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Prostor před Železňákem se změní 
na náměstí Ostrava-Jih

 Náš obvod na jaře zahájí jednu z největších investičních akcí tohoto roku. Veřejný prostor před obchodním centrem 

zvaným Železňák v Hrabůvce má ambici stát se díky plánované rekonstrukci atraktivním centrem Ostravy-Jihu.

„Samotný obvod je dělen na ně-
kolik částí, a nemá tak přirozené 
centrum. Záměrem je proto vy-
tvořit moderní veřejný prostor, 
který by tuto funkci plnil. Nákup-
ní centrum na  ulici Horní patří 
k  velmi frekventovaným místům 
a  po  letech užívání opravdu po-
třebuje obnovit,“ vysvětlila mís-
tostarostka Markéta Langrová.

„Opravena byla část objektu, 
kterou má obvod ve správě. Další 
části jsou tří různých soukromých 
vlastníků. V  současnosti vyhla-
šujeme záměr na  pronájem čtyř 
nebytových prostor v  opravené 
části, čímž se opět rozšíří nabíd-
ka služeb pro občany,“ doplnila 
místostarostka Langrová s  tím, 
že všechny informace zájemci 
naleznou na  webových stránkách 
nemovitosti.ovajih.cz. V rámci re-
vitalizace prostoru bylo loni v dub-
nu rekonstruováno parkoviště 
u polikliniky a na ploše přesahují-
cí 4000 metrů čtverečních vzni klo 
70 kolmých parkovacích stání.

Kdy práce začnou
V  lednu radnice vybrala zho-

tovitele nového náměstí. Pokud 
vše půjde dobře, první práce by 
mohly začít už v  březnu. „Určitě 
všechny potěší, když práce pro-
běhnou bez komplikací a třeba již 
letos rozsvítíme na  náměstí Ost-
rava-Jih vánoční strom,“ předesí-
lá Langrová. 

Nová kašna, dlažba i osvětlení
Revitalizace náměstí se týká 

prostoru vymezeného Železňá-
kem, budovou fi nančního úřadu 
a  rušnou komunikací na  Horní 
ulici k  hranici podchodu v  Hra-

bůvce, což je plocha o  velikosti 
10 000 metrů čtverečních. 

Náměstí dostane nové lavičky, 
zeleň, veřejné osvětlení a  inže-
nýrské sítě, dlažba získá jednotný 
povrch. 

Změn se dočká i kašna. Ze sou-
časné se odstraní plastika Květ au-
tora Štěpána Mikuly z  roku 1979 
a bude dočasně uložena do depo-
zitáře. Později bude znovu osa-
zena v  blízkosti polikliniky. Pěší 
plochu náměstí doplní nová kašna 
z  několika podružných vodních 
střiků orientovaných rovnoběžně 
s Horní ulicí, tak aby neubírala to-
lik veřejného prostoru. Místosta-
rosta pro fi nance Otakar Šimík 
potvrdil, že je v  rozpočtu obvo-
du počítáno s  celkovou  investicí 
ve výši 114 milionů korun, nicmé-
ně skutečná částka bude známa 

po  podpisu smlouvy s  dodavate-
lem a může být výrazně nižší.

Infocentrum a zastřešení
Na náměstí je nově navržen 

objekt městského infocentra, 
v  němž by mohlo fungovat ve-
řejné WC. „V  plánu je také pro-
sklené zastřešení  části tzv. účka, 
díky čemuž se zde budou moci 
konat krátkodobé akce a  kultur-
ní aktivity. Počítáme s  tím, že se 
tady budou konat vánoční trhy, 
jarmarky, koncerty, meetingy, 
rozsvítíme tady vánoční strom. 
Stávající ochoz může být během 
akcí využíván jako hlediště. Bude 
to prostě příjemné místo nejen 
pro nakupování, ale i pro setkání 
lidí a smysluplné trávení volného 
času,“ přibližuje místostarostka 
Markéta Langrová.

Výtah bude v březnu
V  části objektu Železňáku se už 

od konce loňského roku buduje u stá-
vajícího točitého schodiště částečně 
prosklený kulatý výtah, který budou 
moci využívat maminky s  kočárem 
a imobilní občané. Na konci ledna za-
čala druhá část stavby. Nenastanou-li 
komplikace, první lidé se v něm sve-
zou na přelomu března - dubna.

V plánu je i oprava podchodu
V budoucnu obvod plánuje i re-

konstrukci podchodu navazujícího 
na budoucí náměstí, který je v neu-
těšeném stavu. „Zatím se bohužel 
do  výběrového řízení nepřihlásil 
žádný projektant stavby. Předpo-
kládáme, že v roce 2020 upravíme 
také prostor kolem ulice Dr. E. Lu-
kášové,“ plánuje místostarostka 
Markéta Langrová.  (red)

NAMĚSTÍ V HRABŮVCE bude po rekonstrukci vypadat takto. REPRO / JIŽNÍ LISTY
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KrátceLetos se na Jihu mohou lidé 
těšit na více než padesát akcí

 Na více než padesát akcí se mohou i letos těšit nejen obyvatelé Ostravy-Jihu. Kromě tra-

dičních akcí, jako je například reprezentační ples městského obvodu a ples seniorů, stavění 

májky, Slavnosti obvodu, letní kino či rozsvěcení vánočního stromu, je čekají také novinky.

Jednou z  nich budou koncerty 
v lesní škole. Začnou už v květnu 
a  posluchači se až do  září budou 
jednou měsíčně setkávat s  nej-
různějšími žánry vážnou hudbou 
počínaje a dechovkou konče.

Novinkou budou i  Sousedské 
slavnosti, které by se měly konat 
v červenci přímo mezi domy v Ju-
bilejní kolonii. Na  malém pódiu 
se bude odehrávat program, lidé 
se mohou sejít, posedět při dob-
rém jídle a večer je čeká promítá-
ní českého fi lmu. 

„Chceme do akcí zapojit co nej-
více lidí, aby s  námi společně vy-
tvářeli Jih. Aby se tady cítili dobře, 
trávili tady volný čas a neodcházeli 
jinam,“ uvedl starosta Martin Bed-
nář.

Pokračovat budou i  prohlídky 
obvodu ke  Dni památek. Plánová-
ny jsou na  duben a  zájemce o  his-
torii bude opět provádět kronikář 
městského obvodu Petr Přendík. 
Na  konec června se chystá oblí-
bené Léto na  kole – tentokrát se 
bude vyjíždět z  Hrabové a  cílem 
je Paskov. Na  akci se každoročně 

podílejí také městské obvody Stará 
Bělá, Nová Bělá a Hrabová a obce 
Krmelín a  Paskov. Velký úspěch 
loni zaznamenal Noční sprint Hra-
bůvkou, takže se v září plánuje jeho 
opakování. Ujaly se i šachové pře-

bory – děti a dospělí by měli v září 
opět usednout za  šachovnicová 
pole, aby se pokusili získat pohár 
starosty Jihu. K  závěru roku bude 
patřit Miss Babča nebo zpívání ko-
led před K-Triem v Hrabůvce.  (sed)

Nejvýznamnější akce na Jihu v roce 2019

3. 2.  Ples seniorů

13.–14. 4. Prohlídky obvodu ke Dni památek

27.–28. 4. Dance Star – Talent Star

30. 4. Stavění májky

1. 6.  Den dětí v kině Luna

8.–9. 6.  Slavnosti a pouť Jihu

22. 6.  Léto na kole

Červenec–srpen  Sousedské slavnosti, letní kino, posezení u táboráku, 
koncerty v Lesní škole

14. 9. Noční sprint Hrabůvkou

18. 9. Miss Babča

28.–29. 9. Svatováclavské slavnosti piva

1. 12. Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí SNP

8. 12. Rozsvěcování vánočního stromu před K-Triem

11. 12.  Česko zpívá koledy

NOČNÍ SPRINT Hrabůvkou měl u di-
váků velký úspěch, a tak se chystá 
jeho prokračování.  FOTO / JIŘÍ URBAN

LÉTO NA KOLE patří k oblíbeným akcím v našem městském obvodu.
  FOTO / JIŘÍ URBAN

Městský obvod prodává automobil v otevřené elektronické aukci
 K odprodeji osobního automobilu Škoda Octavia z majetku 

městského obvodu byla poprvé zvolena elektronická aukce, 

jež je otevřena všem zájemcům z řad veřejnosti i fi rem. 

Před podáním závazné nabídky 
je možná prohlídka vozu, a to dne 
6. 2. mezi 15. a 17. hodinou v gará-
žích Úřadu městského obvodu Os-
trava-Jih na  ulici Moravská 93A 
v Hrabůvce. Do elektronické auk-
ce se budou moci aktivně zapojit 

pouze zájemci, kteří v  termínu 
do  11. 2. do  17.00 hodin doručí 
na  podatelnu Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih písemnou 
žádost obsahující vstupní nabíd-
kovou cenu. Formulář žádosti 
včetně podrobných informací 

o  průběhu elektronické aukce je 
k dispozici v elektronické podobě 
na webových stránkách městské-
ho obvodu a  listinně v  kanceláři 
informací úřadu.

V  případě, že se elektronic-
ká aukce osvědčí, bude stejným 
způsobem úřad postupovat i  při 
dalších plánovaných prodejích 
vozidel.  (kg)

FOTO / JIŽNÍ LISTY

Doručování Jižních 
listů

Jižní listy se doručují do
7. kalendářního dne na začátku 
každého měsíce kromě červen-
ce, kdy Zpravodaj městského 
obvodu nevychází. Pokud Jižní 
listy nenajdete ve  schránkách 
do  7. dne a  neobdrželi je ani 
sousedé v  domě nebo ulici, 
pište na  adresu jizni.listy@
ovajih.cz nebo volejte na  číslo 
599  430  173. Zjednáme oka-
mžitě nápravu.  (red)

Instalace požárních 
hlásičů pokračují

Ještě v  únoru budou po-
kračovat instalace požárních 
hlásičů do obecních bytů v na-
šem obvodu. V  lednu už byly 
detektory požárů vybaveny 
domácnosti v  Bělském Lese 
a  Hrabůvce, v  únoru se in-
stalace přesunou do  Zábřehu 
a Výškovic. 

Nájemníci jsou o instalování 
požárních hlásičů informováni 
dopředu, aby mohli zpřístup-
nit byt k  montáži. Orientační 
harmonogram instalací je také 
k dispozici na webových strán-
kách nemovitosti.ovajih.cz.

Přístroje jsou bezúdržbové 
s životností deset let a nájemníci 
je získají bezplatně, pořízení pla-
tí město Ostrava, instalaci pak 
městský obvod.  (sed)

Kdy bude Slezský 
rynek

I  v  letošním roce se bude 
na  náměstí SNP v  Zábřehu 
konat Slezský rynek, kde si 
lidé mohou zakoupit domácí 
výrobky od  farmářů, čerstvé 
pečivo a koláče, uzeniny, med, 
koření a  další. Slezský rynek 
se bude konat ve čtvrtky, a ten 
první bude 14. února. Radnice 
jedná s pořadateli o rozšíření 
trhů také v sobotu.  (sed)
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V jednom rozhovoru jste řekla, 
že u  nás v  Česku nejsme dost 
upřímní. Platí to podle vás po-
řád?

Myslím si, že pořád v  nás pře-
žívá takový zvláštní strach, sna-
ha věci obcházet, nedělat na  sto 
procent. Přála bych si, abychom 
se dívali víc dopředu a  byli víc 
sebevědomí. Jsme hodně cyničtí, 
pořád něčemu a  někomu nevěří-
me a všechno zpochybňujeme. Je 
zbytečné kolem sebe kopat a dru-
hé kritizovat. Když jsme rozjížděli 
participativní rozpočet, nestačila 
jsem se divit.

A přitom se podařilo… S výsled-
kem nejste spokojená?

Naopak. Jsem moc ráda za  ak-
tivní zapojení občanů do  tohoto 
způsobu zlepšování veřejného 
prostoru a  zkvalitňování života. 
Šla jsem do toho spolu s ostatními 
v  týmu tří lidí na  doraz. Proto to 
asi vyšlo. Vzali jsme na sebe urči-
té riziko, přitom jsme na začátku 
nevěděli, jestli nás lidé podpoří, 
jestli se zapojí a  budou s  námi 

na radnici – s politiky a úředníky 
– spolupracovat. Podařilo se. Jih 
udává směr, ostatní města a obce 
se na  nás obracejí s  žádostmi 
o pomoc a rady, jak na participa-
tivní rozpočet. Kdokoli nás zatím 
oslovil, rádi jsme mu předali naše 
zkušenosti. Velmi často se mě 

ptají, jak se nám na Jihu podařilo 
přesvědčit ostatní z  vedení, aby 
návrhy občanů podpořili. Potká-
váme se s kolegy z 35 obcí a měst 
na  nejrůznějších odborných 
setkáních, workshopech a  kon-
ferencích. Brno, Zlín, Praha, Cho-
mutov, nově Karviná... všude tam 
participativní rozpočet zavedli 
podle našeho vzoru. Někteří tak 
převzali nejen „zásady“, ale i slo-
vo „společně“ z podtitulu našeho 
participativního rozpočtu.   

Co je zajímá především?
Čemu se vyhnout a  nač se za-

měřit. Byli jsme v  Česku první, 
kdo se do  toho pustil, takže máme 
informační náskok a  umíme po-
radit. Známe kroky, které vedou 
k  úspěchu, ale i  úskalí, kvůli nimž 
může i ten nejlepší návrh ztroskotat. 

Například víme, že už nepůjdeme 
do  dopravních staveb, které jsou 
velmi komplikované na  realizaci. 
V  této oblasti má velkou rozhodo-
vací pravomoc česká policie. Jen 
takové umístění značky – zrcadla 
je téměř neschůdná záležitost. Po-
dobně je to s přechody na komuni-
kacích, které občané chtějí zřídit 
na nejrůznějších místech. Skutečně 
obtížně řešitelné. Nezáleží totiž jen 
na  schválení příslušným odborem 
kompetentního úřadu. 

Co tedy ostatním dnes, po třech 
letech, radíte?

Základ je mít motivaci, jít 
do  toho, nebát se změn, připra-
vit si silnou argumentaci, umět 
komunikovat a  obklopit se nad-
šenými lidmi, kteří projektu věří. 
Nejdříve jsem jela do  Polska. 
Tam mají výborné zkušenosti. 
Na  radnicích fungují samostat-
né odbory a  rozdělují tam de-
sítky milionů zlotých. Zajímalo 
mě absolutně všechno, každý 
detail, nejen možnosti fi nanč-
ní. V  Česku se nebylo v  tu dobu 
o koho opřít, čeho se chytit, koho 
se zeptat. Nakonec jsme se spo-
jili zcela náhodou s  neziskovou 
organizací AGORA, která měla 
k  dispozici na  vytvoření zásad 
participativního rozpočtu peníze 
z norskýc h fondů.  

… a vy jste se podílela na tvorbě 
obecní metodiky pro celou Čes-
kou republiku… 

To je pravda, ale důležité je, že 
jsme odstartovali Společně tvoří-
me Jih. Na  konci letošního roku 

Příští rok v tomto čase, když bude sníh,  

FOTO / JIŘÍ ZERZOŇ

Přála bych si, abychom se dívali víc dopředu 

a byli víc sebevědomí. Jsme hodně cyničtí, 

pořád něčemu a někomu nevěříme 

a všechno zpochybňujeme.

 Mluví velmi otevřeně, nebere si servítky. 

Atraktivní žena, která je už pátým rokem ve vedení 

radnice nejlidnatější městské části Ostravy, zdůrazňuje,

 že nic v životě osobním a už vůbec ne profesním 

nedostala jen tak.  Místostarostka Hana Tichánková jde 

do všeho s neobyčejnou vytrvalostí a nasazením. A má 

vize. Chuť měnit Jih k lepšímu ji žene stále dopředu. 

Sází na lidi kolem sebe i na využití veškerých možností. 

Například před čtyřmi lety stála u zrodu ambiciózního 

projektu „Společně tvoříme JIH“, který je dnes inspirací 

pro ostatní obce a města v zemi. Česko se učí od Jihu! 
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 budou děti sáňkovat rovnou na sídlišti
budeme vyhlašovat projekty už 
počtvrté. 

Kolik milionů korun máte při-
pravených?

Sedm. Ale přiznám se, že 
bych moc ráda měla k  dispozi-
ci mnohem větší objem peněz. 
V  minulých letech jsme realizo-
vali desítky projektů, počínaje 
výstavbou dětských hřišť a konče 
opravou kapličky z  období první 
republiky. Moc se mi líbilo, že se 
lidé složili mimo fi nance partici-
pativního rozpočtu na její výzdo-
bu soškami svatých. 

Lidé sami přicházejí se zajíma-
vými a  také potřebnými  nápa-
dy. Vy je na radnici nemáte?

To je dobrá otázka. Možná že 
opravdu ne. Třeba kaplička stála 
dlouhé roky zdevastovaná mimo 
náš zorný úhel. Znáte to, jsou po-
řád důležitější věci. Pro nás jsou 
prioritní chodníky, naše objekty, 
veřejný prostor… Je strašně fajn, 
že participativní rozpočet smě-
řuje do  komunit, přímo k  lidem, 
do  míst, kde žijí. Sami nejlépe 
vidí a vědí, co lze změnit k  lepší-
mu. A  hlavně s  tím mohou něco 
dělat. Potřeba obyvatel a  zájem 
postavit hřiště mezi domy je ně-
kdy překvapující, ale proč ne?! 
I když kousek vedle existuje jiné. 

Kdo nebo co nakonec rozhodne 
o realizaci jednotlivých akcí?

Výběr je na  lidech. Vedení ob-
vodu se vzdává svých kompetencí 
a  pravomocí a  rozhodují občané. 
Přijde mi zajímavé vtáhnout lidi 
do  věcí veřejných, zainteresovat je 
na  tom, jak bude obvod vypadat, 
jaké podmínky k  životu si vytvo-
říme. Víte, na  vesnicích komunity 
skvěle fungují stále, stačí zajít večer 
do hospody, starostovi říct, že je po-
třeba udělat to nebo ono, a domlu-
vit se. Kdežto ve  velkých městech 
je to úplně jiné – hodně anonymní. 
Vycházím ze svých zkušeností. Žila 
jsem na  Jihu a  komunální politika 
mě až tak nebrala. Co jsem věděla 
o  radnici, investičních záměrech, 
fi nancích? Snad jen to, kdo je sta-
rosta a že 1. ledna bude tradiční oh-
ňostroj. A to bylo asi všechno.

Proč tomu tak je?
Možná si stále neumíme přiznat 

chyby, nemáme dostatek pokory 
a  pořád jakoby tápeme, kdo jsme, 
co můžeme a  co chceme. Nevím, 
na  koho to lze svádět, jestli jde 
o  důsledek historického vývoje 
nebo naši přirozenost nezajímat 
se o okolí a věčně brblat. Ale pozor! 
Láme se to! I prostřednictvím par-

ticipativního rozpočtu. Těší mě, že 
mezi radnicí a občany konečně mizí 
dělicí čára. Všichni jsme sousedé, 
kolegové, spolužáci, přátelé…   

Co nového se postaví, opraví 
a  udělá podle návrhů obyvatel 
Jihu letos?

Chystáme realizaci 12 vybraných 
projektů, jako jsou vůbec první 
parkourové hřiště na  Jihu, návrat 
zvoničky na  zábřežský hřbitov, re-
vitalizace veřejného prostoru na Ju-
goslávské ulici nebo renovace kašny 
před poliklinikou. Budeme zvětšo-
vat sáňkovací kopec. Uprostřed síd-
liště v  Zábřehu. Příští rok v  tomto 
čase, když bude sníh, budou mít děti 
možnost vyrazit za  zimními rado-
vánkami za barák. Paráda, no ne?

Přidáte se?
Těším se ohromně. (smích) Vi-

díte, to jsou ty zvláštnosti, které 
by nás nenapadly.

Vypadá to, že nic nedrhne. 
Nebo je to jen dojem?

To víte, že se dá pořád něco zlep-
šovat. Strašně bych chtěla a  přála 
si, abychom z  našeho obvodního 
rozpočtu vyčlenili na participativ-
ní rozpočet víc peněz, aby lidé byli 
ještě aktivnější a  kreativnější, aby 
hlasovali ve větším počtu. Je třeba 
zajímavé, že v  Portugalsku hla-
suje pro jednotlivé návrhy víc lidí, 
než kolik chodí k  volbám do  za-
stupitelstev. To je prostě můj sen, 
aby se zapojilo co nejvíc lidí, aby 
rozhodovali a  hlavně chtěli takto 
svět kolem sebe dělat lepší a hezčí. 
Jenže to je nesmírně těžké, protože 
komunikace musí být vedena hlav-
ně přes spolky a různé komunity či 
jednotlivce. Jaká je pravda? Z jed-
né strany se setkáváme s  velkým 
zájmem získat peníze z  obvodní 
kasy, ale z druhé strany nemusí být 
zájem pro to něco udělat.

