradská 6B v  Ostravě Zábřehu 
pomoci na  dálku našim repre-
zentantům ve  čtvrtfi nálovém 
duelu s  USA převlekem do  ho-
kejových dresů u výdeje školních 
obědů. 

Některým dětem jsme při-
pomněly tento důležitý hoke-
jový zápas. Způsob podpory 
reprezentačních hokejistů měl 
u  dětí veliký ohlas, děti fandily 

u  výdejního okénka a  fotogra-
fovaly se s  našimi kuchařkami. 
Podpora našich hokejistů byla 
doprovázena výbornou fazolo-
vou polévkou, super zapékanými 
brambory a okurkovým salátem. 
I přes tuto podporu na dálku naši 
reprezentanti těsně prohráli, 
přesto jim děkujeme za  výbor-
ný výkon. Tímto bychom chtěli 
poděkovat našim kuchařkám 
za  reprezentaci  školy, kdy se 
opětovně probojovaly do  měst-
ského kola v soutěži Školní jídel-
na zdravě a  chutně. Děkujeme 

jak hokejovým reprezentan-
tům, tak i  paním kuchařkám. 
 Vedení ZŠ a MŠ Volgogradská6B

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Vítkovická gymnastka je mistryní republiky
Velkého úspěchu dosáhla vít-

kovická gymnastka Nela Ště-
pandová. Na  začátku června se 
v  Černošicích ve  sportovní hale 
zúčastnila mistrovství České re-
publiky  gymnastice, výborně za-
cvičila a odnesla si titul mistryně 
republiky v kategorii kadetek.

Soutěže se zúčastnily dvě závod-
nice klubu Karla Adamíková a Nela 
Štěpandová. V  sobotním dopoled-
ním programu se nejprve předsta-
vila v  kategorii kadetek vítkovická 
naděje Nela Štěpandová. Po  kva-
lifi kačních závodech byla největší 
favoritkou soutěže a svou roli v zá-
vodě potvrdila. Všechna nářadí za-
cvičila velmi pěkně, s jistotou a bez 
větších chyb, a  stala se mistryní 

České republiky 2018 
v  kategorii kadetek. Zá-
roveň se kvalifi kovala 
do nedělního fi nále, když 
na bradlech a prostných 
získala v  závodě za  své 
cvičení nejvyšší ohodno-
cení, na kladině obdržela 
druhou nejvyšší známku 
a  na  přeskoku obsadila 
v kvalifi kaci 5. místo.

Odpoledne absolvovaly svůj 
závod juniorky, kde se měla 
představit Karla Adamíková. 
Bohužel se v  rozcvičení na  po-
sledním nářadí zranila. S  boles-
tí achilovky a  paty byla nucena 
ukončit rozcvičení a  závodu se 
nezúčastnila.

V nedělním fi nálovém 
závodě se Nela předsta-
vila na  všech nářadích, 
kde se jí kromě přeskoku 
velmi dařilo. Po  velmi 
pěkně zacvičených se-
stavách se stala mistry-
ní ČR 2018 na  kladině 
a prostných, na bradlech 
získala stříbrnou medai-
li, pouze na přeskoku při 

cukahaře schylmo, kterou zařadila 
poprvé v  závodě, si při doskoku 
„natáhla“ kotníky a k dalšímu sko-
ku již nenastoupila. I tak mohly být 
Nela i  trenérka Monika Prutkayo-
vá velmi spokojené s  dosaženými 
výsledky.  (mp)

FOTO / ARCHIV ZÁVODNICE
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Historie: Půlstoletí od 21. srpna 1968 
 �Doba útlaku 50. let pomalu končila. Díky různým meziná-

rodním i domácím souvislostem proběhla druhá polovina 

60. let ve znamení pozvolného uvolnění. 

Lidé se pomalu začali vyjadřo-
vat ke stavu společnosti, ve které 
žili. A ten rozhodně nebyl dobrý. 
Od  základních nedostatků v  zá-
sobování obyvatelstva až k pošra-
moceným vztahům mezi českým 
a slovenským národem. 

I  v  komunistické straně začaly 
sílit snahy o odvolání generálního 
tajemníka Antonína Novotného, 
kterému byla připisována hlav-
ní zodpovědnost za  tento stav. 
Vše vyvrcholilo v  lednu 1968 
na  zasedání Ústředního výboru 
KSČ, kdy byl Antonín Novotný 
z funkce odvolán a nahrazen Ale-
xandrem Dubčekem. Tímto byl 
nastartován proces, který vešel 
do  dějin jako tzv. „pražské jaro“ 
a skončil srpnovou okupací země. 
Zahájila ho postupná výměna 
funkcionářů na  všech úrovních 
a  obnovení svobody slova. Nové 
stranické a  státní vedení pro-
vádělo demokratizační změny 
ve  společnosti, které spočívaly 
v  předání části rozhodovacích 
pravomocí demokraticky zvole-
ným společenským strukturám. 
Tlak společnosti na  další změny 
postupně sílil a  bylo otázkou, co 
se stane, až se dostane na  hra-
nici ochoty komunistické strany 
k těmto dalším změnám. K tomu 
však nedošlo. Sovětské vedení, 
které v  počátcích vývoj v  Česko-
slovensku podcenilo, bylo nuceno 
v  srpnu 1968 použít vojenskou 
sílu, aby zabránilo dalšímu po-
kračování pražského jara a  jeho 
eventuálnímu rozšíření do  okol-
ních socialistických států. Nasta-
la dlouholetá okupace republiky. 

Mnozí představitelé pražského 
jara se v  zájmu uchování vlastní 
moci sami podíleli na  likvidaci 
zbytků toho pozitivního, co před-
srpnový vývoj přinesl. Ani to jim 
však nepomohlo. Během jediného 
roku byli donuceni vzdát se svých 
posledních pozic a  vedení pře-
vzali noví lidé v  čele s  ambicióz-
ním Gustavem Husákem, dosa-
zeným Moskvou. Nastupující 
70. léta poté proběhla ve znamení 
stranických prověrek a „normali-
zace“ poměrů ve společnosti.

Okupace Ostravy
Obrodný proces byl násilně 

přerušen 21. srpna 1968 vstu-
pem vojsk Varšavské smlouvy 
na  území Československé re-
publiky. Do  Ostravy vjely první 
tanky okolo druhé hodiny ranní. 
Pro Ostravany byl tento krok 
pěti zemí, označovaných dříve 
za  ,,bratrské“, šokem. Invaze se 
kromě  Sovětské armády  zúčast-
nila vojska  Polské lidové repub-
liky,  Maďarské lidové republiky 
a Bulharské lidové republiky. Voj-
ska  Německé demokratické re-
publiky nakonec hranice ČSSR až 
na  výjimky nepřekročila. Přední 
funkcionáři města byli o okupaci 
dopředu informováni. Ostrava 
byla okupována 24. Samaro-Ul-
janovskou motostřeleckou divizí 
genmjr. Grigorije Petroviče Jaški-
na, jež byla nazvaná Železná. 

Příchod okupantů do  města 
vyvolal rozsáhlou vlnu odporu. 
V  ulicích se objevovaly nápisy, le-
táky, plakáty a  výzvy odsuzující 
okupaci. U Nové radnice, NHKG, 

VŽKG, mošnovského letiště a dal-
ších významných objektů se shro-
mažďovaly stovky protestujících. 
To vyvolalo značnou nevoli velení 
okupačních vojsk. Tanky sovětské 
armády byly rozmístěny i  na  dal-
ších strategických místech, mj. 
v Nové Vsi u Odry, na Závodní ulici 
u stadionu VŽKG, u kasáren v Běl-
ském lese a v okolí náměstí SNP.

Dozvuky pražského jara v Ostravě
Sebeupálení Jana Palacha 

16. ledna 1969 vzedmulo v Ostra-
vě vlnu tichého protestu. Několik 
tisíc ostravských vysokoškoláků 
20. ledna uctilo jeho památku. 
Spontánní protesty proběhly 
také po druhém vítězství nad so-
větským mužstvem na  mist-
rovství světa v  ledním hokeji 
ve  Stockholmu 28. března 1969. 
Několik tisíc fanoušků se shro-
máždilo u  Nové radnice a  před 
velitelstvím sovětské posádky 
v  Porubě. Po  těchto událostech 
se skupina předválečných komu-
nistů z  Ostravy rozhodla osobně 
intervenovat v  Praze u  podpo-
rovatele sovětské intervence 
a  ideologa KSČ Vasila Biľaka 
za tvrdší represivní opatření. 

Jednou z  posledních akcí, kte-
ré byly již jen ozvěnou poraže-
ného pražského jara, byl mítink 
u  domu kultury NHKG v  Zábře-
hu 12. června 1969 za  účasti asi 
500 osob, na  kterém vystoupili 
dramatik Václav Havel, Luděk 
Pachman a  novinář Michal La-
katoš. Kritizována byla posrpno-
vá cenzura, politika, hovořilo se 
o  národní hrdosti a  situaci v  ob-
lasti občanských práv. 

Roční připomínka výročí oku-
pace v srpnu 1969 proběhla v Os-
travě na rozdíl od jiných českých 
měst méně dramaticky. Něko-
lik stovek občanů protestovalo 
a ve VŽKG došlo ke krátké stávce. 
Rozdávány byly letáky a lidé nosi-
li černé smuteční stužky. Pořád-
kové síly tehdy zajistily 151 osob.

Nástup normalizace

Ještě v  závěru roku 1968 pře-
vládal u  většiny ostravských ko-
munistů a široké veřejnosti názor 
o  neopodstatněnosti vpádu oku-
pačních vojsk. Normalizační tlak 
však začal nabírat na síle. 

Na  shromáždění cca 650 členů 
komunistické strany z  Ostravy 
a  okolních okresů ve  vítkovickém 
závodním hotelu 5. listopadu 1968 
obhajoval sovětskou okupaci člen 
ÚV KSČ Vilém Nový: ,,Sovětská 
vojska jsou našimi přáteli, našimi 
spojenci, našimi bratry… A  jestli, 
soudruzi a  soudružky, nám za  to 
někdo říkal, že jsme kolaboranti, 
tak se k tomu hrdě hlásíme… Náš 
život, celý náš boj jsme my, komu-
nisté a  internacionalisté, kolabo-
rovali se Sovětským svazem a díky 
této kolaboraci jsme a  zůstáváme 
socialistickým státem.“ 

Reformní proud byl v  Ostra-
vě postupně likvidován. V  roce 
1969 došlo k čistkám v periodiku 
Nová svoboda. Došlo také k očis-
tě strany. Prvním tajemníkem 
Krajského výboru KSČ byl zvolen 
Miroslav Mamula, který se stal 
symbolem období normalizace 
na  Ostravsku. Prověrkové komi-
se vyškrtly z  ostravské stranické 
organizace téměř 20  000 osob. 
Vyškrtnutí znamenalo zamezení 
postupu v  zaměstnání, případě 
omezení publikační a  umělecké 
činnosti. Nejhorším stranickým 
trestem bylo vyloučení, jež mělo 
za  následek ztrátu zaměstnání. 
Děti vyškrtnutých a vyloučených 
měly omezenou možnost studo-
vat na  vysokých školách. Režim 
již neprožíval vážnější otřesy. 
Lidé si navykli na  pravidelné ri-
tuály, prvomájové průvody, osla-
vy VŘSR a tzv. Vítězného února, 
zapojovali se do  akcí Zet atd. 
Většinou se uzavřeli do soukromí 
a nespokojenost dávali najevo jen 
v úzkém kruhu rodiny a přátel.

