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Radnice pokračuje v regeneraci Hrabůvky, nejpozději 
v příštím roce začnou práce na projektu Zeleň Savarin

 �Významná část Hrabůvky 

se změní. Radnice připravuje 

revitalizaci prostoru 

od nákupního střediska 

na Horní ulici, 

přes fi nanční úřad, podél 

celé ulice Dr. Martínka až

ke kostelu. Celá proměna 

proběhne v 5 etapách.

První etapa, která zahrnuje úpra-
vu prostoru před budovou obchod-
ního centra Železňák a za ní, už 
začala loni vybudováním parkoviš-
tě za poliklinikou v Hrabůvce. Letos 
radnice hodlá zahájit přeměnu za-
nedbaného prostoru před Železňá-
kem v upravené náměstí a v dalších 
letech opravit ulici Dr.  Lukášové 
a podchod u fi nančního úřadu. 

„Na  tuto etapu v  budoucnu 
naváže úprava lokality před poli-
klinikou v Hrabůvce. Zde ale mu-
síme aktualizovat dřívější studii, 
protože počítala s  odstraněním 
kašny, která vyhrála hlasování 

v  participativním rozpočtu a  zů-
stane tady. Navíc v původní studii 
nebyla zakreslena ani cyklostez-
ka, která tímto územím prochá-
zí. Rovněž v  lokalitě počítáme se 
zachováním a  rekonstrukcí stá-
vajícího basketbalového hřiště,“ 

přibližuje místostarosta pro stra-
tegický rozvoj Jan Dohnal.

Jezírko bude možná jinde
Třetí etapa řeší navazující pro-

jekt jezírka v  režii ostravského 
magistrátu. Obyvatelé na  ledno-
vé veřejné diskusi s  představiteli 
města a  obvodu nápad přivítali, 
ale chtějí ho na jiném místě. 

„Prověřujeme přesunutí je-
zírka do  prostoru za  Savarinem 
na  bývalém hřišti před Kozlov-
nou u Ježka. Obvod už zadal stu-
dii, která odpoví na otázku, zda je 
to možné. V  případě, že to bude 
neproveditelné, platí původní va-
rianta,“ vysvětluje místostarosta. 

Polovinu by mohla zaplatit dotace
Zatímco idea jezírka je pouze 

na  začátku, projekt Zeleň Sa-
varin, což je regenerace všech 
chodníků, zeleně a  mobiliáře 
kolem Savarinu a  na  obou kon-

cích obytného domu podél ulice 
Dr. Martínka, jde do fi nální fáze. 

„V současné chvíli se připravují 
podklady pro vydání stavebního 
povolení. Realizace by měla stát 
cca 12 milionů korun a zhruba po-
lovinu prostředků chceme získat 
od Státního fondu rozvoje bydlení 
Ministerstva pro místní rozvoj,“ 
uvádí Jan Dohnal s  tím, že práce 
na této 4. etapě by chtěl obvod za-
hájit nejpozději v příštím roce. 

„Vzhledem k  tomu, že se revi-
talizace týká velkého území se 
spoustou bytových jednotek, roz-
dělili jsme ji do pěti etap. Zároveň 
si chceme na jednotlivé etapy žádat 
o  dotace od  již zmíněného Státní-
ho fondu rozvoje bydlení. Pokud 
se to všechno povede, za 4 až 6 let 
bychom měli mít celou Hrabůvku 
od  kostela podél ulice Dr.  Martín-
ka až po  nákupní centrum Horní 
opravenu,“ těší se místostarosta 
Jan Dohnal.  (sed)

PRÁCE NA PROJEKTU Zeleň Savarin by měly začít nejpozději v příštím roce, říká místostarosta Jan Dohnal.

Sady mladých se v dubnu opět 
rozšíří o další stromy

 � Chcete svému dítěti, případně vnoučeti vysadit na počest 

jeho příchodu na svět mladý strom? 

Přihlaste se k již sedmé výsad-
bě Sadů mladých, která se usku-
teční 3. dubna 2019 v  15 hodin 
v Lesní škole.

Zájemci budou mít opět na vý-
běr ze tří druhů stromů – dub 
letní, třešeň ptačí nebo buk lesní. 
Za poplatek ve výši 800 korun ob-
drží rodina kromě stromku také 
pamětní list a sloupek s cedulkou 
(včetně jedné rezervní pro případ 

zničení či odcizení umístěné), 
na které je uvedeno, o jaký strom 
se jedná a komu je věnován. 

Přihlásit se můžete do 12. břez-
na, a  to buď telefonicky na  čísle 
599  430  344, nebo e-mailem: sa-
dymladych@ovajih.cz, případně 
písemně na  adresu Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih, a to do-
pisem označeným heslem „Sady 
mladých“.  (sed)

FOTO / ARCHIV

REVITALIZACE Hrabůvky je rozdělena do pěti etap, které jsou vyznačeny 
barevně.  REPRO / JIŽNÍ LISTY

  FOTO / Z. SEDLÁČKOVÁ
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Krátce

Na sídlišti Dubina zmizí nevzhledné betonové prvky
 �Městský obvod připravil pro letošní rok projekt s cílem 

estetizovat část veřejného prostoru na sídlišti Dubina, který 

spočívá v likvidaci nevzhledných, nefunkčních a mnohdy 

nebezpečných betonových prvků.  

V  jarních měsících proto budou 
zahájeny stavební práce, v  rámci 
nichž dojde k  odstranění starých 
betonových ploch, panelů, pískovišť 
či přístřešků. Vzniklé plochy budou 
následně zatravněny,  v určitých lo-
kalitách dojde také např. k  opravě 
přístupových chodníků do domů. 

Úpravy veřejného prostoru 
se budou týkat tzv. vnitrobloků, 
a  to   v  první etapě konkrétně ul. 
J. Matuška, A. Gavlase, J. Mis-
ky, N. Frýda či V. Košaře, v další 
fázi pak předpokládáme práce 
v oblasti ul. V. Jiříkovského a Fr. 
Formana. 

Zhotovitelem prací bude společ-
nost MONSTAVBY MORAVA s. 
r. o., která zvítězila ve  výběrovém 
řízení. Popsané práce si vyžádají 
pouze minimální dopravní omeze-
ní, dojde však k částečnému záboru 
parkovišť na ul. J. Matuška a A. Ga-
vlase z  důvodu uskladnění mate-
riálu. Celkové náklady na likvidaci 
a následné úpravy jsou odhadová-
ny na cca 5,5 milionu korun. 

„Děkujeme občanům za  trpě-
livost a  toleranci při provádění 
stavebních prací, věříme však, že 

výsledkem projektu bude vytvo-
ření estetičtějšího a  kvalitnější-
ho veřejného prostoru,“ uvedla 
Petra Bálková, vedoucí oddělení 
dopravy a  komunálních služeb 
Úřadu městského obvodu Ost-
rava-Jih.

Projekt je plně v  souladu 
s   Adaptační strategií na  změnu 
klimatu, k níž se statutární město 
Ostrava přihlásilo, a  také   Stra-
tegickým plánem rozvoje města 
Ostravy na  období 2017–2023. 
 (pb)

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Další zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih 
se bude konat 7. března ve 13 ho-
din ve 4. patře budovy A Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih. 
V den konání zastupitelstva lidé 
mohou sledovat on-line přenos 
jednání na internetu. Z jednání 
zastupitelstva se bude pořizovat 
videozáznam, který naleznete 
společně s  reportážemi z naše-
ho obvodu na   YouTube kanálu 
Městský obvod Ostrava-Jih. 
 (red)

Změna sídla 
Středisko vzdělávání a  volno-

časových aktivit Městské policie 
Ostrava sídlí od  1. února 2019 
na  nové adrese. Útočiště našlo 
v Integrovaném výjezdovém cen-
tru Ostrava-Jih na  Kaminského 
636/12 v  Nové Bělé. Středisko 
původně sídlilo na  Hlubinské 
ulici 1183/6 v Moravské Ostravě 
a Přívoze, objekt však už nevyho-
voval požadavkům na  moderní 
pracovní prostředí, a tak se MPO 
rozhodla budovu opustit a předat 
ji odboru hospodářské správy 
Magistrátu města Ostravy. Úsek 
prevence a propagace, který v bu-
dově na Hlubinské ulici také síd-
lil, se od  stejného data přemístil 
do  prostor Hasičského záchran-
ného sboru MSK ve  Výškovické 
ulici 2995/40 v Zábřehu.  (sed)

Ondrášek slaví
Velký koncert pro velká 

srdce k  15. výročí existence 
Mobilního hospice Ondrášek 
se bude konat 27. dubna v hale 
Gong v  Dolních Vítkovicích. 
Přát přijdou Buty, David Styp-
ka & Bandjeez, Hana Fialová 
a další.   (red)

Titul mladý hrdina získaly tři 
školačky ze ZŠ Kosmonautů 13

 � První titul mladý hrdina v Ostravě získaly tři žákyně osmé třídy ZŠ Kosmonautů 13. 

Na  začátku září 2018 projevi-
ly Michaela Zientková, Kateřina 
Honzková a Tereza Lyčková svou 
pohotovost a  statečnost při zá-
chraně lidského života tím, že při-
volaly rychlou lékařskou pomoc 
kolabujícímu seniorovi, zatímco 
okolojdoucí lidé jen mlčky přihlí-
želi. Za tento příkladný čin jim už 
loni poděkoval starosta našeho 
obvodu Martin Bednář. 

Ocenění však nezískaly pouze 
žákyně, ale také ZŠ Kosmonau-
tů 13 za  to, že mladé hrdiny vy-
chovává. Jako pozornost dosta-
la škola darem symbolický šek 
na  15 tisíc korun, které budou 
využity na  další prohlubování 
znalostí v první pomoci žáků dru-
hého stupně. ZŠ Kosmonautů 13 
se stala první takto ohodnocenou 
školou v  Ostravě. Podobné oce-
nění zatím získalo jen dvacet dí-
vek a chlapců v republice. „I když 
dívkám ta pozornost není někdy 

příjemná, je dobře, že to udělaly, 
protože spousta lidí jen prošla 
kolem. Ony se zachovaly tak, 

jak měly. To dnes vůbec není tak 
běžné,“ uvedl ředitel školy Pavel 
Olšovský.  (op)

TŘI HRDINKY s šekem, který jejich škola získala s oceněním 
(na snímku s ředitelem Pavlem Olšovským).  FOTO / ZŠ KOSMONAUTŮ 13

Deváťáci se seznamovali s mnoha řemesly
Žáci 31 škol poměřili své síly 

v  soutěžním projektu Řemeslo 
má zlaté dno, který na  konci led-
na proběhl v   K-Triu. Jeho cílem 
bylo zvýšit zájem žáků o řemeslné 
obory a zlepšit jejich orientaci při 
volbě povolání. Starosta Martin 
Bednář a místostarostka Dagmar 
Hrabovská prošli 18 interaktiv-
ních stanovišť a poté předali ceny 
nejlepším soutěžícím. „Akce se mi 
moc líbila, chválím promyšlené 
propojení základních a  středních 
škol a  akcent na  znovuzavádění 
polytechnické výchovy do základ-
ních škol. Vše bylo organizačně 
velmi dobře zajištěno, byla radost 

žáky i  studenty sledovat při vzá-
jemné spolupráci,“ uvedla mís-

tostarostka pro školství Dagmar 
Hrabovská.  (sed)

FOTO / JIŘÍ URBAN
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Letošní zima byla trochu víc 
než „ladovská“. Nemáte sněhu 
už plné zuby?

Nemám, naopak jsem rád 
za  zasněžené zimní dny. Jedině 
díky vydatnému sněžení jsme se 
mohli za  pochodu naučit spous-
tu věcí. Letos poprvé jsme se 
v  našem obvodu pustili do  zimní 
údržby s  vlastními technický-
mi službami. Informovali jsme 
o  komplikacích s  výběrem doda-
vatelské společnosti, k tomu se už 
vracet nechci. Abychom předešli 
velkému průšvihu, že Jih nebude 
mít ulice a  chodníky udržované, 
operativně jsme využili našich lidí 
a  techniky. Byla to obrovská vý-
zva. Dnes víme, co umíme i kde to 
naopak hodně skřípe a drhne.

Mrzí vás reakce občanů, které 
letošní zimní údržbu na  Jihu 
doprovázely?

Mrzí, ale ne vždy jsme to schyta-
li oprávněně. Sníh a mráz k zimě 
patří. To není nic neobvyklého 
a  nepřirozeného. Sám pamatuji 
z dětství uhelné prázdniny, chodil 
jsem, tuším, do  druhé třídy. Teh-
dy se přes noc ochladilo o 30 stup-

ňů. Nastala kalamita, a to nebylo 
na chodnících a cestách ani deset 
centimetrů sněhu… Nicméně re-
akcím lidí samozřejmě rozumím. 
Uvědomuji si, že ne všechno se 
nám podařilo zvládnout hned 
a na jedničku, jak jsme chtěli, ale 
rád bych připomenul jednu ta-
kovou maličkost: auta na  zimu 
přezouváme, takže mne docela 
překvapilo, když jsem v  tramvaji 
cestou z  divadla viděl dost ces-
tujících v  obyčejných teniskách. 
Venku mrzlo, až praštělo, sníh se 
sypal nepřetržitě několik hodin. 
Toto nepochopím. Někteří z  nás 
prostě nemají soudnost a  i  pár 
kroků může skončit úrazem.

Víte, co bylo úžasné? Že před 
některými domy si lidé odklízeli 
sníh i ledovku sami.

Souhlasím a  oceňuji přístup 
těchto lidí. Sami od  sebe uklí-
zeli před svými domy chodníky, 
odhrabávali sníh z  parkovišť… 
Z toho mám velkou radost. 

Údržba a běžný úklid jsou přes-
to v  očích obyvatel Jihu dlou-
hodobě kritizovány. Odpárat si 

v tomto případě přívlastek „ne-
schopné radnice“ nebude jen 
tak, nemyslíte?

Jednoduché to nebude. Dlouho-
dobá zanedbanost v této oblasti je 
fatální. Pokud se mě ptáte, čím se 
to stalo, pouze bych spekuloval. 
Technické služby zde v  minulosti 
existovaly a  fungovaly. Jenže se 
zprivatizovaly, vznikly nové fi rmy, 
které nám dnes takzvané komu-
nální služby nabízejí. Nebyl jsem 
tehdy v politice a neznám detailně 
záměry a  cíle tehdejších radních. 
Zdědili jsme, co jsme zdědili. Ale 
dokážu si představit, že se podaří 
tyto aktivity zlepšit a zefektivnit. 

Jak?
Z gruntu. (smích)

Takže jinak, jak chcete napří-
klad zařídit, aby nejen zimní 
údržba už nebyla předmětem 
takových vášní jako dosud?

Nebudu zacházet do  detailů, 
máme v  plánu realizovat mnoho 
pozitivních impulzů a  naše snahy 
povedou jedním základním smě-
rem – maximálně využít k celoroční 
údržbě naše technické služby. Ne-

chceme se stát rukojmími externích 
dodavatelů. Na  území Ostravy jich 
není tolik, aby vytvořili patřičné 
tržní prostředí, aby různé, i nepsané 
dohody nešly proti zájmům obvodu, 
tedy zadavatele zakázek. Jde nám 
o to vybudovat během následujících 
čtyř let silné technické služby, které 
si poradí s odklízením sněhu, údrž-
bou zeleně i sečením trávy. 

Jih tedy už nebude řešit komu-
nální služby prostřednictvím 
externích fi rem?

Nikoli, spolupráce například 
s  Ostravskými komunikacemi 
a  dalšími městskými společnost-
mi i  soukromými subjekty bude 
pokračovat nadále. Naším zámě-
rem je spolupráce s jinými subjek-
ty tak, abychom mohli zajišťovat 
služby nepřetržitě a  koordinova-
ně i  24 hodin denně. Nakročeno 
máme dobře. Už dnes doplňuje-
me potřebnou techniku. Víme, 
že nás čekají nábory nových pra-
covníků. Také dispečink chceme 
přesunout přímo do  technických 
služeb. Operativní koordinace je 
na místě. Měníme pohled na účel-
né fi nancování těchto služeb.

Víme, co umíme, 
i kde to naopak 
hodně skřípe a drhne

 � Potkáte ho běžně v tramvaji, nejčastěji však jako 

pěšího. Tu se zastaví u hromady odpadků před kontejnery, 

tu obhlídne, zda větve okrasných keřů nepřekážejí plynulému

 provozu a bezpečnosti na chodnících. Nedávno, to když 

v únoru Ostravu zasypávaly přívaly sněhu, byl vidět dokonce

 v multikáře. Místostarosta Zdeněk Hűbner je všude tam, 

kde se něco děje, kde je potřeba řešit byť jen nepatrný 

problém týkající se dopravy a silničního hospodářství, 

památkové péče a zejména komunálních služeb. Tolik 

propíraných v médiích i kritizovaných nespokojenými občany.
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Budou vám na to stačit ty čtyři 
roky?

Musí. Budeme se snažit to zvlád-
nout i  dříve. Už dnes se připravu-
jeme na  příští zimu. Shodujeme se 
v potřebě podpořit růst technických 
služeb. Dokážu si představit, že 
do naší příspěvkové fi rmy půjde víc 
peněz z rozpočtu Jihu než dosud.

Víte předběžně, na  kolik vyšla 
letošní zima?

Zatím ne, přijďte se zeptat ně-
kdy v  polovině roku. V  jarních 
měsících bude ještě probíhat čiš-
tění komunikací, které se zimní 
údržbou také souvisí. Rozpočet 
pro Technické služby Ostrava-Jih 
na rok 2019 byl schválen zastupi-
telstvem na  prosincovém jednání 
ve výši 43,3 milionu korun. Už teď 
ale víme, že v  souvislosti se zajiš-
těním zimní údržby bude navýšen 
odhadem minimálně na 47 milio-
nů korun, a  to včetně již vynalo-
žených fi nancí na zakoupení nové 
techniky letos v lednu. Jen pro za-
jímavost, náklady na  zimní údrž-
bu za  předchozí dva roky činily 
17 milionů korun v sezoně 2016/17, 
v  následující sezoně 2017/2018 
to bylo 16,4 milionu korun, při-
čemž se při zásazích najelo zhruba 
16  900 kilometrů a  spotřebovalo 
necelých 1800 tun posypové soli.

Kolik peněz spotřebuje ročně 
obvod na kompletní komunální 
služby?

Termín komunální služby nemá 
zcela přesnou defi nici. Pokud 
budeme uvažovat v  podmínkách 
městského obvodu o zajištění úkli-
du veřejných prostranství, řešení 
odpadů v  mezích našich kompe-
tencí, pohřebnictví, péči o veřejnou 
zeleň, jako jsou údržba travnatých 
ploch, kácení, ořezy a  výsadba 
dřevin, péči o  městský mobiliář či 
zmíněnou zimní údržbu místních 
komunikací, ročně na tyto činnosti 
vynakládáme částku pohybující se 
okolo 120 milionů korun. 

Kolik by obvod potřeboval, aby 
veřejný prostor povýšil o nějaký 
ten kvalitativní stupínek, aby byl 
Jih ještě zelenější a barevnější? 

Území městského obvodu 
je velmi rozsáhlé – zahrnuje 
16,31 km². Převážnou část této 
plochy tvoří právě veřejný prostor. 
Tomu samozřejmě odpovídají 

i vysoké náklady na běžnou údrž-
bu nejen travnatých ploch, ale 
také stovek kilometrů pozemních 
komunikací. Náš odbor dopravy 
a  komunálních služeb se kromě 
toho stará o městský mobiliář jako 
dětská hřiště a  další herní prvky, 
pískoviště, lavičky, umělecká díla, 
fontány, odpadkové koše a podob-
ně. Zlepšování stavu veřejného 
prostoru je pro nás zásadní. Fi-
nanční potřebu je však velmi těžké 

odhadnout, protože závisí vždy 
na  nákladech konkrétního pro-
jektu, konkrétní investice a  jejich 
náročnosti. Víte, co mě ale hodně 
v této souvislosti překvapuje?

