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AKTUÁLNĚ

Plánované investice nad 1 milion korun v roce 2019 (v Kč)

Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet a dotace
  Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih na svém 

zasedání 13. prosince 2018 schválili vyrovnaný rozpočet pro 

rok 2019 ve výši 1,2 miliardy korun. 

Odsouhlasili také fi nanční 
podporu projektů v  celkové výši 
bezmála čtyři miliony korun. 
Z  této částky půjde pro rok 2019 
do  oblasti školství a  vzdělávání 
a kultury; volného času dětí a mlá-
deže a prevence kriminality; sportu 
3,2 milionu korun. Na  projekty 
z oblasti sociální péče pak dalších 
téměř tři čtvrtě milionu korun.

„Městská část bude v  příš-
tím roce hospodařit s  částkou 
1 231 400 000 korun (1,2 miliar-
dy) a výdaji 1 231 400 000 korun, 
rozpočet je tedy sestaven jako 
vyrovnaný. Počítáme s  kapitálo-
vými výdaji  ve výši 268 484 000,
kam se dále v  průběhu roku za-
pojí výsledek hospodaření. Jed-
nou z  největších investic roku 

2019 bude rekonstrukce náměstí 
Jih  za 114 milionů korun,“ uvedl 
místostarosta Otakar Šimík, od-
povídající za  úsek fi nancí a  roz-
počtu.

Dotace organizacím
Na  účelové dotace a  granty 

půjde celkem 3  965  000 korun. 
Projekty z oblasti školství, kultu-
ry, sportu, prevence kriminality 
a  volného času dětí a  mládeže 
fi nančně podpoří městský obvod 
Ostrava-Jih v roce 2019 celkovou 
částkou 3  252  000 korun, což je 

o 202 000 více než vloni. Dalších 
713 000 korun, o 113 000 více než 
vloni,  je určeno pro projekty z ob-
lasti sociální péče.

Stejně jako v  předchozím 
roce byly dotace schváleny již 
v  prosinci, aby mohly jednotlivé 
organizace čerpat přidělené pro-
středky hned na  začátku ledna. 
Kompletní přehled jednotlivých 
organizací včetně výše dotace 
přidělené pro konkrétní projekt 
jsou k  dispozici na  www.ovajih.
cz//cs/obcan/ucelove-dotace-a-
-granty/ucelove-dotace.  (gg)

Městský obvod vydal další knihu o historii Jihu
 Už druhou historickou publikaci v tomto roce vydal náš 

městský obvod. Křest knihy s názvem Jubilejní kolonie: 

90 let dělnického sídliště v Ostravě-Hrabůvce se konal 

12. prosince v Komorním klubu a těšil se tak velkému zájmu, 

že se mnozí příchozí do sálu ani nedostali.

„Městský obvod za  poslední 
čtyři roky vydal už čtvrtou knihu, 
z  toho dvě jsou historické. Jsem 
rád, že je tolik lidí, kteří se o his-

torii městského obvodu zajímají, 
a  věřím, že to není náš poslední 
počin,“ uvedl starosta Jihu Mar-
tin Bednář.

„Kniha je rozvržena do  devíti 
kapitol, v  nichž je nejprve popsá-
na historie Hrabůvky od  založe-
ní Vítkovických železáren, poté 
stavební vývoj samotné kolonie 
a  jejího okolí, život jejich obyva-
tel, zachycuje významné události 
a osobnosti, věnuje se architektuře 
domů, jejich památkové ochraně 
a  rekonstrukcím. V  závěru knihy 
čtenář najde přehlednou tabulku 
se seznamy a  daty všech domů 

tvořících kolonii,“ popsal jeden 
z trojlístku autorů Petr Přendík. 

Zájemci si mohou knihu koupit 
buď v Senior pointu v Komorním 
klubu na  Velfl íkově ulici, a  to 
v úterky a čtvrtky do 8 do 14 ho-
din, nebo kulturním domě K-Trio 
v  Hrabůvce, a  to za  490 korun. 
K  mání je už i  v  dalších knihku-
pectvích, a  to ABZ, Akademia, 
Kosmas, Artforum a  Silesia  
za 590 korun.  (sed)

FOTO / MARTIN GROBAŘ

Náměstí Ostrava-Jih 114 937 000
Rekonstrukce objektu ul. Charvátská 10 24 646 000
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Srbská 16 081 000
Výstavba osobních výtahů na BD Odborářská 68, 74 a Horní 29 8 074 000
Výměna umakartových jader v BD Volgogradská 159 161, 165 6 413 000
Strukturovaná kabeláž budovy ÚMOb, ul. Horní 3 5 500 000
Rekonstrukce objektu na ul. Svornosti 5 485 000
Zateplení a oprava střechy ul. Zlepšovatelů 50, 52, 54, 56 4 636 000
Zateplení a oprava střechy ul. Zlepšovatelů 58, 60, 62, 64 4 629 000
Zateplení a oprava střechy ul. Zlepšovatelů 42, 44, 46, 48 4 611 000
Zateplení a oprava střechy ul. Zlepšovatelů 34, 36, 38, 40 4 548 000
Vybudování vstupního koridoru, zateplení 
a rekonstrukce objektu ul. Adamusova 4 200 000
Dům služeb, ul. Horní, Ostrava-Hrabůvka - výtah 3 808 000

Zateplení obvodového pláště, půdy, stropů, 
opravy střechy ul. Abramova 14 3 332 000
Zateplení obvodového pláště, půdy, stropů, 
opravy střechy ul. Smirnovova 1 3 210 000
Instalace měření spotřeby tepla denostupňovou metodou (byty) 1 574 000
Výškovická ulice – prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova 
– zpracování projektové dokumentace 1 500 000
Vybudování bezbariérového přístupu 
do 2. NP objektu na ul. Provaznické 1244/62 1 367 000
Tři beachvolejbalová hřiště ZŠ A. Kučery 1 123 000
Rekonstrukce ul. Mjr. Nováka a parkoviště 
– zpracování projektové dokumentace 1 089 000
Rekonstrukce autobusové smyčky ul. Klášterského – chodník  1 000 000
Rekonstrukce podchodu pod ul. Horní 
– zpracování projektové dokumentace 1 000 000
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Krátce

 Kamery v obecních domech se osvědčily hned v prvních dnech
 Kamery monitorující od začátku prosince 2018 společné 

prostory jedenácti domů s obecními byty na ulicích Čuj-

kovova, V. Košaře, Tylova a Plzeňská se osvědčily hned 

v prvních dnech. Policie České republiky již využila kamero-

vé záznamy k řešení trestné činnosti. 

„Hodláme opravdu důsledně 
střežit bezpečí našich nájemní-
ků i  svěřený majetek. Jak se již 
ukázalo, kamery dokážou pomo-
ci řešit problémy, se kterými se 
vzhledem k  závadnému chování 
některých nájemníků potýká-

me,“ uvedla místostarostka pro 
bytovou oblast Markéta Langro-
vá k  probíhající instalaci kame-
rového systému se záznamem 
ve vybraných obecních domech.  

Monitorovány jsou v  obecních 
domech vstupy, výtahy, skle-

py a  společné prostory v  1. NP. 
V  současnosti probíhá postupná 
instalace kamer v  dalších 19 do-
mech, kde začne monitoring fun-
govat v  průběhu ledna a  února 
2019. Celkem bude ve vybraných 
30  obecních domech dohlížet 
na pořádek 183 kamer.

„Naší prioritou je zajistit klidné 
a  bezpečné bydlení. Pokračovat 
proto budeme také v  kontrolách 
obecních domů. Za  minulé ob-
dobí jsme v  součinnosti s  policií 
zkontrolovali celkem 609 bytů 

a na základě výsledků těchto kon-
trol byla 42 nájemníkům vypově-
zena nájemní smlouva, z čehož již 
38 byt vrátilo. Dalších 73 nájem-
níků jsme vyzvali k odstranění zá-
vadného chování, neučiní-li tak, 
budou muset i  oni obecní byty 
opustit,“ doplnila místostarostka 
Langrová. Mimo tyto kontroly 
v  rámci běžné činnosti bytového 
odboru muselo od  ledna 2018 
opustit byty 16 nájemníků, 41 jich 
dostalo výzvu k odstranění závad-
ného chování.  (gg)

Tři králové už vyrazili do ulic, začíná sbírka
S  přáním štěstí, zdraví a  po-

koje do  nového roku přicházejí 
do  ostravských domácností tři 
králové v rámci tradiční celorepub-
likové veřejné sbírky pořádané od 
1. do 14. ledna 2019 již po devate-
nácté Charitou Česká republika. Tři 

králové budou přinášet do  ostrav-
ských domácností dary v  podobě 
tříkrálových kalendářů a cukru jako 
poděkování přispěvatelům za pod-
poru pro lidi v  nouzi. Charita Os-
trava z  výtěžku Tříkrálové sbírky 
2019 podpoří Mobilní hospic sv. 

Kryštofa pro lidi v  závěru života, 
služby terénní programy a sociální 
rehabilitace pro ženy a  muže bez 
domova, obnovu a  rozšíření vy-
bavení v  Hospici sv. Lukáše. Více 
o využití Tříkrálové sbírky na webu 
www.ostrava.charita.cz.  (cho)

Lístky na ples jsou 
už v prodeji

Zájemci, kteří se chystají 
na  ples městského obvodu Os-
trava-Jih, by si měli pospíšit 
s  koupí vstupenek. Lístků totiž 
každým dnem ubývá. Důvodem 
je bohatý program plesu, jehož 
hlavní hvězdou je oblíbený slo-
venský zpěvák Vašo Patejdl se 
svou doprovodnou kapelou. Re-
prezentativní společenská akce 
se bude konat v pátek 25. ledna 
od  19.30 hodin v  kulturním 
domě Akord v Zábřehu.  (red)

Bezplatná poradna 
pro občany Jihu

Lidé, kteří potřebují radu 
právníka a obávají se, že na něj 
nebudou mít peníze, mohou 
využít bezplatné poradny v pro-
storách Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Jih i v roce 2019. 
Poradna funguje na  Jihu již 
8 let. „Bezplatná právní porad-
na se na Jihu ujala, a proto jsme 
se rozhodli, že v této službě pro 
občany budeme pokračovat. 
Lidé většinou chtěli řešit záleži-
tosti, s nimiž si nedovedli pora-
dit, jako jsou problémy týkající 
se nájemních smluv a  bydlení, 
rozvodových řízení, zadlužení 
své nebo svých dětí a podobně,“ 
uvedl starosta městského obvo-
du Martin Bednář. Bezplatná 
právní pomoc je poskytová-
na v  rozsahu 3 hodiny týdně, 
a to každou středu vždy od 13 
do 16 hodin v kanceláři B 321 
v  budově B radnice. Do  po-
radny je nutné se vždy předem 
objednat, aby si právník mohl 
na klienta vyhradit dostatečný 
čas. Na konzultaci se objedná-
vá předem telefonicky na  se-
kretariátu právního oddělení, 
tel.: 599 430 335.  (sed)

Předvánoční nadílka ve vozech 
Senior expresu Ostrava-Jih

 Cestující, kteří 21. prosince využili služeb Senior expresu Ostrava-Jih, mile překvapila 

místostarostka Markéta Langrová dárky v podobě balíčků se smaltovaným hrníčkem a by-

linkovým čajem. 

Některým seniorům popřá-
la a  dárky předala osobně, všem 
ostatním je s  přáním všeho dob-
rého do nového roku předali řidiči 
vozů Senior expresu. Zvýhodně-
nou dopravu zavedla místní rad-
nice v  dubnu 2017, nejprve pro 
seniory starší 80 let, od února 2018 
radnice snížila věkovou hranici 
na 77 let. „Služba se setkala s po-
zitivním ohlasem a zájem o ni stá-
le roste. Koncem roku 2017 jsme 
vyhodnotili dosavadní zkušenosti 
a  data a  snížili věkovou hranici 
na 77 let a zvýšili počet vozů na tři. 
Zpřístupnili jsme tak tuto službu 
více než 5000 seniorů z  Jihu. Těší 
mne spokojenost našich starších 
spoluobčanů, kterým takto mů-
žeme usnadnit cestování,“ uvedla 
iniciátorka služby místostarostka 
Markéta Langrová s tím, že radni-

ce investovala do  provozu Senior 
expresu za  období od  dubna 2017 
do  listopadu 2018 bezmála tři 
miliony korun. Jak Senior expres 
Ostrava-Jih funguje? Za  25 korun 
mohou senioři starší 77 let, s trva-
lým pobytem v  městském obvodu 
Ostrava-Jih, jet k  lékaři, na  poštu 

či kamkoliv v  rámci celého města 
Ostravy potřebují. Zbylé náklady 
na  cestu hradí radnice. Jedinou 
podmínkou pro zájemce je vyříze-
ní tzv. průkazu Senior expres, a to 
bezplatně a na počkání na odboru 
sociální péče Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Jih.   (gg)

FOTO / JIŘÍ URBAN
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  Jako teenager se začal zajímat o věci veřejné. Vždy ho vytáčela povrchnost, nechuť cokoli řešit ve jménu vlastního pohodlí 

a také lidská nepokora. Jako manažer v soukromém sektoru pomohl na svět řadě nových myšlenek a nápadů. Dnes žije 44letý 

Martin Bednář v Zábřehu. Každé ráno odjíždí na radnici, odkud řídí nejlidnatější obvod Ostravy, spolurozhoduje o investicích, 

nové výstavbě, opravách a docela často řeší i nejrůznější požadavky nebo stížnosti občanů. S rozvážností a úsměvem.

Víte, že vás lidé mají za kliďase?
Na  škatulkování jsem si už 

zvyknul. Asi tak působím. 
(smích) O  každém člověku, kte-
rý je v  politice, je utvářen nějaký 
mediální obraz. Lidé pak mají 
nějakou představu. O  tom, jaký 
skutečně jsem, nejvíc vědí moji 
kolegové, spolupracovníci a  sa-
mozřejmě rodina. 

Dobře, tak jinak. Kdy naposledy 
jste se tedy pořádně vytočil?

Na  prosincovém zastupitel-
stvu. Ale je pravda, že se snažím 
za všech okolností nedat na sobě 
nic znát. Víte, někdy je hodně 
obtížné pomáhat lidem, kteří to 
vlastně ani nechtějí. Ale zaruče-
ně mne naštve, a  je jedno, jestli 
je to kamarád, kolega na  úřadě, 
občan, když si něco řekneme, 
domluvíme a nakonec to neplatí. 
Nerozumím tomu, když se někdo 
za každé situace staví nesmyslně 
do opozice.

V  komunální politice nejste 
žádný nováček. Co jste si odnesl 
z prvních čtyř let ve vedení Ost-
ravy-Jih?

Byla to důležitá a hodně zajíma-
vá epizoda mého života. Svedl jsem 
mraky bitev. Některé se mi podaři-
lo vyhrát, některé ne. Odnesl jsem 
si každopádně zkušenosti, kon-
takty, začal jsem se dívat na  dění 
na Jihu jinýma očima. Musel jsem 
poopravit některé své názory.

Na co nebo na koho?
Například na  to, co všechno 

úřad, potažmo radnice může 
nebo nemůže. Moje představy 
byly na  začátku „starostování“ 
nepřesné a  v  mnohém i  naivní.  
Nebudu zastírat, že jsem nevěděl, 
jak až jsme limitováni zákony, le-
gislativou i statutem města.

Z čeho máte radost?
Z  mnoha věcí i  mnoha krea-

tivních a  schopných lidí kolem. 

Z  toho, že se nám daří vracet ži-
vot do  veřejného prostoru. Chtěl 
bych instalovat do  ulic pítka, re-
vitalizovat kašny i  naše rybníky, 
dál fi nančně přispívat na předza-
hrádky. Těch šancí, jak udělat pro 
obyvatele obvod atraktivnější, je 
celá řada. Přál bych si, aby lidé 
na Jihu zapustili kořeny a neměli 
potřebu stěhovat se jinam. Nejvíc 
mě asi teď těší nové složení rady 
obvodu a nejbližšího týmu s pro-
fesionálními a  komunikativními 
dovednostmi. 

Jak vypadají jednání rady i  za-
stupitelstva? 

Naše diskuze mají obvykle 
klidný a  konstruktivní průběh, 
ale bývají i  živější a  ostřejší. Sa-
mozřejmě nemusí být náš pohled 
na daný problém shodný. Podstat-
né je, že se nám už v minulém vo-
lebním období dařilo prosazovat 
a  uvádět do  praxe nápady, které 
jsou určeny ke zlepšení komfortu 

života lidí na Jihu. Stačí jmenovat 
tradiční plesy pro seniory či Se-
nior expres, vysazování stromů 
v  Sadech mladých, novoroční 
ohňostroj, dětská a  sportovní 
hřiště, opravené chodníky, par-
kovací místa atd. Nastavili jsme 
také jiný režim při zadávání ve-
řejných zakázek. V  tomto směru 
jsme nejlepší v  České republice. 
Participativní rozpočet obyvatelé 
Jihu přijali za svůj a letos budeme 
opět rekonstruovat, stavět, tvo-
řit podle návrhů 12 autorů. Vy-
lepšujeme pravidla pronajímání 
obecních bytů. Výborně funguje 
webová aplikace „čistota“. Ob-
čané jejím prostřednictvím posí-
lají náměty i upozornění, co by se 
dalo v  obvodě zlepšit, pokud jde 
o veřejný pořádek a údržbu. 

Na  Jihu je všechno zalité slun-
cem, když vás tak poslouchám.

Zdaleka ne. Jen jste se pta-
la, z  čeho mám radost. (smích) 

Starosta Martin Bednář si přeje,  

FOTO / JIŘÍ ZERZOŇ
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 aby lidé na Jihu zapustili kořeny 
Na můj vkus některé věci strašně 
moc dlouho trvají. Nechci tvrdit, 
že je to jen v  lidech. I  když se to 
nezdá, tohle vybržďování, známé 
hlavně v  komunální politice, nás 
stojí drahocenný čas potřebný 
k rychlejšímu provádění a zajišťo-
vání nejen investičních akcí. Vždy 
to není pouze o penězích. Tím ale 
nechci říct, že nejsou potřeba. 
Například spolky a  organizace, 
kterým jsme na  prosincovém 
zastupitelstvu schválili dotace 
a granty na řadu společensky uži-
tečných projektů ve výši bezmála 
čtyři miliony korun, kvitují, že již 
ví,  s kolika penězi od obvodu mo-
hou pro příští rok počítat.

Přesto vás to neodradilo zůstat 
ve vedení obvodu?

Ne, život i  politiku musíte brát 
také s humorem. Vždycky existují 
minimálně dvě cesty. Nechat to 
být, nebo se pokusit jít dál a do ješ-
tě větší hloubky, do  podstaty věci 

a pomalu měnit a ovlivňovat. Díky 
tomu, že jsem dostal důvěru nejen 
svých kolegů, ale hlavně ve volbách 
od  lidí, jsem se stal také členem 
městské rady. Jsem přesvědčen, že 
z této pozice mohu hodně pomoci 
právě našemu obvodu.

Nenaložil jste si toho na  sebe 
příliš? 

Rozumím, nač narážíte, ale 
práce pro statutární město Os-
trava mi zatím zabere víkendy. 
Příprava a  přečtení všech mate-
riálů si to žádají. Kromě každého 
úterý, kdy rokujeme na radě měs-
ta, jsem si zbytek týdne vyčlenil 
pro náš obvod. 

Jak s vašimi představami o pří-
tomnosti a budoucnosti obvodu 
souzní reálná politická praxe 
na současné radnici města?

Říká se, nechval dne před ve-
čerem…, ale zatím v  radě města 
vidím zřetelný a pozitivní přístup 

k požadavkům všech obvodů, ko-
rektní jednání, zájem řešit věci 
bez zbytečných emocí. Dbá se 
na  sílu argumentace. Klidně 
zazní odlišný názor, ale je beze-
zbytku respektován, zapracován 
do  jednotlivých materiálů. Nějak 
tak si představuji efektivní řízení 
města. Každý hlas má svou váhu, 
každý argument je vyslyšen.

V čem vidíte největší limity roz-
voje Jihu? 

Ve  fi nancích, peněz není nikdy 
dost. Je nám svěřen obrovský 
majetek a hospodařit s ním je za-
vazující a v mnoha ohledech velmi 
těžké. Často procházím obvodem, 
jsem profesně deformovaný, a vi-
dím, co by se dalo zlepšit, zkráš-
lit, nově postavit, uklidit, vyčistit. 
Dokázal bych utratit o  hodně víc 
peněz, než kolik máme v rozpoč-
tu, to mi věřte. Dokázal bych je vy-
užít, aby Jih ještě víc prokouknul 
a zvýšila se jeho atraktivita.

Patříte ke starostům, kteří čas-
to odstupují z plánovaných pro-
jektů. Jaké bývají důvody?

Různé… Když se přijde na  to, 
že investice je příliš drahá, zvá-
žíme očesání projektu, hledáme 
fi nance z  jiných zdrojů. Někdy je 
mi líto vydat peníze za něco nebo 
na  něco, co je v  konci absolutně 
nelukrativní, nevýhodné a nehos-
podárné. Další možností může 
být, že potřebnost akce není až 
tak velká.

Není to frustrující? Stojíte 
na startovní čáře a pak vás sku-
tečnosti nepustí na závod.

Podobnou otázku dostal svého 
času Miloš Forman a  řekl: As-
poň neprohraju. (smích) Řídím 
se tím, že jestli se mi z  pěti věcí 
podaří prosadit aspoň tři, pak 
jsem na svém místě a má význam 
svůj názor prosazovat. Jinak je 
čas odejít nebo jít jinou variant-

ní cestou, se kterou nemusím 
na začátku ani souhlasit. Už jsem 
o tom mluvil v souvislosti s parti-
cipativním rozpočtem. Otevřený 
přístup k  řešení palčivých a  zá-
sadních problémů a  záměrů je 
způsob, jak řadu myšlenek dotáh-
nout do zdárného konce.