Kde vidíte největší potenciál?
Jednoznačně ve  školách. Už 

v  prvním ročníku svedly lítý boj 
dvě zájmové skupiny – volejbalisté 
s  návrhem vybudovat beachvolej-
balová hřiště a základní škola s po-
žadavkem vytvořit dětské hřiště. 
Základka nakonec zvítězila o  mi-
nimálních 30 hlasů. Následující 
rok sportovci uspěli a  letos bude-
me stavět podle jejich návrhu hned 
tři hřiště pro plážový volejbal.

Když mluvíme o školách, o par-
ticipativní rozpočet se zajímají 
i děti? 

A  jak. Letos budeme pořádat 
už druhý ročník. Jde o  dobrovolné 
zapojení škol do  projektu. Naše 
radnice každé škole poskytne 
30 tisíc korun včetně licence na vy-
užívání aplikace k  hlasování. Pro 
zajímavost, do  prvního ročníku se 
zapojilo 5 škol.

Děti školou povinné si tedy 
samy mohou vyzkoušet fungo-
vání participativního rozpočtu?

Přesně tak. Během tří týdnů 
si žáci vyzkouší všechny kroky – 
navrhují projekty, snaží se získat 
podporu spolužáků, přispívají 
k  rozvoji školy, procvičí si pre-

zentační dovednosti, naučí se 
hospodařit s penězi a vedou kre-
ativní kampaň. Získávají zkuše-
nosti i  teoretické znalosti a  poté 
netrpělivě sledují výsledek svého 
úsilí, což je naprosto klíč ovým 
aspektem této metody. Důležité 
je, že návrhy, které uspějí ve škol-
ním hlasování, pak škola realizu-
je. Zvítězily například  projekty 
na  nákup nových barevných tác-
ků a obměnu talířů ve školní jídel-
ně, pořízení ergonomických myší 
do počítačové učebny, nástřik ba-
revných her na  betonový plácek 
v  areálu školy, umístění barelů 
na vodu ve společných prostorách 
pro žáky, zavedení školního roz-
hlasu nebo zbudování relaxační 
místnosti. Prostě úžasné.

V  současné době připravujete 
setkání s  občany, prezentace, 
diskuze, rozšiřujete a  zlepšu-
jete systém hlasování. Ale jak 
a kde se případní autoři nových 
projektů dozvědí o podmínkách 
a  možnostech participativního 
rozpočtu?

Snažíme se využít všechny naše 
komunikační možnosti – webové 
stránky obvodu, Facebook, zpravo-
daj Jižní listy. Úspěšně komuniko-
vat s lidmi a umět dělat dobré public 
relations, a to nejen pokud jde o pro-
jekt Společně tvoříme Jih, je pro 
nás na  radnici v  tuto chvíli prio-
ritní. Jsme a chceme být jiní, ale ne 
za každou cenu. Jsem přesvědčená, 
že funkční komunikace na  úrovni 
komunální politiky a veřejné správy 
probíhá přes unikátní a  pozitivní 

věci. Participativní rozpočet není 
jediný. Je třeba, aby naše radnice 
podávala občanům co nejvíce au-
tentických a pravdivých informací. 
Snažíme se dbát na to, aby občané 
nebyli zklamaní při střetu s  reali-
tou. Ale znáte to – to, co vyhovuje 
jednomu, nemusí se líbit jinému.

To máte pravdu, ale dnes je 
mnohem těžší lidi zaujmout, 
nemyslíte?

Souhlasím. Nebudu teď mlu-
vit o  participativním rozpočtu, 
ale každý složitější projekt nebo 
akce vyžadují víc informací a tex-
ty musí být pro čtenáře srozumi-
telné a konkrétní. To je cesta, jak 
oslovit lidi a  vtáhnout je do  dění 
v obvodu, a to v jakékoli oblasti.

Pak bude hodnocení práce rad-
nice přívětivější?

Zákonitě. Je skvělé, když oby-
vatelé mohou nepřetržitě sledo-
vat postavení a  pověst obvodu, 
seznámit se s  investicemi do  ve-
řejného prostoru a  dopravy, 
znát podmínky pro život včetně 
úrovně občanské vybavenosti, 
kulturní rozmanitosti, být infor-
movaní o  bezpečnosti. Zjistit, 
co zajímavého lze podnikat, jaké 
příležitosti včetně ekonomických 
a  vzdělávacích v  obvodu existují. 
Musí ovšem sami chtít. A  jde to, 
participativní rozpočet je toho 
zářným příkladem.

Čím chcete tedy zaujmout? 
Nápadů máme dost. Jedním 

z nich je třeba nová rubrika v Již-
ních listech. S příběhy těch, kteří 
na Jihu žijí nebo pracují. Čtenáři 
si nám o ně často psali. Lidských 
osudů a  zajímavých osobností je 
v našem obvodě nespočetně. Po-
kusíme se na  ně podívat z  úhlů, 
ze kterých se obvykle pozorovat 
nenechají. To je docela dobrá 
rezervace komunikačního pro-
storu pro zajímavé lidi, o  nichž 
nemáme ani potuchy, pro lidi, 
kteří se dokázali prosadit skvě-
lým nápadem nebo krok za  kro-
kem kráčeli za  svým životním či 
pracovním cílem tak dlouho, až 
ho dosáhli.

Znám jednoho takového pana 
profesora.

Tak mi prosím dejte na něj kon-
takt, rádi si s  ním popovídáme 
a  článek zveřejníme. Těšíme se 
na  každý návrh. Mnohdy ani ne-
víme, kdo bydlí vedle v  bytě, co 
dokázal, komu pomohl. Věřím, že 
se nám podaří v příštích měsících 
získat zajímavý adresář výjimeč-
ných lidí.  (maj)

To je prostě můj sen, 

aby se zapojilo co nejvíc lidí, aby rozhodovali 

a hlavně chtěli takto svět kolem sebe 

dělat lepší a hezčí.



6

AKTUÁLNĚ

Poplatek za svoz odpadu se nezvýší
  I letos budou občané Ostravy hradit poplatek za svoz ko-

munálního odpadu ve výši 498 korun za osobu a kalendářní 

rok. Nově se ale rozšíří počet lidí, kteří ho platí. 

Prosincové zastupitelstvo schvá-
lilo zrušení osvobození od  placení 
poplatku pro občany s  trvalým 
pobytem v  sídle ohlašoven, které 
inicioval starosta našeho obvodu 
Martin Bednář.

„Je to spravedlivější a omezí to ty 
případy, kdy má někdo účelově na-
hlášenu adresu na  radnici, aby se 
takto vyhnul třeba i placení poplat-
ků za  svoz odpadu,“ vysvětlil sta-
rosta Bednář, proč změnu navrhl.

Všichni lidé, kteří opomněli 
zaplatit poplatek včas, by ho měli 

urychleně doplatit. Už jim totiž 
nepřijde výzva k  zaplacení a  obec 
může okamžitě začít nedoplatek 
vymáhat. Že to bude dražší, je jasné.

Platí se do konce června
Poplatek za svoz odpadu se platí 

bez výzvy, je splatný do 30. června 
běžného kalendářního roku a  lze 
jej uhradit bankovním převodem, 
složenkou, prostřednictvím SIPO, 
pomocí online plateb na platebním 
portále, QR kódem nebo v poklad-
ně MMO (kancelář č. 101 v  budo-

vě Nové radnice). Občané mohou 
poplatek hradit i ve splátkách, a to 
kdykoliv během 1. pololetí a  bez 
sjednání splátkového kalendáře 
(žádost o povolení splátkového ka-
lendáře je zpoplatněna). Podrobné 
informace lze získat na webu statu-
tárního města Ostravy v sekci Plat-
ba za komunální odpad, na tel. čísle 
844 12 13 14 nebo na e-mailové ad-
rese komunalniodpad@ostrava.cz.

Občané, kterým vznikla po-
platková povinnost, se k poplatku 
musí přihlásit do 30 dnů ode dne 
jejího vzniku. Lhůta pro oznáme-
ní skutečností, které jsou rozhod-
né pro vznik, změnu nebo zánik 
povinnosti, případně mající vliv 

na výši poplatku nebo osvoboze-
ní od  placení místního poplatku, 
je pak 15 dnů.

Kdo je od poplatku osvobozen
Osvobozeny od  poplatku jsou 

například děti z dětských domovů 
a zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy, osoby umístě-
né v domovech pro zdravotně po-
stižené, pro seniory, v domovech 
se zvláštním režimem nebo chrá-
něném bydlení, vězni, popřípadě 
pacienti psychiatrické léčebny. 
Podmínkou je, že důvody pro ná-
rok na osvobození trvají nepřetr-
žitě alespoň 12 po  sobě jdoucích 
měsíců.  (sed)

Sraz rodáků: Jubilejní kolonie se nám vryla pod kůži
 V sále Komorního klubu se ve čtvrtek 17. ledna v Jubilejní 

kolonii sešly téměř čtyři desítky osob, které se v kolonii 

většinou narodily, strávily v ní dětství, případně zde žily část 

svého života. Sraz byl reakcí na křest nové knihy Jubilejní 

kolonie: 90 let dělnického sídliště v Ostravě-Hrabůvce, 

která byla představena veřejnosti v prosinci loňského roku. 

Sál Komorního klubu tehdy ka-
pacitně zdaleka nepostačoval zájmu 
lidí. Městský obvod Ostrava-Jih 
proto uspořádal sraz rodáků Jubilej-
ní kolonie. Úvodní slovo přednesla 
místostarostka Hana Tichánková, 
která je s kolonií rovněž spjatá. Kro-
nikář Petr Přendík, který taktéž 
v kolonii žije, připravil pro všechny 
zájemce prezentaci s  historickými 
snímky a videy, srovnávacími sním-
ky kolonie a  několika fi lmovými 
záznamy. Nechyběl ani dochovaný 
fi lm oslavy z 5. prosince 1928, kdy 
byla kolonie slavnostně pojmenová-
na přívlastkem Jubilejní. 

Během prezentace se návštěvníci 
zapojovali do  diskuze. Vzpomínali 
na  zašlé časy, na  podobu kolonie, 
na  dělnické lázně, vytápění bytů, 
svoz odpadů, dále na  různé přího-

dy či sousedské vztahy. Přítomní se 
shodli, že Jubilejní kolonie je sym-
bolem malebnosti, domova a  po-
klidné atmosféry. 

Samotná prezentace historie 
trvala 90 minut, poté následovala 
více než hodinová diskuze, až sál 
opustili i poslední přátelé z mládí, 
kteří se po mnoha letech shledali. 

„Zájem o historii našeho obvodu 
neutuchá, do vzpomínání se zapo-
juje stále více osob. I dnes lidé při-
nesli historické snímky z  kolonie, 
které pochází z  jejich rodinných 
alb. Jubilejní kolonie patří ke kleno-
tům všech ostravsko-karvinských 
kolonií a  jsem rád, že je o  ni stále 
velký zájem,“ dodal ke srazu kroni-
kář obvodu. Doufá, že podobných 
srazů i z jiných částí obvodu  se po-
daří zrealizovat více.  (pp)

FOTO / JIŘÍ URBAN
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Prvním letošním občánkem Jihu je holčička Ella
  Prvním občánkem Ostravy-Jih je Ella Farníková, která 

přišla na svět 1. ledna 2019 ve vítkovické  porodnici. Holčička

vážila 3,6 kg a měřila 50 cm. Doma na ni a maminku Lucii 

čekali dva sourozenci. 

Mamince přišla pogratulo-
vat také místostarostka Dag-
mar Hrabovská, která malé Elle 
přinesla zlatý přívěsek s  moti-
vem kozoroha, tedy znamením, 
ve  kterém přišla na  svět. „Když 
jsme jeli do  porodnice, tak jsem 
si říkala, co vlastně má Ellinka 
v  knize osudu napsáno, že tady 
jdeme jako dobré sudičky a  že jí 
přejeme hodně lásky a štěstí. Po-
kud se tohle splní, bude její život 
opravdu hezký,“ uvedla místosta-
rostka Hrabovská.

V Ostravě se v roce 2018 naro-
dilo 5601 dětí, z  toho 2674 děv-
čat a  2927 chlapců. Oproti roku 
2017 je to o  330 dětí více. Mezi 
novorozenci jsou také trojčata 
a  112 dvojčat. V  ostravských po-

rodnicích se narodilo z celkového 
počtu 5589 dětí, dalších 12 přišlo 
na svět doma. 

Nej jsou Eliška a Jakub
Mezi dívčími jmény se už několik 

let drží na špici Eliška a z chlapec-
kých patří k nejoblíbenějším Jakub.

Nejčastější jména pro dívky 
v roce 2018: Ema, Eliška, Karolí-
na, Viktorie, Tereza, Anna, Adé-
la. Nejčastější jména pro chlapce 
v  roce 2018: Jakub, Adam, Jan, 
Dominik, Tomáš, Lukáš, Ondřej.

Při jednoduchém srovnání nej-
častěji používaných jmen je zřejmé, 
že se rodiči preferovaná jména pří-
liš neliší. Mezi chlapeckými jmény 
v  roce 2017 dominovali Jan, Jakub, 
Adam, Matyáš, Dominik, Tomáš, 

Lukáš, Ondřej. Z dívčích byly nejob-
líbenější Eliška, Karolína, Ema, Vik-
torie, Anna, Tereza, Klára a Adéla.

Anakin i Abigail
Rodiče zvolili i jména, která nám 

zní exoticky. Mezi chlapci k  nim 
patří Santiago, Anakin, Armani, 
Enrique, Sergio, Kemal, Brian.

Dívky dostaly tato netradiční 
jména: Rebecca, Carmen, Zoe, 
Leticie, Cansu, Abigail, Malvína, 
Mia, Angela Beverly.

V roce 2017 se v Ostravě naro-
dilo 5271 dětí, v roce 2016 to bylo 
5454 dětí, v roce 2015 se jednalo 
o 5439 a v roce 2014 o 5262 dětí. 
 (sed)

Ondrášek získal díky rekonstrukci sklepů chybějící zázemí 
 Mobilní hospic Ondrášek pomáhá nevyléčitelně 

nemocným lidem v Moravskoslezském kraji již od roku 

2004. Od roku 2014 funguje v pronajatých prostorách býva-

lé družiny ZŠ na ulici Gurťjevova 11 v Zábřehu. 

Radnice již dříve podpořila 
jeho výjimečnou činnost osvo-
bozením od  platby nájemného 
a vrátila společnosti bezmála půl 
milionu za  provedené staveb-
ní úpravy. Nyní zajistila opravy 
sklepních prostor objektu za 
1,1 milionu korun, aby mohly 
sloužit jako chybějící zázemí.

„Ondrášek se rozrůstá, pomá-
háme více rodinám, používáme 
více  zdravotních pomůcek a dnes 
námi užívané prostory začínají 
být stísněné. Díky rekonstrukci 
můžeme do suterénu přesunout 

šatnu zdravotního personálu, 
umývárnu a  sklad zdravotních 
pomůcek. Tímto se nám uvolní 
dvě místnosti v přízemí, které vy-
užijeme jako kancelář a místnost 
pro poradnu pro pozůstalé. Náš 
personál vykonává mimořádně 
těžkou práci a příjemné prostředí 
zázemí je pro nás velmi důležité. 
Jsme velmi vděční městskému 
obvodu Ostravy–Jih za  podpo-
ru a  pomoc, velmi si vážíme této 
spolupráce,“ uvedla ředitelka 
hospice Bronislava Husovská. 
V  rámci oprav sklepních prostor 

došlo k  opravě podlah, stropů, 
stěn a  provedení nových štuko-
vých omítek, výměně keramic-
kých obkladů, sociálních zařízení 
a dveří. Nové jsou rovněž rozvody 
zdravotechniky, elektroinstala-
ce  a část otopných těles.

„Do  objektu, kde sídlí ještě 
Střední škola uměleckých řeme-
sel, jsme za  posledních pět let 
investovali celkem 6,6 milionu ko-
run. Opravili jsme fasády a  stře-
chu, hydroizolace a  dešťovou 
kanalizaci, vybudovali plynové 
vytápění a vyměnili okna i vstup-
ní dveře. Nyní jsme rekonstruova-
li sklepní prostory, což Ondrášek 
plně využije ke své nedocenitelné 
práci,“ řekla místostarostka Mar-
kéta Langrová.  

 (gg)

SKLEPNÍ PROSTORY se proměnily 
k nepoznání. Ondrášek získal díky 
pomoci radnice chybějící zázemí.
  FOTO / ARCHIV 

ELLINKA se svou maminkou Lucií.  FOTO / JIŘÍ URBAN

MÍSTOSTAROSTKA DAGMAR HRABOVSKÁ byla mezi prvními gratulanty. 
 FOTO / JIŘÍ URBAN
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Nová organizační 
struktura úřadu

Dva nové odbory má od 1. ledna 
2019 Úřad městského obvodu Ost-
rava-Jih. Odbory vztahů s veřejností 
a strategického rozvoje vznikly roz-
dělením odboru školství a kultury, 
strategického rozvoje a vztahů s ve-
řejností. Odbor vztahů s  veřejnos-
tí metodicky řídí místostarostka 
Hana Tichánková, odbor školství 
a  kultury místostarostka Dagmar 
Hrabovská a  odbor strategického 
rozvoje místostarosta Jan Dohnal. 
Kontakty najdete na straně 27.  (red)

Kotlíkové dotace pokračují, 
zájemci mohou získat také půjčku

 Moravskoslezský kraj bude i v letošním roce poskytovat 

kotlíkové dotace. V pořadí již 3. výzva bude zároveň posled-

ní možností pro získání fi nančních prostředků na výměnu 

starého kotle za nový. 

Vyhlášení výzvy je plánováno 
na  duben, podávání žádostí o  do-
taci bude možné pravděpodobně 
od  května. Dotace bude určena 
na  pořízení tepelného čerpadla, 
kotle na  biomasu nebo plyno-
vého kondenzačního kotle a  její 
výše bude záviset na  typu zaříze-
ní (např. u  tepelného čerpadla to 
bude více než 120 000 Kč). Oproti 
předchozím kotlíkovým dotacím 
již nebudou podporovány kotle 
na  spalování uhlí ani kotle kom-
binované. Bližší informace o kotlí-
kových dotacích budou zveřejněny 
např. na  webových stránkách Mo-

ravskoslezského kraje https://lo-
kalni-topeniste.msk.cz/.

Vzhledem k  tomu, že kotlíkové 
dotace jsou vypláceny zpětně a ne 
každý občan má k  dispozici pa-
třičnou sumu na  výměnu zdroje 
tepla, připravuje město poskyto-
vání bezúročných půjček ve  výši 
až 200  000 Kč. V  této souvislosti 
prosíme občany obvodu, aby svůj 
zájem o  bezúročnou půjčku na-
hlásili na  Odbor strategického 
rozvoje Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih (Ing.  Roman Jirsa, e-
-mail: roman.jirsa@ovajih.cz, tel.: 
599 430 341) do 19. 2. 2019.  (rj)  

Tři králové koledovali také na Jihu

Kašpar, Melichar a  Baltazar 
zavítali 3. ledna odpoledne také 
na  radnici našeho městského 
obvodu. Místostarostům Haně 
Tichánkové, Dagmar Hrabov-
ské a  Zdeňku Hűbnerovi popřáli 

hodně štěstí a zdraví, symbolicky 
požehnali radnici a  všem obyva-
telům, aby se jim dařilo v  novém 
roce, a  na  zárubni dveří pak za-
nechali zkratku svých písmen 
s  rokem 2019. Zástupci obvodu 

jim na oplátku poskytli příspěvek 
do  Tříkrálové sbírky. A  jak byli 
štědří obyvatelé Jihu? Letos se 
v kasičkách sešlo 125 477 korun, 
což bylo více než v roce 2018.

  (sed)

FOTO / JIŘÍ URBAN

Upozornění
Firma Veolia Energie ČR, a. s.,

chystá v letošním roce rekonstruk-
ci teplovodu na  ulicích  Gerasi-
movova, Čujkovova a  Pjanovova. 
V  rámci této rekonstrukce dojde 
ke kácení dřevin, které se nacházejí 
v ochranném pásmu teplovodního 
vedení. Dřeviny budou vykáceny 
do  konce vegetačního období, tj. 
do 31. 3. 2019. Za dřeviny je urče-
na adekvátní náhradní výsadba. 
Případné dotazy ke kácení stromů 
zodpoví pracovníci správy veřejné 
zeleně, kteří poskytnou i  další in-
formace.  (red)
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Technické služby získaly další stroje na zimní údržbu
  Se sněhem a náledím na 171 km chodnících a 130 km komunikacích III. třídy se musejí s letošní zimní údržbou vypořádat 

místo vysoutěžené fi rmy Technické služby Ostrava-Jih (TSOJ). 

„V loňském roce městský obvod 
vyhlásil veřejnou zakázku na úklid 
komunikací, nicméně jeden z  ne-
úspěšných uchazečů napadl výběr 
nejvýhodnější nabídky u  Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutě-
že, který ve  věci zatím nerozhodl. 
Po zvážení všech možností, jak zá-
konnými prostředky zimní údržbu 
komunikací III. a  IV. třídy zajistit, 
jsme pověřili naši příspěvkovou 
organizaci Technické služby Ost-
rava-Jih,“ vysvětlil místostarosta 
Zdeněk Hűbner, který má úklid 
komunikací ve své pravomoci.