Nemám tušení.
Na  Jihu máme relativně mno-

ho dětských hřišť. V  této době 

se zpracovává pasport pro zma-
pování dětských hřišť. Chceme 
se vyhnout nákladné výstavbě 
nových hřišť v bezprostřední blíz-
kosti již existujících. Rozumím, 
že rodiče chtějí mít děti před 
svým domem na očích, ale údrž-
ba těchto prostor je neskutečně 
drahá. Například v  roce 2016 
jsme postavili jedno takové hři-
ště na  Petruškově ulici v  Zábře-
hu za  zhruba 6 milionů korun. 

Jenom náklady na  jeho opravy 
a údržbu činily až dosud 700 tisíc 
korun, neboť vandalové opakova-
ně poničili herní prvky. K tomu se 
musí zajistit úklid, údržba, revize 
technické bezpečnosti. Za  ty pe-
níze jsme schopni opravit možná 
kilometr chodníků. A  to se baví-
me pouze o jednom hřišti.

Jen co se oteplí, čeká Jih úklid 
po zimě a příprava na jaro. Jaké 
máte plány na  toto období? Co 
vše se bude dít?

Začneme úklidem komuni-
kací od  posypového materiálu, 
posbíráme prach, zbytky spada-
ného listí ještě z  podzimu a  za-
čátku zimy. Prostě rozjedeme 
rutinní úklidové a  čisticí práce, 
do  ulic vyjede víceúčelová tech-
nika. Chystáme dokoupení ná-
staveb na  naše stroje k  zalévání 
zeleně, umývání herních prvků 
na  hřištích a  podobně. Čeká 
nás likvidace plevele, čištění 
kanálových vpustí, deratizace 
veřejného prostranství. Již nyní 
připravujeme výsadbu cibulovin, 
kvetoucích rostlin a  keřů. Ořezy 
stromů a keřů musíme zvládnout 
do  konce března, mimo vegetač-
ní období. Sečení trávy jsme le-
tos vysoutěžili na  další dva roky 
a věříme, že se nebudou opakovat 
problémy z minulých let. 

A co je před vámi?
Ještě spousta práce. Mým úko-

lem je vybudovat na  Jihu tako-
vý systém komunálních služeb, 
který lidem výrazně zpříjemní 
bydlení. Obrací se na mě spousta 
občanů s různými připomínkami 
a  požadavky, a  byť nelze všem 
zcela vyhovět, jsem opravdu vel-
mi rád, že se lidé zajímají o  to, 
v  jakém prostředí žijí. Je to pro 
mne obrovská motivace.  (maj)

FOTO / JIŘÍ ZERZOŇ

Jde nám o to vybudovat během 

následujících čtyř let silné technické služby, 

které si poradí s odklízením sněhu, 

údržbou zeleně i sečením trávy.
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Na radnici si jezdí pro inspiraci 

Pro inspiraci si k nám na konci 
ledna přijel místostarosta Tomáš 
Vlazlo z  Jeseníku. Ostrava-Jih 
byla jedním ze tří míst, kde v roce 
2016 odstartovaly první partici-
pativní rozpočty. A  protože i  my 
chceme projekt Společně tvoříme 
JIH posouvat stále dál a  zlepšo-

vat, připravujeme v  březnu pra-
covní setkání se zástupci dalších 
měst v  ČR, kde participativní 
rozpočet funguje. Na  setkání se 
přihlásilo více než 15 zástupců 
měst a obcí. Věříme tak, že sdílení 
zkušeností pro nás všechny bude 
velmi přínosné.  (kh)

Jaro je pro nás vždy obdobím, kdy se těšíme na  nové nápady 
od vás, občanů. Příjem návrhů odstartujeme opět 1. května a po-
trvá do 30. června. Pokud však už nyní máte nápad a přemýšlíte, 
jestli by se dal zrealizovat, ozvěte se nám. Koordinátorka Kateři-
na Hrňová je k  dispozici na  e-mailu katerina.hrnova@ovajih.cz 
a tel. 720 952 981. 

Přehled projektů je na webu
Na webových stránkách www.

spolecnetvorimejih.cz jsme zve-
řejnili podrobný přehled všech 
projektů se stavem realizace, od-
kazem na  fotografi e, odhadem 

ceny autora, částkou po  technic-
ké analýze i skutečnou cenou ho-
tového projektu. Tabulku najdete 
v Aktualitách i kategorii Co je to 
Společně tvoříme Jih.  (kh)

FOTO / GABRIELA GÖDELOVÁ

Mapa ukazuje, co se kde buduje

Na  webových stránkách najdete také mapu s  vyznačenými pro-
jekty. Zelenou barvou jsou označené ty již zrealizované, oranžovou 
barvou ty, na nichž pilně pracujeme. V září pak přibydou ještě modré, 
označující přihlášené návrhy do veřejného hlasování.  REPRO / JIŽNÍ LISTY

Duben
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V obecních bytech již 
fungují požární hlásiče 

 �V loňském listopadu zahájená instalace požárních hlásičů 

do bezmála pěti tisíc obecních bytů v našem městském 

obvodu je téměř hotova. 

Bezúdržbové přístroje s  život-
ností deset let získali nájemníci bez-
platně. Jejich pořízení platilo město 
Ostrava, instalaci městský obvod.

Od  hlásičů si radnice slibuje 
minimalizaci ohrožení obyvatel. 

„Smyslem akce je zvýšení požární 
bezpečnosti uživatelů bytových jed-
notek, což se hned v prvních dnech 
opakovaně osvědčilo. Díky aktivitě 
hlásičů již zasahovaly záchranné 
složky v bytech na ulicích Dr. Šavr-
dy a  Mňukova,“ uvedla místosta-
rostka pro bytovou oblast Markéta 
Langrová. Instalace požárních hlá-
sičů proběhla ve  spolupráci se sta-
tutárním městem Ostrava. Městský 

obvod Ostrava-Jih již na  jaře 2017 
instaloval detektory upozorňující 
na  únik plynu do  všech 234 obec-
ních bytů, ve  kterých jsou plynové 
kotle nebo plynové ohřívače vody. 

„Reagovali jsme tak na  rostou-
cí počet otrav oxidem uhelnatým 
s  cílem zvýšit bezpečí našich ná-
jemníků,“ uvedla Markéta Lan-
grová s  tím, že celkové náklady 
činily necelých 500 tisíc korun. Vy-
brané detektory jsou odolné proti 
vlhkosti a rovněž jejich životnost je 
garantována na dobu 10 let. Na roz-
díl od  hlásičů požárů u  nich bude 
každoročně prováděna revize zaří-
zení.  (gg) 

Slezský rynek se vrátil

První Slezský rynek se opět vrátil na náměstí SNP v Zábřehu, i přes 
nevlídné počasí přilákal spousty lidí. Farmáři nabízeli voňavé pečivo, 
uzenářské výrobky, sýry dle libosti a chuti, medové pochoutky, koře-
ní. Za  nákup u  čtyř různých stánků lidé dostali los do  tomboly, kde 
mohli vyhrát pěkné ceny. První rynek trval do 16 hodin, ten příští se 
bude konat 14. března. Radnice jedná s  pořadateli o  rozšíření trhů 
také v sobotu.  (sed)

FOTO / JIŘÍ URBAN

Policisté překazili 
„šmejdům“ plány

Podomní prodej je na  území 
města zakázán, prodejci to však 
stále zkoušejí. Hned tři případy se 
staly na Jihu 14. ledna. K prvnímu 
případu hlídka policistů vyjíždě-
la dopoledne do  Zábřehu. Zde 
spatřila 21letého muže se složkou 
a  tabletem u  jednoho z  domů, kde 
kontaktoval nájemníky a  žádal je 
o  informace o  poskytování ener-
gií do  jejich domácností. Jen o  pár 
hodin později se také v  této čtvrti 
objevili dva muži (20 a 21 let), kteří 
obcházeli byty a  žádali k  nahléd-
nutí SIPO. Jako argument uvedli, 
že předem vhazovali všem leták 
do schránky. Ani oni nebyli předem 
na  schůzce s  nikým domluveni. 
Potřetí řešili strážníci podobnou 
činnost 41letého muže na  Dubině. 
Všechny „šmejdy“ čeká správní ří-
zení a tučná pokuta.  (sed)

Vyhrály kynuté buchty podle receptu prababičky
V  prostorách Střední školy spo-

lečného stravování v  Ostravě-Hra-
bůvce byl 12. února za zvuku bubnů 
odstartován již 21. ročník soutěže 
O  čokoládovou vařečku. Šestatři-
cet vybraných soutěžících z  15 zá-
kladních škol se u  sporáků pusti-
lo do  masových pokrmů, omáček 
i  moučníků. Nebáli se tradičních 
receptů ani experimentů. Soutěžící 
přišla povzbudit také místostarost-
ka Dagmar Hrabovská.

Nejlépe se dařilo Zitě Zelinové, 
žákyni deváté třídy, která ohromila 
porotu receptem na  kynuté buch-
ty. „Za svůj úspěch vděčím hlavně 
prababičce, od  níž jsem získala 
na buchty recept,“ uvedla Zita s tím, 
že její prababička vařívala ve vídeň-
ském hotelu Alcron. Vítězku přišla 
povzbudit i  její maminka. Zvláštní 
cenu za  gastronomicky zajímavý 

recept získalo staročeské žebírko 
žákyně 8. třídy ze ZŠ Jugoslávské 
23 Nely Barbušové. Třetí příčku 
obsadila žákyně 9. třídy ZŠ Kos-

monautů 13 Darina Adámková 
s receptem Pikantní krkovička se 
salátem.  (sed)

FOTO / JIŘÍ URBAN

Radnice poptává dodavatele na opravy bytů za 80 milionů korun
 � Pro následující dvouleté období je vyčleněno na opravy 

obecních bytů ve správě městského obvodu Ostrava-Jih 

80 milionů korun.

„Dodavatelé budou oslovováni 
a vybíráni již osvědčeným způso-
bem – prostřednictvím dynamic-
kého nákupního systému (DNS). 
Díky využití tohoto elektronické-
ho nástroje je výrazně omezena 
administrativa, neboť odpadá za-
sílání nabídek v obálkách a po re-
gistraci se již pouze elektronicky 
zasílají cenové nabídky. Přímo 

do  e-mailu budou registrovaní 
dodavatelé dostávat aktuální po-
ptávky na  opravy jednotlivých 
bytů v  průběhu následujících 
dvou let, případně i  upozornění 
na  jakékoliv provedené změny 
u těchto zakázek,“ vysvětluje mís-
tostarostka Markéta Langrová.

Zájemci se mohou registrovat 
na  zakazky.ovajih.cz. Registrace 

probíhají od  18. 2. do  25. 3. 2019. 
Poté již mohou nabídky na opravy 
bytů podávat pouze registrovaní 
dodavatelé. Dodatečná registrace 
je možná kdykoli v průběhu trvání 
DNS. 

Ačkoli je celý proces uživatelsky 
přívětivý , nabízí radnice praktické 
semináře seznamující s  procesem 
registrace a  postupem při podání 
žádosti krok za  krokem. Proběh-
nou 18. března 2019, a to v 10 a v 16 
hodin v  prostorách radnice Ostra-
va-Jih. Přinese-li si zájemce s sebou 

vlastní notebook, může provést 
registraci přímo na  místě. V  tom 
případě je nutno počítat, že pro do-
končení registrace je povinný zaru-
čený elektronický podpis založený 
na kvalifi kovaném certifi kátu.

Na  seminář je nutno se při-
hlásit minimálně jeden den 
předem na  oddělení veřejných za-
kázek u  Renáty Ručkové, na  tel.: 
599 430 452 nebo e-mailu: renata.
ruckova@ovajih.cz. Na  uvede-
ných kontaktech je možno také 
získat bližší informace.  (gg)
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Slezský rynek
14. 3. 2019 od 8:00 do 16:00 hod.
Ostrava-Jih tržnice na náměstí SNP
Zabijačkové speciality | Čerstvé potraviny | Lahodné nápoje
Sladké a slané pochutiny | Občerstvení | Řemeslné výrobky  
Slosovatelná tombola 

Akce je realizována za podpory 
městského obvodu Ostrava-JihCelou akci provází moderátor

Turnaj O pohár rytíře Vítka nabídl skvělé zápasy
 � Pod záštitou MFK Vítkovice se během prvního únorového 

víkendu ve sportovní hale na Dubině odehrál dvoudenní 

turnaj čtyř kategorií přípravek, kterého se zúčastnily 

kvalitní kluby z ČR, SR i Polska. K vidění byly napínavé

souboje, spousta radosti z vítězství a občas také slzy. 

Ale to všechno k fotbalu patří. 

V  nejstarší kategorii U11 se 
z  vítězství radovala přípravka 
Sigmy Olomouc, jež ve fi nále po-
razila Vítkovice. Ostravský celek 
si však pro celkové vítězství došel 
v o rok mladší kategorii U10 poté, 
co ve  fi nále přetlačil Wislu Kra-
kow 5:4. Mezi přípravkami U9 
v neděli triumfovaly děti z Karvi-
né, mezi nejmladšími prvenství 
patřilo Trenčínu.

Na  výkony nejmenších dětí se 
přišli podívat také představitelé 
města, mezi kterými opět nechy-
běl zastupitel města a městského 

obvodu Ostrava-Jih Martin Ště-
pánek, Silva Sládečková, vedoucí 
Odboru školství a sportu Magis-
trátu města Ostravy, nebo Jan 
Dohnal, místostarosta části Os-
trava-Jih. Ten po  turnaji s  úsmě-
vem dodal: „Je to paráda. Jsem 
rád, že sem můžu každoročně 
přijít a vidět, kolik dětí se do klání 
zapojuje, přičemž mnohdy i z da-
leka. Dělá mi to radost. Turnaj je 
skvěle obsazen a připraven, takže 
před jeho organizátory klobouk 
dolů!“

Martin Hruzík, MFK Vítkovice FOTO / ARCHIV KLUBU

Policie bude montovat 
řetízky a kukátka

Městská policie Ostrava bude 
i letos zdarma instalovat dveřní bez-
pečnostní řetízek a  panoramatické 
kukátko na  vstupní dveře do  bytu 
nebo rodinného domu. Žádat mo-
hou občané starší šedesáti let, a  to 
pouze písemnou formou prostřed-
nictvím svého strážníka okrskáře 
nebo na  sociálním odboru v  místě 
bydliště. Při instalaci pověřený za-
městnanec Městské policie Ostrava 
se seniory pohovoří o  bezpečném 
chování doma i  venku. Také při-
pomene možná rizika spojená 
s  návštěvami cizích osob v  domě. 
V  loňském roce městští policisté 
ve spolupráci s městem Ostrava na-
instalovali více než 100 řetízků bez-
pečí a panoramatických kukátek.

Bližší informace získáte v  pra-
covních dnech od 8 do 15 hodin 
na tel. čísle 720 735 125.   (sed)

Velocipedisté se po 110 letech opět rozjíždějí
 �V polovině března se bude konat první schůze nově 

založeného spolku s názvem Klub českých velocipedistů 

Moravan Ostrava-Hrabůvka, zapsaný spolek. 

Svou činností naváže 
na  aktivity někdejšího 
stejnojmenného spol-
ku, který v  Hrabův-
ce působil v  letech 
1909–1937. Stane se 
tak třetím klubem velo-
cipedistů, který působí 
na  území Ostravy. Jeho členem 
se může stát každý člověk starší 
18 let.

Co je posláním spolku?
Cílem spolku je propagace 

historické cyklistiky, sdružová-
ní osob se zájmem o  cyklistiku, 
organizování cyklovýletů za  po-

znáním regionu, 
shromažďování mate-
riálů k  dějinám ostrav-
ské cyklistiky, uchová-
vání odkazů původních 
ostravských velocipe-
distických spolků, pro-
pagace města a obvodu 

na  republikových srazech veloci-
pedistů. Vše se bude dít prostřed-
nictvím cyklojízd, dobové módy, 
přednášek, ukázek bicyklů apod.

Jak se stát členem spolku?
„Musíte vlastnit jízdní kolo, 

které bylo vyrobeno před rokem 
1990, případně postačí zájem 

o  historickou cyklistiku. Pak je 
třeba vyplnit přihlášku a  zapla-
tit roční členský poplatek ve  výši 
300 korun, načež vám bude vy-
dán členský průkaz. Poté se již 
můžete zapojit do běžného chodu 
spolku, jehož činnost bude probí-
hat zejména od  jara do  podzimu 
prostřednictvím cyklojízd a účas-
ti na  kulturních a  společenských 
akcích, které souvisejí s  cyklisti-
kou či s  minulostí města,“ uvedl 
za  přípravný výbor klubu Petr 
Lexa Přendík.

První schůze spolku se bude 
konat v  sobotu 16. března 2019 
od  17 hodin v  restauraci Os-
travarna na  Hasičské ulici. 
Činnost spolku můžete zatím 
sledovat na facebookových strán-
kách Klub českých velocipedistů 
Moravan Ostrava-Hrabůvka.   (pp)
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Poplatek za psy je nutno zaplatit do konce letošního března
 � Pozor, blíží se platba poplatku za psy. Termín splatnosti 

místního poplatku ze psů za kalendářní rok je 31. března. 

Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1000 Kč, 

může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy 

nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Naposledy v  letošním roce ro-
zešle radnice poštou složenky 
k  úhradě tohoto poplatku. Sou-
částí složenky bude i  upozorně-
ní, že od  roku 2020 nebudou již 
složenky k  úhradě místního po-

platku ze psů zasílány. Přidělený 
variabilní symbol a číslo účtu zů-
stávají platné i  pro příští období. 
Informace o  blížící se splatnosti 
poplatku bude zasílána na  e-
-mailovou adresu, kterou občané 

uvedli při přihlašování psa. Kdo 
tak neučinil a  má zájem, aby mu 
byly informace o poplatku ze psů 
zasílány elektronicky, ať nahlásí 
správci poplatku svou e-mailovou 
adresu.

Bližší informace získáte 
na webu městského obvodu nebo 
v  pondělí a  ve  středu od  8 do 12 
a od 13 do 17 hodin (první středu 
v  měsíci do  18 hodin) na  odboru 
fi nancí a  rozpočtu v  kanceláři č. 
307, budova A, radnice ÚMOb 

Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostra-
va–Hrabůvka.  (red)

kontakty

Sylva Fojtíková
tel. 599 430 477
e-mail: sylva.fojtikova@ovajih.cz

Ludmila Mičaníková
tel. 599 430 315
e-mail: 
ludmila.micanikova@ovajih.cz

Atletické přebory Jihu 
navštíví utajená hvězda

 �Už podruhé se desítky talentovaných školáků 8. a 9. tříd 

základních škol postaví na start v atletické hale, aby

 soutěžily o medaile v atletických přeborech. Společně 

s naším městským obvodem ho pořádá Atletický klub SSK 

Vítkovice a ZŠ B. Dvorského. 

Atletické přebory se budou ko-
nat 20. března. Školy se mohou 
přihlašovat do 6. března a každou 
z  nich může reprezentovat jedno 
nebo dvě smíšená družstva, která 
budou soutěžit v běhu na 60 a 600 
(chlapci 800) metrů, skoku vyso-
kém a dalekém, vrhu koulí a štafetě 

na 4x 200 metrů. Za školu startují 
1 žákyně a 1 žák v každé disciplíně, 
štafeta je smíšená – za školu star-
tují 2 žákyně a 2 žáci. Kromě diplo-
mů, medailí a  dárků pro nejlepší 
sportovce čeká na všechny utajená 
atletická hvězda.  (sed)

FOTO / ARCHIV

Kotlíkové dotace pokračují
Moravskoslezský kraj bude 

i v letošním roce poskytovat kotlí-
kové dotace. V pořadí již 3. výzva 
bude zároveň poslední 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). Bližší 
informace najdete na: https://lo-
kalni-topeniste.msk.cz/.  (rj)  

Vzpomínka na hrdinné letce RAF
 �Odvaha, touha po svobodě a hrdinství – přesně to obsa-

huje životní příběh dvou spojeneckých letců, kteří za svoji 

statečnost ve 2. světové válce zaplatili životem. „Velký 

útěk“ z německého zajateckého tábora v Saganu (dnešní 

Polsko) patřil k nejpozoruhodnější události 2. světové války. 