Jak to myslíte?
Podporovat aktivitu občanů. 

I ta nejmenší úprava na některém 
z  mnoha dvorů má význam, po-
kud má smysl. Například chceme 
postavit hřiště. Vysvětlujeme, ob-
jasňujeme, přizveme odborníky, 
architekty, projektanty. Vtáhnutí 
občanů do  veřejných záležitostí 
považuji za  mimořádně pozitiv-
ní. Když se daří lidi přesvědčit, že 
jednotlivé projekty nemíří proti 
nim, ale naopak jsou vymyšle-
ny pro ně, máme radost všichni. 
Takto si představuji komunální 
politiku – debatovat, povídat si 
a  chystat společné kroky. Malé 
věci tvoří velké celky. Lidé prostě 
musí být zainteresovaní na  tom, 
co se kolem nich děje, musí sami 
chtít měnit a  vylepšovat. Jasně, 
někdy se setkání neobejdou bez 
silných slov, zvýšených hlasů, 
ale vždycky nám jde o  jedno: Jih 
udělat podle našich společných 
představ.

Jak tohle všechno stíháte?
Protože nejezdím na ryby, kaž-

dý víkend v  zimě nelyžuji, přes 
léto nehraju golf… (smích)

To nemáte po  práci čas ani 
na jedno?

Na  pivo s  kamarády si zajdu 
vždycky rád. Mám nejen na  Jihu 
řadu oblíbených hospůdek a  re-
staurací… Nemyslete si, starosta 
nemá jen starosti. Těší mne, když 
vidím, že se daří dotahovat dobré 
věci do zdárného konce. V tu chví-
li se cítím jako radosta (smích).

(maj)

FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

FOTO / JIŘÍ URBAN
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 Participativní rozpočet změnil zásady
 Vstupujeme do čtvrtého ročníku participativního rozpoč-

tu, také letos můžete prostřednictvím projektu Společně 

tvoříme JIH změnit místo, kde žijete. Opět budeme rozdělo-

vat 7 milionů korun z rozpočtu městského obvodu na nápa-

dy obyvatel Jihu. 

Participativní rozpočet je stále 
velkou školou pro nás všechny. 
Nám na  radnici projekt ukazuje 
názory a potřeby obyvatel Jihu; co 
postrádají, čemu dávají přednost, 
také čeho se obávají a  jak jsou cel-
kově ochotni zapojit se aktivně do  
občanského života. Ať už podá-

ním návrhu, jeho podporou, nebo 
hlasováním. Občanům zase dává 
participace možnost nahlédnout 
do  mnohdy nelehké práce radnice 
při zajišťování přípravy a  realiza-
ce jednotlivých projektů. 

Uplynulý rok byl pro celý tým 
participativního rozpočtu rokem 

zejména realizačním. Máme velkou 
radost, že se nám podařilo usku-
tečnit většinu projektů z  prvního 
ročníku a  také velkou část z  toho 
druhého. Zahájili jsme také práci 
na dalších 12 projektech, které vze-
šly z listopadového hlasování. 

Zkušenosti, které při realiza-
ci návrhů získáváme, nás také 
letos vedly k  několika úpravám 
zásad participativního rozpočtu. 
Rozhodli jsme se pro vyloučení 
návrhů týkajících se dopravních 
staveb, o  jejichž umístění větši-
nou nerozhodujeme, ačkoliv jsou 

na  pozemcích svěřených měst-
skému obvodu do  správy. Reali-
zaci těchto projektů vždy provází 
složitá jednání, zamítavá stano-
viska a  velmi dlouhá doba reali-
zace. S  ohledem na  GDPR jsme 
opět upravili věkovou hranici pro 
podání návrhu na 16 let. 

Děkujeme za  spolupráci auto-
rům i všem, kteří se zapojili. Díky 
vám Společně tvoříme JIH. Těší-
me se na  další společná setkání 
a nové nápady v roce 2019. 

Kateřina Hrňová, koordinátorka 
participativního rozpočtu

Realizace návrhů z roku 2016
V  roce 2018 pokračovala reali-

zace návrhů, které uspěly v  prv-
ním ročníku projektu. Z celkového 
počtu 17 návrhů k realizaci z roku 
2016 bylo prozatím dokončeno 
14 návrhů, a  to:  Více košů v  části 
Bělský les, Lavička bez opěra-
dla (v  Hrabůvce na  zastávkách 
Dvouletky), Zpřístupnění a dovy-
bavení oploceného hřiště v areálu 
ZŠ Košaře (Dubina), Malé místo 
relaxace (Zábřeh), Seniorlinky 
(Hrabůvka, Zábřeh, Dubina), Hři-
ště pro sport a  vzdělávání (Hra-

bůvka), Agility park (Dubina), 
Výběh pro mláďátka aneb: A  co 
děti, mají si kde hrát? (Hrabůvka), 
Minihřiště pro děti a  Mraveniště 
u sídliště (Výškovice), Dětské hři-
ště Pavlovova (Zábřeh).

Dokončena je již také fi tness 
zóna ve  Výškovicích, workout 
Maluchy na Dubině bude na pře-
lomu prosince/ledna. 

Návrhy Dřevěná věž pro děti 
a  3x bezpečněji přes Volgograd-
skou budou realizovány v  roce 
2019.   (kh)

Jak je to s návrhy z roku 2017
Z  hlasování v  druhém ročníku 

projektu vzešlo celkem 20 projek-
tů k  realizaci, prozatím jich bylo 
dokončeno 13, a  to: Zahradní al-
tán u ZŠ Dvorského (Bělský Les), 
přednášky Bezpečnost seniorům 
(Hrabůvka, Zábřeh), Pro zdravý 
vývoj dětí a  Pohyb pro dětí (Hra-
bůvka), Bezpečnostní zrcadlo 
(Zábřeh), Kuk do  zeleně a  cítím 
se spokojeně (Hrabůvka), Cesta 
bezpečná dětem (Zábřeh), Dráha 
na  hru pétanque (Zábřeh), Neza-
pomeňme na zábřežskou kapličku 
(Zábřeh), Vybavení klubovny a PC 
učebny komunitního centra pro 
seniory (Zábřeh), Rekonstrukce 
hřiště v  Aleji (Výškovice).  Lavič-
ky z Pohodlí pro seniory (Zábřeh) 
jsou již umístěné a slouží veřejnos-
ti, zbývá jejich grafi cké ztvárnění. 

Samozřejmě, ne vždy to jde tak, 
jak bychom si představovali. Kom-
plikace se objevily také u projektů, 
které měly být dokončeny ještě 

na  konci minulého roku. U  pro-
jektu Hřiště v  dolíku byla stavba 
sice již zahájena na  podzim, nic-
méně jsme museli řešit spory se 
zhotovitelem. Staveniště bude 
vyklizeno a  stavba zahájena až 
na  jaře. Jednání se zhotovitelem 
probíhají také ohledně projektu 
Dětské sportovní hřiště pro děti 
ve věku 2-8 let, byla nám doručena 
žádost o přerušení stavby, o které 
bude rozhodovat rada. 

Ve  Výškovicích budou v  tomto 
roce dokončeny projekty Hřiště 
v  Dolíku, Schody pro postižené 
a Od hřiště k hřišti. V Zábřehu pak 
Dětské sportovní hřiště pro děti 
ve  věku 2–8 let a  Renovace spor-
tovního hřiště na ul. Jižní – u hři-
ště byl v  říjnu dokončen povrch, 
ještě bude nalajnováno. V  Hra-
bůvce se v letošním roce uskuteční 
realizace projektu Tři beachvolej-
balová hřiště, na  Dubině projekt 
Prostor pro všechny.  (kh) 

DALŠÍ PROJEKT, který bude brzy dokončen, jsou Schody pro postižené 
ve Výškovicích. V lednu bude dodáno zábradlí.   FOTO / ARCHIV

FITNESS ZÓNA ve Výškovicích byla dokončena v prosinci 2018. Zacvičit 
si můžete na nejrůznějších strojích, které vylepší vaši kondici zdarma. 
 FOTO / KATEŘINA HRŇOVÁ

NA ULICI BŘUSTKOVA přibyl další realizovaný projekt participativního 
rozpočtu. Na hřišti proběhly terénní úpravy, byly umístěny branky, 
lavičky a ochranná síť.  FOTO / KATEŘINA HRŇOVÁ



7 www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

Ponožky za recitaci
Děti z mateřské školy Mitušova 

6 opět v  předvánočním čase na-
vštívily seniory ze Svazu tělesně 
postižených v  České republice, 
o. s. Městská organizace Ostrava, 
se sídlem ve Staré Bělé. 

V  salónku místní knihovny děti 
pod vedením paní učitelky Sedláč-
kové, Novosadové a Báčové zpěvem 
a recitací navodily příjemnou před-
vánoční atmosféru. Toto setkání, 
které bylo letos již osmé, zanechá 
vždy na  tvářích všech přítomných 
úsměv a hřejivý pocit na duši. Děti 
předaly seniorům vánoční šišky, 
které samy zdobily, a členové klubu 
odměnili děti nejen potleskem, ale 
letos na děti v balíčku čekaly i ruč-
ně pletené ponožky. Předsedkyně 
svazu městského obvodu Stará 
Bělá poděkovala za příjemné a milé 
zpestření předvánočního odpole-
dne. Další setkání bude tentokrát 
v mateřské škole, kde si senioři spo-
lu s dětmi zahrají stolní hry.  (zsmi)

Sejdou se rodáci a fanoušci Jubilejní kolonie
  Pro všechny rodáky, obyvatele a fanoušky Jubilejní kolonie v Hrabůvce je určen sraz, 

který se bude konat v Komorním klubu na Velfl íkově ulici 17. ledna v 16 hodin. 

„Při křtu knihy o Jubilejní kolo-
nii se na všechny nedostalo, a tak 
jsme se rozhodli, že uspořádáme 
setkání pro všechny rodáky, ty, 
kteří bydlí v Jubilejní kolonii nebo 
jsou prostě jen fanoušky naší ar-
chitektonické perly Jihu. Budu 
rád, pokud návštěvníci přinesou 
také historické snímky či jiné 
materiály související s  minulos-
tí kolonie . Myslím, že to pro nás 
všechny bude setkání přínosné,“ 
vysvětlil kronikář městského 
obvodu Ostrava-Jih Petr Přen-
dík, který je zároveň jedním ze 
tří spoluautorů nové publikace 
o Jubilejní kolonii, jež byla v pro-
sinci na  půdě Komorního klubu 
pokřtěna.

Protože sál na  v  Komorním 
klubu není nafukovací, je nutné 

si rezervovat místo na telefonním 
čísle 605  292  238 nebo také na 

e-mailové adrese petr.prendik@
ovajih.cz.  (sed)

ZEMĚDĚLSKÁ POLE vedle Jubilejní kolonie, r. 1936. FOTO / AMO. Sbírka 
fotografi í a pohlednic Hrabůvka, Jubilejní osada a ulice, sign. XXII-16-1l2.

Do obecních bytů se instalují požární hlásiče
 V listopadu byla v našem městském obvodu ve spolupráci 

se statutárním městem Ostrava zahájena instalace požár-

ních hlásičů do všech, téměř pěti tisíc, obecních bytů. 

Přístroje jsou bezúdržbové s ži-
votností deset let a  nájemníci je 
získají bezplatně, jejich pořízení 
platí město Ostrava, instalaci pak 
městský obvod. 

„Cílem je zvýšení požární bez-
pečnosti uživatelů bytových jedno-
tek, kteří jsou o  termínu instalace 
informováni v  dostatečném před-
stihu vyvěšením oznámení v před-

mětném domě. Začali jsme v  části 
Dubina a Bělský Les, pokračovat se 
bude v Hrabůvce, Zábřehu a Výško-
vicích,“ vysvětluje místostarostka 
pro bytovou oblast Markéta Lan-
grová. Orientační harmonogram 
instalací je k dispozici na webových 
stránkách nemovitosti.ovajih.cz. 

Od  hlásičů si radnice slibuje 
minimalizaci ohrožení obyvatel 

i  výjezdů záchranného systému. 
„Začátkem prosince například 
usnul při vaření nájemník na uli-
ci Dr. Šavrdy a kouř ze spálených 
potravin vyvolal zdání požáru, 
ke  kterému okamžitě vyjela zá-
sahová vozidla. Hlásič požáru by 
nájemníka na  tuto situaci upo-
zornil ihned v začátku,“ doplnila 
Markéta Langrová.

Městský obvod Ostrava-Jih již 
na  jaře 2017 instaloval detekto-
ry upozorňujících na  únik ply-
nu do  všech 234 obecních bytů, 

ve  kterých jsou plynové kotle 
nebo plynové ohřívače vody. „Re-
agovali jsme tak na rostoucí počet 
otrav oxidem uhelnatým s  cílem 
zvýšit bezpečí našich nájemní-
ků,“ uvedla Markéta Langrová 
s  tím, že celkové náklady činily 
necelých půl milionu korun. Vy-
brané detektory jsou odolné 
proti vlhkosti a  rovněž jejich ži-
votnost garantována na  dobu 10 
let. Na  rozdíl od  hlásičů požárů 
u nich bude každoročně provádě-
na revize zařízení.  (gg) 

Školákům připadala matriční kniha jako kniha kouzel
Dobrý den, vážení čtenáři Již-

ních listů. Chci se s Vámi podělit 
o zážitky z návštěvy úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. 

Naše třída 2.A ze Základní 
školy Klegova v  rámci výuky 

Prvouky navštívila s naší  paní 
učitelkou Dagmar Štěpankevi-
čovou Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih, kde jsme se dověděli 
mnoho zajímavých věcí, které 
se na úřadě vyřizují. Měli jsme 

možnost nahlédnout do matrič-
ní knihy sto let staré, která nám 
připomínala „knihu kouzel“. Po 
těchto důležitých informacích 
náš čekalo milé, vstřícné a velmi 
zajímavé přijetí panem místosta-

rostou Zdeňkem Hűbnerem, 
který nás překvapil pozornostmi 
a pozval nás na rozsvícení vánoč-
ního stromu a novoroční ohňo-
stroj.

Za spolužáky děkuje Vojtěch Třos

FOTO / JIŘÍ URBAN
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Ředitel Miroslav Janečka: Problémem je nepořádek u popelnic a nedostatek kvalifi kovaných zaměstnanců

Technické služby chystají nový areál pro techniku
  Technické služby Ostrava-Jih (TSOJ) oslavily v září 2018 

už tři roky od svého vzniku a v prosinci se po dvou letech 

z provizorních prostor mohli zaměstnanci nastěhovat zpět 

do rekonstruovaného sídla na ulici Kpt. Vajdy, které museli 

po dobu stavebních prací opustit. „Rekonstrukce se poved-

la,“ říká ředitel Technických služeb Miroslav Janečka.

Jak jste spokojen s  novým síd-
lem?

Myslím, že se rekonstrukce 
povedla, i  když se samozřejmě 
našly nějaké nedodělky, které ře-
šíme během provozu. Budova je 
moderní, zateplená, energeticky 
nenáročná, vytápěná teplovodem 
a  na  střeše máme 24 solárních 
panelů, které generují elektrický 
proud a  ohřívají tisícilitrovou ná-
dobu s  vodou. V  budově sídlí cca 
100 zaměstnanců fi rmy, z toho 80 
je kmenových a  zbytek je tvořen 
pracovníky veřejně prospěšných 
prací, kteří jsou placeni či dotová-
ni úřadem práce. Těšíme se na to, 
že se i naše dopravní a komunální 
technika, kterou pro nás obvod 
zakoupil, bude jednou garážována 
a udržována v areálu U Lesa 69.

Kdy to podle vás bude?
Máme už připravenu studii, bude 

to taková lehká montovaná stavba, 
opět energeticky úsporná. Dole by 

mělo být osm garáží, dílna, tak aby 
měla naše speciální technika kde 
parkovat a  servisovat, protože teď 
stojí venku. Nahoře pak budou so-
ciální místnosti a sklady. V roce 2019 
je naším cílem připravit ve spoluprá-
ci s  odborem investic projektovou 
dokumentaci a v roce 2020 bychom 
chtěli zahájit výstavbu areálu.

Jak to bude fi nančně náročné?
Potřebujeme asi 22 milionů 

korun. Je to akce, která už je zařa-
zena v systému investičních pobí-
dek a  programů na  magistrátu 
města Ostravy.

Co ještě plánujete v tomto roce? 
Díky fi nancím z  našeho inves-

tičního fondu plánujeme nákup 
velkého nosiče kontejnerů s obje-
mem 7 až 8 m³, abychom zeleň, 
trávu a ořezy stromů mohli trans-
portovat do  OZO Ostrava sami 
a  nemuseli používat jejich ná-
kladní kontejnery, za které samo-

zřejmě platíme včetně dopravy. 
Také chceme za  účelové fi nanční 
prostředky z fondu životního pro-
středí statutárního města Ostra-
vy, které jsme již obdrželi, a  dále 
z  našeho fondu investic zakoupit 
další větší zametací stroj, aby-
chom lépe mohli čistit chodníky 
a části obvodu, jako třeba u Kotvy, 
náměstí SNP a prostoru před Že-
lezňákem apod. Postupně chceme 
dovybavit fi rmu dalšími speciál-
ními stroji zejména pro čištění 
podchodů aj., tak abychom mohli 
zabezpečit čistotu a  taktéž údrž-
bu zeleně více než 100tisícového 
městského obvodu.

To asi není jednoduché. Co vám 
tu práci ztěžuje?

Problémem je hlavně nepo-
řádek kolem popelnic, hlavně 
v soboty a neděle, kdy je kapacita 
OZO Ostrava na  hranici. Chtěl 
bych apelovat na občany Jihu, aby 
dbali více na  čistotu, aby se za-
pojili do úklidu města v místech, 

kde bydlí. My to zvládneme, ale 
nejsme zatím schopni zasahovat 
hned a všude.

Dalším fenoménem je problém 
sehnat na  trhu práce kvalifi ko-
vané a  schopné zaměstnance, 
například řidiče, a  mít na  ně fi -
nanční zdroje, tedy je dobře za-
platit. 

Co byste si přál do dalšího roku?
V první řadě pevné zdraví, štěs-

tí, kolegialitu zaměstnanců TSOJ, 
podporu městského obvodu Os-
trava-Jih a  taktéž statutárního 
města Ostravy. Současně bych 
na  sklonku roku 2018 poděkoval 
bývalému a  současnému vedení 
ÚMOb Ostrava-Jih za  tříletou 
podporu při rozvíjení TSOJ a vě-
řím, že i  v  dalších letech se nám 
společně podaří naplnit heslo dy-
namický rozvoj Technických slu-
žeb a  splnit cíle v  programovém 
prohlášení koalice v  oblasti  ko-
munálních služeb a  Technických 
služeb  Ostrava-Jih.  (sed)

ŘEDITEL MIROSLAV JANEČKA je na rekonstruovanou budovu na ulici 
Kpt. Vajdy patřičně pyšný.  FOTO / ARCHIV TSOJ

TAKTO VYPADALA budova TSOJ před opravou. Změnila se k nepoznání. 
 FOTO / ARCHIV TSOJ

REKONSTRUKCE SÍDLA Technických služeb trvala dva roky. FOTO / ARCHIV TSOJ V NOVÉM AREÁLU U Lesa by měla parkovat speciální technika.  FOTO / ARCHIV TSOJ
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Investice do komunikací pro pěší budou na Jihu pokračovat i letos
 V loňském roce byly opraveny další stovky metrů chod-

níků na Jihu, a to ve všech částech městského obvodu. 

Dokončena byla první část 
souvislých oprav ve  Výškovicích 
za  více než 11,5 milionu korun, 
které byly realizovány celkem 
v  pěti etapách – chodníky byly 
opraveny např. v  lokalitě ulice 
Šeříkovy, Na  Výspě, Lumírovy, 
Proskovické či kolem bývalého 
obchodního centra Odra. 

Další významnou akcí byla 
souvislá oprava chodníků na  uli-
cích Tlapákova a  Alberta Kučery 
za  téměř 10 milionů korun. V  sou-
časné době rovněž probíhá jedna 
z  etap oprav komunikací pro pěší 

na Edisonově ulici, dokončení všech 
čtyř dílčích etap se předpokládá 
v  letošním roce; celkové náklady 
akce činí téměř 9 milionů korun.  

Loni se rovněž za více než dva 
miliony korun opravily chodníky 
na Jubilejní ulici v Hrabůvce a vy-
budoval se nový chodník na  Ge-
rasimovově ulici v  úseku mezi 
ulicemi Průkopnická a Krasnoar-
mějců, který přišel na zhruba 850 
tisíc korun. 

„Dále byla realizována také 
řada menších oprav – jedná se 
například o  chodníky na  ulicích 

Mládeže, Horní, Dvouletky, Pl-
zeňská, Provaznická, Dr. Martín-
ka, Volgogradská, Řadová, 
Pavlovova, Zimmlerova, B. Čety-
ny, Kischova, Klegova, U  Hrůb-
ků, Dolní, Hulvácká, Sámova, 
U Lesa, Výškovická, Zlepšovatelů 
atd. Rovněž byla opravena někte-
rá schodiště, která jsou nedílnou 
součástí komunikací pro pěší,“ 
vypočítal Daniel Jeřábek, vedoucí 
odboru dopravy a  komunálních 
služeb úřadu městského obvodu.

Co se plánuje letos
Co se týče větších akcí, chystá 

se oprava chodníku na  Klegově 
ulici a  připraveny jsou také pro-

jektové dokumentace na souvislé 
opravy chodníků na ulicích J. Ko-
tase, P. Lumumby a Petruškova. 

