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Dobrá zpráva: Nájmy Budou zase jako nové
na Jihu se nezvýší

 S čištěním fasád obytných domů začal na jaře náš městský obvod.

 Vedení nejlidnatějšího ostravského obvodu rozhodlo,
že ani letos nezvýší nájemné v obecních bytech. Těch má
městský obvod Ostrava-Jih ve správě více než pět tisíc.
Zachování dosavadní výše nájemného se týká také nebytových
prostor, garáží a garážových stání.
„Není zapotřebí zvyšovat nájmy, jsem si vědoma, že ve správě
bytů a dalších nemovitostí určených k pronájmu máme ještě
rezervy a chceme zkvalitňovat
služby, které nájemníkům poskytujeme,“ vysvětluje radní pro bytovou oblast Markéta Langrová.
„Stále hledám způsoby, jak zajistit našim občanům spokojené
bydlení. To jde ruku v ruce mimo
jiné s pocitem bezpečí. Jako první v Ostravě provádíme kontroly bytových domů a loučíme se
s nájemníky, kteří ničí obecní
majetek nebo jinak ztrpčují život
ostatním. Již vloni jsme do všech
obecních bytů s rizikem úniku
oxidu uhličitého nainstalovali

detektory. A jsem přesvědčená,
že lidé ocení i možnost umístění
kamer v obecních domech,“ nastiňuje Langrová, co dalšího aktuálně připravuje.

Dodavatele vybíráme
transparentně
Do rozsáhlého bytového fondu
se investuje průběžně a efektivně. Langrová poukázala na to,
že ﬁnanční prostředky lze zajistit
i jinak než z kapes nájemníků.
„Jako jedni z prvních v ČR jsme
začali využívat tzv. dynamický
nákupní systém (DNS). Jeho prostřednictvím od podzimu 2017
transparentně vybíráme dodavatele na provádění oprav ve volných bytech. Díky tomu jsme již
ušetřili téměř 10 milionů korun,
které můžeme smysluplně využít
jinde.“
(gg)

TAKÉ FASÁDA domů na Volgogradské bude čistá.

Zvláště na zateplených objektech
se totiž po čase objevují mikroorganismy, jako jsou řasy, mechy a černé plísně, které snižují cirkulaci
vzduchu. V některých domech se
pak objevuje vlhkost a tam, kde ne
nedostatek slunce, zdi nestačí během léta proschnout. „Čištění není
jen estetickou záležitostí. Pokud
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fasádu nečistíme, vzniklé kolonie
mikroorganismů nenávratně znehodnotí líc fasády. Navíc mohou
být škodlivé pro zdraví člověka,“
vysvětlila radní Markéta Langrová.
Vedení radnice na čištění více
než 30 fasád domů vyčlenilo
v tomto roce částku zhruba 6 milionů korun.
(sed)
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Na veřejné toalety s mobilem
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né veřejné toalety v podchodu v Hrabůvce u polikliniky.
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Jejich chod, stejně jako u záchodů na hřbitově v Zábřehu,
zajišťují Technické služby Ostrava-Jih. Vznik na dalších dvou
místech se blíží. Nejrychlejším
řešením se nyní mohou stát tzv.
smart (chytré) WC.
„Veřejné záchody, které v této
chvíli máme, si lidé chválí, nicméně je jich při velikosti našeho obvodu málo. A ačkoli brzy
vzniknou další veřejná WC na ulici Svornosti u tramvajové smyčky
v Bělském lese a plánovány jsou
také na tržnici u náměstí SNP,
hledali jsme i jiné varianty. Zaujalo nás řešení Prahy 6, která
začala používat tzv. smart toalety. Poptali jsme proto dodavatele
a rozhodli se je v nejbližší době
vyzkoušet v praxi u křižovatky
v Zábřehu, naproti obchodnímu
areálu Kotva. Bude-li našim občanům vyhovovat, pořídíme další,“ uvedl starosta Martin Bednář.
Inteligentní toaleta může stát
prakticky kdekoli. Energii bere ze
slunce. Díky online hlášení pro-
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vozovatel ví, že je třeba doplnit
vodu na mytí a provést vyčištění.
I doba pobytu se hlídá, takže nehrozí zneužívání k jiným účelům.
Díky konektorům lze zevnitř
i zvenku nabít telefon. Přístup
je zpoplatněn částkou 10 korun prostřednictvím SMS nebo
od podzimu bezkontaktní platební kartou. Vaše podněty posílejte
na wc@ ovajih.cz.
(gg) REPRO / JIŽNÍ LISTY
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Proměna Jubilejní kolonie
získala 3. místo v soutěži
 Významné ocenění získal v květnu náš městský obvod.
Renovace Jubilejní kolonie byla
mezi 121 přihlášenými projekty
soutěže Má vlast cestami proměn
oceněna třetím místem. Projekt
jako jediný v soutěži reprezentoval Ostravu.
Vítězem 9. ročníku nejhezčích
proměn se stal areál „Káva s párou“ v Litoměřicích, vybudovaný ve zrušené vlakové stanici.
Na druhém místě skončila boží
muka v Klokočí – Fialníku.
„Odborná porota v čele s arch.
Pleskotem letos ocenila celkem
13 proměn, 10 jako příkladné
proměny, Machův včelín v Krušlově a Archeopark v Pavlově
získaly zvláštní uznání poroty
a vitrážový kostel v Libyni byl

Slovo starosty

prohlášen za mimořádný počin,“
uvedla za organizátory Tereza
Zatřepálková.
„Ocenění mne potěšilo, protože rekonstrukce Jubilejní kolonie
je opravdu povedená. Zanedbaná část obvodu velmi zkrásněla
a patří k vyhledávaným místům
nejen místních obyvatel. Jsem
rád, že si toho všimli i lidé, kteří hlasovali na internetu,“ řekl
starosta Martin Bednář. Jak
nám prozradil, do konce roku
by měla v režii městského obvodu vyjít kniha mapující historii Jubilejní kolonie. „Na to
se opravdu těším, protože je
to srdeční záležitost nejen
moje, ale každého fandy Jihu.
(sed)

REPRO / JIŽNÍ LISTY

VELKÉ HŘIŠTĚ pro děti u ZŠ Provaznická bylo dokončeno již v lednu, nicméně jsme museli kvůli počasí s jeho
otevřením počkat. V dubnu byly provedeny terénní úpravy a zaseta tráva. V květnu se okolí celého hřiště
FOTO / MARTIN GROBAŘ
zazelenalo a 28. května tak proběhlo slavnostní otevření.

Budou bezdoplatkové zóny i na Jihu?
 Rada městského obvodu Ostrava-Jih 24. května znovu
požádala o vyhlášení tzv. bezdoplatkových zón, a to u čtyř
problémových oblastí na Jihu. Učinila tak již podruhé. Vloni
požádala o vydání tohoto opatření obecné povahy ihned
v první den platnosti zákona, ale neuspěla.
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, který o věci rozhodoval
v rámci přenesené působnosti,
ve všech případech došel k závěru, že nebyly splněny zákonem
o pomoci v hmotné nouzi předpokládané podmínky, a toto opatření obecné povahy nevydal.
„Nejen městský obvod vynakládá velké úsilí a ﬁnanční prostředky
na zlepšení stavu na ubytovnách
a v jejich blízkém okolí. Složitost
situace je dána i vysokou kumula-

V tzv. bezdoplatkových zónách,
které zákon umožňuje vyhlásit
od loňského června, nejsou nově
příchozím lidem vypláceny příspěvky na bydlení. Výjimkou jsou
případy, kdy vlastnické právo
nebo právo na užívání bytu jiného než obytného prostoru nebo
ubytovacího zařízení vzniklo před
vydáním opatření obecné povahy.
Situace je posuzována z hlediska
zvýšené míry výskytu sociálně
nežádoucích jevů v dané oblasti,
a to na základě vyjádření orgánu
sociálně právní ochrany dětí a Policie ČR. Hlavním cílem tohoto
opatření obecné povahy je zabránit vzniku či rozšiřování sociálně
vyloučených lokalit na území obcí
a měst.
(gg)

cí ubytoven. Na Jihu jich aktuálně
máme čtrnáct. Rada znovu jednohlasně požádala o možnost vydání
opatření obecné povahy s cílem
zabránit rozšiřování problémových lokalit, kterými se často stávají právě ubytovny. Oceňuji, že
této problematice konečně věnuje
pozornost i vláda. Spolu s občany
čekám na brzké praktické a pozitivní změny, které stávající situaci
změní ve prospěch slušných lidí,“
uvedl starosta Martin Bednář.
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A DOST!
„Jak vám s tím můžeme pomoci my?!“ zněla otázka občanky na veřejném setkání občanů
z okolí ubytovny na Hulvácké
ulici, směřovaná na mne, coby
starostu. Ale popořádku.
Kromě zdraví a rodiny si
drtivá většina z nás váží pohodového bydlení a bezpečnosti.
Nejen já stále více cítím, že
u nás mají přednost, moc a zákonnou ochranu ti, kteří porušují pravidla, bezpečí ostatních
a narušují soužití v našich domech. V horším případě může
jít o lidi, které živíme. Chci věřit, že se „blýská“ na lepší časy.
Navštívila nás vláda a řešila
také téma sociálních dávek.
Na chodbě úřadu mě oslovila bezmocná paní z blízkého
domu, kde mají lidé byty v osobním vlastnictví, ale postupně si
v něm skupuje byty jeden člověk
a umisťuje tam nepřizpůsobivé
občany... Slušní obyvatelé mají
jen pramálo možností, jak záležitost řešit. Naše rada se i proto
pokusila znovu využít novelizovaného zákona o hmotné nouzi,
který umožňuje v oblastech se
zvýšeným výskytem sociálně
nežádoucích jevů vyhlášení bezdoplatkových zón. A hledáme
i cestu, jak vyhlásit tzv. stavební
uzávěru na ubytovny.
Také vnímáte, že jsou slušní
lidé neustále v defenzivě? Neustále se jen musíme bránit.
Zdlouhavě, pokud tu možnost
vůbec máme... A pak přišel ten
dotaz občanky na veřejném
setkání, zmíněný v úvodu.
Vstoupil jsem do politiky, abych
pomáhal. A těší mne, že jsem našel aktivní spolubojovníky proti
nešvarům, které se kolem nás
dějí. Ještě na setkání jsme se dohodli, že připravíme petici Parlamentu České republiky. Jako
občan Ostravy-Jihu ji podpořím. Chcete-li i vy, napište si pro
ni: peticeostrava@centrum.cz,
stáhnout si ji můžete na www.
ulozto.cz nebo sledujte facebookovou stránku „peticeostrava“
Pojďme společně říci:
„A DOST!“
Martin Bednář

www.ovajih.cz
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Nejvýznamnější dokončené investice 2015-2017

ROK 2015

Další stavby:

Modernizace kina Luna

Hřiště ul. Klegova

Zateplení ZŠ Dvorského

Jedna z největších investic zahrnovala rekonstrukci vstupních prostor
kina s pokladnami a foyer, vstup
do kinosálu, předsálí, WC včetně WC
pro ZTP, včetně veškerých rozvodů
a audiovizuální techniky. Před kinem
se beton nahradil červeným pryžovým povrchem, na chodník byla položena dlažba a umístěny 3 fontány.
Náklady: 30,376 mil. Kč vč. DPH

Na ploše nevyhovujícího dětského
hřiště bylo vybudováno nové oplocené hřiště rozdělené na 2 části pro
větší a menší děti včetně přístupového chodníku a nového mobiliáře.
Náklady: 4,728 mil. Kč vč. DPH

V celé budově školy se vyměnila
okna, vstupní dveře a zateplilo se
obvodové zdivo.
Náklady: 37,314 mil. Kč vč. DPH

• Rekonstrukce plavecké učebny
u ZŠ A. Kučery
• Rekonstrukce bytových domů
Edisonova 11, 17, 19 a Velfíkova 1
• Senior ﬁtness hřiště
• Vybudování plynového vytápění
na Gurťjevově 11
• Regenerace bytových domů Slezská 14, Jubilejní 20, Velfíkova 5
• Zateplení MŠ P. Lumumby 14,
družin ZŠ Klegova, Kučery a Krestova, ZŠ Horymírova
• Zateplení a výměna oken ZŠ Volgogradská
• Oprava střechy a zateplení bytových domů Vaňkova 46, 48, 50,
52
• Centrální spisovna ÚMOb

ROK 2016

Další stavby:
• Fitness park Ostrava-Dubina
• Workoutové hřiště ul. Průkopnická
• Rekonstrukce bytového domu
Edisonova 15
• Parkoviště na Výškovické
ul. 70-72
• Rekonstrukce oplocení hřiště
ZŠ V. Košaře 6
Dětské hřiště Petruškova
• Klimatizace pro přednáškový sál
G-Centra
Zanedbané hřiště bylo kompletně
rekonstruováno a rozděleno na 2 čás- • Rekonstrukce komunikace ul.
ti. Dominantou první části jsou lezecRudná 53-65
ké stěny, lanový krystal a balanční
•
Generální oprava střechy se zatepherní prvky. Hřiště je doplněno lavičlení bytového domu B. Četyny 2
kami a oploceno do výšky 1 m. Druhé
hřiště na míčové hry je umístěno
na současné asfaltové ploše a oploceno do výšky 3 m.
Náklady: 6,212 mil. Kč vč. DPH

Parkoviště na ul. Mitušova
Rekonstrukce Pavlovova 67
U bytového domu došlo k zateplení
obvodového pláště včetně půdy,
vyměnila se střešní krytina a klempířské prvky, vyměnily se vstupní
dveře, hydroizolace kolem objektu
a výkladce v nebytových prostorách
domu.
Náklady: 6,305 mil. Kč vč. DPH

Byla vybudována nová parkovací
stání a nové osvětlení u navrhovaných parkovišť v 6 lokalitách, v
ulicích Horní, Provaznická, Mitušova
a Sámova součástí byla také rekonstrukce části ul. Mitušova. Touto
stavbou bylo vybudováno 99 parkovacích stání včetně 3 stání pro ZTP.
Náklady: 5,345 mil. Kč vč. DPH

ROK 2017

Další stavby:

MK ul. Jiříkovského-Kaminského Parkování ul. B. Václavka

Fotbalový areál Klegova

Vybudovala se nová 109,44 m dlouhá
asfaltová komunikace v šířce 6 m
propojující ulice V. Jiřikovského
a Kaminského, jež je napojena
na stávající komunikace dvěma stykovými křižovatkami.
Rozpočtové náklady: 2,821 mil. Kč
vč. DPH

Vybudovalo se nové travnaté hřiště
o rozměru hrací plochy 92 x 56,59 m
s automatickou závlahou s 12 m³
zásobníkem vody pod přístupovým
dlážděným chodníkem, pevné i přenosné branky, střídačky. Hřiště je
oploceno, vybaveno vstupními brankami a ochrannými sítěmi do výšky
5,2 m.
Náklady: 7,076 mil. Kč vč. DPH
(účast MMO 2 mil. Kč)

Nové parkoviště kolem objektu garáží na ul. Bedřicha Václavka v počtu
14 šikmých stání, z toho 2 parkovací
stání pro těžce pohybově postižené,
a 13 podélných stání. Prodloužil se
také sklon sjezdu do 1. podzemního
podlaží garáží. Na hřišti na střeše
garáží byla vybudována nová bezbariérová rampa.
Náklady: 1,575 mil. Kč vč. DPH
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• Rekonstrukce bytového domu
Velfíkova 4
• Rekonstrukce nám. Gen. Svobody
• Regenerace školní jídelny a družiny ZŠ Srbská
• Parkovací plochy a bezbariérová
rampa ul. B. Václavka
• Dětské hřiště č. 1 ul. Srbská
• Oprava střechy a zateplení bytového domu Klegova 23
• Dětské hřiště č. 3 ul. Horymírova
• Rekonstrukce bytového domu
Pavlovova 71
• Zateplení půdy a oprava střechy
v bytových domech Zlepšovatelů
6, 8, 10, 12
• Zateplení bytových domů
vč. opravy střech a lodžií
B. Václavka 19 a 21
• Rekonstrukce nám. gen. Svobody
- dětské hřiště

INVESTICE

Místostarosta František Dehner:

Na letošní rok je naplánováno 97 investičních akcí
 Parkoviště, hřiště, opravy škol, chodníků, zateplování
obytných domů. To vše zahrnuje seznam investičních akcí
na Jihu pro letošní rok. O těch nejdůležitějších jsme hovořili s místostarostou Jihu Františkem Dehnerem, který má
investice v našem městském obvodu na starosti.

FOTO / Gabriela GÖDELOVÁ

i na tuto oblast. Podařilo se uskutečnit výstavbu nových parkovišť
v různých částech našeho obvodu,
například parkoviště v sídlištní zástavbě na Výškovické ulici 70-72,
parkovací stání ve dvorech na ulici
J. Maluchy na Dubině a B. Václavka v Bělském Lese, dále na ulicích
Horní, Provaznická, Mitušova
a Sámova v Hrabůvce, kde vzniklo
mnoho nových parkovacích míst.
Už jsem zmínil parkoviště u polikliniky v Hrabůvce, kde vznikne
70 míst, a probíhá výběrové řízení
na zhotovitele parkoviště na Jugoslávské ulici v Zábřehu. Ve fázi
projektové přípravy je cca 40 vybraných lokalit z celého obvodu,
kde budou vybudována nová parkovací stání.

PARKOVIŠTĚ U POLIKLINIKY v Hrabůvce by mělo být dokončeno na začátku července. Vznikne tady 70 parkovacích míst a nové chodníky.
FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

se o náš bytový fond pečovat, ať už
řádnou údržbou, nebo formou větších investičních akcí, jako je například zateplování bytových domů.
V současnosti probíhá zateplování
domu na ulici V. Vlasákové 2, 4, 6
a F. Formana 47, 49, 51 a 53 na Dubině. Nemalá částka se také investuVyužíváte při ﬁnancování také je do rekonstrukcí bytových domů
v Jubilejní kolonii v Hrabůvce, napodotační tituly?
Samozřejmě, jako příklad mohu sledy to byl obytný dům na Velﬂíkouvést právě dokončovanou revi- vě ulici 4 za 10 milionů korun.
talizaci pavilonu tělocvičen při
ZŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu, Investiční odbor se podílí
kde byla provedena rekonstrukce i na realizaci projektů particia zateplení střechy a obvodového pativního rozpočtu. Lidé se ptapláště včetně výměny oken. Tato jí, proč to trvá tak dlouho?
Není to tak jednoduché, jak to něveřejná zakázka v celkovém objemu 11 milionů korun je spolu- kdy vypadá. Musíme totiž dodržet
ﬁnancována ze zdrojů Evropské zákonné lhůty a postupy, které nelze
unie. V současné době probíhá zkracovat. Než se skutečně začne
také rekonstrukce objektu Tech- něco budovat, třeba obyčejný chodnických služeb na ulici Kpt. Vajdy 6 ník, tak to v ideálním případě trvá
v Zábřehu za 26 milionů korun zhruba dva roky. Bohužel ne vždy
a i tam jsme využili dotace Evrop- probíhá příprava těchto akcí bez
problémů, ať už se jedná o projektoské unie.
vou přípravu, kde z různých důvodů
Jak je to s investicemi do byto- dochází ke zdržení, a v neposlední
řadě při výběrovém řízení na zhotového fondu?
Od počátku volebního období vitele stavby, když se například nebylo našim odborem v oblasti by- přihlásí žádný uchazeč a výběrové
tového hospodářství proinvesto- řízení musíme opakovat.
(sed)
váno 110 milionů korun. Snažíme
vátské ulici 10 ve Výškovicích. Připravuje se výstavba již zmíněných
tří dětských minihřišť. Ještě bych
chtěl připomenout probíhající výběrové řízení na rekonstrukci školního hřiště včetně oplocení při ZŠ
Volgogradská 6 v Zábřehu.