U  památníku, vedle farního 
kostela Panny Marie, královny 
posvátného růžence, v   Hra-
bůvce si 29. března v  11 hodin 
s  vedením radnice Jihu připome-
neme společně s  rodinnými pří-
slušníky z  Kanady a  z  Anglie již 
75. výročí tragického úmrtí nad-
poručíka Gordona A. Kiddera 
a majora Thomase Kirby – Greena. 

V 17 hodin se bude v přilehlém 
kostele konat zádušní mše svatá 

za  oba zmíněné letce, dále pak 
za npor. Roye Langloise, mjr. Ar-
nošta Valentu, plk.  Ing.  Jana 
Pavlíčka a brig. generála Zdeňka 
Škarvadu.

Jejich jména a  hrdinství, jakož 
i  jména a  hrdinství všech letců 
Královského vojenského letectva 
Velké Británie (RAF) nikdy ne-
vymizí a  zůstávají v  naší mysli, 
v knihách a v pamětech. 

Marie Anna Davidová

Děti nastoupí do protidrogového vlaku
Několik stovek žáků z  druhé-

ho stupně z   9 základních škol 
z našeho městského obvodu také 
letos nastoupí do protidrogového 
vlaku. Ten v Ostravě-Svinově za-
staví 14. a 15. března.

Dopolední program je určen 
pro žáky škol (děti od 12 do 17 let),
odpoledne je otevřeno pro veřej-
nost, a  to od  15.30 do  18 hodin. 
Vstup bude díky městskému ob-
vodu Ostrava-Jih zdarma.

Cílem vlakového programu 
Revolution Train, který trvá 

90 minut, je prostřednictvím za-
pojení lidských smyslů zapůsobit 
na  návštěvníka a  inspirovat jej 
k  pozitivním životním volbám. 
Jsou zde představeny mechanis-
my, kterými drogová závislost 
vzniká, až do důsledků, které v ži-
votě závislého čekají.  Vítáni jsou 
i rodiče, protože náznaky užívání 
drog se objevují již u dětí ve velmi 
nízkém věku. Rodiče si závislosti 
u dítěte dlouho nemusí všimnout 
a nakonec může být pozdě.

  (sed)

FOTO / ARCHIV
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V ČEM BYDLÍME

Naše bytové domy –domy G-OS (Hrabůvka-Letiště)
 �V minulém čísle jste se dočetli o nejstarších domech typu 

G-OS, nacházejících se v Zábřehu za Kotvou. Dnes si předsta-

víme další podobu konstrukční soustavy G-OS, a to dlouhé 

zalomené deskové domy lemující ulici Dr. Martínka v Hrabůvce. 

Hokejky
Dlouhé deskové domy G-OS 

získaly lidové označení hokejky. 
Vděčí za  to svému typickému 
zalomení, kdy skutečně z  ptačí 
perspektivy připomínají obrov-
skou hokejku. Některé domy mají 
zlomů více, přesto se jim také říká 
hokejky. V  původních plánech je 
jižní část Hrabůvky označována 
jako Hrabůvka-Letiště, ačkoliv 
tento název ofi ciálně nakonec 
nedostalo, lidé mu tak zpočátku 
říkali. Hokejky najdeme na  se-
verní straně Dr.  Martínka, dále 
na ulicích Josefa Kotase, Mjr. No-
váka a Františka Hajdy. Jedná se 
o nepřehlédnutelné a dominantní 
stavby – mnohé mají délku okolo 
tří set metrů, rekordman dokonce 
téměř 430 metrů. Všechny mají 
12 nadzemních podlaží. 

Bez suterénu
Výstavba v  lokalitě Letiště za-

počala koncem 60. let, protože 
budoucí staveniště mělo vysokou 
hladinu spodní vody, musely se 
tomu první stavby nového sídliš-
tě – hokejky, přizpůsobit. Protože 
by v klasickém podzemním podla-
ží (suterénu) byly problémy s vlh-
kostí, tak se toto podlaží vůbec 
nestavělo. Sklepní boxy dokonce 
nejsou ani v  nástupním podlaží, 

najdete je až v  osmém nadzem-
ním podlaží. Toto řešení se zvolilo 
kvůli výšce, protože bylo zapotře-
bí z požárně-evakuačních důvodů 
jednotlivé vchody vzájemně spo-
jit, k  čemuž se užilo právě osmé 
podlaží. Spojené jsou vždy tři sou-
sední vchody. V osmém podlaží se 
mimo sklepních boxů a spojovací 
chodby nacházejí také sušárny 
a  zejména atypické byty. Domy 
jsou tak v rámci konstrukční sou-
stavy G-OS atypické, nikde jinde 
než v Hrabůvce stejné nenajdeme.  

Architektura
Architektonicky se domy velice 

povedly, spadají do  období dru-
hé poloviny 60. let, ve  které byla 
moderní architektura na  svém 
vrcholu. Domy s  obrovským 
měřítkem byly příjemně členěny 
pásovými okny, která kontrasto-
vala s  pásy parapetních panelů. 
Dokonce ani zapuštěné lodžie 
nenarušovaly pásové členění, ne-
boť jejich zábradlí bylo tvořeno 
stejným panelem jako zbytek fa-
sády. Velmi povedeným prvkem 
byl zapuštěný parter, a to z obou 
stran domu. V  parteru se nachá-
zely technické místnosti, kočár-
kárny atd. měl pouze úzká okna 
u stropu, v některých místech ale 
naopak bohatě prosklené vitríny. 

Vrcholem jsou plastické umělec-
ké reliéfy na parterech některých 
domů. Plochá střecha domů je 
zpestřena budkami strojoven vý-
tahů, které mají zakulacené rohy 
– tím tvoří příjemný kontrast 
k  jinak striktně hranaté hmotě 
domů. Bohužel s  výjimkou je-
diného vchodu (Mjr.  Nováka 9) 
přišly všechny domy následkem 
revitalizací o  původní pásové 
členění fasády, které bylo alfou 
i omegou jejich architektury. 

Byty
Většina bytů navržených pro 

hokejky je originální – nenajde-
me je v jiných domech typu G-OS 
v  Ostravě ani jiných městech. 
Zvenčí je stěží poznat, kde končí 
a kde začíná který vchod, pravdou 
je, že dispozičních sekcí existuje 
více variant. Ukážeme si jednu 
z  nejčastějších. Na  půdorysu tak 
vidíte velkou sekci, která obsahu-
je čtyři bytové jednotky různých 
velikostí. Nevýhodou krajních 
bytů jsou průchozí obývací poko-
je, jinak jsou dispozice všech bytů 

povedené. Malé kuchyně jsou po-
platné době – sloužily pouze pro 
příležitostné stolování, hlavní 
hody se měly odehrávat v  obý-
vacím pokoji. Lodžie byly roz-
misťovány různě, proto nejsou 
v půdorysu zakresleny. 

Jsou vzácné
Jak již bylo řečeno, hokejky 

G-OS nenajdeme nikde jinde než 
v  Hrabůvce. Pomozte mi proto, 
prosím, co nejlépe zmapovat jejich 
historii i konstrukci. Uvítám k nim 
jakékoliv informace, plány a foto-
grafi e před zateplením. Rád bych 
navštívil některé z  bytů ve  zlo-
mu, ale i  jakékoliv jiné byty, kde 
se dochovalo původní vestavěné 
vybavení, jako bytové jádro, linka 
atd. Napsat mi můžete na  e-mail 
Marian@panelaky.info nebo si 
v  redakci vyžádat mé telefonní 
číslo. V příštím díle se ještě jednou 
podíváme na typ G-OS, následně 
najdete na www.historie.ovajih.cz 
souhrnný článek čítající všechny 
tři díly v rozšířeném vydání.

Marian Lipták

EFEKT PÁSOVÝCH OKEN přes celá průčelí již zanikl.  FOTO / ARCHIV AUTORA

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 
 �S účinností od 1. 1. 2019 Zastupitelstvo statutárního města 

Ostravy schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 10/2018, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016

 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Úprava vyhlášky se dotkne 

hlavně poplatníků, kteří hra-
dí poplatek stanovený paušální 
částkou, zejména za  vyhrazení 
trvalého parkovacího místa. Tito 
poplatníci již mohou poplatek 

stanovený paušální částkou splá-
cet ve  splátkách a  ohlašovat uží-
vání veřejného prostranství tzv. 
na  dobu neurčitou. Povinni jsou 
i  nadále ohlásit správci poplat-
ku jakoukoliv změnu mající vliv 

na  výši poplatku, jakož i  nárok 
na osvobození a také ukončení po-
platkové povinnosti. U jiných dru-
hů užívání veřejného prostranství, 
které se paušálem nehradí, zůstá-
vají povinnosti stejné, dle původ-
ního znění vyhlášky.

Bližší informace získáte na webu 
městského obvodu nebo v  pondě-
lí a  ve  středu od  8–12 a  od  13–17 
hodin (první středu v  měsíci do 

18 hodin) na odboru fi nancí a roz-
počtu v kanceláři č. 308, budova A, 
radnice ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 
791/3, Ostrava–Hrabůvka.  (red)

kontakty

Ing. Zdeňka Libicová 

tel. 599 430 245
e-mail: zdenka.libicova@ovajih.cz 

PŮDORYS. Typické podlaží řadové sekce.  KRESBA / MARIAN LIPTÁK
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Místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih Dagmar Hrabovská říká: 

Do prvních tříd u nás nastupuje kolem 850 dětí
Kdy budou zápisy do škol a ško-
lek v městském obvodu?

Zápisy do  základních škol 
v  Ostravě-Jihu se budou ko-
nat ve  dnech 2.–3. dubna 2019, 
do  mateřských škol pak zápisy 
proběhnou 13.–14. května 2019. 
V našem obvodu máme 30 mateř-
ských škol, které v současné době 
navštěvuje 3  080 dětí, a  7  545 
žáků se vzdělává v 18 základních 
školách. Do  prvních tříd u  nás 
každoročně nastupuje kolem 850 
dětí.

Moje holčička bude mít dva 
roky. Chtěla bych ji dát na  část 
týdne do  školy. Je možnost 
umístit ji i do školky na Jihu?

Určitě to možné je.  Ve třech ma-
teřských školách – A. Kučery 31, 
Adamusova 7 a Za Školou 1 – mají 
speciální třídy zaměřené na  děti 
od  2 let, kam byste mohla svoji 
dceru přihlásit. Další třídu chce 
od příštího školního roku otevřít 
také MŠ Předškolní 1 (spadá pod 
MŠ Šeříkova). Ale také další škol-
ky na Jihu přijímají děti mladší tří 
let. Podrobnosti o  přijetí najdete 
na webových stránkách škol. 

Chtěli bychom přehlásit dceru 
na  jinou školu v  Hrabůvce. Ne-
zapadla do  kolektivu, ale sami 
nevíme, mělo-li by to smysl. 
Chtěli bychom to udělat dřív, 
než půjde na  druhý stupeň, je 
ve třetí třídě. Známí nám dopo-
ručují Krestovu, protože krás-
ně kreslí. Dá se nějak zjistit, 
na co je která škola zaměřena? 

Informace o  školách v  obvodu 
Ostrava-Jih najdete na  ofi ciál-
ních webových stránkách obvodu 
pod záložkou Děti a  mládež, ná-
sledně na  Základní školy obvodu 
Ostrava-Jih. Kromě toho infor-
mace o zaměření škol najdete také 
na webových stránkách www.sko-
lynajihu.cz. Jestliže se vaše dcera 
výtvarně profi luje, mohu ZŠ Kres-
tovu doporučit. Dle mého názoru 
bych přestup realizovala na  konci 
školního roku. Ověřte si volnou ka-
pacitu školy, na kterou byste chtěli 
dceru dát, napište žádost, na  kte-
rou vám bude ve  správním řízení 
vybranou školou odpovězeno. 
Přeji šťastnou ruku ve výběru a vě-
řím, že vaše holčička bude v  nové 
škole a novém kolektivu spokojena 
a do školy bude chodit ráda. 

V  Jižních listech jsem si přeče-
tl, že děláte pasportizaci škol. 
Můžete mi vysvětlit, co to je 
a k čemu to bude?

Ve  funkci místostarostky jsem 
od  poloviny listopadu loňského 

roku. Chci osobně poznat a projít 
všechna pracoviště základních 
škol a  školských zařízení, zpra-
covat souhrnný materiál, v němž 
by byly jasně uvedeny nedostatky 
stavebního charakteru od  vadné 
kanalizace přes rozvody vody, 
elektro, zateplení, nedostatky 
ve  vybavení škol, školských zaří-
zení, školních kuchyní, školních 
zahrad a  hřišť. Tento komplexní 
materiál na  úřadu chyběl, tudíž 
opravy a  údržba byly mnohdy 
prováděny nesystematicky. Chci, 
aby výsledný materiál, tedy pa-
sport zařízení, přistupoval k této 
problematice koncepčně s  vý-
hledem minimálně čtyř roků do-
předu. S  tím bude nedílně spjata 
tvorba projektové dokumentace 
a  postupná realizace oprav a  in-
vestic. S  pasportizací bude také 
v tomto roce aktualizována cílová 
kapacita škol a školských zařízení 
s ohledem na současné hygienic-
ké požadavky, počty odborných 
učeben apod., jelikož dosavadní 
cílová kapacita neodpovídá reál-
né skutečnosti ve školách. 

Jaké investice do  škol a  školek 
chystáte v letošním roce?

V  průběhu čtyř let se chceme 
zaměřit zejména na  mateřské 
školy. V  roce 2019 chceme reali-
zovat zateplení objektů a zahrad-
ních teras v MŠ Mitušova 90 a MŠ 
Hermanna 23 v objemu cca 10 mi-
lionů korun. V  současné době se 
soutěží projektová dokumentace 
na  opravu obou školek. Také bu-

dou vybudovány přírodní zahrady 
u  MŠ Tarnavova 18, Mitušova 4,
F. Formana 13, Zlepšovatelů 27, 
Šponarova 16, revitalizována 
bude zahrada v MŠ Hermanna 23.
Zateplen bude pavilon učeben ZŠ 
Kosmonautů 15 v objemu cca 12 mi-
lionů Kč. Pochopitelně v  rám-
ci údržby školek a  škol budou 
probíhat opravy střech, elektro-
instalace, kuchyní, sociálního 
zařízení, podlah, oplocení, revi-
talizace multifunkčního hřiště 
při ZŠ Kosmonautů 13 a venkov-
ní učebny ZŠ Srbská 2. 

Ostrava patří ke  znečištěným 
regionům. Jezdí třeba školáci 
z Jihu do hor, kde je lepší vzduch?

Špatný vzduch v  Ostravě nás 
trápí stejně jako vás. V  rámci 
participativního rozpočtu bu-
dou všechny mateřské školy 
v  městské části Zábřeh vyba-
veny čističkami vzduchu v  cel-
kové částce 1,6 milionu korun. 
Není to málo, ale zdraví na-
šich dětí je pro nás důležitější. 
Rovněž jsme rádi, že ředitelé 
škol spolu s  pedagogy realizují 
ozdravné pobyty, školy v  příro-
dě, lyžařské zájezdy, které jsou 
dotovány např. Fondem pro děti 
ohrožené znečištěným ovzdu-
ším. Možná nevíte, ale u  žáků 
škol na  14denní pobyt činí do-
tace na  žáka 4600 korun a  to je 
pro mnoho rodičů výrazná po-
moc, která dětem umožní pobyt 
v přírodě. Školky a 1. stupně zá-
kladních škol mohou v rámci do-

tačního titulu požádat o  dotaci 
MS kraj, dotace na  žáka činí až 
76 procent nákladů pobytu.

V Mar. Horách dělají pro prvňá-
ky výlety do  Chorvatska - neu-
važujete o tom i pro Jih? Třeba 
jen vybrané školy?

Zatím o  výletech pro prvňáč-
ky do  Chorvatska neuvažujeme. 
Jsem toho názoru, že pro pozná-
ní spolužáků, stmelení nového 
kolektivu je přínosná podpora 
a  realizace adaptačních kurzů. 
Jak již bylo zmíněno v předchozí 
odpovědi, může škola uskutečnit 
celou řadu relaxačních pobytů 
s dotací.

Loni jste nastoupila do  funk-
ce místostarostky. Kam by se 
podle vás mělo ubírat školství 
na Jihu?

Povinností zřizovatele, což 
je městský obvod Ostrava-Jih, 
je údržba a  budování účelné-
ho a  moderního zázemí, které 
bude motivovat žáky a pedagogy 
k  tvůrčímu a  kvalitnímu vzdě-
lávání. Budu se zasazovat o  to, 
aby tyto činnosti byly realizovány 
komplexně a  koncepčně s  přesa-
hem volebního období. A co ještě 
považuji za nesmírně důležité, je 
otevřená mysl a  důvěra ve  vzá-
jemnou spolupráci zřizovatele 
a  škol, vzájemnou slušnost, úctu 
a respekt.  (sed)

Celý rozhovor najdete na www.
msdenik.cz/online-rozhovor/ 

ROZHOVOR

FOTO / KATEŘINA KLOSOVÁ
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Počátky Sokola v Hrabůvce II (v letech 1918–1928)
(pokračování)

Po  vzniku samostatné Česko-
slovenské republiky se počet členů 
Sokola v  Hrabůvce zvýšil o  300 
procent, čímž docházelo k  zaklá-
dání nových cvičebních odborů. 

Na  samém počátku roku 1919 
byl ustaven branný odbor, který 
byl velmi potřebným, jak se uká-
zalo hned na konci ledna 1919 při 
boji o  Těšínsko, kdy Poláci vydali 
heslo Ostravica – granica. Soko-
lové byli stále v  pohotovosti, pod-
nikali noční jízdy v  ozbrojených 
autech do napadených obcí na Tě-
šínsku. Sklad zbraní sokolské 
jednoty v  Hrabůvce se nacházel 
v hostinci Františka Chýlka. Devět 
bratrů podlehlo odvodu a zapojilo 
se přímo do bojů o Těšínsko, které 
bylo nakonec rozděleno mezi Pol-
sko a Československo.

Činnost Sokola se rozšiřuje
Činnost Sokola v  Hrabůvce se 

po 1. světové válce v roce 1919 ne-
bývale rozvinula – zmiňme veřej-
ná i neveřejná cvičení, přednášky, 
proslovy, schůze, účast na akcích 
okolních jednot či rozvoj spolko-
vé knihovny. Do  Sokola vstoupi-
ly nové aktivní osobnosti. Roku 
1920 vyslali hrabůvečtí sokolové 
na I. sokolský slet nové republiky 
17 cvičenců. 

V  rámci místního Sokola vzni-
kl očistný sbor, který prověřoval 
členy jednoty a případně je i vylu-
čoval. Hanuš Ježorek si k tomu po-
znamenal: „Pilně dbáno o chování 
se bratří v  životě občanském, ba 
i  zákaz navštěvovati určitý hosti-
nec vydán.“ Spolková knihovna 
byla roku 1921 propůjčena obci, 
která podle nově daného česko-
slovenského zákona musela zřídit 
vlastní veřejnou knihovnu. Brzy 
se značná část knih navrátila zpět 
do  spolkových regálů. Po  otevře-
ní nové a  dobře vybavené veřejné 
knihovny v  roce 1926 v  Jubilejní 
kolonii byla sokolská knihovna de-
fi nitivně zrušena a knihy darovány 
českým menšinám v Trlíčku u Tě-
šína a do Holasovic na Opavsku. 

