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Již potřetí můžete hlasovat o vylepšeních
našeho obvodu, která si sami navrhnete
 Unikátní projekt takzvaného participativního rozpočtu,
se kterým v Ostravě jako první přišla právě naše radnice
Ostrava-Jih, míří do třetího ročníku.
Na realizaci projektů, které
lidé sami k zlepšení života v našem městském obvodu vymyslí,
vyčlenila radnice opět 7 milionů
korun. V říjnu pak budou mít občané Jihu 14 dní na to, aby dali
hlas těm projektům, které se jim
líbí nejvíce – ty nejúspěšnější radnice uvede co nejrychleji do života.

Byli jsme průkopníky
Ostrava-Jih byla souběžně
s Prahou prvním místem, kde
dostali lidé možnost navrhovat
projekty v rámci participativního
rozpočtu.
„Hned v prvním ročníku jsme
měli o několik desítek projektů
více než Praha, to nás opravdu
zaskočilo a příjemně překvapilo,“ říká místostarostka Hana
Tichánková. „Jsem šťastná, že
si tolik lidí na Jihu řeklo, že má
smysl věci okolo sebe měnit k lepšímu a že to je v rukách každého
z nás. Participativní rozpočet patří k hlavním důvodům, proč jsem
aktivně vstoupila do politiky, je to
moje dítě. Když jsme sestavovali
kandidátku do komunálních voleb, slíbili mi kolegové, že jakmile uspějeme, pak participativní
rozpočet prosadíme,“ vzpomíná

místostarostka, která stála u zrodu projektu participativního rozpočtu v rámci České republiky
a podílela se na tvorbě zásad fungování.
Obvod Jih coby průkopník
v mnohém pomáhá i ostatním
obvodům, které také chtějí participativní rozpočet zavést. Hana
Tichánková byla také jednou
z přednášejících na březnové mezinárodní konferenci Propojené
město, věnované nejnovějším
trendům na poli participace. Zúčastnilo se jí na 200 zástupců ze O ZKUŠENOSTECH se zaváděním participativního rozpočtu mluvila místosta40 českých měst a městských čás- rostka Hana Tichánková na konferenci Propojené město. FOTO / ANNA ŠOLCOVÁ
tí, developerů, zástupců businessu i neziskových organizací.
Letošní novinkou je také za- a zvýší se bezpečnost na silnici.
Ne všechny projekty se líbí
pojení žáků základních škol. Ti
Tichánková: Museli jsme se
si ještě na konci tohoto pololetí všem – radnici oslovili lidé s petimnohé učit
budou moci vyzkoušet parti- cí, kteří usilují o zrušení jednoho
„I my se museli při zavádění cipativní rozpočtování přímo z projektů. „Vysvětlila jsem jim,
participativního rozpočtu mnohé v prostředí své školy. Finanční že jde o občanský projekt zcela
učit. Začínali jsme s rozčleněním prostředky pro realizaci parti- v souladu s pravidly participaobvodu na čtyři části. Vzhledem cipativního rozpočtu ve školách tivního rozpočtu, takže jej nemůžeme vyřadit. Ale mohou jít
k charakteru některých projek- uvolní radnice.
V minulém ročníku obyvate- a čtyřmi kladnými hlasy podpořit
tů nyní máme jeden celek s tím,
že vždy budeme realizovat první lé Jihu rozhodli o 20 vítězných jiné projekty a dvěma zápornými
projekt v každé ze čtyř městských projektech. Do hlasování se za- hlasovat proti tomu, co se jim nečástí. Další projekty se budou rea- pojilo 3964 obyvatel a díky nim líbí,“ doplňuje Hana Tichánková.
Více o letošním ročníku partilizovat dle získaného počtu hla- bude upraven veřejný prostor,
sů, bez ohledu na umístění, a to vybudovány hrací zóny a spor- cipativního rozpočtu a podávádo vyčerpání částky 7 milionů ko- toviště, proběhnou sociální pro- ní projektů na stranách 11–14.
jekty, opraví se památkový objekt
run,“ popisuje Tichánková.
(gg)

Radnice našla způsob, jak podpořit mobilní hospic Ondrášek
 Ondrášek pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem
v našem kraji již od roku 2004. Stabilní zázemí si v roce 2014
začal budovat v pronajatých prostorách bývalé družiny ZŠ
na Gurťjevově ulici 11 v Zábřehu.
Nyní radnice rozhodla, že Ondráška osvobodí od dosavadní
platby nájemného ve výši 90 tisíc
ročně. Zároveň společnosti vrátí 461 tisíc korun investovaných
v rámci stavebních úprav.
„Poslání a aktivit Ondráška si
velice ceníme. Hledali jsme proto možnosti, jak jej více podpořit. Vzhledem k tomu, že od roku
2014 funguje v námi pronajímaných prostorách, rozhodli jsme
se změnit dosavadní nájemní
smlouvu na smlouvu o výpůjčce. V praxi to znamená, že bude
zproštěn platby nájemného. Platit si bude pouze služby a energie,“ vysvětluje radní Markéta

Langrová, která uvedenou formu
podpory Ondráška iniciovala.
Ředitelka hospice Bronislava
Husovská si přístupu radnice
váží: „Umožňujeme nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým
zachovat kvalitu života v jeho
poslední etapě a prožít ji důstojně a doma za podpory jejich
blízkých. Toto je naše poslání.
Abychom mohli vykonávat tuto
náročnou službu, je pro naše
pracovníky velmi důležité mít
příjemné zázemí. Krásné pronajaté prostory a zahrada neslouží
jenom nám, ale rovněž nemocným a jejich pečujícím. V budově
také provozujeme dětský hos-

ŘEDITELKA HOSPICE Bronislava Husovská s radní Markétou
Langrovou v prostorách Ondrášku.
FOTO / JIŘÍ URBAN

picový stacionář a poradnu pro
pozůstalé. Jsme nesmírně vděční
za podporu městského obvodu
Ostrava-Jih, za vstřícnost města
a za spolupráci. Velmi si toho vážíme.“
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V souladu s uzavřenou smlouvou realizoval Ondrášek v objektu vlastní stavební úpravy. „Od
1. dubna letošního roku nabyla účinnosti smlouva o výpůjčce a také
dohoda o narovnání, na základě
které bude společnosti vyplacena částka ve výši 460 738 korun.
Jedná se o ﬁnanční prostředky
investované do stavebních úprav.
Jsem přesvědčena, že takto ušetřené ﬁnanční prostředky Ondrášek smysluplně využije v rámci své
činnosti při poskytování a zlepšování pomoci potřebným,“ říká
Langrová a doplňuje: „Do objektu, kde sídlí ještě Střední škola
uměleckých řemesel, jsme za poslední čtyři roky investovali celkem 5,5 milionu korun. Opravili
jsme fasádu a střechu, hydroizolace a dešťovou kanalizaci, vybudovali plynové vytápění a vyměnili
okna i vstupní dveře.“
(gg)

AKTUÁLNĚ
Slovo starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
každý člověk by měl mít představy, vize a cíle, čeho by chtěl
ve svém životě, zaměstnání či
podnikání dosáhnout. A dvojnásobně to platí v politice.
Když jsme v roce 2014 vstupovali do komunální politiky,
naše vize a cíle byly jasné – otevřít radnici a změnit politikaření
s kmotry v zádech ve skutečnou
službu občanům.
Málokdo si dnes uvědomí, že
před rokem 2015 jste se jako občané nedozvěděli například nic
o zakázkách nad 100 tisíc korun,
o konkrétních záměrech radních
ani to, jak hlasovali pro jednotlivé návrhy, protože jednání zastupitelstva se záměrně konala
v dopoledních hodinách.
Naším prvním úkolem na radnici bylo odstřihnout politiku
od podnikatelských lobby a vyčistit nehospodárné nakládání s majetkem naší městské
části. Špatně fungující Majetko-

komplikovaná jednání věřím,
že naplánované opravy bude
možné v nejbližším období realizovat ke spokojenosti občanů,
od nichž podněty na opravy komunikací dostáváme.
V tomto měsíci se dokončí
opravy nejvíce poškozených
chodníků ve Výškovicích, na které léta radnice „nenašla“ peníze.
V dalších měsících pak bude rekonstrukce chodníků pokračovat v Hrabůvce.
Často se také zajímáte o opravu
předprostoru nákupního střediska na Horní 55. Již brzy vybereme
na základě soutěže zhotovitele
stavby. Aktuálně s městem připravujeme zakázku na projektanta
opravy podchodu u budoucího
náměstí. Městský obvod chtěl původně vybudovat úrovňový přechod, neboť město má být pro
lidi, a nikoliv pro auta. Avšak nejen městské orgány, které proces
schvalují, mají jinou představu.

vou správu jsme přeměnili na dobře fungující a samotnými občany
chválené Technické služby. Většinu zaměstnanců bývalé Majetkové správy jsme převedli pod úřad.
Tím se sice zvýšil počet úředníků
o nové zaměstnance, kteří se věnují bytovému hospodářství (což
nám opozice vytýká), přesto tento
krok přinesl velké ﬁnanční úspory.
Letos dokončíme likvidaci Podniku bytového hospodářství, které
jeho likvidátor (za pěknou odměnu) likvidoval více než 20 let.
Při vstupu do politiky jsme
si naivně mysleli, že vše půjde
rychleji, že budeme moci v klidu pracovat ve prospěch naší
obce. Naši práci však často brzdí ne úplně dokonalé zákonné
možnosti samospráv. To se týká
například oprav komunikací,
které jsou ve správě jiných institucí, a to Ředitelství silnic a dálnic, Ostravských komunikací či
v majetku města Ostravy. Přes

Jak jsem uvedl v úvodu, jsme
otevřená radnice. Proto se
s vámi rád setkám 31. května nad
studií území u kostela Sv. Ducha
a blízkého nákupního centra
Kotva. Přivítáme vaše návrhy,
jak by tento veřejný prostor měl
vypadat.
Vize a cíle máme. Budou ku
prospěchu občanů naší městské
části. Buďme pozitivní, všímaví,
ohleduplní a mysleme na budoucnost.
Martin Bednář

Radnice investovala do služby více než 700 tisíc korun

Senior expres už rok slouží obyvatelům Jihu
 Před rokem, 4. dubna 2017, vyjel Senior expres Ostrava-Jih poprvé.
Jako první využila zvýhodněnou dopravu pro seniory z Jihu
osmdesátiosmiletá Danuška Rosypálková, která jej spokojeně využívá dodnes. Senior expres najel
za první rok téměř třicet pět tisíc
kilometrů. Průkaz opravňující
k jízdě si zatím vyřídilo 770 seniorů z Jihu starších 77 let.

Letos se jezdí od 77 let
Zvýhodněnou dopravu zavedla
místní radnice v dubnu 2017, a to
pro seniory starší 80 let.
„Služba se setkala s pozitivním
ohlasem a zájem o ni stále roste.
Koncem roku 2017 jsme vyhodnotili dosavadní zkušenosti a data
a snížili věkovou hranici na 77 let.
Zpřístupnili jsme tak tuto službu
více než 5000 seniorů z Jihu. Těší
mne spokojenost našich občanů
s poskytovatelem služby, který
bude na základě veřejné zakázky
v prosinci 2017 zajišťovat Senior
expres dvěma vozy po dobu dalších
dvou let, do konce ledna 2020,“
uvedla iniciátorka služby radní
Markéta Langrová s tím, že radnice
investovala v rámci provozu Senior
expresu za období od dubna 2017
do února 2018 celkem 700 099 korun. Za březen 2018, ve kterém se

uskutečnilo zatím nejvíce jízd, celkem 516, a ujelo 5576 km, zaplatila
radnice 137 652 korun.
Paní Danuška Rosypálková si
vyřídila průkaz opravňující k užívání služeb Senior expresu jako
osmnáctá, ale jela úplně první jízdu 4. dubna 2017 v 10 hodin.
„Jsem opravdu ráda, že to existuje. Využila bych i více jízd měsíčně, ale i ty čtyři jsou velkou pomocí.
Řidič je sympatický a šikovný kluk,
funguje to bezvadně,“ pochvaluje
si paní Rosypálková, která už využila Senior expres k celkem čtyři- NĚKTERÉ CESTUJÍCÍ v den výročí Senior expresu 4. 4. 2018 mile překvapila
ceti dvěma jízdám.
radní Langrová, když se přidala k jejich jízdě, aby si s nimi cestou popoví-

Jak Senior expres funguje?

dala a zjistila spokojenost se službou tzv. z první ruky.

Za 25 korun mohou senioři
starší 77 let s trvalým 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. Jedinou podmínkou pro zájemce je vyřízení tzv.
průkazu Senior expres, a to bezplatně a na počkání na Odboru
sociální péče Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih. K tomu jim
stačí občanský průkaz a klasická
průkazková fotograﬁe.
Senior expres mohou držitelé

průkazek využívat v pracovní dny
od 6 do 16 hodin, a to na základě
telefonické objednávky, nejméně jeden den před požadovanou

FOTO / JIŘÍ URBAN

jízdou na tel. čísle 770 130 770.
Službu mohou zájemci využít až
4x měsíčně a navíc si s sebou mohou vzít bezplatně doprovod. (gg)

VEŘEJNÝ PROSTOR PŘED KOTVOU
Jaké návrhy přináší nově zpracovaná studie?
Přijďte se s ní seznámit ve čtvrtek 31. května 2018
od 13 do 18 hodin u Kotvy, na parkovišti u kostela Sv. Ducha
Řekněte nám, jak to vidíte vy!
Jen tak můžeme vytvořit prostor, kde se vám bude dobře žít.
Zve starosta Martin Bednář
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www.ovajih.cz
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Radnice opět kontrolovala obecní byty

ZAMĚSTNANCI Odboru bytového hospodářství a Odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih spolupracovali při kontrole s Městskou
policií Ostrava a Policií České republiky.
FOTO / JIŘÍ URBAN

 Radnice opět v dubnu kontrolovala domy s obecními byty.
Tentokrát na Čujkovově 31 a Pavlovově 71. Podnětem byly opakované stížnosti nájemníků na zhoršující se podmínky bydlení.
„Na základě podnětů našich
nájemců v obecních bytech jsme
v pondělí kontrolovali další dva
domy. Lidé si stěžovali na zhoršené podmínky bydlení z hlediska
rušení nočního klidu, závadné chování osob, znečišťování a poškozování společných prostor domu
a jeho okolí,“ jmenuje radní Markéta Langrová hlavní důvody kontroly. „Jak jsem již dříve řekla, není

v bytě, technického stavu bytů
včetně závad a poškození obecního majetku. Výsledky budou známy po vyhodnocení zjištěných
skutečností.
Účinnost kontrol dokládají přijatá opatření. „Při předchozích
provedených kontrolách v domech
na ulici Čujkovova a V. Košaře jsme
zkontrolovali celkem 408 bytů. Celkem 20 bytů musí dosavadní
obyvatelé na základě výzvy vyklidit,
12 z nich tak již učinilo, 36 nájemců obdrželo písemné upozornění
k odstranění závadného chování
a k dodržování platného a účinného

v zájmu radnice coby řádného hospodáře, aby lidé, kteří ničí obecní
majetek a dělají ze života peklo slušným občanům, nadále žili v obecních domech,“ dodává Langrová
s ujištěním, že radnice dělá vše proto, aby slušní obyvatelé domů mohli
žít spokojeně a beze strachu.
Kontroly se týkaly dodržování
povinností nájemců, ověřování
počtu nahlášených osob žijících

domovního řádu. Věřím, že si upozornění vezmou k srdci a nebudeme
muset přistoupit i v jejich případě
k ukončení nájemního vztahu,“
konstatuje Langrová s tím, že o bydlení v obecních bytech je čím dál
větší zájem.
Ochranu slušných nájemníků
považuje vedení městského obvodu za jednu z priorit a kontroly
v problémových domech budou
pokračovat. Domy již zkontrolované budou i do budoucna pečlivě
sledovány a bude prověřováno,
zda byla přijatá opatření dostatečně účinná.
(gg)

Děti „zapustily“ kořeny v Sadech mladých
 V Bělském lese proběhla 26. dubna již pátá výsadba Sadů
mladých. Na ceremoniál sázení přišlo čtyřicet rodin, které se
k letošní jarní výsadbě přihlásily.
Na radnici tak mohl učinit
každý, kdo chce svému dítěti,
případně vnoučeti vysadit na počest jeho příchodu na svět mladý
strom.
„Zájemci měli opět na výběr ze
tří druhů stromů – dubu letního,
třešně ptačí nebo buku lesního.

Za poplatek ve výši 800 korun
obdržela rodina kromě stromku
také pamětní list a sloupek s cedulkou (včetně jedné rezervní pro
případ zničení či odcizení umístěné), na které je uvedeno, o jaký
strom se jedná a komu je věnován.
Ve čtvrtek jsme společně rozší-

řili Sady mladých o 40 stromků,
atmosféra akce byla skutečně
úžasná,“ těší místostarostu Jihu
Františka Staňka, který tuto oblíbenou tradici před dvěma roky
zavedl. Účastníci se sešli v areálu Lesní školy na ulici A. Brože
2/3124 v Ostravě-Jihu.
Radnice ve výsadbách od začátku spolupracuje se společností
Ostravské městské lesy a zeleň.
Celý poplatek je hrazen formou
daru této společnosti, která se
stará nejen o zajištění všeho
potřebného k výsadbě, včetně
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sloupku s cedulkou, ale i o následnou péči. Radnice eviduje zájemce a vystavuje pamětní listy.
Vladimír Blahuta, ředitel společností Ostravské městské lesy a zeleň, k Sadům mladých říká: „Jsme
velice rádi, že radnice Ostrava-Jih
přišla s touto iniciativou, věnovanou
nejmladším občánkům obvodu.
Zároveň nás mile překvapil zájem
rodičů a prarodičů narozených dětí
účastnit se tohoto nevšedního setkání. Těší mne, že i naše společnost
stála u zrodu této tradice.“
(gg) FOTO / JIŘÍ URBAN
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Televize začala vysílat jinak. Co to znamená?
 Od 1. dubna začala Česká televize vysílat trochu jinak.
Proč a co to pro diváky znamená?
Zjednodušeně řečeno mobilních
telefonů je stále víc a více přenášených dat potřebuje více přenosových
vln. Takže se 190 států rozhodlo,
a připojila se k nim i Evropská unie,
že se televiznímu signálu vyčlení jeden kanál a ten se zrychlí. A k tomu
musí televize přejít na takzvaný vysílací standard DVB-T2, což znamená
to, že televizní signál dostanete jinou
cestou a ve vyšší kvalitě. K tomu, aby
se však nová „trať“ mohla vybudovat,
bude potřeba přechodové období.