Jaké největší investiční akce
jsou naplánovány na tento rok?
Je toho opravdu hodně. Máme
připraveno 97 akcí investiční
výstavby, které jsou kryty rozpočtem ve výši 218,5 milionu
korun. Převážnou část z nich tvoří příprava projektových doku- Mluvil jste o opravách mateřmentací, které jsou nezbytné pro ských a základních škol. Kolik
budete investovat v této oblasti?
následnou realizaci.
Školství je pro nás prioritou
a odpovídá tomu i množství ﬁMůžete být konkrétnější?
Určitě. Namátkou třeba mohu nancí, které jsme v tomto volebuvést některé větší akce z hlediska ním období proinvestovali v této
objemu ﬁnancí, které se již reali- oblasti. K dnešnímu dni se jedná
zují. Je to například rekonstrukce o částku 152 milionů korun.
Na letošní rok je z rozpočtu
autobusové smyčky na Klášterského ulici ve Výškovicích, výstavba uvolněno přibližně 25 milionů
parkoviště u polikliniky v Hrabův- korun na investiční výstavbu v obce, zateplení a výměna oken MŠ lasti mateřských a základních škol.
Mitušova 6, revitalizace pavilonu Tato částka by měla být navýšena
tělocvičen ZŠ Kosmonautů 15, ví- po schválení zastupitelstvem zaceúčelové hřiště na ulici Aviatiků, čátkem června o dalších 20 mikomplexní zateplení domů na ulici lionů korun. Právě z této částky
V. Vlasákové 2, 4, 6 a F. Formana budou 4 miliony použity na zatep47, 49, 51 a 53 a v neposlední řadě lení a výměnu oken MŠ Klegova,
to je rekonstrukce objektu Tech- zbývajících 16 milionů bude použinických služeb na ulici Kpt. Vajdy 6 to na revitalizaci objektu tělocvičv Zábřehu. Těsně před zahájením ny u ZŠ Srbská ve Výškovicích.
je rekonstrukce objektu tělocvičny Rozsáhlá revitalizace MŠ Mitušovčetně venkovního hřiště na Char- va 6 v Hrabůvce, o níž jsem mluvil,
vátské ulici 10 ve Výškovicích. Při- přijde na 9 milionů korun.
pravujeme výstavbu tří dětských
minihřišť na ulici F. Formana, V uplynulém roce bylo rekonM. Fialy a Aviatiků, výstavbu par- struováno a nově vybudováno
koviště a revitalizaci předprostoru několik dětských hřišť a spor„Ural“ na Jugoslávské ulici v Zá- tovišť. Budete v tomto trendu
břehu, revitalizaci MŠ Klegova pokračovat?
Určitě, protože je to jeden z hlava dětské hřiště na Mitušově ulici.
ních bodů našeho programového
Lidé si stěžují na nedostatek prohlášení. Doposud jsme v této
parkovacích míst. Zmínil jste oblasti proinvestovali 33 milionů
dvě parkoviště, chystáte i další? korun, jak na realizaci, tak na zpraChápu, že nedostatek parkova- cování projektových dokumentací.
cích míst je našimi občany vnímán Dokončuje se víceúčelové hřiště
jako jeden z největších problémů, na Veverkově ulici. Před zahájením
a proto se snažíme už od začát- je rekonstrukce objektu tělocvičny
ku volebního období zaměřit se včetně venkovního hřiště na Char-

Nejdůležitější investiční akce do konce roku 2018
• rekonstrukce autobusové smyčky na ul. Klášterského ve Výškovicích
• výstavba parkoviště u polikliniky v Hrabůvce
• zateplení a výměna oken MŠ Mitušova 6
• revitalizace pavilonu tělocvičen ZŠ Kosmonautů 15
• komplexní zateplení domů na ul. V. Vlasákové 2, 4, 6
• komplexní zateplení domů na ul. F. Formana 47, 49, 51 a 53
• rekonstrukce objektu včetně hřiště na ul. Charvátská 10 ve Výškovicích
• rekonstrukce objektu Technických služeb na ul. Kpt. Vajdy 6 v Zábřehu
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Společně tvoříme Jih!!! Co už jsme udělali?

AGILITY PARK. Na konci května byla dokončena také další stavba, a to projektu D4 Agility park. Od června jej tak mohou využívat obyvatelé Jihu se
FOTO / MARTIN GROBAŘ
svými čtyřnohými mazlíčky, jak je libo.

Poprvé uspělo 16 projektů, podruhé 20

Co již máme hotovo?

 Z prvního ročníku uspělo celkem 16 projektů, v tuto
chvíli máme hotovou desítku z nich, u 3 dalších je již vybrán
zhotovitel.

DUBINA

Na všech ostatních
návrzích samozřejmě
pracujeme, prosíme
o trpělivost.
V průběhu přípravy realizace bohužel
narážíme na nepředvídatelné situace, jako
byla například nutnost
změny lokality kvůli
nesouhlasnému stanovisku magistrátu nebo
změna povrchu u hřiště atp. Tyto
změny vždy znamenají přepracování projektové dokumentace,
a tím i zdržení.
V loňském roce jste ve veřej-

Zpřístupnění a dovybavení hřiště ZŠ Košaře • Více košů v části
Bělský les • Agility park • 20 senior linek

ném hlasování vybrali celkem 20 projektů
k realizaci. U většiny
projektů
probíhá
v tuto chvíli teprve
příprava projektové
dokumentace, proběhly všechny přednášky pro seniory
na téma bezpečnost.
Umístěno bylo bezpečnostní
zrcadlo
a pořízeno vybavení klubovny
a PC učebny pro seniory. U osmi
projektů je již vybrán zhotovitel,
a realizace tak proběhne v nejbližších týdnech.
(kš)

HRABŮVKA
Hřiště pro sport a vzdělávání • Lavička na autobusové zastávky
• Výběh pro mláďátka aneb: A co děti, mají si kde hrát? •
Bezpečnost pro seniory

ZÁBŘEH
Malé místo relaxace • 20 senior linek • Bezpečnostní zrcadlo •
Vybavení klubovny a PC učebny pro seniory • Bezpečnost pro
seniory

VYBAVENÍ PC UČEBNY pro seniory již slouží v Charitním středisku Gabriel
v Zábřehu. Aktivním seniorům jsou tak k dispozici počítače, kancelářské
židle, tiskárny se skenerem a fotoaparát. Do společné klubovny pak
FOTO / MARTIN GROBAŘ
přibyl notebook s dataprojektorem.

VÝBĚH PRO MLÁĎÁTKA. Toto malé dětské hřiště je dalším hotovým projektem. Na Edisonově ulici tak vyrostl dřevěný domeček se skluzavkou
a pískovištěm. V průběhu června bude místo ještě doplněno o piknikový
FOTO / MARTIN GROBAŘ
stůl, který je zatím ve výrobě.
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Které projekty se realizace dočkají v nejbližší době?
Zhotovitel byl vybrán u projektů Minihřiště pro děti, Zahradní altán, Pohyb pro děti a Pro
zdravý vývoj dětí, realizace
u těchto čtyř projektů proběhne
v červnu.
Podzimní sezonu děti stihnou
na velkých hřištích Mraveniště
u sídliště a Dětské hřiště na Pavlovově ulici, kde je již podepsána
smlouva s realizací od začátku
srpna do poloviny září.
Každým dnem bude také zahájena oprava v rámci projektu

Nezapomeňme na zábřežskou
kapličku svatého Jana. Objednány jsou také lavičky z Pohodlí
pro seniory, mají však delší dodací lhůtu. Uvidíme tak, jestli
jejich pomalování studenty SUŠ
Hulvácká stihneme ještě na konci
školního roku, nebo až v září.
Veřejná zakázka probíhá u projektů Kuk do zeleně a cítím se
spokojeně a Renovace sportovního hřiště na ul. Jižní, v obou
případech ji musíme zopakovat,
což znamená mírné zdržení. (kš)

V HRABŮVCE již rostou také dvě minihřiště, na ulici Adamusova a U

Prodejny.

VIZUALIZACE NÁVRHU Kuk do zeleně a cítím se spokojeně, osazovat
FOTO / MARTIN GROBAŘ
rostliny budeme začátkem léta.

FOTO / MARTIN GROBAŘ

Na které projekty si musíme ještě chvíli počkat
 Veřejnou zakázku aktuálně připravujeme u tří projektů.
Prvním z nich je Fitness zóna
u Odry, zdržení bylo způsobeno změnou lokality. Druhým je
Dětské sportovní hřiště pro děti
ve věku 2–8 let na ulici Krasnoarmejců v Zábřehu. A třetím je
Hřiště v dolíku ve Výškovicích.
Všechny projekty se tak velmi
pravděpodobně dočkají realizace
na podzim.
To však ještě není všechno,
na podzim by měla proběhnout
také realizace projektu Od hřiště

Pro přípravu projektové dokumentace jsme sloučili projekty Dřevěná věž a Prostor pro
všechny, aktuálně probíhá příprava projektové dokumentace,
s autory jsme si odsouhlasili nákresy, realizace zřejmě proběhne
až na jaře 2019. Ve stejnou dobu
předpokládáme realizaci projektu Tři beachvolejbalová hřiště
u ZŠ A. Kučery.
A poslední jsou dva návrhy. Je
to Cesta bezpečná dětem, kde
stále probíhá jednání s Policií
ČR ohledně umístění retardéru

k hřišti (aktuálně probíhá zpracování dokumentace pro územní
řízení). Stejně tak u projektů Rekonstrukce hřiště v Aleji, Nové
schody pro postižené a Hřiště
na pétanque, kde čekáme na vyjádření majitelů sítí a připravujeme projektovou dokumentaci.
Na vydání územního souhlasu
pak čekáme u hřiště Workout
Maluchy, kde je zdržení vlivem
nutnosti změny povrchu za propustný kačírek.

na místní komunikaci. Ten nemůže být umístěn dle původního návrhu, jelikož v tomto místě není
osvětlení. Máme však několik variant řešení, uvidíme, jak budou
pokračovat jednání.
Projekt 3x bezpečněji přes
Volgogradskou bude zřejmě jedním z projektů s nejdelší dobou
realizace, v tuto chvíli je podána
žádost o územní rozhodnutí.
Podrobnější informace o jednotlivých projektech najdete
na www.spolecnetvorimejih.cz.
(kš)

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

www.spolecnetvorimejih.cz

6HSLwWHVYÓMQ»YUKDGRUXÂWHMHMQDUDGQLFL
RGNYÆWQDGRÂHUYQD
SURVWÒHGQLFWYÇPWLvWÆQÃKRQHERZHERYÃKRIRUPXO»ÒH
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Obvod pozval polské kolegy, mluvili o úřadech

FOTO / JIŘÍ URBAN

 Městský obvod uspořádal konferenci zaměřenou na teorii
a praxi veřejné služby. Jednalo se o aktivitu v rámci projektu
Úřady bez hranic, který je realizován ve spolupráci s polským městem Wodzisław Śląski.
Na konferenci v hotelu Vista se sjelo celkem padesát účastníků, z toho
polovina z Polska, přičemž mezi
nimi byli jak pracovníci obou úřadů,
tak i zástupci veřejnosti. Přítomní si
vyslechli příspěvky, které se věnovaly
různým tématům, například ochraně životního prostředí, využívání
informačních technologií nebo investicím a projektovému řízení.
Velmi inspirativní příspěvek měla
paní Krystyna Orbik-Skupień, ře-

projektů však není pouhé předávání informací, ale především
odstraňování bariér mezi lidmi,
bez ohledu na to, zda se jedná
o občany, či úředníky, obyvatele
Ostravy, či Wodzisławi.

ditelka wodzisławského rodinného
centra Dziupla, v němž hovořila
o aktivitách pro děti a jejich rodiny.
Polské kolegy zase zaujal výklad
našeho kronikáře Petra Přendíka
zaměřený na práci s komunitami
v městském obvodu Ostrava-Jih.
Věříme, že obě strany načerpaly inspiraci a získaly nové zkušenosti k tomu, aby dokázaly zlepšit
kvalitu poskytovaných veřejných
služeb. Cílem přeshraničních

Již třetí projekt
Projekt Úřady bez hranic je
již třetím společným projektem
městského obvodu Ostrava-Jih
a města Wodzisław Śląski. Navazuje na projekt Mateřské školy
bez hranic a na projekt Červený,
modrý, bílý: dialog polsko-český,

5HJLVWUXMWHVHGRQD

Druhé zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih
v tomto roce se bude konat 7. června ve 13 hodin ve 4. patře budovy A
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Jako z každého jednání zastupitelstva se i z tohoto bude pořizovat videozáznam .
(red)

5HJLVWURYDQÅÒĄDVWQÅFLREGUyÅSČLVWDUWX
ÒĄDVWQLFNRXNDUWXDSURSDJDĄQÅ
PDWHUL¹O\PRKRXVH]GDUPD
]ÒĄDVWQLWSURKOÅGHNDPDMÅ
YROQÕYVWXSQD]¹EDYQÁ
RGSROHGQH

Pozor na novou značku!
Na ulici A. Brože mezi ulicí
Plzeňskou (semafor u restaurace Dakota) a stezkou pro
chodce a cyklisty vedoucí k tramvajové smyčce v Zábřehu byla
zřízena cyklistická zóna. Upozorňuje na ni nová značka.
Cyklistická zóna je vlastně obdoba pěší zóny, i když s poněkud
jinými pravidly. „Na rozdíl od pěší
zóny je do cyklistické zóny povolen
vjezd motorovým vozidlům vyznačeným ve spodní části příslušné
dopravní značky; jejich rychlost
však nesmí překročit 30 km za hodinu. Zvláštností značky také je, že
cyklisté mohou jezdit vedle sebe,
což je vhodné třeba pro maminky
s dětmi. Nesmí však bránit motorovým vozidlům v jízdě, protože je
to příjezdová komunikace k městským lesům, mohou je ale omezit.
Ve vztahu k chodcům platí pravidla

9 6 2018

9:30YÕMH]G]2VWUDY\-LKX
]/HVQÅvNRO\
.UPHOÅQ ryLY¹KXGEDREĄHUVWYHQÅ

Roman Jirsa, vedoucí oddělení
strategického rozvoje

Pozvánka na zastupitelstvo

3ČLGHMWHVHNQ¹PDXyLMWHVL
SĆNQÕGHQSURFHOÁURGLQ\

8:30–9:30registrace
DREĄHUVWYHQÅ v Lesní škole
Y%ĆOVNÁPOHVH2VWUDYD-LK

v němž byly aktivity připraveny
pro pedagogy a děti z mateřských
škol a pro děti, které navštěvují rodinná centra. Navíc jsme v rámci
přeshraniční spolupráce připravili
také projekt pro seniory, který, jak
věříme, bude schválen poskytovatelem dotace a začneme jej brzy
realizovat. Všechny výše uvedené
projekty byly podpořeny z Fondu
mikroprojektů euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko.

1RY¹%ĆO¹ rKČLvWĆSURGĆWLREĄHUVWYHQÅ
PaskovrPRyQRVWSURKOÅGN\YÕVWDYQÅ
JDOHULHQD]¹PNXREĄHUVWYHQÅ
Hrabovár]¹EDYDSRVH]HQÅXNORE¹V\
VSLYHPDRGKRGNRQFHUW
]SĆY¹ND 3HWUD%HQGHKR
OBEC
KRMELÍN
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jako na jakékoliv jiné běžné komunikaci,“ vysvětlil radní městského
obvodu Otakar Šimík. Motorová
vozidla musí cyklistům umožnit
jízdu, nesmí je ohrozit, případně
musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na parkovištích. Jsou-li
v zóně křižovatky, platí přednost
zprava.
(sed)

AKTUÁLNĚ

Na Jihu je bezpečněji, Prázdniny budiž pochváleny
kriminalita loni poklesla
 Na území našeho městského obvodu došlo v roce 2017
ke snížení trestné činnosti oproti loňsku 2016, a to dokonce
o 8,49 procenta. Nižší je i počet přestupků.
Tuto pozitivní zprávu přinesly
statistiky Policie ČR a Městské
policie Ostrava za loňský rok.
Také na území celé Ostravy Policie ČR zaznamenala snížení počtu
trestných činů. V roce 2017 bylo
zaznamenáno 10 998 trestných
činů, ze kterých 4496 bylo objasněno (38,57 %). V roce 2016 to bylo
11 187 trestných činů, což bylo
o 189 méně (1,69 %) než v roce 2016.

Téměř polovina činů se objasní
Území Ostravy-Jihu je rozděleno mezi tři obvodní oddělení
Policie ČR – Vítkovice, Zábřeh
a Hrabůvku. V rámci těchto tří obvodních oddělení bylo v roce 2017
zjištěno celkem 3483 trestných
činů, z nichž bylo 1556 objasněno
(44,67 %). V roce 2016 bylo zaznamenáno celkem 3806 trestných
činů, což je méně o 8,49 %.
V rámci tří obvodních oddělení
bylo spácháno 31,67 % ze všech
trestných činů spáchaných v Ostravě. Je třeba v této souvislosti připomenout, že v našem obvodu žije
třetina obyvatel Ostravy. Celková
výše škody vzniklá těmito trestnými činy činila 232,642 milionu
korun, což představuje 11,87 % ze
škody způsobené všemi trestnými
činy v Ostravě. Na spáchané trestné činnosti se podstatnou měrou
podíleli zejména recidivisté, hlavně u vloupání do aut.
Dobrou zprávou také je, že
oproti roku 2016 došlo ke snížení
podílu páchané trestné činnosti
nezletilých (meziročně o 12 %)
a mladistvých (meziročně dokonce o 23,8 %). Rovněž klesá podíl
recidivistů, a to meziročně o 24 %.

Vede vykrádání aut
Nejčastěji se policisté setkali
s vykrádáním aut (493 skutků),
pak s krádežemi v jiných objektech

(335), okrádáním osob (266), vloupáním do sklepů a rodinných domů
(235), vandalismem (226), neoprávněným držením platebního
prostředku (155), kapesními krádežemi (137), zanedbáním povinné
výživy (134), úmyslným ublížením
na zdraví (128) a podvody (123).

Klesá i počet přestupků
PRÁZDNINY už pomalu klepou na dveře. Všem dětem a jejich rodičům
přejeme krásné léto plné nezapomenutelných zážitků s těmi nejlepšími
kamarády. Užijte si slunce, volné dny a načerpejte sil do zbytku roku!

Dobré zprávy obsahuje i statistika Městské policie Ostrava.
Na Jihu městští policisté v roce
2017 řešili 11 455 přestupků,
což bylo o 1393 méně než v roce
předchozím. Nejvíce přestupků
se týkalo dopravy, hlavně špatného parkování – 79,32 %. Nejvíce
přestupků v této oblasti policisté
řešili v Zábřehu a v Hrabůvce,
nejméně ve Výškovicích.
Policisté v roce 2017 dohlíželi také na dodržování rychlosti
v dopravě. Při 140 kontrolách odhalili 627 přestupků – celkem 182 řidičů překročilo rychlost na Horní
ulici v Bělském lese, 154 na ulici
Dr. Martínka v Hrabůvce a 122 na
Výškovické ulici ve Výškovicích .
Na úseku veřejného pořádku
strážníci zaznamenali 2369 přestupků, což je o 2330 méně než
v roce předcházejícím. Nejčastěji
se porušoval zákaz konzumace
alkoholu na veřejném prostranství (440 případů), zákaz volného
pohybu psů (289), zákaz podomního prodeje (30), více bylo řešeno krádeží v obchodech (370).
„Statistika městské policie ukazuje, že se osvědčilo instalování
kamerových systémů na problematická místa. Na číslech se už
také projevily účinky zákazu heren,
který náš městský obvod inicioval,“
řekl radní městského obvodu Adam
Rykala, který má problematiku
bezpečnosti na starosti.
(sed)

Vedení městského obvodu

Jak vyjdeme
Vážení čtenáři,
vzhledem k letním měsícům Jižní listy v červenci nevycházejí.
Zpravodaj se opět objeví ve vašich schránkách na začátku měsíce srpna. Do té doby sledujte webové a facebookové stránky městského obvodu, kde budeme informovat o všem podstatném, co se na Jihu děje.
Přejeme vám hezké dny!
Vaše redakce

Počty a podíly řešených přestupků na
úseku veřejného pořádku v roce 2017

veřejný pořádek
ob., závaz. vyhlášky a nařízení města
alkoholismus a toxikomanie
občanské soužití
majetek
ostatní (např. týrání zvířat, zákon o odpadech)

988
479
210
23
370
299

41,7 %
20,2 %
8,9 %
1,0 %
15,6 %
12,6 %
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Vyhodnocení zimní údržby v období 2017/2018
 Od listopadu loňského
roku do konce dubna probíhala na Jihu zimní údržba
komunikací s následných
čištěním silnic a chodníků.
Na výši konečného účtu
za údržbu se podílelo mrazivé počasí v lednu a únoru.