Rok 1922 se nesl ve  znamení 
příprav na  slet konaný v  Morav-
ské Ostravě u  příležitosti 25 let 
od  založení Východní moravsko-
-slezské župy sokolské. V  roce 
1923 donutila nezaměstnanost 
deset bratrů odejít z  Hrabůvky 
do  Argentiny, kde našli nové ži-
votní útočiště i sokolskou jednotu. 
Další nezaměstnané členy spolek 
podporoval pomocí různých sbí-
rek a příspěvků. Až do roku 1924 
se počet členů Sokola značně na-
vyšoval, od  roku 1925 se počet 
nových členů již ustálil na předvá-

lečné hodnotě. Důvodem poklesu 
zájmu o vstup do Sokola mohly být 
také navyšující se členské příspěv-
ky a  vybírané částky pro stavbu 
sokolovny. Od  roku 1912 působil 
v Sokole také ženský odbor, jehož 
činnost se rozvíjela především 
od počátku 20. let.

Jubilejní rok 1928
Od  poloviny 20. let se Sokol 

v  Hrabůvce připravoval na  své 
pětadvacáté jubileum, které při-
padlo na rok 1928, kdy se zároveň 
slavilo desáté výročí Českoslo-
venska. Na  oslavu výročí bylo 
připraveno několik akcí. 

Již 1. dubna se v Hrabůvce ko-
nala žákovská a  dorostenecká 
akademie. Slavnostní valná hro-
mada se sešla 28. května 1928, 
při níž byl odhalen také vůbec 
první sokolský prapor hrabůvec-
ké jednoty. Na  sokolském hřišti 
se pak 3. června 1928 konalo ve-
řejné cvičení. V  roce 1928 došlo 
také k  odhalení památníku pad-
lým sokolům, kteří položili život 
v období 1. světové války.

Sokolovna?
Na počátku 20. let měla jednota 

již více než dvě stě členů. Ani tehdy 
obec nevyslyšela přání sokolstva, 

které žádalo přistavět k  některé 
z místních škol tělocvičnu, kde by 
cvičenci mohli trénovat. V  roce 
1921 byl v rámci Sokola Hrabůvka 
utvořen stavební odbor, jehož cí-
lem byla výstavba sokolovny. So-
koli zakoupili pozemek o  výměře 
dvou měřic od  Františka Mikes-
ky, který měl v  jednotě zapsány 
dva syny. Mikeska navíc daroval 
Sokolu jednu měřici pozemku. 
Jedná se o  hřiště mezi dnešními 
ulicemi Na  Fojtství a  Na  Mýtě. 
Možná si vzpomenete, že zde ješ-
tě poměrně nedávno fungovala 
také restaurace U Mikesků, která 
odkazovala na  jméno dárce  po-
zemku. 

Zatím se cvičilo v sále Chýlko-
va hostince na  severním okraji 
Hrabůvky a  sokolové přihlíželi 
v hojném počtu otevírání nových 
sokoloven ve Staré Bělé, Prosko-
vicích či v  Krmelíně. Pozemek 
určený pro stavbu tělocvičny 
o  rozměrech cca 120 x 50 m so-
koli oplotili a  vysadili kolem něj 
22 stromů. V roce 1924 byly při-
stavěny k  zdejším obecným ško-
lám tělocvičny, kde sokoli našli 
nové a  moderní útočiště. Ná-
sledujícího roku došlo k  dalším 
úpravám hřiště. Bylo kolem něj 
vysazeno nových 185 stromků 

a 768 keřů. Každý člen spolku měl 
svůj vlastní úsek dřevin, o  které 
pečoval. 

V  létě 1926 jednota zakoupila 
od  československých drah dva 
vysloužilé železniční vozy, jejichž 
skříně byly položeny na  betono-
vé základy na  sokolském hřišti 
a  posloužily jako šatny a  sklad 
nářadí. Šatny byly natřeny ze-
vnitř a  zvnějšku světlou barvou, 
v  skladu nářadí byly uschovány 
hrazdy i kruhy. Dodejme, že toto 
provizorium zde setrvalo až do 
2. poloviny 60. let. Samotná soko-
lovna na hřišti nikdy nevznikla. 

Hrabůvecké sokoly opusťme 
opět slovy zapisovatele Hanuše 
Ježorka z  roku 1928: „Nemys-
leme vždy jen na  sebe, na  svůj 
prospěch, ale obětujme se činy 
pro ideu sokolství. Vždyť i  Füg-
ner daroval veškeren svůj maje-
tek sokolským účelům. Nejlepší 
odměnou za to budiž nám radost 
z vykonaného činu. Tak i my věří-
me v obětavost našich bratří a se-
ster a tím i naše jednota bude mezi 
těmi šťastnými a bude se moci ho-
nositi svým důstojným stánkem – 
sokolovnou. To budiž našim cílem 
v druhém čtvrtstoletí.“

Petr Lexa Přendík

CVIČENCI Sokola v Hrabůvce v roce 1928.  FOTO / ARCHIV PETRA PŘENDÍKA

OBÁLKA PUBLIKACE pojednávající 
o historii Sokola v Hrabůvce. 
 REPRO / JIŽNÍ LISTY

SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ se šatnami a skladem cvičebního nářadí, 1928.  FOTO / ARCHIV PETRA PŘENDÍKA
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Nejstarší dům kultury v Ostravě letos slaví 60 let
 �Na sklonku 50. let, přesněji 22. února 1959, byl slavnostně otevřen první dům kultury na Ostravsku. Je neuvěřitelné, 

že až do roku 2005 nesl ve svém názvu pojem NHKG, případně NH (Dům kultury NHKG, Dům kultury Nové huti 

Ostrava-Jih), teprve potom se přejmenoval na Dům kultury Akord. 

KNIHA O HISTORII AKORDU se křtila na plese k 60. výročí zábřežského 
kulturního domu 22. února. Publikaci „Dům kultury Akord 1959-2019. 
60 let v kultuře a umění“ napsali Darina Daňková z Akordu, kronikář 
Jihu Petr Lexa Přendík (na snímku) a Martin Strakoš z Národního pa-
mátkového ústavu v Ostravě. Kmotrem knihy se stal starosta Martin 
Bednář, který knihu na plese také pokřtil. Kniha je k dostání v Akordu 
za 320 korun. (tz) FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

V  90. letech byla situace s  pro-
vozováním domu kultury velmi 
složitá a  nejistá, a  tak rok 2005 
lze považovat za  významný mez-
ník, protože od té doby je jediným 
vlastníkem statutární město Ost-
rava. Důležitým se stal rok 2014, 
kdy byla ukončena poslední rekon-
strukce a modernizace budovy. 

Za 60 let existence na kulturním 
poli prošly branami zábřežského 
domu kultury miliony návštěvní-
ků a umělců a získal řadu význam-
ných ocenění, z  nichž poslední 
obdržel loni od Sdružení pro roz-
voj MS kraje.

Některé zajímavosti 
z 60leté historie
Budova

Autorem budovy je pražský 
Ateliér národního umělce, v jehož 
čele stál čelný představitel me-
ziválečné avantgardy Jiří Kroha, 
který v té době však byl stoupen-
cem tehdejšího komunistického 
režimu. 

Soubory i fotoklub
Až do sametové revoluce půso-

bily při domu kultury mnohé sou-
bory (v  rámci zájmové umělecké 
činnosti), které dosahovaly vyso-

ké umělecké hodnoty a reprezen-
tovaly na přehlídkách a soutěžích 
po celém světě. Např. Soubor La-
dislava Ševčíka (existuje dodnes) 
či Ženský komorní soubor Fran-
tiška Háby. V  rámci Českoslo-
venska byl také proslulý Fotoklub 
svazu českých fotografů.

Odborová knihovna
Součástí domu kultury byla až 

do  roku 1997 odborová knihov-
na, která na  konci roku 1996 re-
gistrovala 1339 dospělých a  503 
dětských čtenářů.

Legendární kapely
V  letech 1967 a  1968 byl dům 

kultury v  Ostravě-Zábřehu 
domovskou scénou legendár-
ní kapely Flamingo. Zejména 
na  nedělní taneční čaje se sem 
sjížděla tancechtivá mládež z celé 
Ostravy. Zpívala s  nimi i  Marie 
Rottrová a  poprvé se představila 
i mladičká Věra Špinarová. 

Vystoupil i Václav Havel
Ve  čtvrtek 12. června 1969 se 

konala u  Domu kultury NHKG 
jedna z  posledních akcí, která 
byla už jen dohrou poraženého 
pražského jara 1968 a  které se 
účastnilo až 500 lidí. Se svým 

projevem zde vystoupili dramatik 
Václav Havel, šachový mistr a pu-
blicista Luděk Pachman nebo 
novinář Michal Lakatoš. Na akci 
zazněla kritika cenzury a  posrp-
nové politiky v  Československu. 
A  protože akci hlídaly ozbrojené 
složky, vystoupil Václav Havel 
u bočního křídla domu kultury.

Věhlasné diskotéky
Diskotéky pro mladé byly v 80. 

letech natolik populární, že i v ar-
chivech je zaznamenáno, že se se 
vstupenkami „kupčilo“. Mladí 
se dokonce dostávali do  velkého 
sálu okny, která tehdy ještě před 
generální rekonstrukcí vedla 
do velkého sálu. Na okna se tedy 
musely montovat řetízky.

V  pozdějším období se konaly 
diskotéky v  klubu a  zájem mla-
dých lidí neustával. Jak vzpo-
mínala bývalá ředitelka Vlasta 

Housková, když se v  roce 1992 
dělaly nové omítky staré části 
budovy a  přístavby, našli si ně-
kteří cestu ze zahrady na  taneč-
ní parket po  lešení, přes střechu 
přístavby a  velkého sálu a  vlezli 
do  oken ve  2. poschodí. Žádné 
okno proto nesmělo být ani v této 
výšce otevřené a  během disko-
téky se nesmělo ve  2. poschodí 
větrat. Naštěstí se nikomu nic ne-
stalo, pořadatelé ale museli kon-
trolovat i  to, zda někdo nechodí 
po lešení.

Lustr mezi tanečníky
Za 60 let se v zábřežském domě 

kultury odehrály i  mnohé nepří-
jemné nehody – například spadl 
lustr ve  velkém sále rovnou mezi 
tanečníky nebo neznámí vanda-
lové způsobili oheň, který poško-
dil část budovy zvenku.  (dd)

FOTO / ARCHIV MĚSTA OSTRAVY A AKORD
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

SERIÁL O POZORUHODNÝCH LIDECH NA JIHU

Lubomír Man: Vždycky mi šlo o výchovu mládeže
 �Na Jihu žije spousta 

zajímavých lidí. Jedním z nich 

je i spisovatel, publicista, 

scenárista a překladatel 

Lubomír Man, který 

23. března oslaví 89 let. 

Napsal sedm sportovních 
knih pro mládež, čtyři knihy 
publicistiky a  dva scénáře. Ale 
knihy sportovní mají v jeho tvor-
bě „pré“. Celý život se totiž točil 
kolem sportu – už během studií 
začal reprezentovat Českosloven-
skou republiku ve skoku dalekém 
a  ze svých zkušeností sportovce 
vytěžil sedm knih, s  jejichž čet-
bou vyrůstalo několik generací 
českých a  slovenských chlapců 
a děvčat. Knihy Vysoký cíl, Hurá 
do  poháru, S  devatenáctkou 
do  Bernu, Čekání na  rychlou 
stopu, Jak vyhrát Pomerančovou 
mísu (o  Ivanu Lendlovi) nebo 
Sen na dosah a Hrrr na ně! se ješ-
tě na  začátku století objevovaly 
v  žebříčcích nejprodávanějších 
knih pro děti a  mládež. Dalšího 
vydání se v loňském roce dočkala 
kniha Sen na dosah.

Kdy vás napadlo, že budete psát 
knihy pro děti a mládež?

Když jsem musel skončit se 
sportem, protože jsem prodělal 
těžkou žloutenku, začal jsem se 
víc věnovat překladům z  ang-
ličtiny. Docela mi to šlo, články 
vycházely v  několika novinách, 
a  tak jsem se jednou pochlubil 
matce. „Poslouchej,“ řekla mi, 
„vždyť ty jsi ve sportu něco prožil, 
tak proč jenom překlad? Vždyť 
ty bys byl schopen napsat něco 
ze svého sportovního života.“ 
„Kdepak, já na  to nemám před-
poklady,“ odpověděl jsem tehdy. 
Nicméně od  té doby mi to vrtalo 
v hlavě.

Jak dlouho to trvalo, než jste na-
psal první řádky?

Tři roky. Trávil jsem se sy-
nem každé prázdniny u  matky 
v  Budišově u  Třebíče uprostřed 
lesů. On se tam skamarádil s  ta-
kovou partou kluků. Sportoval 
jsem s  nimi, lovili jsme bobříky 
a jednou jsem s nimi vedl debatu 
o tom, jestli čtou knížky. „Knížky 
jsou blbost,“ říkali. „No, já bych 
četl, kdyby bylo něco o  sportu, 
o  takové partě, jako jsme my,“ 
vyjádřil se jeden z nich. Tak jsem 
sedl a napsal prvotinu Vysoký cíl 
z  prostředí atletiky. A  tím to za-
čalo.

Psal jste jen o atletice?
Ne, další knihy byly o fotbale, pak 

o hokeji S devatenáctkou do Bernu, 
což je moje nejúspěšnější kniha, 
o  tenisu a  skoku na  lyžích. Zašel 
jsem za Jiřím Raškou a dalšími sko-
kany na lyžích, natočil jejich vzpo-
mínky na  magnetofon a  pak jejich 
příběhy zpracoval do  knihy. Skok 
na lyžích i do dálky jsou trochu po-
dobné – jde u nich o dálku a sny jsou 
stejné. Často se mi zdálo, že letím 
a pořád nemohu dopadnout do pís-
ku. Oni měli podobné sny.

Nevadilo vám, že kniha pro 
mládež není taková ta velká li-
teratura?

To ne. Mně šlo o výchovu mlá-
deže. Mně vždycky vadilo, když 
jsem viděl, že kluci jsou sprostí 
a neféroví. Kniha Sen na dosah je 
čistě o fair play.

A myslíte si, že v této době kluci 
ještě čtou takové knihy?

Nečtou. V  tom je největší pro-
blém. My jsme jako kluci spor-

tovali, a  když jsme seděli někde 
na louce, bavili jsme se o tom, co 
kdo čte. To dneska už neexistuje. 
Oni mají mobily, počítačové hry. 

Celý život jste sportoval, jak se 
díváte na současný sport?

No, moc se mi to nelíbí, řekl 
bych, že jde jenom o peníze. Fot-
balisti si berou jenom modelky, 
modelky si hledají jen fotbalis-
ty, protože hledají peníze. Je to 
všechno zkomercializované.

V té poslední knize píšete o fair 
play. Myslíte, že je to problém 
ve sportu?

V  této knize kluk nekopne je-
denáctku, protože ví, že nebyl 
faulován. Tak to prý udělal Bican 
před 70 lety. Když jsem pak zjiš-
ťoval u hráčů, jestli to tak v praxi 
funguje, říkali, že si žádný fotba-
lista nedovolí, aby nevyužil je-
denáctku. Tak daleko to fair play 
nejde. Tam je hráz. A tou hrází je 
nejenom postavení v  tabulce, ale 
i peníze.

Není to smutné, že to takto fun-
guje?

To víte, že jo. Proto mi jde o  to 
pozvednout to fair play hlavně 
u mládeže, aby alespoň věděla, že to 
existuje. I když vám tým nikdy neod-
pustí, že jste byl v té chvíli statečný 
a hrál fair play. Je to věc charakteru. 
Ten kluk v knize si nemohl pomoci, 
protože pocit hrát fér byl silnější než 
ohled na hráče. Ale to je ideál.

Byl jste někdy v takové situaci?
Ne. V  té atletice ten problém 

nebyl, tam se nedalo švindlovat. 
To je věc rozhodčích, ale ne atleta, 
ten prostě skáče. 

Obraťme list. Žijete tady 
od roku 1966. Jak vidíte změnu 
jižní části Ostravy za tu dobu?

Žije se mi tu dobře a změnilo se 
toho hodně. Je to vidět i ve zpra-
vodaji, jak se město stará, jak se 
všechno vylepšuje. Zdá se mi, 
že Jih roste do  krásy a  obdivuji 
všechny, kdo organizují akce, to 
je něco úžasného.  (sed)

FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

LUBOMÍR MAN, * 23. března 1930 v Záblatí u Bohumína 

Po mobilizaci v roce 1938 se jeho rodina uchýlila k příbuz-
ným na Vysočině, kde dokončil základní školní docházku. 
Po válce se rodina vrátila zpět do Záblatí a Man začal 
chodit do bohumínského gymnázia, kde v roce 1949 
maturoval. Studoval pak na Pedagogické a Filozofi cké 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně tělesnou výchovu 
a anglickou literaturu a anglický jazyk. Během studií začal 
reprezentovat ČSR ve skoku dalekém, v letech 1950–1956 

byl stálým členem národního mužstva ČSR a dvakrát se 
stal vicemistrem ČSR. Učil na několika středních školách 
na Ostravsku, na Vysoké škole báňské – TU, rok pracoval 
v zahraniční redakci ČTK v Praze. Po několika letech pub-
licistiky do novin a časopisů začal v roce 1967 psát svou 
literární prvotinu Vysoký cíl. Je autorem sedmi knih ze 
sportovního prostředí pro děti a mládež, tří publicistických 
knih a dvou televizních scénářů. 
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Ples přinesl domovu 10 000 korun
 �Na lednovém 

27. reprezentačním plesu 

Ostravy-Jihu se nejen 

plesalo, ale i pomáhalo. 
Stánek společnosti Rudolf Jelí-

nek, který se nacházel ve foyer DK 
Akord,   nabízel k  degustaci   své 
nápoje za  dobrovolnou cenu, pu-
tující do připravené kasičky. Kon-
zumenty tak mohl kromě chuti 
těšit navíc pocit z podpory Domo-
va Čujkovova v Ostravě-Zábřehu. 

Vybranou částku 7985 korun 
dorovnal starosta Martin Bednář 
a  Přemysl Kovář, člen dozorčí 
rady společnosti Rudolf Jelínek, 
na  rovných 10  000 korun a  tyto 
peníze ve středu 20. února v Do-
mově Čujkovova předali. Použity 
budou pro nákup drobných dárků 

a cen v rámci aktivit tohoto zaří-
zení, kde bydlí více než 300 se-
niorů a  zdravotně indisponova-
ných občanů, včetně nejstaršího 

obyvatele Ostravy-Jihu, pana 
Jana Gomoly, který zde v březnu 
oslaví obdivuhodných 103 let.