V tuto chvíli Česká televize spustila přechodový DVB-T multiplex
veřejné služby (MUX 11), což je
balíček programů ČT - ČT1, ČT2,
ČT 24, ČT Sport, ČT:D / Art, v plném HD rozlišení v nejlepší možné kvalitě.

Pokud ale máte starší televizi,
která DVB-T2 neumí, máte několik možností. Buď si pořídíte
set-top-box, který vám umožní
sledovat vysílání v nejvyšší kvalitě. Stojí zhruba kolem 500 korun.
Nebo si pořídíte novou televizi,
která to bude umět. Na webu
www.dvbt2overeno.cz najdete seznam otestovaných přístrojů.

Nová televize nebo set-top-box?

Jak na společné antény

Pokud máte televizi nebo setPokud bydlíte v bytovém domě
-top-box, který umí nové televiz- ve správě městského obvodu Ostní vysílání přijímat, nic se pro vás rava-Jih, úpravu společné antény
nemění, ani poplatky.
(STA) provede obvod automaticky.

Práci učitelů z Jihu ocenil nejen náš obvod
 Dvacet učitelů působících na mateřských a základních
školách v městském obvodu Ostrava-Jih si 6. dubna
v DK K-TRIO převzalo ocenění u příležitosti Dne učitelů.
„Nominace jednotlivých učitelů poukazovaly nejen na jejich
průběžné vzdělávání, letité zkušenosti, aplikace novodobých
trendů ve vzdělávacích programech, ale i osobitý přístup k žákům a nadšení z práce, kterou lze
v jejich podání skutečně označit
za poslání. Právě takoví učitelé
jsou nejlepší garancí kvalitního
vzdělávání, které Ostrava-Jih
v rámci 18 základních a 30 mateřských škol nabízí,“ uvádí Adam
Rykala, radní pro oblast školství.
Dvojnásobně oceněné byly
Marcela Krištoforyová ze ZŠ Březinova 52 a Miroslava Březinová
z MŠ Za Školou 1. Za práci jim
poděkoval i náměstek primátora
Vladimír Cigánek. Mezi 15 oceněnými byla také Jana Hranošová

z rukou zástupců radnice v čele se
starostou Martinem Bednářem
pedagogové Dáša Foltysová (ZŠ
Klegova 27), Marcela Kováčová
(ZŠ a MŠ E. Lukášové), Hana
Šabršulová (ZŠ Provaznická 64),
Lenka Kneysová (ZŠ a MŠ V. Košaře 6), Pavlína Franioková (ZŠ
a MŠ B. Dvorského), Zbyněk
Szarowski (ZŠ Chrjukinova 12),
Jana Papugová (ZŠ Jugoslávská 23), Halka Geislerová (ZŠ
a MŠ Horymírova 100), Renáta
Kočíšová (ZŠ a MŠ Šeříková 33),
Jana Gajdošová (ZŠ F. Formana
45), Helena Červená (MŠ Adamusova 7), Ivana Štefková (MŠ
Klegova 4), Dagmar Kuběnová
(MŠ Za Školou 1), Hana Greková
(MŠ A. Gavlase 12), Miroslava
Augustýnková (MŠ F. Formana
13), Eva Smudalová a Marcela
Babušáková (MŠ Volgogradská
4), Julie Mahdalová (MŠ Staňkova 33).
(gg)

(ZŠ a MŠ Volgogradská) a Libuše
Turečková (ZŠ Provaznická).
„Svou pedagogickou činnost
jsem začala na škole v Bohumíně v roce 1981 a pak jsem učila
na škole V Zálomu. Po třetí mateřské jsem nastoupila v roce
1997 na zdejší školu, kde učím
na prvním stupni. Velmi mě baví
vzdělávat prvňáčky, u nichž je
vidět pedagogická činnost snad
nejvíce, i tvořit základ lidství pro
další život těchto svěřenců. Ocenění mě motivuje k další učitelské
praxi (i když už jsem mohla učitelství pověsit na hřebík) a zase
ráda budu ještě učit ty své mrňousky,“ říká s úsměvem dvojnásobně oceněná učitelka.
Ocenění za činorodé a přínosné pedagogické aktivity převzali

V případě, že bydlíte v soukromém
bytovém domě, musíte prostřednictvím společenství vlastníků kontaktovat servisní společnost provádějící
údržbu a provoz STA, která zajistí
jejich jednoduchou úpravu.

Kdy to skončí
Deﬁnitivní konec stávajícího
způsobu digitálního televizního
vysílání je naplánovaný na 1. února 2021. Po tomto datu nebudete
moci na klasickou televizní anténu naladit televizní vysílání, aniž
byste neměli televizor nebo set-top-box s tunerem DVB-T2. (sed)

Krátce

V bytech bude tepleji
Nájemníci dalších obecních
bytů se mohou těšit na zimu. Radní totiž nechali zpracovat projektovou dokumentaci na zateplení
obvodového pláště, půdy a stropů
sklepních prostor a střechy v bytových domech v Zábřehu na ulicích Abramova 14 a Smirnovova
1. Nájemníci by tak mohli ušetřit
peníze za teplo.
(sed)

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

MISS Babča 2018
V DK Akord se bude konat
4. ročník soutěže MISS Babča.
Soutěže se může zúčastnit každá žena, která dosáhla věku
60 let (nemusí mít trvalé bydliště v Ostravě-Jihu). Čekají
na ně 3 disciplíny – představení, volná disciplína a módní
přehlídka. Zájemkyně se mohou přihlásit u Šárky Zubkové,
tel. 599 430 410 nebo e-mail:
sarka.zubkova@ovajih.cz.
(šz)
FOTO / JIŘÍ URBAN
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Děti se prošly protidrogovým vlakem
 Pět set žáků 2. stupně z pěti základních škol na Jihu
(Klegova 27, Provaznická 64, F. Formana 45, Chrjukinova 12
a Jugoslávská 23) se ve čtvrtek 5. dubna prošlo protidrogovým vlakem.
Jeho přistavení na svinovském
vlakovém nádraží zajistila radnice
městského obvodu Ostrava-Jih.
„Prevenci kriminality věnujeme
v našem městském obvodu velkou
pozornost a jsme rádi, že školy využily naší nabídky k návštěvě vlaku,“ řekl Adama Rykala, který má
oblast školství na starosti.
V 90 minutách, po které trval program Revolution Train, se starší žáci

mohli seznámit s dopady braní drog
a alkoholu, zkusili si, jaké to je ocitnout se ve vězeňské cele, sledovali záběry z výslechu na policii nebo viděli,
jak v reálu vypadá příbytek narkomana. Mnozí po skončení nabitého programu neskrývali emoce. „Docela to
mnou otřáslo. Drogy jsem nezkusil
a nehodlám to zkoušet ani v budoucnu,“ dušoval se jeden z deváťáků Základní školy F. Formana 45.
(sed)

FOTO / JIŘÍ URBAN

Obyvatelé obvodu se sešli, aby uklidili Jih
 Více než sedmdesát lidí si v pátek 6. a v sobotu 7. dubna
nasadilo rukavice, aby vyčistili některé plochy v našem
městském obvodu od odpadu.
V pátek odpoledne se uklízelo
okolí K-TRIA, v sobotu pak břehy potoka Zábřežka, Bělský les
a lesík mezi Polaneckou spojkou
a Petruškovou ulicí.
U budovy K-TRIA se setkalo
25 nadšených dobrovolníků ve věkovém rozmezí od 5 do 75 let.
Všichni obdrželi nezbytné vybavení
- rukavice, pytle a vyrazili do okolí
„uklidit svůj svět“. Nejkurióznějším
nálezem byla bezesporu pneumatika v bezprostředním okolí gymnázia Fr. Hajdy. „Přišli jsme, protože
jsme chtěli něco udělat pro čistotu
místa, kde žijeme. Nejvíc nás překvapily odpadky na hřišti u Gymnázia F. Hajdy,“ popsala účastnice
páteční akce Šárka Zubková.
„Sešlo se nás 15 a celkem jsme
naplnili asi 30 pytlů, odhadem
toho mohlo být kolem 900 kilogramů. Našli jsme tisíce plastových sáčků a tašek, PET lahve,
stříkačky, koberce, židle, pneumatiky, kusy nábytku,“ řekl Petr
Přendík ze Zkrášlovacího spolku
Jihan, který se zapojil do úklidové
akce v lesíku u Petruškovy ulice.
Také do Bělského lesa vyrazilo 20 dobrovolníků a za několik
hodin naplnili 20 pytlů nejrůznějším odpadem. „Nicméně pytle
tvořily asi jen polovinu odpadu,
protože velká část by se do pytlů
nevešla. Jednalo se hlavně o velké
pneumatiky z traktorů nebo nákladních aut, které byly mnohdy
už napůl ukryty v březích potoka,
takže bylo nutné je vykopat. Dále
jsme velmi často narazili na deky,
spacáky a matrace. Asi největší
položkou byla lednice nebo trosky
pohovky,“ uvedl Ondřej Netoč-

FOTO / JIŘÍ URBAN, PIRÁTI, JIHAN, KZOJ

lu zdraví v Bělském lese,“ dodal. Členové ZO Českého svazu
ochránců přírody Alces ze Zálomu uklízejí s dobrovolníky 750 m
dlouhý tok Zábřežky od roku 2014.
Zpočátku zde nacházeli skutečné

ný z České pirátské strany, která
akci v Bělském lese organizovala.
„Množství odpadu, na které jsme
v lese narazili, bylo opravdu velké, proto plánujeme na 19. května
v 10 hodin další úklid v Areá-
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„poklady“ – televize, válendy a samozřejmě pneumatiky. „V loňském
roce nám výrazně pomohli dobrovolní hasiči z Ostravy–Zábřehu,
tak jsme počítali s tím, že trasu
projdeme, podíváme se, co zde roste, ale brzy jsme na to zapomněli.
Procházka 11 osob, s nejmladším
2měsíčním účastníkem, skončila
nálezem odpadků, které zaplnily
22 pytlů,“ uvedl Jan Mayer. Jako
obyčejně šlo zase o PET láhve,
spoustu skleněných lahví, pneumatiky a desítky metrů elektrických
kabelů. „Většina z toho, co jsme
našli, se může recyklovat. Když už
si PET láhev vezmete s sebou, plná
váží 1520 g a prázdná pouhých
20 g, takže by neměl být problém
si ji s vycházky do přírody přinést
s sebou a odložit do žlutého kontejneru,“ upozornil Mayer.
(sed)

AKTUÁLNĚ

Pasport ukázal, že na opravu všech chodníků na Jihu by obvod potřeboval miliardu

Výškovice: opravy chodníků jdou do ﬁnále!
 Na téměř 9,5 tisíce m²
opravených chodníků se už
v květnu mohou těšit obyvatelé Výškovic. A nejen ti.
Radnice totiž po loňské pasportizaci rozhodla, že postupně
opraví zničené chodníky v obvodu, na které se roky nepamatovalo. A začalo se v oblasti Výškovic,
konkrétně na ulicích Lumírově,
Šeříkové, Na Výspě, Proskovické
a frekventované Výškovické. Výsledkem bude oprava přibližně
9000 m² asfaltových ploch a dále
450 m² plochy chodníku ze zámkové dlažby podél Proskovické
ulice od autobusové zastávky
Smrčkova. Radnice na opravy
ve Výškovicích vyčlenila 10 milionů korun.
„Samozřejmě, že občanům by
se asi více líbily všechny chodníky
v zámkové dlažbě, ale vzhledem
k obrovskému rozsahu ploch to
není příliš reálné,“ vysvětluje vedoucí Odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih Daniel Jeřábek.
Doplnil, že opravy chodníků
byly vzhledem k rozsahu rozděleny
do celkem pěti etap. Etapy II a III
byly zahájeny na podzim loňského
roku, ostatní etapy v dubnu letošního roku. Dokončena je již etapa
č. IV, u ostatních etap se ukončení předpokládá v květnu tohoto
roku. V případě lokality Lumírovy
a Šeříkové ulice obvod opravy koordinoval se společností Ostravské
komunikace, která v místě prováděla rekonstrukci veřejného osvětlení.

OPRAVA CHODNÍKŮ ve Výškovicích se blíží ke svému konci. Následovat bude Hrabůvka.

Ne všechno jde hned

Radnice za jejich opravu zaplatí
přibližně 10 milionů korun.
„Aktuálně již probíhá soutěž
na zhotovitele díla této akce. Zahájení prací se předpokládá během
letních prázdnin a ukončení v listopadu tohoto roku. Dále se zpracovává projektová dokumentace
na opravu chodníků na Edisonově ulici rovněž v Hrabůvce, kdy
alespoň část komunikací pro pěší
v této lokalitě bychom rádi opravili ještě letos, zbytek pak na jaře
příštího roku – i zde odhadujeme
částku na minimálně 10 milionů
korun,“ doplňuje Jeřábek.
Jak vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb dál dodal, další
navýšení finančních prostředků
Co se chystá letos
předpokládá po schválení rozdělení
Nových chodníků se dočka- přebytku hospodaření, o kterém bude
jí i v Hrabůvce, a to konkrétně rozhodovat zastupitelstvo městského
na ulicích A. Kučery a Tlapákova. obvodu na svém červnovém zasedání.

Obyvatelé Jihu si na stav chodníků často stěžují. Radnice však
odmítá, že by jim věnovala málo
pozornosti.
„Údržba chodníků v našem
obvodu byla bohužel desítky let
zanedbávána. Provedený pasport

Co se chystá letos?
• ulice A. Kučery
• Tlapákova ulice
• Edisonova ulice

ukázal, že chodníkům dlužíme
přes miliardu korun, což není
možné napravit v tak krátkém časovém horizontu, jak bychom si
všichni přáli,“ říká místostarosta
František Staněk, který má stav
komunikací v obvodu na starosti.

Prvňáčků bude letos míň

FOTO / JIŘÍ URBAN

„Rozumíme stížnostem občanů,
kteří chtějí zlepšit stav chodníků
v okolí svého bydliště, a současně
uznáváme, že opravy chodníků jsou
potřebné. Ve správě městského obvodu jsou však stovky kilometrů
komunikací a bohužel není reálné
opravit či rekonstruovat vše najednou. Správa místních komunikací nad rámec těchto plánovaných
komplexních oprav řeší v průběhu
roku také mnoho případů vzniku
havarijních stavů (propady, výtluky)
či menší lokální poruchy, snažíme
se maximálně vyjít vstříc také osobám se sníženou schopností pohybu
a orientace např. úpravou nájezdů
na komunikace,“ doplňuje Jeřábek
vyjádření místostarosty Staňka.
Další informace najdete na webu
obvodu: ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/aktualne/vysledky-pasportizace-chodniku
(sed)

Přijďte se pobavit na

Den dětí v Lesní škole!
(Bělský Les, Antonína Brože 3124/2)

Celkem 861 dětí nastoupí
v září letošního roku do více než
40 prvních tříd v základních školách v Ostravě-Jihu. Loni to bylo
887 dětí. Nejvíce dětí bylo zapsá-

Těšit se můžete na moderátora
Vlastu Korce, soutěže a zábavný
program pro děti, opékání párků!

no na ZŠ Kosmonautů 15 (89),
nejméně na ZŠ Chrjukinova (23).
U 159 dětí se předpokládá, že jim
bude školní docházka odložena.

úterý

5. 6.

14–19 hod.

Vstup zdarma
Za městský obvod Ostrava-Jih srdečně zve starosta Martin Bednář

(sed) FOTO / JIŘÍ URBAN
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OPRAVY

Kraj začal opravovat Výškovickou ulici a mosty
 Už 9. května začne Moravskoslezský kraj opravovat Výškovickou ulici a přilehlé mosty. Náročná stavba si vyžádá
nejen velkou trpělivost řidičů a cestujících, ale i pochopení
občanů, kteří bydlí v této lokalitě.
Náklady na rekonstrukci mimoúrovňového křížení Výškovické ulice se silnicí I/11 (ulice
Rudná) a železniční tratí (Polanecká spojka) dosáhnou zhruba
328 milionů korun bez DPH.
Na stavbě se kromě Moravskoslezského kraje výrazně podílí
i statutární město Ostrava. Většina nákladů ale bude hrazena
z evropských fondů.
Po skončení stavby povede
zrekonstruovaný, téměř půlkilo-

V této etapě budou zdemolovány
staré západní mosty (směrem
k Ostravě-Porubě) a postaveny
nové. S uzavřením jízdního pruhu silnice směrem do Výškovic se
počítá na začátku května. Tramvajová doprava povede po východním mostě, obousměrně
po jedné koleji. Individuální automobilová doprava bude v této
fázi stavby zachována v jednom
pruhu ve směru na Ostravu-Zábřeh. Druhý pruh bude vyhrazen pro integrovaný záchranný
systém a městskou hromadnou
dopravu.
„V době demoličních prací, během dvou víkendů v červnu, kdy

metrový úsek Výškovické ulice
(III/4787) po šesti nových mostech namísto dnešních čtyř, které
jsou ve špatném technickém stavu, a proto musí být zdemolovány. Dva nové mosty budou sloužit
cyklistům jako samostatná cyklostezka.

Dvě fáze výstavby
Stavět se bude ve dvou etapách. První fáze začala v březnu
a potrvá do konce letošního roku.