„Dále plánujeme upravit a roz-
šířit chodník na  ulici U  Studia 
ve  směru k  podchodu a  opravit 
chodníky v lokalitě ulic Plzeňská 9,
Mjr. Nováka a Krestova s hlavním 
cílem zajistit jejich bezbariérové 
užívání. V  letošním roce bude 
rovněž vybudován nový chodník 
na Charvátské ulici u centra CDU 
SPORT ve  Výškovicích,“ doplnil 
Daniel Jeřábek s tím, že se počítá 
také s dalšími souvislými i  lokál-
ními opravami chodníků v  řadě 
míst na  celém území městského 
obvodu.  (sed)

Bistro na radnici
V  budově radnice Ostravy-Jihu 

bylo loni v polovině prosince opět 
otevřeno bistro. Bufet s  rychlým 
občerstvením se nachází v  budo-
vě B a provozní doba bufetu bude 
v pondělí a ve středu od 7 do 17 ho-
din, v  úterý, čtvrtek a  pátek bude 
mít bistro otevřeno od 7 do 13 ho-
din.  (sed)

Znovuotevření pobočky
Pošta Ostrava 46

Dočasně uzavřená pobočka 
České pošty, s. p., která se na-
chází na  ulici Horní 1492/55 
v Ostravě- Hrabůvce, tel. kontakt 
954 270 046, je od 2. ledna 2019 
opět v provozu. 

Pobočka pošty bude široké ve-
řejnosti nabízet své služby s násle-
dující provozní dobou:
pondělí - pátek 
8.00 – 11.30; 12.30 – 18.00
Sobota 8.00 – 10.00

Po rozsáhlé rekonstrukci nabízí 
modernizovaná pobočka přepáž-
ky v novém designu a komfortnější 
klimatizovaný interiér včetně seze-
ní pro klienty v hale pro veřejnost. 
Obsluha klientů bude zajištěna 
na dvou univerzálních a jedné spe-
cializované přepážce s  individu-
álním diskrétním přístupem pro 
klienty využívající služby s  větší 
časovou náročností na  vyřízení 
jejich požadavků a přání. Samotná 
kancelář vedoucí pošty bude na-
šim klientům dostupná z haly pro 
veřejnost. 

Zákazníci budou moci na  po-
bočce pošty využívat kompletní 
služby České pošty, s. p. včetně slu-
žeb Czech POINTU, SAZKY, 
služeb Poštovní spořitelny, ČSOB 
pojišťovny, Českomoravské staveb-
ní spořitelny a ČSOB Penzijní spo-
lečnosti.  Česká pošta, s. p.

Koledy se zpívaly u vánočního 
stromu i v mateřské školce

Náš Jih ve  středu 12. prosince 
rozezněly vánoční melodie v rám-
ci akce Česko zpívá koledy. Poprvé 
to bylo už v 15.30 hodin na zahra-
dě MŠ Adamusova v  Hrabůvce. 
Za  doprovodu fl étnistů ze ZUŠ 
Leoše Janáčka si všichni přítom-
ní zazpívali a  na  závěr prostor 

rozzářili prskavkami. Perníčky 
a  CD s  Čertovskými pohádkami 
potěšila děti místostarostka pro 
oblast školství Dagmar Hrabov-
ská, která se také přidala ke spo-
lečnému zpívání.

V  plné parádě se koledy ro-
zezněly v  18 hodin u  vánočního 

stromu u kulturního domu K-Trio 
v  Hrabůvce. Tam si společně za-
zpívali dospělí a děti s Pěveckým 
sborem ostravských učitelek, 
fotbalisty a  20 fotbalovými do-
rostenci Baníku a vedením měst-
ského obvodu. 

 (gs)

FOTO / MARTIN GROBAŘ
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V prostoru před Uralem přibyla parkovací místa
 Veřejný prostor před obchodním střediskem na Jugoslávské 

ulici v Ostravě-Zábřehu prošel od srpna do listopadu zaslou-

ženou revitalizací. Zvýšila se estetizace místa i počet parko-

vacích míst.  Součástí stavby, za níž obvod zaplatil jedenáct 

milionů korun, bylo i doplnění nového mobiliáře a výsadeb.

Díky realizaci stavby s  názvem 
„Parkoviště a  předprostor objek-
tu na  ul. Jugoslávské, Ostrava-
-Zábřeh“ se tento veřejný prostor 
může pyšnit architektonickou 
kvalitou i   šestnácti novými par-
kovacími místy. Rekonstrukcí 
prošlo i  stávajících dvacet jedna 
parkovacích stání na  Jugoslávské 
ulici. Nově vytvořená parkovací 
stání se dopravně napojila novým 
sjezdem na  Tylovu ulici. Na  mís-
tě byly osazeny prvky městského 
mobiliáře v podobě pěti květináčů 
a dvanácti betonových prefabriko-

vaných kostek k sezení. K odděle-
ní prostoru pro pěší a parkovacích 
míst slouží dělící kovové sloupky, 
nechybí ani nové odpadkové koše.

„Místo krášlí i  zrestaurovaný 
„Květ“ od ak. sochaře Otto Cien-
cialy. Umělecké dílo pocházející 
z  přelomu 70. a  80. let minulého 
století jsme s  ohledem na  jeho 
havarijní stav nechali restauro-
vat v  sochařském ateliéru.   Nyní 
je již zpět jako součást nové kaš-
ny. Ta bude v  jarních a  letních 
měsících provozu využívat pro 
pohon čerpadla solární panel. 

Údržbu kašny zajišťují Technické 
služby Ostrava-Jih,“ uvedla mís-
tostarostka pro investice Hana 
Tichánková s tím, že k tomu, aby 

byla příjemná celá lokalita, je 
zapotřebí také zapojení soukro-
mých vlastníků objektu nákupní-
ho centra.  (gg)

FOTO / JIŽNÍ LISTY

Městský obvod chystá pasport technického stavu škol a školek
 V Komorním klubu se v prosinci v rámci pracovního 

setkání sešli ředitelé mateřských a základních škol našeho 

obvodu se zástupci zřizovatele v čele s místostarostkou pro 

školství Dagmar Hrabovskou. 

Přítomni byli rovněž zástupci 
z  oddělení kontroly a  interního au-
ditu, odboru investičního a  samo-
zřejmě také odboru strategického 
rozvoje, vztahů s veřejností, školství 
a  kultury. Prezentována byla řada 
informací o  připravovaných inves-

tičních akcích i o průběhu uskuteč-
něných veřejnosprávních kontrol, 
včetně upozornění na  pochybení, 
kterých je třeba se vyvarovat. Ře-
šily se samozřejmě i  aktivity škol 
v příštím roce, včetně zápisů do MŠ 
a ZŠ. Došlo také na rozdělení úkolů. 

„Do  konce ledna budeme získávat 
data k  revizi kapacit základních 
škol. Průběžně bude probíhat také 
pasport technického stavu škol, jak 
z  hlediska budov, tak venkovního 
prostoru. Aby bylo možno zodpo-
vědně rozhodnout o dalších investi-
cích, potřebujeme znát aktuální stav 
a  přednostně řešit situaci tam, kde 
je to dlouhodobě potřeba,“ uvedla 
místostarostka Dagmar Hrabovská. 
Potvrdila, že chce obvod věnovat 
pozornost zásadám vztahů mezi 

příspěvkovými organizacemi a zři-
zovatelem z hlediska platné legisla-
tivy, týkající se mimo jiné veřejných 
zakázek nebo nákupu a vyřazování 
majetku. Na konci porady popřála 
místostarostka vše dobré do roku 
2019. „Čeká nás náročný rok, ale 
věřím, že společně můžeme po-
sunout školství na  Jihu ve  všech 
směrech dopředu a především za-
jistit dětem kvalitní a příjemné zá-
zemí pro jejich vzdělávání,“ řekla. 
 (gg)

Na Šeříkové a Výškovické ulici se dá od prosince parkovat
 Na Jihu přibyla další parkovací místa - u Výškovické ulice 

to je 10 stání, na Šeříkové ulici pak 15 míst. Za vybudování 

obou parkovišť zaplatil městský obvod 3,5 milionu korun.

Na  rozšíření stávajícího parko-
viště na  Výškovické ulici se začalo 
pracovat na konci října, v prosinci už 
na ploše mohla parkovat první auta. 
Parkoviště rozdělila asfaltová komu-
nikace vedoucí středem a  navazu-
jící chodník ze zámkové dlažby byl 

ukončen u parkoviště varovným pá-
sem z reliéfní dlažby. Parkoviště bylo 
odvodněno a osazeno svislým a vo-
dorovným dopravním značením. 

„V  rámci stavby bylo nutno 
přesadit jeden strom, položit vět-
ší množství chrániček na  sítích, 

které v  místě stavby probíhají, 
a  došlo k  přesunu stání pro od-
padní nádoby,“ doplnil vedoucí 
investičního odboru úřadu měst-
ského obvodu Stanislav Šplíchal.

Zcela nové parkoviště na  místě 
starší zpevněné plochy na Šeříko-
vé ulici se začalo budovat na  za-
čátku listopadu a také zde tu první 
řidiči zaparkovali svá auta už kon-
cem roku. Patnáct parkovacích 

stání s  asfaltovým povrchem je 
lemováno betonovými obrubami 
s  žulovým dvojřádkem. V  rámci 
projektu se nově vydláždil chod-
ník pro pěší směrem na  Prosko-
vickou ulici, a to včetně varovných 
pásů, tvořených reliéfní zámkovou 
dlažbou červené barvy. Součástí 
prováděných prací byla přeložka 
kabelů pro veřejné osvětlení a od-
vodnění parkoviště.  (sed) 

FOTO / JIŘÍ URBAN
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Díky dotaci handicapovaní 
cvičili jógu a kouzlili v kuchyni

 Volný čas – aktivní rozvíjení schopností a dovedností žáků 

s handicapem - takový byl název projektu Základní školy U Hal-

dy 66 v Hrabůvce, který obdržel dotaci ve výši 20 000 korun 

od Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2018. 
Žáci si mohli vybírat z  nabídky 

zájmových kroužků, mezi oblíbe-
né kroužky patří Jóga a  Kouzlení 
v  kuchyni. Zájmové kroužky roz-
víjejí a  upevňují kompetence pro 
život – kompetenci učení, sociální, 
řešení konfl iktů, rozvíjí se hrubá 
i jemná motorika a komunikace. 

V  Józe je to o  soustředění, 
zklidnění, cvičení dle pokynů cvi-
čitelky – důležitá je relaxace. Žáci 
využívali zakoupených dek právě 
k relaxaci. 

V  Kouzlení v  kuchyni je důle-
žitá bezpečnost práce, vaření dle 
postupu, stolování, udržování 

pořádku, nácvik zacházení s myč-
kou, mikrovlnou troubou, in-
dukčním sporákem, výběr jídel, 
které jsou důležitá pro zdraví. Pro 
správné stolování a práci – škra-
bání brambor, zeleniny, zadělává-
ní těsta apod. jsme zakoupili stoly 
a židle a nechali zhotovit dlouhou 
pracovní desku. 

V  projektu jsme měli ještě Ko-
loběžkové a  cyklistické závody, 
které proběhly v  měsíci květnu, 
červnu. Z  vlastních zdrojů jsme 
zakoupili silniční barvu a  obno-
vu stezky zručnosti, kterou žáci 
vždy absolvují.  (zsuh)

V Hrabůvce je nové městské hřiště
 Další dětské hřiště vzniklo v Hrabůvce. Nachází se v are-

álu bytových domů v blízkosti Mitušovy ulice.

Už od začátku prosince se děti 
mohou vyřádit na  vertikálním 
kolotoči, lanové prolézačce s  ho-
rolezeckou stěnou, několika sklu-
zavkách a balanční lávce, nechybí 
houpadlo, houpačka na  listovém 
péru nebo oboustranná kreslí-
cí tabule. Na  ploše s  povrchem 
z  měkkého EPDM granulátu se 

nachází také pískoviště s  poklo-
pem.

„Součástí řešení venkovních 
zpevněných ploch je i nový mobiliář. 
U hřiště se nacházejí 4 lavičky bez 
opěradla, 4 koše se stříškou a také 
2 celokovové stojany na kola,“ uvedl 
vedoucí investic úřadu městského 
obvodu Stanislav Šplíchal.  (sed)

AREÁL dětského hřiště není oplocený a je celodenně volně přístupný.
 FOTO / ARCHIV ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU

Nalévali polévku pro potřebné
Sváteční hrachovou polévku 

v  rámci vánočních trhů na  Ma-
sarykově náměstí rozlévali se 
starostkou městského obvodu 
Moravská Ostrava a  Přívoz Zu-
zanou Ožanovou také náměstek 
ostravského primátora a zastupi-
tel Ostravy-Jihu Martin Štěpánek 
a  místostarosta našeho obvodu 
Zdeněk Hűbner. Čtyřicet litrů 
polévky uvařili zaměstnanci Ar-
mády spásy.  (red), FOTO / ARCHIV

Jedinečná příležitost vyjádřit se k plánovanému projektu 
v obvodu Ostrava-Jih. Dotazy vám zodpoví Kateřina 
Šebestová, náměstkyně primátora, projektant návrhu  
Jan Tachezy a za městský obvod Ostrava-Jih  
starosta Martin Bednář.

PROJEKT PARKU S JEZÍRKEM  

A KVĚTINAMI V OSTRAVĚ-HRABŮVCE

Zveme vás na veřejné setkání  
k tomuto projektu

15. ledna 2019 od 17 hodin
hlavní sál DK K-TRIO v Hrabůvce

Škola využívá nové hřiště 
na míčové sporty

  Žáci a učitelé Základní školy Volgogradská v Zábřehu se 

od poloviny prosince mohou těšit z nového hřiště na volej-

bal, nohejbal, házenou, streetball a malou kopanou. 

Stávající menší víceúčelové 
hřiště s  živičným povrchem bylo 
odstraněno a nahrazeno plochou 
na míčové sporty s umělou trávou 
lemovanou betonovým obrub-
níkem a  ochranným oplocením 
proti odlétání míčů. 

Hřiště je součástí areálu školy 
a  bude využíváno hlavně při vý-
uce. „Rádi bychom hřiště v  od-

poledních hodinách otevřeli také 
veřejnosti, ale závisí to na tom, zda 
se nám podaří vyřešit zabezpeče-
ní prostoru proti zničení,“ uvedl 
ředitel školy Jan Šebesta. Rekon-
strukce a  rozšíření hřiště přišlo 
radnici na 2,6 milionu korun.

„Podpora investic do  vybave-
ní škol a  školských zařízení pa-
tří k  prioritám a  dlouhodobým 
záměrům vedení městského 
obvodu. Věříme, že i  toto hřiště 
přispěje ke  zlepšení podmínek 
pro rozvoj talentovaných dětí 
a  žáků,“ uvedla místostarostka 
městského obvodu Dagmar Hra-
bovská, která má oblast školství 
na starosti.  (sed)

FOTO / ARCHIV ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU
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 Náš obvod zkrášlily další předzahrádky
 Díky pilným občanům a akci s názvem „1000 Kč na výsadbu květin před bytovými domy v rámci městského obvodu 

Ostrava-Jih“ byl obvod loni zase o něco hezčí.  

Radnice přispívala na  zkrášle-
ní předzahrádek již druhým 
rokem. Lidé mohli zakoupit saze-
nice, semena, cibule či hlízy pro 
výsadbu letniček, dvouletek, tr-
valek nebo keřů, ale i  potřebnou 
zeminu pro výsadbu a  hnojiva 
pro rostliny. K účtence bylo třeba 
k proplacení doložit také fotogra-
fi i před a po výsadbě.

„V prvním roce 2017 požádalo 
o  dar ve  výši 1000 korun celkem 
22 občanů, letos 27. Někteří 
obyvatelé dosazovali již založe-
né záhony před svými domy, ale 
převážná většina zakládala úplně 
nové překrásné záhony. Výjim-
ku jsme dali na  některé záhony, 
jako je osázený kruhový prostor 
v  Ostravě-Výškovicích, kde si 
obyvatelé domu nejen zkrášlili 

výhled z oken, ale také vyřešili ne-
ukázněnost řidičů a  přirozeným 
způsobem jim zamezili vjezdu 
na  plochu. Jiná žadatelka pojala 
své záhony jako dokonalené mís-
to k  relaxaci. Při první kontrole 
překrásně kvetly fl oxy a  maceš-
ky a  ze zakoupeného sortimentu 
rostlin bylo zřejmé, že zbytek 
pokvete až do  pozdního podzi-
mu,“  uvedla Veronika Staňková 
z odboru dopravy a komunálních 
služeb.

S  nápadem přišel bývalý mís-
tostarosta pro odbor dopravy 
a  komunálních služeb František 
Staněk. Líbí se i  jeho nástupci 
Zdeňku Hűbnerovi, který uvedl, 
že radnice plánuje fi nančně pod-
porovat předzahrádky i v příštím 
roce.  (gg)FOTO / ARCHIV ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU

Krásná tradice na Jihu: rozsvěcení vánočních stromů

FOTO / MARTIN GROBAŘ
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Jubilejní kolonie. Devadesátiletá dáma v dobré kondici
 Městský obvod Ostrava-Jih má další knihu mapující jeho historii. Tentokrát je zaměřena na Jubilejní kolonii. O tom, jak 

složitá byla práce na knize Jubilejní kolonie: 90 let dělnického sídliště v Ostravě-Hrabůvce, jsme hovořili s jedním z trojice 

autorů Petrem Přendíkem.

Kniha má tři autory. Proč? Ne-
stačil jeden kronikář městského 
obvodu?

Pokud mělo vzniknout dílo 
kvalitní, nemohl jsem zdaleka 
psát o  Jubilejní kolonii sám. Vý-
běr spoluautorů padl na  ta nej-
lepší jména. Jelikož kolonie byla 
stavěna od  20. let Vítkovickými 
železárnami, nemohli jsme vy-
brat někoho kompetentnějšího 
než Radomíra Seďu, který dlouhá 
léta pracoval v podnikovém archi-
vu Vítkovic. Zároveň se již dříve 
zabýval problematikou minulosti 
této kolonie. Martin Strakoš z os-
travské pobočky Národního pa-
mátkového ústavu zase na kolonii 
pohlíží v  knize svým odborným 
okem zaměřeným na urbanismus 
a architekturu zástavby, zařazuje 
kolonii a  její podobu do  širšího 
kontextu architektury a doby.

Jak dlouho trvala práce na kni-
ze?

Samotná „čistá práce“ trvala 
od června do listopadu, ale psaní 
předcházelo dlouhé období sběrů 
materiálů, zejména z  rodinných 
alb, kronik či vzpomínek žijících 
pamětníků. Právě vzpomínky po-
važuji za to nejcennější, co v kni-
ze otiskujeme, neboť ty jsou jinak 
nezachytitelné. Největší část tak-
to zhmotněné paměti tvoří texty, 
které vznikly na základě vzpomí-
nání Antonína Blažka, který se 
narodil v  Hrabůvce v  roce 1928, 
byl opravdovou studnicí minu-

losti. Bohužel, v  létě nás opustil 
a očekávaného křtu se nedočkal.

Co bylo při její tvorbě nejsloži-
tější?

Pro mě osobně je vždy nejsloži-
tější dát hromadě informací něja-
ký řád, seřadit vše logicky za sebou 
tak, aby to bylo pochopitelné pro 
nezasvěceného čtenáře. Náročná 
byla práce s  grafi kem Martinem 
Zálesným, protože každá úpra-
va hotového textu s  přiřazenými 
obrázky vizuálně rozhodila celou 
kapitolu a Martin musel začít zno-
va. Když jsem to spočítal, na knize 
se fyzicky nějakým dílem podílelo 
celkem 22 osob, bylo třeba všech-
ny tyto osoby nějak zkoordinovat, 
obejít, což bylo náročné na čas. 

Co nejzajímavějšího jste se o ko-
lonii dozvěděli?

Myslím si, že jako autoři jsme ne-
objevili něco tak závratného, aby-
chom o  tom ještě nevěděli, každý 
z nás tří už má s výzkumem lokality 
dřívější zkušenosti. Pro mne bylo 
překvapením náhodné objevení 
slavné osobnosti, která žila v domě 
u  dnešního Komorního klubu – 
jednalo se o  Františka Nováka, 
který v kolonii žil před 2. světovou 
válkou a po jejím vypuknutí přešel 
přes libanonský Bejrút a  Francii 
do  Anglie, kde se „zapsal“ u  RAF 
jako letištní mechanik. Překvape-
ním pro mne bylo objevení fotogra-
fi ckých snímků z roku 1932, která 
nám poskytla Jana Bergmanno-

vá, jedna z  obyvatelek Hrabůvky. 
Na fotografi ích je zachycen průvod 
DTJ na Jubilejní ulici a na svém hři-
šti v místech dnešní ulice Dvoulet-
ky. Nenávratná historie!

Změnil se váš pohled na kolonii 
během práce na knize?

Určitě ano. Člověk přeci jen zís-
kal nové poznatky od svých kolegů, 
pamětníků a v hlavě se vám spojily 
nové myšlenky. Martin Strakoš 
zařadil kolonii do evropského kon-
textu výstavby dělnických sídlišť, 
do proudů architektury i do tvorby 
Arnošta Kornera, která má v Ostra-
vě řadu svých realizací. Zajímavé je, 
že jeho stavby se většinou nachází 
v původní podobě a v udržovaném 
stavu. Patrně to svědčí o architekto-
vých kvalitách. Vzpomeňme třeba 
na  Nesselrothovy domy u  zastáv-
ky Karolina či na  úřednické domy 
stojící u  nevzhledného nadjezdu 
na Rudné ulici ve Vítkovicích.

Čím je Jubilejní kolonie tak uni-
kátní? Je to opravdu ostravský 
unikát, nebo se to jen tak říká 
v kontextu Jihu?

Jak řekl na křtu Martin Strakoš 
– kolonie není až tak unikátním 
dílem, zaujme, na rozdíl od jiných 
kolonií, svým nepravidelným 
uspořádáním. Samotná podoba 
fasád domů, dělení oken či ozdo-
by se již v  době výstavby Jubilej-
ní kolonie ohlížely do  minulosti. 
Všechny prvky evokují doznívající 
19. století, a  ne moderní 20. či 

30. léta. Možná ale právě díky své 
zdobnosti pohlížíme na  dělnické 
sídliště jako na  téměř zámecké 
prostředí.