Petr Přendík

TANKY v blízkosti náměstí SNP 21. srpna 1968.  FOTO / ARCHIV
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V ČEM BYDLÍME

Naše bytové domy: Věžové domy VP-OS
 �Nepřehlédnutelné a velmi zajímavé - takové jsou věžo-

vé domy VP-OS. Typické jsou především pro Bělský Les, 

najdeme je ale i v Zábřehu. 

Věžové domy VP-OS se stavěly 
od  první třetiny 80. let a  jsou to 
tak jedny z  nejmladších věžáků 
v  Ostravě. Konstrukčně vychá-
zejí z  věžových domů T06B-BTS 
popsaných v květnovém čísle Již-
ních listů. Ze svého předchůdce 
si vzaly to nejlepší a  chyb se vy-
varovaly. Přidaly nové dispozice 
bytů a zejména možnost spojovat 
jednotlivé věžáky k sobě.

Nejvyšší
Panelové domy VP-OS také při-

šly s  jedním nej – jsou to nejvyšší 
hromadně stavěné paneláky v  re-
publice. Paneláky v  pravém slova 
smyslu; složené pouze z velkých žele-
zobetonových dílců – panelů. Výška 
16 nadzemních podlaží je skutečně 
působivá a  nabízí překrásné výhle-
dy. Navíc část domu vystupuje ještě 
o  podlaží výše – v  17. nadzemním 
podlaží se nachází jeden jediný byt, 
který tak má výhodu v  podobě ab-
sence sousedů. Aby toho nebylo 
málo, dům stoupá ještě o jedno pod-
laží výše, tam se nachází strojovna 
výtahů a  jiné technické místnosti. 
Výška 17 obytných podlaží je ma-
ximální, mohou se ale vyskytovat 
i  nižší, 14podlažní verze, ty tvoří 
jakési doplňky 17podlažních verzí 
a vyskytují se pouze v Bělském Lese.

Hradby
Již jsem nakousl, že věžové 

domy VP-OS lze stavět vedle sebe, 
stejně tak jsem i zmínil, že mohou 

mít dvě výškové hladiny. Obou 
těchto vlastností bylo využito 
v Bělském Lese na ulici Jiřího He-
rolda, kde se nachází největší sou-
bor VP-OS v celé Ostravě. Domy 
jsou vzájemně spojeny, každý 
s jinou výškou, tím byla utvořena 
mohutná a  vysoká hradba, půso-
bivě lemující okolí velkého kru-
hového objezdu, kolem kterého je 
obecně koncentrace vysokých pa-
nelových domů. Hradby z  domů 
VP-OS ale nepůsobily rušivě, 
převládala bílá barva, která byla 
oživená červeným pruhem přes 
třetí, čtvrté a šesté podlaží. Červe-
né pruhy tak krásně sjednocovaly 
všech šest VP-OS v lokalitě, které 
tak působily jako jeden ucelený 
soubor. Jednotný nátěr byl vlivem 

zateplení ztracen a  na  nové fasá-
dě byl dodržen pouze na jediném 
domě (J. Herolda 8).  

V  Bělském Lese se na  dohled 
od  předchozích nachází další 
VP-OS, a  to na  ulici Bohumíra 
Četyny. Jedná se o  čtyři domy 
uskupené po  dvojicích, které do-
staly kontrastní nátěr (převládala 
červená barva doplněná bílými 
pruhy). 

Na  sídlišti Dubina máme tři 
tyto věžáky, a  to na  ulici Zdeňka 
Bára. V původním provedení byla 
jejich fasáda bílá s  doplněním 
červených prvků. 

V  Zábřehu se věžové domy 
VP-OS vyskytují v  pěti kusech 
na  ulicích Horymírova a  Břen-
kova. Všech pět domů stojí sa-
mostatně a  dosahuje maximální 
výšky 17 obytných podlaží. 

Výhled na tři světové strany 
Na typickém podlaží se nachá-

zí 5 bytových jednotek, u nejvyš-
ších domů se tak může celkově 
vyskytovat až 80 bytových jedno-

tek. Z  toho důvodu je užito dvou 
tzv. osobo-nákladních výtahů. 
Společné prostory jsou rozděleny 
na  tři části: schodišťový prostor, 
chodba s  výtahy a  dvě uzamyka-
telné chodby s  byty po  stranách. 
Ve  všech společných prostorách 
se nachází denní světlo, a to s po-
mocí důmyslného systému pro-
sklených dveří. 

V  domě zcela převládají byty 
velikosti 3+1, které jsou na  kaž-
dém patře čtyři, každý s  odliš-
nou dispozicí. Nejzajímavější je 
byt „s  výstupkem“ (na  půdorysu 
zeleně), který má výhled na  tři 
světové strany. Právě tímto vý-
stupkem byly k  sobě jednotlivé 
věžové domy VP-OS spojovány. 
Pátým bytem typického podlaží 
je povedený 2+kk se dvěma lod-
žiemi. Příjemným bonusem 
všech bytů je komora na společné 
chodbě.

Pamatujeme si na ně ještě?
Paneláky VP-OS jsou jedny 

z prvních, u kterých se dá skuteč-
ně a pravdivě říct, a to už několik 
let, že jsou zapomenuté. Žádný 
už totiž není v  původním stavu, 
a to ani v jiných městech. Je málo 
fotografi í, například z 90. let, kde 
by byly domy v  původním stavu 
zachyceny. Neexistují prakticky 
žádné detailní fotografi e těchto 
domů před zateplením. Prosím 
proto čtenáře, pokud máte jaké-
koliv fotografi e s  těmito věžáky, 
kontaktujte mně na  e-mailu:
marian@panelaky.info, telefonní 
číslo je na vyžádání v redakci Již-
ních listů. 

Marian Lipták
Značně rozšířenou verzi tohoto 

článku naleznete na webové strán-
ce historie.ovajih.cz.

TROJICE spojených VP-OS na historické fotografi i z Bělského Lesa.
  FOTO / JANA BERGMANNOVÁ

PŮDORYS panelových domů VP-OS.  KRESBA / AUTOR

JEDNA Z MÁLA fotografi í zachycující dům typu VP-OS v původním stavu 
(Dubina).  FOTO / ARCHIV AUTORA

JL_07_2018.indd   19 27.07.2018   13:17:51



20

SOCIÁLNÍ OBLAST

Sejdou se, aby pomohli
Bratři Ebenové, Pavla Flámo-

vá (roz. Čichoňová) v  doprovodu 
komorního orchestru Camerata 
Janáček se sejdou na  benefi čním 
koncertu Charity Ostrava. Vý-
těžek koncertu s  názvem Sešli 
se, aby pomohli, který proběhne 
18. září od  19 hodin v  Divadle 
A. Dvořáka v  Ostravě, poputuje 
na  podporu Hospice sv. Lukáše. 
Zařízení poskytuje specializova-
nou zdravotní péči lidem v závěreč-
ném stádiu života. Poslání hospice 
vychází z  úcty k  člověku jako je-
dinečné a  neopakovatelné bytos-
ti, je kladen důraz na  komplexní 
rozměr péče a snahu o uspokojení 
biologických, psychologických, 
sociálních a  duchovních potřeb 
pacientů služby. Koncert bude mo-
derovat Roman Pastorek.  (sed)

Seniorky z Ostravy-
-Jihu si splnily svůj 
gymnastický sen

Nadšená skupinka starších žen 
ze Zábřehu, Hrabůvky a Výškovic 
nacvičovala hromadnou koeduko-
vanou skladbu ČASPV s  názvem 
Gymnastický sen. K  nácviku se 
scházely po  dobu téměř 10 měsí-
ců v pronajaté tělocvičně ve Staré 
Bělé a  současně se pro dokonalé 
provedení skladby musely zúčast-
nit i několika celostátních secviků 
v  Třeboni. Takto připravené pak 
mohly na začátku července společ-
ně s dalšími cvičenci ČASPV jako 
sesterská organizace vystoupit 
a  důstojně reprezentovat na  XVI. 
všesokolském sletu v  Praze. Sen 
však nekončí – s  heslem „Lepá 
těla, rudá líc, to jsou ženy z  Výš-
kovic“ se dále připravují vystoupit 
s rozšířenou skladbou v roce 2019 
na  16. celosvětové gymnaestrádě 
v rakouském Dornbirnu. (dg)

FOTO / ARCHIV CVIČENEK

Další pár z Jihu oslavil 50 let 
společného života 

 �Na Jihu se daří dlouhole-

tým manželstvím. Příkladem 

mohou být Karla a Pavel 

Fojtíkovi, kteří spolu žijí už 

50 let.

Pan Pavel Fojtík se narodil v roce 
1944 v Hranicích na Moravě, kde 
také odmaturoval na  gymnáziu. 
Po  absolvování hornicko-geolo-
gické fakulty VŠB-TU nastoupil 
do  Ostravsko-karvinských dolů, 
kde pracoval v různých hospodář-
ských funkcích. Poté byl zaměst-
nán v  Revírní bratrské pokladně 
a  na  závěr své pracovní kariéry 
působil jako pedagog ekonomic-
kých předmětů na  Vyšší odborné 
škole AHOL. Od mládí se věnoval 
sportu. Jeho koníčky jsou fi latelie 
a rybaření a s kamarády pravidel-
ně hraje taroky.

Paní Karla se narodila v  roce 
1950 také v  Hranicích na  Moravě. 
Vystudovala gymnázium, střední 
ekonomickou školu a  Univerzitu 
Palackého v Olomouci, obor andra-
gogika. Od roku 1971 pracovala až 
do odchodu do důchodu v různých 

funkcích u jediného zaměstnavate-
le, tím byl OKD Uhlozbyt. Ráda si 
přečte dobrou knihu a stará se o za-
hrádku a pokojové rostliny. 

I  když se oba znali ze společ-
ných aktivit dlouho předtím, tak 
na první rande šli teprve v květnu 
1967. Sňatek uzavřeli 22. června 
1968 v Hranicích a od roku 1969 
bydlí s dcerou Martinou a později 
se synem Pavlem v  podnikovém 
bytě v  Ostravě. V  roce 1986 si 

pořídili rodinný domek v Hrabův-
ce, kde žijí dodnes. Rádi cestují 
i do vzdálenějších destinací a spo-
lečně se starají o  pejska Endyho. 
Velkou radost mají z vnuků Ada-
ma, Mirka, Karolíny a Pavlíka.