Parkoviště bude brzy hotové

je hustota provozu menší, budou
muset řidiči počítat se zúžením
provozu do jednoho jízdního pruhu Rudné ulice pod výškovickými
mosty a jeho převedením do protisměru. Na některých místech,
kterými budou auta projíždět,
bude také zúžená vozovka,“ upozornil náměstek hejtmana Jakub
Unucka. Dodal, že Správa železniční dopravní cesty zároveň
v této lokalitě připravuje stavbu
nové vlakové zastávky OstravaZábřeh.
Druhá fáze rekonstrukce Výškovické ulice a přilehlých mostů
začne příští rok na jaře, a to demolicí východních mostů. (red)

Pozvánka k očkování psů proti vzteklině
pro majitele psů bydlící v obvodu Ostrava-Jih
V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy před zavlečením
a šířením nebezpečné nákazy – vztekliny, proběhne hromadné očkování
psů proti vzteklině na území obvodu Ostrava-Jih.
út 5. června 2018
8.00–9.30;
10.00–12.00
13.30–15.00
čt 7. června 2018
8.00–12.00, 13.00–15.00
pá 8. června 2018
8.00–12.00, 13.00–15.00

MÍSTO KONÁNÍ OČKOVÁNÍ:
ul. Dolní, Zábřeh (Hasičská zbrojnice u podchodu)
ul. Husarova, Výškovice (poblíž kostela)
ul. Alberta Kučery 1, Hrabůvka (bývalá služebna městské policie, dnes objekt Technických služeb Ostrava-Jih, p.o.)
Veterinární klinika Vítkovice
(veterina u vlakového nádraží Vítkovice)
ul. Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada bývalé
mateřské školy, naproti ZŠ Provaznická)

Poplatek za naočkování psa je zčásti dotován obcí; občané, kteří mají
řádně uhrazen místní poplatek ze psa, doplácejí 50,- Kč na místě, ostatní
hradí plnou cenu!!!
Zvířata musí být opatřena náhubkem a vodítkem!!!
Očkovací průkaz s sebou!!!
Očkování se provádí pouze 1x ročně a je určeno pro psy starší šesti měsíců.
Zajištění očkování psů proti vzteklině je pro chovatele povinné. Platným
dokladem o provedeném očkování je pouze očkovací průkaz psa.
Vystavení nového očkovacího průkazu bude za poplatek možné i na místě.
Bližší informace: referát životního prostředí
tel.: 599 430 224, 378, 207

Parkoviště u polikliniky v Hra- zdravotnického zařízení zaparbůvce dostává novou podobu. Vý- kovat. Pokud vše půjde dobře,
sledkem bude 70 míst, na kterých hotovo bude už na konci června.
budou moci lidé u vyhledávaného
(sed) FOTO / JIŘÍ URBAN

Objížďky ulice už skončí
Až do 16. května
řidiči neprojedou
ulicí v Zábřehu.
Po
objízdných
trasách po Výškovické, Pavlovově, Kpt. Vajdy
a
Čujkovově
ulici musejí jezdit od 9. dubna.
Více než třísetmetrová
komunikace
byla ale Ostravské komunikace a.s.,
v havarijním stavu. Ulici ale ne- které mají tuto silnici ve správě.
opravoval náš městský obvod,
(sed) FOTO / JIŘÍ URBAN

Oprava už uzavřela cyklostezku
Až do října bude uzavřena cyklostezka kolem Odry. Důvodem
je zatěsnění hráze podél řeky
Odry v místě vedení stávající cyklotrasy Odra–Morava–Dunaj.
„Po dobu rekonstrukce bude
cyklostezka v úseku od ulice

U Výtopny po Říční ulici uzavřena pro cyklisty i chodce, na tuto
skutečnost upozorňují také příslušné dopravní značky,“ uvedla
vedoucí dopravy úřadu městského obvodu Ostrava-Jih Petra Bálková.
(sed)

Blahopřejeme ﬂorbalovému týmu žen a mužů Vítkovic ke skvělému výsledku v Superﬁnále!!!

Děkujeme za fantastický
ﬂorbalový zážitek!!!
8
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Jarní sezona fotbalového FC Ostrava-Jih začala
 Tým mužů do jarní části doznal dvě změny v hráčském
kádru. Tým opustili Jan Válek (nejlepší podzimní střelec)
a Šimko Jakub, kteří posílili FC Bílovec, hrající krajský přebor
Moravskoslezského kraje. Vstup do soutěže I. B třídy skupiny „B“ krajské soutěže se mužům nevydařil.
V prvním utkání v domácím
prostředí podlehli TJ Petřvaldu
na Moravě smolně 2:1, když branku Jižanů vstřelil Kadlčík Richard.
Ve svém druhém utkání na hřišti vedoucího klubu FC Vřesina podlehli
1:0. Svou reputaci se budou snažit
napravit v dalším utkání, které sehra-

Starší žáci měli vydařený vstup
do jarních bojů třemi vítězstvími v krajském přeboru Moravskoslezského kraje. Zvítězili
v Bruntálu 4:0, brankami Daniela
Pomikla (2), Hurníka a Pavlišince. Doma zdolali FC Krnov 3:0,
brankami Hurníka (2) a Románského. V utkání v Novém Jičíně
zvítězili 2:0, když branky vstřelili
Mecner a Romanský. A jsou momentálně na 1. místě tabulky.
Mladší žáci hrající souběžně
se stejnými týmy jako starší žáci
dosáhli následujících výsledků.
V Bruntále remizovali 3:3, bran-

jí v Bohuslavicích. Dorost začal svá
utkání dvěma vítězstvími. Vyhrál
v Heřmanicích 4:0, když branky vstřelili Šlachtovský, Mihola,
Zaremba a Denis Kadlčík. V následném utkání doma porazili FK
Studénku 1:0, brankou vstřelenou
Lukášem Smetanou.

kami Látky (2) a Měšťánka. Doma
remíza s Krnovem 2:2, brankami
Samuelem Pomiklem a Patrikem
Kondášem. Venku porážka s vedoucím týmem tabulky Novým
Jičínem 1:5, když branku vstřelil
Filip Macura.
Naše přípravky zahájí své soutěže až po uzávěrce tohoto vydání.
Dále klub FC Ostrava-Jih pořádá nábory do svých mládežnických družstev po celý rok. Rádi
vaše ratolesti u nás přivítáme. Bližší informace nejen o náborech, ale
i o dění v klubu najdete na webové
stránce www.fcostravjih. eu. (lp)

Na školáky z Jihu se usmálo štěstí – trénovaly je olympioničky

Na žáky Základní školy B. Dvorského v Bělském Lese se usmálo štěstí. Díky losu si 23. března
jako jediná škola v kraji zkusili,
jak vypadá trénink s olympioniky.
V rámci projektu Sazka Olympij-

ský víceboj si mohli zatrénovat
s olympioničkou, stolní tenistkou
Ivetou Vacenovskou, bronzovou
medailistkou z Evropských her
v Baku, a trojskokankou Šárkou
Kašpárkovou, která si z olympiá-

dy v Atlantě přivezla bronzovou
medaili.
A obě prostřednictvím olympijského víceboje ukázaly dětem,
že sport nemusí být jen nudná
dřina. Vyzkoušely si synchronní

Žáci se zúčastnili rozlosování Davis Cupu
 Deset žáků ZŠ B. Dvorského 1 v doprovodu ředitele školy Miloše Kosíka
se ve čtvrtek 5. dubna
na Magistrátu města Ostravy zúčastnilo rozlosování
tenisového Davis Cupu.
Děti účast na této akci dostaly
jako odměnu za skvělé výsledky
v nedávných Atletických přeborech
městského obvodu Ostrava-Jih.
Žáci se setkali a vyfotili nejen
s tenisovými hvězdami české
a izraelské reprezentace, ale také
s hejtmanem kraje, primátorem
města Ostravy a dalšími osobnostmi. Zúčastnili se rovněž tiskové
konference s tenisty, kde se svými
zajímavými otázkami dokázali vyrovnat přítomným novinářům.

chůzi na lyžích, simulátor biatlonové střelby, kouzelnický uzel,
bobovou dráhu, stolní tenis a jiné
disciplíny, které jsou součástí
olympijských her.
(sed) FOTO / JIŘÍ URBAN

Kuželkový turnaj
V Domově Korýtko se v březnu
uskutečnil již 21. ročník tradičního turnaje v ruských kuželkách.
Letos se ho zúčastnilo 9 družstev,
pozvání přijal i mimoostravský
tým z Domova Odry. V individuálním klání zvítězil Josef Zaviský
z Domova Slunečnice, za ním
skončil Ivan Matula a Zdeňka
Kukučková z Domova Korýtko.
Také vítězství v týmu družstev si
odnesli hráči pořadatelů turnaje
z Domova Korýtko. Čtyřčlenný
tým úřadu městského obvodu vybojoval nakonec 2. místo. (sed)

Chcete si označit kola?

zajímavosti ze zákulisí magistrátu. Zpestřením celého zážitku
První neviditelné čipy na kola
byl pro děti raut, který jim nabídl jako prevenci proti krádeži budou
velmi dobré a chuťově zajímavé umísťovat městští policisté 8. 5.
pokrmy.
od 9 do 12 hodin na cyklostezce
(mk) FOTO / RENÉ STEJSKAL u restaurace Dakota.
(sed)

Děti si také mohly prohlédnout místnosti magistrátu, průvodce jim vysvětlil, jak funguje
hlasovací zařízení, kdo všechno
v těchto prostorách zasedá, jaké
vlajky jsou zde vyvěšeny a další
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Vyznáte se na úřadu Jihu?

Technické služby Ostrava-Jih udržují obvod v čistotě
 Péči o čistotu a celkový vzhled našeho obvodu, zabezpečení údržby a úpravy veřejných prostranství dostala
do vínku při založení v září 2015 příspěvková organizace
Technické služby Ostrava-Jih (TSOJ).
„Technické služby pro nás představují cenného pomocníka při
údržbě obvodu a je třeba poděkovat všem, kdo na tom mají zásluhu,“ říká místostarosta František
Staněk, do jehož gesce TSOJ jako
součást odboru dopravy a komunálních služeb (ODK) spadají.

Čistí chodníky a ořezávají stromy
„V zimním období zajišťují pracovníci ruční posyp solí a úklid
sněhu řady přístupových chodníků, na dostupných místech se
uklízí s pomocí techniky. Provádějí se ořezy stromů a keřů. Při manipulaci se vzniklou biomasou letos
pomáhal i multifunkční nakladač
a nosič nářadí, který byl organizaci poskytnut výrobcem k testovacímu provozu. V měsíci dubnu
proběhlo dočištění ploch obvodu
od spadaného listí a následně jsme
zahájili sečení travnatých ploch.
V této oblasti byla navázána spolupráce se společností Ostravské
městské lesy a zeleň, s.r.o., sídlící
v Bělském lese. Za hlavní činnost
lze označit údržbu komunikací III.
a IV. třídy, chodníků, odstavných
ploch a podobně,“ uvedl místostarosta Staněk.
Po zimním období se pracovníci TSOJ za pomoci dvou motorových vysavačů pustili rovněž
do úklidu nahromaděných psích
exkrementů. V květnu a červnu
je čeká práce výrazně voňavější,
a to výsadba letničkových záhonů
a mobilních nádob, do které se
zapojí také střední zahradnická
škola z Hulváků.

vše zvládli pracovníci TSOJ jen
za loňský rok. Oddělení veřejné
zeleně, které je součástí organizace od 1. dubna 2017, zajišťuje kosení travnatých ploch ve školách
a školkách, domech s pečovatelskou službou a dalších objektech
patřících městskému obvodu
Ostrava-Jih o celkové ploše cca
46 hektarů. Do péče převzalo
rovněž stávající výsadby keřů
a keřových skupin a živých plotů,
odstraňování pařezů po kácení,
výsadby letniček v mobilních nádobách, jejich celoroční údržbu
a také plnění dalších požadavků
odboru ODK v oblasti zeleně.

Uklízejí i podchody
Technické služby mají na starosti také úklid 14 podchodů v obvodu, ve kterých ručně zametají
a sbírají odpadky.
„Mým snem je zakoupení vhodného mobilního multifunkčního
zařízení s vysokotlakým čištěním
pro údržbu těchto prostor od grafﬁti a podobně,“ říká Miroslav Janečka, ředitel TSOJ, s tím, že při
vhodném počasí bude provedena
výmalba míst, která byla přes zimní období narušena prosakující
vodou apod. Průběžný úklid pracovníci celoročně provádí i na cca
50 autobusových zastávkách.

Hledají se zaměstnanci

Při založení fungovala organizace se 77 zaměstnanci, ze
kterých 57 pracovníků vykonávalo veřejně prospěšné práce
(VPP) na dobu určitou po dobu
jednoho roku. V rámci zajištění
Miliony metrů zeleně
nových činností v roce 2017, zePokos 2 621 000 m2 travna- jména údržby veřejné zeleně, bylo
tých ploch, ořezy 42 700 m2 keřů ke konci roku 2017 zaměstnáno
a vyfrézování 1278 pařezů – to 119 zaměstnanců, z toho 50 VPP.
5HJLVWUXMWHVHQD

www.letonakole.cz
9 6 2018
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„Velkým problémem na trhu
práce je fakt, že obtížně hledáme
pracovníky dělnických profesí
– řidiče, opraváře, mechaniky,
a jiné,“ posteskl si ředitel TSOJ.

probíhá částečná rekonstrukce
výměny oken a v plánu je i kompletní rekonstrukce sociálního
a věcného vybavení budovy.

Tři provozovny

Technický park TSOJ tvoří
v současné době 20 osobních,
užitkových a pracovních vozidel
a vozíků. Jedná se například o sekačky Gianni Ferrari, zametací
stroj Hako City 1250, multifunkční nosič nářadí značky AEBI
nebo nakladač Multicara M31C,
ale také pařezová fréza, infraset,
sněhová fréza, zametáky.
„Vybavení potřebnou technikou je pro řádné zajištění servisu
stotisícového města nezbytné,“
vysvětluje Janečka. Organizace
využívá možností zkušebního
zapůjčení strojů. Vyzkoušeli tak
třeba univerzální nakladač pro
manipulaci s ořezy keřů a stromů, který umí vydatně pomoci
při údržbě zeleně.
(gg)

Zaměstnanci organizace v současné době využívají tři provozovny. Sídlo na ulici Kpt. Vajdy 6
prochází rekonstrukcí, která by
měla skončit v červnu.
„Kromě vhodných sociálních,
technických, skladovacích prostor
a garáží chceme vybudovat taktéž
dispečink pro operativní řízení
pracovních skupin, vozidel, dopravní, manipulační a komunální
techniky při každodenním provozu. Tento dispečink bude sloužit
v případě krizových a mimořádných událostí, a zejména při operativním zajištění zimní údržby,“
představuje plány Janečka.
Oddělení veřejné zeleně sídlí
v budově U Lesa, která současně
slouží ke garážování dopravní,
manipulační a komunální techniky TSOJ po dobu rekonstrukce.
I tento objekt je v nejbližších letech
adeptem na rekonstrukci, případně novou výstavbu halové garáže
pro techniku. Třetí provozovna
sídlí na ulici Alberta Kučery 1, kde
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Strojový park

FOTO / ARCHIV ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU

Kontakt
E-mail: tsoj@tsoj.cz
Tel.: 555 502 962
www.tsoj.cz
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Jak správně sepsat návrh do projektu
 Máte návrh do projektu Společně tvoříme JIH? Chcete,
aby v našem obvodu vyrostlo nové hřiště, prostor pro kulturní akce nebo aby zkrásněl parčík, kolem kterého denně
chodíte? Startuje podávání návrhů třetího ročníku!
Nevadí, že jste ještě žádný projekt nepsali, náš formulář vás
spolehlivě dovede k cíli. Ze všeho nejdřív se ale v klidu posaďte
a pouvažujte nad svým nápadem.
Pokud si nejste jisti, jestli návrh
podat, oslovte své sousedy nebo
lidi v okolí a proberte jej s nimi.
Zkonzultovat můžete samozřejmě také s koordinátorkou projektu Kateřinou Šebestovou.
Formulář k podání návrhu
můžete využít jak v papírové podobě, tak stejně jako v předchozích letech v jeho on-line verzi
na webových stránkách www.
spolecnetvorimejih.cz.
Důležité je vymyslet trefný
a zajímavý název, který stručně
vystihne, o co jde. V kategorii „Popis“ napište, o čem váš návrh je
a proč jej podáváte. Buďte co nejvíce konkrétní, ať svou představu
předáte nejen nám na úřad, ale posléze také obyvatelům Jihu, kteří
budou o realizaci návrhů rozhodovat v podzimním hlasování. V kategorii „Anotace“ pak tento popis
ještě více zestručněte - těchto pár
vět bude reprezentovat návrh
v různých tiskových materiálech
při představení návrhů právě před
hlasováním.
V kategorii „Místo realizace“
uveďte prosím co nejpřesněji,
kde se vás návrh má uskutečnit.
Můžete přidat odkaz na mapu,
GPS souřadnice, místo vyfotit
nebo nakreslit plánek. Zjistěte si
také, zda pozemek patří městu
a je svěřen městskému obvodu
do správy – zjistíte nahlédnutím
do katastru nemovitostí: http://
nahlizenidokn.cuzk.cz. Případně
se o pomoc obraťte na koordinátorku.

První veřejná setkání s občany

Zbývá orientačně vyčíslit náklady. Máte několik možností: najít si na internetu ceníky různých
ﬁrem (snadné například u laviček
atp.), v případě složitějších projektů je možné také oslovit ﬁrmy
o nezávaznou cenovou kalkulaci. Pokud se jedná o návrh, se
kterými obecně má úřad zkušenosti (např. dětská a sportovní
hřiště, opravy chodníků), obraťte
se na koordinátorku, která na příslušných odborech zkonzultuje
návrh s kolegy. Poslední důležitou součástí je získání podpory
dalších 15 obyvatel Ostravy-Jihu,
ideálně z místa, kde se má projekt
realizovat. Bez toho váš projekt
nemůže být přijat ke kontrole
a do hlasování.
(kš)

Na konci dubna se k participativnímu rozpočtu uskutečnila
dvě veřejná setkání, první přímo
na radnici a druhé v kostele sv.
Ducha v Zábřehu. Koordinátorka
účastníkům představila fungování
celého projektu, změny v zásadách
i rady k vyplnění formuláře pro

podání návrhu. Prezentovány byly také aktuální informace k realizaci návrhů z minulých ročníků. Část setkání byla věnována
individuálním dotazům a konzultacím návrhů, nad kterými obyvatelé přemýšlejí.
(kš) FOTO / ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Senioři se školili v bezpečnosti
 Konání tří bezplatných přednášek pro seniory o bezpečnosti umožnil projekt participativního rozpočtu.
Starší lidé mohli s odborníky
besedovat na téma bezpečnosti
na internetu, při nákupech, opatrnosti při komunikaci s podvodníky apod.
„Z mého hlediska se jedná
o velmi užitečný projekt, neboť
právě senioři jsou mnohdy vystaveni ohrožení, kterému se
neumí bránit. Pozornost byla věnována šikaně, domácímu násilí,
bezpečnosti v ulicích i v dopravních prostředcích, při nákupech.
Smyslem bylo poskytnout seniorům praktický návod, jak se
vyhýbat nežádoucím situacím,
případně jak se při nich chovat Ostrava-Jih, která je rovněž inia minimalizovat ohrožení,“ vy- ciátorkou participativního rozsvětlila Hana Tichánková, mís- počtu na Jihu.
tostarostka městského obvodu
(gg) FOTO / JIŘÍ URBAN

Kontakt
Konzultace k participativnímu
rozpočtu poskytne
Kateřina Šebestová,
koordinátorka Společně tvoříme
Jih,
telefon: 720 952 981,
e-mail:
katerina.sebestova@ovajih.cz.