Čím se domy v  kolonii lišily 
od tehdejší ostravské zástavby?

Myslím si, že právě svou podo-
bou a  uspořádáním. Většina os-
travských a  karvinských kolonií 
byla stavěna podle typizovaných 
projektů v  jednoduché řádkové 
zástavbě, což v  případě kolonie 
v  Hrabůvce neplatí. Co však bylo 
obdobné – třeba zahrádky a chlív-
ky, kde obyvatelé mohli pěstovat 
plodiny a chovat drobné zvířectvo.

A  jak to vypadá v  současném 
kontextu? Domy jsou památ-
kově chráněny, takže možná 
nevyhovují bydlení moderního 
člověka. Vy sám bydlíte v jednom 
z domů. Jak se vám tam žije?

Myslím si, že byty po  rekon-
strukci naprosto vyhovují požadav-
kům moderní doby. Žiji v nejmladší 
části kolonie, která nabízí prostor-
né byty, které byly ještě ovlivněny 
funkcionalistickým rozvržením 
z 30. let, ačkoliv se stavěly na přelo-
mu let 40. a 50. let. Lokalita kolonie 
je klidná, tichá, v neděli ráno je zde 
klid jako na  venkově. Obyvatelé 
opět oživují dvory mezi domy, za-
čínají se starat o okolí svého domu. 
Na  kráse kolonii ubírá přemíra 
osobních automobilů a dopravních 
značek, ale jinak je devadesátiletá 
dáma v dobré kondici.   (sed)

AUTORSKÝ TÝM (zleva): Martin Strakoš, Petr Přendík, Radomír Seďa, grafi k Martin Zálesný s obyvatelkou Jubilejní kolonie Evženií Blažkovou, která 
knihu také pokřtila.  FOTO / MARTIN GROBAŘ
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Hravé tvoření v MŠ Rezkova
V naší mateřské škole byl od dub-

na do října 2018 realizován projekt 
zaměřený na  oblast výtvarné vý-
chovy. Hlavním cílem bylo motivo-
vat rodiče k  zapojení se do  aktivit 
MŠ, nabídnout a ukázat jim smys-
luplné využití volného času. 

V  rámci tohoto projektu se 
uskutečnila v  jednotlivých třídách 
workshopová odpoledne pro děti 
s  rodiči, kde výsledkem jejich spo-
lečného tvoření byla spousta zají-

mavých prací, které si děti odnesly 
na  památku domů. Dále byly vy-
hlášeny a  zorganizovány výtvarné 
soutěže s  tematikou „Vítej, léto!“ 
a „Barvy podzimu“, ve kterých měly 
děti možnost využít různé výtvar-
né materiály, pomůcky a  techniky. 
Bylo jim umožněno pracovat indivi-
duálně nebo ve skupinkách. Všichni 
účastníci soutěží byli odměněni věc-
nou cenou. Vernisáže soutěžních 
prací měly pozitivní ohlas ze strany 
zákonných zástupců dětí. 

Děti si rozvíjely výtvarné vy-
jadřování a  estetické cítění. Pří-
nosem pro každé dítě byl zážitek 
z  vlastní tvorby a  radostná pra-
covní atmosféra. Při společných 
činnostech se nám podařilo roz-
víjet pozitivní vztahy mezi zákon-
nými zástupci dětí a  učiteli MŠ. 
Projevený zájem o  projektové 
aktivity se stal dobrou reklamou 
naší mateřské školy.  Za všechny 
děti a jejich rodiče děkujeme!

Projekt byl realizován s fi nanč-
ní podporou statutárního města 
Ostravy. 

Dana Davidová

 41. ročník Memoriálu E. Hadamczika
Kategorie U11 MFK Vítkovi-

ce dosáhla skvělého úspěchu, 
když skončila na  druhém místě 
kvalitně obsazeného 41. ročníku 
Memoriálu Evžena Hadamczika. 
Kluci za  sebou nechali takové 
týmy jako AC Milán, West Ham 
United FC, Dynamo Kyjev a dal-
ší. V  konfrontaci se zvučnými 
soupeři naše mládež nejenže ne-
propadla, ale dokonce se prosa-
dila až do fi nále. Jádro týmu tvoří 
žáci ze ZŠ Klegova 27.  (kl) FOTO / ARCHIV ZŠ KLEGOVA

Když se vaří s láskou…

Tímto článkem bychom chtěli 
informovat veřejnost, že se ve škol-
ních jídelnách dá vařit opravdu 
chutně. Samozřejmě nikdy nevy-
hovíte všem. Vše je na  personálu 
jídelny. Máme to štěstí, že náš per-
sonál vaří s láskou. Řídíme se pra-
vidlem nikdy nevydám jídlo, které 
bych sama nesnědla.

Někdy není opravdu jednodu-
ché jídelníček sestavit. Musíme 
dodržovat daná pravidla spotřeb-
ního koše. To znamená plnit ur-
čité množství daných potravin, 
jako jsou luštěniny, brambory, 
zelenina, ovoce, mléčné výrobky, 
maso a mléko, a postupně zařazo-
vat nové zdravé potraviny, jako je 

bulgur, quinoa, pohanka… Děti 
mají strach vše nové ochutnat, 
a proto tyto potraviny přidáváme 
do jídla tak, aby dětem chutnalo. 

Myslím, že se nám to daří. 
O  tom svědčí i  navýšení počtu 
strávníků, a to i z řad veřejnosti.

Občas zařadíme i  jídla, jako je 
hamburger nebo plněná tortilla. 
Vše je ale připraveno zdravěji. 
Spousta čerstvé zeleniny, námi 
připravené maso a  ochucený 
dresink z yofreshe.

My pro děti vaříme 
a přitom se bavíme.

Když vaříme s láskou,
děti si vždy mlasknou. 
Veselá parta z Volgogradské 6B

Projekt Záložka do knihy spojuje školy
Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

a Slovenská pedagogická knižnica 
v  Bratislave vyhlašují k  Meziná-
rodnímu měsíci školních knihoven 
2018 9. ročník česko-slovenského 
projektu pro základní školy a  os-
miletá gymnázia Záložka do knihy 
spojuje školy: Pohádky, bajky, po-
věsti a příběhy neznají hranice.

Cílem  česko-slovenského pro-
jektu je navázání kontaktů mezi 
českými a slovenskými základními 
školami a osmiletými gymnázii a 
podpora čtenářství prostřednictvím 
výměny záložek do knih. Žáci z Čes-
ké republiky vytvoří záložku do kni-
hy, na které libovolnou technikou 
ztvární téma česko-slovenského 
projektu Pohádky, bajky, pověsti 
a příběhy neznají hranice, a vymění 
si ji se žáky z  přidělené partnerské 
školy z  České republiky. Výměnu 

záložek mohou školy využít k  na-
vázání spolupráce, kontaktů nebo 
k poznávání literatury, historie, kul-
tury, regionálních zvyků či života ve 
Slovenské republice a zároveň i jako 
průřezové téma do Školního vzdělá-
vacího programu nebo jako součást 
školního projektu.

Na konci měsíce října jsme ob-
drželi obálku s barevnými záložka-
mi do knih, které vyráběli žáci ZŠ 
a MŠ Pod Papiernou 1 z Bardejo-
va. Zároveň nám poslali také jejich 
školní časopis Plamienok. Naše 
škola na oplátku vyrobila s  žáky 
6.C a 8.A záložky do knih s  moti-
vem „Perníčka“ z  pohádky Shrek 
a poslala žákům na Slovensko. 

Doufáme, že se záložky budou 
líbit a nadále budeme se ZŠ a MŠ 
Bardejov v kontaktu.

 ZŠ Fr. Formana

Základní škola Fr. Formana získala dva certifi káty
 Základní škola Františka Formana 45 si v říjnu osobně pře-

vzala na Národní konferenci ERASMUS+/eTwinning 2018 v Plzni 

certifi káty eTwinning Quality Label 2018 za 2 úspěšné projekty, 

realizované ve školním roce 2017/2018.

Do projektu Amazing year 
byla zapojena třída 6. B  v rám-
ci výchovy k  občanství, žáci na 
projektu pracovali celý školní 
rok. Cílem bylo připomenout 
si mezinárodní a evropské dny. 
Prostřednictvím zajímavých ak-

tivit, které si navzájem s partnery 
vytvářeli, se žáci zdokonalovali 
nejen v anglickém jazyce, ale také 
v dovednostech v práci s ICT ná-
stroji a v neposlední řadě se učili 
spolupráci mezi sebou navzájem. 
S  partnery z  Turecka probíhala 

komunikace výhradně v  anglic-
kém jazyce.

Projekt e-Grammatik... ein-
fach zusammen! měl žákům 
ukázat, že i gramatika se dá 
učit zajímavě a nemusí být vždy 
nudnou součástí výuky cizího 
jazyka. Projekt byl realizován 
ve třídě 9. B v  rámci předmětu 
německý jazyk. Našimi  online 
partnery po celý školní rok byli 
žáci  z Finska, Itálie, Maďarska 
a Řecka. Kromě zajímavých 

úkolů a aktivit žáci několikrát 
komunikovali s  partnery pro-
střednictvím chatu v  rámci 
TwinSpace. Do zemí našich 
partnerských škol také putova-
ly před vánočními svátky malé 
upomínkové předměty. Za tento 
projekt naše škola navíc získala i 
Evropský certifi kát kvality.

Všem zapojeným žákům i za-
hraničním partnerům patří velký 
dík. 

Petra Lasotová

FOTO / ARCHIV 
ZŠ VOLGOGRADSKÁ

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Výsledky v základní skupině: 
MFKV - Górnik Zabrze 7:0, FK 
Dynamo Kyjev 2:2, AS Trenčín 2:3, 
SK Slavia Praha 2:0, West Ham 
United FC 3:3, ETO FC Györ 5:1.

Čtvrtfi nále: MFKV – AC Sparta 
Praha 4:0

Semifi nále: MFKV – West Ham 
United FC 3:2 p.k.

Finále: MFKV – FC Baník Ostrava 2:3

Celkové pořadí: 1. FC Baník Ostra-
va, 2. MFK Vítkovice, 3. West Ham 
United FC, 4. FK Dynamo Kyjev 
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Kuchařky ze ZŠ Provaznická získaly ocenění
Na  Střední škole společného 

stravování v  Hrabůvce proběhlo 
29. října ve  velkém sále vyhod-
nocení III. etapy projektu města 
„Školní jídelny zdravě a  chutně“. 
Rada města rozhodla o  ocenění 
školních jídelen za  poskytování 
dietního stravování. Mezi oce-
něné patřily i  paní kuchařky ze 
školní jídelny ZŠ Provaznická, 
které převzaly z  rukou náměst-
ka primátora Vladimíra Cigán-
ka diplom, drobné dárky a  šek 
na částku 14  000 korun. Za jejich 
obětavou práci jim patří velký dík.

V rámci programu, kde si účast-
níci vyslechli přednášku lékařky 
Kateřiny Cajthamlové, známé mo-
derátorky pořadu „Jste to, co jíte“, 
ale i  vystoupení Michaely Reme-
šové z  Krajské hygienické stanice 
v  Ostravě a  nutriční terapeutky 
Dagmar Kovářů, proběhla také 
výměna zkušeností a dobré praxe 
mezi kuchaři ze ŠJ Kojetín a Vace-
novice, kteří připravili velmi chut-
né a  zdravé pokrmy a  degustaci 
s využitím regionálních surovin.

Libuše Přikrylová,
 ředitelka ZŠ Provaznická FOTO / ARCHIV ZŠ PROVAZNICKÁ

Házenkářky hledají hráčky a brankářku
Nejúspěšnější dívčí míčový 

sport v Ostravě – házená Hrabův-
ka-Zábřeh, hledá do  svých řad 
brankářku ročníku narození 2002 
a  mladší. Trénink je každé úterý 
a čtvrtek od 17.00 do 18.30 hodin. 
Družstvo je složeno z nových dívek 
– hráček. Oddíl je držitelem mis-
tra ČR a  je vítěz Moravskoslezské 
ligy ve starších žačkách, mistr ČR 
v mladším dorostu a pravidelný fi -
nalista mezinárodních soutěží. 

Hledáme dále dívky ročníku 
narození 2002 a  mladší, které 
mají svou sportovní zkušenost, 
jsou pohybově a  silově zdatné. 
Výška je výhodou, ale ne pod-
mínkou. Nově zapojené slečny by 
nám pomohly v  již rozehraných 
soutěžích. Chceme opět uspět 
v  našem regionu a  postoupit 
do  národních a  mezinárodních 
soutěží, včetně republikových 
lig. Tým se připravuje na  vstup 

do  ligy mladších dorostenek. 
Zkušenosti z volejbalu jsou vítá-
ny, ale zároveň jsou vítána děv-
čata bez zkušeností, s  odvahou 
vstoupit do  našeho v  tento mo-
ment neúplného týmu.

Kontakty pro případné dotazy: 
Tomáš Bárta, 
tel. 777 733 947, 725 583 282, 
e-mail: handball@email.cz, 
www.hazenahrabuvka.cz. 

 (tb)

Zdokonalovací kurzy 
plavání pro děti

Jeden z  nejlepších plaveckých 
klubů v České republice, Klub pla-
veckých sportů Ostrava, pořádá 
od  září 2018 plavecké zdokona-
lovací kurzy pro děti městského 
obvodu Ostrava-Jih. Kurzy pro-
bíhají každé pondělí odpoledne 
v bazénu při ZŠ A. Kučery pod ve-
dením zkušených trenérů klubu. 
Nabídku a  přihláškový systém, 
který otevíráme 1. ledna 2019, na-
leznete na webové stránce http://
plaveckekurzyostrava.cz/.

„Protože jsme v  září zazna-
menali poměrně velký zájem 
dětí v obvodu Ostrava-Jih o naše 
kurzy, rád bych všechny zájem-
ce upozornil, že od  února ote-
víráme nové kolo těchto kurzů. 
Protože provozujeme plavecké 
kurzy na  celém území Ostravy 
i  mimo ni, náš plavecký klub 
zaznamenal v  posledním roce 
rapidní nárůst členské základ-
ny dětí, což svědčí o  tom, že 
dokážeme dětem poskytnout 
dobrou zábavu a  zároveň zvýšit 
všeobecné povědomí rodičů  o 
nutnosti zvládnutí základních 
plaveckých dovedností již v dět-
ském věku. Zájemcům nabízíme 
možnost věnovat se i závodnímu 
plavání.“

Jan Pala, předseda klubu

Finále ŠkoFL
V Heřmanově Městci se 30. lis-

topadu konalo republikové fi nále 
Školní futsalové ligy děvčat. Náš 
region reprezentoval tým dívek 
ze ZŠ Klegova 27. Tradičně patří 
ve fi nále k  nejlepším, tentokrát 
okusil hořkost porážky až ve fi ná-
lovém souboji s  favorizovanými 
Pardubicemi, a to v  poměru 0:1. 
Konečné 2. místo je skvělým úspě-
chem. Nejlepší brankářkou turna-
je se stala Anežka Zelenková ze ZŠ 
Klegova. Blahopřejeme!   (kl)

Vědecký čtyřboj notně potrápil studenty
 Pro studenty vyššího stupně gymnázií, kteří se zajímají o fy-

ziku, matematiku, biologii a chemii, se 27. listopadu konala v pro-

storách Gymnázia Ostrava-Zábřeh soutěž Vědecký čtyřboj. 

Klání mělo 3 části. V  té první, 
praktické, se soutěžící museli po-
prat s  lecčím. Například biology 
potrápila izolace DNA z vlastních 
buněk ústní dutiny a  na  fyziky 
čekal index lomu vody. Po  pro-
kousání se všemi pokusy se sou-
těžící těšili, že si „odpočinou” 
u  teoretické části. K  jejich (snad 
příjemnému) překvapení však 
musely jejich mozkové závity jet 

na  plné obrátky. Následovalo fi -
nále soutěže – úniková hra. V  té 
organizátoři uvěznili nebohé 
soutěžící do  temné místnosti, 
a  zatímco v  předchozích dvou 
disciplínách bojoval každý sám 
za  sebe, v  poslední zkoušce mu-
seli všichni táhnout za jeden pro-
vaz. Po  opravení a  vyhodnocení 
všech částí už zbývalo pouze vy-
hlásit vítěze. Soutěž ovládl tým 

Wichterlova gymnázia složený 
ze studentů sexty ve  složení Jan 
Lukovský, Jiří Močkoř, Vojtěch 
David a  Vojtěch Mohelník, kteří 
strčili své starší oponenty hravě 
do kapsy. Za nimi na druhém mís-
tě skončil tým studentů z  gym-
názia v  Hlučíně a  na  třetím pak 
tým gymnázia z  Krnova. Velké 
poděkování patří hlavně Adamu 
Starečkovi, studentovi 8. ročníku 
Gymnázia v  Ostravě-Zábřehu, 
a  Jaromíru Mielcovi, studentovi 
Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy, bez kterých 
by soutěž nikdy nevznikla.  (as)

FOTO / ARCHIV SOUTĚŽE
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V ČEM BYDLÍME

Naše bytové domy – výškové dvojdomy T06B-OS 70
 V tomto článku načneme novou kategorii panelových 

domů, a to domy výškové. Oproti věžovým domům postrá-

dají některé typické prvky, jako třeba téměř čtvercový pů-

dorys, okna směřující do všech světových stran a zejména 

dvojici výtahů. Pojem dvojdům označuje samostatně stojící 

dům o dvou vchodech (sekcích, adresách). 

Jsou v Hrabůvce a Výškovicích
Výškové dvojdomy T06B-OS 70 

najdeme v  našem obvodě na  dvou 
místech. Hrabůvka má v  okolí 
K-Tria uskupených pět dvojdomů 
T06B-OS 70, šestý dvojdům se na-
chází opodál, u sjezdu na Místeckou 
ulici. Šestý dům je nejlépe viditelný 
z frekventované ulice Dr. Martínka, 
možná právě proto dostal mírně 
odlišný vzhled, konkrétně jakési 
falešné podlaží či chcete-li abnor-
málně vysokou atiku, která jej činí 
opticky ještě o podlaží vyšším. Pak-
liže nepočítám falešné podlaží, má 
dům, stejně jako zbylých pět domů 
u K-Tria, 14 nadzemích podlaží. To 
ve  Výškovicích mají všechny dvoj-
domy výšku 10 nadzemních pod-
laží. Výškovické dvojdomy jsou 
v  počtu osmi kusů rozprostřeny 
na  východní straně sídliště, napří-
klad na ulici 29. dubna. 

Konstrukce
Konstrukční systém T06B dává 

těmto domům jasnou skladbu 
nosných zdí. Vězte, že všechny 
příčně umístěné stěny (kolmo 
k  oknům) jsou nosné. Výjimku 
tvoří pouze příčky mezi spížními 
komorami a kuchyněmi. Neméně 
důležitou roli hrají i  tzv. ztužující 
stěny, ty jsou naopak v podélném 
směru, často tvoří stěnu mezi dvě-
ma sousedními byty. Nosné a ztu-
žující stěny mají tloušťku 200 mm, 
nenosné příčky pak 80 mm. Kon-
strukční soustava T06B-OS 70 se 
začala zavádět na začátku 70. let, 
na  což odkazuje i  číslice v  jejím 

názvu. Někdy byla soustava ozna-
čována jako T06B-OS – nový typ.

Architektura se povedla
Architektonicky povedenější 

jsou domy ve  Výškovicích. Díky 
své nižší podlažnosti působí 
oproti vyšším domům stejného 
typu v  Hrabůvce vyváženějším 
dojmem. Domy ve  Výškovicích 
zaujmou i  svým nesymetrickým 
průčelím, kdy chybí jeden krajní 
sloupec lodžií. Na  jednu stranu 
to vypadá hezky, ale krajní byty 
tak přišly o  lodžii. Krajní slou-
pec chybí i  na  některých domech 
v  Hrabůvce. Tím nejvýraznějším 
prvkem, díky kterému výškovické 
dvojdomy nad těmi z  Hrabůvky 
na  poli architektury vyhrávají, je 
průběžná lodžie v posledním pod-
laží. Ta dům výškově ukončuje, 
zpestřuje a příjemnou formou mu 
tak přidává na  rozmanitosti. Pro 
domy v obou lokalitách jsou shod-
né architektonické prvky typické 
pro tento typ panelových domů 
– ustoupené meziokenní pilířky, 
předsazené panely se schodiš-
ťovými okny a  mírně ustoupené 
přízemí. Okna jsou klasická troj- 
a  dvoudílná, paneláková otočná 
okna se zde ještě nevyskytovala. 

Můžete utéct k sousedům
U  výškových domů je velmi 

důležitá požární bezpečnost, ze-
jména ve  společných prostorech 
a  únikových cestách. Dvojdomy 
T06B-OS 70 v  tomto směru vy-
hovují, neboť jejich schodiště je 

prosklenými dveřmi odděleno 
od  chodeb s  byty.  Schodiště je 
také přímo odvětráváno okny 
v  mezipatrech. Na  každém pod-
laží se nachází požární hydrant 
a suchovod. Původní výtahy byly 
z  nehořlavých materiálů (kov) 
a  jejich šachta byla vybavena 
kouřovou klapkou – daly se tedy 
použít i v případě požáru, k tomu 
jim pomáhal i  oddělený elektric-
ký okruh. Velmi důležitým pro-
tipožárním opatřením jsou tzv. 
průchozí podlaží – některá pod-
laží mají upravenou dispozici tak, 
aby jimi vedla chodbička do sou-
sedního vchodu. Díky tomu se 
lze v  případě požáru v  nižších 
patrech evakuovat z těch vyšších 
do sousedního vchodu. 