  (gg) FOTO / JIŘÍ URBAN

Jubilejní sňatky
V  obřadní síni se každoročně 

konají i oslavy jubilejních sňatků. 
Pokud se v letošním roce chystáte 
oslavit 50, 60, 65, nebo dokonce 
70 let společného manželského 
života, dohodněte si termín a dal-
ší podrobnosti u  Šárky Zubkové, 
tel. 599 430 138, sarka.zubkova@
ovajih.cz , budova B, 1. patro, 
č. kanc. 109. Ze zdravotních důvo-
dů se tato významná životní událost 
může konat i v bytě oslavenců.  (šz)

Výzva 
pro dobrovolníky

Pokud máte trochu volného 
času a  chuť zpříjemnit chvíle 
osamění dětem v  nemocnicích, 
seniorům v  domovech pro se-
niory nebo v  domácnostech či 
poznat blíže svět lidí s mentálním 
či jiným postižením, staňte s e 
dobrovolníkem. V  dobrovolnic-
kém centru ADRA čekají zájem-
ce každou první středu v  měsíci 
mezi 10. a 17. hodinou. Informace 
najdete na  www.adraostrava.cz 
nebo na čísle 605 784 584.  (red)

Domov otevře dveře
Domov Čujkovova v  Zábře-

hu zve na  den otevřených dveří, 
který se koná ve  středu 3. dubna 
od  9.30 do  11.30 a  od  13 do  17 
hodin. Zájemci se mohou těšit 
na prohlídku domova, informace 
o poskytovaných sociálních služ-
bách, prezentaci volnočasových 
aktivit, základní sociální pora-
denství a  poradenství v  oblasti 
ošetřovatelské péče.  (doč)

Lidé byli štědřejší
Tříkrálová sbírka 2019 při-

nesla 2  230  753 korun, což bylo 
o více než 130 tisíc tisíc korun 
více než loni. Prostředky sbírky 
využije Charita Ostrava a Charita 
sv. Alexandra na podporu služeb 
pro klienty mobilního i lůžkového 
hospice, lidi bez domova nebo lidi 
se zdravotním postižením.  (cho)

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 únoru oslavili významné výročí:

Štěpánka  Boleslavová 97 let

Zdeňka Janšová 95 let

Božena Dreslerová 92 let

Oldřich Čajka 90 let

Marie Augustinová 85 let

Emil Nevoral 85 let

Gerhard Vitásek 85 let

Jelizaveta Smetanová 85 let

Danuše Bastová 85 let

Anatol Kinšt 85 let

Magdalena Lysáková 85 let

Jiří Šrubař 85 let

Pavlína Habláková 85 let

Lubomír Mitka 80 let

Stanislav Šmatlák 80 let

Zdeňka Válková 80 let

Ludmila Vrbecká 80 let

Milada Kovářová 80 let

Oldřich Medek 80 let

Jiří Šeděnka 80 let

Jaroslav Šuranský 80 let

Jiřina Mlynaříková 80 let

Miroslav Dúbrava 80 let

Aloisie Bittnerová 80 let

Václav Ulrych 80 let

Jan Kališ 80 let

Milan Golec 80 let

Jaroslav Oupor 80 let

Růžena Zavadilová 80 let

Milým oslavencům přejeme pevné zdraví

Miminka zaplnila celou obřadní síň

Třicet miminek oživilo 16. úno-
ra obřadní síň na radnici Jihu. Na 
slavnostní akci vítání občánků, 
které byli přítomni jejich rodiče, 
prarodiče i praprarodiče, si rodiče 
dětí kromě dárečků odnesli také 

první knihu, kterou jim v  rámci 
projektu Bookstart předaly míst-
ní knihovnice. Další vítání ob-
čánků se bude konat v termínech 
16. 3., 13. 4., 4. 5., 18. 5. a 1. 6. 
Radnice sice rodičům nově na-

rozených dětí posílá pozvánku 
na vítání občánků, ale rodiče se 
mohou hlásit přímo na adresu: 
mimina@ovajih.cz nebo mohou 
volat na číslo 599 430 138 (p. Šár-
ka Zubková).  (sed), FOTO  JIŘÍ URBAN
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Otázka stavby krytého bazénu v  našem 
obvodu je velmi palčivá, vím, že trápí tisíce 
lidí, kteří si jej přejí. V minulosti se uvažovalo 
o  dostavbě Vodního areálu Jih na  plnohod-
notný a  krytý aquapark se všemi atrakcemi 
a  službami (wellness, sauny, tobogány atd.), 
které moderní zařízení tohoto druhu má mít.

Já osobně jsem vždy byl spíše proti tomuto 
řešení. A  to zejména z  důvodu vysokých fi -
nančních nákladů na realizaci i následný pro-
voz – všechna zařízení tohoto typu na území 
města jsou ztrátová. Dalším důvodem by bylo 
zřejmě další zhoršení dopravní situace v mís-
tě – úzké přístupové komunikace, nedosta-
tečná kapacita parkovišť apod., což jsou další 
zásahy a investice do infrastruktury, které by 
musely být vyřešeny. Pakliže by někdy v  bu-
doucnu mělo dojít k rozhodnutí o vybudová-
ní podobného zařízení (např. pouze v dotazu 
zmíněného krytého bazénu) v našem obvodě, 
musí to být za  předpokladu vyřešení všech 
souvisejících problémů v daném místě (ať už 
by lokalita byla jakákoliv), za výrazného při-
spění statutárního města v otázce fi nancová-
ní (na vybudování by musela být shoda mezi 
městem a obvodem) a po projednání projektu 
s  obyvateli dotčené lokality. V  rámci tohoto 
volebního období si stávající koalice vytyčila 
sestavení strategického plánu rozvoje obvo-
du – možná že toto je jedna z  otázek (kon-
krétních projektů), na kterou se můžeme při 
projednávání zaměřit. Přeji všem obyvatelům 
krásný zbytek zimy!

Vlastní krytý bazén je krásná myšlenka, ale 
i když by se nám to líbilo, bazény jsou z pro-
vozního hlediska ztrátové, a  to ve  spotřebě 
energií, vody i  chemie. Proto nelze o  jejich 
umístění uvažovat takto jednoduše. Jestliže 
bychom jako město Ostrava potřebovali nový 
bazén, pak je třeba přemýšlet o  jeho umístě-
ní z  pohledu všech zdrojů a  specifi cky tepla. 
VŠB má superpočítač, který není jednodu-
ché chladit, zde vidím synergický efekt, voda 
je výborné chladicí médium a  zároveň by se 
dala využít pro ohřev vody v  bazénu. Navíc 
VŠB zvažuje pořízení dalšího superpočítače. 

A  proto se v  tomto nemůžeme chovat jako 
obvod, nebylo by to hospodárné. Např. jen re-
konstrukce vzduchotechniky na  porubském 
bazénu stála v roce 2017 50 milionů Kč. 

Výhledově není možné, abychom jezdili 
za  vodními radovánkami na  Olešnou. Vhod-
nou plochu pro případnou výstavbu aqua-
parku máme vedle letního koupaliště, kde by 
mohlo dojít i  k  vzájemnému propojení obou 
zařízení. Jsem zastáncem takové stavby, která 
bude mít minimálně celokrajský význam a kde 
je předpoklad vysoké návštěvnosti, a tudíž i ja-
kési ekonomiky celého projektu. Menší stavba 
by nepřinesla očekávanou návštěvnost a měs-
to by následně její provoz muselo významně 
dotovat.  V současnosti myšlenku výstavby zá-
žitkovému aquaparku udržujeme stále živou.

Otázka nezní, zda ano, nebo ne, ale kdy 
a  proč už nestojí? První plány výstavby jsou 
z období budování otevřeného koupaliště a již 
tehdy byla slibována jeho realizace v nejbližší 
době. KSČM tento bazén chce, ale vadí nám, 
že vedení města i  městských obvodů v  mi-
nulosti nečinně přihlížela rušení sportovišť, 
bazénů a  hřišť. Raději se totiž nechají fotit 
u nové a drahé výstavby, než aby pořádně při-
spívali na údržbu a využití již fungujícího. 

Nezáleží na  našem názoru, ale na  tom, 
co je/není možné. Obvod peníze na  stavbu 
a  provoz nemá, město bazén neplánuje. Po-
kud bazén postaví soukromý subjekt na svém 
pozemku a bude jej provozovat, i to je forma 
řešení – před rokem o podobném záměru in-
formoval starosta na  zastupitelstvu. Vedení 
obvodu nemá zmapované skutečné potřeby 
občanů a není nyní schopno určit, zda je dů-
ležitější bazén, nebo dům pro seniory. Za-
stupitelé odpovídají na  otázku pro uklidnění 
občanů, řešení se nechystá. Téma více roze-
bereme na blogu podplachtami.info.

Před volbami jsem hovořil s  mnoha obča-
ny o  tom, co na  Jihu postrádají, a  krytý ba-
zén nejmenoval vůbec nikdo. Prioritou bylo 
obnovení zdravotnické pohotovosti. Často 
zmiňovali parkování, potřebu zavedení bez-
doplatkových zón k vyřešení problému s uby-
tovnami. Ve  Výškovicích žádali rekonstrukci 
prostoru po  zbouraném obchodním domě 
Odra. Maminky si stěžovaly, že musí školkám 
doplácet na základní pomůcky. Mnoho lidí se 
na nás stále obrací kvůli problémům s bydle-
ním. Nejprve bychom měli řešit tyto problémy.

NÁZORY

Tomáš Raždík

zastupitel

SPD

 Zeptali jsme se

Pavlína Nováčková

zastupitelka

Piráti

Jan Dohnal

místostarosta

ODS

Poznámka redakce
Otázku jsme s týdenním předstihem zasla-

li zástupcům všech politických stran a hnutí, 
které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. Na této straně 
najdete příspěvky jen těch stran, které nám na 
otázku odpověděly.  (red)

Nejlidnatější městský obvod Ostrava-Jih nemá krytý bazén. Jaký názor máte na stavbu 
krytého bazénu – měl by se stavět, nebo ne? Můžete vysvětlit, proč ano, či proč ne?

Karel Malík

zastupitel

ANO

Hana Štanglerová

zastupitelka

Ostravak

Leo Luzar

poslanec a zastupitel

KSČM
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JUNIOR REDAKCE

Zeptali jsme se učitelů: Jak vzpomínáte na své bývalé učitele?
Hana Červenková 

Na  své bývalé učitele mám 
jen ty dobré vzpomínky. Potka-
la jsem se s  mnoha učiteli, kteří 
mě ovlivnili a inspirovali k tomu, 
abych se stala učitelkou. Vzpomí-
nám si na to, jak třídní učitel há-
zel svazkem klíčů po žácích, kteří 
vyrušovali.

Ilona Adámková
Ráda vzpomínám na  několik 

svých učitelů. Na některé proto, že 
se o nich vyprávějí veselé historky, 
byla s nimi zábava a díky tomu jsme 
se v hodinách nenudili. Mezi takové 
patří například profesor házející 
po  darebácích klíče nebo křídu 
a další pomsty na zlobivých dětech. 
Ale možná si radši připomenu uči-
tele, kteří mi předali hodně ze svých 
znalostí a životních zkušeností, kte-
ří mě laskavě provedli školními léty. 
Mezi takové patří mí třídní učitelé 
ze základky i  ze střední, na  které 
vzpomínám opravdu ráda. 

Vlasta Krmášková
Já jsem měla velké štěstí na vy-

nikající učitele, kteří mi byli vzo-

rem, a vzpomínám na učitele jak 
ze základní školy, tak ze střední, 
tak na  vysoké a  s  mnohými se 
potkávám, společně vzpomíná-
me a  s  jednou paní docentkou, 
která nás učila na  vysoké škole, 
se dodnes setkáváme, společně 
s  mými bývalými spolužačka-
mi, a  vzpomínáme na  všechno, 
co jsme prožily. Na  vysoké škole 
jsme dělali různé exkurze po  pa-
mátkách, a  když jsme založili 
učitelskou společnost v  Ostravě, 
která už neexistuje, tak jsme si 
sami zajištovali program našich 
zájezdů v  Evropě a  tam s  těmi 
kolegyněmi a  právě s  tou paní 
docentkou jsme poznaly spoustu 
zajímavých míst. Poznaly jsme 
jednotlivé země, kulturu, historii, 
život a díky tomu vlastně můžeme 
i lépe vás děti učit.

Bohdana Lokajová
Já mám nejkrásnější vzpo-

mínky na  svoji třídní učitelku ze 
základní školy. Byla to nejlepší 
učitelka a  do  dneška je nejlepší 
učitelka na  světě. My jsme byli 
taky nejlepší třída za  celou její 

kariéru, což říká ona dodnes, do-
dnes nám říká „vy moje kuřátka“. 
A  když jsem teda nakonec skon-
čila jako učitelka, tak jsem chtě-
la být jako ona. Ona nám pekla 
buchty, sadili jsme s  ní stromky 
v  lese, v  sobotu. Ona nás doká-
zala vždycky úplně zblbnout pro 
kdejakou věc a vždycky jsme za ní 
šli jak ty ovečky a byla taková ja-
koby druhá maminka pro nás. 
Takže na  tu já mám nejkrásnější 
vzpomínky a  nejhorší vzpomín-
ky mám asi na  učitelku chemie 
z  gymnázia, která byla úplně 
otřesná. Byla necitelná, neměla 
pochopení pro studenty, neměla 
pochopení pro žáky, když nám 
bylo špatně nebo se nám něco 
stalo nebo někdo někomu umřel. 
Byla taková hodně od nás odtaži-
tá a  oddělená, tak takhle si teda 
učitele určitě nepředstavuji.

Lenka Šnapková
Na  vysoké škole jsme chodi-

li praxi a  na  náslechy, tam se mi 
velmi líbila paní učitelka, která 
učila kdysi i na naší škole. Praco-
vala s žáky na tu dobu netradičně, 

hodně si hráli a  používali různé 
zajímavé metody. Paní učitelka 
byla vždycky usměvavá, uprave-
ná, líbilo se mi to a říkala jsem si, 
že bych chtěla učit podobně jako 
ona.

Jan Goj
Já bych uvedl paní učitelku ze 

základní školy, kterou mám v pa-
měti do dneška. Učila nás dějepis 
a  byl to takový velký nadšenec. 
Dějepis milovala, milovala tu 
historii a  vzpomínám do  dneška 
na  to, jak nám vyprávěla o  ději-
nách 20. století, o  druhé světové 
válce. Říkala to s  takovým zápa-
lem a  s  takovým nadšením, že 
to ve  mně navždycky podnítilo 
zájem o  dějiny a  pochopil jsem, 
že to, co bylo v  minulosti, nás 
do dneška utváří a že je to pořád 
d ůležité. To, co už bylo, pořád 
promlouvá k  nám, k  tomu, jak 
žijeme a  kdo jsme. Ta paní uči-
telka se jmenovala Hořelicová, 
její příjmení si pamatuju i po těch 
letech.

Lucie Štěrbová 
a Kristýna Turková, 7. ročník ZŠ 

Miluji svůj strach při čtení hororových příběhů
Asi nejradši čtu knihy s  horo-

rovou tematikou, už jen z  toho 
důvodu, že se při příběhu ráda 
bojím. Jedním z  mých nejob-
líbenějších spisovatelů je Ste-
phen King. V jeho knihách je vše 
do  nejmenšího detailu popsané, 
takže vás to vnese do příběhu, tu-

díž to je, jako byste se stali jednou 
z  postav.  Několik jeho knih bylo 
zfi lmováno.

V  poslední době jsem dočetla 
Smrtí políbená od  neznámé au-
torky. Je to pokračování příběhu 
Psychiatrická léčebna. Je to pří-
běh, v  němž dívku zavřou do  lé-

čebny z  důvodu jejího kontaktu 
s  mrtvými. Později se do  ní ale 
zamiluje sama smrt a odnese si ji 
na onen svět. Po čase se však i ona 
zamiluje do smrti. Nádherný pří-
běh, který bych klidně četla stále 
dokola.

Vendula Arbetová, 8. ročník

Valentýn? Proč ne, až na ty pusinky a srdíčka
 �Hodně lidí má Valentýn 

rádo, ale taky ho v ětšina buď 

neslaví, nebo ho nemají rádi. 
Já nemám nic proti Valentýnu. 

Není nic špatného na tom, udě-
lat si se svou drahou polovičkou 
krásný den a večer. Až si něko-
ho najdu, což si myslím, že ještě 
chvilku počká, taky ho budu sla-
vit. Jediné, co mě na Valentýnu 
štve, je to, že jsou všude pusinky, 
srdíčka, růžičky a podobně. 

Je spousta párů, kterým to moc 
přeju, ale najdou se i tací, kterým 
to nepřeji. Podle mě by lidé na 
Valentýna měli říct tomu druhé-
mu, co pro něj znamená a že ho 
mají rádi. Kluk by měl holce kou-
pit nějakou maličkost, třeba růži 
nebo čokoládu. Pokud ho holka 
opravdu miluje, ocení všechno. 
Potom by si měli zajít třeba do 
kina a trávit spolu krásný čas. A 

taky by se neměli hádat. Užijte si 
Valentýna! 

Terezie Adamcová, 7. ročník 

Proč slavit Valentýna?
Valentýn je svátek, který moc 

nemusím. Nikoho nemám a to 
je ten důvod. Kdybych někoho 
měla, tak ho asi slavím také. Jsem 
smutná, když vidím páry okolo 

sebe a to je často, protože moje 
ségra má přítele a oni jsou pořád 
u nás doma. Valentýn je americ-
ký svátek stejně jako Halloween. 
Nemám potřebu ho nějak slavit. 
Valentýn není pro mě nějak důle-
žitý. Je to pro mě jako každý jiný 
normální den. Já si osobně mys-
lím, že lidé Valentýn berou straš-
ně vážně.

Adéla Galušková, 7. ročník 

Anketa

Zeptaly jsme se: Jaká je vaše 
oblíbená kniha a jaký žánr nejra-
ději čtete? Anketa ukázala přesně 
to, co jsme si myslely. Moc lidí 
v dnešní době nečte.
Berenika Vitoslavská, 2. B
Mám ráda knížky od autorky 
Holly Webb, jsou to příběhy o pro-
blémech různých zvířátek. 

Richard Tomáš, 7. B
Metro 2033.

Julie Šamková, 8. A
Můj nejoblíbenější žánr jsou romá-
ny a knížku teďka zrovna nevím.

Dominik Crhák, 8. A
Žádná, já nečtu.

Eliška Mučková, 8. A
Nemám žádnou oblíbenou knihu, 
ale čtu komiksy „pupíky”. 

Lucie Rudinská, 8. A
Dívčí romány jsou nejlepší.

Sára Cynková, 8. A
Já moc na čtení nejsem, jediná 
knížka, kterou mám doma, je 
Milk&Honey.

Michal Jancsij, 8. B
Nejraději mám fantasy, ale moc 
nečtu.

Honza Pham, 8. B
Horor „To”, takže horory.

Jan Jiří Kupec, 8. B
Zabíječ draků a moc mě to baví. 
Líbí se mi takové temné fantasy.

Beatrice Vitoslavská, 
Sára Burianová, 8. ročník 

Stranu připravují žáci ZŠ B. Dvorského.
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Pomáháme aneb 
Sněhuláci z Březinky

 �Dlouho a s napětím jsme očekávali sníh, který je nezbytný 

k stavění sněhuláků i pro lyžařský výcvik. A dočkali jsme se. 

Dne 28. ledna odjeli zájemci ze ZŠ a MŠ Březinova na lyžařský

kurz na Horní Bečvu do R ekreačního střediska Vítkovic.

Kromě lyžování nás čekal také 
jeden pokus. Naše škola se totiž 
zapojila do akce Sněhuláci pro Af-
riku, a tak se pobyt na horách jevil 
jako ideální místo k stavění sněhu-
láků. Ale ne těch, které známe z La-
dových obrázků! Zvažovali jsme 
účast v  kategorii Sněhulák cimr-
manovský, a  proto naši sněhuláci 
vznikali podle předlohy Járy Cimr-
mana, který ve  své hře použil tzv. 
„oživlé dřevo“. Tak proč bychom 
nemohli vytvořit oživlý sníh? Bylo 
potřeba najít dobrovolníky a oplá-
cat je známou bílou hmotou. Oba 
pokusy, zasypání sněhem i  přiba-
lení do  sněhové koule, však nevy-
šly, a  tak se nám oživlý sněhulák 
nepodařil. Vzdali jsme to.

Celou situaci zachránili naši 
spolužáci ve škole, kteří zvolili jis-
totu – sněhuláky z  trvanlivějších 
materiálů. A  jak se jim to poved-
lo? To můžete posoudit z fotogra-
fi í na  webových stránkách školy 
a Jižních listů.

Kolik kol díky naší škole po-
putuje do  africké Gambie a  kolik 
školáků se na nich bude prohánět 
a jezdit s radostí do školy, to ještě 
nevíme. Ale i  kdyby jich bylo jen 
pár, stálo to za to.

Pozn. Akce Sněhuláci pro Af-
riku – charitativní akce, stavě-
ní a  výroba sněhuláků, výtěžek 
slouží k nákupu kol dětem v afric-
ké Gambii.  (lk)

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Gymnázium Hrabůvka má opět nejlepšího chemika celého kraje
 � Přestože věkem stále ještě nedosahuje dané kategorie, 

účastní se Patrik Kula z Gymnázia, Ostrava-Hrabůvka 

chemických olympiád kategorie A a poráží své starší soupeře. 