• oprava poškozených ploch obrubníků a travnatých ploch.

Letos více mrzlo

Úkolem zimní údržby komunikací (ZÚK) je zajištění sjízdnosti
a schůdnosti komunikací, chodníků, ramp, lávek pro pěší a ostatních veřejných prostranství, která
jsou ve správě městského obvodu
Ostrava-Jih, v zimním období, jež
trvá od počátku listopadu do kon- bí odstranit, což navyšuje celkové
ce března. Na zimní údržbu pak náklady údržby.
Zimní údržba komunikací
navazuje rajonové čištění komuprobíhá na základě uzavřených
nikací v dubnu.
smluv; pro potřeby údržby je úzeSůl, nebo inertní materiál?
mí městského obvodu rozděleno
V rámci proběhlého zimního na celkem 6 zón. Vlastní průběh
období 2017/2018 byl na míst- zimní údržby komunikací se řídí
ních komunikacích používán plánem, který je schvalován radou
posyp převážně solí, zdrsňujícím městského obvodu.
(inertním) materiálem byla udržována oblast v ochranném pás- Stroje najely téměř 17 tisíc km
mu vodního zdroje Bělského lesa
Celkové náklady na kom(Svazácká a Jižní ulice). Posyp pletní údržbu v zimním období
solí je z hlediska doby působení 2017/2018, tj. od 1. 11. 2017 do
mnohem účinnější a při teplotě 30. 4. 2018, činily 16 390 294 Kč.
vyšší než -11 °C jsou komunikace
Tato částka zahrnuje náklady
téměř ihned přizpůsobené k chů- na veškeré použité mechanismy
zi nebo k jízdě. Sůl se používá včetně pohonných hmot zabezpeke snížení bodu mrznutí vody, čující plužení a posyp chemickým
a tedy k rozmrazení sněhu či ledu a inertním materiálem na místních
nebo k prevenci usazování sněhu komunikacích III. třídy, chodníči namrzání povrchu. Při použí- cích a ostatních veřejných plování inertního materiálu je tento chách. Dále se do ní započítávají
posyp nezbytné po zimním obdo- ruční práce na srázech, rampách,

FOTO / ARCHIV ODBORU

lávkách, podchodech, schodech
a také uvolňování kanalizačních
vpustí dle potřeby, zajištění dispečerské služby včetně dispečerského vozidla a evidence dokladů,
dodávku posypového a chemického materiálu včetně jeho dovozu,
nakládky, uskladnění apod.
V rámci ZÚK v období
2017/2018 byly prováděny tyto
hlavní činnosti:
• plužení a posyp komunikací,
chodníků a průjezdů parkovišť
- celkem najeto 16 848,72 km,
• posyp inertním materiálem celkem 0,37 t,
• posyp solí - celkem 1744,51 t,
• odklízení sněhu a posyp ramp
bezbariérových domů,
• odklízení sněhu a posyp vjezdů
ke krytým stáním,
• odklízení sněhu z hrázek mezi
chodníkem a vozovkou, uvolňování kanalizačních vpustí
apod.,

Zima 2017/2018 byla vzhledem
ke klimatickým podmínkám průměrná, kvůli častému střídání
plusových a minusových teplot
v průběhu dne docházelo k většímu namrzání komunikací – proto
byly vyhlašovány také častější výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. V lednu a únoru
2018 panovalo velice mrazivé počasí s větším množstvím srážek.
V listopadu 2017 probíhalo
předčištění komunikací. První
zásahový den byl 29. listopadu.
Celkem byly v listopadu 2017 vyhlášeny 2 zásahové dny, kdy docházelo k namrzání komunikací.
V prosinci 2017 bylo vyhlášeno
8 zásahových dnů, v lednu 2018
11 dnů, v únoru 12 dnů a v březnu
5 dnů. Průměrný počet zásahových dnů za období listopad 2017
až březen 2018 byl 8.
Zimní údržba byla dodavatelem zvládnuta bez větších problémů. Po celou dobu platnosti
smluv na ZÚK spolupracuje odbor dopravy a komunálních
služeb i Technické služby Ostrava-Jih se zhotovitelem - společností Vykrut zahradní služby a.s.,
která zajišťuje po dobu zimního
období nepřetržitý dispečink.
Na požadavky občanů všechny tři
složky reagují v kooperaci a každý požadavek je vždy prověřen
a následně individuálně řešen.
Mgr. Daniel Jeřábek,
vedoucí odboru dopravy
a komunálních služeb

Krátce

Jižní listy získaly ocenění

Trhy a rynek v létě

 Zpravodaj Jižní listy získal ocenění v soutěži Zlatý středník, kterou každoročně vyhlašuje PR Klub.

7 dnů nového měsíce. Pokud se
nám ozvete hned po tomto dni,
I přes letní měsíce lidé budou pokusíme se zjednat nápravu. .
moci koupit čerstvé a domácí
(red)
potraviny na tržnici u náměstí SNP v Zábřehu. Farmářské
trhy můžete navštívit od 8 do
17 hodin 28. června, 12. července a 9. srpna, na Slezský rynek
se můžete vypravit 14. června,
Charita Ostrava v rámci aktivit
26. července a 23. srpna. (sed) Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na
semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostřeNepřišly vám Jižní listy jed- dí“. Kurz probíhá vždy jednou
nou nebo opakovaně? Napiš- měsíčně, nejbližší termín je 21. 6.
te nám na adresu jizni.listy@ od 14 hodin v budově Hospice sv.
ovajih.cz a my se je pokusíme Lukáše, Charvátská 785/8, Osdoručit. Zpravodaj městského trava-Výškovice. Na školení se,
obvodu Ostrava-Jih byste měli prosím, přihlaste předem u Anny
dostat do schránek (ne polože- Štefkové, tel. 599 508 533, mobil:
né na schodech) nejpozději do 731 534 002.
(cho)

Jak pečovat
o nemocného doma

Chybí vám Jižní listy?

V kategorii nejlepší časopis a noviny veřejné a státní správy získal
od odborné poroty hodnocení
RATED. Toto ocenění získal zpravodaj našeho obvodu jako jediný
mezi přihlášenými městy a obcemi
České republiky. Z prvního místa
se radovala Masarykova univerzita
v Brně, která vydává časopis Muni.
„Odborná porota ocenila graﬁckou stránku média, využívání perexů (úvodních vět v článku – pozn.
red.), práci s graﬁkou a zásah cílové
skupiny,“ píše se mj. v hodnocení
odborné poroty. „Do soutěže jsme
se přihlásili proto, abychom věděli,
jak na tom jsme, a mohli zapracovat na zlepšeních, abychom jednou
Zlatý středník vyhráli,“ řekl starosta
Martin Bednář. (red) REPRO / JIŽNÍ LISTY
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Ostravský kompot z Jihu předávala i 102letá žena
 Zavařený třešňový kompot putoval v neděli dopoledne
z Jihu až na Trojhalí do centra Ostravy. Do akce, organizované statutárním městem Ostrava už podruhé, se náš obvod
zapojil jako jediný z celé Ostravy.
Na začátku pomyslného živého řetězu byla jedna z nejstarších
občanek Jihu – 102letá Marie
Dočkalová, která kompot předala
z vozíku do kočárku, v němž spinkal teprve tříměsíční Kristiánek.
Během cesty do Trojhalí si
obyvatelé Jihu předávali kompot

kole ujížděl k tramvajové zastávce Ředitelství Vítkovic, kde
už na něj netrpělivě čekala Viola Gödelová. Když vystoupila
z „tramvajky“ u Hlubiny, zamířila
k historické Škodě 120 Dominika
Kolejáka. Jízda kompotu ve veteránu skončila u autobusového nádraží, kde si drahocenný poklad
převzali malí karatisté Shotokan
Karate Klubu ATTFIS Ostrava
Lucie Olejníková a Sebastian
Goga. V kimonech ho přenesli
přes lávku do OC Forum Nová

z nejrůznějších dopravních prostředků – Monika Francová ho
přepravovala na koloběžce od Železňáku k radnici, kde ho vložila
do rukou Petře Čadové v košovce
TSOJ. Ta ho dopravila do Jubilejní kolonie, kde si ho převzal Petr
Přendík a na svém historickém

Karolina a předali mladým fotbalistům z Jihu Janu Mecnerovi
a Danielu Pomiklovi, kteří zajistili ﬁnále – cestu k pódiu v Trojhalí. Místostarostka Jihu Hana
Tichánková se pak s ostravským
primátorem Tomášem Macurou
pustila do otevření zavařeniny.
„Chutnal skvěle!“ řekla.
(sed)
Více fotograﬁí a videa z akce najdete na FB a webových stránkách
městského obvodu.
FOTO / JIŘÍ URBAN

Nestačili jste si označit kola? V létě to stihnete
 Cyklisté, kteří nestihli označit svá kola neviditelnými
čipy, mají další šanci. Strážníci budou kola označovat také
5. července a 10. srpna v Hrabové na křižovatce ulic Frýdecké a Mostní (u splavu), a to od 9 do 12 hodin.
Při značení jízdního kola musí
mít zájemce minimálně 15 let,
čisté jízdní kolo, občanský průkaz nebo jiný odpovídající doklad
totožnosti, doklad o nabytí jízdního kola.
Značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou
DNA se neprovádí v případě ne-

ská policie Ostrava již od roku
2013. O rok později začali ostravští
strážníci také s označováním kompenzačních pomůcek. V roce 2017
si nechalo označit jízdní kolo 440
občanů (celkově označeno 2812
jízdních prostředků). Označeno
bylo rovněž 37 kompenzačních
pomůcek (celkově označeno 158
schodolezů, invalidních vozíků,
chodítek). Od roku 2013 to pak
bylo více než 2 800 jízdních kol a téměř 160 kompenzačních pomůcek.
Tato moderní metoda spočívá
v nanesení netoxické látky obsa-

příznivých klimatických podmínek (déšť) a při teplotách nižších
než 10°C. Kompenzační pomůcky lze po individuální domluvě
také označit. (tel. 720 135 125).

Strážníci značí i chodítka
Forenzní značení jízdních kol
syntetickou DNA realizuje Měst-
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hující mikrotečky se speciﬁckým
kódem. Výjimečná je také tím, že
na označeném předmětu není nátěr pouhým okem viditelný a odhalit jej lze až pod ultraﬁalovým
světlem. Všechny sady, kterými je
značení prováděno, jsou zapsány
v databázi Městské policie Ostrava a také v mezinárodní databázi
výrobků REFIZ (registr forenzního identiﬁkačního značení), což
v případě krádeže kola či pomůcky usnadňuje identiﬁkaci a vrácení právoplatnému majiteli.
(sed)

www.ovajih.cz
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Zeptali jsme se

V Bělském lese pokreslili vandalové lavičku a zničili odpadkové koše. Jak byste zabezpečili ochranu veřejného majetku v Bělském lese před řáděním vandalů?

Viktor Panuška
zastupitel
Nezávislý (Ostravak)

Adam Rykala
radní
ČSSD

Tak radikální názor na to je, že by pachatelé měli být potrestáni useknutím ruky. Je
zapotřebí, aby v případě dopadení těchto
pachatelů bylo postupováno dalšími orgány
důrazně, a to tak, aby se podobného jednání
již v budoucnu někteří jedinci nedopustili.
Ale co pro to můžeme dělat jako městský obvod Ostrava-Jih? Snažíme se ve spolupráci
se společností Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., o zvelebení lokality Bělský les. Již
v roce 2016 byla poskytnuta účelová dotace na dovybavení mobiliáře Bělského lesa
(tj. dětské hřiště, workoutové hřiště, lanová dráha, grilovací altány a lavičky). Ihned
po realizaci bylo zmíněné vybavení projektu
poškozováno a permanentně ničeno vandaly.
Komise pro bezpečnost a proti kriminalitě,
pro sport a volný čas Rady městského obvodu
Ostrava-Jih se touto problematikou zabývala a ve spolupráci s Městskou policií Ostrava
a společností Ostravské městské lesy a zeleň
se podařilo umístit do této lokality kamerové
systémy. Kamerový systém je jednoznačně
efektivní, jelikož už došlo v některých případech k dopadení vandalů či pachatelů trestných činů. V budoucnu budeme chtít, aby
Tomáš Gemela
Městská policie Ostrava minimálně udržovazastupitel
la hlídky v dané lokalitě a při nejlepším v rámci jejich možností, aby zvyšovala hlídky.
ANO 2011
Do budoucna bychom se chtěli domluvit se
správcem Bělského lesa, aby zde vznikla služba
„strážci lesa“. Všude ve světě existují v parcích
Zabezpečení Bělského lesa není jed- a podobných místech tzv. „strážci parku“, kteří
noduchá záležitost, protože se rozkládá jsou pouze v dané lokalitě. Proč by to nemohlo
na 160 ha. Není asi v žádných silách, aby byl fungovat i u nás?
celý les nepřetržitě pod 100% kontrolou. Některá důležitá místa jsou už dnes hlídaná kamerovým systémem, což je velmi přínosné
a lze to doporučit i nadále. Dále tady máme
městskou policii, která se podílí na udržováJiří Dostál
ní pořádku a bezpečnosti. Té bych snad jen
zastupitel
doporučil jízdní kola, která by jí pomohla
v pružnějším pohybu po areálu. Efektivnější
KDU-ČSL
dohled nad všemi místy lesa v kratším čase
by byl určitě také přínos. A v neposlední
řadě jsme to my občané, kteří můžeme svou
Vandalismus v Bělském lese je smutným
vlastní iniciativou pomoci při dodržování
pořádku v lese. Jsme to hlavně my všichni, příkladem vandalismu jako patologického feco navštěvujeme Bělský les a máme zájem noménu. Bělský les je v posledních letech pod
na tom, aby byl pořád hezký, udržovaný a cí- zvýšenou ostrahou Městské policie Ostrava,
tili jsme se v něm stále příjemně. Všímejme je střežen kamerami. V tom je potřeba i nadále
si více lidí kolem nás, kteří by chtěli vanda- intenzivně pokračovat. Je ale vhodné pracovat
lizmem toto krásné místo ničit či poškodit, na dalších ochranných prostředcích. Jako jeden z nich navrhuji zřízení lesní stráže, tak jak
případně toto ohlásit.
Nakonec bych chtěl poděkovat společnosti to předpokládá zákon o lesích. Dalším řešením
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., která je i pořádková činnost Policie ČR v Bělském
má ve správě Bělský les a které právě vanda- lese. Výchova mladé generace pomocí různých
lové přidávají další starosti s nápravou mobi- programů přímo v lese pak bude výborným
preventivním činem.
liáře.
Existence vandalismu provází lidstvo odnepaměti a patrně nikdy nevymizí. Zahrnuje
pestrou škálu jednání od vulgárních rytin
a nápisů na zdech přes rozsypané koše až
po zničené lavičky v parku a na zastávkách.
Na rostoucím počtu případů se kromě samotných vandalů bohužel podílíme i my
ostatní. Čím? Svou lhostejností k tomuto
chování. Chápu, že každý nemusí mít odvahu se vandalům postavit. Ale vzít do ruky telefon a uvědomit o tomto jednání policii není
přece tak těžké. Tísňová linka městské policie i Policie ČR řeší i tyhle případy. A u většiny včas oznámených případů se pak policii
podaří pachatele zadržet. Mějme na paměti,
že škodu způsobenou vandaly, které se nepodaří odhalit, zaplatíme vlastně my všichni. A nejde zrovna o zanedbatelné částky.
Takže jak na vandaly? Častější pochůzky hlídek a nulová tolerance občanů k projevům
vandalismu.
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Jan Dohnal
zastupitel
ODS
Vandalismus je problém, který nelze prakticky vyřešit. Existuje ale několik možností, jak
jej minimálně omezit. Pokud se bavíme o obecním mobiliáři (lavičky, odpadkové koše aj.), pomůže do jisté míry provedení „antivandal“ – to
znamená umístit takové vybavení, které lze jen
stěží poničit. Rovněž musí jít kamerový systém
a činnost městské policie ruku v ruce s tvrdými postihy přistižených a chycených vandalů,
přičemž případná sankce musí být pro pachatele natolik velká, aby jej do budoucna odradila
od podobného chování.

Leo Luzar
poslanec
a zastupitel
KSČM
Vandalové jsou velkým problémem naší společnosti vydávající se za kulturní a demokratickou
a zapomínající, že demokracie znamená vůli lidu,
a ne bezmeznou toleranci a shovívavost k různorodosti a individualitě. Proto pokud nebude vymahatelnost práva a po „zločinu“ nebude následovat
ihned trest, nic se nezmění. Žádné kamerové systémy ani tisíce policistů to neovlivní. Pokud si lidé
budou z policistů dělat srandu a moc dobře vědět,
„že jim stejně nic nemohou udělat“ budou dále ničit. Nevím, zda by pomohly krátkodobé okamžité
tresty formou „nucených obecních prací“ nebo
třeba „obecní šatlavy”, jak jsem již také slyšel. Každopádně vím, že pokud nenabude ve společnosti
opětovně na vážnosti a respektu policie, tak stále
budeme znovu a znovu jen pouze přesvědčovat.
Za mých mladých let jsme dostávali výprask, že
byl zadek modrý, ale věděli jsme, za co to bylo. To
byla výchova, která dnešní době chybí!

ŘÁDĚNÍ VANDALŮ se v květnu nevyhnula
lavička v Bělském lese. Neznámí pachatelé ji
pokreslili. Zničili také několik odpadkových
FOTO / ARCHIV
košů.