Neobvyklé řešení bytů
Na  půdorysu typického podla-

ží si můžete prohlédnout sklad-

bu bytů jednoho z  dvojdomů 
v  Hrabůvce. Velkou zajímavostí 
je řešení spíží ve  větších bytech, 
které nejsou řešeny tradiční for-
mou skříně, nýbrž formou ko-
mory, do  které můžete vstoupit. 
Zajímavým řešením je i oddělené 
rozmístění koupelny a  toalety, 
kdy každá část je na opačné stra-
ně chodby. Příjemným prvkem 
je schování umakartových jader 
za  betonové příčky, umakart zde 
sloužil jen jako izolace proti stří-
kající vodě. Některé domy do-
konce namísto umakartů užívaly 
keramické obklady. V průchozích 
podlažích mají byty odlišné dis-
pozice, stejně jako v  posledních 
podlažích výškovických domů – 
tyto byty a  další informace k  do-
mům najdete v  rozšířené verzi 
tohoto dílu na www.historie.ova-
jih.cz.

Marian Lipták

PŮDORYS typického podlaží dvojdomu T06B-OS 70.  KRESBA / MARIAN LIPTÁK

VARIANTA pro Hrabůvku má 14 nadzemních podlaží.  FOTO / ARCHIV AUTORA 



17 www.ovajih.cz

HISTORIE

Rudná ulice: spojnice mezi východem 
a západem Ostravy

 Po 2. světové válce vyrůstala na území Ostravy nová sídliště, 

která vznikala na původním okraji městského území, stranou 

historických komunikací. S rozšiřující se zástavbou bylo po-

třebné přebudovat dosavadní zastaralou komunikační síť. 

Již od  50. let minulého století 
byly historické silnice nahrazo-
vány moderními komunikacemi 
–   mezi ty nejdůležitější patřila 
Frýdecká, Místecká a  Rudná uli-
ce.

Dopravní generel
Začátek 60. let 20. století zna-

menal pro vývoj osobní dopravy 
zásadní změnu. Začalo se ve vel-
ké míře rozšiřovat vlastnictví 
osobního automobilu, zejména 
u  obyvatel měst. Ani Ostrava 
nebyla výjimkou. Vládní usnese-
ní č. 183/1959 ukládalo velkým 
městům Československa vytvořit 
podmínky pro zabezpečení dal-
šího rozvoje dopravy. Ostrava si 
nechala vytvořit tzv. dopravní ge-
nerel, tedy studii, jež se zabývala 
možnostmi rozvoje ostravské 
dopravy. Dokument zpracoval 
v  letech 1960–1964 Dopravo-
projekt Brno. Městské komuni-
kace byly v dokumentu rozděleny 
podle důležitosti do  skupin A, B 
a  C. Mezi komunikace třídy A, 
které měly zajistit spojení Ostra-
vy s  jejím okolím a  vůbec s  ost-
ravskou aglomerací, patřily ulice 
Rudná, Bohumínská, Orlovská, 
Frýdecká a Místecká. Zároveň se 
zde řadil městský okruh, jenž byl 
tvořen Rudnou, Plzeňskou, Ma-
riánskohorskou, Bohumínskou 
a Frýdeckou ulicí. 

Rudná ulice
V roce 1965 byl brněnský Dra-

hoprojekt postaven před roz-
sáhlý úkol – zajistit projektovou 
dokumentaci pro stavbu Pro-
dloužené Rudné (jméno získala 
podle překladiště železné rudy 
Vítkovických železáren). Touto 
realizací měla být dokončena již 
zčásti vybudovaná magistrála 
(budována od  roku 1953) spo-
jující ve  směru východ–západ 
nejrozsáhlejší obytná centra Po-
ruby a  tzv. Jižního města s  prů-
myslovými aglomeracemi VŽKG 
a  NHKG. V  listopadu  1966 byla 
zahájena stavba  Prodloužené 
Rudné. Ústředním investorem se 
stal Severomoravský krajský ná-
rodní výbor Ostrava. Generálním 
dodavatelem stavby byly určeny 
Dopravní stavby n. p.  Olomouc, 
závod Ostrava. Harmonogram 

výstavby byl stanoven na  pouhé 
čtyři roky. Bylo otázkou, zdali 
jediný generální dodavatel – zá-
vod Ostrava – zvládne tak velkou 
stavbu v  termínu dokončit. Pra-
covníci štábu stavby, který měl 
zajistit plynulost budování Rud-
né silnice, se totiž museli potýkat 
s nejedním problémem: s poddo-
lovaným územím, se zakládáním 
mostů na  poddolovaném území, 
přemostěním řeky Odry a  želez-
nice ad.

Stavba silnice
Samotné slavnostní zahájení 

stavby Rudné se konalo v  led-
nu 1967. Stavba byla rozdělena 
do  čtyř stavebních úseků, které 
se nacházely mezi ostravskými 
ulicemi Plzeňská a  17. listopadu. 
Část Rudné ulice byla vedena 
po  umělých náspech. Kubatura 
potřebné zeminy nemohla být za-
jištěna převozem z  výkopových 
prací na  jiných úsecích Rudné, 
které vedly v  zářezu, proto bylo 
využito prohořelého materiálu 
z haldy dolu Šverma. Spolu s hal-
dovinou byly do náspu nasypány 
i  netříděné strusky a  elektráren-
ský popílek. Práce na  převážení 
zeminy zabraly 25 měsíců, během 
nichž bylo přesunuto 1 300 000 m3

zeminy. Po  kvantitativní strán-
ce patřila výstavba nové Rudné 
k  ojedinělým stavbám ČSSR. 
Jednalo se o  silnici dálničního 
typu mimoúrovňově křižující 
betonovými a  ocelovými mosty 
ostatní komunikace, železnici 
i  řeku Odru. Ve  své době se jed-
nalo o silnici s nejpokrokovějšími 
technickými parametry, včleně-
nou do terénu tak, aby nepůsobila 
v prostoru města rušivě. 

Mosty
Na  novém úseku Rudné bylo 

vybudováno 12 mostů. Most přes 
řeku Odru, který spojuje břehy 
Svinova a  Zábřehu, byl vybudo-
ván pomocí tzv. milánských stěn, 
které byly zapuštěny do  hloub-
ky 19 m pod úroveň terénu, a  to 
s  ohledem na  budoucí projekt 
průplavu Dunaj–Odra. Most 
přes Odru o  délce 121 m a  most 
přes košicko-bohumínskou drá-
hu o  délce 110 m byly prvními 
mosty svého konstrukčního typu 

v  Československu (ocelové skříň-
kové nosníky + horní ocelová 
mostovka). Ocelová konstrukce 
přes železnici se montovala rok, 
most přes Odru šest měsíců. Most 
přes košicko-bohumínskou dráhu 
byl dokončen 30. září 1970. Mos-
ty mimoúrovňového křížení nad 
Rudnou (Výškovická a Plzeňská 
ulice) byly typické vkusně řeše-
nými stojkami pilířů. Celkem bylo 
nad Rudnou postaveno šest tako-
vých mostů o celkové délce 300 m.

Dokončení stavby
Prodloužená Rudná ulice 

mezi Porubou a  Jižním městem 
byla  dokončena 6. října 1970, 
a jak hlásal dobový tisk, „byl tím 
splněn socialistický závazek ko-
lektivu stavby a  závodu Ostrava 
k 25. výročí osvobození Českoslo-
venska“. Stavba byla dokončena 
dva měsíce před plánovaným ter-
mínem dohotovení. Rudná ulice 
měla mezi Porubou a  Plzeňskou 
ulicí dvě vozovky o  dvou pru-
zích, které byly fyzicky odděleny 
– využívala tedy parametrů pro-

storového uspořádání dálnice. 
V  dalším průběhu nebyly dvou-
pruhové vozovky rozděleny, což 
bylo dáno okolím silnice – vilová 
čtvrť Zábřeh-Družstvo a přilehlá 
část Vítkovic nenabízely mnoho 
prostoru – i  tak zde bylo několik 
domů demolováno. Rudná ulice 
zde přecházela v někdejší část uli-
ce Zengrova. Podél Rudné ulice 
byly vybudovány autobusové za-
stávky se zajímavými betonový-
mi  dekorativními stěnami podle 
návrhu Josefa Krejčiříka z Brna.

Nová Rudná
Projekt Prodloužené Rudné byl 

na  počátku 21. století opět ote-
vřen – od roku 2010 se staví nová 
Prodloužená Rudná, která má 
propojit stávající Rudnou se sil-
nicí 1/11, jež směřuje do  Opavy, 
potažmo do Hradce Králové. Ani 
po  sedmi letech vlivem táhlých 
sporů není 6,6 km dlouhý úsek 
silnice hotový . Více informací 
o  aktuálním projektu naleznete 
www.prodlouzena-rudna.cz.

Petr Přendík

Výstavba Rudné v číslech (1966–1970)

SJEZD z Výškovické ulice do Rudné, březen 1976.  FOTO / ARCHIV MĚSTA OSTRAVY

délka stavby – 8,1 km
rozpočet – 296 687 000 Kčs
mostní objekty – dvanáct o celkové délce 500 m
objem přemístěné zeminy – 1 300 300 m3

objem položeného asfaltobetonu – 230 000 m3

délka obrubníků – 37 000 m
délka ocelových svodidel – 6 600 m
délka silničního zábradlí – 2 800 m
hmotnost ocelových konstrukcí mostů – 2 700 tun
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DK Akord se chystá na oslavy 60. narozenin
  Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje uděluje ka-

ždoročně významným institucím uznání za přínos našemu 

kraji. V roce 2018 se mezi nejlepšími objevil i Akord - dům 

kultury v Ostravě-Zábřehu, který letos oslaví 60 let od své-

ho vzniku. O tom, co se chystá, jsme hovořili s ředitelkou 

Akordu Darinou Daňkovou.
Letos Akord oslaví 60. naroze-
niny. Jak se je chystáte oslavit?

Dům kultury v  Ostravě-Zá-
břehu je nejstarším kulturním 
domem v  naší metropoli. Slav-
nostně byl otevřen 22. února 
1959 a  od  té doby našimi brana-
mi prošly miliony návštěvníků. 
Oslavovat tedy budeme náležitě. 
Ve  stejnou dobu jako my slaví 
i Český rozhlas Ostrava a HC Vít-
kovice Ridera své 90. narozeniny. 
Díky těmto „kulatinám“ vznikl 
společný projekt 90-60-90. Tak-
že se nám to krásně propojuje 
do  těchto „sexy“ číslovek. První 
velkou akcí bude Výroční ples 
90-60-90 v  Akordu s  bohatým 

programem právě v  den našich 
únorových narozenin. Na  plese 
bychom zároveň chtěli pokřtít 
první publikaci o  zábřežském 
domu kultury. V neděli 3. března 
všechny tři instituce připravují 
dny otevřených dveří. V průběhu 
roku Akord připomene své šede-
sátiletí také výstavou, besedami, 
setkáními a řadou dalších akcí. 

Akord mají lidé spojen hlavně 
s  kulturou a  vzděláváním. Vy 
toho pro obyvatele Jihu nabízíte 
daleko více.

To máte pravdu. Jsme skutečně 
multikulturní, společenské a kon-
gresové centrum. Naší výkladní 

skříní jsou na jedné straně kultur-
ní aktivity, tzn. divadla, koncerty, 
klubové pořady, akce pod širým 
nebem, kurzy. Na  druhé straně 
jsou pro nás důležité obchodní 

aktivity, tzn. pořádání akcí na klíč 
pro naše klienty. V plesové sezoně 
nabízíme až 22 plesů. Vánoční ve-
čírky počítáme na  desítky. Pyšní 
jsme na variabilitu prostor – pro-
najmout si můžete salonky pro 
10 až 60 osob i  větší sály až pro 
530 osob. Zajišťujeme komplexní 
služby pro nejrůznější konferen-
ce. Pořádáme i  charitativní akce, 
například Cyklosvětlušku. Je toho 
opravdu hodně.

Jsme na  začátku dalšího roku. 
Jak hodnotíte ten minulý?

Už rok předchozí jsme pova-
žovali za  jeden z nejúspěšnějších 
co do  počtu akcí, návštěvníků, 
ekonomiky. A  skvělé je, že rok 
2018 byl ještě lepší! Zrovna ne-
dávno mě potěšila slova jednoho 
z našich obchodních partnerů, že 
podle něj patříme k  nejlépe fun-
gujícím domům kultury na Mora-
vě. Taková slova uznání se hezky 
poslouchají.   (sed)

ŘEDITELKA AKORDU Darina Daňko-
vá s oceněním, které toto kulturní 
a společenské zařízení získalo 
od Moravskoslezského kraje.
  FOTO / ARCHIV AKORDU

Fotografi cká soutěž zná své vítěze
V  DK Akord v  Ostravě-Zábřehu 

proběhla 6. prosince vernisáž fo-
tografi í, na  které byli vyhodnoceni 
nejlepší fotografové devátého roč-
níku fotosoutěže Příroda kolem nás. 

Záštitu nad fotosoutěží pře-
vzal hejtman Moravskoslezského 
kraje Ivo Vondrák, dále starosta 
městského obvodu Ostrava-Jih 
Martin Bednář a  krajská zastu-
pitelka Lenka Fojtíková. Foto-
soutěž pořadatelsky zajišťovala 
Asociace středoškolských klubů 
ČR, a to za fi nanční podpory Úřa-
du městského obvodu Ostrava-

-Jih, Asociace středoškolských 
klubů ČR z. s., stavební fi rmy 
SDS komplexní stavby s.r.o., fi r-
my Deichmann s.r.o. a paní Len-
ky Fojtíkové.  Petr Seidler

1. místo nad 18 let - Hana Kupková: 
Na sklonku dne

1. místo do 18 let - Adam Koleda: 
Čmelák

3. místo nad 18 let - Jiří Szűcs: Baletka

Na Letecké ulici přibyly stromy a růže
Další zeleň přibyla v  Hrabůvce. 

Odbor dopravy a komunálních slu-
žeb – správa veřejné zeleně, nechal 
v  rámci akce „Regenerace veřejné 
zeleně na ul. Letecké“ vysadit 17 ku-
sů stromků dřínu obecného (Cor-
nus mas) s  podsadbou 200 kusů 
růží svraskalých (Rosa rugosa). 

„Tato výsadba byla provedena 
za  dřeviny, které byly v  minulosti 
odstraněny v  rámci rekonstrukce 
inženýrských sítí na této ulici. Jed-
ná se o  dřeviny s  malým kořeno-
vým systémem, který nepoškozuje 
v blízkosti vedené inženýrské sítě,“ 
vysvětlil Daniel Jeřábek, vedoucí 
odboru dopravy a  komunálních 
služeb Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih.  (sed)

Krátce

Poradna o kojení
Zveme těhotné maminky na 

bezplatné vzdělávací setkání 
s laktační poradkyní a dulou, 
které se uskuteční ve středu 23. 
ledna od 9.15 hodin v poradně 
Cesta těhotenstvím (Českobra-
trská 13). Dozvíte se, jak se na 
kojení připravit již v těhotenství, 
co je to samopřisátí, jaké jsou 
nejčastější mýty o kojení.  V pří-
padě  zájmu se přihlaste předem 
(e-mail: poradna@dlanzivotu.
cz, mobil: 605  32  92  32). Více 
na www.dlanzivotu.cz.  (ik)

Školička v Hrabové 
V Hrabové od ledna 2019 

otevírá Školička Šídlo - dětská 
skupina pro 12 dětí od 1 do 6 
let. Pracujeme s prvky Montes-
sori pedagogiky, nepoužíváme 
plasty. K tomu je nám pomáhá 
přírodní hřiště s blátivou ku-
chyňkou a lesním domkem. 
Protože přijímáme i maličké 
děti, umožňujeme i krátkodo-
bou docházku. Zároveň vás 
zveme na zahradní hraní každé 
pondělí a čtvrtek od 9 hodin.

Kateřina Trávníčková, ředitelka

FOTO / ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU
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Mladí fotbalisté již druhým rokem studují na Akademii 
FC Baník Ostrava sídlící v ZŠ B. Dvorského

 Když se řekne Baník Ostrava, většina lidí si vybaví prvo-

ligový fotbal, legendární hráče, stadion Bazaly i slavné mo-

menty z nedávné či starší historie klubu, jako byla vítězství 

v lize nebo pohárové zápasy. 
Věděli jste ale, že tento slavný 

klub má v  poslední d obě výraz-
nou vazbu i na náš obvod? Zhru-
ba před rokem a půl, v září 2017, 
si totiž Baník vybral Základní 
školu B. Dvorského 1 v  Bělském 
Lese jako místo vzdělávání svých 
dorostenců. Byl zde otevřen prv-
ní ročník Akademie FC Baník Os-
trava, v níž 23 mladých fotbalistů 
studuje čtyřletý maturitní obor 
ekonomika a sport s povinně vo-
litelným předmětem fotbal. 

Při slavnostním otevření tří-
dy přišly mladé hráče pozdravit 
špičky vedení Baníku, majitele 
klubu Václava Brabce nevyjíma-
je. „Dneska si plním sen,“ zahájil 
svou řeč Václav Brabec a  popsal 
hlavní záměr akademie, který spo-
čívá ve výchově mladých fotbalistů 
tak, aby se snadněji zapracovali 
do ligového mužstva. „Jde o to, aby 
se nám talenty v  době středoškol-
ských let neztrácely,“ doplnil spor-
tovní ředitel mládeže Petr Mašlej.

V  letošním školním roce 
do akademie nastoupil další první 
ročník, nyní čítající 18 studentů.

Výhodou sportovní třídy je to, 
že hráči spolu můžou studovat 
i  trénovat, vyučovací i  sportovní 
aktivity jsou organizovány s  my-
šlenkou co největší efektivity. 

Umožněny jsou tak například 
dvoufázové tréninky, které zahr-
nují mimo jiné dopolední kondiční 
a silovou přípravu. Přímo v budo-
vě školy pak sídlí i  tým trenérů, 
takže může s hráči kdykoli komu-
nikovat a  plnit řadu sportovních 
nebo organizačních úkolů.

A proč si Baník pro své hráče vy-
bral právě ZŠ B. Dvorského? Škola 
má totiž nadstandardní sportovní 
vybavení v podobě dvou tělocvičen, 
haly nebo posilovny, také prostory 
tříd, odborných učeben či dvou jíde-
len jsou více než velkorysé. Navíc je 
škola v dosahu Bělského lesa i areá-
lu Vista, kde se konají tréninky.   

„Velmi mě těší přítomnost 
baníkovských tříd v  naší škole. 
Představuje to pro nás nejen pres-
tižní záležitost, ale také možnosti 
dalšího rozvoje,“ uvedl v této sou-
vislosti ředitel ZŠ B. Dvorského 

Miloš Kosík. „Základní školu 
a  akademii propojujeme celou 
řadou aktivit, jako jsou ukázkové 
hodiny tělesné výchovy pro žáky 
na  prvním i  druhém stupni, au-
togramiády, debaty, hodiny čtení 
pro děti na národní škole a další,“ 
upřesnil ředitel a  připomněl na-
příklad loňskou návštěvu legen-
dárního hráče Baníku nebo AC 
Milán Marka Jankulovského. 

„Nelze opominou rovněž eko-
nomické přínosy spolupráce, na-
příklad nové vybavení posilovny, 
permanentky na fotbal pro děti i ro-
diče a jiné,“ uzavřel ředitel Kosík.  

Na  celém projektu se kromě 
Baníku a  ZŠ B. Dvorského po-
dílejí také město Ostrava, obvod 

Ostrava-Jih, Moravskoslezský 
kraj a  Obchodní akademie Kar-
viná, které poskytují fi nanční 
a materiální podporu, respektive 
středoškolské know-how. 

Jan Goj

Fotbalový turnaj O pohár města Ostravy 2018 se opět vydařil
  Již 7. ročník turnaje O pohár města Ostravy během sobo-

ty 17. listopadu ve sportovní hale na Dubině nabídl kvalitní 

obsazení, napínavé souboje a spoustu dětské radosti. To 

vše pod dohledem zástupců MFK Vítkovice a města Ostravy 

a velké účasti rodičů.
Slavnostní zahájení turnaje 

pro kategorii U13 provedla ná-
městkyně primátora za  odbor 
školství a sport pro město Ostra-

va Andrea Hoffmannová společ-
ně s Davidem Pfl egerem, členem 
sportovní rady města Ostravy, 
a  předsedou představenstva 
MFK Vítkovice a. s. Pavlem Fi-
lipčíkem.

Poté už se mohl naplno roz-
běhnout kolotoč zápasů za  účasti 
týmů z  ČR, Slovenska a  Polska. 
„Utkání měla výbornou úroveň, jež 
byla kvalitním obsazením. Naše 
mužstvo v  této konfrontaci herně 
obstálo a konečné šesté místo v cel-
kovém pořadí je hlavně důsledkem 
toho, že se klukům nedařilo stře-
lecky,“ zhodnotil sobotní výkony 
hlavní organizátor a šéftrenér žáků 
Vítkovic Jan Laslop.

Z  celkového vítězství se moh-
li radovat žáci ze Žiliny, kterým 
za  tónů písně We are the cham-
pions předávali ocenění vedou-
cí odboru školství a  sportu pro 
město Ostrava Sylva Sládečková 

společně s  místostarostou Jihu 
Janem Dohnalem a členem před-
stavenstva MFK Vítkovice a. s. 
Romanem Galačem. 

Martin Hruzík

AKADEMII FC Baník Ostrava podporuje i náš městský obvod. Třídu fot-
balových nadějí navštívil také legendární hráč Baníku a AC Milán Marek 
Jankulovski.  FOTO / ARCHIV ŠKOLY

info

Výsledky MFK Vítkovice: 
MFK Frýdek-Místek 0:0, 
SFC Opava 0:3, SK Sigma Olo-
mouc 2:1 (Pilař 2), BTS Rekord 
Bielsko-Biala 0:0, Górnik Zabrze 
1:1 (Buczek), MŠK Žilina 0:4, 
SK Slavia Praha 4:5 (Juřeník 2, 
Pavlík, Pilař).