Co nového vznikne na Jihu?
1DYUKQÆWHY\0»PHNWHUÃVSROHÂQÆUR]GÆOÇPHQDYDwHQ»SDG\

www.spolecnetvorimejih.cz

6HSLwWHVYÓMQ»YUKDGRUXÂWHMHMQDUDGQLFL
RGNYÆWQDGRÂHUYQD
SURVWÒHGQLFWYÇPWLvWÆQÃKRQHERZHERYÃKRIRUPXO»ÒH
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SRVWD#RYDMLKF]þLGRSLVXGRVtGODVSUiYFH
9H]PČWHSURVtPHQDYČGRPtåHSRGOH]iNRQDRRFKUDQČRVREQtFK~GDMĤPiWHSUiYRY]tWVRXKODVNG\NROLY]SČWSRåDGRYDWSRVSUiYFL
LQIRUPDFL MDNp YDãH RVREQt ~GDMH ]SUDFRYiYiPH SRåDGRYDW SR VSUiYFL Y\VYČWOHQt RKOHGQČ ]SUDFRYiQt RVREQtFK ~GDMĤ Y\åiGDW VL X
VSUiYFHSĜtVWXSNWČPWR~GDMĤPDW\WRQHFKDWDNWXDOL]RYDWQHERRSUDYLWSRåDGRYDWSRVSUiYFLYêPD]WČFKWRRVREQtFK~GDMĤYSĜtSDGČ
SRFK\EQRVWt R GRGUåRYiQt SRYLQQRVWt VRXYLVHMtFtFK VH ]SUDFRYiQtP RVREQtFK ~GDMĤ REUiWLW VH QD VSUiYFH QHER QD ÒĜDG SUR RFKUDQX
RVREQtFK~GDMĤ

3RGSLVHP WRKRWR VRXKODVX ]iURYHĖ Y\MDGĜXMHWH SRGSRUX QiYUKX SDUWLFLSDWLYQtKR UR]SRþWX 6SROHþQČ
WYRĜtPH-,+

3RGSLVRYêDUFKNWHUêGRNOiGiSRGSRUXPLQLPiOQČGDOãtFKRE\YDWHOPtVWQtþiVWLVWDUãtFKOHW
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.UiWNêSRSLVMDNEXGHQiYUKVORXåLWRE\YDWHOĤPGDQpþiVWL±QDSĜNROLNRVREMHMY\XåLMH]GDEXGHY\XåtYiQVH]yQQČQHERFHORURþQČ-HOLUHDOL]DFH
QiYUKXQDYUåHQDYSURVWRUiFKSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFHPČVWD±QDSĜãNRODNXOWXUQt]DĜt]HQtNQLKRYQDXYHćWHMDNêP]SĤVREHPEXGRXPRFLYiã
QiYUKY\XåtWREY\YDWHOpPtVWQtþiVWL±RWHYtUDFtKRGLQ\DSRGREQČ

&RQHMSĜHVQČMLSRSLãWHPtVWRDGUHVXSĜtSDGQČ]PtQNXRWRPåHPDSNDMHGRSOQČQDMDNRSĜtORKD
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=SUDFRYiQtRVREQtFK~GDMĤ±SUR~þHOQiYUKX
3RGSLVHPWRKRWRGRNXPHQWXXGČOXMHWHVRXKODV6WDWXWiUQtPXPČVWX2VWUDYDPČVWVNpPXREYRGX2VWUDYD-LKVHVtGOHP+RUQt
,ý GiOHMHQÄVSUiYFH³ DE\YHVP\VOX]iNRQDþ6ERRFKUDQČRVREQtFK~GDMĤ GiOHMHQÄ]iNRQRRFKUDQČRVREQtFK
~GDMĤ³ DQDĜt]HQt (8 RRFKUDQČI\]LFNêFKRVREYVRXYLVORVWLVH]SUDFRYiQtPRVREQtFK~GDMĤDRYROQpPSRK\EXWČFKWR~GDMĤ
]SUDFRYiYDOW\WRRVREQt~GDMHMPpQRDSĜtMPHQtNRQWDNWQtDGUHVDHPDLOWHOHIRQQtþtVORYČNSRGSLV
-PpQRSĜtMPHQtNRQWDNWQtDGUHVXHPDLOWHOHIRQQtþtVORYČNDSRGSLVMHQXWQp]SUDFRYDW]D~þHOHP~þDVWLQiYUKXYSURMHNWXSDUWLFLSDWLY
QtKR UR]SRþWX SUR URN 7\WR ~GDMH EXGRX VSUiYFHP XORåHQ\ QHMSR]GČML GR XNRQþHQt UHDOL]DFH SRGDQpKR QiYUKX Y UiPFL SURMHNWX
SDUWLFLSDWLYQtKRUR]SRþWXSURURN
6YêãHXYHGHQêP]SUDFRYiQtPXGČOXMHWHVYĤMYêVORYQêVRXKODV6RXKODVO]HY]tWNG\NROLY]SČWDWRQDSĜtNODG]DVOiQtPHPDLOXQDDGUHVX
SRVWD#RYDMLKF]þLGRSLVXGRVtGODVSUiYFH
=SUDFRYiQtRVREQtFK~GDMĤMHSURYiGČQRVSUiYFHP
9H]PČWHSURVtPHQDYČGRPtåHSRGOH]iNRQDRRFKUDQČRVREQtFK~GDMĤPiWHSUiYRY]tWVRXKODVNG\NROLY]SČWSRåDGRYDWSRVSUiYFL
LQIRUPDFLMDNpYDãHRVREQt~GDMH]SUDFRYiYiSRåDGRYDWSRVSUiYFLY\VYČWOHQtRKOHGQČ]SUDFRYiQtRVREQtFK~GDMĤY\åiGDWVLXVSUiYFH
SĜtVWXSNWČPWR~GDMĤPDW\WRQHFKDWDNWXDOL]RYDWQHERRSUDYLWSRåDGRYDWSRVSUiYFLYêPD]WČFKWRRVREQtFK~GDMĤYSĜtSDGČSRFK\EQRVWt
RGRGUåRYiQtSRYLQQRVWtVRXYLVHMtFtFKVH]SUDFRYiQtPRVREQtFK~GDMĤREUiWLWVHQDVSUiYFHQHERQDÒĜDGSURRFKUDQXRVREQtFK~GDMĤ

GDWXPSRGSLVMPpQRDSĜtMPHQt
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Z OBVODU

O prohlídky obvodu byl zájem

Nový plot u hřbitova v Zábřehu

 Více než tři stovky zájemců vyrazily o víkendu na komentované prohlídky našeho městského obvodu.

Oprava plotu zábřežského hřbitova je v plném proudu. Zhotovitelem nového oplocení je ﬁrma K2
stavební Moravia s. r. o. se sídlem
ve Slezské Ostravě. V polovině
dubna se začala stavět zděná část
průčelního plotu. Je jasné, že rekonstrukce, která byla vyčíslena
na 4 379 253 Kč, se prodraží v rámci víceprací, neboť se zjistilo, že
starý plot byl v úseku 8 m bez základů, které je nyní třeba vybudovat. Hotovo by mělo být v květnu.
(pp) FOTO / ARCHIV MĚSTSKÉHO OBVODU

Historikové Petr Přendík a Tomáš Majliš pro ně připravili 8 procházek, kdy účastníci zavítali nejen
do Zábřehu, Hrabůvky a Výškovic,
ale zamířili také na sídliště. Největší zájem byl o vycházku věnovanou
sídlišti Stalingrad. „Prohlídky nebyly orientovány jen na nejstarší
dějiny, ale tentokrát se lidé mohli
dozvědět něco o novodobé historii
nebo o přírodních zajímavostech,
jako jsou památné stromy, stu-

dánky nebo balvany,“ řekl jeden
z průvodců Petr Přendík, který
mj. působí jako kronikář městského obvodu. Dodal, že součástí
prohlídek byly i návštěvy interiérů
– kostela v Hrabůvce, zbrojnice
dobrovolných hasičů v Zábřehu,
kde mají i svou síň tradic, starého kostela Nanebevzetí P. Marie
v Zábřehu s varhanními ukázkami
nebo bývalé zábřežské radnice.

Zvířátka byla pro děti nej

(sed) FOTO / JIŘÍ URBAN

Máte snímky z Jubilejní kolonie?
Máte historické snímky pořízené před rokem 2000 z oblasti
Jubilejní kolonie? Poskytněte je
kronikáři obvodu pro účel připravované publikace, která vyjde v letošním roce.

Můžete je zaslat na e-mail
petr.prendik@ovajih.cz nebo se
telefonicky domluvit na jejich oskenování na tel. č. 605 437 296.
Za poskytnuté snímky budete odměněni drobnou pozorností. (red)

Uctili zastřelené letce

„O zvířátkách“ – tak se jmenovalo jarní povídání s myslivcem,
které si 20. dubna užily děti z MŠ
Adamusova 7 v Hrabůvce.
Oblíbená setkání dětí s členy
Mysliveckého spolku Odra - Stará Ves nad Ondřejnicí probíhají
v této školce již několik let, a to
dvakrát do roka. Tentokrát přivezli nejen vycpaná, ale i živá zvířata. Děti si tak mohly pohladit
ouessantské ovce Bertíka a Uršinku i zblízka si prohlédnout

živá kachňátka, králíčky i slepice. „Programy myslivců jsou pro
naše děti vždy přínosem a obohacením v oblasti environmentální výchovy. V červnu se s dětmi
chystáme na výlet na farmu, kde
děti uvidí hříbátka, telátka a podívají se i na to, jak se dojí mléko,“
představuje další program ředitelka MŠ Jana Švédová. Podívat
se na radost dětí přišel také radní
pro oblast školství Adam Rykala.
(gg) FOTO / JIŘÍ URBAN

Země slavila svůj den

Dva zastřelené letce britského
Královského letectva Velké Británie (RAF) 29. března u kostela
Panny Marie v Hrabůvce uctili zástupci Československé obce legionářské, Základní školy U Haldy
a radnice Jihu. Thomas G. Kirby-Green a Gordon A. Kidder byli
po sestřelení německou Luftwa-

fe zajati a zadrženi v zajateckém
táboře v polském Saganu, odkud
se jim v noci z 24. na 25. března
1944 podařilo utéct. Byli ale zadrženi a při eskortě na velitelství gestapa v polské Wroclawi
29. března 1944 s pouty na rukou
Den Země se konal 24. dubna informací týkajících se života
zákeřně zastřeleni na území obce. v Bělském lese. Na děti i dospělé naší planety a ochrany přírody.
(sed) FOTO / JIŘÍ URBAN tam čekala spousta zajímavých
(red) FOTO / JIŘÍ URBAN
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Čtveřice kluků z Hrabůvky připravuje pro školáky z Jihu představení tohoto zajímavého sportu

Parkour vás donutí překonat překážky
 Skupina čtyř talentovaných kluků pocházejících z Hrabůvky už téměř deset let vystupuje pod názvem Urban-Motion. „Parkour pro nás není jen sportem, je naší vášní
i životním stylem,“ říká za všechny Boleslav Morys.
Co vlastně je parkour?
Jako sportovní disciplína se
parkour začal rodit koncem 80. let
minulého století ve Francii.
Za jeho zakladatele je považován
David Belle.
Parkour představuje pestrou
škálu různorodých pohybů. Jeho
základem je především schopnost
přemístit se z bodu A do bodu B,
a to plynule a efektivně za použití vlastního těla. Hlavně chci říci,
že nejde jen o samotnou sílu těla,
i když je velmi důležitá. Musí jít
ruku v ruce s pevnou vůlí a vytrvalostí. Při překonávání překážek
na cestě k cíli se využívá běh, skoky, šplh, pohyby ve visu a nesmím
zapomenout i na akrobatické prvky. V tom je krása a nespoutanost
parkouru, protože ho nelze kategoricky zařadit do nějakého sportovního odvětví, a vyniká tak širokou
komplexností. Hlavním mottem
je zdokonalit sebe sama, posunout
své schopnosti a přitom probudit
instinkty. Já si osobně myslím, že
všechny překážky nejen ve sportu,
ale i v životě lze vůlí a odhodláním
překonat. Je škoda, že v dnešní
době naše mládež vysedává čím dál
častěji u počítače nebo se jen tak
bez cíle potuluje po okolí. Obecně
dětem chybí více pohybu a s ním
spojená fyzická zdatnost a psychická odolnost. A všichni známe pravdivou myšlenku, že ve zdravém,
udržovaném těle je i zdravý duch.
Jak jste s parkourem začínali?
Zpočátku jsme ho brali spíše
jako zábavu a adrenalin. Bylo to
pro nás něco nového, odlišného
od ostatních tradičních věcí. Zřejmě nás lákala i velká míra svobody a nezávislosti, kterou jsme
cítili. Parkour nebyl tak rozšířený
a žádaný jako v současnosti.
Už si nepamatuji ten zlom, kdy
se z nezávazné zábavy pro nás vyklubala vášeň a něco, bez čeho si
už ani neumíme představit svůj
běžný den. Ale na jaře roku 2008
jsme po debatách založili formaci
s názvem Urban-Motion, která
chtěla parkour posunout na vyšší, profesionální úroveň.

Pokud bych měl byt upřímný,
tak poměrně často. Chápeme, byli
jsme začínající skupina, ale zase
jsme měli jasnou představu, jakým
způsobem uplatnit svoje kvality
a dovednosti a jaké projekty v oblasti parkouru chceme realizovat.
Zažili jsme situace, kdy se s námi
někdo, koho jsme slušně oslovili,
nechtěl vůbec bavit. Mnohokrát
lidé přislíbili konkrétní spolupráci
a pak se bez omluvy už ani neozvali. Možná to bylo tím, že jsme byli
moc mladí, a proto nás spousta lidí
nebrala příliš vážně. My to však
vážně brali. Chtěli jsme vytvořit
sportovní zázemí vedené profesionály a dostupné všem nadšencům.
S tím, jak začal parkour nabírat
na oblibě, přibývalo také vážných
úrazů. Přišla tudíž ideální doba,
abychom začali realizovat náš
hlavní a delší dobu připravovaný
záměr, a to „rozjet“ parkourové kurzy a workshopy pro děti
a mládež v Ostravě. Jejich cílem
bylo dát našim svěřencům řádnou
průpravu, především pevné základy, seznámit je s pomyslnými
hodnotami a zdůraznit za všech
okolností bezpečný přístup.
Málem z celého záměru sešlo.
Najít a domluvit se s provozovateli volných prostorů či tělocvičen
se zdál být neřešitelný problém.
Nakonec se zadařilo. Jako první
nám vyšla vstříc Česká obec sokolská v Ostravě a díky ní jsme
otevřeli tréninkové hodiny parkouru pro veřejnost. Děkujeme.

URBAN–MOTION: (zleva) Tomáš Slonka, Pavol Sadvár, Boleslav Morys
FOTO / ARCHIV URBAN MOTION
a Adam Holun (vepředu).

my, ale parkouristé obecně, nasměrovat tento sport v České republice
tam, kde je nyní. I když v našem
kraji a hlavně v Ostravě máme ještě co dohánět. Odstartovali jsme
a nadále provozujeme parkourové
kurzy. Pravidelně uskutečňujeme
workshopy za účasti největších
hvězd parkouru u nás. Členové
našeho týmu se úspěšně zúčastňují i profesionálních soutěží nejen
v Česku, ale i v Evropě. Výrazně
rozšiřujeme svoji činnost v komerční sféře. Vystupujeme na ﬁremních
večírcích nebo kulturních a společenských akcích. Propagujeme
a podílíme se na reklamních foceních menších sportovních značek.
Naším tajným snem je, aby se nadnárodní ﬁrmy věnovaly parkouru stejně jako jiným sportovním
odvětvím a začaly pro tento sport
vyrábět speciální oblečení, hlavně
kvalitní obuv v módním stylu. Nově
spolupracujeme s radnicí městského obvodu Ostrava-Jih na projektu
realizace veřejných parkourových
Určitě to chtělo hodně trpěli- hřišť. Naším zatím posledním akvosti a píle, než jste dosáhli té- tuálním počinem je budování parměř vrcholu. Pochlubte se, jaké kourové haly tady na Jihu.
jsou vaše největší úspěchy?
Možná to bude znít jako klišé, ale Znamená to, že po Praze a Brně
za největší úspěch považujeme to, bude i Ostrava mít své vlastní
že jsme dokázali postupně, a nejen parkourové zázemí?

Jak se vám to dařilo? Naráželi
při svých parkourových misiích na nepochopení, či dokon- TOHLE JE PARKOUR – krása, nespoutanost, komplexnost.
ce předsudky?
FOTO / ARCHIV URBAN MOTION
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Je to tak. Půjde o multifunkční
halu, kde se budou moci příznivci
parkouru „vyřádit“ prakticky celý
den. Poskytneme zájemcům jak
kurzy vedené námi, tak i možnost
volně si „zaskákat“ s rodiči či kamarády. Hlavně o víkendech chceme pořádat exhibice s novinkami.
Stabilně chystáme i soutěže, abychom motivovali všechny jít tím
správným směrem k poctivému
tréninku. Budeme mít k dispozici
i zbylé prostory, a pokud seženeme
ﬁnanční podporu na jejich rekonstrukci, rádi je poskytneme jiným
sportovním odvětvím. Parkour
zažil ve svých začátcích spíše odmítání a nepochopení, proto jsme
připraveni být otevření a ostatním
pomoci.
Vizí a práce máte hodně. Zbude
vám čas věnovat se třeba i charitě?
To je velké téma. Parkour se snaží spojovat všechny lidi a plně si
uvědomujeme, že pevnou základnu fandů má i mezi dětmi v sociálně slabších lokalitách. Ovšem i to
jsou z našeho pohledu plnohodnotní a cenní lidé. Nemáme sice
ﬁnancí nazbyt a nechceme už ani
zažít období, kdy jsme vystupovali
za „tatranku a fruiko“, přesto je pro
nás charitativní činnost důležitá,
v řadě projektů se proto vzdáváme
honoráře. Za všechny jmenujme
účast na Bambino-festu, festivalu
pro děti s letitou tradicí. Účastnili
jsme se také show v rámci setkání
nápravných zařízení pro děti a mládež, s cílem dát nový směr těm, co
tápou a neví kudy kam.
(ml)

Kontakt
WWW.URBANMOTION.CZ
BOLESLAV MORYS: 608 444 796

ŠKOLY

Na noc s Andersenem přišel i Čapek
 Knihovna na Závodní ulici
se na konci března zapojila do Noci s Andersenem.
Naši v pořadí 12. noc jsme
pojmenovali Noc s pejskem
a kočičkou a byla takovým
koktejlem všeho dobrého.
Dvanáctá noc, dvanáct dětí a tři
knihovnice v maskách, takové
bylo naše seskupení. Jejda, také
nesmím zapomenout na vzácnou
návštěvu pana Josefa Čapka.
A co se u nás dělo? Na děti čekala zdravice, společná písnička,
dílna s proměnou smutné košilky ve veselou, četné soutěže, a to
jak vědomostní, tak interaktivní, ti manuálně šikovní si mohli
polepšit v bodování za zručnost
a rychlost (například vyspravením
pejskových kaťat) nebo v hledání poztrácených hraček v přítmí
mezi regály. Úžasná byla čtená
dramatizace pohádky „Jak si pejsek s kočičkou udělali dort“ s jednoduchými kulisami a drobnými