Manželé Fojtíkovi si vzájemně 
pomáhají, váží si a ctí jeden dru-
hého, dokázali vytvořit harmo-
nické rodinné prostředí pro celou 
rodinu.  (šz)

FOTO / PETR GRIMM

Spirála otevřela nové pracoviště na Jihu
 �Obecně prospěšná společnost Spirála, která pomáhá 

lidem s duševním onemocněním, otevřela nové pracoviště 

Sociální rehabilitace Na Jihu na ulici Volgogradská 2424/74. 

Pracoviště vzniklo i díky měst-
skému obvodu Ostrava-Jih, který 
Spirále prostor pronajímá.

„Posláním sociální rehabili-
tace je podpora lidí s duševním 
onemocněním, kteří se vlivem 
své nemoci ocitli v nepříznivé so-
ciální situaci a nedokáží ji vlast-
ními silami řešit. Spirála jim 
pomáhá například v tom, aby se 

naučili soběstačnosti a komuni-
kaci. Nejvíce přitom uživatelům 
prospívají rozmanité aktivity. Je-
jich cílem je, aby se cítili užiteční 
a dokázali se uplatnit v životě, 
i když mají výrazně ztíženou si-
tuaci,” vysvětluje zástupkyně 
ředitelky společnosti Spirála 
Eva Krestová. Pomoc Spirály 
vyhledávají nejčastěji lidé s bipo-

lární afektivní poruchou (dříve 
maniodepresivní psychóza), schi-
zofrenií či poruchami osobnosti. 
Součástí nového pracoviště je také 
šicí chráněná dílna se 4 zaměst-
nankyněmi. Zde se vyrábějí např. 
baťůžky, podsedáky nebo kuchyň-
ské chňapky. 

Nové pracoviště Sociální reha-
bilitace Na Jihu je otevřeno v pra-
covní dny od 7 do 16 hodin. Více 
informací je na webových strán-
kách www.spirala-ops.cz.

  (red)

Řecký večer se v kulturním domě Akord vydařil
Červnový Senior klub se konal 

na zahradě za kulturním domem 
Akord v řeckém stylu. Všichni měli 
možnost ochutnat gyros, tzatziki, 
pitu, slané koláčky plněné špená-
tem, sýrem či pórkem. Atmosféru 
slunného Řecka dokreslily krojova-
né děti z řecké školky a dýdžej nás 
doslova vtáhl na  prosluněné pláže 
Řecka. Řecká obec si letos připo-
míná 70. výročí příchodu Řeků do 
Československa.  (šz)

FOTO / MARTIN GROBAŘ

Proskovjanka v lese
Milovníky dechové hudby čeká 

v  září vystoupení kapely Prosko-
vjanka. Koncert se bude konat 
11. září do  16 do  18 hodin v  areálu 
lesní školy v Bělském lese. Patnáctka 
hudebníků se zpěváky zahraje ob-
líbené hity a  přidá pár swingových 
melodií. Vstup je zdarma.  (sed)
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SOCIÁLNÍ OBLAST

V našem městském obvodu jsou desítky seniorů, kteří v tomto období 

přijímají gratulace k dožitým osmdesáti a více letům. S radostí se při-

pojujeme a všem jubilantům přejeme zdraví a dny prožité v pohodě.

V červenci oslavili významné 

výročí:

František Čech 95 let

Klára Demlová 94 let

Helena Navaříková 93 let

Jarmila Janovská 93 let

Alice Radová 92 let

František Kvasnica 91 let

Vlastimil Perger 91 let

Milouš Lahuta 91 let

Eliška Marková 90 let

Oldřich Flegr 90 let

Olga Danišová 85 let

Mária Filipová 85 let

Alice Flösslová 85 let

Marcela Urantová 85 let

Josef Gazdík 85 let

Ludmila Trajková 85 let

Zdeněk Suchoň 85 let

Eva Kožejová 80 let

Marie Dvorská 80 let

Josef Trunkát 80 let

Hana Niklová 80 let

Blažena Omachtová 80 let

Milan Ševčík 80 let

Marta Servanská 80 let

Vlasta Chodúrová 80 let

Jenka Janšová 80 let

Anna Ondrušová 80 let

Danuše Hrabáková 80 let

Jaroslav Mutina 80 let

Helena Štivarová 80 let

V srpnu oslavili významné výročí:

Vlasta Zezuláková 96 let

Drahomíra Čopová 94 let

Romana Bauerová 95 let

Marie Paciorková 93 let

Bohumil Veselý 92 let

Nadějka Šíchová 92 let

Milada Pavlisková 92 let

Marie Buriánková 92 let

Alenka Jasinská 91 let

Bruno Jurásek 91 let

Jiřina Laryšová 91 let

Liduška Juchelková 90 let

Jaroslav Ermis 90 let

Bohumíra Talandová 90 let

Libuše Suchoňová 85 let

Pavlína Benešová 85 let

František Slanina 85 let

Josef Adamec 85 let

Anna Bočková 80 let

Greta Maňásková 80 let

Marie Putová 80 let

Anastasie Johančíková 80 let

Jiřina Klimošová 80 let

Josef Vrba 80 let

Radim Kadrnka 80 let

Eva Endová 80 let

Věra Míčková 80 let

Brigitta Běčáková 80 let

Soňa Rotreklová 80 let

Věra Cinerová 80 let

Bohumila Habrová 80 let

Marie Minářová 80 let

Milena Čakanová 80 let

Milým oslavencům přejeme pevné zdraví

Stodvouletá žena si ráda pochutná na párcích
 �Krásného jubilea se dožila obyvatelka Jihu paní Marie Ber-

gerová. Dne 29. května oslavila neuvěřitelných 102 let. Jubi-

lantce v ten den přišel do Domova Korýtko, kde oslavenkyně 

žije, poblahopřát i starosta našeho obvodu Martin Bednář.

Seniorka se narodila ještě 
za Rakouska-Uherska, 21. 5. 1916 
v  Dolní Radechové u  Náchoda, 
do  rodiny textilního mistra v  ná-
chodské továrně, maminka pří-
ležitostně vypomáhala u  sedláků 
ve  statku v  sousedství. Měla dva 
mladší sourozence, kteří se ale je-
jího požehnaného věku nedožili. 

Ona sama pracovala v   salonech 
jako dámská krejčová. S manželem 
Adolfem Bergerem měla dvě děti 
– syna Jiřího, který nyní má 80 let 
a  žije ve  slovenském Hurbanovu, 
a dceru Marii (71), jež bydlí od roku 
1968 v Ostravě. Po odchodu do dů-
chodu a  po  manželově smrti se 
paní Bergerová přestěhovala v roce 

1980 do Výškovic, kam za ní dcera 
docházela. Teprve před několika 
lety se rozhodla, že opustí svoji gar-
sonku a  odstěhuje se do  Domova 
Korýtko, kde je spokojená.

„Maminka už hůře vidí a slyší, 
ale stále chodí, byť s pomocí cho-
dítka čí hůlky. Sní všechno, ale 
nejraději si pochutnává na  pár-
cích, hustých polévkách či mase,“ 
vypráví dcera o  své mamince, 
jejíž pleť bez větších vrásek by jí 
mohla závidět nejedna šedesátni-
ce. „Když si sama dojde k lednici 
a  shání se po  jídle, tak víme, že 
je všechno v  pořádku,“ doplňuje 
s  úsměvem vedoucí střediska C3 
Domova Korýtko Josef Chova-
nec, který se společně s ředitelem 
zařízení Janem Seidlerem připojil 
ke gratulantům.  (sed)

MARII BERGEROVÉ přišel poblahopřát také starosta našeho obvodu Mar-
tin Bednář. Na snímku vlevo dcera oslavenkyně.  FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

V září opět začne univerzita pro seniory
Další běh univerzity třetího 

věku začne opět 11. září. Čtyři 
semestry studia se budou konat 
v Hrabůvce, a to v Komorním klu-
bu na  Velfíkově ulici a  ve  střední 
škole Ave Art na Hasičské ulici. 

Program je dvouletý, výuka pro-
bíhá formou přednášek, cvičení, 
seminářů a  exkurzí, a  to zpravidla 

každý týden ve  dvou vyučovacích 
hodinách. Pro studenty jsou připra-
veny například přednášky týkající 
se vnitřní krásy v nás, ovládání po-
čítačů, jazyková výuka angličtiny, 
němčiny, španělštiny, a  dokonce 
čínštiny, dozvědí se, jaké nástrahy 
číhají na  spotřebitele, nebo se za-
měří na vývoj Evropské unie.

Školné na  jeden semestr stojí 
1800 korun, náš městský obvod 
ale hradí studentům s trvalým byd-
lištěm v Ostravě-Jihu 1200 korun.

Přihlášky se podávají do 10. zá-
ří 2018, informace podá Ingrid 
Červeňová na  telefonním čísle 
596  721  488 nebo na  e-mailu: 
ingrid.cervenova@kzoj.cz.  (sed)

Opustil nás nejstarší
obyvatel Jubilejní 
kolonie

Na  své životní cestě potkáváme 
mnoho lidí, ale jen několik z  nich 
zanechá v  našem srdci nesmaza-
telnou stopu. Mnohdy si urputně 
přejeme zdržet je ještě na  chvíli 
mezi námi, i když se blíží čas jejich 
odchodu. Jedním z  těchto milých 
človíčků byl devětaosmdesátiletý 
pan Antonín Blažek, zdánlivě oby-
čejný a skromný občan Hrabůvky, 
který byl po  mnoho let nejen věr-
ným čtenářem pobočky Knihovny 
města Ostravy na  Závodní ulici, 
ale i aktivním pamětníkem a auto-
rem četných příspěvků v  projektu 
Paměť Ostravy, účastníkem téměř 
všech besed v  rámci Klubu přátel 
historie a  literatury, průvodcem 
komentovaných vycházek, člově-
kem nezdolné energie a hlavně po-
slem příkladného lidství. Antonín 
Blažek byl zároveň nejstarším oby-
vatelem Jubilejní kolonie, v  níž žil 
nepřetržitě od roku 1930. Knihov-
na města Ostravy se se svým věr-
ným čtenářem rozloučila dne 13. 7. 
2018 v  obřadní síni v  Ostravě-Vít-
kovicích. Díky vzpomínkám, které 
jí zanechal v písemné podobě, bude 
navždy její součástí. Děkujeme!

 Marie Kosková

FOTO / PETR PŘENDÍK
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KULTURNÍ SERVIS

I náš obvod disponuje zajímavými a maleb-
nými místy, kam je možné zavítat.