Nové stroje pro TSOJ
Radnice musela strojový park 

Technických služeb neprodle-

ně doplnit o  chybějící techniku. 
„Ve  spolupráci s  dalšími od-
děleními městského úřadu se 
nám podařilo zajistit v  rekord-
ním čase nákup další potřebné 
techniky. Všechny stroje jsou 
nově osazeny GPS jednotkami, 
které umožní ještě lépe koordi-
novat úklid komunikací našeho 
městského obvodu. Nové stroje 
jsou navíc víceúčelové, takže je 
využijeme také v  letním obdo-
bí například při škarpírování, 
čištění, kropení ulic či zalévání 
výsadby,“ doplnil místostarosta 
Hűbner.

Kromě zaměstnanců Technic-
kých služeb vyjela do ulic Výško-
vic a Pískových dolů externí fi rma 

a se zimní údržbou v obvodu po-
mohly také Ostravské komuni-
kace a  Ostravské městské lesy 
a zeleň. 

„Zimní nadílka byla v  prvních 
dnech štědrá a  náš obvod je vel-
mi rozsáhlý. Zaměstnanci Tech-
nických služeb dělali maximum, 
aby zmírnili následky zimy. Jejich 
osobní nasazení bylo až nesku-
tečné, opravdu klobouk dolů před 
jejich prací,“ uvedl místostarosta 
Hűbner s tím, že už nyní činí opat-
ření, aby v příštím roce proběhla 
zimní údržba bez komplikací.

Dispečink zimní údržby
Zimní údržba se zahajuje až 

při souvislé sněhové pokrývce 

vyšší než 5 cm. U chodníků – ko-
munikací IV. třídy, je zajišťována 
údržba do  12 hodin, u  komuni-
kací III. třídy udržovaných ob-
vodem do 24 hodin od vyhlášení 
zásahu.

Své podněty mohou občané 
směřovat na  dispečink zimní 
údržby. V  provozu je 24 hodin 
denně 7 dní v  týdnu.   V  pracov-
ních dnech od 7.00 do 14.00 hodin 
na odbor dopravy a komunálních 
služeb městského obvodu Ost-
rava-Jih, tel. číslo 599  430  270. 
V  době od  14.00 do 7.00 hodin 
a  dále v  nepracovní dny zajišťují 
dispečink Technické služby Ost-
rava-Jih na tel. čísle 601 568 205. 
 (sed)

Po klíněnce se bude likvidovat také jmelí bílé 
 Město Ostrava připravuje ošetření zhruba dvou tisíc stro-

mů napadených jmelím bílým. Likvidovat by se měly para-

zitické rostliny také v našem městském obvodu. Samotné 

práce by měly začít na přelomu dalšího vegetačního období, 

tj. na konci roku 2019 a začátku 2020.

„Posouzení stavu napadených 
dřevin bylo magistrátem zadáno 
fi rmě SAFE TREES, která u  nás 
v roce 2016 prováděla, v rámci pi-
lotního projektu na potlačení jmelí, 
ošetření 20 kusů vybraných dřevin. 
Počet dřevin, které budou ošet-
řeny, není v  současné době ještě 
znám. Nejvíce napadených stromů 
se nachází v oblasti ulic Edisonova 
– Závodní – Provaznická – Horní, 
v okolí Zimmlerovy ulice a v oblas-
ti ulic Volgogradská – Kotlářova,“ 
uvedla Angela Bandolová, refe-
rentka městské zeleně Odboru do-
pravy a komunálních služeb Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih.

Dokumentace na  eliminaci ší-
ření jmelí bílého u stromů rostou-
cích na  pozemcích města bude 

hotova do 30. června 2019 a poté 
se přistoupí k jejich ošetření.

Jmelí bílé je o Vánocích považo-
váno za symbol přinášející hojnost 
a štěstí. Je to však nebezpečný pa-
razit, který se napojuje na  cévní 
systém stromů a odebírá jim vodu 
a  živiny, v  krajním případě pak 
stromy usychají. Rozšiřují ho ptáci 
svým trusem, když bílé bobule se 
semeny konzumují celé, protože 
se jim nelepí na zobák ani na peří. 
Bobule projdou zažívacím traktem 
a  semena v  trusu ulpívají na  vět-
vích stromů nebo pod ním. 

Zásah proti klíněnce
Jako první plošnější ochra-

na stromů byla v  Ostravě v  roce 
2017 provedena na  náklady 

města injektáží celkem 1405 jí-
rovců maďalů. Práce zajišťovala 
také společnost SAFE TREES. 
Podzimní vyhodnocení účinku 
injektáže ukázalo, že u  většiny 
ošetřených stromů byl menší  vý-

skyt housenek i  kukel housenek 
oproti jírovcům, které injektová-
ny nebyly. U velké části jírovců se 
podařilo potlačit schnutí a  před-
časný opad listů.

  (sed)

JMELÍ BÍLÉ je jednou z nejzákeřnějších parazitických rostlin. Napadený 
strom poté, co z něj jmelí odsaje veškerou vodu a živiny, umírá.  FOTO / ARCHIV

 TECHNICKÉ SLUŽBY Ostrava-Jih letos provádějí zimní údržbu komunikací za vysoutěženou fi rmu. Všechny stroje jsou osazeny GPS jednotkami, 
které slouží k lepší koordinaci úklidu sněhu.  FOTO / GABRIELA GÖDELOVÁ, PETR  PŘENDÍK
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FOTO / MARTIN GROBAŘ

Na plese obvodu se lidé bavili, tančili i pomáhali
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Vašo Patejdl vždy jezdí do Ostravy rád 
  Je pátek 25. ledna

 podvečer. Právě skončila 

zvuková zkouška a v sále 

domu kultury Akord, kde za 

několik desítek minut začne 

ples obvodu Ostrava-Jih, 

fi nišují poslední přípravy. 

Ztemnělou chodbou přichází 

svižným krokem usměvavý 

Vašo Patejdl, hvězda večera. 

Slovenský populární zpěvák, 
skladatel a  producent, plným prá-
vem označovaný za  jednu z  nejvý-
raznějších osobností současného 
česko-slovenského hudebního svě-
ta, si udělal čas na příjemné popoví-
dání. „Dobré popoludnie, těší ma.“

Vašo a  Ostrava. Jde to dohro-
mady? Změnilo se něco? 

Já mám Ostravu a  Ostravsko 
velmi rád. Vždy jsem sem rád jez-
dil a doufám, že budou rádi i Ost-
raváci, když se sem budu vracet. 
V době, kdy jsem nějaký čas hrál 
bez skupiny Elán, jsem tady měl 
dokonce i  svůj první velký fan-
klub. Mívám v  tomto regionu 
velký počet vystoupení, což mne 
opravdu těší a velmi baví.

Víte, že právě vaše jméno na pla-
kátu je pro řadu lidí důvodem, 
proč na ples jdou? Na co dalšího 
se můžou těšit?

Fakt? (úsměv) To jsem samo-
zřejmě rád. S  tímto městem mě 
spojuje mnoho zájmů a  aktivit. 

Měli jsme zde velké turné s  Elá-
nem a  také jsme hráli velký kon-
cert. Bohužel Jožo už s  tím chce 
skončit, chce to zabalit, takže 
jsem v  takovém mezidobí, kdy 
vlastně nevím, co mě čeká a bude 
dál. Ale zatím je přede mnou ješ-
tě opravdu velká řada koncertů. 
Navíc připravujeme pokračování 
muzikálu Osmý světadíl z elánov-
ských písniček, který se tentokrát 
bude jmenovat úplně jinak. Pre-
miéru chystáme už v září v Praze. 
Jsem teď zkrátka na  pomyslném 
rozmezí, kdy plánuji, co budu dě-
lat následující roky, a přemýšlím, 
co dál, jestli s  kapelou připravit 
třeba na  další období širší pro-
gram, jak ho vyskládat. Ale za-
tím jsem ve fázi jakéhosi hledání, 

ve zlomovém období. Ale už se tě-
ším, až se v Ostravě a tomto kraji 
zase ukážeme. 

Co budete hrát dnes?
Můj koncert bude trošku 

o  vzpomínání v  dobrém slova 
smyslu. Zavzpomínáme si spo-
lečně na naše největší hity, takže 
zazní písničky, kterým já říkám 
„od  Elánu po  Fontánu nebo 
od  Fontány po  Elán“. Budeme 
hrát hudbu z  mého samostatné-
ho období, to znamená Voňavky 
dievčat, Kamarátka nádej, Ak 
nie si moja a  samozřejmě zná-
mé elánovky. Je to zkrátka výběr 
hitů, které lidé určitě ocení. Ze 
zkušenosti vím, že se vždy dobře 
baví. 

Poznáte, když vstoupíte na  pó-
dium, jaké publikum na koncer-
tu bude?

(smích) Hned ne, ale vím, že 
Ostraváci jsou otevření a  na  nic 
si nikdy nehrají. Už jsem to zažil 
mockrát. Vnímavé a  energické 
publikum je snem každého mu-
zikanta. Kontakt mezi hudbou 
a  námi všemi jsou vždycky po-
vznášející. Ale abych odpověděl 
na otázku: až zazní první potlesk 
a lidé budou s námi zpívat, teprve 
pak zjistíte, jestli to zafungovalo 
a lidem se líbí, co vidí a slyší.   

A  měl pravdu. Důkazem byl 
plný parket tančících i zpívajících 
návštěvníků plesu. 

 (gg)
FOTO / MARTIN GROBAŘ

Výtěžek z 27. reprezentačního plesu půjde na dobrou věc
Na  27. reprezentačním plesu 

našeho městského obvodu se 
plesalo, smálo, vyhrávalo, ale 
i pomáhalo. Kromě skupiny Vašo 
Patejdla hrála k tanci také kapela 
Cower show band, zazněla i pocta 
Waldemaru Matuškovi v  podá-
ní Jaromíra Adamce. Úvodního 
tance se v duchu česko-slovenské 
symboliky ujal starosta partner-
ské městské části Košice-Západ 
Marcel Vrchota s  českou part-
nerkou, slovenskou dámu pak 
na  parketu doprovázel náš mís-
tostarosta Otakar Šimík. Ostrav-
ský bavič, muzikant a  skladatel 
Jiří Krhut svou One man show po-
šimral nejednu bránici a  potěšila 
i dechberoucí lightshow Postrpoi. 

Vyhrát se dalo během večera 
několikrát, nejenom v  tombole 
s  37 cenami, kde si vítěz hlavní 
ceny odnesl set zlatých náušnic 

s  prstenem věnovaný starostou 
Martinem Bednářem. K  překva-
pením večera patřily nafukovací 
balónky s poukazy na výhry. Dár-
ky do tomboly darovali jednotliví 

radní našeho obvodu, ale také 
společnosti BANDI VAMOS, 
Ostravské městské lesy a  zeleň, 
Technické služby Ostrava-Jih, 
Ollies, Vinospol, Hotel Rudolf 

Havířov, Zámek Zábřeh, DK 
AKORD, Národní divadlo mo-
ravskoslezské, I-Květiny, Sareza, 
Dopravní podnik Ostrava a  Kul-
turní zařízení Ostrava-Jih.

Stánek společnosti Rudolf Je-
línek se nacházel ve  foyer a  při 
objednávce z  široké nabídky ná-
pojů za  dobrovolnou cenu navíc 
hřál pocit z  podpory Domova 
pro seniory na  Čujkovově ulici 
v  Zábřehu. Sečteno-podtrženo: 
bylo vybráno přesně 7985 korun. 
Starosta Martin Bednář a Přemy-
sl Kovář, člen dozorčí rady spo-
lečnosti Rudolf Jelínek, částku 
dorovnali na  10  000 Kč a  peníze 
předají Domovu pro seniory.

Jaký bude 28. reprezentač-
ní ples obvodu? Máte-li návrh 
na  program či pojetí, dejte nám 
vědět na  adresu jizni.listy@ova-
jih.cz .  (gg)

FOTO / MARTIN GROBAŘ



12

AKTUÁLNĚ

Ohňostroj se povedl, hodnotí obyvatelé Jihu
  Slova uznání opět zněla 

z úst účastníků tradičního 

novoročního ohňostroje, 

který rozzářil nebe nad Hra-

bůvkou v první den nového 

roku 2019. Nechyběla zpíva-

ná hymna a světelná show 

doprovázená podmanivou 

hudbou trvala 15 minut. 

Občané mohli ohňostroj 

sledovat také na internetu, 

a to v přímém přenosu.
„Oproti předchozím letům byl 

ohňostroj rozsáhlejší, protože 
světlice létaly nejen ze tří odpa-
lišť, ale z  dalších šesti. Myslím, 
že to ocenili všichni, kdo přišli 
ke kruhovému objezdu v Hrabův-
ce. Hodně lidí nejen z Jihu nám 
děkovalo za krásný zážitek,“ uve-
dl vedoucí odboru dopravy a  ko-
munálních služeb Daniel Jeřábek 
s  tím, že celkové nálady na  pro-
vedení ohňostroje přišlo radnici 
na téměř 417 tisíc korun.

Také s  vánoční výzdobou 
na  Jihu byli občané spokojeni, 
i  proto že se neopakoval případ 
vandalismu na  svítících jelenech 
jako o  předchozích Vánocích. 
Světelných prvků v moderní LED 
technologii bylo letos hodně, ty 
největší mohli lidé obdivovat ne-

jen na  radnici obvodu, ale také 
u DPS na Odborářské a Horymí-
rově ulici, na  kruhovém objezdu 
v  Hrabůvce, u  KD K-Trio, na  ná-
městí SNP, naproti kinu LUNA 
a naproti komplexu Odra. 

Vánoční výzdoba byla letos 
rozšířena na ulici U Hrůbků v Zá-
břehu, kde byla použita vánoční 

výzdoba zakoupená v  minulých 
letech. Za  celou světelnou krásu 
zaplatil městský obvod více než 
1,8 milionu korun.

Máte tip na výzdobu?
„Vánoční výzdoba je každým 

rokem krásnější. Pokud mají ob-
čané tip, které místo by chtěli 

o letošních Vánocích ještě zkrášlit 
světelnými prvky, ať se nám ozvou 
a my se pokusíme jejich přání vy-
hovět,“ vyzývá starosta městské-
ho obvodu Martin Bednář. Své 
nápady můžete psát na  adresu 
jizni.listy@ovajih.cz.  (sed)

Rozhovor se zpěvačkou hymny 
najdete na straně 15.

OHŇOSTROJ byl letos ještě krásnější, počet odpališť se zvýšil na devět. Další fotografi e světelné show přináší-
me na poslední straně.  FOTO / LUKÁŠ STON, MAGAZÍN PATRIOT

Florbalistky vybojovaly stříbro

Historického úspěchu na  me-
zinárodním poli dosáhl ženský 
fl orbalový tým 1. SC TEMPISH 
Vítkovice. 

Úřadující mistryně České re-
publiky se zúčastnily jako český 
zástupce poháru mistrů - Cham-
pions Cupu ve  švédském Gävle. 
V turnaji se probojovaly do fi nále, 
kde podlehly místnímu IKSU.

„Podařilo se nám postoupit do fi -
nále a tím dosáhnout hned několi-
ka historických zápisů. Jako první 
zástupce naší země jsme zopako-
vali tento úspěch (2014 a  2019), 
jako první český klub jsme porazili 
v ostrém soutěžním zápase fi nské-
ho mistra (semifi nále, SB Pro 5:4 

v prodloužení) a zároveň jsme po-
tvrdili pozici nejúspěšnějšího čes-
kého klubu na mezinárodní úrovni 
(celkem 3 stříbrné medaile z Cham-
pions Cupu – ženy 2014 a  2019, 
muži 2010). Jsme nesmírně hrdí 
na  to, že se nám daří takovýmto 
způsobem reprezentovat a  zvidi-
telňovat naši zemi, náš kraj i  naše 
město,“ uvedl Pavel Palata, gene-
rální ředitel 1. SC TEMPISH Vít-
kovice.

Pro Vítkovice je to třetí stříbro 
na  Champions Cupu, druhé žen-
ské. Jsou tak nejúspěšnějším čes-
kým klubem na  mezinárodním 
poli.  (sed)

FOTO / ARCHIV KLUBU

Internetová encyklopedie Ostravy
Archiv města spustil interneto-

vou Encyklopedii města Ostravy. 
Aktuálně byla zpřístupněna zá-
kladní sada hesel. K  nim budou 
postupně přibývat další, která 
pokryjí co nejširší spektrum dějin 
i soudobý život města. 

Encyklopedie je zveřejněna 
na  adrese: https://encyklopedie.
ostrava.cz a autory hesel jsou pra-
covníci archivu. 

Aplikace je určena těm, kteří 
chtějí získat základní, stručné in-
formace o faktech vážících se k Os-
travě. Obsahuje základní témata: 
osobnosti, události, objekty, školy, 

archeologie (školy a  archeologie 
jsou zatím bez hesel). Součástí hesel 
jsou odkazy na literaturu s obsáhlej-
ším výkladem a také na jiné interne-
tové stránky, které s nimi souvisejí.

Doposud je zveřejněno přibližně 
150 hesel, především významných 
osobností a  důležitých historic-
kých událostí. Hesla obsahují od-
kazy na sdalší informace, u budov 
je možné prokliknout na  ulici, 
na  které se objekt nachází nebo 
nacházel. U  osob jsou odkazy 
na jiné jedince, které k sobě patří.
  (sed)

FOTO / ARCHIV MĚSTA OSTRAVY
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AKTUÁLNĚ

Nové občánky přivítáme do života knížkou
  S knížkou do světa se vydají i nejmladší občané našeho 

obvodu. Na vítání nejmenších, které pořádá úřad městského 

obvodu, obdrží letos rodiče od zástupců Knihovny města 

Ostravy (KMO) dárkové sady pro děti včetně průkazky 

do knihovny s platností do 6 let dítěte.

Ti, kteří se jej nezúčastní, si 
mohou sadu vyzvednout v které-
koli ze čtyř poboček KMO v obvo-
du, to je v pobočce Dr. Martínka 
nebo Závodní v  Hrabůvce, v  po-
bočce Gurťjevova v  Zábřehu 
nebo v pobočce na ulici 29. dubna 
ve  Výškovicích. Stačí doložit rok 
narození (2019) a  trvalé bydliště 
dítěte (Ostrava). 

O vítání je velký zájem
Úřad posílá rodičům dětí po-

zvánku na  vítání občánků, které 
zákonní zástupci dítěte musejí 
potvrdit. 

„Často se nám stává, že si ro-
diče stěžují, že nebyli pozváni 
na tuto slavnostní akci. Pokud 
ale nemají označenou schránku 
také jménem dítěte, pozvánka se 
nám vrátí zpět jako nedoručitel-
ná,“ říká Šárka Zubková, která je 
na radnici Jihu kontaktní osobou 
pro vítání občánků. Dodává, že 
o  akci je mezi rodiči a  prarodiči 
velký zájem, takže si radnice vede 
i seznamy náhradníků na jednot-
livé termíny. 

Pokud se chcete vítání ob-
čánků zúčastnit, volejte na  číslo 
599 430 138 nebo pište na e-mail: 

mimina@ovajih.cz. Nejbližší vítá-
ní se uskuteční 16. 2. a 16. 3. 2019.

Projekt Bookstart
Myšlenka spojit vítání občánků 

s  knihou není nová, ve  světě na-
příč kontinenty probíhá projekt 
na  podporu čtenářství Bookstart 

už více než čtvrt století. Loni se 
do  něj zapojila i  Knihovna města 
Ostravy a  projekt se realizoval 
v  několika městských obvodech. 
„Letos může díky fi nanční pod-
poře statutárního města Ostravy 
projekt rozšířit pro všechny děti 
narozené v roce 2019 s trvalým by-
dlištěm v Ostravě. Sada materiálů 
mimo jiné zahrnuje leporelo s  li-
dovými říkadly a krásnými ilustra-
cemi Markéty Vydrové, průvodce 
prvním rokem společného čtení, 
poukaz na  stažení audioknihy 
a dárkový poukaz, na základě kte-
rého bude nově narozeným dětem 
vystaven speciální čtenářský prů-
kaz do knihovny zdarma,“ uvedla 
Petra Šimonová z Knihovny měs-
ta Ostravy s tím, že obdržení dár-
kové sady neznamená povinnost 
bezprostředně přihlásit dítě jako 
čtenáře knihovny.  (sed)

Počet obyvatel obvodu se snížil
Na  Jihu žilo k  1. lednu 2019 

100  926 občanů (z  toho mužů 
48 812 a 52 114 žen) a 3630 cizin-
ců, tedy celkem 104 556 obyvatel. 
Oproti loňskému roku, kdy měl 
městský obvod k 1. 1. 2018 105 417 
obyvatel, je to sice pokles, nic-
méně Ostrava-Jih zůstává, co se 
týče počtu obyvatel, největším 
obvodem Ostravy (290 450) a pa-
tří po Praze, Brnu, Plzni a Liberci 
k nejlidnatějším územním celkům 

v  republice; dokonce je větší než 
Olomouc (100  494) nebo České 
Budějovice (93 863).