FOTO / KNIHOVNA

pomůckami, ale hlavně s báječnými dětskými herci, kteří dokázali
po jedné rychlé zkoušce skvěle improvizovat.
A víte, že jsme si „upekli“ i dortík? Ten jsme dali dohromady
z piškotového korpusu, šlehačky
a kompotového ovoce. Byla to

fakt mňamka. A nakonec přišlo
milé překvapení. Na návštěvu
se dostavil pán v kulatých „brejličkách“, sám pan Josef Čapek,
který donesl svůj starý psací stroj
a děti mu na něm pomáhaly psát
jeho nový příběh. Trochu ho zaskočila otázka jednoho z nich:

Ministr ocenil Eliščinu Neposlušnou třídu
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy vyhlásilo výtvarnou soutěž pro mateřské školy
a 1. stupeň základních škol s názvem „Namaluj svoji učitelku nebo
učitele“ a literární soutěž pro 2. stupeň základních škol na téma „Jak
pomohly peníze EU naší škole“.
Do soutěže se zapojilo cca
2000 dětí a žáků z celé České republiky. Mezi nimi i byla i Eliška
Křiváková, žákyně 7. ročníku,
která reprezentovala Ostravu-Jih a ZŠ Provaznickou. Její práce s názvem „Neposlušná třída“
byla v konkurenci ostatních literárních prací oceněna 1. místem

v kategorii 2. stupně základních
škol. Diplom a drobné ceny jí
osobně předal ve velkém zrcadlovém sále ministerstva v Praze

„Nejste vy již dávno mrtvý?“ Pak
následovalo ulehnutí do knihovnického pelíšku, čtení, špitání,
které bylo nekonečné, nakonec
pozvolné usínání a ráno už jen
společná snídaně a rozloučení
s předáním drobných pozorností
na památku.
Marie Kosková

Matematici z Jihu
slaví úspěchy

Podobně jako ostatní základní
školy na Jihu se rovněž ZŠ Kosmonautů 13 aktivně věnuje nadaným
žákům. Tato škola se tradičně
zaměřuje na rozvoj talentu žáků
v oblasti matematiky a informatiky. Zejména v dnešní době se
to ukazuje jako správný směr pro
naše děti, které chtějí v pozdějším
věku obstát u maturity.
Poslední velký úspěch našich
FOTO / ARCHIV ŠKOLY mladých matematiků je z květnoministr školství Robert Plaga. vého okresního kola 5. ročníku
Tímto Elišce gratulujeme a přeje- Pythagoriády. Mezi 7 postupujícíme jí hodně dalších úspěchů.
mi řešiteli byly i sestry Lada a SteLibuše Přikrylová, ředitelka školy la Srpovy. Obě výrazně bodovaly
i v mezinárodní matematické soutěži Klokan. Stela Srpová získala
krásné 3. místo z celkového počtu
2869 žáků 4. a 5. tříd z celé Ostravy. K tomuto skvělému výsledku
gratulujeme!
ZŠ Kosmonautů
československého státu. S žáky
nacvičujeme tanec na populární
skladbu „Soﬁa“. Překvapilo nás,
jak jsou žáci v tomto směru aktivní. Sami přicházejí s nápady,
jak udělat choreograﬁi pro diváky
zajímavější.
Jsme pyšní na to, že mají žáci
naší školy sportovního a soutěžního ducha, a budeme se je
i nadále snažit v této oblasti podporovat.

Na Provaznické to žije sportem
 V letošním školním roce se základní škola Provaznická
zapojila do řady sportovních aktivit.
Sportovní zkušenosti mají žáci
možnost získat nejen v hodinách
tělesné výchovy, ale také v odpoledních zájmových kroužcích
a na závodech, kde si mohou poměřit své síly s vrstevníky jiných
škol a sportovních sdružení. Již
několik let se mají možnost žáci
naší školy věnovat gymnastice
i v rámci kroužku. O tom, že píle
přináší své výsledky, svědčí i to,

že žáci letos vybojovali 14 medailí
na různých sportovních přeborech. Velkým úspěchem pro nás
byl postup do krajského kola
ve sportovní gymnastice a ještě
větším úspěchem byly atletické
přebory ve vítkovické atletické
hale, za které žáci získali krásné
druhé místo.
Zapojili jsme se také do projektu na oslavu 100. výročí vzniku
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Dagmar Motlochová,
učitelka tělesné výchovy

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

www.ovajih.cz

V ČEM BYDLÍME

Naše bytové domy: věžové domy T06B-BTS
 V tomto čísle si ukážeme
vůbec nejčastější věžáky
Ostravy. Věžové domy
T06B-BTS se v Ostravě
vyskytují v 76 kusech,
z toho na jižní obvod připadá 47 kusů rozprostřených
ve všech částech obvodu,
zejména pak ve Výškovicích.
Jejich
výstavba
probíhala
od konce 70. let do první poloviny
let osmdesátých. Zkratka T06B je
označení pro velkou skupinu panelových domů napříč republikou.
Každý kraj či větší město si tento VĚŽOVÉ DOMY T06B-BTS ve Výškovicích. Na snímku lze dobře spatřit
typ značně upravilo k obrazu své- rozdíly mezi předním a zadním průčelím.
FOTO / ARCHIV AUTORA
mu. V Ostravě mimo jiné vznikla
právě tato varianta BTS, kdy písmena odkazují na národní podnik
Bytostav, který tyto domy stavěl.

Architektura
Věžové domy mají čtvercový
půdorys, který je ozvláštněn vystouplou středovou částí s lodžiemi na předním průčelí. Kontrastně
k tomu je na zadním průčelí středová část s chodbovými okny
naopak zapuštěná, a to poměrně
výrazně. Výška domů je vždy dvanáct nadzemních podlaží, zmiňovaná předsazená středová část
pak vystupuje ještě o jedno podlaží
výše, zapuštěná zadní část dokonce o dvě podlaží – toto řešení výborně pomáhá výškovému členění
celého domu. Štítové strany jsou
vzájemně identické, jejich středu
dominuje sloupec předsazených
lodžií, který je v úrovni střechy
zakončen přesahujícími panely, ty
příjemně oživují vzhled domu a lze
je označit i za charakteristický
vzhledový prvek.

sazené části nacházejí dvě garsoniéry, které dohromady potřebují více
plochy. V každém rohu domu se pak
nacházejí byty 3+1, ty jsou identické, pouze vzájemně zrcadlově
otočené. Jedná se o byty povedené,
neboť disponují velkou chodbou,
čtvercovou kuchyní a rozměrným
obývacím pokojem. Jediným minusem je malá ložnice přístupná skrze
obývací pokoj.

Menší byty v přízemí

Požární bezpečnost

Okna na předním a zadním
průčelí byla sdružená do jednoho pásu, a to s pomocí mírně zapuštěných meziokenních pilířků,
většinou šedé barvy. Opticky tak
působila dvě okna vedle sebe jako
jedno, dům tak byl jasně členěn
na betonové pásy a šedé pásy
oken. Pro pocitové odlehčení celého domu jsou průčelní stěny
v přízemí zapuštěné, a to na úkor
velikosti přízemních bytů.
Existují dva typy dispozičních
provedení – jedno má pět bytů
na patře, druhé šest. Při pohledu
z ulice od sebe obě varianty jen stěží
rozeznáte, tedy teď už ano – varianta
s šesti byty má podstatně více předsazenou část s lodžiemi na hlavním
průčelí, viz půdorysy. Namísto
jednoho bytu 2+kk se v této před-

Společné prostory v domě jsou
poměrně velkorysé, zejména
chodba s přístupy do jednotlivých
bytů každého patra. Střed chodby
tvoří výtahové šachty, za nimi se
nachází poměrně speciﬁcké schodiště – je zcela odděleno od zbytku
chodby, přístup k němu je skrze
dvoje spojovací protipožární dveře
a jedno velmi efektní i efektivní řešení: prosklenou evakuační stěnu.
Aby se v případě požáru na schodiště dostali i lidé z opačné strany
chodby (na které není běžně přístup ke schodišti), lze tuto evakuační stěnu částečně otevřít
a dostat se tak přímo do prostor
schodiště. Požární bezpečnosti
pomáhá také sluchovod – vestavěné potrubí, ke kterému se v přízemí připojí hasičská cisterna

TYPICKÉ PODLAŽÍ věžového domu T06B-BTS, vlevo varianta s pěti byty,
vpravo varianta s šesti byty s předsazenou středovou částí. KRESBA AUTORA
NOUZOVÁ EVAKUAČNÍ stěna,

a v požárem zasaženém podlaží otvorem vpravo nahoře se lze
pak hadice z hydrantu. Odpadne po vyklopení dostat do prostorů
tak zdlouhavé rozmotávání hadic schodiště.
FOTO / ARCHIV AUTORA
po schodišti.
vek v bytech… Pokud si k této akci
Odolnost proti výbuchu
něco pamatujete či jste snad injekVěžové domy T06B-BTS spa- táž nějak zdokumentovali, prosím,
dají pod tzv. NKS – nové kon- ozvěte se mi.
strukční soustavy. To jim zaručuje
některé značné výhody, zejména Věžáky T06B-BTS v našem
velmi vysokou tuhost celé kon- obvodě
strukce a s tím spojenou odolnost
Jak již bylo řečeno, největší zaproti výbuchu plynu nebo třeba stoupení mají Výškovice s rovnou
nárazu těžkého vozidla. Panely dvacítkou kusů. V těsném závěsu
jsou k sobě svařené tak promyšle- se drží Zábřeh se 17 kusy, které
ně, že dům ustane i výbuch plynu najdeme zejména na ulicích Jua zřícení některé z nosných stěn. goslávská a Petruškova. Dubina
Nosné stěny jsou převážně v příč- má šest kusů na ulici Antonína
ném směru, v určitých oblastech Poledníka – právě touto šesticí
i v podélném směru (kuchyně domů se na začátku 80. let začala
bytů 3+1). Bohužel se těmto věžá- psát její historie. V Hrabůvce jsou
kům nevyhnula ani poměrně váž- tyto věžáky naopak jedny z nejná konstrukční chyba.
mladších paneláků, všechny čtyři
Část obvodových stěn je nosná, hrabůvecké kusy se nacházejí u výovšem všechny obvodové stěny chodní části Provaznické ulice.
byly tvořeny ze struskopemzobetoVěžové domy T06B-BTS prošly
nu – betonu s příměsí strusky. Ten jako jedny z prvních celkovými revykazoval vážné statické poruchy vitalizacemi (zateplením, výměnou
a oslaboval nosnost, proto musely oken), pravděpodobně kvůli výše
být nejspíše všechny domy tohoto zmiňovanému injektování něktetypu injektovány – do postižených rých obvodových stěn.
panelů byl vtlačen další beton, aby
Rozšířenou verzi článku najdedošlo k jejich zesílení. Údajně při te na www.historie.ovajih.cz.
tomto zákroku tekl beton i ze zásuMarian Lipták
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HISTORIE

Kronikářka Moravské Ostravy Lenka Kocierzová:
Ostrava je moje krev, která se jako struska vylévá z kokil
 Málokdy se povede, aby kronikář zpovídal kronikáře –
respektive kronikářku. V průběhu roku 2017 a 2018 jsem se
několikrát setkal s paní Lenkou Kocierzovou, která strávila
svá dětská léta ve Vítkovicích a mladá léta v Hrabůvce,
později žila ve Výškovicích. Dlouhý čas byla kronikářkou
Vítkovic, na které nedá dopustit.
sokolským hřištěm, za ulicí Na Fojtství a u ulice Provaznické. V té době
jsme měli všichni adresu Provaznická a kousíček dál bylo sídliště dvouletek, kde bydleli lidé zaměstnaní
v NHKG. Další paneláky byly mezi
Hasičskou a Provaznickou ulicí,
přímo u Závodní ulice. Nevím, jestli
víte, že na Závodní ulici bydlel slavný ostravský kronikář a archivář –
pan doktor Karel Jiřík.

LENKA KOCIERZOVÁ.
FOTO / ARCHIV LENKY KOCIERZOVÉ

Kocie – jak se mnohdy podepisuje – je stále aktivní: vedle nás se
nachází její umělecký ateliér plný
graﬁk. Dodejme, že nyní je kronikářkou obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. A ještě něco – v roce
2017 se stala vítězkou v anketě
Senior roku 2017.
Paní Lenko, budeme si povídat
o Hrabůvce?
Budeme! (smích)
Kde začneme? V osnově našeho
rozhovoru máte napsáno: Můj
příchod do Hrabůvky v roce
1963.
Začneme tam. V roce 1963 jsme
se přestěhovali do Hrabůvky z Vítkovic. Ve Vítkovicích se rozšiřovalo
tzv. hygienické ochranné pásmo
železáren, které sahalo po závodní
strouhu, za níž už byly haldy rud,
haldy kamení, tovární haly. S rodiči
jsme bydleli mezi struhou a Místeckou ulicí. Bylo rozhodnuto, že
ochranné hygienické pásmo se bude
rozšiřovat až k Místecké ulici, a začali vystěhovávat Vítkovické v několika etapách podle toho, jak byla
naplánovaná stavba ostravských
sídlišť. První Vítkovičáky vystěhovávali do Poruby, další do Zábřehu
do okolí Průkopnické ulice. My jsme
spadli do třetí etapy – ocitli jsme se
na panelovém sídlišti v Hrabůvce
na Provaznické ulici. To bylo sídliště, které začalo být budováno
v 60. letech. Jednalo se o několik
panelových domů za hrabůveckým

Jak vypadalo okolí vašeho nového bydliště?
V době našeho nastěhování stála
už škola na Provaznické a budovalo se vítkovické učiliště a hotelový
dům Vítek. To se stavělo v úžasné
kampani, kdy železárny vymyslely
rytíře Vítka. V té době byly železárny na vrcholu, vítkovická ocel
byla rozšířena jako pojem po celém světě a železárny investovaly
do učňovského školství. Obrovské
chodby učiliště, výstavní prostory,
nádherné třídy, hvězdárna, sídla
kroužků (fotokroužek, taneční
klub), kino Vítek, plavecký bazén…
Za naším domem byla obrovská
louka, kousek vedle se nacházel
hrabůvecký hřbitov. Hřbitov byl
vedle cesty vedoucí od ulice Místecké na letiště. Naproti vchodu byl
obrovský monumentální hrob, ale
nevím, komu patřil. Možná hrob
Klegů? Nádherně vzrostlé stromy,
oáza klidu. Někteří lidé po vyhlášení zákazu dalšího pohřbívání
přesouvali své hrobky na jiné ostravské hřbitovy. Hřbitov byl přebudován na parčík a byl místem
procházek pro maminky s kočárky. Cesta od hřbitova pak vedla až
k Dakotě kolem leteckých hangárů. Pamatuji si hangáry z dětství,
kdy jsme si je mohli prohlédnout
na Den dětí, mohli jsme si prohlédnout i letadla a lézt po tryskáčích.
Kolem cesty měli sedláci z Hrabůvky pole. Byla jsem tam plít řepu
při posledních zemědělských pracích, než se půda zastavěla dalšími
panelovými domy. V dáli za poli
a loukami šel vidět hangár, který
stojí dodnes na Dubině.

EVA OSTRAVSKÉHO JIHU , graﬁ ka Lenky Kocierzové s motivy staveb
REPRO / JIŽNÍ LISTY
z našeho obvodu, Hrabové a Staré Bělé.

nomu na bruslích přes louky, které kolem nás byly. I do prodejny
jsem šla na bruslích, dneska by
nás hnali. V budově Gastronomu bylo vlevo velké kadeřnictví.
V pravé části byl mléčný bar.
Hlavní hala byla úžasná, měla
vysoké stropy se světlíky. S drátěným košíkem se šlo hned vpravo
a procházelo se mezi regály. V obchodě jsme nakoupili vždy vše,
co jsme potřebovali. Vzpomínám
třeba na mléko, které se kupovalo
ve skleněných lahvích, víčko bylo
hliníkové. V Gastronomu bylo
možné zakoupit i uzeného tuňáka, to byste dneska nezaplatil.
V podstatě byl Gastronom špičkovou prodejnou, protože se tam
dalo sehnat zboží, které v běžných pultovkách nebylo k mání.
Jezdilo se do něj z celého okolí.
Samozřejmě, byly fronty, ale určitě jsme se nezbláznili z toho,
že nejsou banány, nejsou pomeranče… Takový byl život a brali
jsme to, co bylo. V roce 1963 už
bylo tropické ovoce docela běžné.
Když jsme ještě bydleli ve Vítkovicích, tak jsme dostávali ve škole
na Vánoce příděl banánů, jablek
Kam jste chodili na nákupy?
Celá Hrabůvka chodila naku- a pomerančů na každé dítě, propovat do Gastronomu. Jednou se tože to bylo opravdu nedostatkopovedlo, že jsem jela do Gastro- vé zboží.
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Existoval ještě jeden nezaznamenaný obchodní dům v Kunčičkách, v osadě Míru, který byl
úžasný. Občas přišlo módní zboží
(např. boty kordovanky, barevné
gumáky) a v Úderníku vyšel článek, že v Kunčičkách bude něco
nového – sjela se tam celá Ostrava. Vše se vykoupilo, pak to nebylo a čekalo se na další dodávku.
Ve vašem bytě se nachází spousta ostravských motivů. Co cítíte
k Ostravě?
Ostrava je moje krev, která se
jako struska vylévá z kokil. Jsem
tak srostlá s tímto městem, vše vnímám jinýma očima. Existuje nějaké podvědomí, a to se ze mě vylévá
jako ta struska. Mnoho se neví o životě ostravských žen. O havířích,
železárenských zaměstnancích –
téměř vše. Mě se nikdo nezeptal,
jak jsme žily my, havířské ženy – to
mě zajímá a zároveň bolí. Zajímá
mne emancipace v nových sídlištích, jak se myšlení lidí pomalu
mění. Na nás ženách ta města
stála – když si vzpomenu na těžký
život mé babičky… A stojí dodnes.
Zasloužíme si více zájmu.
Celý rozhovor naleznete na
webu www.historie.ovajih.cz
Petr Přendík