Jedním z takových míst je zcela určitě Jubi-
lejní kolonie. Rezidenční perla našeho obvodu 
vznikla v letech 1921-1932 a o její důležitosti 
svědčí i skutečnost, že celkem 23 domů v Ju-
bilejní kolonii má statut kulturní památky. 
Před pár týdny se přeměna Jubilejní kolonie 
umístila na 3. místě celostátní soutěže Má 
vlast cestami proměn. Určitě skvělý výsledek 
jediného ostravského zástupce v této soutěži!

Pokud byla Jubilejní kolonie místem pro 
fanoušky historie či architektury, další místo 
je spíše pro ty známé a přátele, kteří mají rádi 
aktivní trávení volného času. Pro ty jedno-
značně volím Bělský les! Tento 160hektarový 
lesopark přímo vybízí k procházkám po nauč-
ných stezkách, aktivnímu běhu, projížďce na 
kole či na inline bruslích či koloběžce. V po-
sledních letech byl v jižní části lesoparku vy-
budován výukový areál, který je i příjemným 
místem odpočinku pro celé rodiny.

Z dalších zajímavých míst zcela jistě můžu 
doporučit zámek Zábřeh, který se stal cent-
rem dobré gastronomie včetně skvělého piva 
z místního minipivovaru.

Jelikož není možné postihnout úplně vše, 
vřele doporučuji zajímavou pomůcku – Mapu 
ostravských výletů, na níž lze nalézt i zajíma-
vosti z našeho obvodu.

Přeji všem obyvatelům našeho obvodu 
krásné léto!

V našem obvodu máme krásná místa, kam 
chodím se svými přáteli. 

První místo je Bělský les, kde se dá prochá-
zet, ale také sportovat anebo posedět v  pro-
storách k  tomu upravených. Můžeme si tam 
i opéct párky anebo si udělat piknik.

Druhé místo jsou slepá ramena Odry a řeka 
Odra samotná. Krásná, ale krátká procházka 
je z Husarovy ulice až k slepým ramenům. Už 
jsem měla i to štěstí, že jsem mohla pozorovat 
krásného ledňáčka, jak loví rybky. 

Delší a náročnější procházka je pak přímo 
kolem Odry a pak až do Jistebníku, což pěšky 
trvá 2,5 hodiny. Hned na začátku ještě na Hu-
sarově ulici narazíme na hřiště, kde je 6 kurtů 
na tenis, jeden na nohejbal a škvárové hřiš-
tě na kopanou, kde se můžeme i občerstvit. 

Pokračujeme k Odře, přejdeme most a jsme 
v oblasti jistebnických rybníků a lužního lesa. 
Procházka je úžasná zejména na jaře, kdy za-
čínají vodní ptáci hnízdit. To je dobré si vzít 
i dalekohled a fotoaparát.

V parném létě bych své přátele pozvala do 
aquaparku. V zimě pak do Akordu na kulturu 
anebo na ples radnice Ostrava-Jih. Také na 
sport do haly Dubina nebo na hokej do Ostra-
var Arény. No a bruslení na dobře zamrzlých 
slepých ramenech je také úžasné. Přeji vám za 
klub ČSSD hezký zbytek léta. 

Na co bych určitě upozornil, je zeleň Ost-
ravy-Jihu, neopomenul bych kostel svatého 
Ducha, kino Luna, náměstí SNP, snad ob-
chodní centrum Avion Shopping Park i aqua-
centrum. Co bych jistě vyzvedl, je procházka 
největším lesoparkem v České republice Běl-
ským lesem, který se stává chloubou obvodu. 
Jsou v něm místa naučná, i místa k odpočin-
ku, pro sport a příjemné procházky, cestou 
míjíme sady Mladých. Jsou zde místa slunná
i zádumčivá, místa kultury i duchovna. Může-
te se posadit na lavičku a pozorovat les i okolí, 
občerstvit se či si opéci něco k snědku. 

Přeji hezké léto!

Svým přátelům, kteří nejsou z  Ostravy, 
bych se snažil především vysvětlit, že i přes 
to, že v  našem městském obvodě je nejvíce 
ubytoven, nemusí se tady bát. Přes velkou za-
nedbanost některých částí Jihu lze najít mís-
ta, za která se nemusíme stydět. Hrdě bych 
je provedl ulicemi Jubilejní kolonie, kde bych 
je pak vzal na oběd do Ostravarny. Cestou 
zpátky bychom se prošli Bělským lesem, kte-
rý vnímám jako oázu klidu a pohody. V  létě 
si určitě nenecháme ujít osvěžení ve Vodním 
areálu Jih.

Co se týče kultury, určitě bychom si vy-
brali nějaké pěkné divadelní představení 
v DK Akord, koncert v Komorním klubu nebo 
v K-Trio. A na premiéru fi lmu určitě vyrazíme 
do Luny.

Jsem si jist, že našim hostům je v  našem 
městském obvodě co ukázat, škoda jen, že 
některým částem Jihu je lepší se vyhnout. 
Přesto si myslím, že lze z  Jihu udělat místo 
pro klidný a spokojený život. 

Náš městský obvod je velký a žije v něm 
hodně lidí. Je tady spousta míst, kam bych 
mohl své přátele pozvat. Neváhal bych je po-
zvat na kulturní akce do K-Tria nebo do kul-
turního domu Akord. Na sportovní zápolení 
do nové atletické haly, Ostravar Arény nebo 
na zrekonstruovaný městský stadion, který 
se nachází těsně za hranici našeho obvodu ve 
Vítkovicích. Určitě by neodmítli pozvání na 
pivo do malého pivovaru v zámečku v Zábře-
hu. Bydlím ve Výškovicích na ulici 29. dubna 
a zadní vchod domu vede přímo do Bělského 
lesa, jistě by jim přišla vhod procházka po 
areálu lesa a po parku na místě bývalých vo-
jenských kasáren nebo projížďka na kole po 
nové cyklostezce. Je zde ale místo, kam bych 
je nepozval, a to je zbořeniště po areálu Odra 
uprostřed Výškovic, které je trnem v oku ob-
čanů už pěknou řádku let, doufám, že v násle-
dujícím období tento problém vyřešíme.

I díky námi odvedené práci z dřívějška zde 
máme široké spektrum možností, kam vzít 
své přátelé či známé. Pro milovníky aktivního 
odpočinku je zde řada cyklostezek, Bělský les 
a letní koupaliště. Pro milovníky kultury a zá-
bavy máme v obvodě dva kulturní domy, kino 
Luna či možnost procházky v opravené Jubi-
lejní kolonii. Sportovcům můžeme nabídnou 
halu na Dubině, řadu veřejnýc h sportovišť či 
třeba návštěvu hokejového zápasu v Ostravar 
Aréně. S  milovníky přírody můžeme vyrazit 
do Poodří nebo se jen tak projít po březích 
Ostravice. Jih toho nabízí opravdu mnoho -  
a pokud někomu vyhovuje jen tak si sednout 
u piva či na dobrou večeři, máme zde i řadu 
výborných hospůdek a restaurací se svými 
zahrádkami. 

Na která místa či kam byste v našem městském obvodu pozvali své přátele?

 Zeptali jsme se

Karel Malík

zastupitel

ANO 2011

Věra Válková

místostarostka

ČSSD

František Staněk

místostarosta

KDU-ČSL

Zdeněk Hűbner

zastupitel

Ostravak

Josef Graňák

zastupitel

KSČM

Jan Dohnal

zastupitel 

ODS
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Kulturní dům K-TRIO  

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

Společenské akce 
10. a 24. 8. - 19.30 
POSEZENÍ U TÁBORÁKU ve Výuko-
vém centru Bělský les
Občerstvení zajištěno, kytarový 
doprovod ostravští písničkáři Mendoš 
& Míček. Vstupné 30 Kč, předprodej 
KD K-TRIO nebo na místě od 19.15 
hodin. 

21. 8. - 21.00 
LETNÍ KINO NA JIHU 
Bezva ženská na krku - Výukové 
centrum Bělský les 

28. 8. - 20.30 
DĚTSKÉ LETNÍ KINO NA JIHU 
Tajný život mazlíčků - Výukové 
centrum Bělský les
Od 17 hodin doprovodný program 
pro děti.

4. 9. - 20.30 
LETNÍ KINO NA JIHU 
Tátova volha – sportovní areál, 
Svazácká 2, Ostrava-Zábřeh, vedle 
Aquaparku Ostrava-Jih

Vzdělávání, relax, kurzy
7. 8. a  21. 8. - 19.00 
ZUMBA – KARIBIK PARTY 
Přeneste se na Karibské ostrovy 
a zatancujte si zumbu v rytmu salsy, 
cha chi, reggeatonu s Terezou Fuka-
lovou.
Vstupné 60 Kč /jedna lekce/, před-
prodej KD K-TRIO.

28. 8. - 19.00 
SUPERKALANETIKA 
Efektivní statické posilovací cvičení 
přispívá k získání krásné postavy, 
speciální cviky zpevní břicho, hýždě, 
paže a nohy, vymodelují boky, lekce 
vede Ing. Sylva Sládečková.
Vstupné 60 Kč /jedna lekce/, před-
prodej KD K-TRIO.

11. 9. - 16.30 
Zahájení studijního programu UNI-
VERZITA TŘETÍHO VĚKU
Neprofesního celoživotního vzdělává-
ní pro zájemce ve věku 55 let a více, 
kteří neztrácejí zájem o nové poznat-
ky a vědomosti.  Pokud hledáte 
zajímavé vzdělávací aktivity, chcete 
rozvíjet svou osobnost a jste otevřeni 
novým informacím a dovednostem, 
je univerzita třetího věku ideálním 
a plnohodnotným studiem i příjemně 
stráveným časem v kolektivu stejně 
naladěných lidí. Studium trvá dva 
akademické roky, skládá se ze čtyř 
semestrů po 28 vyučovacích hodi-
nách a probíhá formou přednášek, 
cvičení, seminářů a tvůrčích dílen. 

Více informací včetně přihlášky 
a podrobného rozvrhu výuky prvního 
semestru  získáte na recepci KD 
K-TRIO, www. kzoj.cz nebo ingrid.
cervenova@kzoj.cz.
Cena 1800 Kč / jeden semestr, pro 
občany městského obvodu Ostrava-
-Jih 600 Kč. Předprodej KD  K-TRIO.

ZAHÁJEN ZÁPIS DO KURZŮ 
KD K-TRIO/ pondělí–pátek, 8.00 – 
18.00 hodin

Kurzy pro děti: Výuka hry na kyta-
ru, saxofon, keyboard, akordeon, 
Kreslení a malování, Břišní tance, Hip 
Hop, Disco dance, Taneční klub MINI, 
taneční folklorní soubor Malá Mora-
va, Cvičení pro maminky s dětmi.
Kurzy pro dospělé: Kalanetika, 
Superkalanetika, P - Class, Pilates 
s Bosu, Cvičení - prevence bolesti 
zad, Cvičení pro seniory, Cvičení 
na míčích, Jóga, Hatha yoga, Latina 
dance, Fit dance, Zumba, Linie, Body 
styling, strečink a relaxace, Taneční 
pro manželské páry a partnerské 
dvojice, Břišní tance.