Loni se narodilo 991 dětí, které 
mají trvalý pobyt v Ostravě-Jihu, 
což je o 50 více než v roce 2017, tři 
děti přišly na  svět doma. V  roce 
2018 zemřelo 1114 obyvatel, 
v roce 2017 to bylo 1054 obyvatel. 
V  loňském roce si řekly své ano 
203 páry, v  roce 2017 bylo uza-
vřeno 213 manželství.  (sed)

Pošta na Horní ulici už slouží

Dočasně uzavřená pobočka 
České pošty na Horní ulici v  Hra-
bůvce je od 2. ledna opět v provozu. 
Slavnostního otevření modernizo-
vaných prostor se zúčastnilo také 
vedení městského obvodu Ostrava-
-Jih zastoupené místostarostkami 
Hanou Tichánkovou a  Markétou 
Langrovou.

Pobočka pošty nabízísvé služ-
by od  pondělí do  pátku dopoledne 

od 8.00 do 11.30 hodin a odpoledne 
od 12.30 do 18.00 hodin. V sobotu 
je otevřeno do 8 do 10 hodin.

Zákazníci mohou v  pobočce 
pošty využívat kompletní služby 
České pošty, s. p.,  včetně  služeb 
Czech POINTU, SAZKY, Poštov-
ní spořitelny, ČSOB pojišťovny, 
Českomoravské stavební spořitel-
ny a  ČSOB Penzijní společnosti. 
 (sed)

FOTO / JIŘÍ URBAN

Druhý titul v tanci pro Adama
Adam Mrowiec je úplně normál-

ní kluk, který je žákem základní 
školy Kosmonautů 15. Po škole se 
věnuje tanci. Třikrát týdně a když 
se blíží soutěž, tak i vícekrát trénu-
je v DIDEDAnce tanečním studiu. 
Věnuje se disciplíně disco dance, 
a to sólu, duu a také je členem malé 
skupiny. 

Podzimní sezóna byla pro Ada-
ma hodně náročná. Od  září se 
účastnil ligových soutěží a  sou-
časně se připravoval na  mistrov-
ství světa. To se konalo ve Švédsku 
v Örebro a Adam se tam ve dnech 
11.–14. října vypravil jen s trenér-
kou. V  obrovské konkurenci se 
Adam vůbec neztratil a  probojo-
val se až do fi nále. V tom jako je-
diný Čech nakonec získal krásné 
5. místo. Po  návratu ze Švédska 
následovalo opět několik ligových 
soutěží v sólu, duu a malé skupině 

a samozřejmě příprava na vrchol 
sezóny – tedy mistrovství ČR 
konané v  Plzni 9. prosince. Tady 
měl Adam těžký úkol obhájit loň-
ský titul mistra ČR. Povedlo se 
a Adam ve svých čerstvých deseti 
letech získal už druhý titul mistra 
České republiky. 

Dita Hejníková

Nepřetržitý provoz Linky důvěry
Ostravská Linka důvěry rozší-

řila svůj provoz. Odborníci jsou 
nově k  dispozici dospělým lidem 
v  krizových životních situacích 
non-stop. Od  února dochází 
také ke  změně a  rozšíření služby 
po chatu. 

Tým, který pomoc poskytuje, 
tvoří celkem 16 odborníků – vy-
školení sociální pracovníci, psy-
chologové, adiktolog (odborník 
na léčbu závislostí) a psychiatr.

Poradnu prostřednictvím e-
-mailu mohou zájemci kontak-
tovat kdykoliv. Na  telefonních 

číslech  596 618 908 a 737 267 939  
jsou pracovníci připraveni po-
skytnout podporu a  informace 
nepřetržitě – 24 hodin sedm dnů 
v týdnů.  Chat je k  dispozici na 
www. elinka.iporadna.cz, mail na 
linka.duvery@mnof.cz. 

V loňském roce LDO reagovala 
na   3757 podnětů lidí z  Ostravy 
i regionu. Zatímco dosud byli od-
borníci na chatu v pátky a neděle 
mezi 20. a 23. hodinou, od února 
bude chat služba k dispozici v pá-
tek večer a  v  neděli dopoledne 
od 9 do 13 hodin.  (sed)

FOTO / ARCHIV TANEČNÍHO KLUBU
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NÁZORY

Jednoznačně nejvýznamnější investicí 
nejen roku 2019, ale i  posledních pěti let je 
rekonstrukce prostoru před obchodním cen-
trem Železňák. Celý projekt nese pracovní 
název rekonstrukce Náměstí Ostrava-Jih. 
Je významný svou fi nanční náročností, ale 
hlavně proto, že se jedná o revitalizaci přiro-
zeného centra Jihu. Celý prostor je ve  stavu, 
v  jakém se v  70. letech minulého století pře-
dal do  užívání. Procházka těmito místy nás 
zavede do  dob budovatelských časů sociali-
smu. Rozpadlá kašna, vyviklané betonové 
čtverce, oprýskané květinové záhony. Jakýsi 
nevzhledný rozsypaný amfi teátr.

Žijeme v 21. století a veřejné prostory vypa-
dají zcela jinak. Jsou moderní, zelené, s vodní-
mi prvky, lavičkami, prostorem pro společné 
setkávání  i pořádání sezónních trhů, místem, 
kde nejen v rychlosti proběhneme a raději se 
nedíváme kolem sebe, ale i místem, kde se 
zastavíme, pobavíme s  přáteli, vyslechneme 
promenádní koncert či před Vánoci vypije-
me punč s  kolegy z  práce. Věřím, že přesně 
takové místo budujeme. Vím, že to nebude 
jednoduché, vždyť jen připravit projekt a za-
jistit všechna povolení trvalo pět let. V  prů-
běhu rekonstrukce se jistě vyskytnou potíže, 
o  kterých ještě netušíme. Ale zvládneme to 
a  já se nesmírně těším, až se všichni poprvé 
projdeme novým náměstím a zažijeme první 
akci, kterou  připraví radnice. Protože všichni 
„Společně tvoříme Jih!“

Z plánu investic na rok 2019 v našem ob-
vodě stojí za  podporu a  pozornost všechny 
plánované akce. Podporu určitě zaslouží re-
alizace nového náměstí u  Železňáku za  cca 
114 mil. a  následně realizace parkovacích 
míst v  různých částech našeho obvodu 
za  cca 5 mil. Díky realizaci těchto investič-
ních akcí se bude občanům našeho obvodu 
kvalitněji žít. Mou srdeční záležitostí jsou 
přece jenom investice do  bytového fondu. 
Z  těch bych podpořil výstavbu osobního 
výtahu v domech Odborářská 68 a 74 za cca 
8 mil. a revitalizaci Abramovova 14 a Smir-
novova 1 za 6,5 mil. Zpříjemníme a zlevníme 
bydlení občanům žijícím v  těchto domech. 

Určitě bychom neměli zapomínat na  inves-
tice do  našich rozvíjejících se technických 
služeb. Ty by měly mít také zelenou jako je-
jich logo.

V  tomto volebním období chceme realizo-
vat nad rámec běžné údržby a drobnějších in-
vestic další klíčové stavební akce. Mimo často 
zmiňované náměstí Jih u  fi nančáku bychom 
chtěli revitalizovat plochy kolem Kotvy, Sa-
varinu, za Lunou a opravit 4 podchody. Další 
velkou výzvou je zpracování dosud chybějící-
ho  „Strategického rozvojového plánu“. Jedná 
se o  klíčový dokument, který nám poskytne 
ucelenou představu o tom, jak by měl náš ob-
vod vypadat za 4 roky s výhledem na dalších 
10 až 20 let. Tento dokument je rovněž klíčový 
pro efektivnější čerpání dotací.

Přeji všem občanům do nového roku zdra-
ví a  pohodu v  rodině i  zaměstnání. Investice 
do  rozvoje a  údržby majetku Ostravy-Jihu 
jsou nutné, záleží však na  prioritách. Vládní 
koalice prosadila v rozpočtu několik velkých 
investic, např. rekonstrukce náměstí v  Hra-
bůvce, oprava objektu Charvátská 10 atd. 
Zastupitelé za  KSČM by raději investovali 
do rychlého rozvoje Technických služeb, aby 
se neopakovaly problémy s kosením trávy a se 
zimní údržbou, která totálně selhala. Mno-
hem větší investice by měly jít do  budování 
parkovišť a vyřešení zbořeniště Odra ve Výš-
kovicích.

Možná se očekává, že i  Piráti přivítají re-
konstrukci nám. Jih u Železňáku. V současné 
podobě a  při způsobu přemýšlení o  něm ale 
považujeme projekt spíše za  nešťastný. Vy-

brat klíčovou investici není snadné; obvodu 
chybí strategie, jak určit priority a  odstup-
ňovat jejich důležitost v čase a s ohledem na 
možnosti na  ně mít či získat fi nance. Obvod 
nemá stanoveny krátkodobé a  dlouhodobé 
cíle a  jejich naplňování. Třeba rekonstrukce 
tržnice na nám. SNP má smysl, ale pokud se 
nezmění aktivity s ní související, půjde o další 
zašlapaný potenciál.

V prvé řadě je podle nás zásadní, aby se za-
čalo smysluplně investovat. Poslední 4 roky 
vedení radnice v čele se starostou Bednářem 
a  hnutím ANO peníze na  účtu obvodu „sys-
lilo“ a  nic zásadního nedělalo. Věříme, že 
s  novou koalicí se tato praxe změní, protože 
si to naši občané zaslouží. Podle hnutí LEČO 
– Lepší a  čistá Ostrava je zásadní investice 
do místních cest a chodníků, dále správy zele-
ně i zimní údržby. Právě to se totiž nás všech 
nejvíce dotýká. Chceme se bez rizika úrazu 
dostat domů, nekličkovat kolem výmolů, 
nezakopávat o rozbité dlaždice a neřešit pře-
rostlou trávu.

Za  nejdůležitější považuji bezpochyby in-
vestici 115 mil. Kč do  rekonstrukce náměs-
tí Ostrava-Jih, protože se v  současné době 
doslova rozpadá před očima. K  tomu bych 
připojil i  investici 1 mil. Kč na  zpracování 
projektu rekonstrukce přilehlého podchodu 
pod ul. Horní, který také nevyvolává v člově-
ku právě příjemné pocity. Zajímavá je i inves-
tice 1,75 mil. Kč do rekonstrukce kašny před 
poliklinikou, protože tu si občané navrhli 
a schválili sami přímo demokraticky v rámci 
participativního rozpočtu.

Tomáš Raždík

zastupitel

SPD

Eliška Ulehlová

zastupitelka

LEČO

 Zeptali jsme se

Co považujete za nejdůležitější investici městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2019 a proč?

Hana Tichánková

místostarostka

ANO 2011

Pavlína Nováčková

zastupitelka

Piráti

Stanislav Odstrčil

zastupitel

Ostravak

Jan Dohnal

místostarosta

Josef Graňák

zastupitel

KSČM
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Z OBVODU

Rozhovor se zpěvačkou a moderátorkou Kateřinou Kosnovskou

Kdo vytrvá, jednoho dne se svého snu dočká
 Zpěvačku Kateřinu Kosnovskou a její famózní hlas mohli 

lidé slyšet v loňském roce na rozsvícení stromku u kulturního 

domu Akord a taktéž u K-Tria. V letošním roce zpívala hymnu 

při novoročním ohňostroji u kruhového objezdu v Hrabůvce. 

Jejím mottem je: „Jsem zkrátka originál.“ Znamená to pro ni 

jediné – být sama sebou, žít svůj život a nenechat se od niko-

ho ovlivňovat. Přiznává, že by mohla být ve světě showbyz-

nysu někde jinde, ale jí to nevadí. Co má se stát, se stane.

Co vás na zpěvu baví? 
Asi nechcete slyšet otřepané 

fráze. Pro mě je zadostiučinění, 
když někdo přijde a  řekne: „V  té 
písni byly emoce, měla nádech, 
energii a šmrnc.“ Je to práce i zá-
bava v jednom, nejde to nahradit 
ničím jiným.

Jste zpěvačkou na plný úvazek?
Ráda bych řekla, že ano, ale ne. 

Vždy jsem stála za  zády někoho, 
nešla přes talentové soutěže, proto 
cesta v  této branži je pro mě po-

malá, ale kdo vytrvá, jednoho dne 
se svého snu dočká. Doufám, že 
jednoho dne se to změní. Na  tom 
pomalu začínám pracovat. S  pra-
covním vytížením to jde obtížně, 
ale jde. Velkou motivací je pro mě 
v tomto směru má rodina a můj syn. 

Takže pracujete na tom být pro-
fesionální zpěvačkou?

Být tou zpěvačkou na  plný 
úvazek je moje tajné přání. Ráda 
bych dělala naplno to, co mě baví 
a naplňuje. Splnit si toto přání ale 

potrvá. Dnešní svět showbyznysu 
je opravdu těžký. Pokud nemáte 
za sebou producenta a větší obnos 
peněz, prorazit je opravdu oříšek. 
Jak ale říkám, kdo vytrvá, dojde 
ke svému cíli dřív nebo později. 

Co říkáte na  talentové soutěže, 
které bývají každý rok? Ne-
zkoušela jste jít touhle cestou?

Pokud chce někdo udělat 
rychlou kariéru, pak je to cesta. 
Podívejte se, kolik lidí prošlo ta-
lentovými soutěžemi a  kolik se 
jich udrželo na scéně. Tahle cesta 
není pro mne, nechci se stát cvi-
čenou opicí. 

Jaké máte plány na rok 2019? 
Prozradím jen to, že ve  spolu-

práci s  jedním nejmenovaným 
producentem začínáme chystat 
autorské písně. Určitě těch plá-
nů je dost, tak doufám, že se jich 
podaří zrealizovat co nejvíce. 
Kdo bude chtít, může mě sledovat 

na facebookových stránkách Ka-
teřina Kosnovská offi cial. 

Slyšeli jsme vás zpívat v  Ostra-
vě. Bydlíte tady od narození?

Ne, ale Ostravu jsem si zami-
lovala a připadám si, jak kdybych 
tu opravdu bydlela od  narození. 
 (kt)

FOTO / Z ARCHIVU ZPĚVAČKY

Komunitní zahrada Ostrava-Jih vznikla v Domově Korýtko 
 Máte zahradnického ducha, ale žijete v bytě bez balko-

nu a péče o bylinky v truhlících za okny už vám nestačí? 

Nezoufejte si! Od května loňského roku totiž máte možnost 

zavítat do komunitní zahrady v Domově Korýtko a vybrat si 

vlastní místečko pro plnohodnotné pěstování.

Komunitní, nebo také městské 
zahradničení má mnoho nad-
šenců nejen v zahraničí. Pomalu, 
ale jistě se zabydluje i u nás. Loni 
vznikla na Petruškově ulici v Ost-
ravě-Zábřehu již druhá komunit-
ní zahrada na území města. 

Místní obyvatelé, kteří se svými 
dětmi chodí do  nedalekého lesí-
ku, dostali nápad, vytvořit v okolí 
menší zahradu, kde by mohli pěs-
tovat zeleninu a  trávit volný čas. 
Po  dlouhém hledání vhodného 
pozemku oslovili s  tímto projek-
tem ředitele Domova Korýtko 
Jana Seidlera, který ho podpořil 
a  poskytl prostor v  zadní části 
domovské zahrady. Vše ostatní 
– přes nářadí, sazenice až po skli-
zeň vlastnoručně vypěstované ze-
leniny, bylinek a dalších rostlin, je 
od května v rukách „komunitních 
zahradníků“, kteří si na pronaja-
tých záhoncích hospodaří každý 
podle svého.

Inspirovali se jinde
Mezi hlavní iniciátory nápadu 

patří jeden ze členů spolku Ko-
munitní zahrada Ostrava-Jih Ivo 
Slavík, který bydlí nedaleko a in-

spirací mu byly fungující zahrady 
tohoto typu v Praze a Ostravě. 

„Viděl jsem, jak se daří komu-
nitní zahradě Tržnice v  centru 
města. Své dojmy a  úvahy jsem 
jednou sdílel s  provozovatelkou 
bezobalového obchodu v  Ostra-
vě Gabkou Holečkovou. Při tom 
vznikl nápad vybudovat něco po-
dobného u  nás na  Jihu. Osobně 
jsem neměl potřebu zahradničit, 
ale líbil se mi právě komunitní 
rozměr věci – příležitost spojit 
podobně naladěné lidi, umožnit 
spolupráci a  vzájemné pozná-
vání, společně vytvořit něco, co 
nám všem bude k užitku.“

Noví členové stále přibývají
A tak od loňského léta mají zá-

jemci o  vlastnoruční pěstování 
na Jihu k dispozici několik záho-
nů a základní zahradnické náčiní 
na  pozemku Domova Korýtko. 
Během prvních dvou měsíců se 
počet členů spolku zdvojnáso-
bil a  nových členů stále přibývá. 
Vlastní zdravé potraviny vypěs-
tované bez chemie jsou jedním 
z důvodů, proč se do zahradniče-
ní lidé pouštějí.

„Když za  mnou členové spol-
ku Komunitní zahrada Ostra-
va-Jih přišli, nápad se mi hned 
zalíbil. V  části naší zahrady, 
která leží ladem a  není díky ab-
senci chodníků přístupná našim 
uživatelům, vyrostly záhony 
s  okrasnými květinami a  drob-
nou zeleninou. Kromě pěsto-
vání zeleniny a  květin v  tom 
spatřuji otevření naší organi-
zace širší veřejnosti. Navázali 
jsme také spolupráci se  členy 
spolku, kteří se podílejí na  ně-
kterých aktivitách, které pro 
naše seniory pořádáme. Je to 
jedna z  možností, jak propojit 
blízkou komunitu občanů s  uži-
vateli našich pobytových sociál-
ních služeb. Máme stanovena 
‚Pravidla provozu komunitní 

zahrady v  prostorách Domova 
Korýtko‘, která jsou oběma stra-
nami respektována,“ říká ředitel 
Domova Korýtko Jan Seidler.

„Využívání zahrady Domova 
Korýtko máme předběžně do-
mluveno na  dva roky a  uvidíme, 
jak se bude osud zahrady vyvíjet. 
Když nás ale bude více, můžeme 
vytvořit další prostor k pěstování, 
setkávání, pořádání kulturních 
a  vzdělávacích akcí, odpočinku 
nebo recyklaci i  v  jiných místech 
na Jihu,“ uzavírá Ivo Slavík. 

Pokud bydlíte poblíž a  máte 
zájem se také zapojit, nebo sami 
víte o  vhodném místě k  založení 
zahrady, není nic jednoduššího 
než kontaktovat spolek Komunit-
ní zahrada Ostrava-Jih.

Gabriela Holečková

ZAHRADNIČENÍ v komunitní zahradě spojuje obyvatele městského 
obvodu.  FOTO / ARCHIV KOMUNITNÍ ZAHRADY OSTRAVA-JIH
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V ČEM BYDLÍME

Naše bytové domy – panelové domy G-OS (Kotva)
  Panelové domy typu 

G-OS mají více podob 

a nalezneme je po celém 

Jihu. Existuje jich tolik, že by 

se do jednoho čísla nevešly, 

proto si je v následujících 

vydáních Jižních listů 

ukážeme podrobněji. 

Bichleráky

Zkratka G-OS obsahuje kom-
binaci dvou názvů měst – Gott-
waldov a  OStrava. Pokud si 
vzpomenete na  první díl tohoto 
seriálu, který pojednával o  nej-
starších panelácích obvodu typu 
G57, pak vězte, že typ G-OS je 
evolucí právě tohoto nejstaršího 
typu. Jednoduše řečeno, původní 
zlínský typ si ostravští projektan-
ti upravili k  obrazu svému, a  to 
poměrně výrazně – spojitost mezi 
oběma typy by hádal málokdo. 
Panelové domy G-OS mají jedno 
prvenství – byly vyloženě určeny 
pro výstavbu na  poddolovaném 
území. Hlavním architektem sou-
stavy G-OS byl Vlastimil Bichler, 
podle kterého domy dostaly svůj 
lidový název „Bichleráky“.  

V tomto díle si ukážeme vůbec 
nejstarší panelové domy G-OS 
v  našem obvodě – čtveřici výš-
kových dvojdomů za  obchodním 
domem Kotva v  Zábřehu. Jejich 
výstavba započala v  roce 1965, 
tedy pouhý rok po dokončení ově-
řovací série a prototypů v Ostra-
vě-Porubě. 

Architektura

Všechny čtyři domy jsou iden-
tické, obsahují 12 nadzemních 
podlaží a  na  střeše mají betonové 
pergoly, které je ze vzdálenějších 
pohledů činí atraktivnějšími. Fasá-
dy byly řešeny formou střídajících 
se vodorovných pásů, kdy betono-
vé parapetní pásy střídaly skleněné 
pásy oken a tzv. meziokenních vlo-
žek. Meziokenní vložky měly vnější 
stranu krytou sklem a byly vsazeny 
do stejné hloubky jako okna. Díky 
tomu s  okny skvěle splývaly a  vy-
tvářely požadovaný efekt neko-
nečného pásu oken. Specifi cké 
jsou štíty domů, které jsou osazeny 
třemi sloupci zapuštěných lodžií. 
Jedná se o  povedené řešení, které 
jindy nudným štítovým stěnám 
propůjčuje atraktivitu. Bohužel při 

revitalizacích domy o pásové členě-
ní přišly, změněna byla i barevnost 
a  původně jednotný koncept celé-
ho souboru je nyní pestrobarevný. 
Z  původní architektury se tak do-
chovaly již jen střešní pergoly. 