ŠKOLY

Základní škola V. Košaře 6 slaví 30 let
 Naše základní škola V. Košaře v Ostravě-Dubině, která byla
založena ve školním roce 1987/88, slaví 30 let svého trvání.
Dnešní škola je moderní, dobře fungující vzdělávací institucí,
která má dobrý zvuk nejen mezi
rodiči, ale i mezi odbornou pedagogickou veřejností. Věříme, že
tomu bude tak i nadále.
V rámci 30. výročí proběhlo
a ještě bude probíhat spousta akcí,
na kterých se podílí jak učitelé,
tak žáci naší školy. Některé akce
budou uskutečněny ve spolupráci
se SRPŠ, které získalo pro školu
ﬁnanční dotaci od zřizovatele.
Oslavy 30. výročí školy vyvrcholí v červnu školní akademií,

která se uskuteční 12. června
od 17 hodin v kině Luna, a zahradní slavností, která proběhne 15.
června v atriu školy. Na tyto akce
se žáci i vyučující připravují celou
druhou polovinu školního roku.
Také pro rodiče a hosty, mezi
které budou patřit i bývalí učitelé
a žáci školy, představitelé obce
a jiných institucí, bude uskutečněna zahradní slavnost. Nyní
bude tato slavnost významnější, protože se bude slavit 30 let
trvání ZŠ V. Košaře 6. V únoru
byla vyhlášena výtvarná a literár-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V. Košaře 6 se chystá na oslavy.

ní soutěž na téma „Moje škola“
a „Ta naše škola!“, které se zúčastnili žáci 1.–9. ročníku. Formu
zpracování tématu pro jednotlivé
třídy a žáky zvolily paní učitelky,
některé daly přednost domácím
projektům. Výsledky soutěže
byly vyhlášeny v polovině května,
z nejlepších prací bude ve škole

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

a následně na zahradní slavnosti
instalována vernisáž.
Koncem května proběhla sportovní olympiáda k 30. výročí školy. Tato akce byla v prostorách
obou tělocvičen a okolí školy. Závodili všichni žáci naší školy v různých kategoriích a disciplínách.
Vedení školy

Děti se opět těší na saunování v mateřské škole Srbská 4
 Již dlouhých 40 let děti v MŠ Srbská 4 v Ostravě-Výškovicích
mají možnost se pravidelně saunovat v suché ﬁnské sauně.
Po krátké přestávce, kterou
si vyžádala rekonstrukce sauny,
ochlazovacího bazénku, odpočívárny s lehátky a šatny, se děti
znovu těší na saunování v nových, zrekonstruovaných prostorách, které voní novotou, čistotou
a jsou překrásné. Z mnohaletých
zkušeností již víme o blahodár-

ném vlivu saunování na dětskou
imunitu a zdraví. Děti bývají
méně nemocné virózami horních cest dýchacích, a když už
dítě onemocní, průběh nemoci
bývá kratší, lehčí a bez vážnějších
komplikací. Významné jsou pro
děti i zdravotní a výchovné prvky
saunování.

Nové mlhoviště na školní zahradě MŠ Srbská 4, které nahradilo 40 let starý betonový bazén,
poskytne dětem příjemné ochlazení a osvěžení v letních měsících. Přes rok nabídne dětem
další využití této plochy 4soft,
kde jsou zakomponovány barevné symboly pro hry dětí.
Děkujeme zřizovateli, městskému obvodu Ostrava-Jih za vložení ﬁnancí do této rekonstrukce.

ZŠ Srbská

Škola bez bariér

Kdo si vyběhal pohár starosty?

Na ZŠ Kosmonautů 13 pomáháme dětem, které vyžadují individuální péči a mají speciální
vzdělávací potřeby. Proto pro ně
vytváříme bezpečné a takřka rodinné prostředí, zejména tím, že
úzce komunikujeme s rodiči.
Současně nám pomáhá i bezbariérový přístup do hlavní budovy
školy. Naší snahou je zapojovat
děti do všech běžných i mimoškolních aktivit. Asistenti pedagogů
pomáhají nejen ve výuce, ale také
ve školní družině. Spolu s rodinami žáků dojíždějí rovněž do lázní,
na fyzioterapie, ergoterapie apod.
„Slavnostní předávání ocenění Společným cílem je kvalitně naplse uskuteční dne 12. června v Di- ňovat speciální vzdělávací potřeby
vadle loutek Ostrava, kde budou žáků. Pavel Olšovský, ředitel školy
předány dárkové předměty. Součástí ocenění je divadelní představení Dášeňka a doprovodný
program ochutnávka zdravých
pomazánek v rámci projektu města Školní jídelny zdravě a chutně,“
uvedla za Magistrát města Ostravy Miroslava Slovenčíková.
„Jsem velice rád, že škola nezískává úspěchy jen na sportovním poli, ale i v jiných aktivitách,“
řekl ředitel oceněné školy Miloš
Kosík.
(jg)

FOTO | ARCHIV ORGANIZÁTORŮ

O tričko mistryň světa 2018
a poháry starosty Jihu se závodilo
v Bělském lese 10. května v rámci akce Orientační běh v přírodě
a Přebor škol 2018 (projekt Orientační běh pro všechny a pro každého v Ostravě 2018 při příležitosti
oslav 100. výročí vzniku ČSR).
Starosta Martin Bednář nad závodem převzal záštitu a po závodě

Poděkování za podporu a spolupráci patří také členu rady panu
Adamu Rykalovi, vedoucí odboru
strategického rozvoje vztahů s veřejností, školství a kultury Gabriele Tóthové, stavební techničce
Andree Stočkové a ﬁrmě MIROP
Miroslava Pytla, která prováděla
rekonstrukci sauny, a Martinu
Pospíšilovi z ﬁrmy 4soft s. r. o.
za vybudování mlhoviště.

předával nejzdatnějším závodníkům ceny, diplomy a medaile –
nejlepším týmům škol – ZŠ a MŠ
Srbská, ZŠ a MŠ MUDr. Emílie
Lukášové, a Gymnáziu Fr. Hajdy
Hrabůvka pak poháry starosty Jihu.
Velké díky všem účastníkům
a pořadatelům – Ostravské tělovýchovné unii, Městskému svazu Stará Bělá a Sportovnímu klubu
orientačních sportů Ostrava, ZŠ lepus.cz Ostrava!
(gg)

Žáci ZŠ B. Dvorského 1 získali dvě ocenění
 Ani letos nebudou mezi oceněnými žákovskými osobnostmi ostravských škol chybět žáci ZŠ B. Dvorského 1.
Rada města dne 9. května rozhodla, že ocenění získává Jana
Friedrichová z 9. ročníku a také kolektiv papírových modelářů (2. až 4. třída) ve složení Miloslav Holek, Štěpán Šlesinger, Tomáš Kuneš a Valentýna Votrubová.
Jana Friedrichová ocenění získává za své novinářské a literární aktivity v rámci školy, účast na soutěžích
a projektech a v neposlední řadě
za vynikající prospěch po celou dobu
školní docházky. Modeláři reprezentují obvod, město i kraj na celo-

státních i mezinárodních soutěžích
papírových modelů, přičemž všichni
čtyři jsou mistry nebo vicemistry
některé modelářské kategorie. Tyto
tituly jsou největší modelářská ocenění, jichž lze dosáhnout dokonce
v rámci Evropské unie.
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Senioři, sígři, důchodci. Jak je vidí deváťáci?
Čas věnovat
se tomu, co člověka
činí šťastným
Část lidské populace, která se
popisuje jako nejstarší, nejslabší,
nejnemocnější, zato nejzkušenější a kolikrát nejchytřejší, se označuje jako senioři. Jako seniora
vidím člověka, jenž nepracuje,
má důchod nebo možná pracuje,
ale protože sám chce a je toho
schopen. Povětšinou se odívají
jako kdysi, nenosí moderní kousky a nevyčnívají, co se týče oděvu,
nějak z davu.
Nejstarší senior v mojí rodině
je moje prababička. Ještě před
pěti lety vařila a zvala celou rodinu na velké hostiny, kde nikdy
nechyběl ani dezert nebo jediný
knedlík. Starala se o zahradu
a spoustu zvířat, byla to zkrátka šťastná babička, ale jak už to
bývá, věk se dostavil a teď s úsměvem na tváři vzpomíná na svůj
aktivní život. Můj děda také vaří
a zve rodinu, ale u toho rozhodně nezůstává. Na sedmdesát let
je štramák, jezdí na kole, cvičí
a chodí pařit s přáteli.
Takového důchodce mám ráda.
Po začátku důchodu nesednou
na zadek a nekoukají na bednu
a neluští křížovky do konce života a nestěžují si na to, že jsou starší a nemůžou nic dělat. Spousta
důchodců je mrzutá a protivná,
to taky vidím, potkávám, ale
nechápu proč, to, že jsou starší,
neznamená, že mají život za sebou. Ale nebudu všechny házet
do jednoho pytle, někdo opravdu
touží po nastoupení do důchodu
dát nohy na stůl a luštit křížovky, poslouchat Šlágr. Myslím, že
spousta lidí si myslí, že nemůžou

Staří, mrzutí, na odpis?
Nesmysl!

už nic zažít, dokázat. Právě v důchodu má člověk konečně pořádně čas a může dělat, co ho činí
šťastným.

dem by to pomohlo jim rozumět
a nechovat se hrubě. Ale každý
přeci jednou zestárneme, tak bychom neměli plýtvat naší energií
Mnoho mladých lidí dnes řadí
seniory do škatulky starých, mrTereza Augustynková na kyselé protáhlé obličeje.
Zuzana Jouklová zutých a životem znuděných babiček a dědečků. Myslí si o nich, že je
už v životě nečeká nic dobrého a že
jsou pro okolí pouze přítěž. A díky
tomuto názoru se tak bohužel
sami senioři vnímají také.
Nesmysl! Senioři jsou pouze
Každý dospívající si pod sloKdyž se řekne slovo senior, vem senioři představí vždy ne- lidé, kteří jsou z velké většiny
každému se určitě vybaví babič- příjemné babičky v Kauﬂandu, v pracovním důchodu, protože
ka s vráskami a se staromódním ale proč vlastně? Senioři jsou celý život pracovali a mají nárok
oblečením. Skoro v každé rodině pro mě skupina starších dospě- na klid a patřičný odpočinek.
se nějaký ten důchodce najde. lých lidí, kteří mají šedé vlasy, Proto se jim také říká důchodci.
V mém případě to jsou dvě babič- dost vrásčitou pokožku a mnoho To ale vůbec neznamená, že jsou
na odpis! Sice je pomalu, ale jisky a děda. Všichni jsou stále ak- poznámek.
Osoba, kterou považuji za se- tě opouštějí jejich síly, ale mohou
tivní a čilí, i přes jejich věk.
V dnešní době každý mladý niora, má šedesát a výše let, na- toho světu ještě dost nabídnout.
Někteří postarší lidé, říkejme jim
člověk pohlíží na seniory jako příklad moji prarodiče. Jelikož
na problémovou vrstvu společ- oni žijí ve Vietnamu, tak se setká- tedy senioři, se ale jako staří a nudní
nosti. Jsou nepříjemní či krutí. vám se seniory v České republice. důchodci necítí. Jsou ovšem i přípaChtěli by přednost v tramvaji, A podle mě je velký rozdíl mezi dy úplně opačné. A právě v naší rozi když je okolo spousta volných nimi. Já osobně mám ráda senio- manité rodině se vyskytují oba dva
míst. Neustále do vás šťouchají ry na venkově, v menších městech tyto příklady. Z maminčiny strany
vozíkem v supermarketech, aby a ve Vietnamu. Jsou mnohem více mám babičku a dědečka, kteří jsou
urychlili provoz, či nás nazývají příjemní, podle mého názoru živoucími příklady velmi aktivních
zkaženou generací a porovnávají jsou více otevření. Potkávám je lidí. Jsou manželé už padesát let
často v obchodech, různých ve- a stále se milují jako zamlada. Sponás se starými dobrými časy.
Samozřejmě se mně nic tako- řejných dopravních prostředcích, lečně chodí na procházky, pěstují si
vého nestalo, všichni senioři se parcích, v podstatě všude. Takže doma i na zahrádce ty svoje papriky
ke mně chovají velmi mile. Stačí nějaké ty zkušenosti s nimi taky a okurky a do všeho se starají o maminku babičky, mou třiadevadesáse pouze usmát a zachovat slušné mám.
Nikdy mi nedělalo problém tiletou prababičku. Oba jsou mými
chování. Nebýt jich, zřejmě bychom tu ani nebyli. Prožili si více nějaké starší osobě pomoct - na- velkými vzory a rádci.
než my, tak bychom k nim měli příklad když jedna starší paní
Kateřina Pročková
mít respekt. Ale ne všichni lidé si potřebovala pomoct s nákupníto také uvědomují a někteří senio- mi taškami - nebo je jen pustit si
Kontakt
ři už vůbec ne. Ano, v tramvaji si sednout v MHD. Já mám hodně
sednout zaslouží, ale pokud poje- velkou úctu k starším osobám, ale Stranu pro vás připravili žáci
dou pouze jednu zastávku, tak by ne všichni mladí lidé to tak cítí. osmých a devátých tříd ZŠ Dvorté těhotné ženě mohli dát před- Starší osoby prošly mnohým před ského pod vedením pana učitele
nost. Taky mladí lidé můžou být námi a předávají nám své zkuše- Jana Goje. Líbí se vám tvorba
unavení či jim může být nevolno. nosti. Tak proč se k nim někteří dětí? Napište nám na
jizni.listy@ovajih.cz.
Nemám nějakou určitou radu chovají tak škaredě?
seniorům, jen se více usmát, liZuzana Nguyen

Neplýtvejme energií
na kyselé protáhlé
obličeje

K starším lidem
mám velkou úctu

Už vím, po kom mám to lítání po obchodech. Po babičce!
 Já mám zrovna to štěstí, že mám plné sídliště seniorů. Jelikož jsem slušně vychovaná, tak se budu snažit to odlehčit…
Senioři. Mezi puberťáky jsou senioři nazývaní také „sígry“… Jsou
to slušní lidé v pokročilém věku.
Rádi se zapojují do konverzace.
Když jdete třeba s nákupem, tak
si s vámi chtějí povídat, až mi to
přijde otravné a vlezlé.
Chtěla bych dodat, že se snaží
vkusně oblékat. Ale obvykle se
vrátí do své doby a oblékají se tak,
jak chtějí. Velice mě udivuje, že
všechny babičky mají stejný vkus.
A ostříhají se nakrátko. Bohužel
jsem viděla i paní, která šla celkem módně oblečená, ale vlasy

měla „na ježka“. Ale říkám: každý
má jiný vkus.
V rodině mám seniorů poměrně hodně, ale bavím se jen s těmi,
co jsou mi nablízku. Bohužel.
Já mám teď už opravdu štěstí,
že mám babičku takovou, jakou
mám. Jde s módou a chová se jako
má kamarádka. Stáří na ni vůbec
nedolehlo. Nejradši by pořád lítala po obchodech… (Už vím,
po kom to mám.)
Mám seniory celkem ráda. Ale
někdy jsou opravdu nesnesitelní.
Tuhle se mi stalo, že jsem byla

v obchodě jménem Kauﬂand, kde
zrovna probíhala sleva na máslo.
Držela jsem poslední dva kusy
v ruce a jedna očividně milá paní
mi je vytrhla z ruky. A aby toho
nebylo málo. Šla jsem tedy bez
másla k pokladnám, jen s rohlíky
a pitím, a přede mnou měl starý
pár velký nákup. Ohlédli se na mě,
otočili se zpátky a ještě pustili
před sebe vnučku s PET lahvemi.
A proto vám radím, milí senioři. Neznamená, že když jste starší, můžete brát mladším z ruky
věci. A poslední věc. Kontrolujte
si, o čem si s kamarádkou povídáSELFIE s mou moderní babičkou.
te. Je vtipné vás poslouchat.

14

Štěpánka Hilscherová
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Basketbal BK Snakes Ostrava na ZŠ Dvorského
 Na jaře roku 1999 začal vznikat basketbalový projekt, který
ve své době neměl v naší republice konkurenci. Dušan Hrdlička
založil klub basketbalu Snakes Ostrava a dal základ vývoji
dnes asi největšímu basketbalovému klubu mládeže v ČR.
domácích utkání od kategorie
U10 až po kategorii U17. Trénuje zde okolo 350 členů klubu BK
Snakes Ostrava z toho je celá
třetina žáků školy buď minulých,
nebo nyní i současných.
Stejně jako škola podporuje
klub, klub se snaží pomáhat škole
při organizaci jejich sportovních
aktivit i mimo basketbal a snaží se i školákům ZŠ Dvorského,
zejména na prvním stupni při
ukázkových hodinách přiblížit
svět basketbalu. Vzájemná spolupráce pak má své vyústění ve dvou
přípravkách basketbalu, které
fungují při škole a kde se rodí
nové hvězdy klubu, jakým je i náš
odchovanec a dnes hráč, který
prošel nejlepší ligou světa NBA
a nyní hrající nejlepší evropskou
soutěž, Jan Veselý. Příklady táhnou, a tak mladých basketbalistů
přibývá.
V letošní klubové sezoně září
výsledkově družstva juniorů
a kadetů, která drží zdatně krok
s nejlepšími týmy v ČR. V současné době výsledkově nejlepší
družstvo U14 (v posledních dvou
letech mistr ČR) stále drží nej-

FOTO / ARCHIV KLUBU
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Dnes tento klub čítá v Ostravě
kolem šesti set mladých chlapců,
kteří se odhodlaně věnují této dynamické hře.
Již od svého zrodu klub nejvýrazněji spolupracoval se základní školou ZŠ Dvorského. Ne jinak tomu
je i dnes po devatenácti letech.
Tuto trvale se rozvíjející spolupráci dnes vydatně podporuje i ředitel
ZŠ Dvorského Miloš Kosík. Klub
zde získal za roky své funkčnosti
domácí podmínky a je nutno říct,
že vedení školy snahy rozvoje klubu
vydatně podporuje svým kladným
přístupem při organizaci chodu
klubu samotného. Není žádným
tajemstvím, že pan ředitel Kosík
klubu pomáhá s organizací jednotlivých turnajů, které klub pořádá,
a podílí se i na programu jejich zahájení a zakončení.
Vedení školy postupně zlepšuje
i stav haly i obou tělocvičen, kde
klub v současné době trénuje. Vznikají nové sprchy v šatnách, bylo vybudováno nové obložení v malých
tělocvičnách a další věci se plánují.
Klub BK Snakes Ostrava v sezoně 2017–2018 odehraje na palubovce haly ZŠ Dvorského 278

BK Snakes jsou vicemistry ČR

Basketbalový tým chlapců
BK Snakes Ostrava věkové kategorie U14 se stal pro letošní
sezonu 2017/2018 vícemistrem
ČR v basketbalu, když získal
stříbrné medaile na MČR v Kralupech nad Vltavou. Jediným
přemožitelem našeho týmu se
stal mistr ČR pro letošní sezonu
Sokol Pražský. I díky předchozím dvěma mistrovským titulům našeho týmu BK Snakes
Ostrava z předchozích ročníků
2015-2017 v kategoriích U12
a U13, se jedná o nejúspěšnější
tým uvedené věkové kategorie

v ČR. Tým vedlo naposledy loučící se trenérské duo otce a syna
Kamila a Kamila Vašťákových.
Hráči z nichž o některých doufáme v budoucnosti uslyšíme
v souvislosti s reprezentací ČR
, vzorně reprezentovali nejen
klub, ale i městský obvod Ostrava-Jih, město Ostravu a celý
Moravskoslezský kraj nosí
na dresech jmenovky Augustin, Celerin, Džubera, Gengela,
Hrabec, Křenek, Leibner,Mihál, Mužík, Navrátil, Palát, Pavlovič, Petkov, Rotrekl, Stankuš,
Vavrečka, Vidlář, Vyroubal. (ph)

lepší pozici v soutěži a připravuje
se na MČR U14 2018. Současně
hraje jako jediné družstvo klubu
Evropský pohár EYBL. Ostatní
družstva klubu od žáků po U10
hrají standardní soutěže v jednotlivých kategoriích a řadí se do popředí svých soutěží.
Nejvýznamnějšími akcemi roku
2018, které klub pořádá, jsou bezesporu Festival U12 a X-Mas
Cup 2018. Oba turnaje se uskuteční i na půdě školy ZŠ Dvorského
za podpory vedení školy a ředitele
Kosíka. Na Festivalu kategorie
chlapců U12 se sešla nejlepší

družstva ČR v dané kategorii již
v dubnu, na turnaji X-Mas pak
budou startovat nejlepší družstva Evropy v kategorii U15. Tyto
projekty dýchají i díky působení
klubu BK Snakes Ostrava na ZŠ
Dvorského.
Klub BK Snakes Ostrava oslaví v roce 2019 jubileum, a tak již
nyní lze plánovat ve spolupráci s vedením školy akce, které
úspěšně odstartují další dekádu
dnes již úspěšného basketbalového klubu Snakes Ostrava, který
působí v obvodu městské části
Ostrava-Jih.
(ph)