Kulturní zařízení Ostrava-Jih nemá prázdniny. 
Připravuje pro vás stále další a další porce plné
 humoru, zábavy a emocí.

 �Dobrou zprávu máme pro diváky, kteří letos nemohli 

osobně přijet na koncert Andrého Rieu v Maastrichtu. Mo-

hou si ho totiž užít v Ostravě-Zábřehu v pohodlí svého kina 

Luna. A letošní téma? Oslava lásky! 

Koncert Andrého Rieu 
„Amore - hold lásce“ je poctou 
lásce k hudbě a také lásce ke dvě-
ma rodinám – jeho ženě, dětem 
a samozřejmě také Orchestru Jo-
hanna Strausse, se kterým vystu-
puje již více jak 30 let. Program 
koncertu navazuje na  vydání 
nového alba „Amore“, které ob-
sahuje Andrého vlastní verze kla-
sických milostných písní ze světa 
populární i klasické hudby. 

Letošní ročník Projekt 100 je 
věnovaný muzikálovému žánru 
s  pečlivým výběrem titulů, který 
představí muzikál v celé jeho šíři 
i  historickém kontextu. Navíc 
jsou všechny divácky atraktivní, 
a  ideální tak pro letní srpnové 
pondělí v  kině Luna. Můžete se 
těšit na  Zpívání v  dešti, jeden 
z  nejlepších muzikálů, které kdy 
spatřily stříbro plátna, na  wes-
tern po  česku Limonádový Joe 
aneb Koňská opera. Dále vás 
zveme na  jeden z  nejslavnějších 
muzikálů z Broadwaye oslavující 
mládí, lásku, svobodu ve  slavné 
fi lmové adaptaci Miloše Formana 
Vlasy a  spektakulární spektákl 
Moulin Rouge pod taktovkou 
Baze Luhrmanna s  nepřekona-

telným soundtrackem a  skvělý-
mi pěveckými i  tanečními čísly. 
Od 2. srpna potěšíme všechny fa-
noušky Toma Cruise, který se vra-
cí do kina Luna jako agent Ethan 
Hunt v  novém blockbusteru 
Mission: Impossible – Fallout. 
Na další návrat tentokrát oblíbe-
né rodiny superhrdinů se může-
te těšit ve  fi lmu Úžasňákovi 2,
kde je hlavní hvězdou Helen, za-
tímco Bob zůstal v  domácnosti 
a  pomáhá Violet a  Dashovi zvlá-
dat každodenní nástrahy „nor-
málního“ života. 

Dne 21. srpna nepropásněte 
premiéru fi lmu Jan Palach, který 
vypráví příběh posledních mě-
síců Palachova života. Ukazuje 
cestu, na níž se z milujícího syna, 
oddaného přítele a citlivého, pře-
mýšlivého studenta fi lozofi e stala 
„pochodeň číslo 1“. Připomeňme 
si společně také padesáté výročí 
okupace vojsk Varšavské smlou-
vy unikátním Československým 
fi lmovým týdeníkem 35/1968 
– Autentické srpnové události 
v 17 minutách, který jsme pro vás 
mimořádně zařadili před hlav-
ní fi lmový program v  kině Luna 
ve dnech 21.–28. srpna. Černobí-

lý snímek působí i s odstupem půl 
století velmi emotivně a připomí-
ná, že se i v době míru může stát 
něco tak zásadního a fatálního. 

V  rámci Filmových osmiček 
připomínajících „osmičková“ 
výročí moderních českosloven-
ských a českých dějin je rok 1968 
zastoupen významným emi-
grantem československého fi lmu 
Janem Němcem. Jeho Déman-

ty noci, které patří mezi nejvý-
raznější debuty československé 
nové vlny, uvedeme v  kině Luna 
30. srpna premiérově v jeho digi-
tálně restaurované verzi. 

Přejeme vám příjemné kulturní 
zážitky, ať už si z  naší letní pro-
gramové nabídky vyberete coko-
liv. Krásné léto!

Renáta Valerie Nešporek, 
Monika Urbanová a Jana Dulíková
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Vzdělávací semináře: Numerologie 
a tarot, Od mandaly k automatické 
kresbě, Energie Reiki jako součást 
života, Harmonizace čaker pomocí 
svící a krystalů, Andělský seminář, 
Astrologický tarot, Životní postoje 
aneb jak spolu vyjít, Výuka anglické-
ho jazyka pro začátečníky i pokroči-
lé. Podrobné informace a rezervace 
na www.kzoj.cz nebo na recepci KD 
K-TRIO.

Výstavy 
Barevná paleta - výstava výtvar-
ných prací žáků ZŠ Krestova 36A
Nabízíme prostory k realizaci výstav. 
Informace na tel. čísle 596 739 225.

Kino LUNA

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

1. 8. - 10.00
LETNÍ BIJÁSEK
HLEDÁ SE PRINCEZNA (Vykradena 
pryncesa: Ruslan i Ljudmila, Ukrajina 
2018). Animovaný / komedie / fanta-
sy, české znění, přístupný, 85 minut. 
Vstupné 50 Kč. 

1.–7. 8. - 15.00
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠE-
RÓZNÍ DOVOLENÁ (Hotel Transylva-
nia 3: Summer Vacation, USA 2018)
Animovaný / rodinný / komedie, 
české znění, přístupný, 87 minut. 
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

1. 8. - 17.30
ANDRÉ RIEU´S 2018 MAASTRICHT 
CONCERT – AMORE MY TRIBUTE 
TO LOVE
André Rieu se vrací na plátna kin 
s koncertem z Maastrichtu 2018. 
České titulky, předpokládaná délka 
145 minut včetně přestávky.
Vstupné 200 Kč, zvýhodněné vstupné 
pro seniory – 160 Kč.

2. 8. – 7. 8. - 17.00 a 8. 8. - 16.30
ÚŽASŇÁKOVI 2 (Incredibles 2, USA 
2018)
Animovaný / akční / dobrodružný, 2D 
formát, české znění, přístupný, 118 
minut. Vstupné 160 Kč, děti 140 Kč.

2. 8. – 7. 8. (mimo 6. 8.) - 19.30
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT 
(USA 2018)
Akční / dobrodružný / thriller, české 
titulky, od 12 let, 147 minut. Vstupné 
130 Kč.

6. 8. - 19.30
PROJEKT 100 - 2018
MOULIN ROUGE (Moulin Rouge!, 
Austrálie, USA 2001)
Muzikál / romantický / drama, české 
titulky, od 12 let, 123 minut. Vstupné 
70 Kč.

8. 8. - 10.00 
LETNÍ BIJÁSEK  
ČERTOVINY (ČR 2018)

Pohádkový příběh pro celou rodinu, 
režie Zdeněk Troška, 101 minut. 
Vstupné 50 Kč.

8. 8. - 19.00
Cinema Italiano
PROFESOŘI ZLOČINU: MAS-
TERCLASS (Smetto quando voglio: 
Masterclass, Itálie 2017)
Komedie / krimi, r. Sydney Sibilia, 
české titulky, od 12 let, 118 minut. 
Vstupné 90 Kč. Ke každé vstupence 
pravé italské rozmarýnové tyčinky 
úplně gratis!

9. 8. – 12. 8. - 15.30 
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE /2D/ 
(Jurassic World: Fallen Kingdom, 
USA, Španělsko 2018)
Akční / dobrodružný / sci-fi , české 
znění, od 12 let, 130 minut. Vstupné 
100 Kč. 

9. 8. – 12. 8. - 18.00
TEMNÉ SÍLY (The Darkest Minds, 
USA 2018)
Sci-fi  / thriller, české titulky, od 
12 let, 104 minut. Vstupné 120 Kč.

9. 8. – 12. 8. - 20.00
MEG: MONSTRUM Z HLUBIN (The 
Meg, USA 2018)
Akční / horor / sci-fi  / thriller, české 
titulky, od 12 let, 113 minut. Vstupné 
110 Kč.

13. 7. – 15. 7. - 15.30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠE-
RÓZNÍ DOVOLENÁ (Hotel Transylva-
nia 3: Summer Vacation, USA 2018)
Animovaný / rodinný / komedie, 
české znění, přístupný, 87 minut. 
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

13. 8. - 17.45
PROJEKT 100 - 2018
ZPÍVÁNÍ V DEŠTI (Singin´in the Rain, 
USA 1952)
Muzikál / romantický / komedie, 
české titulky, přístupný, 103 minut. 
Vstupné 70 Kč.

13. 8. – 15. 8. - 20.00
HOTEL ARTEMIS (Hotel Artemis, 
Velká Británie, USA 2018)
Thriller / krimi / akční / sci-fi , české 
titulky, od 12 let, 93 minut. Vstupné 
100 Kč.

14. 8. - 17.45
DEBBI A JEJÍ PARŤAČKY 
(Ocean´s 8, USA 2018)
Komedie / krimi, české titulky, 
od 12 let. Vstupné 90 Kč

15. 8. - 10.00
LETNÍ BIJÁSEK 
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU (Luis und 
die Aliens, Dánsko, Lucembursko, 
Německo 2018)
Animovaný / komedie / rodinný, 
české znění, přístupný, 90 minut. 
Vstupné 50 Kč.

15. 8. - 17.45
WHITNEY (Whitney, Velká Británie, 
USA 2018)
Dokumentární / hudební / životopis-
ný, české titulky, od 12 let, 
120 minut. Vstupné 100 Kč.

16. 8. – 22. 8. - 15.30
PŘÍBĚH KOČEK (Cats and Peachto-
pia, Čína 2018)
Animovaný / rodinný / dobrodružný, 
české znění, přístupný, 105 minut. 
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč. 

16. 8. – 19. 8. v 17.45 
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
(Mamma Mia! Here We Go Again, 
USA 2018). Muzikál, české titul-
ky, přístupný, 114 minut. Vstupné 
120 Kč.

16. 8. – 19. 8. - 20.00
ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY 
(The Spy Who Dumped Me, USA 
2018)
Komedie / akční, české titulky, 
od 12 let, 117 minut. Vstupné 110 Kč.

20. 8. - 17.45
PROJEKT 100 – 2018
VLASY (Hair, USA, Západní Německo 
1979)
Muzikál / komedie / drama, české 
titulky, od 12 let, 121 minut. Vstupné 
70 Kč.

20. 8. – 22. 8. - 20.15
MISS HANOI (Česko, Slovensko 
2018)
Krimi / drama, režie Zdeněk Viktora, 
od 12 let, 90 minut. Vstupné 130 Kč.