Neobvyklé byty
Tyto panelové domy mají klasic-

ký příčný nosný systém s jednotnou 
délkou stropních panelů 3,6 metru. 
Díky tomu jsou všechny místnosti 
stejně široké (ale jinak hluboké). 
Nosný systém je u  štítů s  lodžiemi 
obrácen na  podélný směr. I  přes 
toto víceméně klasické konstrukční 
řešení mají byty neobvyklé dispo-
zice, zejména byty s jídelnou, která 
vtipně vznikla zabráním malého 
prostoru za  výtahovými šachtami 
(červené byty v  půdorysu). Neob-
vykle řešené jsou i krajní byty, které 

mají již zmíněné štítové lodžie. By-
tová jádra mají čelní stěny s dveřmi 
z  panelového dílce a  na  první po-
hled tak působí jako zděná. Převlá-
dají byty o dispozici 3+1.  

Zajímavostí je nedaleko umístě-
ný dům tvořící nárožní dominan-
tu na  křižovatce ulic Výškovické 
a Čujkovovy. Nejedná se o nic jiné-
ho, než o  rovnou polovinu z  výše 
uvedených domů. Jeho dispozici 
si můžete snadno představit pro-
stým zakrytím rovné poloviny 
z  přiloženého půdorysu. Tento 
dům již také prošel zateplením 
a  velmi by mě potěšila jakákoliv 
historická fotografi e zachycující 
jeho původní fasádu. 

Rozšířenou verzi tohoto článku 
najdete na  webových stránkách 
www.historie.ovajih.cz

Marian Lipták

PANELOVÉ DOMY G-OS v původní podobě.  FOTO / ARCHIV AUTORA

Starý Zábřeh ve fotografi ích
Kronikář městského obvodu Petr Přendík představí v  sále zastu-

pitelstva radnice ve čtvrtek 28. února od 17.30 hodin dějiny Zábřehu 
nad Odrou prostřednictvím historických fotografi í. „Podíváme se 
na podobu Zábřehu nad Odrou v průběhu první poloviny 20. století. 
Začneme nejstaršími stavbami, řekneme si, k čemu sloužily na počát-
ku století, a postupně budeme rozkrývat, jak se Zábřeh proměňoval 
a rozrůstal až do konce 40. let. Nemineme zdejší hostince, největší uli-
ce, tramvajové dráhy ani stavby občanské vybavenosti,“ láká k před-
nášce kronikář obvodu. Místo na přednášku je nutné si kvůli omezené 
kapacitě sálu povinně rezervovat, a to na tel. č. 605 292 238 nebo na 
e-mailové adrese: petr.prendik@ovajih.cz.  (pp)

STARÝ ZÁBŘEH v místech dnešní autobusové zastávky Závoří, okolo 
roku 1933.  FOTO / ARCHIV MĚSTA OSTRAVY

TYPICKÉ PODLAŽÍ panelového domu G-OS.  KRESBA / MARIAN LIPTÁK
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Počátky Sokola v Hrabůvce I (v letech 1903–1918)
  Tělocvičný spolek Sokol vznikl v Praze roku 1862. Jeho myšlenky, které vycházely 

z antické kalokagathie, jsou platné i dnes. Spolek dbal o rozvoj těla i ducha a nacházel tisíce 

příznivců. Postupem času se spolek stal masovou organizací, která měla svou tělocvičnou 

jednotu téměř v každém městě či obci.

V Moravské Ostravě a ve Vítko-
vicích Sokol působil již od  roku 
1891, respektive od  roku 1895. 
V  Hrabůvce vznikl už roku 1890 
spolem Omladina, který si kladl 
za  cíl národní a  vzdělávací čin-
nost, čímž se rámcově kryl s myš-
lenkami Sokola. Právě Omladina 
vytvořila zárodek budoucí tělo-
cvičné jednoty Sokol v Hrabůvce 
(tehdy Malé Hrabové).

Počátky Sokola v Hrabůvce mů-
žeme nalézt na počátku 20. století. 
,,Trvalo dlouho, nežli u nás zapus-
tila kořeny myšlenka sokolské se-
bevýchovy. Příčinu toho dlužno 
hledati v  tom, že v  té době byla 
obec naše ještě nerozvinutá a  že 
původní obyvatelstvo domorodé 
bylo příliš konservativní a nepřálo 
novým myšlenkám. Přistěhovalé 
obyvatelstvo bylo příliš sociálně 
nesvobodné a zaměstnáno jen bo-
jem o skývu chleba, takže pro my-
šlenku sokolskou nemělo žádného 
porozumění,“ napsal Hanuš Ježo-
rek v roce 1928 v Památníku tělo-
cvičné jednoty Sokol v Hrabůvce. 

Dne 22. února 1903 se kona-
la v  obecním hostinci ustavující 
schůze Sokola, na níž o důležitosti 
jednot promluvil moravskoostrav-
ský sokolský činitel Dr.  Šavrda. 
Do nového spolku se ihned zapsalo 
67 členů. Po  přečtení a  schválení 
stanov získal spolek název Tělo-
cvičná jednota Sokol v  Malé Hra-
bové. Prvním předsedou spolku se 
stal tehdejší starosta Hrabůvky Jan 
Golat. Spolková a  cvičební míst-
nost hrabůveckého Sokola byla 
umístěna v obecním hostinci, který 
bychom dnes hledali mezi tram-
vajovou zastávkou Provaznická 

a kostelem. O tom, že jednota byla 
čistě vlastenecká, svědčí také jedno 
z  prvních ujednání – že za  každý 
vyslovený germanismus budou čle-
nové Sokola platit pokutu 2 haléře. 
Pokuta se však platila i  za  pozdní 
a  neomluvené příchody na  schů-
ze – byly stanoveny ve výši 10 a 20 
haléřů.

V zdravém těle zdravý duch!
V mysli vlast, v paži sílu!

Tužme se!

Neustálé problémy
Prvotní problémy přišly záhy 

po založení spolku. Sokolu schá-
zelo cvičební nářadí, které jim 
nakonec pomohla získat jednota 
ze sousedních  Vítkovic. Samot-
ná obec Hrabůvka neměla pení-
ze na  podporu nového spolku, 
proto si Sokol zakoupil potřebný 
materiál na  splátky, které uhra-
dil do  konce roku 1905. Od  jara 
1904 sokolové pravidelně cvičili. 
O  vzdělávací práci se zasloužil 
zdejší učitel a  sokol Čeněk Ko-
vář, který stál v letech 1910–1912 
také v  čele spolku. Jednota roku 
1904 získala po  splynutí se star-
ším spolkem Omladina dobře 
vybavenou spolkovou knihovnu. 

Rok 1905 přinesl hlubší spory 
uvnitř spolku, časté změny činov-
níků a osobní třenice. Jednota se 
musela přestěhovat z  obecního 
do  Haladejova hostince. Spory 
pokračovaly i  roku 1907, kdy ze 
spolku vystoupili učitelé. O  rok 
později vznikl v rámci Sokola cy-
klistický oddíl, který se v prosin-
ci 1909 seskupil v  samostatném 
spolku – Klubu českých veloci-
pedistů Moravan. Činnost Sokola 
v  roce 1909 byla neútěšná, spíše 
než cvičení probíhaly kulturní 
pořady a  přednášky. Význačným 
činem byl roku 1910 pokus o za-
ložení družstva pro stavbu soko-
lovny, čímž by se vyřešila otázka 
vlastního cvičiště a předešlo by se 
tak stálému stěhování mezi míst-
ními hostinci. Bohužel na  novou 
stavbu neměl spolek peníze a jed-
nota našla další útočiště v novém 
zájezdním hostinci Františka 
Chýlka. Sokol všeobecně pohlí-
žel od  počátku 90. let 19. století 
s despektem na katolickou církev. 

V roce 1911 do Sokola v Hrabův-
ce zasahuje protiklerikální duch, 
který vyzdvihoval Jana Husa 
a  odsunoval katolickou církev: 
„Již valná schůze, na  níž kriti-
zována účast mnohých členů 
na  ‚klerikální pompě a  parádě‘ 
byla toho svědkem.“ 

Zpráva z  roku 1912 nás infor-
muje o  katastrofálním stavu So-
kola v Hrabůvce: kusé a nepřesné 
zprávy, žalování na  nepořádek 
a  nekonané schůze členů i  výbo-
ru. Spolek dále upadal, jediným 
úspěchem bylo založení ženského 
odboru v  čele s cvičitelkou Mar-
tincovou, zdejší učitelkou. Nové 
útočiště spolek našel v roce 1913 
v prostorách staré školy u místec-
ké silnice. Spolkový život se vrátil 
do normálních kolejí, vznikl nový 
zábavný odbor v  čele s  Josefem 
Hasilíkem a  Josefem Bohušem, 
učiteli. Zdálo se, že vývoj spolku 
bude pokračovat podle sokolské-
ho hesla: Stále výš! 

1. světová válka
Vypukla první světová vál-

ka a  během roku 1914 odešlo 
na  frontu 33 členů jednoty. Již 
na  počátku války padl bratr Ri-
chard Nenička, o rok později bra-
tři Richard Peklo, František Slíva 
a Josef Brumek. Jednotu opustilo 
do konce roku 1916 celkem 43 čle-
nů, kteří odešli na válečnou fron-
tu, jiní vystoupili ze Sokola z obav 
před „přednostním“ naruková-
ním, zakládající členové Jan Jo-
sefovský a  Václav Jaroš zemřeli. 
Jádro spolku však drželo pohro-
madě i přes hrůznou dobu. V roce 
1915 byla úředně rozpuštěna Čes-
ká obec sokolská, činnost jednot 
jakožto právních subjektů pokra-
čovala dále, ale byla silně omeze-
ná. „Úřady pátraly po  všem, jen 
aby uvalily podezření na  bratry, 
pátraly po  sokolských plakátech 
sletových a v národních barvách, 
prohlíženy knihovny, však u  nás 
vše včas uschováno. Četnictvo, 
hlavně stanice v  Hrabové, drzou 
kontrolou jednotlivců, činovníků 
i  soukromých osob, hledalo se-
znamy členstva ke  zjištění, kdo 
z  bratrů zajatý a  narukován,“ 
dočítáme se v  archivních zázna-

mech Sokola v Hrabůvce. 
V  roce 1916 odešlo na  fron-

tu dalších šest bratrů, v  Albánii 
zemřel hlady Alois Rožnovský 
(členem Sokola od jeho založení, 
zakládající člen Klubu českých 
velocipedistů Moravan), v  násle-
dujícím roce Alois Žáček. 

V roce 1918 se již začaly poměry 
 uvolňovat. Obec prodala tělocvič-
nu staré školy a  sokolové museli 
docházet na  cvičení do  sousední 
Hrabové. Poté získali ke  cviče-
ní opět sál v  hostinci Františka 
Chýlka. V  legiích zemřel bratr 
Vladimír Pěčka. V  Rusku bylo 
v  legiích během války zapojeno 
pět bratrů, v  Itálii tři, ve  Francii 
pak jeden.

Pamětní desky
Bratru Ludvíku Klegovi, který 

se zapojil v  Rusku do  českoslo-
venských legií, byla v  roce 1936 
odhalena pamětní deska na domě 
č. p.  104 u  staré Místecké ulice, 
kde žil. Padlí sokolové, kteří ze-
mřeli v  období 1. světové války 
na  frontách, se dočkali svého 
pomníku v  roce 1928. Část pů-
vodního pomníku je dnes k vidění 
na  zdi ve  vstupní hale sokolovny 
na Plavecké ulici.

(dokončení v příštím čísle)
Petr PřendíkHLAVIČKOVÝ PAPÍR hrabůveckého Sokola, 1909.  REPRO / JIŽNÍ LISTY

PŘEDEPSANÝ STEJNOKROJ. 
Z archivu Sokola v Hrabůvce, 1903. 
 REPRO / JIŽNÍ LISTY

PAMĚTNÍ DESKA sokolu Ludvíku 
Klegovi.  FOTO / PETR PŘENDÍK
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Charita Ostrava

Dny otevřených dveří
Možnost seznámit se s  po-

skytovanými službami v  do-
movech pro seniory, hospici, 
denních centrech, poradnách 
nebo azylových domech Cha-
rity Ostrava mají zájemci 
v  rámci dnů otevřených dveří 
u  příležitosti 28. výročí vzni-
ku této neziskové organizace 
ve  dnech 13.–14. února v  době 
od 9 do 17 hodin. 

Charitní poradna 
radí bezplatně

Poradna Charity Ostrava po-
skytuje zdarma odborné sociál-
ně právní poradenství zaměřené 
na rodinné právo, sociální zabez-
pečení (např. důchody, sociální 
dávky), bydlení, zaměstnání, 
majetkoprávní vztahy a  dlu-
hovou problematiku. Součástí 
poradenského týmu je právník, 
který se specializuje na  rodinné 
právo, bydlení, zadlužení atd. 
Ve spolupráci se spotřebitelskou 
poradnou organizace dTest jsou 
konzultovány dotazy klientů 
z  oblasti spotřebitelských práv. 
Zájemci o  poradenství nemusí 
uvádět žádné osobní údaje. 

Kontakt: Poradna Charity 
Ostrava, Jeremenkova 154/8, 
703  00 Ostrava-Vítkovice. Tel.: 
599 526 906, 731 625 767, e-mail: 
poradna@ostrava.charita.cz

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 lednu oslavili významné výročí:

Marie Kursová  100 let

Marie Cholevová 97 let

Zdeňka Sedlářová 96 let

Jitka Sýkorová 92 let

Anna Lipinová 92 let

Jaroslav Turoň 92 let

Marie Fuksíková 92 let

Věra Slouková 91 let

Oldřich Synáček 90 let

Ervín Czaderna 90 let

Věra Markovičová 90 let

Anna Matějová 90 let

Milada Tořová 90 let

Jiřina Nohelová 90 let

Anna Mokrišová 85 let

Jaruška Majdyšová 85 let

Helena Sosnovcová 85 let

František Pessl 85 let

Ján Michalko 85 let

Jaroslav Pořízka 85 let

Jiří Franek 85 let

Jiří Korcyl 85 let

Anežka Šmerová 85 let

František Vitásek 85 let

Zdeněk Moták 80 let

Emilie Střebovská 80 let

Jan Walach 80 let

Antonín Marek 80 let

Vítězslav Hill 80 let

Alois Sosna 80 let

Vladislav Kepák 80 let

Jaromír Petrovský 80 let

Barbara Űberallová 80 let

František Machula 80 let

Vlastimil Dvorský 80 let

Štefan Pacolt 80 let

Josef Varyš 80 let

Marie Lenartová 80 let

Ludmila Vlčková 80 let

Eva Valdrová 80 let

Milým oslavencům přejeme pevné zdraví

Seniorka z Jihu si založila facebookovou 
stránku a publikuje na ní zajímavosti

 Studuje na dvou univerzitách třetího věku, FF OU a VŠB-TU,

chodí na přednášky a do divadla, někdy stihne oběhnout dvě 

až tři kulturní akce ve městě. Je členkou Klubu regionální 

historie a Oldies při Moravskoslezské vědecké knihovně. 

Denně hodinu cvičí, denně na-
chodí minimálně 8 tisíc kroků, 
ale většinou více, což si sleduje 
na  svém náramku, chodí pla-
vat, jezdí na  kole. Zajímavosti ze 
svých toulek Ostravou zveřejňuje 
na  facebookové stránce Lidujan. 
Obyvatelka Dubiny Ludmila Ja-
noušková je prostě akční žena.

Když se loni v  červenci konala 
na Jihu pyžamová cyklojízda, ne-
váhala nasednout na kolo v noční 
košili. „Jen jsem se bála, že mne 
někdo z domu uvidí,“ směje se při 
vzpomínce na recesistickou akci. 
Obdobné to bylo s  Dušičkovou 
cyklojízdou.

„Ještě ve škole jsem vedla v po-
čítači dětem jejich třídní stránku, 
takže rodiče přesně věděli, co se 
ve škole děje. Zřejmě někde tady 
má svůj počátek zanícení pro 

kouzlo internetu a sociální sítě.“ 
Před dvěma lety si založila Face-
book a  teď už má čtyři měsíce 
i  svůj blog. Jmenuje se podle ní 
– Lidujan. „Hecovali mne vnuci 
a kamarád Petr, tak jsem si řekla, 
že to zkusím. Dnes už mám 195 
sledovatelů, jejich milé odezvy 
mne velmi těší, takže vidím, že 
příspěvky nedělám nadarmo,“ 
říká bývalá dlouholetá učitelka 
na  Základní škole MUDr.  Luká-
šové. Za pochodu se naučila fotit 
a  upravovat fotografi e v  počíta-
či, a  jak zdůrazňuje, má kvalitní 
mobil. Díky studiu na Ostravské 
univerzitě a přednáškám dr. Ma-
rie Šťastné se její láskou stala 
architektura, sochy a  další umě-
lecká díla, o kterých také referu-
je právě na  svém facebookovém 
blogu. 

Když se ostravské rodačky, 
která se narodila v  domku přímo 
u  šachty Hlubina, zeptáte, jak to 
všechno stíhá, jen se usměje. „Jako 
bývalá učitelka umím zacházet 
s časem. Nekoukám na televizi, to 
je hrozný požírač času. Ten mi teď 
bere počítač,“ vysvětluje. „Dělám 
to, co mne baví. Nejsem ten typ, 
co se ve stáří pověsí dětem a vnu-
kům na krk. Jsem se svým životem 
spokojená,“ uzavírá velká fanynka 
Ostravy a Jihu zvláště.  (sed)

FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

Rok 2018 v Domovince vnímáme pozitivně
  Tak jako většina se i my na Domovince pro seniory

 Diakonie ČCE – střediska v Ostravě ohlížíme za uplynulým 

rokem. Podle úsměvů, slziček dojetí i zhodnocení 

vzájemného partnerství našich seniorů a dětí 

vnímáme předchozí rok pozitivně. 

V roce 2018 se uživatelé Domo-
vinky setkávali s  dětmi z  MŠ Oty 
Synka, speciální MŠ a ZŠ Diakonie 
ČCE ve  Vítkovicích, komunitního 
a  vzdělávacího centra Makovice 
a  s  dětmi z  MŠ Kořenského. Po-
byt v  našem zařízení uživatelům 
zpříjemňovali také dobrovolníci. 
Stejně jako dobrovolnice Karolína, 
která s  uživateli trénovala paměť, 
dobrovolnice Martina, která do-

cházela se svým pejskem Maggie, 
tak i pan farář spřáteleného sboru 
Českobratrské církve evangelické 
obohacovali naše uživatele svou 
přítomností. Spolupráce s  našimi 
dobrovolníky si velmi vážíme.

I  naši senioři se stali dobro-
volníky. Každé pondělí se ně-
které z  našich uživatelek stávaly 
pohádkovými babičkami, které 
předčítaly dětem z MŠ Kořenské-

ho pohádky před spaním. Naše 
pohádkové babičky si čtení velmi 
užívaly a  vždy se těšily na  další. 
Velkou zásluhu na  spokojenosti 
našich uživatelů měli také pra-
covníci v  přímé péči, kteří pod-
porovali soběstačnost uživatelů 
v  běžných denních činnostech, 
rozvíjeli jejich jemnou motoriku 
(výtvarné práce apod.) a myšlení 
(trénování paměti).

A  co si popřát do  roku 2019? 
Přejeme si, ať jsou naši uživatelé 
stále spokojení, ať se jim rozzá-
ří oči při setkání s  dětmi, ať jsou 
hrdí na  to, jaké výrobky vytvoři-
li, a  ať jim co nejdéle vydrží elán 
a úsměv na rtech. Jitka Rýznarová 

Hledají se zdravotní 
sestry pro hospic

Charita Ostrava nabízí 
pracovní místa pro zdravotní 
sestry v  lůžkovém Hospici sv. 
Lukáše. Předpokládaný ter-
mín nástupu: ihned nebo dle 
dohody. Podrobnější informa-
ce na webu http://ostrava.cha-
rita.cz/volna-mista/.
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Charita Ostrava

Výstava fotografi í 
v galerii G

Dne 7. 2. od  10.30 hodin 
se uskuteční vernisáž obrazů 
s  názvem Mezi realitou a  fan-
tazií autora Karla Ovčaří. 
Vernisáž proběhne v galerii G,
kterou provozuje Charita 
Ostrava v  Charitním stře-
disku Gabriel na  Čujkovově 
3165/40a v  Zábřehu, každý 
všední den od  8 do  16 hodin. 
Výstava bude veřejnosti pří-
stupná do 30. 4. 2019.