Letos stejně jako vloni se probo-
joval školním i krajským kolem až 
do kola národního. A přestože MS 
kraj v  tomto kole reprezentovali 
i další studenti, Patrik Kula se jako 
jediný dostal mezi 17 úspěšných 
absolventů a je zařazen do výběro-
vého soustředění na  mezinárodní 
kolo olympiády. Budeme mu dr-
žet palce a  věřit, že Ostrava bude 
mít svého chemického zástupce 
i na poli mezinárodního klání.

A jak svou chemickou soutěžní 
anabázi vidí sám Patrik? 

„Letošní školní rok stejně jako 
loni jsem si dal velké předsevzetí, 
že se pokusím zaútočit na nejvyš-
ší mety soutěží v chemii, která mi 
učarovala už v dobách, kdy jsem ji 
ještě nestudoval ve škole.

Z loňska moc dobře vím, že olym-
piáda z chemie není ve své nejvyšší 

kategorii nic snadného. Mnohé zá-
leží na pečlivé přípravě a množství 
propočítaných příkladů. 

Úvodní fází přípravy bylo škol-
ní kolo, ve kterém se mi postupně 
rozvíjela představa o  tom, jaká 
témata a  do  jaké míry se budou 
řešit. Čekaly mě domácí úkoly, 
laboratorní práce a  školní test. 
Prvním stupněm labyrintu se 
mi podařilo projít a  zamířil jsem 
do krajského kola.

Krajské kolo se konalo před Vá-
nocemi v Ostravě na Vysoké škole 
báňské. Musím přiznat, že jsem 
se svými výsledky nebyl příliš 
spokojen, zvláště praktická část 
mi nevyšla moc dobře. O to větší 
bylo moje překvapení, když jsem 
se dozvěděl, že postupuju do  ná-
rodního kola. To se konalo v  po-
sledním lednovém týdnu v  Brně. 

Na samém začátku nás čekal uví-
tací raut, na který jsem se po loň-
ské zkušenosti velice těšil. Jen si 

představte – hromady vybraných 
lahůdek, které je třeba sníst!

Teorie nás čekala následující 
den. Z hlav se nám kouřilo všem, 
protože příklady byly těžké doslo-
va pekelně, navíc jsem koncem 
časového limitu zjistil, že jsem se 
dopustil chyby, která se prolínala 
celým následujícím vypracová-
ním. Ale pozadí kočky, kterým 
jsem se proslavil v  loňském roč-
níku, jsem nezapomněl nakreslit 
ani tentokrát, navíc se přidalo 
dalších dvacet soutěžících!

Třetí den pro nás přichystali 
praktickou část. Měl jsem z  ní 
úžasný pocit, poprvé jsem si byl 
jistý, že budu mít v praxi lepší vý-
sledky než v teorii.

Ve čtvrtek byl na programu po-
slední, nejdůležitější bod – vyhlá-
šení výsledků. Upřímně, nedoufal 
jsem, a přece… Vyšlo to….a za mě-
síc pojedu na výběrové soustředě-
ní na mezinárodní olympiádu.  (gh)

FOTO / GYMNÁZIUM HRABŮVKA

Školička v Hrabové pomůže 
maminkám s návratem do práce

Míst, kam by rodiče byli ochot-
ni svěřit i  roční děti a  kde by je 
přijali, v  Ostravě není dostatek. 
V Hrabové od ledna 2019 otevře-
la Školička Šídlo - dětská skupina 
pro 12 dětí od 1 do 6 let. Školička 
je to neobvyklá: Je minimalistická 
a téměř bezbarvá, děti tak nejsou 
zaplaveny vjemy a mohou se lépe 
soustředit. Pracujeme s  prvky 
Montessori pedagogiky, nepouží-
váme plasty a vedeme děti k úctě 

k přírodě. K tomu je nám úžasným 
pomocníkem naše přírodní hřiště 
s  blátivou kuchyňkou a  lesním 
domkem a  dalšími prvky. Prá-
vě proto, že přijímáme i  maličké 
děti, umožňujeme i  krátkodobou 
docházku - jen nám zbývá posled-
ních pár volných míst. Zároveň 
vás zveme na pravidelné zahradní 
hraní s maminkami a dětmi každé 
pondělí a čtvrtek od 9 hodin.

Kateřina Trávníčková, ředitelka 

Natáčení pořadu ČT „Už tam budem?“

 V listopadu se  žáci 8. C a  9. C
budovy M8 ZŠ Mitušova 16 zú-
častnili  natáčení druhého dílu 
nového dětského soutěžního po-
řadu České televize s názvem „Už 
tam budem?“  v  prostorách U6 
ve  Vítkovicích. Proti našemu 
družstvu soupeřili žáci z Nového 
Malína.  Karolína, Matěj, Oliver, 

Eliška a  Denisa bojovali celkem 
v osmi disciplínách. Celé natáčení 
trvalo více než deset hodin kvůli 
náročným přípravám jednotli-
vých scén. Každý ze soutěžících 
si domů přinesl tričko, čokoládu, 
knihu o U6 a hlavně spoustu ne-
zapomenutelných zážitků.  (mitus)

FOTO / ARCHIV ŠKOLY
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V mateřské škole F. Formana vyrůstají mladí badatelé
 �V mateřské škole Františka Formana právě vrcholí 

projekt „Malý badatel“. Více než rok měly děti možnost 

stát se na chvíli přírodovědci, mechaniky, kosmonauty 

či architekty a objevit již v raném věku své nadání. 

Program na podporu vzdělává-
ní a talent managementu v oblasti 
technických a přírodních věd vy-
hlásilo statutární město Ostrava 
a MŠ F. Formana získala fi nanční 
dotaci ve výši 300 000 korun. 

Projekt odstartoval loni na jaře 
částí nazvanou Malý biolog. Děti 
si ve  třídách vytvořily vlastní by-
linkové nebo zeleninové zahrád-
ky, sledovaly klíčení a růst rostlin 

a své poznatky porovnávaly s ob-
rázky v knihách. Pozorovací kom-
postér umožnil dětem sledovat, 
co se děje s  odumřelými částmi 
rostlin nebo jak dlouho trvá, než 
se v  půdě rozloží například papí-
rový sáček od  svačiny. Největší 
zájem však vzbudil chov drobných 
živočichů – vodních dráčků, mra-
venců a  strašilek. Ve  speciální 
nádobě děti odchovaly housenky 

babočky bodlákové a  mohly tak 
pozorovat fascinující proměnu. 

V  části zaměřené na  architek-
turu si děti procvičily prostorové 
vnímání a  představivost pomocí 
práce s  různými typy konstrukč-
ních stavebnic a  vypravily se 
do skanzenu v Rožnově pod Rad-
hoštěm, kde se seznámily s  tech-
nickými stavbami. Na vlastní kůži 
si vyzkoušely, jak se mele obilí 
ve větrném mlýně. 

Na  podzim děti vstoupily 
do  tajuplného světa elektroniky 
a  techniky. Nejraději pracovaly 
s  elektronickými stavebnicemi 
a  programovatelnými roboty, ale 

učily se také zatloukat hřebíky, 
šroubovat matice či přesně mě-
řit. S  nadšením se setkal i  výlet 
do  Technického muzea Tatra 
v Kopřivnici. 

V  lednu byla zahájena posled-
ní část projektu s  názvem Malý 
kosmonaut. Děti se mimo jiné 
vypraví do  planetária či vytvoří 
výtvarné práce na téma vesmír. 

Do  projektu se zapojili rov-
něž rodiče, kteří dětem pomohli 
například s  výrobky do  soutěže 
Automobil budoucnosti, s vytvo-
řením herbáře nebo sestavová-
ním dřevěných modelů různých 
staveb.  (msf)

Košařka žije volejbalem
S příchodem naší nové kolegy-

ně, profesionální hráčky volejba-
lu Terezy Petrové, se na ZŠ a MŠ 
V. Košaře zvedla vlna zájmu o tento 
sport. Zájem je tak velký, že s pre-
zidentem klubu Volejbal Ostrava 
Ivanem Capem jednáme o  dlou-
hodobé spolupráci, aby děti mohly 
pod vedením profesionálních tre-
nérů sportovat přímo ve škole.

Všem dětem chceme podmín-
ky ke  sportování stále zlepšovat, 

a  tak plánujeme realizaci ven-
kovního víceúčelového hřiště. 
A protože ke sportu patří i zdravá 
strava, nově nabízíme dopolední 
svačinky, což  mnoho rodičů při-
vítalo.

Všechny informace nejen o vo-
lejbalu, ale i  dalších novinkách 
na  Košařce najdete na  nových 
webových stránkách naší školy.

Radka Palátová, ředitelka
FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Mladí vynálezci z Formanky uspěli
Šikovný a hlavně kreativní tým 

složený z  žáků 2. stupně se při-
hlásil do  prestižní soutěže I-KID 
Innovative kid se svým projek-
tem zaměřeným na  pomoc zra-
kově postiženým lidem.   Jedná 
se o  vzdělávací projekt založený 
na  principu zážitkového učení, 
ve kterém si žáci mohou vyzkou-
šet cestu, kterou musí projít 
téměř každý začínající podnika-
tel - od  generování nápadu přes 
průzkum trhu, výrobu prototypu 
až po vytvoření vlastní obchodní 
značky, marketingové strategie 
a její prezentaci před potenciální-
mi zákazníky.

Týmu šesti žáků ze ZŠ Fran-
tiška Formana se povedlo dostat 
mezi 8 nejlepších týmů ČR a zís-
kal tak příležitost zrealizovat svůj 
nápad, setkat se s odborníky, zú-
častnit se exkurze ve  výrobním 
podniku, workshopů pořádaných 
společností KPMG a možná také 
bojovat o  úžasnou výhru, což je 
výlet do  irské centrály googlu 
a  facebooku, kde odprezentují 
svůj nápad v  angličtině. Cesta je 
to ještě daleká a trnitá, ale již teď 
vidíme obrovský přínos pro naše 
žáky, především ve  sbírání cen-
ných životních zkušeností.

Iva Vaculíková

Žáci se zúčastnili rozlosování 
tenisového Davis Cupu

Základní škola B. Dvorského – 
jako jediná z ostravských škol – již 
podruhé reprezentovala obvod 
Ostrava-Jih na  rozlosování Da-
vis Cupu. Jejích osm žáků, kteří 
za  svou školu startují na  sportov-
ních soutěžích (atletika, fl orbal), 
se 31. ledna na  ostravské radnici 
zúčastnili rozlosování daviscu-
pového zápasu Česká republika 
– Nizozemsko. Žáci, doprovázeni 
ředitelem školy Milošem Kosíkem 

a  učitelkou tělocviku Renatou 
Adamíkovou, se při této příleži-
tosti setkali a  vyfotili jak s  oběma 
tenisovými týmy, tak s primátorem 
Ostravy Tomášem Macurou, ná-
městkyní primátora Andreou Hoff-
mannovou a náměstkem hejtmana 
Lukášem Curylem, zúčastnili se 
losování a  tiskové konference a do-
stali upomínkové předměty i vstu-
penky na Davis Cup.  (jg)

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Krátce

Kluby předškoláčků
Pro budoucí žáky 1. tříd 

připravují školy přípravné 
hodiny. ZŠ Krestova pořádá 
Klub předškoláčků již od října 
2018. Předškoláci se scházejí 
s učiteli pravidelně ve dvoutý-
denních intervalech, pozná-
vají prostory školy a hravou 
formou rozvíjejí jemnou i hru-
bou motoriku, své poznávací 
schopnosti a dovednosti. Tak-
to připravené děti nepřicházejí 
k  zápisu s  obavami z  neúspě-
chu. V období od října do úno-
ra se uskutečnilo už deset 
setkání, na nichž proběhly vý-
tvarné a hudební lekce, výuka 

angličtiny, hrátky s  fyzikou, 
malování na počítači či kurz 
grafomotoriky. Setkání klubu 
se konají každé druhé úterý od 
15.45 do 16.45 hodin. 

Více informací najdete na: 
www.zskrestova.cz. 

Od 14. února zahajuje svou 
pravidelnou činnost také Klub 
předškoláků na ZŠ F. Formana 
45. První lekce se bude konat od 
15.30 do 16.15 hodin, další pak 
pravidelně ve čtvrtky ve stejnou 
dobu. 

Po celou dobu mohou být 
rodiče přítomni ve třídě s  dět-
mi. Více informací najdete na: 
www.zsfformana.cz.

(hh, red)
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Zápis dětí do mateřských škol městského 
obvodu Ostrava-Jih pro školní rok 2019/2020

 �Vážení rodiče, zápis dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod 

Ostrava-Jih, pro školní rok 2019/2020 proběhne ve dnech

13. 5. 2019 v době od 8.00 do 16.00 hod.

14. 5. 2019 v době od 8.00 do 16.00 hod.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se podávají vždy v příslušné mateřské škole. 
Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od tří do šesti let, o přijetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské školy. Předškolní 

vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou pátého roku věku ke dni 31. 8. 2019. Rodiče jsou povinni zapsat své dítě k povinnému předškol-
nímu vzdělávání, neučiní-li tak, dopustí se přestupku, za který jim může být vyměřena pokuta až 5 tisíc korun. Počet přijatých dětí podléhá 
stanovené kapacitě mateřské školy. Školským obvodem mateřských škol, zřízených rozhodnutím Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-
-Jih, je území statutárního města Ostravy.

Přehled mateřských škol je zveřejněn na webových stránkách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz.
Odbor školství a kultury ÚMOb Ostrava-Jih. 

K zápisu si vezměte s sebou:  

• občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu  
• v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí
• v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení přísluš-

ného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba 
posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31. 5. 2019)

• u dítěte, které dovrší 6 let v období září–prosinec 2019, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
• u dítěte, které dovrší 6 let v období leden-červen 2020, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře  

Přehled škol a termíny zápisu:

 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka,
A. Kučery 20, příspěvková organizace
2. 4. 2019 od 12:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 28. 3. 2019 od 15:00 do 16:00 hod.
více informací na: www.zsakucery.cz

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, 
Klegova 27, příspěvková organizace
2. 4. 2019 od 12:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 14. 3. 2019 od 15:00 hod.
více informací na: www.zsklegova.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A, příspěvková organizace
2. 4. 2019 od  13:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 26. 3. 2019 od 15:00 do 17:00 hod.
více informací na: www.zskrestova.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16, příspěvková organizace
2. 4. 2019 od 12:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 12:00 do 17:00

Den otevřených dveří: 20. 3. 2019
více informací na:www.zsmitusova16.cz

Základní škola a mateřská škola MUDr. E. Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace
2. 4. 2019 od 12:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 21. 3. 2019
více informací na: www.zslukasove.cz.

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvková organizace   
(Fakultní škola Ostravské univerzity)
2. 4. 2019 od 13:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří:  14. 3. 2019, 8:00–11:40 hod. 

výuka,  15:00–17:00 hod. s programem 
více informací na: www.zsprovaznicka.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, 
V. Košaře 6, příspěvková organizace
2. 4. 2019 od 12:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 14. 3. 2019 od 9:00 do 15:00 hod.
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků:

 11. 3. 2019 v 16:00 hod.
více informací na: www.kosare.cz 

Termíny zápisů do 1. tříd pro školní rok 2019/2020
 �Vážení rodiče předškoláků, jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd, nabízíme vám přehled základních škol zřizova-

ných městským obvodem Ostrava-Jih a zároveň základní informace o zápisu. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě 

k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
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Základní škola Ostrava-Dubina, 
F. Formana 45, příspěvková organizace
(Fakultní škola Ostravské univerzity)
2. 4. 2019 od 13:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 1. 4. 2019, 8:00–17:00 hod.
více informací na: www.zsfformana.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava - Bělský Les, 
B. Dvorského 1, příspěvková organizace 
 (Fakultní škola Ostravské univerzity, 
spolupráce s Opavskou univerzitou)
2. 4. 2019 od 12:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří:  19. 3. a 20. 3. 2019 v současných 

1. třídách od 8:00 do 10:00 hod.
Přednáška školní psycholožky: 19. 3. 2019 od 15:30 hod. v naší MŠ
 Ukázková hodina matematiky podle prof. Hejného:
  12. 3. 2019 od 16:30 hod.
více informací na: www.zsdvorskeho.eu

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 15, příspěvková organizace
2. 4. 2019 od 12:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 28. 3. 2019, 15:00–18:00 hod.
více informací na: www.kosmonautu15.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, 
Kosmonautů 13, příspěvková organizace
2. 4. 2019 od 12:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 28. 3. 2019
více informací na: www.zskosmonautu13.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, 
Březinova 52, příspěvková organizace
2. 4. 2019 od 12:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 12:00 do 18:00
Den otevřených dveří:   20. 3. 2019 (po tel. dohodě na tel. č. 

605 405 955 možnost i v jiné dny a termíny)
více informací na: www.zs-brezinova.cz

Základní škola Ostrava-Zábřeh, 
Chrjukinova 12, příspěvková organizace
(Fakultní škola Ostravské univerzity)
2. 4. 2019 od 12:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří:  26. 2. 2019, 19. 3. 2019

(po domluvě možno kdykoli)
více informací na: www.zschrjukinova.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, 
Volgogradská 6B, příspěvková organizace
2. 4. 2019 od 13:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 14. 3. 2019
více informací na: www.zsvolgogradska.8u.cz

Základní škola Ostrava-Zábřeh, 
Jugoslávská 23, příspěvková organizace
2. 4. 2019 od 13:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 19. 3. 2019
více informací na: www.zsjugoslavska.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvková organizace
2. 4. 2019 od 13:00 do 18:00   
3. 4. 2019 od 13:00 do 17:00   
Den otevřených dveří: 19. 3. 2019
více informací na: www.zshorymirova.cz

Základní škola Ostrava-Výškovice, 
Srbská 2, příspěvková organizace
2. 4. 2019 od 13:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 14:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 21. 3. 2019, 8:00–17:00 hod.
více informací na: www.zs-srbska.cz

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, 
 Šeříková 33, příspěvková organizace 
(Fakultní škola Ostravské univerzity)
2. 4. 2019 od 13:00 do 18:00
3. 4. 2019 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 

 26. 2. 2019, 8:00–17:00 hodin
více informací na: www.zs-serikova.cz

Nabídku jednotlivých škol naleznete na internetových stránkách www.ovajih.cz 

v sekci Děti a mládež – Školy a školská zařízení.

Mateřské centrum Smíšek má „srdce“ z Jihu
 �Mateřské centrum Smíšek oslavilo na začátku prosince 2018 

již 11. narozeniny. Každoročně naše cvičení navštěvuje bezmála 

120 dětí, které na cvičení docházejí vždy jednou týdně. 

Přestože herna mateřského 
centra Smíšek je umístěna v Hra-
bové, právě děti z  Ostravy-Jihu 
tvoří více než 70 procent všech 
účastníků. Není tedy vůbec důle-
žité, kde se herna nachází, ale že 
si k nám vždy rodiče cestu nalez-
nou. Jinými slovy, dělí nás pouze 
ulice  Místecká, srdcem jsme po-
řád z Jihu. Vždyť i pěší chůzí je to 
k nám zhruba 5 minut.

Mateřské centrum Smíšek svým 
svěřencům ale nenabízí pouze cvi-
čení, nýbrž také víkendové akce 

pro celé rodiny. Mikulášská na-
dílka, vánoční cvičení s  koledami 
a  nadělováním dárečků, ale také 
třeba lampiónový průvod se stal 
již dlouholetou tradicí. Na lampió-
nový průvod, který se konal 
4. 11. 2018, rodiče vzpomínají ješ-
tě dnes. Nejednalo se pouze o prů-
vod s  lampióny, které po  setmění 
zářily stejně jako očka všech dětí, 
které se průvodu účastnily, ale 
pouštění lodiček na místním poto-
ce mělo obrovský úspěch. Lodičky 
vyrobené ze dřeva se jmény dětí 

a  svíčkou rozzářily celý hrabov-
ský potok. A věřte, že každé dítko 
si tu svou lodičku patřičně hlídalo 
a poté také odnášelo hrdě domů.

Žádná s  těchto akcí by se ale 
nekonala, nebýt podpory Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih. 