21.–28. 8. - 17.45
Mimořádně zařazujeme před hlavním 
fi lmovým programem:
PŘEDFILM - ČFT 35/68 Autentic-
ké události 21.–28. srpna 1968 
(17 minut). Československý fi lmový 
týdeník 35/1968 má již netypický 
začátek, stejně jako události, které 
popisuje. 

21.–26. 8. - 17.45
JAN PALACH (ČR 2018)
Drama, režie Robert Sedláček, od 
12 let, 124 minut. Vstupné 120 Kč.

22. 8. - 10.00
LETNÍ BIJÁSEK
PRAČLOVĚK /2D/ (Early Man, Velká 
Británie 2018)
Animovaný / rodinný, české znění, 
přístupný, 89 minut. Vstupné 50 Kč.

23.–31. 8. - 15.30 
ÚŽASŇÁKOVI 2 (Incredibles 2, USA 
2018)

Animovaný / akční / dobrodružný, 
české znění, přístupný, 118 minut. 
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

23.–26. 8. - 20.15
EQUALIZER 2 (The Equalizer 2, USA 
2018)
Akční / krimi / thriller, české titulky, 
od 12 let. Vstupné 130 Kč.

27. 8. - 17.45
PROJEKT 100 - 2018
LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ 
OPERA (Československo 1964)
Muzikál / komedie / western / dobro-
družný, přístupný, 95 minut. Vstupné 
70 Kč.

27.–29. 8. - 20.00
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
(Mamma Mia! Here We Go Again, 
USA 2018)
Muzikál, české titulky, přístupný, 
114 minut. Vstupné 120 Kč.

28.–29. 8. - 17.45
CHATA NA PRODEJ (ČR 2018) 
Komedie, režie Tomáš Pavlíček, pří-
stupný, 80 minut. Vstupné 110 Kč.

29. 8. – 10.00 
LETNÍ BIJÁSEK  
V HUSÍ KŮŽI (Duck Duck Goose, USA 
/ Čína 2018)
Animovaná komedie, české znění, 
přístupný, 91 minut. Vstupné 50 Kč.

30. 8. - 18.00
FILMOVÉ OSMIČKY – K VÝZNAM-
NÝM VÝROČÍM ROKU 2018
Mimořádná kolekce vybraných šesti 
celovečerních snímků zastupujících 
roky 1918, 1938, 1948 a 1968 připo-
mínající „osmičková“ výročí moder-
ních československých a českých 
dějin budou vstupovat do kina Luna 
v průběhu celého roku 2018.

DÉMANTY NOCI (Československo 
1964) – premiéra digitálně restauro-
vaného fi lmu. Drama / psychologický 
/ válečný /, režie Jan Němec, 
od 12 let, 64 minut. Vstupné 60 Kč.

30.–31. 8. - 20.00
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL (Česko / Slo-
vensko 2018)
Thriller, režie Karel Janák, od 12 let, 
108 minut. Vstupné 120 Kč.

31. 8. - 17.45
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
(Mamma Mia! Here We Go Again, 
USA 2018). Muzikál, české titul-
ky, přístupný, 114 minut. Vstupné 
120 Kč.

AKORD 

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

19. 8. – 18.00 / Velký sál
TANČÍRNA
Večer pro milovníky společenských 

Nová chuť 
v Restauraci K-TRIO

I o prázdninách mohou lidé vyrazit 
za tradiční českou kuchyní i meziná-
rodními specialitami do Restaurace 
K-TRIO. Kromě příjemného klimati-
zovaného prostředí se mohou těšit 
na nový jídelní lístek připravený 
šéfkuchařkou Dášou Dosedlovou 
inspirovaný jejími gastronomickými 
zkušenostmi z USA a vedoucím 
restaurace Pavlem Břenkem. „Pokr-
my jsou připravovány z čerstvých 
a kvalitních surovin od lokálních 
dodavatelů a v souladu s posledními 
trendy. V nabídce najdete i denní 
menu zpestřené o fi tness variantu. 
Restaurace zajišťuje rautové občer-
stvení pro svatby a rodinné oslavy 
a nabízí i cateringové služby včetně 
nabídky business snídaní,“ doplnil 
Pavel Břenek.  (red)
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tanců. Hudební režie: Vladimír Kož-
doň. Vstupné 99 Kč

LETNÍ FESTIVAL / Zahrada Akordu
Vstup zdarma
POHÁDKOVÉ STŘEDY od 17.00 
hodin
V případě nepříznivého počasí se 
pohádky přesouvají do klubu Akord.

1. 8. - KOVBOJSKÁ POHÁDKA - 
Myška Klárka a veverka Terka 

8. 8. - O BACILINKOVI A KRÁLOV-
NA ŠPÍNA - Divadlo ODUCHAKUCHU

15. 8. - MALOVANÁ ZOO - Divadlo 
KAČ – KAČ 

HUDEBNÍ ČTVRTKY od 18.00 hodin
V případě nepříznivého počasí se 
koncerty nekonají.

2. 8. - GOODWILL – bluegrass
9. 8. - THE ROCK BAND – akustický 
rock
16. 8. - TOLAR - cimbálová muzika 

PRÁZDNINOVÁ CVIČENÍ 
Po celou dobu prázdnin cvičíme 
za zvýhodněné ceny.
Pondělí 19.00 - Zdravá záda
Úterý  10.00 - Antigravity jóga 
18.40 - Antigravity jóga - pokročilí
Čtvrtek 18.40 - Antigravity jóga
Čtvrtek 17.00 - AY FLY Acrobat
19.00 - Power jóga 

PŘIPRAVUJEME
8. 9. – 18.00 / náměstí SNP, Bělský 
les
CYKLOSVĚTLUŠKA 
Charitativní večerní jízda na kole Běl-
ským lesem.

13. 9. – 19.00 / Velký sál
Johnna Adams:
GEDEONŮV UZEL – SpoluHra
Emotivní hra o lásce, mateřství 
a genialitě, která mnohdy bývá přítě-
ží. Očistný rozhovor dvou žen nejen 
o problémech soudobé výchovy. 
Učitelka Heather přijímá nečekanou 
návštěvu, matku jednoho ze svých 
žáků...Hrají: Vilma Cibulková, Kateři-
na Kaira Hrachovcová
Režie: Petr Strnad
Vstupenky v rámci DIVADELNÍHO 
PŘEDPLATNÉHO pro podzim 2018 
i samostatně.

20. 9. – 15.00 / Velký sál 
MISS BABČA 
Soutěž o nejsympatičtější seniorku.
Vstup zdarma. 

26. 9. – 19.00 / Klub Akord 
PĚTKRÁT DO ČERNÉHO – Divadlo 
Devítka
Komediální představení. Vstupné: 
180 Kč / studenti a senioři 90 Kč

AMFI Ostrava-Poruba

Areál letního kina při DK POKLAD
Matěje Kopeckého 675/21, 
Ostrava-Poruba
Tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz
www.dkpoklad.cz
www.facebook.com/dkpoklad

AMFI FEST – 50. výročí amfi teátru 
v Ostravě-Porubě
Kulturní akce pod širým nebem. 
Vstup do amfi teátru vždy 1 hodinu 
před zahájením programu.

3. 8. – 19.00 / hudba + fi lm
50 LET LETNÍHO KINA
19.00 - hudební program – fi lmové 
melodie a písničky v podání akus-
tického muzikantského tria Bratři 
Galiové & friends

21.00 - ČERNÝ TULIPÁN 
Na zahájení AMFI festu promítneme 
fi lm, který se zde uváděl přesně 
před 50 lety v den otevření letního 
kina v Ostravě-Porubě. Historická 
dobrodružná komedie z roku 1964 
s Alainem Delonem v hlavní roli. Pro-
jekce z fi lmového pásu na historické 
promítačce, v původním znění s titul-
ky. Vstupné 50 Kč.

4. 8. – 20.30 / fi lm
COCO
Animovaný hudební fi lm pro děti, 
na který může přijít celá rodina.
Navzdory prazvláštnímu rodinnému 
zákazu muziky se Miguel touží stát 
uznávaným hudebníkem, jako je 
jeho idol Ernesto de la Cruz. V touze 
dokázat svůj talent se Miguel sou-
hrou neuvěřitelných okolností ocitne 
v překrásné a barevné Říši mrtvých. 
Tam potká okouzlujícího šejdíře 
Hectora a společně se vypraví na str-
hující cestu odhalit skutečný příběh 
Miguelovy rodiny. Vstupné 50 Kč

5. 8. – 20.30 / fi lm
PO STRNIŠTI BOS
Osudy hrdinů z Obecné školy v nej-
novějším fi lmu Jana a Zdeňka Svěrá-
kových. Vstupné 50 Kč.

29. 8. – 20.00 / hudba
JAREK NOHAVICA – Koncert
Sólový recitál jednoho z našich 
nejznámějších písničkářů s kytarou 
a heligonkou sestavený nejen ze zná-
mých písní, ale i z aktuálních novinek 
z nového alba Poruba. VYPRODÁNO

30. 8. – 19.30 / divadlo
Antony Jay, Jonathan Lynn: 
JISTĚ, PANE PREMIÉRE! – Divadlo 
Bez zábradlí
Kdyby to nebylo tak k smíchu, bylo 
by to spíš k pláči. Břitká komedie 
o tom, jak se dělá velká politika. 
Nejen v Británii. Nezadržitelný proud 
hlášek a salvy smíchu v nejúspěšněj-
ší britské komedii posledního deseti-
letí! Původně myšlená instruktáž pro 
manažery, demonstrující odstrašující 
chování politiků, si od osmdesátých 
let získala prostřednictvím televizní-
ho vysílání BBC spoustu příznivců. 
Dokonce i mezi politiky. 
Hrají: Karel Heřmánek, Dana Moráv-
ková, Josef Carda, Karel Heřmánek 
jr. / Štěpán Benoni, Petr Pospíchal, 
Ladislav Županič
Režie: Karel Heřmánek, Michal Pavlík
Vstupné 390 Kč.

31. 8. – 19.30 / divadlo
Bruno Druart:
PARFÉM V PODEZŘENÍ – Divadlo 
Radka Brzobohatého
Pět žen. Dva policisté. Jedna mrt-
vola. Jeden luxusní parfém. Hledá 
se vrah. Napínavá francouzská krimi 
komedie rozehrává příběh pěti ses-
ter, do jejichž života zasáhla smrt 
majitelky nedalekého butiku. Všechny 
jsou v podezření, protože okolo slídí 
Oscar Berthomieu, vyšetřující komi-
sař nevšedních zvyků, který vyznává 
ještě nevšednější policejní metody. 
Motiv může mít každá z nich, ale 

alibi, zdá se, nemá žádná. Co skrý-
vají a co skrývá komisař? Bude vrah 
dopaden? A kde se vzala ta vůně 
parfému? Toto a ještě mnohem více 
prozradí Parfém v podezření!
Hrají: Valérie Zawadská, Jana 
Švandová, Simona Postlerová, Jitka 
Smutná, Romana Goščíková, Lukáš 
Burian, Lukáš Malínek
Režie: Jakub Nvota
Vstupné 350 Kč.