Celková tabulka: 

1. MŠK Žilina 18b., 2. SK Sigma 
Olomouc 15b., 3. BTS Rekord 
Bielsko-Biala 14b., 4. SK Slavia 
Praha 13b., 5. SFC Opava 6b., 
6. MFK Vítkovice 6b., 
7. MFK Frýdek-Místek 4b., 
8. Górnik Zabrze 4b.
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Chci, aby Jih nebyl jen místem, kam se cho-
dí přespat, ale byl místem, kde se dobře žije. 
Mým cílem je vytvořit centra čtyř místních 
částí, která budou sloužit pro setkávání a spole-
čenský život svých obyvatel. Věřím, že prvním 
krokem bude revitalizace náměstí u Železňáku 
a  další budou následovat. Abychom s  radostí 
procházeli veřejným prostorem, který nebu-
de  zanedbaný a  v  němž se nebudou povalovat 
nepřizpůsobiví občané. Chci, aby obyvatelé 
obvodu měli dostatek vhodných míst pro spor-
tování a pro dovádění se svými dětmi,  ale měli 
i  možnost navštívit krásné kulturní akce. Chci 
i  nadále pracovat na  projektu participativního 
rozpočtu, tak aby se do něj zapojila větší část na-
šich obyvatel a společně ukázali vedení radnice, 
co jim schází a jakým způsobem by o veřejných 
penězích rozhodli oni sami. Protože Společně 
tvoříme Jih. A já věřím, že to má smysl.  

Chci především zefektivnit práci radnice. 
Moje představa je, aby radnice městského ob-
vodu fungovala jako vstřícný pomocník a rád-
ce pro občany, kteří v něm žijí. Obávám se, že 
ne všichni pracovníci úřadu chápou svou prá-
ci jako službu občanům. Chci se tedy zasadit 
o to, aby radnice byla a fungovala pro lidi a ne 
naopak. Plánů mám spoustu, zejména bych se 
chtěl podílet na aktivní komunikaci s občany 
a  zlepšení spolupráce na  úřadě napříč všemi 
odbory, tak aby všichni tahali za jeden provaz.

Jsem si vědom toho, že není možné se za-
vděčit všem a  že 4 roky nemusí na  realizaci 
mých plánů stačit. Přesto se chci pokusit o to, 
aby každý občan měl možnost nejen sdělit 
svůj názor na  dění v  obvodě, ale zároveň se 
i podílet na jeho rozvoji.

Děkujeme všem našim voličům! Naším cí-
lem je být stranou a politiky, kteří místo osob-
ních sporů v zastupitelstvu budou prosazovat 
takové návrhy a  změny, které pomohu naší 
městské části. Chceme dát jasný signál nejen 
občanům na  Jihu, ale také celému městu, že 
Jih je místo, které nenecháme padnout! Naší 
prioritou jsou pro následující roky strategické 
investice - chceme připravit každý rok jednu 
zásadní investici (nad 50 mil.). Stabilizovat 
školství a přicházet se „smart” řešeními, kte-
rá zvýší spokojenost občanů v obvodu.

Vážení občané, rád bych Vám poděkoval 
za Vaši podporu a důvěru projevenou v komu-
nálních volbách. Velmi si cením všech Vašich 
hlasů, které jste ve  volbách věnovali KSČM. 
Jako zastupitel městského obvodu Ostrava-
-Jih a občan starého Zábřehu se budu nadále 
snažit v této rodné části prosadit více investic, 
a to do nových parkovacích míst, oprav chod-
níků, zchátralých podchodů a cest, pokračo-
vat v modernizaci starého hřbitova, napojení 
Samaritánské s Plzeňskou a zavedení bezdo-
platkové zóny v  oblasti ubytovny Hulvácká 
a odkoupení tohoto objektu. Starý Zábřeh si 
to velmi zaslouží.

Chceme přispět k větší otevřenosti a infor-
movanosti radnice, kde vidíme nedostatky. 
Budeme iniciovat zveřejňování dokumentů 
ve  větší míře, než se děje nyní. Považujeme 
za důležité dělat věci komplexně, proto chce-
me prosazovat aktivnější komunikaci mezi 
obvodem a  občany, ale i  uvnitř úřadu. Jako 

zastupitelé i  občané budeme sami iniciovat 
změny, pomáhat šířit osvětu a  navrhovat ře-
šení. Víme, že zaběhnuté pořádky se často 
mění ztuha. Ale pokud chceme rozvíjet ob-
vod, musíme jít příkladem a  hledat správné 
cesty. Sledujte nás na FB a webu.

V  prvé řadě bychom chtěli ještě jednou 
poděkovat všem voličům, kteří nás podpořili 
v komunálních volbách. Právě v Ostravě-Jihu 
se totiž začal psát příběh Leča, když se před 
čtyřmi lety dostala k  moci skupina nových 
politiků hnutí ANO spolu s  ČSSD a  KDU-
-ČSL a  my občané Jihu jsme okusili arogan-
ci moci. Věříme, že s novým vedením se tyto 
praktiky už opakovat nebudou a  naopak se 
konečně začne něco pro obvod dělat. LEČO 
– Lepší a  čistá Ostrava bude přísnou a  kon-
struktivní opozicí, která bude pečlivě hlídat 
kroky vedení Jihu.

Nejprve bych tímto rád poděkoval všem, 
kteří nám důvěřují a dali nám ve volbách svůj 
hlas.

Mezi naše vize a  plány patří výstavba 
nových parkovacích míst, obnovení zdra-
votnické pohotovosti a  vyřešení problémů 
s ubytovnami mimo jiné zřízením bezdoplat-
kových zón.

Budeme usilovat o zřízení bezplatné právní 
pomoci pro seniory a tělesně postižené.

Nedovolíme umísťování imigrantů do obec-
ních bytů a  budeme i  nadále přímo pomáhat 
občanům v  těžkých životních situacích pro-
střednictvím naší poslanecké kanceláře.

Zdeněk Hűbner

zastupitel

Ostravak

Radim Ivan

zastupitel

ODS

Tomáš Raždík

zastupitel

SPD

Eliška Ulehlová

zastupitelka

LEČO

 Zeptali jsme se

Byli jste zvoleni do zastupitelstva na další 4 roky. Jaké jsou vaše vize a plány, které byste chtěli za tuto 
dobu v našem městském obvodu Ostrava-Jih uskutečnit?

Hana Tichánková

místostarostka

ANO 2011

Jan Gara

zastupitel

KSČM

Pavlína Nováčková

zastupitelka

Piráti
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SOCIÁLNÍ OBLAST

V našem městském obvodu jsou desítky seniorů, kteří v tomto období 
přijímají gratulace k dožitým osmdesáti a více letům. S radostí se při-
pojujeme a všem jubilantům přejeme zdraví a dny prožité v pohodě.

V prosinci oslavili významné výročí:

Anežka Vajdová 100 let

Karel Navrátilík 98 let

Marie Bednářová 98 let

Vladimír Šteif 97 let

Jaroslav Bolek 92 let

Lubomír Kolomazník 91 let

František Muroň 90 let

Anna Kušová 90 let

Božena Gondková 85 let

Marta Vysocká 85 let

Marie Macurová 85 let

Marie Heiserová 85 let

Bohuslav Menkina 85 let

Libuše Vránová 85 let

Miloslava Gelnarová 85 let

Anna Hábelová 85 let

Anežka Langrová 80 let

Hedvika Kurzová 80 let

Oĺga Hudcová 80 let

Mikuláš Michňa 80 let

Irena Mokrošová 80 let

Jiřina Mutinová 80 let

Drahomíra Doležalová 80 let

Vladislav Janík 80 let

Milým oslavencům přejeme pevné zdraví

Mikulášská nadílka v senior klubu

Prosincový Senior klub Akord 
se nesl v  duchu čertovsko-mi-
kulášském, vánoční atmosféru 
navodilo vystoupení dětí MŠ 
Mitušova. Seniorům se předsta-
vili   a  krásné vánoční svátky po-

přáli místostarostové Jan Dohnal 
a  Zdeněk Hűbner, který losoval 
opravdu bohatou tombolu. Sou-
částí programu byla prezentace 
posledních akcí senior klubu 
a Šárka Zubková se Zdeňkem Ka-
čorem obdrželi kytici od  seniorů 
jako poděkování za to, že se právě 
jejich klub stal nejlepším v  celé 
Ostravě. „Velmi si toho vážíme, 
je to pro nás velký závazek do dal-
ších let,“ uvedla Šárka Zubková. 
Z dobrovolných příspěvků senio-
ři v průběhu celého roku nasbírali 
5  578 korun, které věnovali Mo-
bilnímu hospici Ondrášek.  (šz)

Spirála plní sny lidem s duševním onemocněním
  Služby duševně nemocným lidem poskytuje organizace 

Spirála už 15 let. Dvě ze tří jejích pracovišť sídlí v našem 

městském obvodu včetně v červnu otevřené terénní sociál-

ní služby. Radnice Jihu také pravidelně podporuje činnost 

Spirály fi nančně formou dotací.

Spirála zaměstnává lidi s  du-
ševním onemocněním, kteří mají 
změněnou pracovní schopnost. 
Plníe jim sny tím, že jim nabízí 
práci, která po  všech stránkách 
zkvalitní jejich životy. Člověk, 
který si na sebe umí a může ales-
poň částečně vydělat, má ze sebe 
hned lepší pocit…

„Duševní nemoc není mentální 
retardace, jak se veřejnost často 
mylně domnívá. Jedná se o  one-
mocnění, které vzniká v  průbě-

hu života. S  inteligencí ale nemá 
nic společného. Přicházejí k nám 
ti, kteří chtějí svůj život změnit, 
a  my jim nabízíme příležitost. 
Mohou zde pracovat např. na své 
připravenosti ke  vstupu do  za-
městnání. Ve  Spirále nabízíme 
zaměstnání v  chráněných pod-
mínkách na  přípravě cateringů, 
v údržbě zeleně, na obsluze v Ka-
fárně v Porubě nebo v šicí dílně,“ 
přibližuje zástupce Spirály Eva 
Krestová. 

V  listopadu Spirála spustila 
kampaň Splnit si svůj sen na pod-
poru zaměstnávání v  cateringu. 
Výtěžek z prodeje výrobků popu-
tuje na  koupi auta, které umožní 
doručit catering více spokojeným 
zákazníkům. 
Zeptali jsme se našeho kolegy 
Vládi, co pro něj práce ve Spirá-
le znamená:

„Když jsem do  Spirály přišel, 
vedoucí mě učili samostatnosti 
a jak zvládat emoční situace. Ča-
sem se chci posunout o  nějaký 

ten level výše, ale stále se mám co 
učit...  Jsem teď už zaměstnanec 
a  vedoucí se spoléhá na  mou sa-
mostatnost, abych byl příkladem 
pro všechny. Mám kolem sebe 
nejen fajn vedoucí, ale i  kolegy, 
na které se mohu spolehnout.”

Spirálu můžete podpořit např. 
nákupem na  e-shopu Spirály. 
Najdete zde rozmanité a  origi-
nální dárky: plecháček, zrcátka, 
kávu, čaj, blok a  výhledově se 
nabídka rozšíří o  další výrobky 
s  logem kampaně #splnitsisvuj-
sen. Zakoupením krásných dár-
ků uděláte radost sobě i  lidem 
se zkušeností s  duševní nemocí. 
E-shop „Splnit si svůj sen“ na-
leznete na  webové adrese www.
spirala-ops.cz/splnit-si-svuj-sen.

Daniel Milich

V ADVENTNÍM ČASE navštívily děti z Mateřské školy Mitušova 90 v za-
stoupení třídy Berušky a pěveckého sborečku My(tu)šáci Klub seniorů 
v KD Akord.  FOTO / JIŘÍ URBAN

Klub Hola – mimoškolní aktivity 
pro sociálně znevýhodněné děti

 Klub Hola vznikl za podpory cíleného projektu již na pod-

zim roku 2016 a v současné době jej navštěvuje přes tucet 

dětí z rodin s nízkým socioekonomickým statusem. 

Mimoškolní aktivity v  rámci 
klubu se konají každý čtvrtek pod 
vedením studentů sociální peda-
gogiky z Vyšší odborné školy so-
ciální, Ostrava, a to v prostorách 
Hotelového domu Vítek v  Ostra-
vě-Hrabůvce. 

Děti žijící v  hotelových do-
mech a ubytovnách mající nízký 
sociální status ve  společnosti, 
jejich rodiče často nedokážou 
dostatečně naplňovat a  zajišťo-
vat kulturně vzdělávací, volno-
časové a  zájmové potřeby svých 
dětí, a  ty mohou být náchylné 
ke  vzniku sociálně-patologic-
kých jevů, jako je záškoláctví, 
gamblerství, alkoholismus, 
drogová závislost aj. V  komerč-
ních ubytovnách většinou není 
dostatek vhodných prostor pro 
zájmovou, herní, vzdělávací 
a  kulturní mimoškolní činnost 
dětí. Cílem projektu je tedy 
umožnit těmto dětem trávit kva-

litněji volný čas v  příjemném 
a  bezpečném prostředí dětské 
klubovny a  umožnit jim tak, 
pod odborným pedagogickým 
vedením, realizaci nejrůzněj-
ších aktivit, aktivně vypomoci 
s plněním domácích úkolů a zá-
roveň je něčemu novému naučit. 

Děti, pravidelně docháze-
jící do  klubu, jsou velmi sna-
živé, na  každý další čtvrtek se 
těší a  je vidět pozitivní změnu 
jak ve  školním prospěchu, tak 
v  jejich chování a  komunikaci. 
V  rámci klubu děti nacvičují 
i kulturní vystoupení, např. k Vá-
nocům. Několikrát tak potěšily 
v předvánočním čase nejen seni-
ory v  Sanatoriu Jih, ale také své 
rodič a zástupce obce, a to přímo 
v  budově Vítku. Přínosem pro-
jektu je dlouhodobá dobrovolná 
praxe studentů a  rozvoj vzdě-
lávaní dětí ze sociálně slabého 
prostředí.  (red)
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Kulturní dům K-TRIO  

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

Společenské akce 
6. a 13. 1. - 17.00, 20. a 27. 1. 
- 17.30 
TANEČNÍ VEČERY 
Živá hudba, pro příznivce společen-
ského tance se skupinou DOMINO. 
Vstupné 50 Kč /v ceně vstupenky je 
konzumace 20 Kč/, předprodej KD 
K-TRIO. 

25. 1. v 19.30 
VALAŠSKÝ BÁL 
Hraje cimbálová muzika IRŠAVA, 
ŠAJTAR A FOLKLORNÍ SOUBOR 
MORAVA vás roztančí valašskými 
tanci. Vstupné 180 Kč, předprodej KD 
K-TRIO, Ostravainfo!!!

Dětem
27. 1. - 10.00 
POHÁDKOVÝ KARNEVAL 
Zábavný pořad pro děti s klaunem 
Hopsalínem. Vstupné 60 Kč, předpro-
dej KD K-TRIO.

Vzdělávání, relax, kurzy
17. 1. - 17.30 
ROk 2019 Z POHLEDU ASTROLOGIE
Co nám přinese rok 2019 z pohledu 
astrologie, poodhalí Anna Kudelová. 
Dle postavení planet v horoskopu 
budeme usuzovat na změny, které 
v novém roce nastanou, rozebere-
me zásadní společenská témata, 
se kterými budeme konfrontováni, 
a budeme hledat odpovědi na důleži-
té celosvětové otázky. 
Vstupné 60 Kč, předprodej KD 
K-TRIO.

23. a 24. 1. - 8.00–13.30
Soutěžní projekt ŘEMESLO MÁ 
ZLATÉ DNO
Pro žáky devátých tříd základních 
škol se na interaktivních stanovištích 
prezentují konkrétní řemesla. Pod 
odborným vedením si žáci ověří 
vlastní předpoklady pro různorodé 
odborné činnosti. Soutěží přihlášená 
šestičlenná družstva. Pro nesoutě-
žící žáky je připravený doprovodný 
program. 
Podrobné informace na www.kzoj.cz, 
Ingrid Červeňová, tel.: 596 721 488, 
731 472 996

23. 1. - 8.45 
Soutěžní projekt KDO ZNÁ A UMÍ, 
TEN SI PÍSKÁ
Interaktivní soutěž v odborných 
a řemeslných dovednostech pro 
desetičlenná družstva žáků osmých 
tříd základních škol. Nutná přihláška. 
Podrobné informace Ingrid Červeňo-
vá, tel.: 596 721 488, 731 472 996.

27. 1. - 9.00–14.00
OČNÍ JÓGA
Teoretický základ, fungování oka, 

anatomie, souvislost zraku a vnitř-
ních orgánů dle tradiční čínské 
medicíny a dle ájurvédy, výživové 
doporučení a byliny pro dobrý zrak. 
Procvičíte osvědčené techniky růz-
ných terapeutů a jógových učitelů. 
Jógové ásany ovlivňující zrak, decho-
vé techniky na zlepšení zraku a kon-
centrační techniky pro ostré vidění. 
Nedělním seminářem vás provede 
Romana Farna.
Cena 600 Kč, předprodej KD K-TRIO.

31. 1. - 15.00 
Mozkocvična 
Nenechte zahálet své šedé buňky 
mozkové. Na kurzu si zábavnou 
formou procvičíme paměť pomocí 
kvízů, her, testů a cvičení. V ceně 
pitný režim a veškeré materiály. 
Nutná rezervace vstupenek. Cena 
kurzu 350 Kč/7 lekcí, jednotlivě 
60 Kč/1 lekce. Program je spolufi -
nancován z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje.

2. 1. – 31. 1. - 8.00–18.00
ZÁPIS DO KURZŮ 
Kurzy pro děti: Výuka hry na kyta-
ru, saxofon, keyboard, akordeon, 
Kreslení a malování, Břišní tance, 
Hip Hop, Disco dance, Taneční klub 
MINI, Cvičení pro maminky s dětmi, 
Folklorní soubor Malá Morava, Jóga 
pro předškolní děti

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

Vzdělávací semináře: Výuka anglic-
kého a německého jazyka, Shambal-
la 1024 I. a II. stupeň, Harmonizace 
čaker pomocí svící a krystalů,  Pra-
najama - dechové techniky pro jogíny 
i nejogíny, Astrologie pro začáteční-
ky, Intuitivní kresba a malba, Základ-
ní principy tradiční čínské medicíny, 
Výuka hry na kytaru, saxofon, akor-
deon, keyboard, Výuka improvizace 
a skladby.

Výstavy
VÝTVARNÉ PRÁCE STUDENTŮ 
vystavuje AVE ART Ostrava, soukro-
má Střední umělecká škola a Základ-
ní umělecká škola, s.r.o. – Restaura-
ce K-TRIO

STO LET ČESKOSLOVENSKA - 
vystavuje AVE ART Ostrava, soukro-
má Střední umělecká škola a Základ-
ní umělecká škola, s.r.o – Galerie 
K-TRIO

Nabízíme prostory k realizaci výstav. 
Informace na tel. čísle 596 739 225.

Komorní klub

Velfl íkova 8
Ostrava-Hrabůvka 
tel. 596 739 107
www.kzoj.cz
www.facebook.com/kdktrio

16. 1. - 18.00 
KOLOBĚŽKOU PO ASII 
Skutečný příběh o cestovateli, 
který objíždí svět na své koloběž-
ce. Po projetí Jižní Ameriky se 
rozhodl projet i ostatní kontinenty, 
a tak se vydal do Asie. Cesta dlouhá 
7 850 km a trvající sedm m ěsíců, 

Nový rok v programech Kulturního zařízení Ostrava-Jih
 Noblesní vstup do nového roku 2019 slibuje Kulturní 

zařízení Ostrava-Jih novoročním koncertem Andrého Rieua 

v kině Luna. 

Majestátní budova Sydney 
Town Hall dodá koncertu překrás-
nou a vzrušující atmosféru. André-
ho bude doprovázet jeho milovaný 
Orchestr Johanna Strausse, se kte-
rým vystupuje již více než 30 let.
Navíc maestro na  pódiu přivítá 
vzácné hosty z  řad prvotřídních 
sopranistek a platinových tenorů. 

Ani v novém roce nebude chybět 
pozvánka do  kina Luna na  zpož-
děný přímý přenos MET. Opera 
F. Cilea – Adriana Lecouvreur 
vznikla v  koprodukci s  londýn-
skou Royal Opera House, Covent 
Garden, Gran Teatre del Liceu 
v  Barceloně, Vídeňskou státní 
operou, San Francisco Opera 
a Ĺ Opéra National de Paris. Anna 
Netrebko bude poprvé na  jevišti 
Metropolitní opery zpívat titulní 
roli v  příběhu slavné francouz-
ské herečky z  18.  století, která se 
zamilovala do  válečného hrdiny 
Maurizia v  podání Piotra Bec-
zały. Cileovu tragédii hudebně 

nastudoval Gianandrea Noseda 
a režíroval Sir David McVicar, kte-
rý v inscenaci použil funkční repli-
ku barokního divadla. 

Další fi lmovou italskou lahůd-
ku připravuje „Cinema italiano“, 
ve  kterém se Paolo Sorrentino 
vrací do  kin s  velkolepým provo-
kativním komediálním dramatem 
Oni a Silvio. Herec Toni Servillo 
tentokrát ztvárňuje Silvia Ber-
lusconiho – notoricky známého 
miliardáře, skandalistu, mediál-
ního magnáta a  dlouholetého 
předsedu italské vlády, jenž se 
proslavil zejména svým excent-
rickým způsobem života a zhýra-
lými večírky. 

V souvislosti s premiérou nové-
ho severského thrilleru Složka 64 
se v kině Luna připravuje mrazivé 
„lednové dánské speciálo“, kri-
mi série policejního Oddělení Q 
podle bestsellerů Jussiho Adler-
-Olsena. Připomene všechny od-
ložené případy nerozlučné trojice 

- věčně znechuceného detektiva 
Carla, jeho kolegy Assada a  se-
kretářky Rose. 