Úspěšné basketbalistky
ze Srbské
Basketbalistky ze ZŠ Srbské napodobily úspěch
svých mladších spolužaček gymnastek a také jasně
dominovaly v krajském ﬁnále basketbalu dívek III. kategorie, které se uskutečnilo 13. dubna v Novém Jičíně. Dívky ve složení Klára Válková, Hanka Klečková,
Simona Gajdošová, Vendula Matuštíková, Veronika
Kúdelová, Tereza Pospíšilová, Dominika Kuželová,
Aneta Němečková a Sára Langrová porazily žákyně
z Opavy, Frýdku-Místku a Fulneku a staly se tak krajskými přebornicemi. Dívkám moc blahopřejeme.
Lukáš Kosík, Bohdana Suchá

FOTO / ARCHIV ŠKOLY
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Fantastický úspěch ﬂorbalu: ženy mají
double, muži získali v Superﬁnále stříbro
 Oddíl ﬂorbalistů a ﬂorbalistek z Vítkovic patří dlouhodobě k nejvýraznějším
sportovním spolkům nejen
na Ostravě-Jihu, ale v rámci
celého města a Moravskoslezského kraje. Nic na tom
nezměnila ani právě skončená sezona 2017/2018.
V jejím rámci se Vítkovice radovaly ze zisku hned tří ze čtyř
hlavních trofejí ze soutěží dospělých. Na následujících řádcích se
pojďme podívat na jejich cestu,
která v sobotu vyvrcholila dvojnásobnou účastí oddílu v Superﬁnále, které se premiérově konalo
v OSTRAVAR Aréně.
Oba týmy měly na co navazovat: ženám se v minulém ročníku
nepovedlo získat extraligový titul, když v Superﬁnále podlehly
tehdejšímu Herbadentu, muži
obsadili třetí místo poté, co je
do Superﬁnále nepustil Chodov. VÍTKOVICKÉ FLORBALISTKY se těší z dvojitého zlata.
Ženám se alespoň povedlo získat
Není bez zajímavosti, že až do so- kondiční trenér Výtisk je bratrem
pohárový primát.
boty byla Koníčková také jedinou hokejového obránce Vítkovic Jana
Změny trenérů a přestupy
českou ﬂorbalistkou v poli, která Výtiska. Později k nim přibyl také
Jako každá sportovní sezona vyhrála nejvyšší ﬁnskou soutěž. asistent Karel Ševčík, ale ještě dřítaké ta vítkovických ﬂorbalistů Mimochodem, navázala na ni ve se odehrály dva velké návraty.
Na Dubinu se totiž vrátili Tomáš
a ﬂorbalistek začala prakticky další exvítkovická ﬂorbalistka
ihned po skončení sezony před- Denisa Ratajová. K tomu všemu Sladký s Jakubem Hubákem. Nechozí. Více změn se odehrálo u žen. přišla do Vítkovic jako první Pol- smírně zkušený Sladký je jeden ze
Na jejich lavičce skončil veleúspěš- ka Justyna Krzywak, nesmírně dvou českých ﬂorbalistů – společně
s Alešem Zálesným – který vyzkouný trenér Jiří Velecký, který měl talentovaná útočnice.
Také trenér vítkovických mužů šel všechny čtyři nejlepší ﬂorbalové
klíčové slovo při tvorbě elitního kádru a po letech se posunul do pozi- Pavel Brus dostal k ruce nového soutěže na světě, tedy nejvyšší souce koordinátora osobního rozvoje kondičního trenéra. Pokud jste si těže České republiky, Švýcarska,
jednotlivých hráček. Vystudovaný už tak nějak zvykli, že lidé okolo Finska a Švédska. Hubálek je pak
právník, který mimochodem v ci- Vítkovic mají nesmírně zajíma- zkušeným obráncem, který si v mivilu pracuje pro statutární město vé osobní příběhy, tak vězte, že nulé sezoně splnil sen o angažmá
Ostrava, si vybral za svého nástupce Richarda Urbana. Také bývalý
brankář extraligového týmu mužů
má zajímavé povolání, je totiž sekretářem mládeže fotbalistů Baníku Ostrava.
K ruce jim zůstal zkušený stratég a motivátor Dušan Dudešek,
do realizačního týmu se jako
kondiční trenér zapojil úspěšný
judista Filip Saidl. Především
ale byly Vítkovice velmi aktivní
na přestupovém trhu: vyhrály
doslova válku o brankářku Nikolu Příleskou z Židenic, k těžko
uvěřitelnému režimu přemluvily
odchovankyni Liberce Hanu Koníčkovou, která tak sezonu trávila na cestách mezi Libercem,
kde žije, Prahou, kde pracuje, PO PROHRANÉM FINÁLE byli vítkovičtí ﬂorbalisté trochu smutní.
FOTO / FLORBALVITKOVICE.CZ
a Vítkovicemi, za které hrála.
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ve Švédsku. Vrátil se také vítkovický itinerář – Lukáš Hrubý.
Takové tedy bylo výchozí postavení Vítkovic, které navíc
výročním zápasem s Tatranem
Střešovice v porubské RT TORAX Aréně plánovaly oslavit
dvacet let své existence. Také
z důvodu větší atraktivity se oba
celky přihlásily do Poháru České
pojišťovny a nakonec mělo přijít
to nejlepší, v podobě Superﬁnále
doma v Ostravě.

Cíl? Superﬁnále
Že jste pojem Superﬁnále nikdy neslyšeli? Inu, dvě nejvyšší
ﬂorbalové soutěže se již sedmý
rok rozhodovaly v jednom utkání.
Je to vlastně úplně jednoduché:
pokud chcete mít mistrovský titul, tak místo ﬁnálové série musíte vyhrát jedno ﬁnálové utkání,
které se navíc poprvé v české historii uskutečnilo v OSTRAVAR
Aréně. Bylo tedy zřejmé, že se
bude na co těšit.
Upřímně, více se toho čekalo
od žen, které patřily k největším
favoritkám na titul, muži Vítkovic
se v posledních letech musí potýkat s velikou konkurencí v podobě
Mladé Boleslavi a Chodova. U žen
ale byl ještě jeden faktor, který byl
pro průběh ročníku určující, a sice
mistrovství světa, které se navíc
konalo v Bratislavě. Jak známo,

SPORT
ženy Vítkovic disponují početnou
slovenskou kolonií, vždyť také kapitánka Denisa Ferenčíková pochází ze slovenského Tvrdošína.
Trenér Richard Urban se tak
rozhodl, že klíčová část přípravy
přijde až po zmíněném prosincovém šampionátu, tedy zhruba po ¾ základní části soutěže.
Kalkul mu ale vyšel dokonale,
v odvetách jeho tým porazil oba
hlavní soupeře, tedy Ivanti Tigers
a Chodov, a získal primát v základní části.
Mužská sezona byla zase speciﬁcká tím, že se počet účastníků nejvyšší soutěže rozšířil
na čtrnáct, což s sebou přineslo
výjezdy například do Ústí nad
Labem. Přesto svěřenci trenéra
Pavla Bruse prošli základní částí
relativně bez problémů a obsadili
třetí místo, právě za zmíněnými
rivaly z Boleslavi a Chodova.
V té době už ale oba týmy měly
za sebou zisk prvních zlatých medailí. Povedlo se jim to v Poháru
České pojišťovny. Finále se odehrálo v Mostě v polovině ledna, navíc
za časů nejsilnější sněhové kalamity. Mimochodem, jistě si vzpomenete na hromadnou nehodu snad
120 vozidel na D1. Tak právě tímto
místem projel autobus s vítkovickými ženami zhruba deset minut
před první ze série nehod.
Navíc muži ve svém kádru
měli dvě výrazné posily: nejprve se vrátil Martin Tokoš, který

bohužel musel ukončit angažmá
v Churu kvůli úmrtí matky, a slovenský štírek Lukáš Řezanina
ohlásil návrat ze Švédska.
V samotném ﬁnále Poháru
České pojišťovny pak nejprve
ženy porazily Chodov, aby vzápětí přidali druhé zlato na osmihodinovou cestu domů muži,
kteří po nájezdech porazili Mladou Boleslav.
Po ﬁnále pohárové soutěže přišla na řadu poslední kola základní
části a šlo se do play-off. Vítkovické rytířky si z prvního místa
zvolily Bohemians, po dvou domácích výhrách rozvinuly svůj
tradiční kemp v Dobřichovicích,
na Děkance braly opět dvě výhry
a přivezly postup do semiﬁnále.
Muži si ze třetího místa zvolili
Tatran Střešovice a prožili vskutku unikátní sérii. Ani jednou totiž
nevyhráli v základní hrací době,
sám komentátor ﬂorbalových
přenosů České televize Ondřej
Zamazal na půl v žertu uváděl, že
vedli pouze 25 procent herního
času, přesto zvítězili 4:1 na zápasy a oba celky tak pomyslnou
tramvaj posunuly o čtyři zastávky
blíže OSTRAVAR Arény.

Semiﬁnále
Přišly semiﬁnálové série. Ženy
se utkaly s FBC Ostrava a všeobecně se očekávalo, že tato série bude vrcholem sezony. Byla!
Přesto skvělé rytířky zvítězily 4:0

Velký gymnastický úspěch ZŠ Srbská

OSTRAVSKÝ KOTEL vytvořil Superﬁ nále fantastickou atmosféru.
FOTO / FLORBALVITKOVICE.CZ

na zápasy, ačkoliv se tato vítězství vůbec nerodila lehce. Především druhé a třetí utkání – první
na hladnovské aréně soupeře – donutilo rytířky předvést to nejlepší
ze svého umění. Čtvrtou výhru
pak pěti góly vystřílela Hana Koníčková.
Muži předvedli skvělou semiﬁnálovou sérii s Chodovem.
Nebyli favority, přesto si z Prahy
přivezli vedení 2:0 a nakonec zvítězili v pěti utkáních poměrem
4:1. Oba týmy tak byly rázem
jednu zastávku od cíle své cesty –
zisku titulu v OSTRAVAR Aréně.

Ligový titul patří ženám
Vítkovice nastupovaly do superﬁnálového dne s tím, že se
mohou stát prvním oddílem,
který získá všechny čtyři hlavní
trofeje. Jak již víte, ligový titul nakonec získaly jen ženy. V konečném důsledku je ale podstatné,
že oba elitní týmy prošly sezonou
se vztyčenou hlavou a ukázaly, že
jsou schopny ctít své tradiční hodnoty. Na Dubině prostě vyrostl
sportovní oddíl, na který může
být Ostrava-Jih hrdá.
Pavel Palata,
1. SC TEMPISH Vítkovice

Sokolský průvod zahájí slet
Ve dnech 2. a 3. června se v Ostravě bude konat krajský sokolský
slet. Zahájení proběhne ve 14 hodin
sokolským průvodem, který vyjde
od Čapkovy sokolovny na Masary-

kovo náměstí. Pro účastníky, kteří si
připomenou 100. výročí Československa a konání XVI. všesokolského sletu, je připraveno občerstvení
a bohatý program.
(red)

Házenkářky hledají brankářku
 Nejúspěšnější dívčí klub v Ostravě – Házená Hrabůvka-Zábřeh, hledá do svých řad brankářku ročníku narození
2002 a mladší. Trénink je každé úterý a čtvrtek od 17.00
do 18.30 hodin.

Žákyně ZŠ Srbská Tereza
Gromnicová, Anna Krýsová, Dominika Friedrichová a Julie Poledníková dosáhly velkého úspěchu,
když v krajském ﬁnále základních
škol ve sportovní gymnastice dívek II. kategorie zvítězily v závodě družstev, kde porazily dívky
ze ZŠ Komenského z Oder, které

skončily na 2. místě o více než
2 body. Také v závodě jednotlivkyň
děvčata ze ZŠ Srbské dominovala
- Anna Krýsová vyhrála a Tereza
Gromnicová s Dominikou Friedrichovou společně obsadily 3. místo.
K velkému úspěchu dívkám moc
blahopřejeme.
Bohdana Suchá, FOTO | ARCHIV ŠKOLY

Družstvo je složeno z nových
dívek. Oddíl je držitelem titulů
mistr ČR a vítěz Moravskoslezské
ligy ve starších žačkách, mistr ČR
v mladším dorostu a pravidelně
se účastní ﬁnále mezinárodních
soutěží.
Hledáme dívku narozenou v roce
2002 a mladší, která má nějakou
sportovní zkušenost, je pohybově
a silově zdatná. Výška je výhodou,
ale není podmínkou. Nově zapojená slečna by nám pomohla v již
rozehrané soutěži. Chceme opět
uspět v našem regionu a postoupit do národních a mezinárodních
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soutěží, včetně republikových lig.
Tým se připravuje na vstup do ligy
mladších dorostenek.
Brankář je jedním z hlavních
pilířů týmu a svým výkonem nám
moc pomůže v již připravených
soutěžích. Zkušenosti z volejbalu jsou vítány. Zároveň jsou
vítána děvčata bez zkušeností,
s odvahou vstoupit do našeho
v tuto chvíli neúplného týmu.
V případě zájmu kontaktujte
Tomáše Bártu, mob. 777 733 947,
e-mail: handball@email.cz. Další informace najdete na www.hazenahrabuvka.cz.
(red)

www.ovajih.cz

V ČEM BYDLÍME

Naše bytové domy: řadové domy T06B-BTS
 V minulém čísle jsme si ukázali věžové domy T06B-BTS
– nejčastější věžáky Ostravy. Dnes si ukážeme jejich nižší
soukmenovce – řadové domy.

PŮDORYS řadového domu.

ŘADOVÝ panelový dům T06B-BTS.

FOTO / MARIAN LIPTÁK

Tím nejvýraznějším je pojetí chodbových oken, která jsou
umístěna v mezipatrech a zabírají celou šíři chodby. Panely pod
a nad okny jsou předsazené před
hlavní fasádu, díky čemuž sloupce chodbových oken působí plasticky. Vše je zakončeno budkou
strojovny výtahu, která plynule
navazuje na sloupec chodbových
oken – v rámci paneláků ojedinělé architektonické řešení, podle
kterého řadové domy T06B-BTS
Výskyt v rámci našeho obvodu
bezpečně poznáte, a to dokonce
Řadové domy T06B-BTS jsou i po zateplení. Budka strojovny
v rámci Ostravy jedny z těch mladších, jejich výstavba probíhala
od konce 70. let až do poloviny
80. let. V našem obvodu se vyskytují ve všech částech kromě
Dubiny. Největší zastoupení
mají Výškovice, konkrétně jejich
západní část, ve které tento typ
domů dominuje. Za nimi je Zábřeh, kde se tento typ vyskytuje
v prostoru mezi ulicemi Jugoslávskou a Plzeňskou. Hrabůvka
má řadových domů T06B-BTS
nejméně, nacházejí se při ulici
U Haldy a dále jižněji v okolí ulice Aviatiků. Ve všech případech
se u řadových domů T06B-BTS
vyskytují i jejich věžoví zástupci,
kteří byli popsáni v minulém čísle.
Řadové panelové domy jsou
ve své podstatě ta nejběžnější kategorie paneláků – klasické domy
obdélníkového půdorysu, s okny
na dvě protilehlé strany, případně
i s okny na štítu (boku) v případě
posledního domu v řadě. Jen připomenu, že T06B-BTS je ryze
ostravský typ panelových domů,
stavěný známým podnikem Bytostav, podle kterého vznikla
zkratka BTS.

Architektura
Konstrukční soustava T06B-BTS vznikala ve složitém normalizačním období, kdy již nebylo
tolik prostoru pro architektonické ztvárnění. Přesto, zadíváme-li
se hlouběji a nezaujatě, najdeme
na těchto domech několik ozvláštňujících, ba přímo typických
prvků.

pilířky. Hlavní barvou všech řadových domů T06B-BTS na Jihu
byla bílá, ta byla doplněna šedou
na meziokenních pilířcích – panelech umístěných mezi spolu
sousedícími okny. Šedá opticky
splývala s okny (jejich skleněná
plocha je z většiny úhlu také tmavá) a tímto jednoduchým způsobem bylo docíleno střídání se
šedých a bílých pruhů, které tak
zvýrazňovaly jednotlivá podlaží.
Výstavba v Zábřehu měla speciﬁčnost v podobě tmavě modré
barvy meziokenních pilířků. Fasáda je dále členěná balkóny nebo
lodžiemi dle jednoduchého pravidla; u čtyřpodlažní zástavby bylo
užito balkónů, u vyšší pak před-

DETAIL STROJOVNY a chodbových oken.

výtahů, resp. výtah samotný se
vyskytuje pouze u šesti a osmipodlažní zástavby, nejnižší čtyřpodlažní varianta jej postrádá.
Dalším příjemným prvkem,
který fasádu pomáhá členit, tentokráte vodorovně, jsou průběžné parapety a tzv. meziokenní

FOTO / MARIAN LIPTÁK

sazených lodžií. Barva lodžií byla
zpravidla pískově žlutá.

Společné prostory a byty
V rámci společných prostor
překvapí poměrně velkorysá
chodba s přístupy do bytů. Ta
je přístupná po dvojramenném
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schodišti, vedle kterého se nachází i výtahová šachta. Ta má čelní
stěnu s dveřmi a bočnici z drátoskla, díky tomu působí chodba
vzdušněji a dostane se do ní více
světla. Zajímavostí je, že šachta
se vyskytuje i u čtyřpodlažních
domů bez výtahů – v tomto případě je prázdná a kompletně z panelů – neprůhledná.
Ačkoliv vypadají na první pohled všechny sekce (vchody) řadových domů T06B-BTS stejně,
není tomu tak. Existuje více variant s různě velkými byty. Jedna
z častých variant je krajní sekce
se třemi byty na patře, kterou
znázorňuje přiložený půdorys.
Krajní sekce se vyskytuje na konci bloku, má proto i okno na štítu.
Skladba bytů je vyvážená, nachází se zde dva odlišné byty 3+1
a povedený byt 1+1, který zaujme
kuchyňskou linkou umístěnou
v uličce do kuchyně. Další možné varianty dispozic a informace k těmto panelovým domům
najdete v rozšířené verzi tohoto
článku na webu historie.ovajih.cz
Poslední řadové domy T06B-BTS v původním stavu (až
na okna v bytech) můžete spatřit
v ulicích Aviatiků a Veverkova.
Podívejte se na ně, odmyslete si
léta zanedbané údržby a s tím
související špinavé fasády. Zahleďte se do detailů, například
že parapety nejsou jen u oken,
ale protínají i meziokenní pilířky,
čímž umocňují vodorovné členění fasády. Případně na vystouplé
panely pod chodbovými okny,
které tvoří dominantní prvek fasády. Možná sami uznáte, že i ten
normalizační panelák je architektura. Je škoda, že při zateplení se
na zachování těchto architektonických detailů nemyslí.
Marian Lipták

HISTORIE

(Ne)známý Zif
 Již asi jen velmi málo obyvatel Hrabůvky si vzpomene
na Zif. Toto záhadné jméno patří potoku, který býval pro
Hrabůvku velice důležitý.
Po staletí odváděl dešťové srážky z hrabůveckých polí na sever
do Zábřehu, tam se neznámo kdy
změnil na Zábřežku a v pozdějších
Pískových dolech ústil do Odry.
Zif samozřejmě stále existuje.
Jeho počátek je poblíž Šugarovy
bučiny na území Nové Bělé. Vytéká ze stále se rozšiřující mokřiny,
jeho mělké neudržované koryto je
vedeno k severu a prochází potrubím pod náspem již dávno opuštěné trasy tramvajových kolejí
do Brušperka. Za náspem již je
vyhloubeno asi metr hluboké koryto a na pravé straně je nízký val,
chránící sousední pole. Nedaleko
odtud začíná Zif vytvářet západní hranici hrabovského katastru
až za Krmelínskou ulici. Tam
se obrací vpravo, protéká mezi
zahradami žižkovských domků
a areálem ﬁrmy, jež ještě nedávno nesla název Hraboss. Poté se
obrací k severu a mizí pod zemí.
Dříve vedlo koryto potoka napříč
přes hrabůvecká pole přibližně po trase dnešní ulice Horní.
U hranic katastru na dnešní ulici
Moravské přibíral Zif zleva vody
bezejmenného potoka z Bělského
lesa a tekl dál, již v korytě hlubokém asi 2 metry.