Jak pečovat 
o nemocného doma 

Charita Ostrava nabízí mož-
nost bezplatné účasti na semi-
náři Jak pečovat o nemocného 
člověka v  domácím prostředí. 
Na  setkání s  profesionálními 
zdravotními sestrami Mobil-
ního hospice sv. Kryštofa se 
dozvíte, jak zvládnout péči 
o  člověka se sníženou pohyb-
livostí, a  získáte související in-
formace ze zdravotní a  sociál-
ní oblasti. Naučíte se nemoc-
nému člověku podávat stra-
vu, tekutiny a  léky, provádět 
osobní hygienu či polohování, 
jako prevenci vzniku proleže-
nin. Proběhnou také praktické 
ukázky. Jsou připraveny infor-
mace o  možnostech získávání 
příspěvku na  péči nebo využí-
vání kompenzačních pomůcek.

Kurz se koná vždy jednou 
měsíčně, nejbližší termín je 
21. 2. od 14. do 17 hodin v budo-
vě Hospice sv. Lukáše na Char-
vátské ulici 785/8 ve  Výško-
vicích. Na  školení se, prosím, 
přihlaste předem u  Anny Šte-
fkové, tel. 599  508  533, mobil: 
731  534  002 nebo e-mailem: 
hospicova.poradna@ostrava.
charita.cz. 

Na setkání přišla i stoletá paní
 Na pravidelném setká-

ní jubilantů, které obvod 

organizuje každý měsíc pro 

občany Jihu, a kteří dovrší 

80, 85, 90 a více let, se 

20. ledna  sešlo v KD K-Trio 

33 oslavenců. Jubilantům 

zpříjemnil nedělní odpoledne 

malý klavírista a harmonikář,

s nímž si mohli všichni pří-

tomní zazpívat.

Tentokrát přijala pozvání pana 
starosty i  100letá Marie Kur-
sová, která se narodila v  lednu 
1919 v  Mariboru ve  Slovinsku 
jako dcera českého tatínka Josefa 
a slovinské maminky Marie.

Když jí byly 2 roky, přije-
li   do  Československa a  od  11 let 
bydleli s rodiči a dvěma mladšími 
bratry v nové Jubilejní kolonii.

Vyučila se modistkou a  10 let 
pracovala v obchodě u soukrom-
níka. Od  roku 1955 pracovala 
ve Vítkovických železárnách jako 
dělnice, a to až do 58 let. Vychova-
la 2 syny, raduje se ze 4 vnoučat, 
4 pravnoučat a 3 prapravnoučat. 

V současné době bydlí u mladšího 
syna ve  Frýdku-Místku. K  velké 
gratulaci se připojují Jižní listy 

a  přejí všem oslavencům do  dal-
ších let pevné zdraví a  duševní 
svěžest. Šárka Zubková

FOTO / JIŘÍ URBAN

Novoroční setkání Senior klubu v Akordu 
navštívil senátor Leopold Sulovský

První setkání Senior klubu 
v  Akordu se konalo 8. ledna. 
Účastníky přišli pozdravit a  po-
přát jim úspěšný rok 2019 mís-
tostarostka Dagmar Hrabovská 
a místostarosta Zdeněk Hűbner. 

Novoroční dárek v  podobě ex-
kurze seniorů do  Senátu nabídl 
a představil senátor Leopold Su-
lovský. Ohlas byl veliký, všichni 
se těší na jarní Prahu.

Paní Šárka Zubková pak se-
niorům představila další pláno-
vané akce. V  hlavním programu 
vystoupila orientální tanečnice 
Lenka Dzidová se světelnými an-
dělskými křídly. Po vystoupení si 
odvážné seniorky i senioři v prak-
tické ukázce vyzkoušeli základní 

prvky břišních tanců. Po  celou 
dobu akce panovala v Akordu vy-
nikající atmosféra.

Další akce Senior klubu budou 
probíhat vždy první úterý v měsí-
ci v DK Akord.  (dh)

Podpora 
psychomotoriky dětí

Těhotné a  maminky s  dětmi 
do  1 roku mohou absolvovat 
bezplatný program, který se 
uskuteční v  úterý 19. února od 
15.45 hodin v  poradně Cesta tě-
hotenstvím (Českobratrská 13). 
Fyzioterapeutka bude hovořit 
o tom, jak správně nosit a zvedat 
děti a co pomáhá správnému vý-
voji dětí raného věku. V  případě 
zájmu se přihlaste předem (e-
-mail: poradna@dlanzivotu.cz,
mobil: 605  32  92  32). Více najde-
te na www.dlanzivotu.cz.  (ik)

FOTO / JIŘÍ URBAN
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Největší radost nám dělá radost druhých
 Advent je nejen časem shánění dárků, pečení cukroví a úkli-

du, ale hlavně dobou, kdy se věnujeme blízkým, děláme radosti 

druhým a obdarováváme potřebné.

A  tak v  předvánočním čase 
vyhlásil školní parlament na  ZŠ 
Provaznická vánoční charitativní 
sbírku. Organizace se ujali žáci 
8. A. Po celý týden žáci, rodiče i ve-
řejnost přinášeli oblečení, obuv, 
kabelky nebo hračky pro dobro-
činný obchod Moment. Podpořili 
tak neziskové organizace Mobilní 
hospic Ondrášek, Kola pro Afri-
ku, Žebřík nebo Save Elephants.

Dalším charitativním projek-
tem byla Ježíškova vnoučata. Ten-
to projekt vznikl v  roce 2016 pro 
opuštěné lidi a obyvatele domovů 
pro seniory. Vánoční dárek nedo-
stali mnohdy roky a období svátků 

pro ně bylo spíše časem prázdnoty 
než radosti. Ve  spolupráci s  ma-
minkou naší žákyně, paní Tvard-
kovou, jsme vybrali domov pro 
seniory Beskyd z  Frýdku Místku. 
Jejich přáním bylo vyrábět si vlast-
noručně adventní věnce. 

Oslovili jsme proto děti i rodiče, 
aby přinesli různé vánoční ozdoby. 
Rodiče nenosili jen ozdoby, které 
se jim doma nehodily, ale doma 
vybrali a  nakoupili krásné stuž-
ky, baňky, vánoční řetězy, svíčky, 
koření aj. Nasušili ovoce, donesli 
šišky a pěkné ozdoby z látky a kera-
miky. V družině jsme pro babičky 
a  dědečky připravili překvapení. 

Aby jim o Vánocích nebylo smutno 
a aby věděli, že na ně někdo myslí, 
našily děti ve všech odděleních oz-
doby na stromeček z plsti. 

Byli jsme všichni mile překva-
peni, s jakým nadšením a radostí 
se děti do  šití pustily. Nakonec 
jsme všechno úhledně naskláda-
li do  krabic a  kbelíků a  manželé 
Tvardkovi vše odvezli do domova 
seniorů Beskyd.

Dárek udělal klientům velkou 
radost, o  čemž svědčí , když nám 
pak napsali: „Je moc fajn vědět, 
že jsou děti i v dnešní době vede-
ny k  tomu, aby myslely na  druhé 
a vložily své úsilí do práce pro ra-
dost jiných.“ 

Iva Bazalová, Helena Drahošová
ZŠ Provaznická

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Canisterapie na ZŠ Volgogradská

Před Vánocemi se uskutečnila 
v  naší školní družině canisterapie 
s šesti pejsky a jejich psovody. Nej-
dříve proběhla krátká beseda, při 
které byly děti seznámeny s výcvi-
kem těchto psů a možnostmi jejich 
pomoci lidem v praktickém životě. 

Následovalo předvedení pejsků 
v  jednotlivých odděleních školní 

družiny s ukázkami jejich doved-
ností, do  ukázek byly zapojeny 
také děti. Celé odpoledne jsme 
si všichni užili. Počáteční obavy 
a nejistota u většiny dětí opadly. 

V  následujících týdnech uspo-
řádala naše škola, tak jako každý 
rok, materiální sbírku pro zvířata 
v nouzi. Snažíme se touto cestou 
vést děti k lásce k přírodě a ke vše-
mu živému, k pomoci potřebným 
a  také u  nich vypěstovat zájem 
o to, co se kolem nich děje, a ne-
podporovat v nich lhostejnost. 

Letošní sbírka se opravdu po-
vedla, rodiče našich žáků byli 
štědří, a proto jsme v krátké době 
shromáždili obrovské množství 
věcí. Tímto děkujeme všem dě-
tem a  jejich rodičům, kteří se 
do sbírky zapojili a svou aktivitou 
podpořili naše úsilí. Vše jsme ná-
sledně s  dobrovolníky osobně za-
vezli do  Domova pro psí seniory 
v Třinci. 

Za kolektiv školní družiny
 Lada Unucková, vychovatelka 

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Březinka pomáhá skutky
Vánoce – čas dobrých skutků. 

Také naše škola ZŠ a MŠ Březino-
va přemýšlela o  tom, komu a  jak 
pomoci, jaký dobrý skutek vyko-
nat. Nakonec jsme zvolili oblast, 
která je dětem nejbližší. Sponzo-
rovali jsme zvířata. 

Uskutečnili jsme mezi žáky sbír-
ku pro Nadaci na ochranu zvířat se 
sídlem v  Ostravě-Porubě, kde se 
starají o domácí mazlíčky, zejména 
o psy a kočky. A tak jsme zvířátkům 
dodali nejen granule a  konzervy, 
ale také jsme jim zpestřili stravu 
různými pamlsky. Vybrané peníze 
zase pomohou při léčbě čtyřno-
hých pacientů. A to není všechno. 
V  průběhu roku jsme pomáhali 

malé Stelince, které diagnostiko-
vali Rettův syndrom. Sbírali jsme 
pro ni plastová víčka.

Finance získané jejich prodejem 
nejsou nikterak vysoké, ale částeč-
ně díky nim mohla rehabilitovat, 
absolvovat některá vyšetření a  lé-
čebné kúry. Vzhledem ke komplika-
cím s odkupováním víček její rodiče 
od sběru pomalu upouštějí. Ale my 
budeme v  této prospěšné aktivitě 
pokračovat i  letos, neboť máme 
nového zájemce - Lukáška. Věříme, 
že tak probudíme v  našich žácích 
ochotu pomáhat potřebným a že se 
se tato snaha stane běžnou součástí 
jejich života v dospělosti. 

ZŠ a MŠ Březinova

Vánoční jarmark s krásnými 
výrobky navštívily stovky lidí

Vybrat si na vánočním jarmarku 
Základní školy B. Dvorského, to je 
těžká věc. Krásných výrobků dětí 
je totiž takové množství, že člověk 
neví, co si odnést dřív. Letošní jar-
mark, konaný 18. prosince, nebyl 
v tomto ohledu jiný. Nabídl originál-
ní a krásné výrobky žáků, hýřil bar-
vami i příjemnou sváteční náladou. 

„Jarmark měl skvělou návštěv-
nost, až v  řádu stovek lidí, a  pří-
mo na  této akci jsem zaznamenal 
mnoho pozitivních ohlasů veřej-
nosti. Do školy posléze přišla řada 
děkovných mailů,“ uvedl ředitel 
školy  Miloš Kosík. „Ve  výrobcích 
je vidět úžasná invence dětí a jejich 
učitelů, nadšení a  poctivá práce, 
která se na  jarmarku může zúro-
čit,“ doplnila zástupkyně ředitele 

pro druhý stupeň Vlasta Krmáško-
vá. „Dík patří všem, kteří se na pří-
pravě i průběhu jarmarku podíleli, 
dětem, pedagogům, rodičům, vy-
chovatelům, správním zaměstnan-
cům, i  všem, kteří jej navštívili,“ 
uzavřela paní zástupkyně.  (jg)

FOTO / ARCHIV ŠKOLY
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Před Vánoci se konal mezinárodní basketbalový turnaj
 Mládežnický basketbalový klub Snakes Ostrava pořádal

ve dnech 14. až 16. prosince v ZŠ B. Dvorského tradiční 

předvánoční turnaj X-MAS SNAKES CUP 2018 

pro 13 a 15leté hráče. V obou kategoriích se utkalo celkem 

deset družstev, mezi nimiž nechyběly zahraniční celky (ze 

Slovenska, Polska, Maďarska) ani reprezentační tým (ČR U15).

Turnaj zahajovali náměstek 
hejtmana MS kraje Miroslav 
Folwarczny, ředitel ZŠ B. Dvor-
ského Miloš Kosík a  prezident 

BK Snakes Ostrava Dušan Hrd-
lička, předávání cen se pak ujali 
náměstkyně primátora města 
Ostravy Andrea Hoffmannová 

a za klub BK Snakes Ostrava Jan 
Veselý. 

„Basketbalová kvalita byla 
opravdu vysoká a  celý turnaj se 
odehrával v příjemné předvánoční 
atmosféře. Nechyběly dovednostní 
soutěže, které hráče prověřily v in-
dividuálních činnostech. Věříme, 
že se stávající kvalitu podaří udržet 
i v dalších ročnících,“ uvedl za po-
řadatelský tým Dušan Hrdlička.

„Chtěl bych poděkovat všem 
zúčastněným týmům a  jejich 

trenérům za  předvedené výko-
ny a  přístup ke  hře. Pochvalu si 
zaslouží i  velice kultivované pu-
blikum, které povzbuzovalo své 
týmy, ale dokázalo ocenit i pěkné 
akce soupeřů,“ vyjádřil se hlavní 
organizátor soutěže Kamil Vaš-
ťák st. 

Ve starší kategorii zvítězil tým 
Reprezentace ČR U15, mezi 
mladšími basketbalisty si prven-
ství odvezl polský celek MKS 
Grojec .  (jg) 

Provaznická byla první na Volgiádě
Dne 18. prosince 2018 se usku-

tečnil již třetí ročník týmové 
matematické soutěže s  názvem 
Volgiáda, kterou připravilo a zor-
ganizovalo Gymnázium Volgo-
gradská 6a v   Ostravě-Zábřehu. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 
15 čtyřčlenných týmů složených 
z žáků 5. ročníků ZŠ. Z naší školy 
jsme vyslali dva čtyřčlenné týmy. 
Žáci měli za úkol vyřešit co nejví-
ce netradičních úloh v  časovém 
limitu 60 minut. Někteří dokonce 
vyčerpali připravenou zásobárnu 
úloh beze zbytku. Náš tým ve slo-
žení Anna Hlavicová, Václav Ho-
luša, Dominik Vzorek a Jan Šícha 
z  5. B si s  úkoly velmi dobře po-

radil, stihl vyřešit všech 38 úloh 
s  velkou časovou rezervou a  zís-
kal  tak skvělé 1. místo. Celému 
týmu gratulujeme za  výbornou 
reprezentaci školy.

Libuše Přikrylová
ředitelka ZŠ Provaznická

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Žáci ZŠ Kosmonautů 13 navštívili 
Domov pro seniory Čujkovova

S Vánoci se daleko silněji proje-
vuje potřeba lidem pomáhat a či-
nit radost. Proto se žáci nechali 
inspirovat projektem Českého 
rozhlasu Ježíškova vnoučata 
a  rozhodli se, že půjdou potěšit 
svou návštěvou a  vystoupením 
osamělé seniory v  domově dů-
chodců na ulici Čujkovova v Ost-
ravě-Zábřehu.

Žáci 4. třídy Základní školy 
Kosmonautů 13 společně s  třídní 
učitelkou nacvičili krátké pásmo 
vánočních písní s doprovodem hu-
debních nástrojů, které předvedli 
babičkám a  dědečkům na  odděle-

ní 4 A. Z reakcí seniorů a ostatních 
zúčastněných bylo cítit nadšení 
a  dojetí, což umocnilo celkový 
dojem z  celé návštěvy. Děti měly 
také kromě vystoupení připrave-
ny drobné dárečky, které na  závěr 
předaly.

Toto setkání bylo obohacující 
nejen pro seniory, kteří měli ale-
spoň malé rozptýlení ze svého 
každodenního režimu, ale také 
pro děti, které mohly vidět reali-
tu života starších lidí v sociálním 
zařízení. Proto bychom nikdy ne-
měli zapomínat na  naše babičky 
a dědečky!  Barbora Marszolková

Vánoční představení u seniorů
 V předvánočním čase jsme chtěli potěšit nejen své rodinné pří-

slušníky, ale rozhodli jsme se navštívit některý domov důchodců.

Navštívili jsme  seniory v Charit-
ním domě sv. Václava v  Heřmani-
cích. K  výběru tohoto domova pro 
seniory pomohl fakt, že jedna naše 
spolužačka tam má svou babičku.

Nacvičili jsme vánoční pohád-
ku podle předlohy J. Lady „Váno-
ce u Mikešů“. Děti samy vyrobily 
kulisy a masky. V pohádce zazně-
ly koledy v hudebním doprovodu 
příčné fl étny a  kláves dvou dívek 
z  naší třídy. Babičky a  dědečko-
vé si zazpívali společně s  námi. 

Na  závěr jsme jim popřáli a  pře-
dali vlastnoručně vyrobené dárky 
z keramiky. Setkání jsme ukončili 
několika dotazy týkající se dětství 
seniorů. Setkání bylo milé, pří-
jemné, dojemné a obohacující.

Těsně před Vánocemi jsme 
byli pohádku zahrát ještě našim 
nejmladším kamarádům z mateř-
ských školek při naší škole.

Lenka Travinská 
a žáci 3. B ZŠ Mitušova 16
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Krestováci mají dobrá srdce
 Máme za sebou Vánoce, dobu, kdy lidé myslí na ostatní 

více než jen na sebe. Nejinak tomu bylo i na naší škole, která 

každoročně podporuje hned několik charitativních projektů.
Dne 18. prosince předali zástupci 

školního parlamentu „Má to smysl“ 
do  rukou pana Ladislava Holby 
část výtěžku z  prodeje vlastních 
výrobků žáků 1.–9. tříd na školním 
vánočním jarmarku. Částku ve výši 
7150 korun věnovaly děti a  jejich 
paní učitelky brněnské Škole pro 
výcvik vodicích psů a spolku Vodicí 
pes, z. s., podporující klienty s těž-
kým postižením zraku, kteří chtějí 

být samostatní a nezávislí na okolí 
s pomocí vodicích psů.

To, že nám není lhostejná také 
situace zdravotně postižených 
v  našem regionu, jsme dokázali 
úspěšnou organizací prodeje vý-
robků chráněných dílen ostrav-
ské Charity svatého Alexandra, 
čímž jsme podpořili zaměstnává-
ní handicapovaných osob.

Ivana Koczonová, ZŠ Krestova
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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 
3., 10., 17. a 24. 2. - 17.30
TANEČNÍ VEČERY 
Živá hudba, pro příznivce společen-
ského tance se skupinou DOMINO. 
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO. 

14. 2. - 19.00
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P  
Matador české hudební scény s hla-
sem, který si nespletete. Vstupné 
190 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ost-
ravainfo!!!

Dětem
10. 2. - 10.00 
PLAVÁČEK
Dramatizace klasické pohádky Karla 
Jaromíra Erbena „Tři zlaté vlasy 
Děda Vševěda“. Vstupné 60 Kč, před-
prodej KD K-TRIO.

Vzdělávání, relax, kurzy
7. 2. - 17.00 
INTUITIVNÍ KRESBA A MALBA 
Zahájení kreativního semináře pod 
vedením M. Franzové. Projdete si 
meditacemi na uvolňování bloků, 
posílíte tvořivost a rozvinete intuici. 
V cyklu pěti lekcí vyzkoušíte tvor-
bu mandal, automatickou kresbu, 
kresbu zentaglu a seminář ukončíte 
intuitivní malbou. V ceně veškeré 
výtvarné pomůcky. Cena 800 Kč, 
předprodej KD K-TRIO.

9. 2. - 9.00–14.00 
SHAMBALLA 1024, I. a II. STUPEŇ 
Seminář zaměřený na léčebný ener-
getický systém je přístupný všem, 
kteří intuitivně cítí a chtějí se naučit 
s ním pracovat. Shamballa je založe-
na na celistvosti a pomáhá uvědomit 
si, že vše je propojeno se vším. 
Pomáhá v našem vývoji, duchovní 
cestě, zesílení naší intuice a objevení 
osobního potenciálu. Vede terapeutka 
Zuzana Galuszková. Cena 750 Kč, 
předprodej KD K-TRIO. 

11. 2. - 17.30 
CESTA RYTMU 
Hudební workshop s bubnováním 
na africký rituální buben Djembe. 
Dozvíte se zajímavosti o životě v Afri-
ce u národa Mandeng a vyzkoušíte 
netradiční aktivitu a hudební nástroje. 
Vede Palo Nowak, www.soro.cz 
a www.camara.cz. Zapůjčení bubnů 
v ceně, ale můžete si přinést i vlastní. 
Vstupné 90 Kč, předprodej KD K-TRIO. 

14. 2. - 17.30 
ASTROLOGIE 
Úvodní přednáška k semináři 
A. Kudelové. Základní informace 
o tom, jak pracovat s nativním horo-
skopem, který se sestavuje jako obraz 
hvězdné oblohy pro přesný okamžik 
a místo narození člověka. Vstup-
né 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.