Před 25 lety vstoupil do  kin 
jeden z  milníků světové kinema-
tografi e, Schindlerův seznam 
režiséra Stevena Spielberga. 
Film, který získal sedm Oscarů, 
patřil k  nejsilnějším příběhům 
o  holokaustu, které kdy vznikly. 
Film promítáme u příležitosti to-
hoto výročí a  symbolicky na  při-

pomínku Mezinárodního dne 
obětí holokaustu, který připadá 
na neděli 27. ledna. 

A  to opět zdaleka není všech-
no, čeká na  vás v  lednu spousta 
dalších zážitkových a  inspirativ-
ních programů, stačí si jen vy-
brat na  www.kzoj.cz. Těšíme 
se na  vaši návštěvu a  věříme, že 
nám zachováte přízeň také v roce 
2019.

KZOJ

FOTO / ARCHIV
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která vedla přes devět států včetně 
Indie a Nepálu, kde zdolal i známý 
Annapurna trek. Cesta, která změnila 
život i dětem z Bangladéše. Cestova-
telská přednáška Marka Jelínka.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD 
K-TRIO, Komorní klub úterý a čtvrtek 
od 8 do 14 a v den akce od 17.30.

Kino LUNA

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

1. 1. - 15.30
ANDRÉ RIEU – NOVOROČNÍ KON-
CERT ZE SYDNEY 
Znamenitý houslista André Rieu se 
vrací do kin po celém světě se svým 
koncertem ze Sydney Town Hall 
v Austrálii. Těšte se, chystá pro vás 
mnohá překvapení. Předpokládaná 
délka 120 minut. Vstupné 200 Kč, 
vstupné pro seniory 180 Kč.

2.–6. 1. - 15.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI 
ZRCADEL (The Snow Queen: Mirror-
lands, Rusko 2018)
Animovaný / dobrodružný, české 
znění, přístupný, 80 minut. Vstupné 
130 Kč, děti 110 Kč.

2.–6. 1. - 17.00
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY 
(Spider-Man: Into the Spider-Verse, 
USA 2018)
Animovaný / akční / dobrodružný / 
sci-fi , české znění, přístupný, 117 
minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
2.–6. 1. - 19.15
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian 
Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české 
titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné 
100 Kč.
7.–13. 1. - 15.30
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉ-
HO LEKTVARU (Astérix: Le secret de 
la potion magique, Francie 2018)
Animovaný / dobrodružný / komedie 
/ rodinný, české znění přístupný, 105 
minu. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

7. 1. - 18.00
TOMAN (ČR, SR 2018)
Drama / historický, režie Ondřej 
Trojan, 145 minut, od 12 let. Vstupné 
60 Kč.

8. 1. - 18.00 
Cinema Italiano 
ONI A SILVIO (Loro, Itálie / Francie 
2018)
Drama / komedie / životopisný, 
italské znění s českými titulky, režie 
P. Sorrentino, od 15 let, 150 minut. 
Vstupné 100 Kč.  

9. 1. - 17.45
3 DNY V QUIBERONU (3 tage in Qui-
beron, Něm./Rak./Francie 2018)
Drama, české titulky, od 15 let, 
115 minut. Vstupné 90 Kč.

9. 1. - 20.00 
ŽENA V KLECI (Kvinden i buret, Dán-
sko, Něm., Norsko, Švédsko 2013)
Thriller / mysteriózní / krimi, české 
titulky, nepřístupný, 96 minut. Vstup-
né 60 Kč.

10. 1. - 18.00 
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian 
Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české 
titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné 
100 Kč.
11.–13. 1. - 17.45
CENA ZA ŠTĚSTÍ (ČR 2019)
Drama / komedie, režie Olga 
Dabrowská, od 12 let. Vstupné 
120 Kč.

11.–13. 1. - 20.00
ROBIN HOOD (Robin Hood, USA 
2018)
Akční / dobrodružný, české titulky, 
od 12 let, 117 minut. Vstupné 110 Kč.

13. 1. - 10.00
JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA 
(ČR, 66 minut). Vstupné 30 Kč.
Kubula a Kuba Kubikula ve Vač-
kách a Hrncích (15 min.)
Příhody medvědáře Kuby, medvídka 
Kubuly a strašidla Barbudy v měs-
tečku Vařečky a Hrnce. 

Jak se chtěl zajíček klouzat 
(9 min.) Příběh o zajíčkovi, který se 
nemohl klouzat po zamrzlém rybníku, 
protože mu v tom bránily chlupaté 
tlapky, ale zato se mu podařilo přes 
led utéci lišákovi.
Kamenná tetka (15 min.)
Pohádka o podkrkonošské babce 
kořenářce, která chodila na léčivé 
bylinky do Krakonošovy zahrádky 
a ten ji proměnil ve skálu.
Ondra a sněžný drak (7 min.)
Příběh malého chlapce, který se 
díky sněžnému drakovi dostane 
do zmrzlého království se smutnou 
princeznou.

Čarovné lyže (12 min.)
Pohádka o tom, jak duch hor naučil 
lyžovat kloučka, sněhuláka, bernar-
dýna a dvě vrány.

Jak postavit sněhuláka (8 min.)
Humorný příběh o dvou ledových 
mužících stavějících sněhuláka 
do sněhového mrazu.

14. 1. - 17.00
DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BES-
KYDECH (ČR 2018)
Komedie / krimi, režie Petr Zahrádka, 
od 12 let, 90 minut. Vstupné 60 Kč.

14.–15. 1. - 19.15 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY (Fantastic 
Beasts : The Crimes of Grindelwald, 
Velká Británie, USA 2018)
Dobrodružný / fantasy / rodinný, 
dabovaná verze, od 12 let, 
134 minut. Vstupné 90 Kč.

15. 1. - 17.00 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ (ČR 2018)
Komedie s hvězdným hereckým 
obsazením, režie R. Havlík, od 12 let, 
95 minut. Vstupné 60 Kč.

16. 1. - 17.00 
ZRODILA SE HVĚZDA (A Star Is 
Born, USA 2018)
Drama / romantický / hudební, české 
titulky, od 12 let, 136 minut. Vstupné 
60 Kč.

16. 1. - 20.00
ZABIJÁCI (Fasandraeberne, Dánsko, 
Něm., Švédsko 2014)
Thriller / krimi, české titulky,
od 15 let, 119 minut. Vstupné 60 Kč.

17.–23. 1. (mimo 20. 1.) - 15.15
RAUBÍŘ RALF A INTERNET (Ralph 
Breaks the Internet: 
Wreck-It-Ralph 2, USA 2018)
Animovaný / komedie, české znění, 
přístupný, 113 minut. Vstupné 
130 Kč, děti 110 Kč.

17. – 19. 1. - 17.30
MARY POPPINS SE VRACÍ (Mary 
Poppins: Returns, USA 2018)
Rodinný / fantasy / muzikál, české 
znění, přístupný. Vstupné 120 Kč, děti 
100 Kč.

17. – 22. 1. (mimo 20. 1.) - 20.00
SKLENĚNÝ (Glass, USA 2019)
Thriller /drama / horor / mysteriózní / 
sci-fi , režie M. Night Shyamalan, 
české titulky, od 12 let. Vstupné 
150 Kč.

20. 1. - 16.00 Metropolitní opera 
New York
ADRIANA LECOUVREUR 
• Francesco Cilea • opera • nová 
inscenace, poprvé v HD
Dirigent: Gianandrea Noseda. Režie: 
Sir David McVicar. Scénografi e: 
Charles Edwards. Kostýmy: Brigi-
tte Reiffenstuel. Světelný design: 
Adam Silverman. Obsazení: Adriana 
Lecouvreur (Anna Netrebko), Kněž-
na z Bouillon (Anita Rachvelishvili), 
Maurizio (Piotr Beczała), Abbé (Carlo 
Bosi), Michonnet (Ambrogio Maestri), 
Kníže z Boullion (Maurizio Muraro)
Předpokládaná délka: 3 hod. 58 min. 
(včetně dvou přestávek). Nastudování 
v italštině s českými titulky.
Vstupné 300 Kč, zvýhodněná cena 
v rámci abonmá činí 250 Kč.

21. 1. - 17.30
ZNOVU VE HŘE (Second Act, USA 
2018)
Komedie / romantický, české titulky, 
přístupný, 98 minut. Vstupné 60 Kč.

22. 1. - 17.30
BUMBLEBEE (Bumblebee, USA 2018)
Akční / dobrodružný / sci-fi , české 
znění, přístupný, 110 minut. Vstupné 
120 Kč.

23. 1. - 17.45
NA CHESILSKÉ PLÁŽI (On Chesil 
Beach, Velká Británie 2017)
Drama / romantický, české znění, 
od 12 let, 110 minut. Vstupné 90 Kč.

23. 1. - 20.00
VZKAZ V LÁHVI (Flaskepost fra P,
 Dánsko, Něm., Norsko, Švédsko 
2016)
Krimi / drama / thriller, české titulky, 
od 15 let, 112 minut. Vstupné 60 Kč.

24.–27. 1. - 15.30
OVEČKY A VLCI (Rusko 2018)
Animovaný / rodinný / dobrodružný / 
komedie, české znění, přístupný, 
80 minut. Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.

24.–25. 1. - 17.30
FAVORITKA (The Favourite, Irsko, 
Velká Británie, USA 2018)
Životopisný / historický / komedie, 
české titulky, přístupný, 119 minut. 
Vstupné 120 Kč

24.–26. 1. - 20.00
SLOŽKA 64 (Journal 64, Dánsko 2018)

Krimi / mysteriózní / thriller, české 
titulky, od 12 let, 119 minut. Vstupné 
100 Kč.

26. 1. - 17.30
BTS LOVE YOURSELF
Jedinečná událost pouze v jediný den 
na celém světě, záznam koncertu 
k-popového bandu BTS z korejského 
Soulu 2018. Kapela je nesmírně 
populární mezi mladými lidmi a bere 
útokem sociální sítě. Obsazení: RM, 
Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung 
Kook. Délka trvání 130 minut. Vstup-
né 130 Kč, studenti 110 Kč.

27. 1. - 10.00
KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
(ČR, 73 minut). Vstupné 30 Kč.
Filmové pásmo pohádek pro nej-
menší.
Hrnečku vař. Jak jeli k vodě. Štafl ík 
a Špagetka - rybáři. Kropáček má 
angínu. Dorotka a ježibaba. Kocour 
Mikeš – co vyprávěl strýček Malinov-
ský. Krtek a zelená hvězda.

27. 1. - 18.00
Obnovená premiéra k Mezinárodnímu 
dni obětí holocaustu
SCHINDLERŮV SEZNAM (Schindler´s 
List, USA 1993)
Drama / historický / životopisný, režie 
Steven Spielberg, od 15 let, 
195 minut. Vstupné 110 Kč.

28.–31. 1. - 15.30
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU 
ZPĚT (Norm of the North: Keys to the 
Kingdom, USA, Indie 2018)
Animovaný / komedie / rodinný, 
české znění, přístupný, 90 minut. 
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

28. 1. - 17.30
UTOP SE, NEBO PLAV (Le grand 
bain, Francie 2018)
Komedie, české titulky, přístupný, 
122 minut. Vstupné 60 Kč.

28.–30. 1. ve 20.00
NARUŠITEL (ČR 2019)
Drama, režie David Balda, od 12 let, 
90 minut. Vstupné 120 Kč.

29.–30. 1. - 17.30
FAVORITKA (The Favourite, Irsko, 
Velká Británie, USA 2018)
Životopisný / historický / komedie, 
české titulky, přístupný, 119 minut. 
Vstupné 120 Kč.

31. 1. - 17.45 - 20.00
ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie s hvězdným hereckým 
obsazením, přístupný, 93 minut. 
Vstupné 130 Kč.

AKORD 

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

5. 1. – 9.00
RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE
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Zážitkový rozvojový program zahrnu-
je ještě šest volně na sebe navazu-
jících tréninků (možnost absolvovat 
celý program nebo jen jednotlivé tré-
ninky). Získáme respektující a obo-
hacující komunikační dovednosti jak 
vůči sobě, tak vůči druhým lidem. 
Všemi tréninky vás bude provázet 
Libor Vilím – zkušený trenér, konzul-
tant, kouč, pragmatik a inovátor.
4. trénink: Jak naslouchat a přijímat 
lidi, i když s nimi nesouhlasím? Jak 
oslabit hlas vnitřního hodnotitele 
a zesílit hlas dětské zvídavosti? Jak 
slyšet a sdílet, co máme společné? 
Jak sdělovat vlastní pravdu s plnou 
úctou k pravdě druhého? 
Cena jednoho tréninku: 400 Kč (cena 
zahrnuje coffee break)

8. 1. – 15.00/ Klub Akord
SENIOR KLUB
Pravidelné setkání seniorů s pro-
gramem a hudbou k tanci. Beseda 
o bezpečnosti seniorů.
Vstup zdarma

17. 1. – 18.00/ Klub Akord
3x ZDIVIDLA aneb Divadelní vše-
hochuť 
Výběr scének a ukázek z produkce 
dětského divadla ZDIVIDLA
Vstup pro mládež zdarma /dospělí 
30 Kč

17. 1. – 17.30
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA 
V PRAXI
Lektor: Mgr. Marian Volanský
Přednáška na téma zima a jaro. Jak 
se stravovat v tomto období, vliv 
emocí na orgány, cviky pro posílení 
oslabených orgánů. Jedinečná mož-
nost, jak získat odpověď na příčiny 
svých zdravotních problémů.
Vstupné 90 Kč

18. 1. – 19.00
Éric Assous:
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ – Divadlo 
Verze
Moderní francouzská salónní kome-
die se skvělými dialogy.
Manželé Greg a Melanie pozvali 
svého kamaráda Jeffa na večeři. 
Jeffova bývalá přítelkyně Charlie, 
kterou pět let neviděl, se má vdá-
vat a za svědka si vybrala Melanii. 
Shodou okolností se Charlie se svým 
vyvoleným objeví na společné večeři. 
Charlie ho miluje, ačkoliv své přátele 
předem varuje, že je „trochu jiný“. 
Jak moc jiný? Nechte se překvapit.
Hrají: Linda Rybová, Jana Janěko-
vá ml., Igor Chmela, Matouš Ruml 

a David Matásek. 
Režie: Thomas Zielinski
Vstupné 450, 400, 350 a 300 Kč

19. 1. – 20.00 / Klub Akord 
DISKOPLES 
Tradiční plesový disko večer, který 
mají v oblibě i lidé střední generace, 
neboť zde zazní písně jejich mládí. 
Dvojice DJ SUN & MOON slibuje 
velkou taneční jízdu. Chybět nebude 
ani zábavná divácká soutěž a progra-
mové vstupy.
Vstupné 210 Kč / 250 Kč 
22. 1. – 19.00 / Klub Akord 
MALAJSIE a BORNEO okem
KOLIB(ř)ÍKA
Radim Kolibík, jeden z nejlepších 
„dronových“ kameramanů, se podělí 
o své zážitky z cesty po Malajsii 
a Borneu, které prokládá úžasnými 
fotografi emi a videi natočenými 
z dronu.
Vstupné 90 Kč 

23. 1. – 18.00 INTIMNĚ ŽENÁM 2: 
Ženská cykličnost
Zveme Vás na další besedu s Evou 
Nesrstovou. Naše cykličnost je naší 
výjimečností a skrývá v sobě nesmír-
ný potenciál. Poznat a pochopit své 
tělo, jak funguje cyklicky, znamená 
žít šťastnější, zdravější, vědomější 
a více harmonický život.
Vstupné: v předprodeji 180 Kč, 
na místě 220 Kč 

24. 1. – 19.00
THE BACKWARDS Beatles revival – 
„Love Songs“
Na koncertě zazní průřez milost-
nými hity kapely Beatles, písně 
veselé i melancholické, pro všechny 
zamilované, ale nejenom pro ně… 
The Backwards za svoji více než 
dvacetiletou kariéru nastudovali přes 
100 písní Beatles. Přijďte se pře-
svědčit o tom, které z nich považují 
za nejvíce „Love Songs“.
Vstupné 380 a 340 Kč

25. 1. – 19.30
27. REPREZENTAČNÍ PLES MĚST-
SKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH

27. 1. – 16.00 / Klub Akord 
POHÁDKOVÝ KARNEVAL 
Maškarní rej plný veselého dovádění 
se Zdeňkem Kačorem pro všechny 
malé „pohádkové bytosti“.
Vstupné 90 Kč

30. 1. – 19.00
Petr Kolečko & kol.:
FEDERER - NADAL – Sedmá diva-
delní

Divadlo na 5 setů.
„Moje činy může soudit jedině jes-
třábí oko!”
Posvátná tráva wimbledonského All 
England Clubu přímo v La Fabrice. 
Dva nezničitelní hrdinové dnešní doby 
tak, jak je možná neznáte. Pět setů 
autorského divadla, které se nebojí 
metafyzického obsahu: Tenisu! Bílé 
trenky, tvrdé údery, chytré kraťasy 
i halušky Rogerovy tchýně. 
Dříve uváděno v A studiu Rubín.
Hrají: Marek Taclík, Jakub Pra-
chař, Petr Kolečko
Režie: PRAKOTA

PŘIPRAVUJEME
3. 2.
PLES SENIORŮ
Tradiční ples pro seniory, konaný 
pod záštitou městského obvodu 
Ostrava-Jih, s bohatým programem. 

6. 2. – 18.00
SEJDEME SE S CIBULKOU
Populární televizní a rozhla-
sový moderátor, publicista, 
bavič Aleš CIBULKA a jeho hosté 
v pořadu SEJDEME SE S CIBUL-
KOU. Zábavný pořad je postaven 
nejen na výkonu oblíbeného moderá-
tora, ale zárukou úspěchu je správný 
výběr hostů, a to herečky a spiso-
vatelky Ivanky Deváté a italského 
zpěváka Andrey Andreiho. 
Vstupné 300, 250 a 200 Kč

14. 2. 
RANDĚNÍ PO TŘICÍTCE
Autorské  představení Divadla U Lípy, 
kde můžete najít inspiraci při hledání 
partnera.

17. 2. – 19.00 / Klub Akord
PANE BŮH, TADY ANNA - Aneta 
Langerová, Bára Hrzánová
Báře Hrzánové a Anetě Langerové 
jednoho dne vstoupila do života kniha, 
jejíž poselství by si přály s vámi sdílet. 
Jevištní čtení ukázek z nové audiok-
nihy vydavatelství Supraphon, která 
vychází podle knižní předlohy britské-
ho spisovatele Fynna.
Čte: Bára Hrzánová, hudba a zpěv: 
Aneta Langerová.
Ve třicátý ch letech našel Fynn při 
potulkách ulicemi londý nského East 
Endu malé děvčátko Annu, a jelikož 
nebyl schopen zjistit, kde Anna bydlí, 
vzal ji s sebou domů do bytu své 
matky. Fynn si s Annou po večerech 
vyprávěl a hrál; mluvili spolu o životě 
a především o přírodních vědách 

a matematice a Anna mu povída-
la o svý ch rozmluvách s „panem 
Bohem“, jemuž se svěřovala se všemi 
svý mi myšlenkami a těžkostmi.
Nevinný , ale pronikavý  pohled Anny 
na svět přiměl Fynna, aby přeformulo-
val své názory. Kniha Pane Bůh, tady 
Anna patří dnes ke klasické četbě 
nejen v anglicky mluvících zemích.
22. 2.
VÝROČNÍ PLES 90-60-90
Slavíme společně! 90 let HC Vítkovi-
ce Ridera, 60 let DK AKORD a 90 let 
Českého rozhlasu Ostrava. 
Účinkují: EVA PILAROVÁ, MAREK 
ZTRACENÝ s kapelou, BROLN 
(Brněnský rozhlasový orchestr lido-
vých nástrojů), Šajtar, DJ Zdeněk 
Trembač, MFS Ševčík, CM Tolar, 
soubor Nahodile a další.

24. 2. 
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
Karneval  pro děti  s myškou Klárkou 
a veverkou Terkou.

27. 2. – 19.00
Veronique Olmi:
JENOM ŽIVOT – Činoherní studio 
Bouře
Bystrá komedie s pozoruhodný-
mi dialogy, které vtáhnou diváka 
do magického příběhu dvou zralých, 
životem prozkoušených lidí. 
Hrají: Antonie Talacková, Igor Bareš, 
Jaromír Janeček / Michal Hnátek / 
Antonín Týmal
Režie: Jaromír Janeček
Vstupné 380, 340, 290 a 200 Kč
Vstupenky v prodeji samostatně 
mimo předplatné, ale v rámci DIVA-
DELNÍHO PŘEDPLATNÉHO jaro 2019 
je budete mít levněji a získáte lepší 
místa v sále.

7. 3. – 19.00
PAVEL ŠPORCL: Gipsy fi re
Nejúspěšnější a nejžádanější projekt 
Pavla Šporcla s cikánskou cimbálo-
vou kapelou GIPSY WAY ENSEMBLE. 
Vstupné 450, 400 a 350 Kč

14. 3. – 19.00
SCREAM INC. – S&M
Kyjevská skupina Sream Inc.- Offi cial 
Tribute band kapely Metallica společ-
ně s Kolínskou fi lharmonií.