Odkud se vzal název?
Pojmenování Zif zůstává stále
záhadou. Již v roce 1593 je použil Ctibor Syrakovský z Pěrkova
na Staré Vsi a Paskově při zápisu
o řešení sporu mezi hrabovskými
a novobělskými rolníky. Hrabovští si stěžovali na vodu stékající
na jejich pole. Ctibor Syrakovský
nařídil, aby Zif byl rozšířen a pravidelně udržován. Hlína a nánosy
se měly vyhazovat na hrabovskou
stranu. Pojmenování Zif je tedy
skutečně starobylé a nepomůže
hledání jeho původu v němčině, tu
tehdy zdejší obyvatelé nepotřebo-

vali a asi ji ani neznali. Na katastrální mapě z roku 1833 je uveden
název Ziw Bach. Tehdy samozřejmě vládla němčina a poučený
autor se pokusil o správný zápis,
vědom si toho, že vyslovujeme
v na konci slova jako f. Po krátké
epizodě v třicátých letech minulého století, kdy se městští úředníci
snažili o změnu jména na Živ, se
objevují nyní dvě formy zápisu:
Zyf a Zif. Měli bychom zůstat věrni tomu, jak psali naši předkové
v 19. století. Při častých opravách
mostku na cestě do Staré Bělé
nebo při parcelaci dosud obecního potoka k jednotlivým polím to
vždy byl Zif.

Do historie zasáhlo letiště
Dvacáté století přineslo v našem okolí řadu významných
změn, ani Zif nezůstal ušetřen.
Již ve dvacátých letech se plánovala výstavba letiště v Hrabůvce.
Tehdy se to nepodařilo, ale plán
nebyl opuštěn. Město Moravská
Ostrava postupně skupovalo pozemky a v roce 1932 přistoupilo
k plánu na svedení potoka Zif
do Ostravice. O letišti se nemluvilo, účelem bylo odvedení vody
mimo městskou kanalizaci v Hrabůvce a v Zábřehu.
Dne 13. února 1933 městská
rada již schválila zřízení otevřeného příkopu k zachycení potoka
„Živu“ v Hrabůvce jako nouzové
práce s podporou ministerstva
veřejných prací. Práce byla zadána „nejlacinějšímu oferentu fě
Rudolf Kidery za celkovou částku
Kč. 141 058,- “. Také byl urychleně proveden výkup potřebných
pozemků. Otevřený příkop hluboký 1,5 m byl veden podél katastrální hranice na zahradách
domků na Oráčově ulici. Pod
Místeckou ulicí již pokračovalo
betonové potrubí až na roh haldy,

FOTOGRAFIE ukazuje, co dokázal zatrubněný Zif u podchodu v blízkosti
FOTO | ARCHIV AUTORA
zastávky Benzina po dešti 2. září 1977.

kde bylo zaústěno do vítkovické
závodní strouhy. Takže od roku
1933 zde byly dva Zify.
Historie „hrabůveckého“ Zifu
je poměrně jednoduchá. V roce
1936 při budování letiště byl
potok Zif pod letištní plochou
sveden do betonových rour s průměrem 60 cm. Pokračování Zifu
postupně mizelo také pod zemí
v souvislosti s pokračující výstavbou bytových domů a budováním
kanalizace. Do roku 1965 nahradil funkci Zifu kanalizační sběrač
pod ulicí Horní.
Další změnu si vynutila výstavba
nového sídliště Letiště. Zif musel
ustoupit do roku 1965 výstavbě škol
na jižním okraji nového stavebního
obvodu. Nová zatrubněná trasa
vedla potom kolem jižního okraje
školních pozemků až k úseku zahrad na Oráčově ulici. V roce 1983
byly zbývající úseky, část příkopu
za domy na ulici Jana Maluchy a příkop na zahradách také zatrubněny.

Opět se mění trasa potoka
Mezitím však došlo k další radikální změně týkající se potoka
Zif. V letech 1969–72 zbouraly
VŽKG starou Hrabůvku, začala
se rozšiřovat halda, vítkovická
závodní strouha měla být zasypána a trasa Zifu musela být opět
změněna. Dnes se Zif objevuje

na povrchu až vedle Šídlovecké
ulice, kde se do něj vlévá Šídlovecký potok. Otevřené koryto
Zifu je vedeno v bývalé závodní
strouze se změněným směrem
průtoku kolem garáží na místě již
neexistujícího hrabovského mlýna do nového koryta potoka Ščučí. Ve Ščučí je nyní konec Zifu,
podle vodohospodářů je to však
jeho nultý kilometr, tedy začátek.
Možná by nás mohlo překvapit
místo, kde Zif opouští podzemí
kruhovým otvorem do otevřeného koryta a vlévá se do něj Šídlovecký potok, protože v suchém
období z roury skoro nic nevytéká, ale rozhodli tak odborníci.
Zatrubnění Zifu nyní umožňuje
průtok 1,5 m3/s a již se stalo vícekrát, že to přírodě nestačilo.
Zif již neohrožuje Hrabůvku,
ale občas se rozlévá na novobělská pole a pozemky nových
domů u Krmelínské ulice. Zatím
tam byl u suché retenční nádrže
zřízen regulační objekt. Pro nás
laiky je to zasypání koryta, kterým prochází roura s průměrem
80 cm. Když je průtok větší, přetéká voda přes přelivovou hranu
do horní retenční nádrže. Ale asi
to problém nevyřešilo. Již je připraven projekt nového zatrubnění s větším průtokem, ovšem bylo
by to velmi nákladné.
(AO)

Kalendárium na červen
1. června 1981 – byla uvedena do provozu tramvajová trať, která propojila
dnešní stanice Nádraží Vítkovice a Hrabůvka kostel podél Místecké ulice

14. a 15. června 1879 – řeka Odra po vydatných deštích zaplavila říční
nivu ve Výškovicích, Zábřehu a Nové Vsi, mezi obilím se daly lovit ryby

6. června 1881 – komín zábřežského zámku byl zasažen bleskem

15. června 1959 – bylo otevřeno zdravotní středisko na ulici Dvouletky
vedle Gastronomu

7. června 1959 – konala se místní spartakiáda v Hrabůvce, byla však přerušena bouří
9. června 1909 – proběhla kolaudace kaple a márnice na zábřežském
hřbitově, jedná se o stavby zábřežského stavitele Josefa Navrátila
12. června 1910 – byl vysvěcen kříž, který byl následně instalován
na střechu věže hrabůveckého kostela
13. června 1919 – obecní výbor v Hrabůvce odsouhlasil připojení obce
k tzv. Velké Ostravě (obec se k městu připojila v roce 1924)

20. června 1936 – obyvatelé Ostravska si vyzkoušeli nácvik poplachu
v rámci protiletecké obrany
20. června 1965 – byla odhalena pamětní deska Vojtěchu Martínkovi
na spisovatelově vile na Klegově ulici v Hrabůvce
27. června 1937 – na letišti v Hrabůvce došlo k první nehodě, žák pilotní
školy Václav Dedek havaroval s letadlem, naštěstí vyvázl bez vážnějšího
zranění
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Rekordmanka má 8 diplomů vysokých škol
 Někdo sbírá brouky, někdo známky, obyvatelka Jihu Olga
Mandrlová „sbírá“ diplomy. Vysokých škol. Všechny však
získala svým vlastním studiem. Začala v 55 a v 81 letech, které
zanedlouho oslaví, se může pochlubit 8 vysokoškolskými tituly.
„Mám obě ostravské univerzity, studovala jsem ekonomku,
práva, umění, techniku, požární
bezpečnost,“ říká energická seniorka, které byste její věk určitě
nehádali. Ten poslední diplom
získala v květnu na Vysoké škole
báňské – Technické univerzitě
v rámci univerzity třetího věku.
Délkou studia je v České republice jediná a její rekord uvádí i Česká kniha rekordů.
A jak to vypadá, na konec se paní
Olga ještě nechystá, jak prozradila
bude na VŠB – Technické univerzitě pokračovat. „Teď jsme měli
keramiku a malování, slévárenské
odlévání, pokračovat budu na metalurgii,“ prozrazuje. „Stejně jako

sportovec vyhraje olympiádu nebo
mistrovství světa, tak diplomy jsou
pro mne, jako kdybych vyhrála
olympiádu,“ uvádí žena.
Usměvavá seniorka ovšem
nežije jen studiem. Pravidelně
chodí cvičit do Sokola, organizuje pobyty pro seniory Hutních
montáží, kde pracovala 38 let,
přednášky ve Výškovicích, chodí s kamarádkami na pivo a loni
skončila druhá v soutěži Miss
Babča. „Bolí mne jenom koleno,
jinak si na nic nestěžuji. Pořád
mám co dělat, nestojím za záclonkami a nepozoruji, kdo chodí
s pejskem na procházku. Doporučuji to i ostatním starším lidem,“ doplňuje.

NA PROMOCI přišla Olze Mandrlové poblahopřát také místostarostka
městského obvodu Věra Válková. „Nečekala jsem to, ale moc mě to
FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ
potěšilo,“ řekla dojatá rekordmanka.

Městský obvod, v němž žije, a že na křižovatce ulic Čujkovova
miluje. V dopravní komisi magis- a Plzeňská začaly svítit semafory.
trátu se podílela na tom, že linka „Dělala jsem to pro Jih,“ uzavírá.
55 začala zastavovat i u Visty
(sed)

Krásné, omládla jsem o deset let,
hodnotí seniorka setkání s dětmi

S jubilanty oslavila 102 let

 Děti z mateřské školy Výškovická začaly minulý měsíc
pravidelně navštěvovat seniory v Domově Korýtko za účelem společného tvoření.

Tradičního setkání s jubilanty, které se konalo 20. května v K-TRIU,
se zúčastnila také 102letá Marie Dočkalová, která chtěla své krásné
jubileum oslavit v kolektivu se svými vrstevníky. Zastupitel Karel Slezák popřál všem přítomným pevné zdraví a osobní pohodu a všichni
si připili vínem věnovaným panem starostou Martinem Bednářem.
Slavnostní atmosféru doplnil hrou na harmoniku Bohumil Rončka
a žák Šimon Kalník přednesem a hrou na klavír.
(šz) FOTO / JIŘÍ URBAN

Dne 17. dubna proběhla druhá
společná aktivita. Na všech zúčastněných bylo vidět, že mají ze setkání
radost. Hlavně seniorky byly nadšené, že mohou trávit příjemná dopoledne s dětmi. „Cílem projektu je
zlepšení vztahů mezi mladší a starší generací, děti se naučí respektu
ke starým lidem a senioři znova najdou pocit užitečnosti a důležitosti,“
říká Žaneta Sojková, dobrovolná
koordinátorka ADRA, která spolu
s dalšími dobrovolníky pomáhá dětem i seniorům se společným tvoře-

Soutěž o nejlepší babičku se blíží
Již IV. ročník soutěže MISS
Babča proběhne odpoledne
20. září v DK AKORD v Ostravě-Zábřehu. Přihlásit do soutěže
o nejsympatičtější seniorku svou
babičku, kamarádku, sousedku,
starší 60 let nebo sebe osobně je
možno do 10. června 2018.
„Na soutěžící čekají nejen
pěkné ceny, ale i tři soutěžní disciplíny. Představení kandidátky
formou rozhovoru s moderátory, volná disciplína dle vlastního

výběru a módní promenáda. Atmosféra každého ročníku byla
díky soutěžícím dámám i publiku
fantastická. Věřím, že k té letošní
přispěje i účast charismatického
hosta a porotce Radima Uzla,“
zve k účasti ve IV. ročníku soutěže
starosta Martin Bednář.
Přihlásit se lze u koordinátorky
akce Šárky Zubkové na radnici
městského obvodu Ostrava-Jih,
e-mail: sarka.zubkova@ovajih.cz
nebo tel.: 599 430 410.
(gg)
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ním, kreslením a povídáním. Tři ze
seniorek navíc poprvé na oplátku
navštívily děti v MŠ Výškovická
a četly jim pohádky před spaním.
I tato aktivita probíhá za podpory
dobrovolníků a všichni se těší na její
pravidelné opakování.
Tento projekt je jednou z mnoha dobrovolnických aktivit centra ADRA Ostrava, do kterých se
můžete zapojit i vy. Více informací na www.adraostrava.cz nebo
na telefonním čísle: 605 784 584.
Helena Mrázková, ADRA
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Cesta těhotenstvím

Manželům Kučovým to vyšlo
Život píše neuvěřitelné příběhy. Jedním z nich je i příběh manželů Galiny a Jindřicha Kučových.
V lásce spolu žijí už 50 let a v obřadní síni městského obvodu v květnu opět stvrdili svůj slib.
Paní Galina to v životě neměla lehké. Narodila se v roce 1937
v tehdejším Sovětském svazu.
Společně s mladší sestrou Valentýnou vyrůstala jen s maminkou,
tatínek zahynul za války při obraně
Leningradu. Žili velmi skromně,
v zemljance, sbírali velbloudí trus,
který sušili, a tak si zabezpečili
otop. Svítili knotem vyrobeným
z vaty. Od 16 let pracovala jako
tkadlena. V roce 1958 se poprvé
provdala a z manželství se narodila
dcera Irina. Brzy vyšlo najevo, že
tento muž byl nezodpovědný, agresivní a holdoval alkoholu.
V roce 1967 přijely Galina s Irinkou na návštěvu do Ostravy ke své
tetě a jinoch Jindřich jim nejenže
pomohl s kufrem, ale zamiloval se
do Galiny i dcerky. O rok později,
5. května 1968, uzavřeli Galina
a Jindřich manželství v Leninabadu. Složité politické události roku
1968 způsobily 16měsíční odloučení a až koncem září 1969 mohla
Galina s Irinkou přijet a začít žít
společně jako rodina v našem obvodě, v Hrabůvce, kde žijí dodnes.
Její manžel Jindřich se narodil
v roce 1945. Po vyučení pracoval
jako elektromechanik ve Vítkovických železárnách. Při zaměstnání
vystudoval střední průmyslovou
školu a prošel několik zaměstnání. Pracoval jako energetik, mistr odborného výcviku, tajemník
Městského výboru SČSP a nakonec jako strojník v závodě na vý-

V poradně Cesta těhotenstvím
(Českobratrská 13, Moravská Ostrava) se 14. června od 10 do 16 hodin uskuteční Den otevřených
dveří u příležitosti 15. výročí otevření poradny. Na programu bude
prohlídka prostor, seznámení s aktivitami pro těhotné ženy a rodiče
s dětmi i s azylovým domem pro těhotné ženy v tísni, jehož je poradna
kontaktním místem. Poradna Cesta těhotenstvím nabízí těhotným
a rodičům s dětmi do 4 let z Ostravy a okolí bezplatné vzdělávací
programy a poradenství.
Poradnu provozuje obecně prospěšná společnost Dlaň životu.
Více na: www.dlanzivotu.cz. (ik)

Poděkování
FOTO / ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

robu technických plynů. Galina si
našla práci jako dělnice u dopravního pásu na nové aglomeraci.
V roce 1970 se manželům narodila dcera Ludmila, vystudovala
VŠB, pracuje jako nutriční poradkyně. Starší Irina vystudovala lékařskou fakultu a je přednostkou
kliniky rehabilitace Fakultní nemocnice v Ostravě. Prarodiče se
radují ze 3 vnuků a 2 vnuček.
Oba si nyní užívají zaslouženého důchodu. Jindřich se věnuje masážím a józe jako cvičitel
a oba společně tráví volné chvíle
na zahrádce v Hrabové. Paní Galina ráda cestuje, léta pracovala
jako externí průvodkyně Čedo-

ku, a tak měla možnost poznat
nejen krásy České a Slovenské
republiky, ale i svou rodnou vlast.
Procestovala mnoho zemí Evropy a navštívila i Ameriku. Nyní
propadla kouzlu Nordic walkingu. Velmi ráda vaří, zkouší nové
recepty a je šťastná, když chutná
celé rodině.
Manželé Kučovi jsou velkým
vzorem pro celou rodinu. Po celý
život přistupují k sobě s vděčností, úctou a láskou a jsou nádherným příkladem laskavých,
milujících, obětavých a spravedlivých rodičů a také přátel, na které se mohou všichni spolehnout.

Chtěl bych poděkovat všem ošetřovatelkám vedeným paní Královou
z odlehčovací služby na Odborářské
ulici za péči o moji maminku Ludmilu Valovou, která byla v jejich péči
od 9. 3. do 5. 4. 2018. Měla zlomenou
ruku, nemohla chodit ani se sama
najíst, ale přesto se o ni ošetřovatelky vzorně staraly. Děkuji.
Jiří Vala, syn

Svou maminku Vítězslavu Knittlovou jsem byla nucena umístit
na sedm týdnů do vašeho domova
s pečovatelskou službou – odlehčovací oddělení. Po celou dobu pobytu
jsem byla klidná, že je o ni velmi dobře postaráno a nic jí nechybí. Velmi
oceňuji přátelský, vlídný a ochotný
personál, který byl vždy vstřícný.
Má rodina si moc váží vaší práce!