Právě on mateřské centrum Smí-
šek každoročně podporuje a my si 
toho opravdu nesmírně vážíme. 
Vždyť i většina vybavení a pomů-
cek bylo zakoupeno právě díky 
jeho podpoře. Děkujeme.

Iveta Ivanská

FOTO / ARCHIV 
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Budou volby do Evropského parlamentu
 � Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 8. ledna 2019 byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu a dny konání 

voleb byly stanoveny na 24. a 25. května 2019. 

JAK VOLÍ OBČAN ČR
Voličem je občan ČR, který 

alespoň 25. května 2019 dosáhne 
věku 18 let. 

Volič může hlasovat, pouze po-
kud je zapsán v  seznamu voličů 
pro volby do  Evropského parla-
mentu, popřípadě hlasuje na  vo-
ličský průkaz.

Nejpozději 14. dubna 2019 
zanese obecní úřad – v našem 
případě ÚMOb Ostrava-Jih – 
do  seznamu voličů pro volby 
do  Evropského parlamentu údaje 
ze stálého seznamu voličů. Tímto 
způsobem je každý občan ČR, 
který má právo volit ve  volbách 
do  Evropského parlamentu 
a  má na  území České republiky 
trvalý pobyt, zapsán automatic-
ky do  seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu. 

Obecní úřad do  seznamu voli-
čů pro volby do Evropského par-
lamentu dále nejpozději 4. května 
2019 zanese voliče, kteří nemají 
ve správním obvodu tohoto obec-
ního úřadu trvalý pobyt, ale kteří 
v jeho obvodu
a)  jsou v  nemocnici, porodnici, 

sanatoriu, ústavu sociální péče 
nebo v obdobném ústavu a za-
řízení nebo

b)  jsou v  policejní cele, v  místě 
výkonu vazby nebo v  místě 
výkonu trestu odnětí svobody, 
a kteří byli obecnímu úřadu na-
hlášeni velitelem nebo správ-
cem příslušného zařízení; ten 
zároveň o  zápise informuje 
obecní úřad v  místě trvalého 
pobytu voliče. 

O  tento zápis by měl vo-
lič požádat pouze v  případě, 

kdy je jeho pobyt ve  dny voleb 
v  některém z  uvedených zaří-
zení zřejmý, neboť následné 
změny spočívající v dopsání vo-
liče do  seznamu voličů pro vol-
by do  Evropského parlamentu 
v místě jeho trvalého pobytu již 
nelze provádět.

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Volič, který nemůže nebo ne-

hodlá volit ve  svém volebním 
okrsku, může požádat o voličský 
průkaz. Voličský průkaz vydává 
obecní úřad příslušný podle mís-
ta pobytu voliče (tj. ten, u kterého 
je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o  voličský 
průkaz ode dne vyhlášení voleb, 
a to osobně nejpozději 22. května 
2019 do 16.00 hodin nebo písem-
ně tak, aby byla žádost doruče-
na obecnímu úřadu nejpozději 
17. května 2019 v 16.00 hodin. 

Písemná žádost musí být 
opatřena úředně ověřeným 
podpisem voliče nebo zaslána 
v elektronické podobě prostřed-
nictvím datové schránky (nesta-
čí pouhý e-mail). 

STĚHOVÁNÍ NEBO NÁVRAT DO ČR
Pokud volič změní místo tr-

valého bydliště v  rámci území 
České republiky po  zápisu do  se-
znamu voličů pro volby do  Ev-
ropského parlamentu (tj. po  14. 
dubnu 2019), musí na  obecním 
úřadě v  místě původního bydliště 
požádat o  vyškrtnutí ze seznamu 
voličů pro  volby do  Evropského 
parlamentu. Obecní úřad o  tom 
vydá potvrzení, které je nutné 
předložit obecnímu úřadu v  mís-
tě nového bydliště nejpozději do 

22. května 2019 nebo ve dny voleb 
okrskové volební komisi ve volební 
místnosti v místě nového bydliště.

Pokud volič po  návratu 
na  území České republiky 
ze zahraničí, kde byl veden 
ve  zvláštním seznamu voličů 
na  zastupitelském úřadě, hodlá 
hlasovat ve  volbách, musí po-
žádat zastupitelský úřad o  vy-
škrtnutí ze zvláštního seznamu 
voličů. Potvrzení je nutné před-
ložit obecnímu úřadu v  místě 
trvalého pobytu nejpozději do 
22. května 2019 nebo ve dny vo-
leb okrskové volební komisi.

JAK VOLÍ OBČAN JINÉHO STÁTU EU
Občan jiného státu EU má 

právo hlasovat ve volbách do Ev-
ropského parlamentu na  území 
ČR za předpokladu, že nejpozději 
25. května 2019 dosáhne věku 
18 let, je ke  druhému dni voleb 
nejméně 45 dnů přihlášen k trva-
lému nebo přechodnému pobytu 
na  území ČR (tj.  nejméně od  10. 
dubna 2019) a je u obecního úřa-
du v  místě svého pobytu zapsán 
v seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu.

A)
Občan jiného členského 

státu EU, který již hlasoval 
ve volbách do Evropského parla-
mentu na území ČR v minulých 
volbách. Pokud takový volič ne-
požádal od minulých voleb obecní 
úřad o vyškrtnutí ze seznamu voli-
čů pro volby do Evropského parla-
mentu a nadále splňuje podmínky 
pro hlasování, tak je veden auto-
maticky v seznamu voličů. Takový 
volič nemusí nic dalšího činit. 

B)
Občan jiného členského státu 

EU, který hlasoval ve  volbách 
do zastupitelstev obcí.

Takový volič je veden u obecního 
úřadu v  dodatku stálého seznamu 
voličů. Volič pouze požádá o  pře-
nesení údajů z  tohoto seznamu 
do seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu. Tento volič 
proto podá u obecního úřadu v mís-
tě svého pobytu žádost o přenesení 
svých údajů z  dodatku stálého se-
znamu voličů do seznamu voličů pro 
volby do  Evropského parlamentu. 
Tuto žádost je třeba podat nejpozdě-
ji 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

C)
Občan jiného členského státu 

EU, který na území ČR ještě nehla-
soval ve  volbách do  Evropského 
parlamentu ani ve volbách do za-
stupitelstev obcí. Takový volič musí 
projevit svou vůli hlasovat na  úze-
mí ČR ve  volbách do  Evropského 
parlamentu. To učiní tak, že podá 
u obecního úřadu, v jehož správním 
obvodu je přihlášen k pobytu, žádost 
o zápis do seznamu voličů pro volby 
do  Evropského parlamentu. Tuto 
žádost je třeba podat nejpozději 14. 
dubna 2019 do 16.00 hodin.

JAK SE PODÁVÁ ŽÁDOST
Žádosti podle odstavce B) i C) je 

nutné podávat osobně. Při podání 
žádosti se volič prokáže platným 
průkazem totožnosti. Obecní úřad 
žadatele nejpozději do  9. května 
2019 informuje o  tom, jak byla 
jeho žádost vyřízena.

Další informace k volbám do Ev-
ropského parlamentu přinese 
květnové číslo Jižních listů. (red)

„Ve veřejném prostoru, chráním vaši pohodu :)“

Přidej se k nám 
a získej jistotu,
zázemí a pomoc!

Vendula, 33 let, okrskář

www.mpostrava.cz
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KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům K-TRIO  

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

Společenské akce 
2. 3. - 19.30
PLES HITŮ
O zábavu se postará Zdeněk Trembač, 
který zahraje diskotékové hity od 
80. let až po současnost. Programové 
vstupy, tombola. Vstupné 190 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!

3., 10., 17., 24. a 31. 3. - 17.30
TANEČNÍ VEČERY 
Živá hudba, pro příznivce společen-
ského tance se skupinou DOMINO. 
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO. 

21. 3. - 19.00
TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Divadelní představení. ...ani sama 
Smrt nezabrání tchyním prudit a mon-
tovat se do života svým mladým. 
Vstupné 250, 230, 210 Kč, předprodej 
KD K-TRIO, Ostravainfo!!!

Dětem
17. 3. - 19.00  
JARNÍ KARNEVAL 
Zábavný pořad pro děti s klaunem 
Hopsalínem. Vstupné 60 Kč, předpro-
dej KD K-TRIO.

Vzdělávání, relax, kurzy
9. 3. - 10.00–16.00 
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA 
Dozvíte se, v jakých vztazích podle 
TČM pracují vnitřní orgány, v čem 
vám mohou pomoci orgánové hodiny 
a jak můžete zlepšit svůj fyzický 
i duševní stav. Součástí semináře jsou 
praktická cvičení pro zdraví a dlouho-
věkost s léčebnými a harmonizačními 
účinky. Zajištěn pitný režim, s sebou 
pohodlné oblečení a přezutí.
Nutná rezervace, počet míst je ome-
zen. Vede Pavla Sýkorová.
Cena 800 Kč, předprodej KD K-TRIO

20. 3. -  17.30 
POD BABIČČINOU LOKTUŠÍ 
Besední pořad se Zuzanou Kaiser 
o jarních zvycích, obřadech a jarní 
rovnodennosti. Na závěr společná 
meditace.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO

28. 3. - 17.00  
Gemmoterapie - zdraví ukryté 
v pupenech rostlin 
Na téma využití léčebných účinků 
bylin a výtažků z pupenů rostlin 
k léčbě a prevenci civilizačních one-
mocnění přednáší Jarmila Podhorná 
z Brodku u Konice. Po přednášce 
možnost využít nabídky sestavení kúr 
přímo na individuální zdravotní potíže.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO

30. 3. - 9.00–14.00 
HARMONIZACE ČAKER POMOCÍ 
SVÍCÍ A KRYSTALŮ 
Práce s čakrami – energetickými cen-
try v našem těle, proč jsou důležité 
a jejich funkce. Jak zjistit bloky uvnitř, 
diagnostika čaker. Vyladění energe-
tického toku pomocí tělových a čak-
rových svící, očista těla i duše, úleva 
od bolesti, odstranění stresu. Součástí 
semináře jsou skripta a certifi kát. 
Nutná rezervace.
Cena  750 Kč, předprodej KD K-TRIO

Výstavy
Společné začátky - společná výstava 
Prodejní výstava autorek Zuzany 
Macečkové a Ireny Miškové – restau-
race K-TRIO

TANČÍCÍ BARVY 
Výtvarné práce Jany Pavelkové 
a jejích hostů (Martin Pavelka, Petra 
Nytrová Gallová, Romana Večeřová) – 
Galerie a schodiště 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

7. 3. - 19.00
ROMAN DRAGOUN
Sólový koncert české rockové 
legendy. Vstupné 160 Kč, předprodej 
K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub 
úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v den 
akce od 18.30 hodin.

9. 3. - 18.00
ARIAS SONGS AND ELLA
Koncert naší přední operní a koncertní 
pěvkyně Dany Pěnkava Koklesové. 
Skladbu programu tvoří hlavně známé 
světové evergreeny, operetní „hity“ 
a jazzové písně od fenomenální 
jazzové zpěvačky ELLY FITZGERALD. 
Vstupné 140 Kč, předprodej K-TRIO, 
Ostravainfo!!!, Komorní klub úterý 
a čtvrtek od 8 do 14 a v den akce 
od 17.30 hodin.

28. 3. - 18.00
MAGICKÝ TIAN SHAN – 
KYRGYZSTÁN

Multimediální cestopisný pořad Jiřího 
Kráčalíka. Vstupné 60 Kč, předprodej 
K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub 
úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v den 
akce od 17.30 hodin.

Kino LUNA

Výškovická 113
Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 751 712
www.kzoj.cz

www.facebook.com/kinolunaostrava

1.–3. 3. - 15.30 
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 Kč.

1.–3. 3. - 17.45 
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.

1.–3. 3. - 20.00 
VŠECHNO NEJHORŠÍ 2 (Happy Death 
Day 2, USA 2019)
Horor / mysteriózní / thriller, české 
titulky, od 15 let. Vstupné 120 Kč.

3. 3. - 10.00 
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNI-
NÁCH (ČR, fi lmové pásmo, 72 minut)
Budulínek a Mandelinka. Jak Mach 
a Šebestová jeli na prázdniny. Cvrček 

Březnové tipy v Kulturním zařízení Ostrava-Jih
 �KZOJ má pro vás samé dobré zprávy –fi lmové hity 

Bohemian Rhapsody a Ženy v běhu v březnovém programu 

kina Luna chybět nebudou. K tomu ženy 8. března potěší 

vstupenka za zvýhodněnou cenu 60 korun k MDŽ.
Ujít si nesmíte nechat pravý 

pěvecký ohňostroj, který předve-
dou na  scéně Metropolitní ope-
ry New York belcantové hvězdy 
Pretty Yende a Javier Camarena, 
ve  kterém dobráckého seržanta 
Sulplice ztvární Maurizio Mu-
raro a  výstřední cizinku  Marký-
zu z  Berkenfi eldu bude zpívat 
Stephanie Blythe v  obnoveném 
uvedení Gaetana Donizettiho 
Dcera pluku. 

Magický a dojemný příběh při-
pomínající to nejlepší z  klasické 
italské kinematografi e  Šťastný 
Lazzaro  vstupuje do  kina Luna 
v premiéře pod hlavičkou cinema 
italiano. Jedná se o poslední sní-
mek režisérky Alice Rohrwacher, 
který obdržel cenu za  nejlepší 
scénář na festivalu v Cannes. 

V  březnové nabídce kina Luna 
nebude chybět očekávaný snímek 
Skleněný pokoj v  režii Juliuse 
Ševčíka, podle slavného romá-
nu britského spisovatele Simona 
Mawera, inspirovaného drama-
tickými událostmi 20. století 
i  zrodem ikonického architekto-
nického skvostu – brněnské vily 
Tugendhat. 

Dobrodružný francouzský fi lm 
vhodný pro celou rodinu je Puto-
vání se sobíkem. Vypráví o  boji 
za přežití malého divokého soba, 
křehkého a zranitelného, který se 
musí potýkat s nebezpečím a vý-
zvami, které ho čekají během jeho 
prvního roku života. 

Nepřehlédnutelným březno-
vým titulem zajisté bude horor 
My, svérázného režiséra Jordana 

Peele. Vypráví příběh obyčejné 
čtyřčlenné rodiny, jíž se změní 
život ve  chvíli, kdy se na  jejich 
příjezdové cestě objeví čtveřice 
agresorů, kteří jsou podobou k ne-
rozeznání od  členů napadené ro-
diny. Příznivce sci-fi  zaujme nový 

titul Captain Marvel. Tuto sci-
-fi  novinku vstupující v  březnu 
do  kina Luna, můžete zhlédnout 
jednak v  dabované verzi a  pro in-
tenzívnější prožitek také v  origi-
nální verzi s titulky. Více informací 
najdete na www.kzoj.cz.  (red)

ŽENY V BĚHU budou patřit k tahákům březnové nabídky kina Luna.  FOTO / ARCHIV
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a stroj. Jak Jonatán chytil blechu. 
Krtek a koberec. Jak Mach a Šebesto-
vá udělali z dědečka Tarzana. Dorotka 
a hvězda. Jak Mach a Šebestová pro-
žili deštivé dopoledne. Krtek a rybka.
Vstupné 30 Kč.

4. 3. - 18.00 
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian 
Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české 
titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné 
60 Kč.

5.–6. 3. - 17.30 
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ (Colette, 
Velká Británie, USA 2019)
Drama / životopisný, české titulky, 
od 12 let, 111 minut. Vstupné 120 Kč.

5.–7. 3. - 20.00 
POTOMEK (The Prodigy, USA 2019)
Horor / thriller, české titulky, od 15 let, 
93 minut. Vstupné 120 Kč.

7. 3. - 17.30 
ÚHOŘI MAJÍ NABITO (ČR 2019)
Komedie, přístupný, režie Vladimír 
Michálek, od 12 let, 101 minut. Vstup-
né 120 Kč.

8. 3. - 17.00 
ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie, přístupný, 93 minut. Vstup-
né 130 Kč, ženy vstupné 60 Kč - dárek 
k MDŽ.

8. 3. - 19.30 
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian 
Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české 
titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné 
60 Kč - dárek k MDŽ.

9. 3. – 15.00 
PSÍ VELIČENSTVO (The Queen´s 
Corgi, Belgie 2019)
Animovaný, české znění, přístupný, 
92 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

9. 3. 17.00 
ÚHOŘI MAJÍ NABITO (ČR 2019)
Komedie, přístupný, 101 minut. Vstup-
né 120 Kč.

9. 3. - 19.30 
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian 
Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české titul-
ky, od 12 let, 134 minut. Vstupné 100 Kč.

10. 3. - 16.00 
Metropolitní opera New York
DCERA PLUKU • La fi lle du régiment 
• Gaetano Donizetti • opera • obno-
vené uvedení
Dirigent: Enrique Mazzola. Režie: 
Laurent Pelly. Obsazení: Marie (Pretty 
Yende), Tonio (Javier Camarena), 
Markýza z Berkenfi eldu (Stephanie 
Blythe), Sulpice (Maurizio Muraro). 
Předpokládaná délka: 2 hod. 55 min. 
(včetně jedné přestávky). Vstupné 
300 Kč, zvýhodněné vstupné v rámci 
abonmá činí 250 Kč.

11. 3. 17.00 
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ (Mary 
Queen of Scots, USA, Velká Británie 
2018) 
Historický / životopisný / drama, 
české titulky, přístupný, 124 minut. 
Vstupné 60 Kč.

11. 3. - 19.30 
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian 
Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české 
titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné 
100 Kč.

12.–13. 3. - 17.45 
ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie s hvězdným hereckým obsa-
zením, přístupný, 93 minut. Vstupné 
130 Kč.

12.–13. 3. - 20.00 
ZELENÁ KNIHA (Green Book, USA 
2019)
Drama / komedie, české titulky, od 12 
let, 130 minut. Vstupné 100 Kč.

14. 3. - 17.45 
Cinema Italiano
ŠŤASTNÝ LAZZARO (Lazzaro felice, 
Itálie 2018)
Drama, italské znění s českými 
titulky, od 12 let, 125 minut. Vstupné 
100 Kč.

14. 3. - 20.00 
SKLENĚNÝ POKOJ (ČR 2019)
Drama, režie Julius Ševčík, od 12 let, 
104 minut. Vstupné 130 Kč.

15.–17. 3. - 15.45 
KOUZELNÝ PARK (Wonder Park, USA 
2019 )
Animovaný / dobrodružný, české 
znění, přístupný, 85 minut. Vstupné 
130 Kč, děti 110 Kč.

15.–17. 3. - 17.45 
SKLENĚNÝ POKOJ (ČR 2019)
Drama, režie Julius Ševčík, od 12 let, 
104 minut. Vstupné 130 Kč.

15.–17. 3. - 20.00 
MRAZIVÁ POMSTA (Cold Pursuit, 
Velká Británie 2019)
Akční / dobrodružný / drama, české 
titulky, od 12 let, 118 minut. Vstupné 
100 Kč.

17. 3. - 10.00 
LOUPEŽNICKÁ POHÁDKA (ČR, fi lmo-
vé pásmo, 77 minut)
Loupežnická pohádka. Rézi a Brok 
pouštějí draka. A neříkej mi Vašíku. 
Půlnoční příhoda. Cvrček a slepice. 
O smutné princezně. Krtek a telefon.
Vstupné 30 Kč.

18. 3. - 17.00 
NEDOTKNUTELNÍ (The Upside, USA 
2019)
Komedie / drama, české titulky, od 
12 let, 125 minut. Vstupné 60 Kč.

18.–20. 3. - 19.30 
ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie s hvězdným hereckým obsa-
zením, přístupný, 93 minut. Vstupné 
130 Kč.

19. 3. - 17.00 
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL (Alita: Battle 
Angel, USA 2019)
Akční / dobrodružný, české znění, 
od 12 let, 122 minut. Vstupné 120 Kč.

20. 3. - 17.00 
SVÁTKY KLIDU A MÍRU (That Time of 
Year, Dánsko 2018)
Drama / komedie, české titulky, od 12 
let, 104 minut. Vstupné 110 Kč.