1. 9. – 16.00 / pro děti
SBOHEM, PRÁZDNINY!
Zábavný program pro děti s klaunem 
Hopsalínem. Vstupné 50 Kč.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Vstupenky nejsou na konkrétní číslo-
vaná místa.

V případě zakoupení vstupenek 
na obě letní divadla zvýhodněná 
cena: 600 Kč.

Za nepříznivého počasí se divadla 
přesouvají do Akordu v Ostravě-
-Zábřehu se začátkem ve 20.30 hod.

V blízkém okolí letního kina v Porubě 
je omezená kapacita parkovacích 
míst, doporučujeme použít MHD. 
Nejbližší velké parkoviště pro mimo-
ostravské návštěvníky je podél třídy 
17. listopadu pod VŠB-TU.

Doporučujeme sledovat weby a face-
bookové stránky – Akordu i Pokladu, 
kde budou zveřejňovány další aktuál-
ní důležité informace a instrukce pro 
návštěvníky letních akcí v AMFI.

Knihovna města Ostravy 
příspěvková organizace

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

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

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

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

Dr. MARTÍNKA
1.–3. 8. během půjčování
POJĎTE, DĚTI, CESTUJEME 
DO PŘÍRODY
Výtvarná soutěž a kviz. 

2. 8. – 9.00–11.00
NEŽ NAPRŠÍ A USCHNE 
Výtvarná dílna; výroba kouzelné deš-
ťové hůlky k přivolání deště.

6. 8.–17. 8. během půjčování
POJĎTE, DĚTI, CESTUJEME 
ZA DOBRODRUŽSTVÍM
Výtvarná soutěž a kviz.

9. 8. - 9.00–11.00
POD PIRÁTSKOU VLAJKOU 
Výtvarná dílna; vyrábíme pirátskou 
výzbroj pro proplutí nebezpečnými 
vodami.

16. 8. - 9.00–11.00
VELRYBÍ TANEC
Výtvarná dílna; ponořte se do vodních 
hlubin za malou hravou velrybou.

20. 8. – 31. 8. během půjčování
POJĎTE, DĚTI, CESTUJEME 
ZA KULTUROU
Výtvarná soutěž a kviz.

23. 8. 9.00–11.00
PROČ KOLOTOČ 
Výtvarná dílna; vyrábíme závěsný 
vířící kolotoč.

30. 8. 9.00–11.00
MEZI PRSTY
Výtvarná dílna; tvoříme maňásky 
do dlaně pro své malé loutkové 
divadélko.

VÝŠKOVICE
celý měsíc 
GALERIE U LESA 
Z MÉ HLAVY
Výstava obrazů arteterapeuta 
Mgr. Davida Křiváka.

1.–3. 8. během půjčování
RYBY Z OSLA
Tvůrčí dílna; výroba rybičky.

6. 8. – 10. 8. během půjčování
ŠODÓ
Tvůrčí dílna; japonská kaligrafi e.

13. 8. – 17. 8. během půjčování
POZOR, MUMIE! 
Tvůrčí dílna.

20. 8. – 24. 8. během půjčování
ODYSSEOVA PLAVBA
Tvůrčí dílna; výroba lodičky.

27. 8. – 31. 8. během půjčování
VÝLET NA HOUBY
Tvůrčí dílna; výroba košíku.

celý měsíc během půjčování
AHOJ, LÉTO
Výtvarná soutěž.

ZÁVODNÍ
celý měsíc během půjčování
VESELE S PÍSNIČKOU
Kviz o českých písničkách; pro mlad-
ší děti.

celý měsíc během půjčování
JAK ZNÁŠ ČESKOU REPUBLIKU?
Test pro děti od 9 let; v rámci projek-
tu Sto let spolu 1918–2018*.

celý měsíc během půjčování
PRÁZDNINY MÁM RÁD(A) 
Dílna; výtvarné vyjádření pocitů dětí 
v průběhu prázdnin.

GURŤJEVOVA
celý měsíc během půjčování
MÓDA 1918-2018 
Tvůrčí dílna; v rámci projektu Sto let 
spolu 1918–2018*.

celý měsíc během půjčování
O STO LET DŘÍVE
Interaktivní soutěž; v rámci projektu 
Sto let spolu 1918–2018*.

celý měsíc během půjčování
POJĎTE, DĚTI, CESTUJEME 
DO PŘÍRODY

Interaktivní soutěž a tvůrčí dílna.

*Projekt Sto let spolu 1918-2018 
fi nančně podpořilo statutární město 
Ostrava.
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KULTURNÍ SERVIS

Kaplička na Pískových dolech v Zábřehu už zase září novotou. Re-
konstrukce objektu uspěla v loňském roce mezi projekty participativ-
ního rozpočtu Společně tvoříme Jih!!!. Kromě opraveného „kabátku“ 
kapličku ozdobí také dvě sošky, na které přispěli obyvatelé Jihu. Jaké 
to budou, najdete v tajence této křížovky.

Tři luštitele, kteří nám do 15. srpna 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: Ctibor Syrakovský z Pěr-
kova na Staré Vsi a Paskově.  (red)

Křížovka s dárkem

CHARITA OSTRAVA

Čujkovova 3165/40a
700 30 Ostrava–Zábřeh
Tel. 731 131 951, 737 610 758
www.ostrava charita.cz

1.-31. 8. Výstava
Ze života CHS Gabriel

14. 8. – 9.30
Do Krmelína ze Staré Bělé - 
vycházka
Autobusem č. 26 do Staré Bělé, 
pak pěšky lesem, 6 km k restauraci 
Nautilus. Sraz na zastávce autobusu 
Hotel Bělský les.

15. 8. – 14.00
Kavárna pro pamětníky
Loučení s německou dobrovolnicí. 
Pořádá Živá paměť o.p.s.

21. 8. – 16.00 
Odpoledne s písničkou
Písničky s klávesami a klarinetem. 
Hraje Zdeněk a Vašek 

29. 8. – 8.30
Ostravice – výlet
Pěšky 6 km z Čeladné do Ostravice, 
mírné stoupání 2 km. Prohlídka ven-
kovní expozice „Ráj dřevěných soch“. 
Sraz na nádraží Ostrava-Vítkovice

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

ATLETICKÁ HALA 
Badminton – 7.00–21.00 - rezervace 
na www.bembajs.cz

Připravujeme:
3. 12. 2018
SMOKIE – THE SYMPHONY TOUR 
2018
OSTRAVAR ARÉNA
Největší hity britské skupiny Smokie 
ve velkolepé show se symfonickým 
orchestrem.

15. 1. 2019
DISNEY ON ICE
REACH FOR THE STARS

OSTRAVAR ARÉNA
Největší světová lední revue přijíždí 
do Ostravy, představí celosvětový hit 
Ledové království a další nesmrtelné 
postavičky z pohádek Walta Disneyho. 

Myšák Mickey, Myška Minnie, Kačer 
Donald a Goofy vás zavedou do kouzel-
ného pohádkového světa ve velkolepé 
lední show Disney On Ice - Reach 
For The Stars. Objevte magický svět 
Ledového království s Annou, Elsou 
a veselým sněhulákem Olafem a zazpí-
vejte si s nimi Legendární písně jako 
„Najednou“ a „V létě“. 

POZVÁNKA

na otevřenou soutěž – XXVII. ročník
ve středu 12. září HECBOJ
Pro všechny věkové kategorie:

Děti, žactvo, dorost i dospělé – 
muže i ženy

Místo konání: hřiště TJ SOKOL 
HRABŮVKA, ul. Plavecká, Ostrava
Doba soutěží: 16.00-18.00 hodin
Pro účastníky jsou připraveny 
netradiční disciplíny:
Pro děti např. hledání pokladu, 
chytání ryb
Pro žactvo skok v pytli, běhání 
v gumácích, síťky či zabíjení 
hřebíků
Pro dospělé pohánění „ráfku“, 
skok s kufrem, chůze na chůdách 
a mnoho jiných závodů

Přijďte a přesvědčte se sami.

Za nepříznivého počasí budou 
závody v hale – místo tamtéž

Startovné: 20 Kč

Vezměte s sebou: sportovní 
oblečení!
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KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta
Bc. Martin Bednář 599 430 331
Místostarostka
Věra Válková 599 430 410
Místostarosta
RNDr. František Staněk, Ph.D. 599 430 344
Místostarostka
Ing. Hana Tichánková 599 430 344
Místostarosta
Bc. František Dehner 599 430 345
Členka rady
Markéta Langrová 599 430 331
Člen rady
Ing. Adam Rykala 599 430 410
Člen rady
Ing. Otakar Šimík 599 430 331
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469
Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293
Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420
Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268
Odbor fi nancí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260
Odbor dopravy a komunálních služeb Mgr. Daniel Jeřábek 599 430 211
Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar 599 430 207
Odbor bytového a ostatního hospodářství Ing. Blanka Jaloviecová 599 430 256
Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278
Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450
Odbor strategického rozvoje, 
vztahů s veřejností, školství a kultury Ing. Gabriela Tóthová, DiS. 599 430 132
Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289
Oddělení kontroly a interního auditu Ing. Bc. Jarmila Capová 599 430 456
Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395
Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

Můžete nás najít na www.ovajih.cz nebo www.facebook.com/mob.ovajih

Nabídka volných stání pro vozidla

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.

Parkovací objekt Ostrava Podlaží Volná stání pro osobní 
motorová vozidla

01 Fr. Formana Dubina PP

1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 
18, 20, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 
34, 35, 37, 42, 44, 46, 47, 48, 
49, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 62

41 B. Václavka Bělský Les PP 17, 19/1, 20, 41/2

42 B. Václavka Bělský Les
PP 9, 10, 19/2, 22, 33, 41/1, 

41/2

NP 56, 76

PO 6. 8.

Petruškova 14
Volgogradská 10, 
30, 64, 81, 118, 
133
Výškovická 54, 
86, 98
Řadová 18, 34

ÚT 7. 8.

J. Maluchy 75
Plzeňská 10
Dr. Martínka 15
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

ST 8. 8.

F. Formana 21,41
A. Gavlase 18
V. Jiříkovského 
17, 22
J. Maluchy 9, 18
J. Matuška 32
J. Škody 4
V. Košaře 3, 
13, 27

ČT 9. 8.

Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 
12, 15
Na Obecní 6
Stadická 13

PO 13. 8.

Dr. Martínka 5, 
30, 33, 59

Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly x 
L. Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. 
Lyska

ÚT 14. 8.

J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 39
Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80
ST 15. 8.