(šz)

V. Pátková

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 květnu oslavili významné výročí:
Marie Bergerová
102 let
Karel Kubatý
94 let
Evžen Holejšovský
92 let
Věra Staňková
91 let
Hilda Dziková
91 let
Milan Velešík
91 let
Věra Zápecová
91 let
Drahomíra Navrátilová
90 let
Božena Holečková
90 let
Zdeňka Mužíková
85 let
Květoslava Říhošková
85 let
Jiřinka Opluštilová
85 let
Mária Zátopková
85 let
Zdeňka Mayerová
85 let
Vladimír Kantor
85 let
Věra Šoltysová
85 let
Emil Stopka
85 let

Jaroslav Slaný
Božena Jurečková
Margita Krausová
Josef Szobi
Jiří Ševčák
Antonín Souček
Jan Ondrouch
Bohumila Grimmová
Emilie Rybovičová
Marie Jaroščáková
Miroslav Kuras
Ivo Mokroš
Michal Ondrejó
Boris Zuk
Ludmila Hájková
Emil Hrbáček
Magda Adámková
Miroslava Kořistková
Olga Bortlová

85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Arnošt Felkl
Miroslava Štěrbová
Ján Janočko

80 let
80 let
80 let

Ilonka Štefánková
Otakar Revenda
Denise Petrovičová
V červnu oslavili významné výročí: Zdeněk Müller
Marie Dočkalová
102 let Zdeněk Kouba
Marie Kubánková
98 let Alexander Sordyl
Anna Havlasová
97 let Vasil Stempák
Alexej Dvořáček
96 let Štefan Daňko
Božena Horáková
95 let Ludmila Jurikovičová
Františka Zachová
95 let Marie Konečná
Božena Čajková
92 let Ivan Kauzlarič
Zdeňka Šonovská
92 let Jiří Pětvalský
Jiřinka Gelnarová
91 let Ladislav Bříz
Alžběta Prokopová
91 let Jarmila Procházková
Jiřinka Nováková
90 let Jana Peterková
Miroslava Kupková
85 let Alenka Pořízková
Antonímn Mikš
85 let Danuše Kukuczová
Klára Ďordová
85 let Lumír Urbánek
Dagmar Pobořilová
85 let Eva Janečková
Anna Sučíková
85 let Vlasta Zymová
Imgard Vojtěšková
85 let Marie Miksová
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85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
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

Jaký bude červen v Kulturním zařízení Ostrava-Jih?
 Hravý, pohádkově dobrodružný – blíží se opět Mezinárodní
den dětí a to je nutno, aby bylo přímo veselo! Zveme všechny
děti, které si oblíbily animovanou zábavu, v pátek 1. června
do kina Luna, pro které jsme připravili ﬁlmový dárek - mimořádná ﬁlmová představení za pohádkové vstupné 5 Kč!
Dvě komedie Esa z pralesa
a Příšerákovi zajisté pobaví nejen děti, ale také jejich doprovod.
Navíc, kdo přijde do kina v masce
jakékoliv příšerky, milé či hrozivější (fantazii se meze nekladou),
bude po zásluze sladce odměněn
při vstupu do kinosálu.
Hned první červnový víkend
přivezeme dětem do kina nejnovější animáčky ze Zlína, přímo
z 58. ročníku Mezinárodního ﬁlmového festivalu pro děti a mládež.
Zlínské ozvěny jako součást doprovodného programu MFF navodí
radostnou festivalovou atmosféru
také v kině Luna a pestrobarevné
pásmo krátkých pohádek zajisté
potěší malé předškoláky, školáky
i dospěláky. Ve čtvrtek 7. června již
ohlásili svou návštěvu kina Luna

dva známí šikulové Pat a Mat,
a jak jsme již zvyklí, přinesou zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se hřebíky budou prohýbat.
Přestěhovali se totiž do nových
domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata
a Mata není nic problém, ať již se
jedná o boj s rojem včel, opravu
elektrické sekačky, ucpaný odpad,
boj s krtkem, nebo stavbu nové
skalky. Pat a Mat si poradí s každým problémem. Kutění je pro ně
zábava a dokážou si ho patřičně
užít a my společně s nimi.
Od tvůrců nezapomenutelného
Nekonečného příběhu přichází
do Luny jejich nový snímek plný
fantazie Jim Knoﬂík, Lukáš a lokomotiva Ema. Film byl natočen
podle stejnojmenného knižního

Kulturní dům K-TRIO

27. 6. - 9.00–17.30
RELAX V PŘÍRODĚ
Sportovně relaxační výlet pro seniory. Adventure Golf v Bohumíně, sportovně rekreační areál v Darkovicích
- bubnování na africké bubny djembe
a balanční cvičení. Prohlídka zámku
v Šilheřovicích. Nutná rezervace.
Vstupné 340 Kč, předprodej KD
K-TRIO

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

ZÁPIS DO KURZŮ KD K-TRIO zahájen 18. 6. od 9.00 hodin
Kurzy pro děti
Společenské akce
3., 10., 17., 24. 6. - 17.00
TANEČNÍ VEČERY
Živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO.
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO
7. 6. - 16.00
NENÍ KARTA JAKO KARTA –
NÁSTRAHY VIRTUÁLNÍCH PENĚZ
Přednáška a diskuse s Ing. Ivanou
Karkoškovou, specialistkou na ﬁnance.
Vstupné 30 Kč (spoluﬁnancováno
z rozpočtu MSK v rámci projektu
Mladý senior)

Vzdělávání, relax, kurzy
13. 6. - 9.00-17.30
CESTA ZA POZNÁNÍM
Sportovně relaxační výlet pro seniory. Prohlídka bylinkového areálu
v Brodku u Konice s přednáškou
Mgr. J. Podhorné o gemmoterapii.
Muzeum Litovel - výstava loutek
a marionet. Muzeum harmonik.
Nutná rezervace.
Vstupné 540 Kč, předprodej KD
K-TRIO

Výuka hry na kytaru, saxofon, keyboard, akordeon, Kreslení a malování, Břišní tance, Hip Hop, Disco
dance, Taneční klub MINI, taneční
folklorní soubor Malá Morava, Cvičení pro maminky s dětmi.

Kurzy pro dospělé
Kalanetika, Superkalanetika, Pilates
s Bosu, Cvičení - prevence bolesti
zad, Cvičení pro seniory, Jóga, Hatha
jóga, Rádža jóga, Latina dance, Fit
dance, Zumba, Linie, Body styling,
strečink a relaxace, Relax - velké
míče, Taneční pro manželské páry
a partnerské dvojice, Břišní tance.

Vzdělávací semináře
Numerologie a tarot, Reﬂexní terapie
pro každého, Od mandaly k automatické kresbě, Chi Kung - léčebný systém
cvičení, Harmonizace čaker pomocí
svící a krystalů, Energie Reiki jako součást života, Výuka anglického jazyka.
Podrobné informace a rezervace
na www.kzoj.cz nebo na recepci KD
K-TRIO.

ESA Z PRALESA. Animovaný ﬁlm pobaví nejen ty nejmenší.

REPRO / JIŽNÍ LISTY

bestselleru slavného spisovatele
Michaela Endeho, který byl přeložen do 33 jazyků a zamilovali si
ho děti i rodiče po celém světě.
Synonymem k Jurskému světu
se stala slova zázrak, dobrodružství a napětí. Film, který pomohl
stvořit jednu z nejúspěšnějších
sérií v historii, teď získal následovníka – blockbuster Jurský
svět: Zánik říše, ve kterém se
vracejí všichni staří známí hrdi-

nové, ještěři a spolu s nimi i nové
druhy, které jsou ještě úžasnější.
Už nyní můžeme prozradit, že
pro vás připravujeme v kině Luna
v rámci premiérového víkendu
projekce ve dvou dabovaných formátech, ve 2D a pro ještě silnější
prožitek i s 3D brýlemi.
Také se už nemůžete dočkat?
Těšíme se na vaši návštěvu!

Výstavy

Kino LUNA

JARO V NOVÉM – RAZÍTKOVÁNÍ
Výstava výtvarných kurzů Josefa
Odrášky.

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

Dětem
1. 6. - 15.00
DEN DĚTÍ
Před kinem LUNA, ﬁlmová představení za symbolickou cenu, doprovodný program. Podrobný program
na www.kzoj.cz.
4. 6. - 17.00
A TOHLE UŽ UMÍME
Závěrečné vystoupení kurzů pro děti
i dospělé. Hip Hop junioři, Hip Hop
děti, Taneční klub MINI, Disco dance,
Břišní tance děti, Břišní tance ženy,
Hra na kytaru, keyboard, saxofon,
akordeon, folklorní soubor Malá
Morava.
Vstupné 40 Kč, předprodej KD K-TRIO
11. 6. - 17.00
ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ SHOW
Vystoupení tanečních kurzů pod
vedením Moniky Krupové. Těšit se
můžete na začínající, mírně pokročilé
i velmi pokročilé tanečníky v dětských, juniorských i hlavních věkových kategoriích.
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO

Renáta Valerie Nešporek,
Monika Urbanová, Jana Dulíková

KINO LUNA DĚTEM
1. 6. - 15.30
ESA Z PRALESA
Animovaná komedie, 97 minut.
Pohádkové vstupné 5 Kč!
1. 6. - 17.30
PŘÍŠERÁKOVI
Animovaná komedie, 96 minut.
Pohádkové vstupné 5 Kč!
Návštěvníci v masce jakékoliv příšerky obdrží při vstupu do kinosálu
sladkou odměnu!

Připravujeme

1. 6. - 19.30
SOLO: STAR WARS STORY (Solo:
A Star Wars Story, USA 2018)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ / fantasy,
české titulky, přístupný, 135 minut.
Vstupné 130 Kč.

11. 7. JEDNODENNÍ VÝLET PRO
DĚTI
Informace a přihlášky
na www.kzoj.cz
30. 7. – 3. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s dvoudenním
výletem. Informace a přihlášky
na www.kzoj.cz

2.–3. 6. - 10.00
ZLÍNSKÉ OZVĚNY – PRO PŘEDŠKOLÁKY
Přivezeme do kina nejnovější animáčky ze Zlína – z 58. ročníku
Mezinárodního festivalu pro děti
a mládež. Pohádkově pestré pásmo
krátkých pohádek pro nejmenší.
Vstupné 5 Kč.
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2.–3. 6. - 15.30
ZLÍNSKÉ OZVĚNY – PRO ŠKOLÁKY
Přivezeme do kina nejnovější animáčky ze Zlína – z 58. ročníku
Mezinárodního festivalu pro děti
a mládež. Pohádkově pestré pásmo
krátkých pohádek pro malé školáky.
Vstupné 5 Kč.
2.–3. 6. - 17.30
SOLO: STAR WARS STORY (Solo:
A Star Wars Story, USA 2018)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ / fantasy,
české znění, přístupný, 135 minut.
Vstupné 130 Kč.
2.–6. 6. - 20.00
DELIRIUM (Delirium, USA 2018)
Thriller / horor / psychologický, české
titulky, od 12 let, 96 minut. Vstupné
110 Kč.
4. 6.–15.30
ČERTOVINY (ČR 2017)
Divácky úspěšný pohádkový příběh
režiséra Zdeňka Trošky, 106 minut.
Vstupné 60 Kč.
4. 6. v 17.45
HASTRMAN (ČR 2018)
Romantický / thriller, režie Ondřej
Havelka, od 12 let, 100 minut. Vstupné 60 Kč.
5. 6. - 17.30
AVENGERS: INFINITY WAR (Avengers: Inﬁnity War, USA 2018)
Akční / sci-ﬁ / fantasy, české titulky, přístupný, 150 minut. Vstupné
120 Kč.
6. 6. - 17.30
SOLO: STAR WARS STORY (Solo:
A Star Wars Story, USA 2018)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ / fantasy,
české titulky, přístupný, 135 minut.
Vstupné 130 Kč.
7. 6.–13. 6. (mimo 12. 6.) - 15.30
PAT A MAT ZNOVU V AKCI (ČR
2018)
Animovaný / rodinný, režie Marek
Beneš, přístupný, 75 minut. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč.
7. 6.–10. 6. - 17.45
BACKSTAGE (Backstage, ČR / Slovensko 2018)
Taneční / romantický / hudební, režie
Andrea Sedláčková, přístupný,
90 minut. Vstupné 120 Kč.
7. 6.–11. 6. - 20.00
GHOST STORIES (Ghost Stories,
Velká Británie 2017)
Drama / horor, české titulky,
od 12 let, 98 minut. Vstupné 120 Kč.
11. 6. - 17.30
FAKJŮ PANE UČITELI 3 (Fack ju
Göhte 3, Německo 2018)
Komedie, české znění, přístupný,
od 12 let, 120 minut. Vstupné 60 Kč.
13. 6. - 17.45
BISTRO RAMEN (Ramen Teh, Japonsko, Singapur, Francie 2018)
Drama, české titulky, od 12 let,
89 minut. Vstupné 80 Kč.
13. 6.–19.30 a 14. 6. - 17.45
DEBBI A JEJÍ PARŤAČKY (Ocean´s
8, USA 2018)
Komedie / krimi, české titulky,
od 12 let. Vstupné 110 Kč.
14.–20. 6. - 15.30
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU (Luis und
die Aliens, Dánsko, Lucembursko,
Německo 2018)

Animovaný / komedie / rodinný,
české znění, přístupný, 90 minut.
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
14.–17. 6. - 20.00
ESCOBAR (Loving Pablo, Španělsko,
Bulharsko 2017)
Životopisný / krimi / drama, české
titulky, od 15 let, 123 minut. Vstupné
120 Kč.
15.–17. 6. - 17.45
DÁMSKÝ KLUB (Book Club, USA
2018)
Komedie, české titulky, od 12 let,
103 minut. Vstupné 100 Kč.
18. 6. - 17.45
TÁTOVA VOLHA (ČR 2018)
Komedie / drama, režie Jiří Vejdělek,
přístupný, 90 minut. Vstupné 60 Kč.
18.–20. 6. - 20.00
TICHÉ MÍSTO (A Quiet Place, USA
2018)
Drama / horor / thriller, české titulky,
od 12 let, 95 minut. Vstupné 110 Kč.
19. 6. - 17.45
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
(ČR 2018)
Komedie, režie Tomáš Svoboda, přístupný, 90 minut. Vstupné 90 Kč.
20. 6. - 17.45
MIA MADRE (Mia madre, Itálie 2015)
Intimní rodinné drama, režie Nanni
Moretti, české titulky, od 15 let,
106 minut. Vstupné 80 Kč. Ke každé
vstupence pravé italské rozmarýnové
tyčinky úplně gratis!
21.–24. 6. - 16.00
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE /2D/
(Jurassic World: Fallen Kingdom,
USA, Španělsko 2018)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ, české
znění, od 12 let, 130 minut. Vstupné
130 Kč.
21.–24. 6. - 19.00
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE /3D/
(Jurassic World: Fallen Kingdom,
USA, Španělsko 2018)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ, české
znění, od 12 let, 130 minut. Vstupné
150 Kč.
23.–24. 6. - 13.30
PAT A MAT ZNOVU V AKCI (ČR 2018)
Animovaný / rodinný, režie Marek
Beneš, přístupný, 75 minut. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč.
25.–27. 6. - 17.00
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE /2D/
(Jurassic World: Fallen Kingdom,
USA, Španělsko 2018)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ, české
znění, od 12 let, 130 minut. Vstupné
130 Kč.
25. 6. - 19.30
PEPA (ČR 2018)
Komedie / drama, režie Ján Novák,
přístupný, 90 minut. Vstupné 60 Kč.
26. 6. - 19.30
AVENGERS: INFINITY WAR (Avengers: Inﬁnity War, USA 2018)
Akční / sci-ﬁ / fantasy, české titulky, přístupný, 150 minut. Vstupné
120 Kč.
27. 6. v 19.30
TEHERÁNSKÁ TABU (Teheran Tabu,
Rakousko / Německo 2017)
Animovaný / drama, české titulky,
od 18 let, 90 minut. Vstupné 80 Kč.

28. 6. – 1. 7. - 15.15
JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EVA (Jim Knopf und Lukas der
Lokomotivführer, Německo 2018)
Dobrodružný / rodinný / fantasy,
české znění, přístupný, 110 minut.
Vstupné 120 Kč, děti 110 Kč.
28. 6. – 1. 7. - 17.30
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE /2D/
(Jurassic World: Fallen Kingdom,
USA, Španělsko 2018)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ, české
znění, od 12 let, 130 minut. Vstupné
130 Kč.
28. 6. – 1. 7. - 20.00
SICARIO 2: SOLDADO (Sicario 2:
Soldado, USA / Itálie 2018)
Akční / drama / krimi / thriller, české
titulky, od 15 let. Vstupné 110 Kč

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

1. 6. – 17.00
ZÁVĚREČNÝ KONCERT SBOROVÉHO
STUDIA OSTRAVA-JIH
Je tu opět konec školního roku
a naše sbory se loučí s další koncertní sezonou. Těšit se můžete
na samostatný program všech
pěveckých oddělení (Mrňousků,
Jižánků, Kokáčů i Čemunů), společné písničky nebo na pásmo jarních
písniček a zvyků, plné bohatých
kostýmů.
Vstupné 150 Kč.
1. 6. – 17.00 / Malá galerie
UMĚNÍ NAPŘÍČ ČESKOU KOTLINOU
Zahájení prodejní výstavy Galerie
výtvarníků: Milan Adamov, Stáňa
Šrejberová, Nina Urbanová, Jitka
Bejdáková, Marie Veselská, Soňa
Hubáčková, Ivana Ševčíková.
Výstava potrvá do 15. 8.
Vstup zdarma.
5. 6. – 15.00 / Letní zahrada
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SENIOR KLUB
Tentokrát v zahradě Akordu, kde se
představí zástupci řeckého klubu
seniorů.
Vstup zdarma.
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.
16. 6. – 19.00 / Velký sál
TANČÍRNA
Večer pro milovníky společenských
tanců. Hudební režie: Vladimír Koždoň.
Vstupné 99 Kč.
19. 6. – 19.00 / Klub Akord
Anna Reynolds a Moira Bufﬁni:
JORDAN – Mína
Vrah, nebo oběť? Doživotí, nebo
svoboda? Autentická zpověď mladé
matky, inspirovaná skutečnými událostmi. Monodrama v podání herečky
Míny.
Režie: Marcel Stejskal.
Vstupné 90 Kč.
23. 6. – 19.00
Eduardo De Filippo:
FILUMENA MARTURANO – Agentura Harlekýn
Manželství po italsku s dojetím
a komikou. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala
k oltáři zhýralého boháče a pro své
syny zabezpečila rodinu. Vždyť děti
jsou přece děti!
Simona Stašová a Svatopluk Skopal
v hlavních rolích slavné tragikomedie, která patří k tomu nejlepšímu
z italské tvorby.
Vstupné 410, 360, 310 a 200 Kč.

PŘIPRAVUJEME
AMFI FEST – 50 let letního kina
v Ostravě-Porubě
Kulturní akce pod širým nebem.
3. 8.
Přesně v den výročí promítneme ﬁlm, který si budete moci
sami vybrat v anketě.

www.ovajih.cz
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30. 8. – 19.30
Antony Jay, Jonathan Lynn:
JISTĚ, PANE PREMIÉRE! – Divadlo
Bez zábradlí
Kdyby to nebylo tak k smíchu, bylo
by to spíš k pláči. Břitká komedie
o tom, jak se dělá velká politika.
Nejen v Británii. Nezadržitelný proud
hlášek a salvy smíchu v nejúspěšnější britské komedii posledního
desetiletí!
Vláda je v krizi a premiér Jim Hacker
má problém. Je třeba zachránit před
krachem zemi, Evropu, ale především
svou pozici. Tajemník kabinetu Sir
Humphrey Appleby má plán: Kumranistán. Našla se tam obrovská ložiska
ropy a nabízejí možnost půjčky. Budou
za to ale něco chtít. Má snad spása
nakonec ztroskotat na neslušném
návrhu ministra zahraničí Kumranistánu? Podaří se Jimu Hackerovi
a jeho týmu vyřešit pochybnou situaci
a vyhnout se kolapsu?

Původně myšlená instruktáž pro
manažery, demonstrující odstrašující
chování politiků, si od osmdesátých
let získala prostřednictvím televizního vysílání BBC spoustu příznivců.
Dokonce i mezi politiky.
Hrají: Karel Heřmánek, Dana Morávková, Josef Carda, Karel Heřmánek
jr. / Štěpán Benoni, Petr Pospíchal,
Ladislav Županič.
Režie: Karel Heřmánek, Michal
Pavlík.
Vstupné 390 Kč.
31. 8. – 19.30
Bruno Druart:
PARFÉM V PODEZŘENÍ – Divadlo
Radka Brzobohatého
Pět žen. Dva policisté. Jedna mrtvola. Jeden luxusní parfém. Hledá
se vrah. Napínavá francouzská krimi
komedie rozehrává příběh pěti sester, do jejichž života zasáhla smrt
majitelky nedalekého butiku. Všechny
jsou v podezření, protože okolo slídí

Oscar Berthomieu, vyšetřující komisař nevšedních zvyků, který vyznává
ještě nevšednější policejní metody.
Motiv může mít každá z nich, ale
alibi, zdá se, nemá žádná. Co skrývají a co skrývá komisař? Bude vrah
dopaden? A kde se vzala ta vůně
parfému? Toto a ještě mnohem více
prozradí Parfém v podezření!
Hrají: Valérie Zawadská, Jana
Švandová, Simona Postlerová, Jitka
Smutná, Romana Goščíková, Lukáš
Burian, Lukáš Malínek.
Režie: Jakub Nvota.
Vstupné 350 Kč.
V případě zakoupení vstupenek
na obě letní divadla zvýhodněná
cena. Za nepříznivého počasí se
divadla přesouvají do Akordu v Ostravě-Zábřehu se začátkem ve 20.30
hodin.
27. 9. – 19.00 / Akord, velký sál
Johnna Adams:
GEDEONŮV UZEL – SpoluHra
Emotivní hra o lásce, mateřství
a genialitě, která mnohdy bývá přítěží. Očistný rozhovor dvou žen nejen
o problémech soudobé výchovy.
Učitelka Heather přijímá nečekanou
návštěvu, matku jednoho ze svých
žáků...
„Výsostně intimní dialog matky
a učitelky jejího syna, který s každou
odprožitou vteřinou stále čitelněji
míří ke katarznímu prozření. Prozření, které nešetří ani jednu z protistran, natož diváka. Uf! Duši rozebranou na součástky pozvolna skládám
zpět a doporučuji tuto emotivní

sondu do nebezpečí společenských
předsudků a povrchních škatulek
neminout! S obdivem tleskám oběma
herečkám za věrohodnost a především pak za odvahu tenhle nemilosrdný duel repetetivně podstupovat!“
I-DIVADLO
Hrají: Vilma Cibulková, Kateřina Kaira
Hrachovcová.
Režie: Petr Strnad.
Vstupenky v rámci DIVADELNÍHO
PŘEDPLATNÉHO pro podzim 2018
i samostatně.