www.ovajih.cz

NÁZORY
Zeptali jsme se

Náš obvod ocenil nejlepší učitele. Jak vy vzpomínáte na školu a jaký by podle vás měl být ten nejlepší učitel?
A jaký by měl být ten nejlepší učitel?
Nestranný, tedy nerozlišující, zda mu u tabule stojí synáček/dceruška prosperujícího
podnikatele, špičkového lékaře či policisty,
Zdeněk Šikl
anebo „jen“ syn či dcerka kominíka, pekaře
zastupitel
či řidiče. A nejlepší učitel by měl být ve všech
směrech nezávislý, nezávislý na tom, zda je, či
ANO 2011
není členem té či oné správné strany nebo hnutí, nezávislý na obavách, zda a z čeho zaplatí
inkaso za byt či splátku hypotéky, jinými slovy
Věřte mi, milí spoluobčané, že ocenění nejlep- měl by být řádně ﬁnančně ohodnocen.
ších učitelů nejen v našem městském obvodu,
ale kdekoliv jinde považuji za více než záslužný
čin, neboť se domnívám, že právě učitelská profese je od dob učitele národů J. A. Komenského
jednou z nejtěžších, nejpotřebnějších a nejzáVěra Válková
služnějších. Tedy, co mohu jiného, než popřát
místostarostka
kantorům všech věkových kategorií hodně sil,
úspěchů a především hodně zdraví?
ČSSD
Jak vzpomínám na školu já? Inu, tu základní
jsem začal navštěvovat ještě za doby, kdy na zdi
za katedrou visel portrét tehdejšího prezidenta
Pokaždé když se setkám nějakým způsoAntonína Novotného. Co mi ale utkvělo v paměti ještě v první třídě ZDŠ, že dokud jsme se nena- bem s tématem základních škol, neubráním se
učili, byť často kostrbatě, psát a následně i číst, tomu, abych vzpomínala na ty doby, kdy jsem
místo jména na sešitech jsme měli něco jako sama chodila do školy. O dnešním školství něco
identiﬁkační razítka - já měl tehdy „dvě hrušky”. málo vím, neboť na úřadě často problematiku
Mnozí z vás si možná vzpomenou, že v tu dobu školství projednáváme a také díky povídání si
jsme od „soudružky“ učitelky namísto ručně s vnuky mám informace z druhé strany „baripsaných jedniček, dostávali takzvané „pionýr- kády“.
Musím upřímně říct, že mě ve škole probíraky“ ( = kulaté razítko s obrázkem usmívající se
pionýrky, samozřejmě v rudém šátku, s velikou né učivo zajímalo, ale někdy i nudilo. Nejhorší
„jedničkou“). Velkou tehdejší politickou událostí na soustředění pro mne jako žáka byly dny, kdy
bylo ve třetí třídě ZDŠ složení pionýrského slibu. bylo krásně a táhlo mě to ven. Trápení nastalo,
Vzpomínáte přátelé: „...Já mladý pionýr ČSSR když se tvrdě zkoušelo anebo byly písemky. Uči(vysloveno nikoliv ve zkratce, ale po jednotlivých telé byli různí, někteří přísní a někteří hodnější.
slovech) slavnostně slibuji před svými druhy, že Taky se přiznám, že jsem své učitele taky někdy
se stanu vzorným budovatelem a obráncem své nenáviděla. Někteří učitelé nás dokonce fyzicky
socialistické (= v tu dobu) vlasti!“ A rád vzpo- trestali, ale hlavně kluky. Když někdo zlobil, tak
mínám i na to nekonečné lítání s kamarády byl klepnut rákoskou přes prsty. Učitelé zlobivépo okolí bydliště namísto dnešního sezení u po- mu chlapci dali demokraticky na výběr: „Chceš
čítače nebo u televize. Nástupem do 6. ročníku poznámku do žákovské knížky, anebo pohlaZDŠ se vzpomínky na školu mírně pozměnily. vek?“ Nevzpomínám si, že by některý chlapec
Dostali jsme novou, stabilní „soudružku třídní chtěl poznámku. Dnes by to bylo na soud, a kdyučitelku“, dále takřka na každý předmět jiného by se to stalo v Norsku, tak je učitel odsouzený
vyučujícího a hlavně s blížící se 9. třídou zapo- na 10 let do vězení. Poznámku nikdo nechtěl,
čala postupná selekce žáků, kdo a na jakou školu protože většinou byl doma fyzický trest nebo
půjde dál, dle kádrových proﬁlů jejich rodičů – ji- alespoň „zarach“, tedy nesmělo se jít ven. Pro
nými slovy, dceruška primáře porodnice se na tu rodiče byl učitel „svatý“ a co řekl anebo napsal,
medicínu musí dostat stůj co stůj, syn náčelníka to platilo, i když asi neměl vždycky pravdu. My
tehdejší služebny VB v mém rodném městě přeci jsme to tehdy vůbec nenesli jako křivdu, brali
bez maturity na průmyslovce nebude, dceruška jsme to jako fakt.
Nechci tím přivolávat staré časy, dnes je situatajemníka tehdejšího MěNV přeci tu maturitu na ekonomce mít musí..., a tak dále! A co já? ce jiná. Pokud se ale týká vztahu rodiče a učitele,
Vzhledem k tomu, že moji rodiče nezastávali zdá se mi, že v dnešní době se vytrácí autorita
žádnou politicky atraktivní funkci ani nebyli učitelů, a myslím, že je to tím, že řada rodičů
po celý život členy žádné strany ani hnutí, tak vždy stojí za svým dítětem, a tím podrážejí aujsem se „jenom“ vyučil a po celý svůj život (jsem toritu učitelů. Znám případy, kdy rodiče poučují
„mlád“ 65 let), po absolvování Drogistické ško- učitele o pedagogice a o přístupu k dětem mísly, jsem pracoval v maloobchodě, následně jako to toho, aby dítěti vytkli jeho chyby. Já si dnes
OSVČ, a plně se věnoval mým celoživotním ko- uvědomuji, že bez mých učitelů a učitelek bych
níčkům měnit zboží v peníze + kontakt s lidmi já nebyla nic, a nejvíce vzpomínám na ty přísné
na všech úrovních, od vrátného po generálního učitele, protože ti nás toho nejvíce naučili.
Škola a učitelé dávají našim dětem obrovskou
ředitele.
Zmiňuji „... po absolvování Drogistické ško- porci znalostí, starají se o jejich zdravý vývoj, výly“, ale to by už byla další kapitola mých školních chovu a také o výživu, neboť kalorická a nutriční
zážitků. Je jisté, že několik let na této škole, by hodnota školního oběda pokrývá až 70 procent
bylo pro mne mnohem příjemnějším vzpomí- denní dávky jídla. Tedy, i když Den učitelů už byl,
náním než totéž na výše zmíněný 6.–9. ročník tak učitelům a všem ostatním pracovníkům škol
chci touto formou za jejich práci poděkovat.
tehdejší ZDŠ.
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Jiří Dostál
zastupitel
KDU-ČSL
Dobří učitelé jsou především takoví, na které se
nezapomíná. Měl jsem štěstí, že jsem takové na ZŠ
Provaznická a poté gymnáziu v Hrabůvce potkal.
Nejlepší učitel musí být přísný, ale současně vstřícný vůči osobnosti dítěte. Nejlepší učitel by měl pochopit možnosti, talent, schopnosti žáka a od toho
speciﬁkovat svůj přístup k němu. Často jsem slýchával otázku: „Co vás v té škole učí?“ A jediná
správná odpověď by měla být: „Neučí nás to, co
nás musí učit doma.“ Rodiče si musejí uvědomit,
že učitel nemůže suplovat úlohu rodiče, vychovateli jsou obě strany, ale úloha obou je trochu jiná.
Učitel by měl vštípit poznatky z oblasti přírodních
i humanitních věd, nebráním se ani roli předávání
morálních hodnot. Pro dítě musí být bezesporu
autoritou, kterou rodič využívá k zdárnému vývinu dítěte. Přál bych dětem přísné, ale současně
laskavé učitele. Učitelům přeji děti, jejichž rodiče,
pěstouni, opatrovníci budou podporovat v dítěti
autoritu a hluboký respekt k učitelskému stavu.

Hana Štanglerová
zastupitelka
nezávislá (Ostravak)
V dnešní době snad každý rodič hledá pro své
dítě místo ve škole podle různých kritérií. A tím
nejdůležitějším je osobnost učitele, který dítě
vede, inspiruje, vychovává a připravuje ho do dalšího života. Učitel je tou nejdůležitější osobou
u mladších žáků v časovém prostoru mimo rodinu. Správný učitel by měl být pro žáky přirozenou
autoritou, ale zároveň také kamarádem a rádcem.
Hodnocení a oceňování učitelů na všech stupních vzdělávání je nedílnou součástí školského
systému. Pro učitele je jakékoliv ocenění jejich každodenní náročné práce obrovskou motivací a odměnou. V našem obvodě je mnoho vynikajících
učitelů, kteří si zcela jistě zaslouží velké poděkování za plnění svého životního poslání. Proto se i já
připojuji ke gratulaci oceněným učitelům. Ráda
bych však touto cestou poděkovala také všem
ostatním učitelům, kteří v našich školách každý
den předstupují před žáky. I těm přeji mnoho profesních úspěchů a spoustu sil do další práce.

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

SOCIÁLNÍ OBLAST

Zaměstnanci přispěli na charitu
 Výzvu „udělejte dobrý
skutek a věnujte pro vás
nepotřebné věci potřebným“
vyslyšela řada zaměstnanců
Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih.
V pátek 13. dubna přinesli na radnici oblečení, boty, domácí potřeby,
ale i hračky, knihy a časopisy.
Vybrané věci poputují do dobročinných obchodů. Organizátor
sbírky, odbor sociální péče, díky
tomu mohl již potřetí předat organizaci Moment dvanáct pytlů
věcí. Tam darované věci vytřídí a vybrané kousky distribuují
k prodeji do charitních obchodů
pod značkou MOMENT charity
shops. Zisk z prodeje pak zasílají
na sbírková konta podporovaných neziskovek, např. Mobilní
hospic Ondrášek, Žebřík, Kola
pro Afriku a další.
(gg)

FOTO / ARCHIV ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU

Fond hledá
dobrovolníky
V roce 2009 diagnostikovali
Pavlu Novotnému zhoubný nádor varlete. Muž se však nevzdal
a se svou nemocí úspěšně bojuje
už několik let. A nebojuje jen sám
za sebe, ale i za druhé. V roce
2016 založil nadační fond, který
podporuje onkologické pacienty.
Fond Pavla Novotného se zaměřuje na osvětu onkologického
onemocnění, pořádá odborné,
vzdělávací a kulturní semináře,
preventivní akce, především včasné lékařské prohlídky dětí, žen
a mužů v rámci zdravotní péče
České republiky.
Kromě toho připravuje pro
dobrovolníky, kteří pracují s onkologickými pacienty, specializované kurzy. Další z nich se
uskuteční v sobotu 9. června
v Ostravě. Přihlásit se můžete koordinátorce dobrovolnické péče
paní Janě Camfrlové na e-mail:
jana.camfrlova@nfpavlanovotneho.cz nebo telefonicky na čísle
739 764 683.
(jc)

Domácí péče v rodinách je pro pečovatelky posláním
 Je půl desáté ráno, neděle, a ředitelce neziskové organizace Péče srdcem paní Janě Vávrové se rozezvučí mobil.
Na druhém konci se ozve tichý
hlas paní Aleny, která se nejprve
omlouvá, že volá o víkendu, ale
chce se jen zeptat na informace o fungování osobní asistence.
A pak se rozvypráví o své mamince, kterou postihla mozková příhoda tak nešťastně, že zůstala zcela
inkontinentní a upoutána na lůžku.
Ráno si má maminku vyzvednout v nemocnici a vůbec si neví
rady, jak péči při běžné pracovní
a rodinné zátěži zvládne. Bylo jí
sice nabídnuto umístění maminky
v léčebně dlouhodobě nemocných,
ale tuhle alternativu si nechtěla připustit – hlavně proto, že dokud maminka byla zdravá, pomáhala ona
jí s hlídáním a výchovou dětí. A teď,
když potřebuje maminka sama

pomoci, měla by zůstat v prostředí
ústavu mimo své nejbližší?
Takto začíná většina případů,
kterým organizace Péče srdcem
v obvodech města Ostravy pomáhá. Bez ohledu na všední dny, víkendy či svátky jsou zaměstnanci
připraveni a ochotni být svým klientům v případě potřeby na blízku.
Klientům pomáhají s osobní hygienou, přesunem na lůžko i vozík, oblékáním, úklidem, přípravou jídla,
nákupy, doprovodem k lékaři a dalšími každodenními činnostmi. Zároveň se osobní asistent pro klienta
může stát parťákem pro stolní hry,
čtenářem oblíbených knih nebo
doprovodem na procházkách. Také
poradenství je pro klienty a jejich
rodiny velmi cenné. Dozví se, jak

získat příspěvek na péči, kde a jak
získat kompenzační a jiné pomůcky a potřebné další informace.
Je spousta rodin, kde se nemohou ostatní rodinní příslušníci
postarat o nemocného příbuzného
sami. V těchto případech se obracejí na osobní asistenty, kteří
do rodin docházejí a s rodinou se
doslova sžijí. Nebývá výjimkou, že
vzniknou nová přátelství založena
právě na poslání pečovat o nemocného srdcem, když rodina i osobní
asistent mají společný cíl.
Jak dopadl příběh paní Aleny?
Předně si sama v rozhovoru s paní
Vávrovou musela ujasnit, jak velká
péče bude potřeba. Ze zkušeností
s ostatními klienty nastínila paní
Vávrová paní Aleně možnosti, jak
se může situace vyvinout. Druhý
den ráno spolu obě ženy jely vyzvednout maminku do nemocnice.

Po rozhovoru s lékařem již byla
mladá paní vybavena potřebnými
poukazy na pomůcky, o které by si
určitě neřekla, kdyby neměla informace, že je může zdarma na poukaz
získat. Skvělá spolupráce s rodinou
a optimistický přístup pečovatelky
spolu s paní Alenou dokázaly, že
zdravotní stav maminky se zlepšil
natolik, že z původních 8 hodin
péče byly nakonec po pár měsících
díky zlepšení jen hodiny čtyři.
Pro další informace můžete navštívit webové stránky organizace www.pecesrdcem.cz.
Kateřina Tomanová

Kontakt
Jana Vávrová,
ředitelka Péče srdcem, z. ú
tel. 777 147 587.
Mírová 98/18, Ostrava-Vítkovice

Milým oslavencům přejeme pevné zdraví
V našem městském obvodu jsou desítky seniorů, kteří v tomto období
přijímají gratulace k dožitým osmdesáti a více letům. S radostí se připojujeme a všem jubilantům přejeme zdraví a dny prožité v pohodě.
V dubnu oslavili významné výročí:
Irena Kubíčková
Miroslav Klečka
Jaromír Hanzel
Marie Vlačušková
Jiřina Zástěrová
Bohuslav Schmidt

95 let
95 let
94 let
94 let
92 let
92 let

Slavomír Plešek
František Pělucha
Žoﬁe Dražná
Ludmila Kádárová
Vlasta Volfová
Adina Myszaková

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

Juraj Fehér
Karol Uhlík
Jiří Bosák
Terezie Čechová
Drahomíra Nytrová
Drahoslav Olšovský
Jaroslav Cagaš
Zdeňka Fotopulu
Zdeňka Děrkasová
Jiří Brokeš
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85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Ladislav Hasalík
Zuzana Kučatá
Kristina Musílková
Věra Příkopová
Božena Valášková
Růžena Šotková
Bohuslava Nečasová
Jaroslav Mikulič
Vladislav Surý
Zuzana Ištvanová

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

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS

Květen v Kulturním zařízení Ostrava-Jih
 Prvomájové kino „ za dvě hubičky“, každé pondělí zaláskované ﬁlmy „za hubičku“ a okouzlující Popelka z Metropolitní.
První máj je neodmyslitelně
spjat s tradicí polibku pod rozkvetlou třešní. Žena, která pod ní
bude políbena, by měla celý příští
rok oplývat krásou, přitažlivostí a plodností. Nepolíbené pak
uschnou.
Prvomájové kino myslí i na tuto
tradici a pro své návštěvnice, které
nechtějí přijít o žádnou přednost
své ženskosti, zajistí rozkvetlou
třešeň pro partnerské políbení až
do kina Luna. Navíc, prvomájové
kino bude za padesátikorunu, tj.
„za hubičku“, promítáme bezva české ﬁlmy – Planeta Česko
a Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.
Kino Luna připomíná vznik
československého státu zvláštním uvedením šesti celovečerních
snímků v rámci nabídky FILMOVÉ OSMIČKY. Výběr snímků
zastupujících roky 1918, 1938,
1948 a 1968 čítá šest celovečerních
snímků. Po dubnovém uvedení
filmu Bílá tma (František Čáp,
1948), uvidíte v květnu v pořadí
druhý snímek TGM Osvoboditel
(Věra Chytilová, 1990).
Od 3. května se kino Luna zajisté stane tichým místem, plným
spokojeně vyděšených lidí. Právě

v tento den má totiž svou českou
premiéru dlouho očekávaný hororový snímek Tiché místo, kterému nejslavnější recenzní web
současnosti Rotten Tomatoes
udělil výjimečné ﬁlmové hodnocení 97 procent.
Massenetova opera Cendrillon, premiérově pod taktovkou
Bertranda de Billyho a v režii
Laurenta Pellyho, která vychází
z klasické pohádky o Popelce,
bude uvedena 6. května v kině
Luna a je posledním přenosem
sezóny 2017/2018 z Met. Již nyní
se můžeme společně těšit na novou sezonu 2018/19, kdy čeští
diváci zhlédnou 10 inscenací,
z toho čtyři zbrusu nové.
Z další ﬁlmové květnové nabídky kina Luna stojí za pozornost
válečné drama Neznámý voják,
které vypráví o jednotce ﬁnských
vojáků bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovětskému
svazu, dále Psí ostrov, což je další
celovečerní animovaný dobrodružný ﬁlm. V nabídce také nebude chybět nejnovější animovaná
zábava pro děti a mládež. Hledá
se princezna je kouzelným příběhem Ruslana a Mily, který se

Kulturní dům K-TRIO

Hrají Miroslav Hrabě, Jaroslav Beneš aj.
Vstupné 160, 140 Kč, předprodej KD
K-TRIO
21. 5. - 16.00
CO DĚLAT, KDYŽ PENÍZE CHYBÍ –
JAK SE NEDOSTAT DO ÚVĚROVÝCH
PASTÍ
Přednáška + diskuze s odbornicí
v oblasti ﬁnancí Ing. Ivanou Karkoškovou. Vstupné 30 Kč, předprodej KD
K-TRIO (spoluﬁnancováno z rozpočtu
MSK v rámci projektu Mladý senior)
27.–28. 5.
SLAVNOSTI OBVODU OSTRAVA-JIH,
podrobný program najdete na www.
kzoj.cz a www.ovajih.cz

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

Společenské akce
6., 13., 20., 27. 5. - 17.00
TANEČNÍ VEČERY
Živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO.
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO

Vzdělávání, relax, kurzy

16. 5. - 9.00–17.30
CESTA za poznáním
Sportovně poznávací výlet pro upevnění zdravotní a fyzické kondice.
9. 5. - 16.00
Program: ﬁrma Vitaminátor s.r.o.
CO DĚLAT, KDYŽ PENÍZE PŘEBÝVA- prohlídka sadů s opékáním klobásek,
JÍ – KDE A JAK MOHU ZHODNOCO- rozhledna Cvilín, kostel Panny Marie
VAT FINANCE
Sedmibolestné, Flemmichova vila
Přednáška + diskuze s odbornicí
v Krnově. Doporučujeme sportovní
v oblasti ﬁnancí Ing. Ivanou Karkošoblečení a obuv, pláštěnku, svačikovou. Vstupné 30 Kč, předprodej KD nu, pití, kartu zdravotní pojišťovny.
K-TRIO (spoluﬁnancováno z rozpočtu V ceně doprava autobusem, průvodMSK v rámci projektu Mladý senior)
ce, vstupné, klobáska.
Cena 440 Kč, předprodej KD K-TRIO
17. 5. - 19.00
KRÁSNÝ A KRÁSNĚJŠÍ
23. 5. - 9.00–17.30
Vtipné improvizační představení dvou TRADICE A ŘEMESLA
Sportovně poznávací výlet pro upevherců formou „stand-up comedy“.