Provaznická  1, 
11, 63
U Prodejny 7

Klegova 62
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 58
Hasičská 60

ČT 16. 8.

Hasičská 25
Zlepšovatelů 
7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svo-
body  1

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v srpnu
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Operní árie pod širým nebem
Stejně jako vloni i letos si dovo-

lujeme pozvat všechny příznivce 
krásné hudby do Nové Bělé na letos 
již 11. ročník koncertu operních árií 
a duetů, konaný opravdu pod ote-
vřeným nebem, tentokrát v  neděli 
26. 8. od 16 hodin v zahradě za do-
mem s pečovatelskou službou. 

Kromě zakladatelky těchto 
koncertů, sopranistky Jany Šafář 
Doležílkové, uvidíme a uslyšíme 
i sopranistku Patricii Janečkovou, 
populární nejen v Ostravě (např. 
muzikál Romeo a Julie), dále Elišku 
Weissovou, která je stálým hos-
tem Státní opery Praha a je doma 
na mnoha evropských scénách. 
Z  mužů si poslechneme barytona 

Kruma Galabova z Bulharska, hosta 
mnoha světových scén (Teatro Ar-
gentino de la Plata v Buenos Aires, 
ve veronské Aréně apod.), dále te-
nora Zuraba Zurabischviliho z Tbi-
lisi, v jehož pěveckém životopise je 
zapsáno mnoho světových pódií, 
na kterých vystupoval. Zpestřením 
bude vystoupení mladičké Gábiny 
Beranové, která studuje populární 
hudbu. Sólisty doprovodí orchestr 
složený z  hudebníků Národního 
divadla moravskoslezského pod ve-
dením dirigenta Adama Sedlického.

A jako vždy bude pamatováno
i na domácí občerstvení.

Srdečně zve Kulturní spolek – 
Občanské sdružení Jany Doležílkové

Festival bude fandit rodině
 �U příležitosti 25 let fungování Centra pro rodinu a sociální 

péči se v neděli 9. září v areálu lékařské fakulty v Ostravě-

-Vítkovicích bude konat rodinný festival FANDÍME RODINĚ.

Akce začne ve 14 hodin v parku 
na Syllabově ulici odpoledním 
programem, ve kterém se mohou 
děti zapojit do tvořivých dílen, 
vyzkoušet si parkour, švihadla, 
hlavolamy, sportovní pomůcky 
pro děti se zdravotním postiže-
ním, pobavit se s Klauny na volné 
noze, využít skákací hrad, pro 
rodiče bude připraveno manžel-
ské rande, trénování paměti, vý-
stava SVOJI. Všichni se mohou 
těšit na divadelní představení Víti 
Marčíka nebo hudební skupinu 
Hrozen. Bude možné si také pro-

hlédnout naši organizaci v rámci 
„otevřených dveří“. Celým odpo-
lednem nás provede moderátor 
Roman Pastorek. 

Centrum pro rodinu a sociální 
péči sídlí v areálu lékařské fakulty 
v  Ostravě-Vítkovicích. Poskytuje 
služby jako např. rodinné media-
ce a konzultace, psychologické 
poradenství, čtyři sociální služby 
pro děti a mladé lidi se zdravot-
ním postižením a jejich pečující 
rodiny, půjčovnu kompenzačních 
pomůcek, služby pro pěstounské 
rodiny atd.  (red)
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LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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
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Kompletní nabídku včetně podrobností najdete na
www.seniorske-bydleni-ostrava.cz

nebo se informujte na telefonu
776 609 949

Kompletn
www.swwwwwww.w.s.s
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NABÍZÍME NOVÉ BYTY PRO SENIORY
Senioři si mohou v bytovém domě s bezbariérovým vstupem vybírat samostatné bydlení 
ve standardních bytech 1+1, 1+kk, 2+kk a 3+kk nebo v bezbariérových bytech 2+kk.
•  60 kompletně rekonstruovaných bytů,  z toho 13 bytů upravitelných pro ZTP
•  celodenní vrátnice a společenské prostory pro konání větších oslav
•  nové a bezpečné bydlení
•  dostupnost služeb v objektu

VÝKUP AUTOVRAKŮ EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 

VOZIDEL 1000 Kč doklad o likvidaci 

ODVOZ JE ZDARMA
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Složení krve 
Červené krvinky 42 %
Bílé krvinky 1 %
Plazma 57 %

Složení krevní plazmy
Voda 90 %
Minerální látky 1 %
Plazmatické bílkoviny 8 %

KREVNÍ PLAZMA A VÝZNAM 
JEJÍHO DÁRCOVSTVÍ
Krevní plazmu nelze uměle vyrobit, a proto jsou 
tisíce nemocných lidí závislých na pomoci dárců 
krevní plazmy.

ODNESETE SI ODMĚNU 
A POMŮŽETE POTŘEBNÝM

DARUJTE 
KREVNÍ 
PLAZMU

592 750 440
WWW.MOJEPLAZMA.CZ

NAJDETE NÁS V DOMĚ ZDRAVÍ DUBINA, 
MOJE PLAZMA, HORNÍ 266/73, OSTRAVA-DUBINA 

Plazmaferéza
je způsob odběru plazmy, při kterém se z krve separuje 
pouze krevní plazma, trvá cca 45 minut, výsledkem je 
650–850 ml krevní plazmy (dle hmotnosti pacienta).

Plazma se v lidském těle obnoví do 48 hodin, její 
odběr lze v České republice opakovat každých 14 dní, 
tedy 2x měsíčně.

Krevní plazma je pro moderní medicínu 
nenahraditelnou látkou. Vyrábí se s zní životně 
důležité léky např. pro léčbu zranění po 
rozsáhlých popáleninách, při velkých ztrátách 
krve, u pacientů se ztrátou imunity, s poruchou 
srážlivosti krve nebo s rakovinou.

Kontakt: 777 321 587, 727 827 482, 800 206 206
www.vykupautovraku.com

Kde nás najdete? Betonářská 14, Ostrava - Muglinov (areál AWT)
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Soukromá  základní  škola a  mateřská  škola, s.r.o.
Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Škola zřízena pro žáky podle § 16, odst. 9, školského zákona

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

• školné 500,-Kč/ měsíc
• vzdělávání ve velmi malých skupinách dětí a žáků
• logopedická péče s dohledem klinického logopeda
• výuka alternativní komunikace – pro děti a žáky se speciální-

mi vzdělávacími potřebami /MP,PAS, EPI, Down. syndr., ADHD/
• svoz a rozvoz dětí a žáků /a další doplňkové služby /

Těšíme se na Vás !

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

TEL.: 602 713 226

JL_11.indd   14 24.10.2017   8:45:48

Podmínky akce „Palivo na dovolenou“ na www.aaaauto.cz/akce. Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Akce „Slevy až 90 000 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 do odvolání. 

90 000KčAŽLETNÍ 
SLEVY

ZÍSKEJTE PALIVO NA DOVOLENOU

OSTRAVA  
Místecká 3220 800 110 800 
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KDE:  Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 49 (bývalé kino Vítek)

Termín:  12. 9. a 13. 9. (16:00 až 18:00 hod.)

Skupiny:   mini 4–7 let, děti 8–10 let, junioři 11–15 let, mládež 15 a více let

Taneční klub AKCENT OSTRAVA 

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

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ

• disco dance, street, show a modern dance • začátečníci i pokročilí

celoroční kurzy pro děti a taneční pro dospělé

INZERCE

Prodej a servis zahradní techniky

Autorizovaný servis značek Husqvarna, Gardena a McCulloch

Pozáruční servis zahradní a lesní techniky všech značek

Prodej robotických sekaček Automower včetně instalace

Prodej zavlažovacích systémů Gardena včetně realizace

KONTAKT: PEMIRA CZ s.r.o.

Mitrovická 90/331 (areál Autodoprava Kokeš), 724 00 Ostrava – Nová Bělá
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VŠB – TU Ostrava 
Fakulta bezpečnostního inženýrství  

nabízí studium Univerzity třetího věku.

Zaměření přednášek: 
• Předcházení vzniku požáru 
• Zajištění bezpečnosti osob

a majetku
• Likvidace požáru 
• Ochrana obyvatel 
• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přihlášky podávejte do 30. 9. 2018 na studijní od-
dělení FBI, Lumírova 13, Ostrava – Výškovice 70030

Více informací na https://www.fbi.vsb.cz/U3V/cs/
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„Kola by se měla servisovat minimálně dvakrát ročně. Z toho jednou na konci, nebo na začátku sezóny.
Pravidelný servis peníze dokonce šetří: je lepší jednu poničenou součástku vyměnit včas, než si zničitíí
další komponenty. Příkladem může být třeba řetěz. Přetáhnete-li jeho životnost, začne se vytahovat 
a poškozovat tak ozubená kola. Pak se vám špatně řadí a ničíte díly mnohem dražší, než je řetěz. 
V servisním oddělení vaše kolo seřídíme a nastavíme tak, aby vždy perfektně jezdilo. Při nákupu kola
u nás je odborný servis v záruční době zdarma. Samozřejmostí je zajištění náhradních dílů ke všem
značkám kol, které prodáváme.“ 

.

Peter Gula
INTERSPORT

INTERINTERSNTERSINTERSNTNTERSNTNTINTERSINTERNTEINTERTERSINTERSRTE PORTPORTPORTORTPORTPORTRTRTPORTPOROOO
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ZDARMA PRO VÁS KE KAŽDÉMU NÁKUPU: 
Luxusní porcelánový set1 v podobě hrníčku se lžičkou 

 ¹Predložte tento kupon v jakékoliv České Apotéce a dostanete k nákupu hrníčkový set zcela zdarma.
Limitovaná edice platí pouze do 31. 8. 2018, nebo do vyprodání zásob.

PÉČE O NOHY 
bez křečových žil a otoků

Priessnitz Mazání 
z řady Žíly a cévy De Luxe 125 ml

TAJEMSTVÍ VÝDRŽE1 

CORDYSHEN 30% EXtractum, 
60 tobolek

Sada Olejů Renovality: 
Moringový olej za studena lisovaný

s pipetkou 100 ml, Malinový olej 
za studena lisovaný 100 ml 

+ Hyaluronové sérum 50 ml ZDARMA

Mentholka EXTRA 
konopné mazání 

150 ml 

ZNÁTE Z TV ZNÁTE Z TV

149 Kč 
219 Kč 

169 Kč 
226 Kč 

TY NEJLEPŠÍ AKCE PRO VAŠE

79 Kč 
389 Kč 

-80% 

1047 Kč 
698 Kč 

 1Ženšen pravý

do
pl

ně
k 
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vy

ZDRAVÍ
NOVĚ V OSTRAVĚ již dvě prodejny!

18. srpna
v Avion Sport Parku
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FOTO / JIŘÍ URBAN

Lidé se dobře bavili na Dni městských obvodů s IZS
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