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

Dr. MARTÍNKA
1. 6. během půjčování
SVÁTEK V PÁTEK

POŘÁDAJÍ PRO VŠECHNY ZVÍDAVÉ DĚTI 5 AŽ 12 LET

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Ostrava Zábřeh 23.-27.7. a 6.-10.8.2018
TÝDEN PLNÝ ZÁBAVNÝCH EXPERIMENTŮ, HER A POZNÁNÍ…
… uvnitř i venku… pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hod…
… o jarních či letních prázdninách.
CENA: 1.950,- Kč (390 Kč/den)
V ceně veškerý materiál, exkurze nebo výlet,
každý den teplý oběd a pitný režim.
Konkrétní informace, program a přihláška zde:

www.veselaveda.cz
A pokud Vám náhodou nevyjde tábor s námi, nezoufejte.
Během školního roku pořádáme kroužky:o).
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Soutěž; zábavné odpoledne pro malé
i velké čtenáře u příležitosti Dne dětí.
9. 6. 9.00–11.30
CHYŤ SI SVŮJ SEN
Výtvarná dílna; výroba magického
lapače snů pro klidný a pokojný
spánek.
23. 6. 9.00
VAJÍČKO, VAJÍČKO, VAJÍČKO
Pohádkový příběh o toleranci a přátelství, spojený 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.

VÝŠKOVICE
celý měsíc
GALERIE U LESA
MALÉ ZÁZRAKY PŘÍRODY - výstava
fotograﬁí Jana Crhy
1. 6. během půjčování
DĚTEM PRO RADOST
Vyhodnocení pohádkové soutěže
Na vlně pohádek; překvapení na Den
dětí.
1. 6. – 23. 6. během půjčování
KNÍŽKA DO BATŮŽKU
Soutěžní anketa.
14. 6. během půjčování
NA PROVÁZKU
Zábavné tvůrčí odpoledne; loutky
za první republiky a dnes; v rámci
projektu 100 let spolu 1918-2018,
který ﬁnančně podpořilo statutární
město Ostrava.
18. 6. – 30. 6. během půjčování
NA CESTY
Tvůrčí dílna; druhý život knih.

14. 6. - Bavíme celou rodinu, akce
v DK Akord, info: p. Nováček
22. 6. - 16.00–17.30
16. 6. - Ostravské sportovní ligy –
ŽENY ČESKÉ
ﬂorbal, info: p. Nováček
Výtvarnice, kronikářka, Seniorka
roku 2017 Ostravy si přijde popovídat 17. 6. - Ostravské sportovní ligy –
o osudech žen nejen z české historie. aerobic, info: p. Nováček
Od kněžny Libuše, sv. Ludmily, Amálie Mánesové, Zdenky Braunerové se 17. 6. - Fotbal pro rozvoj Turnaj fair
play, info: p. Červená
dostaneme k životům žen dnešních.
Své vyprávění doprovodí promítáním Poslední místa na pobytových tábosvých kreseb s ženskou tématikou
rech, zápisy na recepcích:
a fotograﬁemi.
Hra o trůny – Vichry zimy
1. 6. - 13.00–15.00
17. 7. – 27. 7., cena: 3900,- Kč
ROZKVETLÝ CHODNÍK
Hl. vedoucí: Jan Tobiáš
Malování na chodník v rámci oslav
Mezinárodního dne dětí; cena za nej- Kouzlo světů
2. 8. - 11. 8., cena: 4000,- Kč
zajímavější obrázek a drobná pozorHl. vedoucí: Jakub Gerlich
nost všem.
Letní ﬂorbalové soustředění
celý měsíc během půjčování
CO TÁTA S MÁMOU MOŽNÁ NEVĚDÍ 11.–18. 8., cena: 3500,- Kč
Soutěž pro děti od 9 let.
Hl. vedoucí: Martin Nováček
celý měsíc během půjčování
Letní soustředění aerobiku
JAKÉ PÍSMENKO SKRÝVÁ OBRÁZEK? 11.–18. 8., cena: 3500,- Kč
Soutěž pro nejmladší děti.
Hl. vedoucí: Martin Nováček

ZÁVODNÍ

GURŤJEVOVA
celý měsíc během půjčování
KOČKOVÁNÍ
Tvůrčí dílna a 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.
2. 6. - Výlet do ZOO Vyškov, info:
p. Střeláková
9. 6. - Tvořivá sobota, info: p.Střeláková
10. 6. - Taneční odpoledne, info:
p. Válková

Pobočka V Zálomu 1
Pískové doly, tel. 724 034 750
1. 6. - Den dětí, info: p. Červená
8. 6. - Workshop henny,
info: p. Kiková
16.–21. 6. - Fotbal pro rozvoj, info:
p. Červená
23.–24. 6. - Víkend s badmintonem,
info: p. Kiková

Pobočka Dubina
J. Matuška 26a, tel. 727 856 841
1. 6. - Den dětí , info: p. Volek
9. 6. - Ostravská muzejní noc,
info: p. Volek

CHARITA OSTRAVA
Čujkovova 3165/40a
700 30 Ostrava–Zábřeh
Tel. 731 131 951, 737 610 758
www.ostrava charita.cz
15. 5.–30. 6.
Výstava obrazů - Bohuslav Stach.
13. 6. – 14.00
Kavárna pro pamětníky: ohlédnutí
za světovými událostmi a koncertem
v Prazem, o.p.s. Živá paměť.
14. 6. – 13.00
Jistebník – vycházka: kolem rybníků
z Polanky do Jistebníku 5,5 km.
Z Jistebníku možno zpět vlakem.
Odjezd autobusem č. 59 v 13.14
hodin ze zastávky Hotel Bělský les.
Sraz ve 13 hodin na zastávce Hotel
Bělský les.
19. 6. – 16.00
Odpoledne s písničkou: Písničky
s klávesami a klarinetem. Hraje Zdeněk a Vašek
26. 6. – 14.00
Operní a operetní melodie: pěvecké
vystoupení Ludmily Zálesné a hostů
s klavírním doprovodem.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 135/3077
700 30 Ostrava–Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
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OSTRAVAR ARÉNA
2. 6. – 14.00
SHREK
Broadwayská muzikálová show poprvé v Ostravě.
6. 6. – 19.00
SCORPIONS
Scorpions jsou na monstrózním světovém turné, kde kapela představí
největší hity své déle jak pět desetiletí trvající hudební kariéry.
9. 6. - 9.00
CZECHIA – PRO 2018 IFBB ELITE
PRO OPEN, IFBB Diamond Cup Ostrava 2018
Mezinárodní profesionální a amatérská soutěž všech kategorií v kulturistice a ﬁtness.

MĚSTSKÝ STADION
11. 6. – 14.00
SEMIFINÁLE ČOKOLÁDOVÉ TRETRY
HANDI ZLATÁ TRETRA
OSTRAVSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR MLÁDEŽE
12. 6.
8.30 - HURÁ NA TRETRU
17.00 - ZLATÁ TRETRA – HOD KLADIVEM
13. 6. – 15.00
ZLATÁ TRETRA OSTRAVA 2018
57. ročník mezinárodního atletického
mítinku.

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

Připravujeme
3. 12. 2018
SMOKIE
– THE SYMPHONY TOUR 2018
OSTRAVAR ARÉNA
Největší hity britské skupiny Smokie
ve velkolepé show se symfonickým
orchestrem.
15. 1. 2019
DISNEY ON ICE
– REACH FOR THE STARS
OSTRAVAR ARÉNA
Největší světová lední revue přijíždí
do Ostravy, představí celosvětový hit
Ledové království a další nesmrtelné
postavičky z pohádek Walta Disneyho. Myšák Mickey, Myška Minnie,
Kačer Donald a Goofy vás zavedou
do kouzelného pohádkového světa
ve velkolepé lední show Disney On
Ice - Reach For The Stars. Objevte
magický svět Ledového království
s Annou, Elsou a veselým sněhulákem Olafem a zazpívejte si s nimi
Legendární písně jako „Najednou“
a „V létě“. Proplujte hlubinnou vodní
říší s Ariel za zvuků Sebastianovy
krabí kapely, ocitněte se Na Vlásku
s Locikou a Evženem Houžvičkou
za doprovodu sborového zpěvu
banditů z hostince U Zmuchlaného
káčátka a v neposlední řadě zažijte
„Tenhle příběh náš, který starší je
než čas“ - tedy nesmrtelnou klasiku
Kráska a zvíře v této oslňující bruslařské podívané!

www.ovajih.cz
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Osvobození Ostravy připomněly pietní akty a výstava
 Sedmi pietními akty u památníků obětí II. světové války
v našem městském obvodu si 29. dubna vedení radnice,
zastupitelé, pamětníci a veřejnost připomněli 73. výroční
osvobození Ostravy.
K letošnímu výročí obvod připravil ve spolupráci s Klubem vojenské
historie 276th Sqdn (reenacted)
RAF, z. s., také výstavu o příslušnících RAF, na kterou navazovala
přehlídka vojenské techniky.
Výstava o československých
letcích ve foyer kina Luna mapovala období od 30. let 20. století,
útěky budoucích letců RAF do zahraničí, boje za svobodu v Polsku,
Francii, na Středním východě
a také boje o život v koncentrácích
SSSR. Popisovala úspěchy československých perutí v RAF i návrat
do osvobozené vlasti, vítání hrdinů, ale i opětovný odchod do exilu
před hrozbou komunismu. (sed)

FOTO / JIŘÍ URBAN

Křížovka s dárkem
Víte, co se nazývalo Zif? Toto záhadné jméno patří potoku, který
býval pro Hrabůvku velice důležitý. Po staletí odváděl dešťové srážky
z hrabůveckých polí na sever do Zábřehu, tam se neznámo kdy změnil
na Zábřežku a v pozdějších Pískových dolech ústil do Odry. Poprvé se
název objevil v roce 1593 při zápisu o řešení sporu mezi hrabovskými a novobělskými rolníky. V tajence najdete jméno šlechtice, který
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tento název poprvé uvedl. Tři luštitele, kteří nám do 15. června zašlou
správnou tajenku na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým
dárkem. Vylosovaní úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky
nebo e-mailem.
Správná tajenka z minulého čísla byla: Podat návrh projektu
na zlepšení života na Jihu.
(red)
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Běžely i maminky s kočárky

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v červnu
PO 4. 6.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75,82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 10
Hulvácká 22
ÚT 5. 6.
Horymírova
30,114,126
Tarnavova 14
Zimmlerova
31,53,54
Jandova 3
Břenkova

Světový den orientačního běhu proběhl ve středu 23. května také v Bělském lese. A to doslova! Všichni účastníci, mezi kterými nechyběly ani maminky s miminky v kočárcích, obdrželi zasloužené diplomy od mezinárodní
federace orientačního běhu. Perfektní atmosféru i přípravu závodu chválil
také radní Otakar Šimík, který si jednu z tras proběhl.
(gg) FOTO / JIŘÍ URBAN

Bambifest se konal podvacáté
V Bělském lese se v pátek a sobotu 18. a 19. května konal již
20. ročník celostátní přehlídky
aktivit dětských sdružení, středisek volného času a dalších subjektů, které organizují volný čas
dětí a mládeže – Bambifest 2018.
Rodiče a děti se mohli seznámit
s širokou nabídkou kroužků nebo
si i vyzkoušet netradiční sporty,
jako parkour, Taekwon-Do a další.
Přehlídka byla doplněna ukázkami tanečních souborů a sportovních oddílů, nechyběly rovněž
ukázky zásahu Městské policie

Markova 17
Tylova 7,35
ST 6. 6.
Karpatská 20,28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská
29,47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná
za ČD – střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9
ČT 7. 6.
Bolotova 1
Pavlovova
25,47,69
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2

Bogorodského 2
Čujkovova
4,23,38,50
PO 11. 6.
Gerasimovova
8,16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krásnoarmejců
22,25
Svazácká 6,48
Svornosti 14
P. Lumumby 4,74
ÚT 12. 6.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10,26
29. dubna 7,23
Výškovická
127,147,157,180
Srbská 7,21

ST 13. 6.
Jičínská 9,25
Lužická 6
Lumírova
12,34,52,62
Výškovická 174
Proskovická
39,49,71
Drůbeží 1
ČT 14. 6.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická
138,154
Břustkova 18
Šeříkova 6,21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1,33
Petruškova 20

Nabídka volných stání pro vozidla i motorky
Parkovací objekt

Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní
motorová vozidla

01 Fr. Formana

Dubina

PP

1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 17,
18, 20, 22, 27, 28, 29, 32,
33, 34, 35, 37, 42, 44,

41 B. Václavka

Bělský Les

PP

47, 48, 49, 53, 56, 57,
58, 59, 60, 62
9, 10, 19/2, 24, 33, 41/1,

PP
Ostrava či dobrovolných hasičů.
41/2
42 B. Václavka
Bělský Les
Akci pořádalo sdružení RADANP
56, 76
MOK za podpory statutárního
města Ostrava, městského obvodu Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno
Ostrava-Jih a Moravskoslezského ve výši 690 Kč včetně DPH a pro parkování 1 motorky ve výši 400 Kč včetně DPH.
kraje.
(zh) FOTO / ARCHIV ORGANIZÁTORŮ 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. 6. 2018 • Číslo: 5 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 14. 7. 2018 • Foto na titulní straně: Martin Grobař
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Kompletní nabídku včetně podrobností najdetee na
Kompletn

www.seniorske-bydleni-ostrava.cz
www
ww
www.s
ww.
w.s
.s
.ccz
cz
nebo se informujte na telefonu

776 609 949

NABÍZÍME NOVÉ BYTY PRO SENIORY
Senioři si mohou v bytovém domě s bezbariérovým vstupem vybírat samostatné bydlení
ve standardních bytech 1+1, 1+kk, 2+kk a 3+kk nebo v bezbariérových bytech 2+kk.

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

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

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

OPTIKA TRIUMPH

DALŠÍ SLEVY

Ï25 *Ï *Õ 2û û5

SC-380558/01

60 kompletně rekonstruovaných bytů, z toho 13 bytů upravitelných pro ZTP
celodenní vrátnice a společenské prostory pro konání větších oslav
nové a bezpečné bydlení
dostupnost služeb v objektu

telefon: 604 147 618, e-mail: elektro.hlista@seznam.cz,
SC-372017/06

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

VELKÉ JARNÍ SLEVY
¤7 Ï*ÏÏ

SC-380114/04

•
•
•
•

(* 2û, 
Ïù *2 

*Õ 2û û5

MULTIFOKÁLNÍ + +Ï 7Ï Ï*2 2Ï 

7¼bĊbc
+±cÇÁ8¼±bnbÉÂ±8ÇÁ
8O|±8ÁĒbY.2Í9Ēb

+ 2ÏÏÖpÎ

NA BRÝLOVÉ OBRUBY

+ 25 7 +ø,Ï,¡ (Ï,( -7 (Ā7 , 2  2Õ  *Õ¡

Ostrava-Poruba ÏàÇ9Č´¼¸sV¼b¡Up¸½À
´¼±8Ç8~±8FēÇ 8
Ó8Ċb V ±¡8±¼ 8V¼b¡Up¸·sp

ýĂ 7*Ï-| ÈÈÈ¡¼±Á|¼O8¡OÍ

SC-372105/05

Yb|Ċbc

Společnost RESIDOMO, s.r.o.
je největším poskytovatelem nájemního bydlení v ČR a v Moravskoslezském kraji vlastní
více než 43 tisíc bytů. Posláním
RESIDOMO je být svým nájemníkům spolehlivým, profesionálním a dlouhodobým
partnerem, který pomůže proměnit nájemní bydlení v domov.
Ale nejen to. Velkou pozornost
věnuje oblasti seniorského bydlení. „Senioři jsou zranitelní
a mají své speciﬁcké potřeby.
Zaznamenali jsme u nich rostoucí zájem o pomoc se zajištěním
osobní hygieny, dovážky obědů,
lékařské péče, nebo se na nás

obracejí s prosbou o radu, kde
sehnat kompenzační pomůcky,
jak vyřídit různé druhy žádostí
o příspěvky a podobně,“ představuje důvody vzniku služby
Senior asistent tisková mluvčí
společnosti RESIDOMO Kateřina Piechowicz.
Prostřednictvím pracovníka
s odbornou specializací Senior
asistent například zajišťuje drobné úpravy v bytech na náklady

společnosti, zprostředkovává
potřebné zdravotní a sociální
služby. Instalace madel, kterých
už bylo namontováno téměř dva
tisíce, či sedáků v koupelně, odstranění prahů, to jsou poměrně
snadno řešitelné situace. Spousta starších lidí se však dostane
do mnohem závažnějších problémů. Také v těchto případech
se snaží projekt Senior asistent
pomoci. „Pokud člověk zůstane sám, je to smutné. Pokud ale
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navíc zůstane bez jakýchkoli
ﬁnančních prostředků, pak je
to velmi těžké. Ale řadu těchto problémů se nám již podařilo vyřešit,“ říká koordinátor
zdravotně-sociální terénní péče
Hana Vlhová.
Služba Senior asistent pomáhá nájemníkům RESIDOMO
v Ostravě, Ostravě-Porubě, Havířově a Karviné od roku 2016
a využívají ji zejména osamělí
senioři nebo zdravotně hendikepovaní lidé. Jde o významnou pomoc starším lidem, kteří
si tak mohou prodloužit aktivní
věk. Není proto divu, že se setkává s velkým ohlasem.

SC-380271/02

Služba Senior asistent společnosti RESIDOMO
pomáhá i při řešení závažných problémů

SC-380583/01
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SC-372059/06

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

SC-372006/06

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

90 000

Kč

LETNÍ AŽ
SLEVY

OSTRAVA
Místecká 3220

800 110 800
29
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SC-380078/01

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
Dr. Martínka 1491/7, Ostrava Hrabůvka
Poliklinika Hrabůvka, 1. patro, zóna A
pondělí až pátek 6.30 - 18.30 hod.

ŉ 720 968 555
SLEVA

čas

běžná cena

20 min.
35 min.
80 min.

150 Kč
250 Kč
480 Kč

120 Kč
200 Kč
384 Kč

40 min.
80 min.

290 Kč
540 Kč

232 Kč
432 Kč

60 min.
60 min.

250 Kč
250 Kč

200 Kč
200 Kč

20%

se slevou 20%

NA VŠEC

HNY

SLUŽBY

*

Kompletní ceník najdete na stránkách:

WWW.UNIKARELAX.CZ
*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

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

SC-372055/06

Klasické masáže
Masáž zad
Masáž šíje a zad
Celková masáž
Lymfatické masáže - ruční
Masáž zad
Masáž dolních končetin
Lymfodrenáž strojová
Horní část těla - celulitida
Dolní část těla - celulitida

S t e ll a
0 LF K D H O
7HUH]D

3R]Q¡YHMWH
Veletrh
QRY©NXOWXU\
VWęHGQFKġNRO

1 D W ¡ OL H

SC-372100/01

20.
– 24. června
9. února
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SC-380221/03

INZERCE
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ZOOM

Jaké byly Slavnosti Jihu? Skvělé!!!

FOTO / JIŘÍ URBAN A MARTIN GROBAŘ
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