23. 2. a 2. 3. - 9.00–16.00 
ASTROLOGIE PRO ZAČÁTEČNÍKY 
Dva sobotní semináře s  Annou 
Kudelovou vás naučí pracovat 
s nativním horoskopem, který zkou-
má postavení planet při narození. 
Tematické okruhy: 4 živly a jejich 
projevy (oheň, vzduch, země a voda), 
12 znamení zvěrokruhu, 12 domů 
a jejich význam, 10 planet ve zname-
ních a domech, význam ascendentu 
a descendentu, význam IC a MC 
a interpretace vlastního horoskopu. 
Cena 1200 Kč/dvě soboty, předpro-
dej KD K-TRIO.

23. 2. - 9.00–14.00 
SYSTÉM CELISTVÉHO UZDRAVUJÍ-
CÍHO CVIČENÍ 
Sobotní kurz s  Zuzanou Kaiser. Sezná-
míte se s jednoduchými technikami 
pradávného pohybového systému, které 
vedou k porozumění svému tělu, jeho 
uzdravování a využití všech jeho schop-
ností v propojení s myslí. Cena 500 Kč, 
předprodej KD K-TRIO.

27. 2. - 17.30 
ZÁKLADNÍ PRINCIPY ČÍNSKÉ 
MEDICÍNY 

Seznámíte se principy tradiční čín-
ské medicíny. Dozvíte se, v jakých 
vztazích podle TČM pracují vnitřní 
orgány, co je energie Jin a Jang, co 
je energie ČCHI a jak fungují meri-
diány. Přednáší Pavla Sýkorová. 
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO. 

1., 8., 15., a 22. 2. - 9.00–10.00
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI 
Hravou formou budete rozvíjet psy-
chomotorický vývoj svých dětí od 1,5 
do 3 let a poznávat svět s ostatními 
dětmi.  Těšit se můžete na dynamic-
ké, hravé cvičení za pomocí známých 
lidových písniček a básniček. Lek-
torka M. Kozubková. Vstupné 90 Kč, 
/jedna lekce pro maminku a dítě/ 
předprodej KD K-TRIO.

14. a 28. 2. – 15.00
MOZKOCVIČNA 
Nenechte zahálet své šedé buňky 
mozkové. Na kurzu si zábavnou for-
mou procvičíme paměť formu kvízů, 
her, testů a cvičení. V ceně pitný 
režim a veškeré materiály. Nutná 
rezervace vstupenek. Cena 60 Kč
za lekci, předprodej KD K-TRIO.
Program je spolufi nancován z roz-
počtu Moravskoslezského kraje.

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.

V únoru se u nás rozhodně nudit nebudete, slibuje 
svým návštěvníkům Kulturní zařízení Ostrava-Jih

 Dobrou zprávu máme pro všechny návštěvníky, kterým 

zatím fi lm Bohemian Rhapsody z nějakých důvodů stále uni-

ká. Tento fi lm prostě „musíte vidět“ na velkém plátně kina. 

A protože se blíží Den svatého Valentýna, připravujeme 

letos Valentýnské kino s Bohemian Rhapsody.

Pro fanoušky heavy metalu při-
pravuje kino Luna opravdovou 
lahůdku - záznam koncertu v my-
stickém prostředí starořímské 
arény v  Nimes, kde legendární 
Metallica koncertovala jednoho 
červencového večera roku 2009. 
V  kině Luna zaduní prověřené 
metalové skladby v  programu 
Metallica: Francie na jednu noc. 

V  únorové nabídce kina Luna 
nebude chybět ani noblesní pře-
nos z  Metropolitní opery New 
York. V obnoveném uvedení ope-
ry G. Bizeta: Carmen se představí 
Clémentine Margaine v  titulní 
roli nejslavnější operní svůdky-
ně s  Robertem Alagnou, který si 
jako Don José získal srdce oper-
ních diváků již při  HD přenosu 
v roce 2010.

Jeden jediný večer s jinak nedo-
sažitelným divadlem v exkluzivní 
předpremiéře seriálového mara-

tonu - Zkáza Dejvického divadla 
v  kině Luna dne 27. 2. od  19 ho-
din. V  šestidí lném komediá lní m 
seriá lu o  dramatickém osudu 
slavné divadelní scény hrají her-
ci sami sebe, v  hlavních rolích 
Miroslav Krobot, Ivan Trojan, 
Simona Babč á ková , Lenka Kro-
botová , Vá clav Neuž il, Jaroslav 
Plesl, Martin Myš ič ka, Klá ra Me-
lí š ková , David Novotný , Hynek 
Č ermá k, Martha Issová  a dalš í .

Jarní prázdniny se kvapem blí-
ží a  po  celý týden denně budou 
promítány fi lmy pro děti a mládež 
nejen odpoledne, ale mimořádně 
i v dopoledním čase za zvýhodně-
né vstupné. Prázdninový Bijásek 
je opět nabitý pestrým rodinným 
programem. 

A jaké únorové fi lmové premié-
ry pro vás kino Luna připravuje? 
Těšit se můžete na projekce ve 2D, 
ale také na úchvatné létající zábě-

ry ve 3D formátu z třetího pokra-
čování úspěšné animované série 
Jak vycvičit draka, ve  kterém se 
mladý Viking Škyťák a drak Bez-
zubka vracejí. Čeká na  vás volné 
pokračování francouzské kome-
die Co jsme komu zase udělali?, 
v  níž Claude a  Marie Verneuilovi 
čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery 
a jejich manželé se rozhodli opus-
tit Francii. Na tři Oscary nomino-
vaná Saoirse Ronan v  titulní roli 
snímku Marie, královna skotská 

ukazuje, kudy vede cesta na  po-
praviště. Úsměvná letní romance 
Léto s  gentlemanem je scenáris-
tickou prvotinou Jaromíra Hanz-
líka, který si ve  fi lmu zároveň 
zahrál  jednu z hlavních rolí. Režie 
letní romantické komedie o touze 
po svobodě, pozdní lásce a naději 
se ujal zkušený Jiří Adamec. 

Informace o  dalších akcích 
na www.kzoj.cz.

Přejeme vám únor plný příjemných 
kulturních zážitků v KZOJ.
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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

26. 2. - 19.00
MATT LONG TRIO (UK/CZ)
Nová hvězda britského blues, čtyři 
nominace na British Blues Awards 
2018. Vstupné 200 Kč, předprodej KD 
K-TRIO, Komorní klub úterý a čtvrtek 
od 8 do 14 a v den akce od 18.30, 
Ostravainfo!!!

Kino LUNA

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

1.–3. 2. - 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.

1.–3. 2. - 17.45
ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie s hvězdným hereckým 
obsazením, přístupný, 93 minut. 
Vstupné 130 Kč.

1.–3. 2. - 19.45
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian 
Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české 
titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné 
100 Kč.

4. 2. - 10.00
BIJÁSEK – GRINCH (The Grinch, 
USA 2018)
Animovaný / rodinný / komedie, 
české znění, přístupný, 88 minut. 
Vstupné 50 Kč.

4. 2. - 15.30
ČERTÍ BRKO (ČR / SR 2018)
Pohádkový / rodinný, režie Marek 
Najbrt, přístupný, 99 minut. Vstupné 
60 Kč.

4.–6. 2. - 17.45 a 20.00 (5. 2. 
pouze ve 20.00)
ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie s hvězdným hereckým 
obsazením, přístupný, 93 minut. 
Vstupné 130 Kč.

5. 2. - 10.00
BIJÁSEK – VILÍK: RYCHLE A VESE-
LE (Wheely, Malajsie 2018)
Animovaný / rodinný / komedie, 

české znění, přístupný, 85 minut. 
Vstupné 50 Kč.

5. 2. - 16.30
AQUAMAN (Aquaman, USA 2018)
Akční / sci-fi  / dobrodružný, české 
znění, přístupný, 143 minut. Vstupné 
60 Kč.

6. 2. - 10.00
BIJÁSEK
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI 
ZRCADEL (The Snow Queen: Mirror-
lands, Rusko 2018)
Animovaný / dobrodružný, české 
znění, přístupný, 80 minut. Vstupné 
50 Kč.

6. 2. - 15.30
BUMBLEBEE (Bumblebee, USA 2018)
Akční / dobrodružný / sci-fi , české 
znění, přístupný, 110 minut. Vstupné 
60 Kč.

7. 2. - 10.00
BIJÁSEK – PAT A MAT: ZIMNÍ 
RADOVÁNKY (ČR 2018)
Animovaný / rodinný, přístupný, 
60 minut. Vstupné 50 Kč.

7.–9. 2. - 15.15
LEGO PŘÍBĚH 2 (The Lego Movie 2:
The Second Part, USA, Austrálie, 
Dánsko, Kanada, 2019)
Animovaný / rodinný / fantasy, české 
znění, přístupný. Vstupné 130 Kč, 
děti 110 Kč.

7.–9. 2. - 17.45 
ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie, která vás zajisté pobaví. 
Přístupný, 93 minut. Vstupné 130 Kč.

7. 2. - 19.30
METALLICA: Francie na jednu noc 
(Metallica - Francais pour une nuit, 
Francie, USA 2009)
Bývá nezapomenutelným zážitkem, 
když frontman James Hetfi eld hrne 
energii do diváků… a na ničem 
jiném nezáleží. Záznam hudebního 
koncertu, originální znění, přístupný, 
132 minut. Vstupné 110 Kč.

8. 2. - 10.00
BIJÁSEK – KDYŽ DRAKA BOLÍ 
HLAVA (ČR / SR 2018)
Pohádkový / rodinný, přístupný, 
99 minut. Vstupné 50 Kč.

8.–9. 2. - 19.30
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ 
(Mary Queen of Scots, USA / Velká 
Británie 2018)
Historický / životopisný / drama, 
české titulky, přístupný, 124 minut. 
Vstupné 120 Kč.

9. 2. - 10.00
BIJÁSEK -  MIMI A LÍZA: ZÁHADA 
VÁNOČNÍHO SVĚTLA (ČR 2018)
Animovaný / rodinný, přístupný, 
65 minut. Vstupné 50 Kč.

10. 2. v 10.00
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA – JEDEME 
NA VÝLET
Nové písničkové divadelní předsta-
vení. Prodej vstupenek www.ticket-
portal.cz

10. 2. - 16.00 Metropolitní opera 
New York
CARMEN • Georges Bizet • opera • 
obnovené uvedení
Dirigent: Louis Langrée. Režie: Sir 
Richard Eyre. Scénografi e a kostýmy: 
Rob Howell.Obsazení: Carmen (Clé-
mentine Margaine), Micaëla (Alek-

sandra Kurzak), Don José (Roberto 
Alagna), Escamillo (Alexander Vino-
gradov). Předpokládaná délka: 
3 hod 41 min (včetně jedné přestávky). 
Nastudování francouzsky s českými 
titulky. Vstupné 300 Kč, zvýhodněná 
cena v rámci abonmá činí 250 Kč.

11. 2. - 17.00
CENA ZA ŠTĚSTÍ (ČR 2019)
Drama / komedie, režie Olga 
Dabrowská, od 12 let. Vstupné 60 Kč.

11.–13. 2. - 19.30
ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie s hvězdným hereckým 
obsazením, přístupný, 93 minut. 
Vstupné 130 Kč.

12. 2. - 17.00 
PSÍ DOMOV (A Dog´ s Way Home, 
USA 2019)
Dobrodružný / rodinný, české znění, 
přístupný, 92 minut. Vstupné 130 Kč, 
děti 110 Kč.

13. 2. - 17.00
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ 
(Mary Queen of Scots, USA / Velká 
Británie 2018)
Historický / životopisný / drama, 
české titulky, přístupný, 124 minut. 
Vstupné 120 Kč.

14. 2. – 18.00
VALENTÝNSKÉ KINO
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian 
Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české 
titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné 
60 Kč.

15.–17. 2. - 15.30
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.

15.–17. 2. – 17.45
LÉTO S GENTLEMANEM (ČR 2019)
Komedie / romantický, režie Jiří Ada-
mec, přístupný, 98 minut. Vstupné 
130 Kč.

15.–17. 2. - 20.00
NEDOTKNUTELNÍ (The Upside, USA 
2017)
Komedie / drama, české titulky, 
od 12 let, 125 minut. Vstupné 120 Kč.

18. 2. - 17.30
CHVILKY (ČR /SR 2018)
Drama, režie Beata Parkanová, 
od 12 let, 93 minut. Vstupné 60 Kč.

18.–20. 2. - 20.00
LÉTO S GENTLEMANEM (ČR 2019)
Komedie / romantický, režie Jiří Ada-
mec, přístupný, 98 minut. Vstupné 
130 Kč.

19. 2. - 17.30
ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie s hvězdným hereckým 
obsazením, přístupný, 93 minut. 
Vstupné 130 Kč.

20. 2. - 17.30
KURSK (Kursk, Belgie, Lucembursko 
2018)
Historický / drama, české titulky, 
od 12 let, 117 minut. Vstupné 100 Kč.

21.–24. 2. - 17.00
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 /3D/ (How 
to Train Your Dragon: The Hidden 
World, USA 2019)
Animovaný / dobrodružný / komedie / 

rodinný, 3D formát, české znění, pří-
stupný, 104 minut. Vstupné 150 Kč, 
děti 130 děti.

21.–24. 2. – 19.30
VŠICHNI TO VĚDÍ (Todos lo saben, 
Španělsko, Francie, Itálie 2018)
Drama / thriller / psychologický, 
české titulky, od 12 let, 132 minut. 
Vstupné 100 Kč.

23.–24. 2. – 14.30
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 /2D/ (How 
to Train Your Dragon: The Hidden 
World, USA 2019)
Animovaný / dobrodružný / komedie / 
rodinný, české znění, přístupný, 
104 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 děti.

25. 2. – 17.30
FAVORITKA (The Favourite, USA, 
Velká Británie, Irsko, 2018)
Historický / životopisný / drama / 
komedie, české titulky, od 12 let, 
119 minut. Vstupné 60 Kč.

25.–26. 2. – 20.00
ÚNIKOVÁ HRA (Escape Room, USA 
2019)
Horor / thriller / sci-fi  / mysteriózní, 
české titulky, od 15 let, 100 minut. 
Vstupné 120 Kč.

26. 2. – 17.30
ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie s hvězdným hereckým 
obsazením, přístupný, 93 minut. 
Vstupné 130 Kč.

27. 2. – 19.00
EXKLUZIVNÍ PŘEDPREMIÉRA
ZKÁZA DEJVICKÉHO DIVADLA
Seriálový maraton pouze pro jeden 
jediný večer. Délka představení cca
4 hodiny (tj. 6 dílů x 30 min. + pře-
stávka + živý úvod). Vstupné 250 Kč.

28. 2. – 17.30
CO JSME ZASE KOMU UDĚLALI? 
(Qu´est-ce qu´ on a encore fait au 
Bon Dieu? Francie 2019)
Komedie, české znění, přístupný, 
98 minut. Vstupné 120 Kč.

28. 2. – 20.00
VŠECHNO NEJHORŠÍ 2 (Happy 
Death Day 2, USA 2019)
Horor / mysteriózní / thriller, české 
titulky, od 15 let. Vstupné 120 Kč.

AKORD 

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

2. 2. – 9.00
RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE
Zážitkový rozvojový program zahrnu-
je ještě šest volně na sebe navazu-
jících tréninků. Získáme respektující 
a obohacující komunikační doved-
nosti jak vůči sobě, tak vůči druhým 
lidem. Všemi tréninky vás bude pro-
vázet Libor Vilím – zkušený trenér, 
konzultant, kouč.
5. trénink: Jak se mohu prosazovat 
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asertivně a s plným respektem?
Cena jednoho tréninku: 400 Kč (cena 
zahrnuje coffee break)
3. 2. – 15.00
PLES SENIORŮ
Tradiční ples pro seniory, konaný pod 
záštitou městského obvodu Ostrava-
-Jih, s bohatým programem v čele 
s Vladimírem Hronem. 
6. 2. – 18.00
SEJDEME SE S CIBULKOU
Populární televizní a rozhlasový 
moderátor, publicista, bavič Aleš 
Cibulka a jeho hosté v zábavném 
pořadu. Hosty budou herečka a spi-
sovatelka Ivanka Devátá a italský 
zpěvák Andrea Andrei. 
Vstupné 300, 250 a 200 Kč
14. 2. – 19.00 / Klub Akord 
RANDĚNÍ PO TŘICÍTCE – Divadlo 
U Lípy
Autorská komedie o hledání partnerů 
v pozdějším věku přes internet.
Vstupné 80 Kč
15. 2. – 20.00
10. OLDIES PLES
Hraje skupina Nebratři, hlavní 
host PETR KOTVALD, v klubu DJ 
Bart, v hudebním sále Praskání Rosti 
Petříka.
Vstupné: bez večeře 450 a 390 Kč, 
s večeří + 120 Kč
17. 2. – 19.00 / Klub Akord
PANE BŮH, TADY ANNA - Aneta 
Langerová, Bára Hrzánová
Jevištní čtení ukázek z nové audiok-
nihy vydavatelství Supraphon.
Ve 30. letech našel britský spisovatel 
Fynn při potulkách ulicemi londýn-
ského East Endu malé děvčátko 
Annu. Po večerech spolu mluvili 
o životě a především o přírodních 
vědách a matematice a Anna 
mu povídala o svý ch rozmluvách 
s panem Bohem. Nevinný , ale pro-
nikavý  pohled Anny na svět přiměl 
Fynna, aby přeformuloval své názory. 
Kniha Pane Bůh, tady Anna patří 
dnes ke klasické četbě nejen v ang-
licky mluvících zemích.
Vstupné 380 Kč

22. 2. – 20.00
VÝROČNÍ PLES 90-60-90
Slavíme společně! 90 let Český 
rozhlas Ostrava, 60 let DK AKORD 
a 90 let HC Vítkovice Ridera. 
Účinkují:LEONA MACHÁLKOVÁ, 
MAREK ZTRACENÝ s kapelou, 
BROLN (Brněnský rozhlasový 
orchestr lidových nástrojů), Šajtar, 
DJ Zdeněk Trembač, MFS Ševčík, 
CM Tolar, soubor Nahodile a další.
Speciální ceny vstupenek:
500 Kč – základní, večeře a wel-
come drink v ceně
699 Kč – Silver ticket (základní + 
bonusy)
969 Kč – Golden ticket (základní 
+ extra bonusy)
Prodej v pokladně Akordu, 
podrobnosti na www.dk-akord.cz.

24. 2. – 16.00
KARNEVAL S MYŠKOU KLÁRKOU 
A VEVERKOU TERKOU
Maškarní rej pro děti s oblíbenými 
postavičkami z divadelních pohádek. 
Vstupné 90 Kč
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, Jaro-
mír Janeček / Michal Hnátek / Anto-
nín 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.
28. 2. – 10.15
STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI – 
Divadlo SemTamFór
Hudební didaktická inscenace. Dopo-
ručeno pro žáky od 4. třídy ZŠ až 
po středoškoláky. Vstupné 80 Kč 

POHYBOVÉ KURZY OD ÚNORA 
2019
Pilates pro zdravé pánevní dno – 
od 4. února každé pondělí od 18 hod. 
a každé úterý od 16 hod.
Pilates – od 5. února každé úterý 
od 18 hod.
Zdravá záda – od 4. února každé 
pondělí od 19 hod.
Zdravá záda SM systém – od 
7. února každý čtvrtek od 18 hod.
Yoga therapy – od 4. února každé 
pondělí od 19 hod.
Relaxační jóga – od 5. února každé 
úterý od 17 hod. (90 minut)
Lekce v síti – antistress – od 
4. února každé pondělí od 16 hod.
Ladies fi t klub – od 6. února každou 
středu od 18.20 hod.
Dopolední relaxační cvičení – od 
7. února každý čtvrtek od 10 hod.

PŘIPRAVUJEME
3. 3. – 9.00 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V rámci aktivit „Slavíme společně 
90-60-90“, kdy si připomínáme 
90 let Českého rozhlasu Ostrava, 
60 let DK AKORD a 90 let HC Vítko-
vice Ridera, se uskuteční den ote-
vřených dveří v Akordu a souběžně 
i v ČRo Ostrava. 
V Akordu budou prohlídky probíhat 
od 9 do 13 hodin (vždy po dvaceti 

minutách). Budete mít možnost 
podívat se do zákulisí sálu, jevištních 
šaten, zvukové kabiny, VIP salónku, 
zázemí klubu Akord. Dále uvidíte 
technické vybavení a vše, co slouží 
pro návštěvníky Akordu. Prohlídky 
budou organizovány s průvodcem 
po skupinkách. Délka jedné prohlídky 
bude 40 minut. Z každé skupinky 
bude vylosován jeden výherce, který 
obdrží knihu vydanou u příležitosti 
60 let DK Akord. Prohlídky jednotli-
vých institucí jsou zdarma. S ohle-
dem na omezený počet účastníků 
je nutné se zaregistrovat na recepci 
Akordu. Bližší informace na www.
dk-akord.cz.
Všichni účastníci prohlídky získají 
zdarma vstupenku na hokejové utká-
ní HC Vítkovice Ridera 3. 3. v 16.00 
v Ostravar Aréně. Návštěvníci, kteří 
absolvují den otevřených dveří 
v Akordu i v Českém rozhlase, budou 
zařazeni do speciálního slosování. 
Ve 13 hodin bude vylosováno 
10 výherců, kteří budou mít možnost 
podívat se před zmíněným utkáním 
do zákulisí hokejistů. 
Vstup zdarma

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

14. 3. – 19.00
SCREAM INC. – METALLICA´s S&M
Kyjevská skupina Sream Inc., 
ofi ciální tribute band kapely Metalli-
ca, společně s Kolínskou fi lharmonií.