FILMOVÝM TRHÁKEM nejen pro děti bude animovaná pohádka Hledá se

princezna.

REPRO / JIŽNÍ LISTY

odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých
čarodějů. Emma Stone a Steve
Carell, coby tenisové superhvězdy, se utkávají v souboji, kde není
ve hře pouze bodový zisk, ale také
(a především) ženská rovnoprávnost. Komedie Souboj pohlaví
vznikla na základě skutečných
událostí, které rezonovaly Amerikou 70. let, nicméně téma je to
aktuální dodnes. Od 10. května do kina Luna vjede Taxi 5,
s dalším pokračováním akční
francouzské série s legendárním bílým taxi v hlavní roli a od
24. května se vydáme do předaleké
galaxie v blockbusteru Solo: Star
Wars Story, ve zbrusu novém
dobrodružství nejoblíbenějšího
syčáka v galaxii. V řadě troufalých

eskapád hluboko v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí
potkává Han Solo nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího
kopilota, ale narazí i na nechvalně
známého hazardního hráče Landa Calrissiana.
A ještě poslední pozvánku
na ﬁlmovou lahůdku do kina
Luna, které uvede životopisné
kriminální drama Escobar, o nechvalně proslulém drogovém
baronovi Pablo Escobarovi, kterému démonický projev propůjčil
Javier Bardem. V hlavní ženské
roli se představí skutečná Bardemova partnerka Penélope Cruz.
Další květnové kulturní pozvánky na ǁǁǁ͘ŬǌŽũ͘Đǌ.

nění zdravotní a fyzické kondice.
Program: muzeum Mlejn, pstruží
farma Bělá, hřebčín v Bělé. V ceně
doprava autobusem, průvodce,
komentované prohlídky, grilovaný
pstruh.
Cena 440 Kč, předprodej KD K-TRIO

Podrobnou nabídku workshopů včetně přihlášky najdete na www.kzoj.cz,
tel. 731 472 996
Cena 20 Kč / 1 workshop, předprodej
KD K-TRIO

Výstavy

Velﬂíkova 8
Ostrava-Hrabůvka
tel. 596739107
www.kzoj.cz
ttps://www.facebook.com/kdktrio

JARO V NOVÉM – RAZÍTKOVÁNÍ
Výstava výtvarných kurzů Josefa
Odrášky.

Dětem
29. 5. – 31. 5.
MÉDIA, KOMUNIKACE, KREATIVITA
Tříhodinové interaktivní mediální
workshopy, s využitím nejmodernějších technologií k rozvoji individuálních i kolektivních dovedností
v oblasti prezentace. Určeno pro
skupiny, party, oddíly, třídní kolektivy
od 11 let, které spojují společné
zájmy, aktivity a dovednosti.
Setkáte se s odborníky z praxe,
moderátory, tvůrci webových prezentací, kameramany, fotografy,
graﬁky. Naučíte se prezentovat
vlastní myšlenky a zájmy. Zjistíte, jak
používat média i PC technologie při
prezentaci vlastní osobnosti, skupiny
nebo zájmové aktivity. Zkušení lektoři mediální výchovy vám předvedou,
jak správně vystupovat na veřejnosti,
jak si připravit vlastní článek nebo
rozhovor, jak mluvit na kameru.
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R. V. Nešporek,
M. Urbanová, J. Dulíková

Komorní klub

3. 5. - 19.00
Vladimír MERTA + Jan Hrubý +
Ondřej Fencl, koncert
Český písničkář - Vladimír Merta
(na letošních cenách Anděl vstoupil
do síně slávy), fenomenální houslista
Jan Hrubý a dvakrát mladší klavírista
a kytarista Ondřej Fencl.
Vstupné 180 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce od 18.30
na místě.
19. 5. - 17.00
PROCHÁZKA OPERETOU
V rámci cyklu komorních koncertů,
účinkují Soňa Jungová, Peter Svetlik
– zpěv, Regina Bednaříková – klavír.
V programu zazní skladby autorů
F. Lehár, E. Kálmán, R. Strauss,
R. Friml, A. L. Webber aj.
Vstupné 140 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce
od 16.30 na místě

KULTURNÍ SERVIS
Popelka • Cendrillon • Jules Massenet • premiérová opera
Režie: Laurent Pelly Dirigent: BertVýškovická 113
rand de Billy
Ostrava-Zábřeh
Nastudování francouzsky s českými
tel.: 596 751 712
titulky.
www.kzoj.cz
www.facebook.com/kinolunaostrava Předpokládaná délka: 2 h 47 min
včetně přestávky.
Účinkují: Joyce DiDonato (Popelka),
Alice Coote (princ Charmant), Stephanie Blythe (Madame de la Haltière), Kathleen Kim (Kmotřička víla),
Laurent Naouri (Pandolfe)
Massenetova okouzlující opera
Cendrillon, která vychází z klasické
pohádky o Popelce, bude v Met
uvedena premiérově pod taktov1. 5. - 15.00
kou Bertranda de Billyho a v režii
PLANETA ČESKO (ČR 2017)
Laurenta Pellyho, který má v Met
Dokument, režie Marián Polák, přístupný, 81 minut. Vstupné „za hubič- na kontě i úspěšné inscenace Dívka
pluku a Massenetovu Manon. Insceku“ 50 Kč.
nace vznikla v koprodukci s Králov1. 5. - 17.00
skou operou Covent Garden v LonZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ
dýně, barcelonským Gran Teatre del
VĚCI (ČR 2018)
Liceu, bruselským Théâtre Royal de
Komedie, režie Filip Renč, přístupný,
La Monnaie a Opéra de Lille. Vstupné
83 minut. Vstupné „za hubičku“ 50 Kč. 300 Kč, v rámci abonmá zvýhodněná
cena 250 Kč.
1. 5. - 19.30
TÁTOVA VOLHA (ČR 2018)
7. 5. - 17.00
Komedie / drama, režie Jiří Vejdělek, MÁŘÍ MAGDALÉNA (Mary Magdapřístupný, 90 minut. Vstupné 110 Kč. lene, Velká Británie, USA, Austrálie
2018)
2. 5. - 16.00
Drama, české titulky, od 12 let,
FILMOVÉ OSMIČKY – K VÝZNAM130 minut. Vstupné 60 Kč.
NÝM VÝROČÍM ROKU 2018
Mimořádná kolekce vybraných šesti
8. 5. - 17.00
celovečerních snímků zastupujících
AVENGERS: INFINITY WAR (Avenroky 1918, 1938, 1948 a 1968 připo- gers: Inﬁnity War, USA 2018)
mínající „osmičková“ výročí moderAkční / sci-ﬁ / fantasy, české znění,
ních československých a českých
přístupný, 150 minut. Vstupné
dějin budou vstupovat do kina Luna
130 Kč, děti 110 Kč.
v průběhu celého roku 2018.
9. 5. - 17.30
TGM OSVOBODITEL (Českosloven- NEZNÁMÝ VOJÁK (Tuntematon sotisko 1990)
las, Finsko 2017)
Věra Chytilová natočila záhy
Válečný / drama, české titulky, od
po sametové revoluci životopisný
12 let, 135 minut. Vstupné 110 Kč.
snímek věnovaný T. G. Masaryko10.–13. 5. - 15.30
vi. Vznikl jako střihový dokument
KRÁLÍČEK PETR (Peter Rabbit, USA
v rekordně krátkém čase mezi
2018)
17. listopadem 1989 a 7. březnem
Animovaný / dobrodružný / fantasy,
1990, na které připadlo 140. výročí
české znění, přístupný, 89 minut.
Masarykova narození. Režisérce se
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
podařilo vytvořit plastický portrét
prvního československého prezidenta 10.–13. 5. - 17.45
pomocí kombinace archivních záběrů TÁTOVA VOLHA (ČR 2018)
s vlastními dotáčkami a komentářem Komedie / drama, režie Jiří Vejdělek,
v působivém přednesu Miroslava
přístupný, 90 minut. Vstupné 110 Kč.
Macháčka. Vloženy jsou též výpovědi
10.–13. 5. - 20.00
Masarykových vnuček a pravnuka.
Mládeži přístupný, 60 minut. Vstupné TAXI 5 (Taxi 5, Francie 2018)
Akční komedie, české titulky, od
70 Kč.
12 let, 103 minut. Vstupné 120 Kč.
3.–9. 5. (mimo 6. a 7. 5.) - 15.00
13. 5. - 10.00
SHERLOCK KOUMES (Sherlock
POHÁDKY Z HOR (ČR)
Gnomes, USA, Velká Británie 2018)
Animovaný / komedie / dobrodružný, Krátké ﬁlmové pohádky pro nejmenší, 72 minut, vstupné 30 Kč.
české znění, přístupný, 86 minut.
Jak Rákosníček zachraňoval mráčky
Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.
beránky před hvězdným orlem. Jak
3.–5. 5. - 17.00
šel Rumcajs pro mašličkovou sponAVENGERS: INFINITY WAR (Avenku. Jak se chtěl Trautenberk pomstít
gers: Inﬁnity War, USA 2018)
Krakonošovi, jak odvedl horské
Akční / sci-ﬁ / fantasy, české znění,
prameny a jak si chtěl pochutnat
přístupný, 150 minut. Vstupné
na čerstvých pstruzích. Jak Křemílka
130 Kč, děti 110 Kč.
a Vochomůrku málem popadl drak.
O hajném Robátkovi – jak dali vod3.–9. 5. (mimo 6. 5.) - 20.00
níku Barborovi jméno Bonifác. O zvíTICHÉ MÍSTO (A Quiet Place, USA
řátkách pana Krbce – Počmáraný
2018)
Drama / horor / thriller, české titulky, hrad. Bob a Bobek v lese.
od 12 let, 95 minut. Vstupné 120 Kč. 14.–16. 5. - 15.30
PRAČLOVĚK (Early Man, Velká Bri6. 5. - 16.00
tánie 2018)
Metropolitní opera New York –
zpožděný přímý přenos
Animovaný / dobrodružný / komedie /

Kino LUNA

rodinný, české znění, přístupný,
88 minut. Vstupné 90 Kč.
14. 5. - 17.30
TÁTOVA VOLHA (ČR 2018)
Komedie / drama, režie Jiří Vejdělek,
přístupný, 90 minut. Vstupné 60 Kč.
14.–16. 5. - 20.00
POMSTA (Revenge, Francie 2017)
Akční / thriller, české titulky, od
18 let, 108 minut. Vstupné 100 Kč.
15. 5. - 17.45
SOUBOJ POHLAVÍ (Battle of the
Sexes, USA, Velká Británie 2017)
Životopisný / komedie / drama, české
titulky, od 12 let, 121 minut. Vstupné
110 Kč.
16. 5. - 17.45
ZTRATILI JSME STALINA (The
Death of Stalin, Velká Británie, Francie, Belgie 2017)
Komedie, české titulky, od 12 let,
106 minut. Vstupné 110 Kč.
17.–23. 5. - 15.30
HLEDÁ SE PRINCEZNA (Vykradena
pryncesa: Ruslan i Ljudmila, Ukrajina
2018)
Animovaný / komedie / fantasy,
české znění, přístupný, 85 minut.
Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.
17. – 20. 5. - 17.45
PŮLNOČNÍ LÁSKA (Midnight Sun,
USA 2018)
Romantický / drama, české znění,
od 12 let, 91 minut. Vstupné110 Kč.
17.–23. 5. - 20.00
DEADPOOL 2 (Deadpool 2, USA
2018)
Akční / komedie / sci-ﬁ / dobrodružný, české titulky, od 15 let,
120 minut. Vstupné 130 Kč.
21. 5. - 17.30
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY (Fifty
Shades Freed, USA 2018)
Drama / romantický, české titulky,
od 15 let, 105 minut. Vstupné 60 Kč
22. 5. - 17.30
PSÍ OSTROV (Isle of Dogs, USA /
Německo 2018)
Animovaný / dobrodružný / drama /
fantasy, české titulky, od 12 let,
101 minut. Vstupné 120 Kč.
23. 5. - 17.45
NAPROSTÍ CIZINCI (Perfetti sconosciuti, Itálie 2016)
Komedie / drama, režie Paolo
Genovese, české titulky, od 12 let,
93 minut. Vstupné 90 Kč. Ke každé
vstupence pravé italské rozmarýnové
tyčinky úplně gratis!
24.–27. 5. - 17.00
SOLO: STAR WARS STORY (Solo:
A Star Wars Story, USA 2018)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ / fantasy,
české znění, přístupný, 135 minut.
Vstupné 160 Kč.
24.–27. 5. - 19.30
DÁMSKÝ KLUB (Book Club, USA
2018)
Komedie s hvězdným obsazením,
české titulky, od 12 let. Vstupné
120 Kč.
26.–27. 5. - 15.00
a 28. 5. – 31. 5. (mimo 30. 5.)
- 15.30
HLEDÁ SE PRINCEZNA (Vykradena
pryncesa: Ruslan i Ljudmila, Ukrajina
2018)
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Animovaný / komedie / fantasy,
české znění, přístupný, 85 minut.
Vstupné 90 Kč.
28. 5. - 17.30
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
(ČR 2018)
Komedie, režie Tomáš Svoboda, přístupný, 89 minut. Vstupné 60 Kč.
28.–29. 5. - 20.00
TICHÉ MÍSTO (A Quiet Place, USA
2018)
Drama / horor / thriller, české titulky,
od 12 let, 90 minut. Vstupné 110 Kč.
29. 5. - 17.45
DÁMSKÝ KLUB (Book Club, USA
2018)
Komedie, české titulky, od 12 let.
Vstupné 120 Kč.
30. 5. - 19.00
ŽALMAN & SPOL: KONCERT +
FILM: NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ
(premiéra)
31. 5. - 17.45
NEŽ PŘIŠLA BOUŘE (Adrift, USA
2018)
Akční / dobrodružný / drama / romatický, české titulky, od 12 let. Vstupné 110 Kč.
31. 5. - 20.00
ESCOBAR (Loving Pablo, Španělsko,
Bulharsko 2017)
Životopisný / krimi / drama, české
titulky, od 15 let, 123 minut. Vstupné
120Kč.

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

2. 5. – 15.00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Pravidelné setkání seniorů s programem. Cestopisná beseda o Africe.
Jarní móda „Z našich šatníků“.
Hudba k poslechu a tanci: PETESAX.
Vstup zdarma
2. 5. – 19.00
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY
MAKERS
... to tentokrát vezmou od PRVNÍ
KŘAPLAVKY JAZZOVÉ.
Vstupné 450, 400 a 300 Kč
3. 5. – 19.00
Istvan Örkeny: KOČIČÍ HRA –
Klicperovo divadlo Hradec Králové
„Taková jsi byla vždycky. Samé
zmatky a komplikace!“ Proslulá
tragikomedie I. Örkenyho s Pavlou
Tomicovou a Zorou Valchařovou-Poulovou v hlavních rolích.
Vstupné 420, 370, 320 a 200 Kč
9. 5. – 16.30 / Klub Akord
STUD2NA: 3 x ZDIVIDLA
Pásmo představení studentských
souborů ostravského ZDIVIDLA:

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS
Smrt klepe na dveře (Woody Allen),
Námluvy (A. P. Čechov), Už brzy
dozpívám (Tereza Agelová).
V rámci projektu STUD2NA aneb
Studnice studentských nápadů.
Vstupné: studenti a mládež zdarma,
dospělí 30 Kč
11. 5. – 19.00 / Velký sál
HECOVINY – soubor Nahodile /
premiéra
Nový díl autorského zábavného
kabaretu pro dospělé plný skečů,
scének, písniček a tanečních vstupů.
Režie: Zdeněk Kačor. Vstupné: předprodej 160 Kč, v den akce 200 Kč
15. 5. – 18.00 / Klub Akord
Dobrodružná Malajsie
Dobrodružná, tajemná a okouzlující.
Téměř měsíční expedice na Malajský
poloostrov vedla od centrální části
přes čajové plantáže, deštný prales
a ostrovy v Jihočínském moři, pak
po východním pobřeží až k Singapuru.
Země s nejstaršími pralesními porosty, divokou džunglí, korálovými zahradami, pestrobarevnými motýly, drzými
primáty a chutnou kuchyní. Země, kde
se setkává několik kultur a kde se lidé
usmívají. Taková je Malajsie.
Cestovatelská přednáška Bc. Dagmar
Ch. Frankové. Vstupné: v předprodeji
100 Kč, v den akce 150 Kč; senioři zdarma (v rámci projektu AKTIVNÍ SENIOR,
nutná rezervace v pokladně Akordu)
16. 5. – 19.00
Jean-Luc Godard, Peter Serge
Butko:
BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK – Next Picture

Gangsterská pohádka podle stejnojmenného ﬁlmu s J. P. Belmondem
o mladém znuděném muži a krásné
teroristce, kteří na útěku před policií
a vlastními rodinami nacházejí ten
nejvražednější cit – lásku. Hrají Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová.
Vstupné 450, 420 a 300 Kč
17. 5. - 19.00 / Klub Akord
MANUTAN TOUR 2018
Večer ostravských písničkářů,
ve kterém představí svou autorskou
tvorbu Lenka Niečová, René Racek
Matlášek, René Matlášek ml. a Vít
Štaigl. Vstupné: předprodej 100 Kč,
v den akce 200 Kč
18. 5. – 19.00 / Klub Akord
Martin Jarošek:
PIVAŘKY.CZ aneb Muži, pivo, zpěv –
Zběsilá pípa
Český autorský pivně-erotický muzikál M. Jaroška a divadelního uskupení Zběsilá pípa.
Vstupné: předprodej 100 Kč, v den
akce 150 Kč
19. 5. – 19.00 / Velký sál
TANČÍRNA
Večer pro milovníky společenských
tanců. Hudební režie: Vladimír Koždoň.
Vstupné 99 Kč
21. 5. – 16.30 / Klub Akord
STUD2NA: 5 x ZDIVDLA
Pásmo představení dětských souborů
ostravského ZDIVIDLA: Heviéřiny,
Jim a Jang, Sen, Potkali se u Kolína,
My děti ze stanice ZOO.
Vstupné: děti, mládež a studenti
zdarma, dospělí 30 Kč