23. 3. – 20.00
17. JARNÍ EROTICKÝ PLES
Tradiční ples Akordu. Hraje kapel 
HEC, moderuje Jiří Basta. Lechtivé 
programové vstupy – pánská strip 
show, duo strip na erotické houpač-
ce, lesbi show a další.  
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16. 4. 2019
Ivo Kučera:
3 STRÁŽNÍCI – Werichova vila
16 písní geniálního skladatele Jaro-
slava Ježka v nastudování mladých 
herců, zpěváků a muzikantů, nelehký 
Ježkův osud a jeho přátelství s Jiřím 
Voskovcem a Janem Werichem, oso-
bitý nadhled a humor. Představení 
svérázným, místy až dokumentárním 
způsobem přibližuje trojici velkých 
osobností české kultury, které si 
zaslouží trvalou pozornost všech 
generací. Režie: Ivo Kučera

Knihovna města Ostravy 
příspěvková organizace

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

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

pobočka Závodní
Závodní 47, 700 30 Otrava-Hrabův-
ka, 599 522 308, zavodni@kmo.cz

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

Dr. MARTÍNKA
12. 1. 9.00 – 11.30
ZAKOUSNUTI DO KNÍŽKY
Výtvarná dílna; výroba papírových 
záložek pro dlouhé zimní příběhy
26. 1. 9.00 
MALÁ ŽIRAFA ZTRATILA SVOJE 
FLÍČKY 
Hravá pohádka o jednom podivuhod-
ném hledání spojená s výtvarnou díl-
nou; v rámci klubu Martínek pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče

VÝŠKOVICE
celý měsíc 
GALERIE U LESA 
ISA 
Výstava fotografi í se zimními motivy 
Jana Crhy.
7. 1. – 19. 1. během půjčování
LEDOVÁ VLOČKA 
Tvůrčí dílna; vločky z PET lahví. 
7. 1. – 31. 1. během půjčování
SVĚT HER 
Hravé odpoledne pro malé i velké; 
představení a hraní deskových her 
Dávej bacha! aneb Bezpečný start 
do života a taktické hry Carcassonne 
určené starším dětem.
15. 1. 10.00 (od 0 do 3 let), 17. 1. 
16.00 (od 3 do 6 let)
CHUMELÍ SE, CHUMELÍ 
Hravé čtení z knížek se zimní tema-
tikou; zimní výtvarná dílna; v rámci 
klubu pro děti a rodiče Bělásek.
21. 1. – 31. 1. během půjčování
ESKYMÁCI PRO LEGRACI 
Výtvarná dílna.
31. 1. během půjčování
S VĚDOU NENÍ ŽÁDNÁ NUDA 
Hravé odpoledne s pokusy. 

ZÁVODNÍ
16. 1. 16.00- 17.30
CO PŘINESL A ODNESL ŽIVOT 
Beseda s projekcí s aktivní účastí 

kronikáře obvodu  Petra Přendíka 
na téma životní momenty, trapasy, 
nezvyklé události, náhody, tragédie. 
Akce v rámci Klubu přátel historie 
a literatury.
celý měsíc během půjčování
BLUDIŠTĚM POHÁDKOVÝCH 
POSTAV 
Kviz pro děti od 9 let.
celý měsíc během půjčování
LEDNOVÉ HLAVYLÁMANKY 
Spojovačky a domalovánky pro nej-
menší děti.

GURŤJEVOVA
15. 1. – 30. 1. během půjčování
DVANÁCT MĚSÍČKŮ 
Soutěž.

Středisko volného času 
Ostrava-Zábřeh, p.o.

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh
Tel. 596 746 062
Zápisy do kroužků a kurzů jsou 
od 3. září 2018 na všech recepcích 
a na www.svczabreh.cz. 

18. 1.
Kreativní odpoledne, od 16,30 h, 
info: p. Juříčková
19. 1. 
Badmintonový turnaj, sport. hala 
Varenská
24. 1.
Workshop – Malování hennou, info: 
p. Kiková
25.-26. 1. 
Čertoviny – setkání dětí z pobytových 
táborů
Jarní příměstské tábory pro děti
Po stopách Egypťanů
ADD/Parkour/Free runing
Mistři badmintonu (pobočka V Zálo-
mu)

Jarní pobytové tábory pro děti
Dobytí severního pólu
Star Wars

Přihlášky na letní pobytové tábory 
a na jarní tábory na recepcích stře-
disek.

Více o nabídce táborů na 
www.svczabreh.cz.

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

OSTRAVAR  ARÉNA 
4. 1. - 17.30
C VÍTKOVICE RIDERA – PSG BERANI 
ZLÍN
utkání Tipsport hokejové extraligy

9. 1. - 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC DYNA-
MO PARDUBICE
utkání Tipsport hokejové extraligy

11. 1. - 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OCELÁ-
ŘI TŘINEC
utkání Tipsport hokejové extraligy

13. 1. -  16.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ENER-
GIE KARLOVY VARY
utkání Tipsport hokejové extraligy

15. 1. - 18.00
DISNEY ON ICE – REACH FOR THE 
STARS
největší rodinná lední revue přijíždí 
do Ostravy   

16. 1. - 18.00
DISNEY ON ICE – REACH FOR THE 
STARS
největší rodinná lední revue přijíždí 
do Ostravy

18. 1. - 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC KOMETA 
BRNO
utkání Tipsport hokejové extraligy

22. 1. v 19.00
ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS
Čínský národní cirkus oslaví 
30. výročí, můžete se těšit na novou 
jubilejní BEST OF show THE GREAT 
WALL, která nabídne to nejlepší 
z čínské akrobacie.
23. 1. - 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLO-
MOUC
utkání Tipsport hokejové extraligy
25. 1. – 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC
utkání Tipsport hokejové extraligy

Multifunkční hala
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Soboty a neděle – 16.30–18.30

Připravujeme:
26. 3. 2019
MANOWAR - RT TORAX ARÉNA
Americká metalová legenda MANO-
WAR přidala do svého světového 

turné s názvem The Final Battle 
2019 další zastávku.
Aktuální část turné v tuto chvíli zahr-
nuje bezmála 30 koncertů, mimo jiné 
v Izraeli, Rusku, Francii, Německu, 
Norsku nebo Švédsku. Gigantickou 
metalovou podívanou s klasickými 
songy MANOWAR doplněnou o jedi-
nečnou multimediální show představí 
kapela také českým fanouškům, a to 
26. března v RT Torax aréně v Ost-
ravě. „Fanoušci v Česku nás nikdy 
nezklamali a nesmírně si vážíme 
jejich podpory a dlouholeté odda-
nosti,” řekl Joey DeMaio, zakladatel, 
baskytarista a frontman kapely.

CHARITA OSTRAVA

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

2. 1. - 31. 1. 
Výstava fotografi í - Vladimír Půlpán
9. 1. - 14.00
Ženy kolem T. G. Masaryka
Přednáška, která je doplněné lite-
raturou a fotografi emi, p. Milena 
Slawíková

16. 1. - 14.00 
Kavárna pro pamětníky
Novoroční setkání, pořádá o.p.s. Živá 
paměť

18. 1. -11.00 
Bělský les v zimě
Vycházka do lesa, sraz v HS Gabriel

22. 1. – 16.00
Odpoledne s písničkou: Písničky  
k tanci i poslechu  hraje Pete-Sax
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PRO VOLNÉ CHVÍLE

Narodil se roku 1918 v Zábřehu nad Odrou. Před válkou žil v Ju-
bilejní kolonii v domě č. p. 291. Po vypuknutí 2. světové války přešel 
ilegálně přes hranice a pokračoval přes Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, 
Turecko a Sýrii do libanonského Bejrútu, odkud vyplul lodí do fran-
couzského přístavu Marseille a následně do Anglie. V dubnu 1941 byl 
… (tajenka křížovky)  přidělen k 311. československé bombardovací 

peruti. Do vlasti se vrátil na konci srpna 1945. Tři luštitele, kteří nám 
do 15. ledna zašlou správnou tajenku na adresu: krizovka@ovajih.cz, 
odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní luštitelé budou kon-
taktováni telefonicky nebo e-mailem.

Správná tajenka z minulého čísla byla: plavky jsou větší a já se do 
nich dojídám.  (red)

Křížovka s dárkem

Malá doktorka. Tříletá 
Natálka si hraje na  paní 
doktorku a  „léčí“ se svou 
malou doktorskou výba-
vou nemocné členy rodiny. 
Tentokrát je obětí děda, 
kterému vsune pod paži 
navrch košile svůj teplo-
měr a  po  chvíli starostlivě 
pronese: „Dědečku, ty 
máš teplotu, a  dost vyso-
kou.“ 

Děda se naoko poleká: 
„To je zlé. A jak moc je vy-
soká?“ Natálka s  vážnou 
tváří odborně sdělí: (tajen-
ka). Po vyřešení sudoku za 
1 až 8 dosadíme písmena: 
S, M, D, U, E, N, I, T.

Tajenku na  dvou pod-
barvených diagonálních 
úsecích čteme pak postup-
ně odleva nahoru.

Sudoku s tajenkou
3 2 9 8

1 7 6

9 4

4 7 9 5 3

9 6

2 8 4 7 1

4 6

8 3 5

3 6 1 5

Přesmyčky 
– názvy ulic

Přesmýknutím hlásek dostaneme de-
set názvů ulic v Hrabůvce, místní části 
městského obvodu Ostrava-Jih.

A NEBO CÍN

KLEC PÁVA

MASOVÁ

OSLAVA OH

SEKAT VOR

SENO I VODA

SOVA MRKÁ

SMÍ KÁCET

STA CIKÁD

VODA U MASA
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SERVIS

KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta
Bc. Martin Bednář 599 430 331

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469
Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293
Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420
Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268
Odbor fi nancí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260
Odbor dopravy a komunálních služeb Mgr. Daniel Jeřábek 599 430 211
Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar 599 430 207
Odbor bytového a ostatního hospodářství Ing. Blanka Jaloviecová 599 430 256
Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278
Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450
Odbor školství a kultury Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS. 599 430 132
Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289
Oddělení kontroly a interního auditu Ing. Bc. Jarmila Capová 599 430 456
Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395
Tisková mluvčí Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

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

Nabídka volných stání pro vozidla

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

Parkovací objekt Ostrava Podlaží Volná stání pro osobní 
motorová vozidla

01 Fr. Formana Dubina PP
1, 4, 6, 8, 10, 15, 17, 20, 29, 
32, 33, 34, 35, 37, 42, 44, 46, 
48, 49, 56, 57, 58, 59, 60

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

42 B. Václavka Bělský Les
NP 44

PP 19/2, 20

PO 14. 1.
Provaznická 1, 11, 72
U Prodejny 7
Klegova 72
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 33, 77
Hasičská 25

ÚT 15. 1.
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody  1

ST 16. 1.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82

Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20

ČT 17. 1.
Horymírova 6, 108, 
123
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 53, 
54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45

PO 21. 1.
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29,47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD 
– střed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9

ÚT 22. 1.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6

ST 23. 1.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Krasnoarmějců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90

ČT 24. 1.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147, 
157, 180
Srbská 7
Koncová 8

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v lednu

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 • Perio-
dický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, místo-
stostarostka • 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: 4. 1. 2019 • Číslo: 1 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 14. 1. 2019 • Foto na titulní straně: Eva Nevolová

Přednášky o historii v prvním 
pololetí roku 2019

Již třetím rokem budou pokra-
čovat v  sále zastupitelstva naší 
radnice pravidelné přednášky za-
měřené na historii našeho obvodu. 
Každý poslední čtvrtek v  měsíci 
od  17.30 hodin  se můžete těšit 
na  nová témata z  dějin Zábřehu 
nad Odrou, Hrabůvky, Výškovic 
i  Dubiny. Program na  následující 
pololetí je následující:
31. ledna: Židovská komunita 
v  Zábřehu nad Odrou v  letech 
1840–1945 (Petr Přendík)
28. února: Starý Zábřeh ve foto-
grafi ích (Petr Přendík)
28. března: Sídliště našeho obvo-
du: nerealizované plány po  roce 
1989 (Marián Lipták)
25. dubna: Dějiny Zábřehu 

ve  světle písemných památek 
1288–1988 (Petr Přendík)
30. května: Jubilejní kolonie: dě-
jiny dělnického sídliště v Hrabův-
ce (Petr Přendík)

Obsah přednášek bude ohlášen 
vždy na začátku příslušného měsí-
ce v Jižních listech. Upozorňujeme, 
že vstup na přednášky si je třeba se 
povinně rezervovat na jméno kvůli 
omezené kapacitě sálu na  tel. č.: 
605 292 238 nebo na emailové ad-
rese petr.prendik@ovajih.

V  roce 2019 se můžete opět 
těšit také na  prohlídkové okruhy 
13. a  14. dubna v  rámci Meziná-
rodního dne památek a  sídel, in-
formace přineseme v  březnovém 
vydání Jižních listů. (pp)

Židovská komunita v minulosti
Ve  čtvrtek 31. ledna se bude 

od  17.30 hodin konat další z  před-
nášek z  minulosti našeho obvodu. 
Kronikář obvodu Petr Přendík se 
tentokrát zaměří na minulost židov-
ské komunity, která žila v Zábřehu 
nad Odrou od  poloviny 19. století 
do  2. světové války. Přednáška se 
bude zabývat příchodem komunity 
na  Ostravsko, jejími synagogami 

a  náboženskými obcemi. Více při-
blíží obec Zábřeh nad Odrou, kde 
se nacházela židovská modlitebna 
a  zdejší komunita vlastnila řadu 
významných objektů. Upozorňu-
jeme, že vstup na přednášky si mu-
síte povinně rezervovat na  jméno 
kvůli omezené kapacitě sálu na tel. 
č.: 605 292 238 nebo na e-mailové 
adrese petr.prendik@ovajih.  (red)
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INZERCE

• projekty v oblasti jazykového i přírodovědného vzdělávání
• systematická péče o rozvoj talentu žáků
• odborné exkurze, soutěže, olympiády
• široký výběr volitelných předmětů
• kvalitní jazyková příprava
• sportovní a kulturní akce
• zájmové kroužky, pěvecký sbor

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

29. 1. 2019 od 15 do 18 hod.

www.gvoz.cz

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6a, příspěvková organizace

Hledáte kvalitní studium pro své děti? 

Gymnázium Ostrava-Zábřeh je ta správná volba,

přijďte se přesvědčit! 

osmileté studium
motto ŠVP: „Neučíme se pro školu, ale pro život“

Telefon: 777 321 587, 727 827 482, 

800 206 206

www.vykupautovraku.com

Naše činnost:

• výkup autovraků a ekologická likvidace vozidel • výkup 
všech typů vozidel • mobilní výkup barevných kovů, autoba-
terií a katalyzátorů• autoservis - pneuservis • autoskloservis 
• odtahová služba non-stop • antikorozní nástřik podvozků 
a dutin • plnění klimatizací a čištění ozónem

Kde nás najdete? 
Betonářská 14, Ostrava - Muglinov (areál AWT)
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P IJ TE SE INSPIROVAT

UHRADÍME VÁM  
MĚSÍČNĚ AŽ

1 200Kč*

DARUJTE KREVNÍ PLAZMU
A POMOZTE NÁM 
ZACHRAŇOVAT LIDSKÉ 
ŽIVOTY

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

WWW.MOJEPLAZMA.CZ

přejeme vám
rok plný zdraví 
a děkujeme za 
projevenou důvěru

POBOČKA
OSTRAVA

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

POBOČKA
ČESKÝ TĚŠÍN

MojePlazma
Nádražní 41
737 01 Český Těšín
tel.: 558 871 001
tesin@mojeplazma.cz

Najdete nás na 2 kontaktních místech

PONDĚLÍ 7.30–17.00 HOD.
ÚTERÝ 7.30–19.00 HOD.
STŘEDA 7.30–12.00 HOD.
ČTVRTEK 7.30–16.00 HOD.
PÁTEK 7.30–16.00 HOD.

Poslední dárci jsou 
přijímání hodinu před 
ukončením pracovní doby.

PONDĚLÍ 7.30–19.30 HOD.
ÚTERÝ 7.30–19.30 HOD.
STŘEDA 7.30–19.30 HOD.
ČTVRTEK 7.30–19.30 HOD.
PÁTEK 7.30–19.30 HOD.

Poslední dárci jsou 
přijímání v 18.15 hod.
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INZERCE

Nabíráme účastníky do projektu 
Vaše cesta na trh práce

Jste v posledních dvou letech v evidenci ÚP déle než 12 mě-
síců? Nebo je Vám nad 55 let a jste v evidenci ÚP alespoň 
5 měsíců? Chcete si rozšířit kvalifi kaci nebo úplně změnit 
profesní zaměření? Pak právě pro Vás je tady náš projekt 
„Vaše cesta na trh práce“. Nabízíme individuální přístup, ka-
riérní a osobní poradenství, dluhovou poradnu, rekvalifi kační 
kurzy a možnost zaměstnání na šest měsíců. Vše ZDARMA. 
Registrujte se do 20. ledna 2019 v poradenském centru 
Edukana, 724 261 389, edukana@edukana.cz.

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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Transfuze krve či jejích složek je zapotřebí nejen při úrazech 
a operacích, ale také při léčbě závažných onemocnění jako je 
leukémie, krvácivé poruchy nebo onemocnění jater či ledvin. Krevní 
plazma totiž slouží jako výchozí surovina pro výrobu celé řady 
léků zachraňujících lidské životy, které jiným způsobem vyrobit 
nelze. Jejich spotřeba navíc každým rokem stoupá a dnes jsou 
tisíce nemocných lidí závislých na vaší pomoci. Plazma tvoří něco 
málo přes polovinu lidské krve a sama je z 90 % tvořena vodou. 
Proteiny v plazmě léčí šokové stavy, popáleniny, primární imunitní 
nedostatečnost, poruchy srážlivosti krve a mnoho dalších vážných 
nemocí.

Bezpečný a efektivní odběr lidské krevní plazmy k dalšímu 
zpracování (frakcionaci) provádí společnost UNICAplasma Morava 
– Moje plazma. 

Rozhodli jste se darovat krevní plazmu?
Každý dárce prochází před darováním plazmy základním 
vyšetřením, při kterém se mu měří krevní tlak, tep a tělesná 
teplota. Před prvním darováním je vyšetření důkladnější.

WWW.MOJEPLAZMA.CZ

Vaše krevní plazma může pomáhat  
až po druhém odběru
Až po opakovaném negativním vyšetření, tedy při druhém odběru, 
při kterém se také ve vzorku neprokážou viry, putuje vaše plazma 
do frakcionačního závodu. Je tedy třeba provést minimálně dva 
odběry plazmy od jednoho dárce, aby bylo možné vyloučit možnou 
nákazu a postoupit plazmu k dalšímu zpracování.

Benefity darování krevní plazmy
Můžete také využít možnosti kompenzace svých nákladů spojených 
s darováním (ve výši až 600 Kč* za odběr). V našem centru je také 
možné darovat krevní plazmu bezpříspěvkově. Uplatnit zákonné 
benefity v podobě uvolnění ze zaměstnání s náhradou mzdy 
a snížení daňového základu o 3 000 Kč za každý úspěšný odběr.

Po odběru můžete odpočívat v příjemném prostředí s dobrou 
knihou, časopisem, připojení k WiFi je pro dárce bezplatné. Zdarma 
máte k dispozici i drobné občerstvení.

Více informací o tom, jak darovat krevní plazmu najdete na: 

DAROVAT KREVNÍ PLAZMU
ZNAMENÁ ZACHRÁNIT 
LIDSKÝ ŽIVOT

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

POBOČKA OSTRAVAPOBOČKA ČESKÝ TĚŠÍN

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

MojePlazma
Nádražní 41
737 01 Český Těšín
tel.: 558 871 001
tesin@mojeplazma.cz
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REALITY S PROFESIONÁLNÍM PŘÍSTUPEM
Zprostředkujeme nákupy, prodeje, pronájmy nemovitostí.
Inzerujeme na placených inzertních serverech.
Naším cílem je spokojenost zákazníka, a proto vyřídíme 
všechny potřebné kroky za vás.
Vaši cenu nemovitosti respektujeme.
Naše provize za vaši spokojenost patří k nejnižším na trhu.

Martina Hrušková
realitní makléř
tel.: +420 777 508 820

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra, 
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou, 

rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji. 
Pošlete SMS, RK nevolat!
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FINANČNÍ POMOC PRO RODINY 

S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM

Více než 3 000 rodin z České republiky dostává pravidelnou 

fi nanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také 

rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky 

každoměsíčním příspěvkům dárců mohou všechny těžkosti 

zvládat lépe alespoň po fi nanční stránce. 

Komu nadace pomáhá? Typicky se jedná o onkologické onemocnění, 
selhání orgánů, vážné metabolické poruchy,  těžká kombinovaná 
postižení, svalovou dystrofi i Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc 
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci 
dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými 
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými). Kromě 
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl 
rakovinou jeden z rodičů. 
Máte ve svém okolí rodinu s vážně nemocným dítětem? Doporučte jí 
pomoc nadace Dobrý anděl. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat 
nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát 
se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou. 

Vážení klienti,

UZÁVĚRKA INZERCE
DO ÚNOROVÉHO VYDÁNÍ

JIŽNÍCH LISTŮ
JE JIŽ 15. 1. 2019.

Máte-li zájem o umístění inzerce,
prosím volejte nebo pište 

na uvedený kontakt.

KONTAKT 
NA INZERCI

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail: 
iveta.savelova@ceskydomov.cz
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Gynekologická ordinace 

Ostrava – Vítkovice

MUDr. Ladislav Cienciala,  

přijímá nové pacientky.

zkušený lékař, individuální přístup

dostatek času na vyšetření

žádné poplatky za vyšetřovací zrcadla
 

u nás nebudete jednou z mnoha

kontakt: mob.: 725 557 275,
e-mail: sestra.ostrava@gynpraxe.eu

www.gynpraxe.eu

adresa: Ostrava - Vítkovice, Ruská 99/44 
(poblíž Vítkovické nemocnice)

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ 
CIRKUS

N E J L E P Š Í  S V Ě T O V Á  A K R O B A T I C K Á  S H O W

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

 22.1.2019 OSTRAVA
OSTRAVAR ARÉNA

VSTUPENKY EXKLUZIVNĚ U

30 ŠPIČKOVÝCH ČÍNSKÝCH ARTISTŮ

w w w.disneyonice.cz  |  w w w.  pragokoncert .com

15. 1. 2019 OSTRAVA 
Ostravar Aréna  
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