19. 3. – 19.00
Boleslav Polívka:
ŠAŠEK A SYN – Divadlo Bolka 
Polívky
Životem protřelý král šašků je pově-
řen převýchovou mladého šlechtice 
v šaška. Hrají Bolek a Vladimír 
Polívkovi.
Vstupenky v prodeji samostatně 
mimo předplatné, ale v rámci DIVA-
DELNÍHO PŘEDPLATNÉHO jaro 2019 
je budete mít levněji a získáte lepší 
místa v sále.

23. 3. – 20.00
17. JARNÍ EROTICKÝ PLES
Tradiční ples DK Akord. Hraje kapela 
HEC, moderuje Jiří Basta. Lechtivé 
programové vstupy – pánská strip 
show, duo strip na erotické houpač-
ce, lesbi show a další.  
10. 4. – 19.00
COMMEDIA DELĹARTE II – Spolek 
sešlých
Nový milostný příběh plný převleků 
a vtipných zápletek. Hrají: Pavel 
Liška, Tatiana Vilhelmová, Marek 
Daniel a další.
16. 4. – 19.00
Ivo Kučera:
3 STRÁŽNÍCI – Werichova vila
Šestnáct písní geniálního sklada-
tele Jaroslava Ježka v nastudování 
mladých herců, zpěváků a muzikan-
tů, nelehký Ježkův osud a jeho přá-
telství s Jiřím Voskovcem a Janem 
Werichem. Představení svérázným, 
místy až dokumentárním způsobem 
přibližuje trojici velkých osobností 
české kultury. Režie: Ivo Kučera

Knihovna města Ostravy 
příspěvková organizace

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

Dr. MARTÍNKA
9. 2. - 9.00–11.30
VALENTÝNSKÁ DÍLNA
Výtvarná dílna; vyrábíme pro radost 
těm, které máme rádi.
23. 2. - 9.00 
JAK PŘIŠEL MEDVĚD O OCAS 
Příběh o lstivém a mazaném lišákovi 
a důvěřivém medvědovi spojený 
s výtvarnou dílnou; v rámci klubu 
Martínek pro děti předškolního věku 
a jejich rodiče.
INTERNET PRO SENIORY 
Bezplatné hodinové školení pro naše 
čtenáře seniory; určeno začáteční-
kům a mírně pokročilým, je nutné se 
předem objednat.

VÝŠKOVICE
celý měsíc 
GALERIE U LESA 
PROLOMENÍ 15 
Výstava výtvarných prací klientů 
a přátel centra psychosociální pomo-
ci MENS SANA, z. ú.
4. 2. – 16. 2. během půjčování
KULÍŠEK 
Tvůrčí dílna; výroba čepičky z vlny 
4. 2. – 28. 2. během půjčování
SVĚT HER 
Hravé odpoledne pro malé i velké; 
seznámení a hraní deskových her 
Activity Original; Activity Junior a tra-
diční hry Kloboučku hop!
12. 2. - 10.00 (od 0 do 3 let), 
14. 2. - 16.00 (od 3 do 6 let)
MASKOVANÁ ZVÍŘÁTKA 
Hravé čtení a povídání o zvířecím 
maskování; výtvarná dílna – výroba 
masky; v rámci klubu Bělásek pro 
děti a jejich rodiče.
18. 2. – 28. 2. během půjčování
MAŠKARÁDA PARÁDA 
Výtvarná dílna; výroba masek.

ZÁVODNÍ
6. 2. 16.00–17.30
MOJE LAŠSKO 
Beseda s panem Tomášem Sládeč-
kem o historii hukvaldského panství 
a vzniku Lašska.
27. 2. 16.00–17.30
HISTORIE VÍTKOVIC 
Beseda s projekcí s panem Pavlem 
Březinským.
celý měsíc během půjčování
VALENTÝNSKÝ KVIZ 
Soutěž pro starší děti.
celý měsíc během půjčování
AMORŮV ŠÍP 
Bludiště pro mladší děti.
celý měsíc během půjčování
KDO ŽIJE V POHÁDKÁCH? 
Doplňovačka se zábavnými soutěž-
ními rýmovačkami z pohádek pro 
mladší děti.

GURŤJEVOVA
1. 2. – 15. 2. během půjčování
VALENTÝNKA 
Tvůrčí dílna.

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. 

4.–8. 2. 
Jarní příměstský tábor ADD/parkour, 
info: p. Kovářová

4.–8. 2.
Jarní pobytový tábor - Star wars, 
info: p. Juřičková

4.–8. 2.
Jarní PT Po stopách Egypťanů, info: 
p. Kiková

23. 2.
Ostravské sportovní ligy – fl orbal, 
info: p. Nováček
24. 2.
Ostravské sportovní ligy – aerobic, 
info: p. Nováček

Pobočka V Zálomu 1, Pískové Doly, 
tel. 724 034 750
4.-8. 2.
Jarní příměstský tábor - Mistři bad-
mintonu a Sport camp, info: p. Morys

Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, 
tel. 727 856 841
4.-8. 2.
Jarní příměstský tábor Záhada staro-
věkého pokladu, info: p. Kornasová
22. 2.
Dílna pro radost, info: p. Kornasová

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 
1. 2. - 14.45 
DAVIS CUP ČESKÁ REPUBLIKA – 
NIZOZEMSKO

2. 2. - 13.00 
DAVIS CUP ČESKÁ REPUBLIKA – 
NIZOZEMSKO

9. 2. - 12.45 
FED CUP ČESKÁ REPUBLIKA - 
RUMUNSKO

10. 2. - 13.00 
FED CUP ČESKÁ REPUBLIKA - 
RUMUNSKO

16. 2. - 19.00 
SNĚHURKA na ledě
Pohádkový příběh na ledě s živou 
hudbou a vzdušnou akrobacií.

19. 2. - 17.30 
HC VÍTKOVICE RIDERA – PIRÁTI 
CHOMUTOV
utkání Tipsport hokejové extraligy

22. 2. - 17.30 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OCELÁ-
ŘI TŘINEC
utkání Tipsport hokejové extraligy

23. 2. – 19.30 
TRAKTOR
ŠACHOFFNICE TOUR 2019

24. 2. - 16.00 
HC VÍTKOVICE RIDERA – ENERGIE 
KARLOVY VARY
utkání Tipsport hokejové extraligy

 ATLETICKÁ HALA
12. 2. – 16.40 
CZECH INDOOR GALA OSTRAVA 
2019
prestižní mezinárodní atletický mítink

16. 2. – 13.00 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
V ATLETICE MUŽŮ A ŽEN V HALE 
2019  

17. 2. – 11.00 
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
V ATLETICE MUŽŮ A ŽEN V HALE 
2019  

23. 2. – 10.00 
JUDO GRAND PRIX OSTRAVA 2019
U 13, U 15

24. 2. – 10.00 
JUDO GRAND PRIX OSTRAVA 2019
U 18, U 23

MĚSTSKÝ STADION
16. 2. – 15.00 
FC BANÍK OSTRAVA – FC SLOVAN 
LIBEREC
utkání Fortuna ligy

MULTIFUNKČNÍ HALA
soboty a neděle
16.30–18.30 
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

Připravujeme:
26. 3. 
MANOWAR The Final Battle 2019 - 
RT TORAX ARÉNA   
Gigantická metalová podívaná s kla-
sickými songy doplněná o jedinečnou 
multimediální show

CHARITA OSTRAVA

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

1.–6. 2.
Výstava fotografi í - Vladimír Půlpán

7.–28. 2.
Výstava obrazů - Karel Ovčaří

12. 2. – 16.00
Odpoledne s písničkou: Písničky 
k tanci i poslechu, hraje Zdeněk 
a Vašek

15. 2. – 10.00
Výtvarné centrum Chagall
Helena Salichová: Prohlídka výstavy 
obrazů známé malířky a spisovatelky 
z našeho kraje. Sraz na zastávce 
tramvaje Kotva.

19. 2. – 14.00 
Po stopách polských králů a sv. Voj-
těcha – l. část: Přednáška s projekcí 
Dany Barnetové

20. 2. – 14.00
Kavárna pro pamětníky: Svatý Valentýn 
– společenské setkání. Původ a vznik 
tohoto svátku, spojitost se zamilovaný-
mi. Pořádá Živá paměť o.p.s.

Nová komedie a komorní opera v NDM

Dvě novinky nabídne Národní 
divadlo moravskoslezské v  únoru 
svým divákům. Čtyřnotovou ope-
ru a  komedii Dokonalá svatba 
uvede NDM v jubilejní sté sezóně  
vůbec poprvé. U  opery jde také 
o první komorní hudební dílko na-
studované pro nové Divadlo „12“ 
vzniklé rekonstrukcí v  komplexu 
Divadla Jiřího Myrona. Tam se za-
tím hrály pouze komorní činohry.

Hra Robina Hawdona v  režii 
Janusze Klimszi Dokonalá svatba 
má přímo v Divadle Jiřího Myrona 
premiéru 7. února (poté se tamtéž 
hraje 9., 12. a 27. února) a má pod-
titul   „Když nešílí nevěsta, ale že-
nich“. Veleúspěšná britská situační 

komedie vtáhne diváka ve zběsilém 
tempu do svatebního rána ve chvíli, 
kdy se ženich probudí vedle cizí ženy 
ve svém svatebním apartmá. Z  údi-
vu nevychází ani on, ani divák.

Komorní Divadlo „12“ nabídne 
od 14. února Čtyřnotovou operu 
Toma Johnsona. Svěží  a ve světě 
hojně hrané dílko je psáno pro 
klavír a  pět sólistů a  stojí oprav-
du na  pouhých čtyřech tónech. 
Únorová premiéra a  reprízy 
v  tomto měsíci budou v  podání 
sólistů opery NDM, poté mohou 
alternovat v některých představe-
ních také nejlepší studenti zpěvu 
Fakulty umění OSU. Režie Juraj 
Čiernik.  (sw)
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PRO VOLNÉ CHVÍLE

Tři luštitele, kteří nám do 15. února zašlou správnou tajenku na 
adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní 
úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Správná tajenka z minulého čísla byla: František Novák jako pří-
slušník RAF. 

 (red)

Křížovka s dárkem

Křížovka s anekdotou: Dopravní policista zastaví blondýnku řídící auto s mobilem v ruce: „Paní řidičko, jestlipak víte, že za jízdy je zakázá-
no telefonovat?“ „Promiňte, ale… “ (dokončení v tajence náročnější křížovky)

Sudoku s tajenkou
Z historie. Jednou z nejvýznamnějších historických staveb našeho 

regionu je zámek v  Zábřehu, který byl v  nedávné době restaurován 
a slouží jako komplexní hotelový objekt. Zámek stojí na místě bývalé 
tvrze, doložené už roku (1. tajenka). V současné době byla obnovena 
i tradice vaření piva, jehož počátky se vážou k roku (2. tajenka). 

Do  volných políček sudoku doplňujeme čísla tak, aby každý slou-
pec, řádek i čtverec 3x3 obsahoval číslice 1 až 9. Tajenky jsou na pod-
barvených políčkách ve 3. a 7. řádku. 

4 7 1 6 9

1

3 8 4

5 1

3 8 4 5 2 7

7 4

6 2 8

1

5 3 6 2 7

Doplňovačka 
Pozdní návrat.  Matka kárá sotva dospělého syna: „Že se nestydíš 

přijít domů ze zábavy tak pozdě!“ „Nevím, proč bych se měl stydět," 
brání se syn, „naopak jsem přišel domů velmi brzy…“ (Dokončení 
v tajence doplňovačky ve středním řádku.)

1. Eskymácké plavidlo   7.  Kosodřeviny

2. Starci   8.  Části skeletu

3. Metla 9.  Pastýřská píšťala

4. Zánět sliznice 10.  Školní pomůcka 

5. Ženské jméno (20. 6.) 11.  Posada pro králíky

6. Nádoba na zalévání 12.  Dojnice



27 www.ovajih.cz

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
Odbor vztahů s veřejností Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Odbor strategického rozvoje Ing. Roman Jirsa 599 430 341

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, 22, 
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 PP 19/2, 20

ČT 7. 2.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 
54, 70
Výškovická 172
Proskovická 27, 55, 73
Drůbeží 1

PO 11. 2.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20

ÚT 12. 2.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30, 
64, 81, 118, 133
Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34

ST 13. 2.
J. Maluchy 75
Plzeňská 10
Dr. Martínka 15
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

ČT 14. 2.
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 18
V. Jiříkovského 17, 22
J. Maluchy 9, 18
J. Matuška 32

J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27

PO 18. 2.
Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Aviatiků 4
Stadická 13

ÚT 19. 2.
Dr. Martínka 5, 30, 
33, 59
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly x L. 
Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. Lyska

ST 20. 2.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 39
Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80
Karpatská 20, 28

ČT 21. 2.
Provaznická 1, 11, 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 58
Hasičská 60

PO 25. 2.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody  1

ÚT 26. 2.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 10
Hulvácká 22

ST 27. 2.
Horymírova 30, 114, 
126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 7, 35

ČT 28. 2.
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za ČD 
– střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v únoru

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: 1. 2. 2019 • Číslo: 1 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 13. 2. 2019 • Foto na titulní straně: Martin Grobař

Festivalový víkend s modeláři

Železniční modeláři Ostra-
va  (ŽELMO) ve  spolupráci s  pa-
pírovými, plastikovými a  RC 
modeláři a  ZŠ Jugoslávská  pořá-
dají o  víkendu 16. a  17. února od 
9 do  17 hodin v  prostorách ZŠ 
Jugoslávská 23 v Zábřehu Model-
Fest Ostrava 2019. Jde o přehlídku 
vybraných modelářských aktivit. 

K  vidění budou modely statické 
(papírové, plastikové), funkční 
(RC modely ovládané vysílačkou 
– vojenská technika, terénní auta), 
chybět nebude ani modelová že-
leznice a herní koutek pro nejmen-
ší. Více informací o akci naleznete 
na  facebooku: www.facebook,-
com/ovzelmo/.  (tp)
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INZERCE

Zápis do 1. tříd pro školní 

rok 2019/2020

1.–5. dubna 2019 

9,oo – 15,oo hodin

Zápis do Soukromé základní školy a mateřské školy, 
Volgogradská 2633/2,  700 30 Ostrava – Zábřeh.

Škola zřízená dle §16., odst. 9. 
Školského zákona. Škola vzdělává žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami

a poskytuje podpůrná opatření ve vzdělávání.

Součásti školy: • Základní škola • Základní 

škola speciální • Mateřská škola

K zápisu potřebujete: 

rodný list, doporučení speciálně pedagog. centra
Měsíční školné/ 500,-Kč, prázdniny/ 0,-Kč.

Provoz školní družiny do 17 hodin.
Možnost domluvy návštěvy zápisu na jiný čas na tel.: 602 713 226

Těšíme se na Vás

Konzultace, nebo návštěva školy před zápisem možná.

Tel.: 602 713 226

www.facebook.com/soukroma.skola.ostrava

www.volgogradska.cz

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)

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji. 
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592 SC
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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.

Ostrava-Poruba OPTIKA TRIUMPH

VELKÉ SLEVY

NA BRÝLOVÉ

VÝPRODEJ

SLEVA

OBRUBY www.triumphoptical.cz
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Ostrava-centrum: BRILAS-Zlatnictví Solitér, 
28.října 28 (na náměstí) / tel.: 778 093 926   

Ostrava-Poruba: BRILAS, Spojů 835/2 (OC vedle pošty,
naproti hale Sareza) / tel.: 777 452 465

Omrkněte na www.brilas.cz a za internetové ceny
si přijďte vybrat na naši pobočku: 

NEJLEPŠÍ KVALITA A VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY 

VOUCHER

KÓD: VCR85PA 
* Slevu lze uplatnit na snubní prsteny
v hodnotě nad 2.500 Kč do 17.3.2019
na www.brilas.cz a všech prodejnách.
 

SLEVA 850 KČ

NÍZKÉ SPLÁTKY

Reprezentativní příklad: Cena: 250 000 Kč. Akontace (podíl zákazníka na pořizovací ceně): 40 %, tj. 100.000 Kč. Doba trvání úvěru: 72 měsíců. Měsíční splátka: 2587 Kč. Celková výše spotřebitelského úvěru: 150 000 Kč 
(pořizovací cena mínus podíl zákazníka na pořizovací ceně). Celková částka splatná spotřebitelem: 186 264 Kč (splátka x počet splátek). Úroková sazba: 7,40 %. RPSN: 7,80 %. Podmínkou získání úvěru není sjednání 
pojištění. Fotografie vozů jsou pouze ilustrativní. Více na www.aaaauto.cz/akce. Dostupnost vozů je třeba ověřit na zákaznické lince. AURES Holdings a.s. je samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru.

KIA SPORTAGE 2011

Kč/měs.
2500

VOLKSWAGEN PASSAT 2012

Kč/měs.
2000

ŠKODA OCTAVIA II 2011

Kč/měs.
1500

Kč/měs.Kč/měs..

ZIMNÍ PNEU

Více info na www.aaaauto.cz/zimni-pneu

JAKO BONUS
U

u

S

OSTRAVA  
Místecká 3220 800 110 800 

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKososssooosososo mimmimimimmmimmmKKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák   1717177723233333333/2/2/22/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaaavvvvvvvva a a aa PPPPPPorororoorububububuubuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff/ffaxaxaaxxaaxaxxx::: 5555555969696969999 9956566 2222222222222222222222202020202022202202
mmmomommmmmmom bibibibibibibibibiiibilllllllll:::::::: 66666666666666070707070000000 22221511 9990404
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Slavný ukrajinský symfonický orchestr LORDS OF THE SOUND 
vystoupí v Ostravě v novém programu „Music is coming“
Vystoupení LORDS OF THE SOUND, to 
je něco víc, než pouhý koncert, to je 
skutečná show! Music is coming - to 
je úžasná kombinace živého zvuku 

orchestru, sboru a skutečné magie, 
která prostupuje vaše oblíbené filmy 
a počítačové hry. Světově proslulé 
soundtracky teď zazní zcela novým 

způsobem a získají tím obzvláštní sílu 
– taková je míra schopností nenapo-
dobitelných LORDS OF THE SOUND! 
Vřele Vás zveme, abyste si přišli na 
vlastní uši vychutnat celou plnou sílu 
živého, ale i živelného proudu hudby!

V parádním provedení členů 
orchestru zazní hudba z těch-
to světoznámých fantasy filmů 
a počítačových her: Hra o trůny, 
Vikingové, Avengers, Alenka v kraji 
divů, Wonder Woman, Pán prstenů, 
Avatar, Van Helsing, Letpopisy Nar-
nie, Piráti z Karibiku, Pátý element, 
Warcraft , Skyrim, Liga výjimečných, 
Assassin‘s Creed, Mortal Kombat, The 
Witcher a dalších.

Díky jedinečnému obrazovému 
doprovodu každá melodie ožije, do 
sálu střelhbitě vtrhnou nevídané fan-

tastické bytosti a diváci objeví nezná-
mý svět, kde vládne magie a kouzlo. 
Orchestr LORDS OF THE SOUND se už 
dávno stal jednou z nejvyhledávaněj-
ších hudebních skupin v zemi.

Monumentální prostorový zvuk, 
neotřelé aranžmá a profesionální 
přístup jsou hlavními charakteristic-
kými rysy orchestru. Music is coming 
je tedy tím nejlepším způsobem, jak 
neobvykle strávit čas. Tato ohromu-
jící událost vám dokonale umožní 
zapomenout na hektický každodenní 
život a otevře vám dveře do nové 
reality, ve které ožívají mýty a zázraky 
se dějí na každém kroku. Ostrava, 
14.4.2019 od 19:00 hodin, Dům kultu-
ry města Ostravy, divadelní sál. 
Více informací a vstupenky na: 

www.artpartner.cz
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tel.: 739 228 118
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03Vážení klienti, UZÁVĚRKA INZERCE

DO BŘEZNOVÉHO VYDÁNÍ
JIŽNÍCH LISTŮ

JE JIŽ 13. 2. 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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Avion místo setkání
parkování zdarma
restaurace

ŠKODA 
NEJMIX
Nejlepší nabídka
od ŠKODA AUTO

2

skodanejmix.cz

AUTO DUBINA, a.s.

www.auto-dubina.cz
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ZOOM
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FOTO / JOSEF KOŘENEKFOTO / JOSEF KOŘENEK

FOTO / JOSEF KOŘENEK

Novoroční ohňostroj opět rozzářil oblohu nad Jihem

FOTO / LUKÁŠ STON, MAGAZÍN PATRIOT FOTO / KATEŘINA CHRÁPKOVÁ
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