22. 5. – 10.00 / Cvičební sál č. 413
AKTIVNÍ SENIOR: Cvičení s terapeutkou Alenou Smolíkovou
Kompletní cvičení pouze pro seniory
na zpružnění páteře a mysli.
Vstup zdarma - počet míst omezen,
nutná rezervace na recepci Akordu
22. 5. – 19.00 / Klub Akord
MÍNA - OPILÁ PIAF
Šansonové představení zpěvačky
a herečky Míny a úžasného pianisty
Martina Jaroška vás během jednoho
večera provede kouzelným světem
šansonu. Kromě tradičních francouzských melodií Edith Piaf a Jacquese
Brela uslyšíte také písně Hany Hegerové, Josefa Kainara a dalších. Hosty
koncertu budou akordeonistka Eliška
Kichnerová a saxofonista David
Gadula.
Vstupné: předprodej 180 Kč, v den
akce 230 Kč
24. 5. – 19.00
Rob Becker:
CAVEMAN – Agentura Point
Máte chuť se rozesmát až k slzám?
Přijďte se podívat na slavnou one
man show o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou, o rozdílech
mezi námi, o lásce, partnerství
a vtipně utajených kvalitách obou
pohlaví. Hraje Jakub Slach, režie
Patrik Hartl.
Vstupné 370, 320, 270 a 200 Kč
28. 5. – 18.00 / Klub Akord
BESKYDY V AKORDU 2 – vernisáž
Zahájení fotograﬁcké výstavy o krásách Beskyd v provedení mnoha
autorů. Již podruhé se v prostorách
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Akordu mohou návštěvníci cítit, jakoby se ocitli v Beskydech.
Vstup zdarma
29. 5. – 19.00 / Velký sál
Hana Machalová: Z Ostravy kolem
světa s 25 dny dovolené
2. díl návodu na levné cestování.
Hana Machalová vás přesvědčí, že
cestování je pro všechny generace
a může je prožívat každý z nás. Spolupořádají pro vás Ozvěny Ostrava –
cestovatelsko-hudební festival.
Vstupné 150 Kč

PŘIPRAVUJEME
1. 6.
ZÁVĚREČNÝ KONCERT SBOROVÉHO
STUDIA OSTRAVA-JIH
6. 6. – 19.00
Irena Dousková:
HRDÝ BUDŽES – Divadlo A. Dvořáka
Příbram
Příběh o žačce druhé třídy ZŠ,
Helence Součkové, která nás provádí
dobou husákovské normalizace.
Sledujeme příhody a názory na děje
kolem ní. Za ztvárnění hlavní role
(mimořádný ženský jevištní výkon)
získala Bára Hrzánová Cenu Thálie
2003.
Dále hrají Jarmila Vlčková alt. Marcela Šiková a Libor Jeník.
Vstupné 420, 370, 350 a 200 Kč
15. 6. – 19.00
William Goldman – Stephen King:
MISERY – Studio DVA divadlo
Divadelní adaptace světového
bestselleru mistra hororu Stephena

KULTURNÍ SERVIS
Kinga. Zlata Adamovská v mimořádné a naprosto nečekané roli
oddané fanynky a Petr Štěpánek
coby spisovatel, jehož knihy hlavní
hrdinka miluje tak nesmírnou láskou,
že je pro ni schopná i zabít. Dokonalá kombinace temného humoru
a dechberoucího napětí.
Režie: Ondřej Sokol.
Vstupné 450, 420, 390 a 300 Kč
19. 6. – 19.00 / Klub Akord
JORDAN – Mína
Monodrama divadla jednoho herce
Mína.

KVĚTINOVÁ DÍLNA
Výtvarná dílna; tvoříme papírové
květy pro radost svým nejmilejším.
26. 5. – 9.00
JAK DĚLÁ SLUNCE DUHU
Dramatizace pohádky Jak dělá
slunce duhu na motivy knihy Miloše
Macourka, spojená s výtvarnou dílnou; v rámci klubu Martínek pro děti
předškolního věku a jejich rodiče.
INTERNET PRO SENIORY
Bezplatné hodinové školení pro naše
čtenáře seniory; určeno začátečníkům a mírně pokročilým, je nutné se
předem objednat.

Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace

VÝŠKOVICE

www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka
Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 599 522 303, hrabuvka@kmo.cz
pobočka Výškovice
29. dubna 33, 700 30 Ostrava-Výškovice, 599 522 350,
vyskovice@kmo.cz
pobočka Závodní
Závodní 47, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 599 522 308,
zavodni@kmo.cz
pobočka Gurťjevova
Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 599 522 321,
gurtjevova@kmo.cz

celý měsíc
GALERIE U LESA
MALÉ ZÁZRAKY PŘÍRODY
Výstava fotograﬁí Jana Crhy.
3. 5. - 12. 5. během půjčování
KNIŽNÍ KVĚTINKA
Tvůrčí dílna; druhý život knih.
10. 5. během půjčování
PRO TEBE, MAMINKO
Tvůrčí dílna; šperky z PET lahví.
14. 5. – 29. 5. během půjčování
NA VLNĚ POHÁDEK
Hravý soutěžní testík.
21. 5. – 31. 5. během půjčování
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Tvůrčí dílna; výroba hračky.

Dr. MARTÍNKA

ZÁVODNÍ

12. 5. 9.00–11.30

9. 5. 16.00–17.30

PANELÁKY V PROMĚNÁCH ČASU
Beseda s projekcí s panem Marianem
Liptákem o vývoji ostravských panelových domů od 60. let až do konce
jejich výstavby na začátku 90. let.
2. 5. - 31. 5. během půjčování
CO VÍTE O VZNIKU ČESKOSLOVENSKA?
Znalostní test pro starší děti
a dospělé čtenáře.
2. 5. - 31. 5. během půjčování
VÍŠ, KAM KTERÁ BARVA PATŘÍ?
Soutěž pro mladší děti; správné
umístění barev do české vlajky.
2. 5. - 31. 5. během půjčování
UNIKÁTY OSTRAVSKÉ ZOO
Výstava plakátů zapůjčených z ostravské ZOO.

GURŤJEVOVA
3. 5. - 11. 5. během půjčování
MAMINCE
Výtvarná dílna.
2. 5. - 31. 5. během půjčování
PŘIJDU NA TO?
Soutěž.

Středisko volného času
Ostrava-Zábřeh, p.o.
Gurťjevova 8
Ostrava-Zábřeh
tel. 596 746 062
www.svczabreh.cz
Přihlášky na letní tábory obdržíte
na recepcích.
4.–6. 5. OSTRACON, info: p. Volek
5. 5.
Tvořivá sobota, info:
p. Střeláková
21. 5.
Fotbal pro rozvoj – Liga
férového fotbalu, info: p. Švagera
26. 5.
Ostravské sportovní ligy
– ﬂorbal, info: p. Nováček
27. 5.
Ostravské sportovní ligy
– aerobic, info: p. Nováček
27. 5.
Ostravské sportovní ligy
– stolní tenis, info: p. Válková
30. 5.
Den dětí, info: p. Střeláková

Pobočka V Zálomu 1
Pískové doly, tel. 724 034 750
12.–13. 5. Víkend s badmintonem,
info: p. Kiková
18.–19. 5. Bambifest, info: p. Kiková
25. 5.
Pečení cookies, info:
p. Kiková
1. 6.
Den dětí, info: p. Červená

Pobočka Dubina
J. Matuška 26a, tel. 727 856 841
1. 6.
Den dětí, info: p. Volek
Táborníci, pozor!
Po úspěšné sérii příměstských
a pobytových táborů ve Středisku
volného času Ostrava-Zábřeh minulý
rok jsme pro vás také i letos připravili širokou škálu táborů.
Můžete si vybrat tábory různého
zaměření - sportovní, výtvarný nebo
paintballový tábor či příměstský
tábor pro inline bruslaře.
Než bude léto v plném proudu, neváhejte navštívit naše webové stránky
www.svczabreh.cz a vybrat si tábor,
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který je pro vás jako stvořený. Vstupte do léta dobrodružství, poznejte
nové kamarády a prožijte nespočet
nových nezapomenutelných zážitků.
Přihlášky jsou k vyzvednutí na všech
našich recepcích. Těšíme se na vás!

CHARITA OSTRAVA
CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL
Čujkovova 3165/40a
Ostrava-Zábřeh
Tel.: 731131951, 737610758
www.ostrava charita.cz
12. 4. – 20. 5.
Výstava tapiserií - Emilie Střebovská.
11. 5. - 10.30
Vratimov, Roubenka U Rybníka
Autobusem č. 31 z náměstí SNP,
přestup na autobus č. 81. Pak pěšky
k Roubence.
Celkem pěšky asi 4 km. Sraz
na zastávce náměstí SNP.
15. 5. - 16.00
Odpoledne s písničkou: Písničky
s klávesami a saxofonem. Hraje
Pete-Sax.
21. 5. - 17.00
Bohuslav Stach: Vzpomínky - vernisáž výstavy obrazů.
23. 5. - 14.00
Kavárna pro pamětníky - setkání
u příležitosti 9. výročí střediska
o.p.s. Živá paměť
30. 5. - 8.20
Zámek Kunín: prohlídka zámku
a parku
Vstupné 70 Kč. Sraz na nádraží Ostrava-Svinov.

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

MĚSTSKÝ STADION
4. 5. – 17.00
MFK VÍTKOVICE – FK OLYMPIA
utkání Fortuna národní ligy
12. 5. – 15.00
FC BANÍK OSTRAVA – FC SLOVAN
LIBEREC
utkání HET ligy
16. 5. – 17.00
MFK VÍTKOVICE – FC HRADEC
KRÁLOVÉ
utkání Fortuna národní ligy
20. 5. – 17.00
MFK VÍTKOVICE – FK BANÍK SOKOLOV
utkání Fortuna národní ligy
26. 5. – 15.00
FC BANÍK OSTRAVA – FC ZBROJOVKA BRNO
utkání HET ligy

ATLETICKÁ HALA
Badminton
7.00–21.00
on-line rezervace: www.bembajs.cz

Připravujeme:
3. 12. 2018
SMOKIE – THE SYMPHONY TOUR
2018

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS
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 kouzelného pohádkového světa.
Objevte magický svět Ledového
království s Annou, Elsou a veselým
sněhulákem Olafem a zazpívejte
si s nimi Legendární písně jako
„Najednou“ a „V létě“. Proplujte
hlubinnou vodní říší s Ariel za zvuků
Sebastianovy krabí kapely, ocitněte
se Na Vlásku s Locikou a Evženem
Houžvičkou za doprovodu sborového
zpěvu banditů z hostince U Zmuchlaného káčátka a v neposlední řadě
zažijte „Tenhle příběh náš, který
starší je než čas“ - tedy nesmrtelnou
klasiku Kráska a zvíře v této oslňující
bruslařské podívané!

Čtyři stovky talentů se předvedly v Akordu

Kolem 400 účastníků předvedlo během dvou dubnových dnů v DK Akord svoje umění v soutěžích Dance Star
a Talent Star. Napínavé klání, které podpořil náš městský obvod, bylo zakončeno nedělním galavečerem
(sed) FOTO / JIŘÍ URBAN
a předáváním cen vítězům.

Křížovka s dárkem
Participativní rozpočet vstupuje v Ostravě-Jihu už do třetího roční- malým dárkem. Vylosovaní úspěšní luštitelé budou kontaktováni teku. Víte, co musíte udělat, abyste se do něj také zapojili? Odpověď na- lefonicky nebo e-mailem.
jdete v tajence květnové křížovky. Tři luštitele, kteří nám do 15. května
Správná tajenka z minulého čísla byla: Sloužil pouze pro kuchyňské
zašlou správnou tajenku na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme sporáky.
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SERVIS

Den dětí
1. 6. od 14.00 v kině LUNA
Filmová představení, doprovodný program před kinem,
soutěže aj.
Podrobný program na

www.kzoj.cz.

Krátce

Folklor na Jihu
Stejně jako v minulém roce,
také letos dětský folklorní soubor Holúbek z Ostravy-Jihu
pořádá třetí ročník dětského
mezinárodního festivalu Děti
a Tradice. Pozvání Holúbku
přijaly dva dětské kolektivy ze
zahraničí, a to ze Slovenska
a z Litvy. Dále k nám přijede soubor Škubánek z Vysočiny a poprvé se představí i řecký kroužek
z Ostravy-Poruby.
Folklorní soubory budou
v našem obvodu vystupovat
v pátek 1. 6. v rámci oslav Dne
dětí před Kinem Luna a před
SVČ v Zálomu. Již tradičně soubory potěší svým uměním také
klienty Domova pro seniory
na Čujkovově ulici. Festival vyvrcholí galakoncertem v Loutkovém divadle v sobotu 2. 6.
od 17 hodin. Po skončení bude
pořádána zábava s výukou lidových tanců v kulturním centru
Cooltour. Více informací najdete na www.holubek.cz.
Kristýna Mílková Pavlíková

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v květnu
ST 2. 5.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 54, 70
Výškovická 172
Proskovická 27, 55, 73
Drůbeží 1
ČT 3. 5.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 14
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20
PO 14. 5.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30, 64, 81,
118, 133
Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34

Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Na Obecní 6
Stadická 13

ÚT 15. 5.
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 16. 5.
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 17. 5.
Tlapákova 10
J. Kotase 19, 31
A. Kučery 10

PO 28. 5.
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 29. 5.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 39
Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20,40,72

Holasova 18
Klegova 80
ST 30. 5.
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 31. 5.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1

Nabídka volných stání pro vozidla i motorky
Parkovací objekt

Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla
1, 4, 6, 8, 10, 14, 17, 18, 20, 22, 27, 32, 34, 35,
37, 42, 44, 47, 48, 49, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 62

01 Fr. Formana

Dubina

PP

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

PP

38

41 B. Václavka

Bělský Les

PP

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

42 B. Václavka

Bělský Les

PP

9, 10, 19/2, 20, 24, 33, 41/1, 41/2

51 L. Hosáka

Bělský Les

NP

motorky

65/1

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

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

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

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

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

599 430 331
599 430 410
599 430 344
599 430 344
599 430 345
599 430 331
599 430 410
599 430 331
599 430 268

599 430 469
599 430 293
599 430 420
599 430 268
599 430 260
599 430 211
599 430 207
599 430 256
599 430 278
599 430 450
599 430 132
599 430 289
599 430 456
599 430 395

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady
MO Ostrava-Jih • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 3. 5. 2018 • Číslo: 5 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 14. 5. 2018 • Foto na titulní straně: Martin Grobař
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INZERCE

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

tel. 776 164 019 • www.liskovka.com

SC-380623/01

Veterinární klinika
v Ostravě - Hrabůvce
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ELEKTROSERVIS OSTRAVA

PRÁC
CE PRO
OV
VÁD
DÍME:

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

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

SC-380114/03

telefon: 604 147 618, e-mail: elektro.hlista@seznam.cz,
SC-372006/05

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

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

SC-372017/05

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

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
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA HUSQVARNA PROFI DEN,
KTERÝ SE KONÁ 16.5.2018 OD 10 DO 16 HODIN V MÍSTĚ NAŠÍ PRODEJNY

OPTIKA TRIUMPH

DALŠÍ SLEVY

Ï25 *Ï *Õ 2û û5

SC-372059/05

SC-380494/01

KONTAKT: PEMIRA CZ s.r.o.
Mitrovická 90/331 (areál Autodoprava Kokeš), 724 00 Ostrava – Nová Bělá

VELKÉ JARNÍ SLEVY
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SC-372099/01

.DWHęLQD

90 000

Kč

LETNÍ AŽ
SLEVY

OSTRAVA
Místecká 3220

800 110 800
29

www.ovajih.cz

SC-380077/01

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.

INZERCE

MASÉRSKÉ CENTRUM

Unika Relax Ostrava, sociální podnik

na Poliklinice Hrabůvka
SLEVA

20%
NA VŠEC

HNY

SLUŽBY

*

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

čas

běžná cena

se slevou 20%

20 min.
10 min.
35 min.
10 min.
20 min.
10 min.
80 min.

150 Kč
100 Kč
250 Kč
100 Kč
150 Kč
100 Kč
480 Kč

120 Kč
80 Kč
200 Kč
80 Kč
120 Kč
80 Kč
384 Kč

40 min.
110 min.
75 min.

280 Kč
660 Kč
500 Kč

224 Kč
528 Kč
400 Kč

Lymfatické masáže - ruční
Masáž zad
Masáž horních končetin
Masáž dolních končetin
Masáž krku

40 min.
45 min.
80 min.
30 min.

290 Kč
330 Kč
540 Kč
230 Kč

232 Kč
264 Kč
432 Kč
184 Kč

Lymfodrenáž strojová
Horní část těla - celulitida
Dolní část těla - celulitida

60 min.
60 min.

250 Kč
250 Kč

200 Kč
200 Kč

Masáž baňkováním
Masáž zad
Masáž šíje
Masáž zad a šíje
Masáž stehna a hýždě, celulitida

30 min.
10 min.
40 min.
10 min.

240 Kč
110 Kč
280 Kč
110 Kč

192 Kč
88 Kč
224 Kč
88 Kč

Klasické masáže
Masáž zad
Masáž šíje
Masáž šíje a zad
Masáž horních končetin
Masáž dolních končetin - bez plosek
Masáž plosky nohou
Celková masáž
Lávové kameny
Masáž zad
Celková masáž (záda, krk, ruce, nohy)
Masáž zadní část těla (záda, dolní končetiny)

Kontakt:

Provozní doba:

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

pondělí až pátek 6.30 - 18.30 hod.

ŉ 720 968 555

*slevu nelze uplatnit při platbě permanentkou
*sleva se nevztahuje na nákup permanentek a dárkových poukazů,
akce platí od 1. 5. 2018 do 30. 6. 2018
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SC-372055/05

WWW.UNIKARELAX.CZ

INZERCE

NÁJEMNÍ BYDLENÍ SI
UŽÍVÁME BEZ ZÁVAZKŮ.

Je to naše první společné bydlení. Chceme bydlet spolu a ne s hypotečním
úvěrem za zády. Užívat si domov a nemuset řešit vysokou akontaci
a dvacet pět let splátek. U RESIDOMO jsme si prostě vybrali byt, který se
nám líbil, podepsali smlouvu a mohli se do týdne stěhovat.
RESIDOMO NÁM DÁVÁ SVOBODU.

840 114 115
SC-380221/02

www.residomo.cz

31

www.ovajih.cz
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