21.–24. 3. - 16.00 
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 Kč.

21.–24. 3. - 18.30 
CAPTAIN MARVEL (Captain Marvel, 
USA 2019)

Akční / sci-fi  / fantastický / dobro-
družný, české znění, od 12 let, 
128 minut. Vstupné 120 Kč.

23.–24. 3. - 14.00 
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM (Ailo´s 
Journey, Francie 2019)
Dobrodružný / rodinný, české znění, 
přístupný, 90 minut. Vstupné 120 Kč, 
děti 100 Kč.

25. 3. - 17.00 
LÉTO S GENTLEMANEM (ČR 2019)
Komedie / romantický, režie Jiří Ada-
mec, přístupný, 98 minut. Vstupné 
60 Kč.

25.–26. 3. - 19.30 
CAPTAIN MARVEL (Captain Marvel, 
USA 2019)
Akční / sci-fi  / fantastický / dobro-
družný, české titulky, od 12 let, 
128 minut. Vstupné 120 Kč.

26. 3. - 17.00 
LOVEní (ČR 2019)
Komedie / romantický, režie Karel 
Janák, od 12 let, 100 minut. Vstupné 
130 Kč.

27. 3. - 17.45 
NA STŘEŠE (ČR 2019)
Komedie / drama, režie Jiří Mádl, 
české znění s vietnamskými titulky, 
od 12 let, 100 minut. Vstupné 120 Kč.

27. 3. - 20.00
PAŠERÁK (The Mule, USA 2019)
Krimi / drama / thriller, české titulky, 
od 15 let, 116 minut. Vstupné 130 Kč.

28.–31. 3. - 17.45 
ZRANĚNÁ SRDCE (The Aftermath, 
USA, Velká Británie 2018)
Drama / romantický, české titulky, 
od 12 let, 109 minut. Vstupné 110 Kč.

28.–31. 3. - 20.00 
MY (Us, USA 2019)
Horor / thriller, české titulky, od 15 let, 
121 minut, Vstupné 120 Kč.

29.–31. 3. - 15.30 
KOUZELNÝ PARK (Wonder Park, USA 
2019)
Animovaný / dobrodružný, české 
znění, přístupný, 85 minut. Vstupné 
130 Kč, děti 110 Kč.

31. 3. - 10.00 
PSÍ VELIČENSTVO (The Queen´s 
Corgi, Belgie 2019)
Animovaný, české znění, přístupný, 
92 minut. Vstupné 60 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

1. 3. – 20.00 / Klub Akord
SEXY PLES
1. ročník plesu, který má jiskřivý 
nádech. Welcome drink, veče-
ře v ceně vstupenky. Vstupenky 
a více informací: p. Svobodová: 
721 936 439, sexyples@email.cz
Vstupné 490 Kč

2. 3. – 9.00
RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE
Zážitkový rozvojový program zahrnuje 
ještě čtyři volně na sebe navazující 
tréninky (možnost absolvovat celý 
program nebo jen jednotlivé tréninky). 
Všemi tréninky vás bude provázet 

Libor Vilím – zkušený trenér, konzul-
tant, kouč, pragmatik a inovátor.
Obsah: Jak navrhovat a domlouvat 
oboustranné dohody?
Cena jednoho tréninku: 400 Kč (cena 
zahrnuje coffee break)

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 Vítkovice Ridera, 
se uskuteční den otevřených 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. Z každé skupinky 
bude vylosován jeden výherce, který 
obdrží knihu vydanou u příležitosti 
60 let DK Akord. Prohlídky jednotli-
vých institucí jsou zdarma, kvůli ome-
zenému počtu účastníků je nutné se 
zaregistrovat na recepci Akordu. Bližší 
informace na www.dk-akord.cz.
Vstup zdarma

3. 3. – 15.00 / Klub Akord
JARNÍ OZVĚNY
Cestovatelský a hudební festival 
OZVĚNY probíhá vždy na jaře a pod-
zim. Spojuje projekci profesionálních 
i amatérských cestovatelských 
přednášek, fi lmů a diašou společně 
s hudebními vystoupeními převážně 
folk&country kapel. Více informací 
na www.ozvenyostrava.cz.
Vstupné 150 Kč 

5. 3. – 15.00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Vstup zdarma

7. 3. – 19.00
PAVEL ŠPORCL: Gipsy Fire
Nejúspěšnější a nejžádanější projekt 
Pavla Šporcla s cikánskou cimbálovou 
kapelou Gipsy Way Ensemble. Pro-
gram Gipsy Fire navazuje na stejno-
jmennou desku z roku 2014. Uvádíme 
v rámci cyklu Hudební předplatné 
sezóna 2018/19.
Vstupné 450, 400, 350 a 200 Kč

10. 3. – 17.00
STUD2NA: JAKO TY, MAMI – Zdi-
vidla. Studentský divadelní soubor 
ZDividla z Ostravy uvede premiéru 
své nové hry. Mládež a studenti vstup 
zdarma; dospělí 30 Kč

12. 3. – 19.00 / Klub Akord
BO, CO !!! – Deep Purple tribute
Ostravský tribute band Deep Purple.
Vstupné 140 Kč 

14. 3. – 19.00
METALLICA S&M – Scream Inc. 
a Kolínská fi lharmonie 
Ukrajinská skupina Scream Inc. 
z Kyjeva je uznávanou světovou jed-
ničkou mezi Metallica tribute kapela-
mi. Teď přijíždí do Česka, aby se spo-
jila s hudebníky z Kolínské fi lharmonie 
a spolu odehráli slavný koncert Meta-
llicy S&M ze San Franciska, kde je 
doprovodil symfonický orchestr. Sku-
pina Scream Inc. jako jediná převzala 
od Jamese Hetfi elda originální notové 
zápisy pro orchestrální provedení.
Vstupné 690, 590 a 490 Kč 

18. 3. – 18.00 / Malá galerie
MIROSLAV BESTA – OBRAZY
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Od 18. března do 31. května máte 
možnost navštívit výstavu obrazů 
malíře a restaurátora Miroslava Besty. 
Vernisáž proběhne 18. března od 
18 hodin v Malé galerii.
Vstup zdarma

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: otec a syn Bolek a Vla-
dimír Polívkovi a další. Režie: Boleslav 
Polívka. Vstupné 450, 410, 370 
a 300 Kč. Toto představení se bude 
hrát v Akordu také 18. 3. jako benefi -
ce pro Mobilní hospic Ondrášek.

23. 3. – 20.00 / Velký sál, klub 
a salónky
17. JARNÍ EROTICKÝ PLES
Vstupné: 520 Kč s večeří, 400 Kč bez 
večeře

24. 3. – 13.00 / Klub Akord
PORTA 2019 – Moravskoslezské kolo
Český soutěžní hudební festival, 
vítězové postupují do národního fi nále 
v Řevnicích, kde soutěží o republikové 
prvenství. Hostem přehlídky bude 
SPIRITUÁL KVINTET. 
Vstupné: v předprodeji 190 Kč / 
na místě 380 Kč

29. 3. – 18.30 / Klub Akord
SYMPHONIC-METAL PARTY
Klubový koncert tří kapel hrajících 
symfonický metal: SANDONORICO 
(Praha), MY PROJECT (Ostrava) 
a SARKONIA (Olomouc).
Vstupné 120 Kč

POHYBOVÉ KURZY
Pondělí
Lekce v síti – antistress – od 16.00
Lekce v síti – pokročilí – od 17.30
Pilates pánevní dno – od 18.00
Yoga therapy - od 18.00 a 19.00
Zdravá záda – od 19.00
Kruhový trénink – od 19.00

Úterý
Senioři v pohybu – od 10.00 (lekce 
probíhají 2x do měsíce)
Pilates pánevní dno – od 16.00
Relaxační jóga – od 17.00 (lekce trvá 
90 minut)
Zdravá záda SM systém – od 17.30

Pilates - od 18.00
Lekce v síti – pokročilí – od 19.00

Středa
Lekce v síti – začátečníci – od 17.30
Lades fi t klub – od 18.20
Lekce v síti – fyzio – od 19.00

Čtvrtek 
Relaxační cvičení – od 10.00
Lekce v síti – mírně pokročilí – 
od 18.00
Zdravá záda SM systém – od 18.00
Lekce v síti děti – od 16.00 a 17.00

Knihovna města Ostravy 
příspěvková organizace

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

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

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

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

Dr. MARTÍNKA
TÝDEN PRVŇÁČKŮ
4.– 9. 3. během půjčování
UTOPENÁ PÍSMENKA
Zábavné odpoledne pro všechny 
prvňáčky; hrátky s písmenky a slovy, 
nově registrovaní žáci 1. tříd získají 
roční půjčovné zdarma.

9. 3. - 9.00–11.30
MAGNETKY Z PETKY
Výtvarná dílna; vyrábíme veselé mag-
netky z víček od PET lahví.
23. 3. – 9.00 
HALÓ, HALÓ, PANÍ KOČKO!
Příběh o přátelství dvou myších bráš-
ků, které překoná všechny nesnáze; 
spojeno s výtvarnou dílnou; v rámci 
klubu Martínek pro děti předškolního 
věku a jejich rodiče.
INTERNET PRO SENIORY
Bezplatné hodinové školení pro naše 
čtenáře seniory; určeno začátečníkům 
a mírně pokročilým, je nutné se pře-
dem objednat.

VÝŠKOVICE
celý měsíc 

GALERIE U LESA 
PROLOMENÍ 15
Výstava výtvarných prací klientů 
a přátel centra psychosociální pomoci 
MENS SANA, z. ú.
TÝDEN PRVŇÁČKŮ
4.–9. 3. během půjčování
TÝDEN PRVŇÁČKŮ
Slavnostní pasování nově registro-
vaných prvňáčků na čtenáře, nově 
registrovaní žáci 1. tříd získají roční 
půjčovné zdarma.
ZA DEVATERO KNIHAMI A DEVATERO 
POLICEMI 
Zábavná poznávací cesta knihovnou.
8. 3. - 16.00
O LÍNÉ KNIHOVNICI
Divadelní představení pro děti. 
4. 3. – 16. 3. během půjčování
TADY SE ČTE
Tvůrčí dílna; výroba visačky na kliku.
4. 3. – 16. 3. během půjčování
SVĚT HER 
Hravé odpoledne pro malé i velké; 
seznámení a hraní stolních her 
5 sekund, Zvířátka na statku a Slet 
čarodějnic.
12. 3. - 10.00 (od 0 do 3 let), 14. 3. - 
16.00 (od 3 do 6 let)
ZE ZAHRADY DO SVĚTA 
Hravé čtení z knížky Petra Horáčka 
Dlouhá cesta; výtvarná dílna a výroba 
jarní kytičky; v rámci klubu Bělásek 
pro děti a jejich rodiče.

ZÁVODNÍ
TÝDEN PRVŇÁČKŮ
4.–8. 3. během půjčování
POSLOUCHEJ A VYPRÁVĚJ – hraní 
s pohádkou
POZNÁŠ JE, KDYŽ TI NAPOVÍM? – 
určování pohádkových postav 
POPLETENÉ POHÁDKY – doplňovač-
ky a skládanky

PYTLÍČKU, OTEVŘI SE – určování 
pohádek 

JSEM PRINCEZNA, JSEM PRINC – 
dílna; tvorba jednoduchých a rychlých 
masek z papíru

UŽ JSI ČTENÁŘ – slavnostní pasování 
prvňáčků na čtenáře; nově registro-
vaní žáci 1. tříd získají roční půjčovné 
zdarma

11.–22. 3. během půjčování
ZUBATKY – dílna; tvorba vtipných 
záložek do knihy

celý měsíc během půjčování
KAMARÁDI ZE ČTYŘLÍSTKU – vědo-
mostní kviz

celý měsíc během půjčování
KUDY DO KNIHOVNY – hlavolam pro 
nejmladší děti

celý měsíc během půjčování
Z NAŠÍ HISTORIE – vědomostní test 
pro mládež a dospělé čtenáře

GURŤJEVOVA
TÝDEN PRVŇÁČKŮ
4.–8. 3. během půjčování
Nově registrovaní žáci 1. tříd získají 
roční půjčovné zdarma
VÍTEJ V MRAVENIŠTI - soutěž 
KUŘE NAPIPI - výtvarná 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. 

1.-3. 3.
Ostracon – menší festival, info: 
p. Juřičková

29.–31. 3.
Školení hlavních vedoucích, info: 
p. Kovářová
31. 3.
Ostravské sportovní ligy – aerobic, 
info: p. Nováček

Pobočka V Zálomu 1, Pískové Doly, 
tel. 724 034 750

23.–24. 3.
Tradiční výstava železničních 
modelů, info: p. Kiková

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 
3. 3. – 16.00 
HC VÍTKOVICE RIDERA – MOUNT-
FIELD HK
utkání hokejové Tipsport extraligy

8. 3. – 18.00 
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC VERVA 
LITVÍNOV
utkání hokejové Tipsport extraligy

9. 3. -  20.00 
SCOOTER TOUR 2019
legendární Scooter oslaví v Ostravě 
pětadvacetiny

16. 3. - 18.00 
OKTAGON 11 

11. turnaj největší česko-slovenské 
MMA organizace
11.–17. 3
předkolo PLAY OFF hokejové 
Tipsport extraligy

18.–31. 3.
čtvrtfi nále PLAY OFF hokejové 
Tipsport extraligy

MĚSTSKÝ STADION          
1. 3. - 17.00 
MFK VÍTKOVICE – FC MAS TÁBOR-
SKO
utkání Fortuna národní ligy
8. 3. - 17.00 
MFK VÍTKOVICE – FS HRADEC 
KRÁLOVÉ
utkání Fortuna národní ligy
9. 3. - 17.00 
FC BANÍK OSTRAVA – FC FASTAV 
ZLÍN
utkání Fortuna ligy
16. 3. - 17.00 
FC BANÍK OSTRAVA – FK MLADÁ 
BOLESLAV
utkání Fortuna ligy  
29. 3. - 17.00 
MFK VÍTKOVICE – FC VYSOČINA 
JIHLAVA
utkání Fortuna národní ligy

MULTIFUNKČNÍ HALA
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
soboty a neděle
16.30–18.30

CHARITA OSTRAVA

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

1.–29. 3.

Výstava obrazů - Karel Ovčaří

12. 3. – 16.00 

Odpoledne s písničkou: Písničky 
k tanci i poslechu, hraje Josef Seifert 

20. 3. -  14.00 

Kavárna pro pamětníky: Významné 
dny v březnu - 8. 3. MDŽ, 15. 3. oku-
pace Československa a vznik protek-
torátu, 28. 3. Mezinárodní den učitelů, 
pořádá Živá paměť o. p. s.

22. 3. – 11.00

Jarní vycházka kolem Odry. Sraz 
na zastávce tramvaje Zábřeh vodárna

27. 3. -  17.00

Hudební představení posluchačů 

lidové konzervatoře z Ostravy - Pří-
vozu: houslové a pěvecké vystoupení
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PRO VOLNÉ CHVÍLE

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

Správná tajenka z minulého čísla byla: 
Já jsem nevolala, jen psala esemesku. 
 (red)

Křížovka s dárkem

Sudoku s tajenkou
Vodní tok. Druhým největším vodním tokem našeho regionu je 

(1. tajenka ve středním řádku sudoku), která vzniká soutokem dvou 
potoků pramenících v Moravskoslezských Beskydech.

Délka jejího toku je (2. tajenka ve 3. řádku) km a plocha povodí asi 
(3. tajenka v 7. řádku) km². Sudoku řešíme běžným způsobem a 1. ta-
jenku pak odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: C, E, T, S, 
V, I, O, A, R. Třetí číslo ve 2. tajence je hodnota za desetinnou čárkou.

1 4 9 7

9 2 8 6

4 3

5 8 9 4

2 1 3 8

1 9

2 5 3 8

9 1 6 3

Přesmyčky  – Názvy ulic - 2. 
Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti ulic v Dubině, míst-

ní části městského obvodu Ostrava-Jih. Všechny názvy ulic jsou dvou-
slovné. Interpunkční znaménka se řešení nezúčastní.

 BAŇKA  DRÁZE 
 CELÁ  VŘAVA  A  ŠOK
 CO  VIKA,  SVÉHLAVÁ  JIŘKO?
 DOŠKY  JANA
 FORMA  NA  FRANTIŠKA
 JARKA  S  OSMI  VALY
 LOGA  ESA  VISELA
 ROTNÝ  FERDA  BAR
 ŠÍT  U  MAJORA  MARKA
 U  LAJNY  MACHA

Křížovka s anekdotou: Pod pantofl em. Přítel telefonuje kamarádovi: „Přijdeš dnes večer, Petře, na pivo?“  „Možná, že jo, ale počkej chvilku …“ (dokon-
čení v tajence křížovky)
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SERVIS

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

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469
Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293
Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420
Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268
Odbor fi nancí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260
Odbor dopravy a komunálních služeb Mgr. Daniel Jeřábek 599 430 211
Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar 599 430 207
Odbor bytového a ostatního hospodářství Ing. Blanka Jaloviecová 599 430 256
Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278
Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450
Odbor školství a kultury Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS. 599 430 132
Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289
Oddělení kontroly a interního auditu Ing. Bc. Jarmila Capová 599 430 456
Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395
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, 10, 15, 17, 20, 22, 29, 
32, 33, 34, 35, 37, 42, 44, 46, 
48, 49, 53, 56, 57, 58, 59, 60

41 B. Václavka Bělský Les PP 41/2

42 B. Václavka  Bělský Les PP 19/2

V měsíci březnu nebudou 
velkoobjemové kontejne-
ry přistavovány.

PO 8. 4.

Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23, 38, 50

ÚT 9. 4.

Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krásnoarmejců 22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74

ST 10. 4.

Svornosti 35
Husarova 11

Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147, 
157, 180
Srbská 7, 21

ČT 11. 4.

Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39, 49, 71
Drůbeží  1

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Okruhy

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: 5. 3. 2019 • Číslo:  • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 14. 3. 2019 • Foto na titulní straně: Jiří Urban

Den památek na Jihu se koná již počtvrté
 � I v letošním roce náš městský obvod podpoří Mezinárodní 

den památek a sídel, který byl vyhlášen organizací UNESCO 

v roce 1983. Můžete se těšit na osm komentovaných 

prohlídek, které se budou konat o víkendu 13. a 14. dubna. 

V  letošním roce budou novin-
kou tři nově vytvořené okruhy. 

Každá prohlídka má omezenou 
kapacitu 50 míst. Součástí prohlí-

dek bude také možnost navštívit 
interiéry vybraných historických 
objektů. Délka každé z prohlídek 
bude přibližně 90 minut. Vstup je 
zdarma. 

Vstupenky je nutné si dopře-
du vyzvednout přímo na  infor-
macích radnice Ostrava-Jih (tel. 

č. 599  430  491). Rezervace a  vy-
zvednutí vstupenek můžete činit 
od 18. března v úředních hodinách. 
Více informací naleznete na webu 
pamatkynajihu.cz nebo kontak-
tujte kronikáře obvodu na  tel. 
č. 605  292  238 nebo na  e-mailu 
petr.prendik@ovajih.cz.  (pp)

Sobota 13. dubna
9.00 hod. Staré Výškovice (T. Majliš). Sraz: před kaplí 
ve starých Výškovicích (autobusová zastávka Staré 
Výškovice). Popis: vycházka starými Výškovicemi.

11.00 hod. Halda v Hrabůvce (J. Lenart). 
Sraz: na konci ulice Šídlovecká u podchodu pod Mís-
teckou. Popis: prohlídka napříč haldou, která přiblíží 
její vznik, současný stav i přírodní zajímavosti.

13.30 hod. Zábřeh-Družstvo (P. Přendík). 
Sraz: u restaurace Eliáš na České  ulici. Popis: 
okruh přiblíží minulost území, na němž od roku 
1921 vyrůstala zahradní vilová čtvrť.

16.00 hod. Bělský les (T. Majliš). Sraz: na okraji 
Bělského lesa před restaurací Dakota. Popis: 
vycházka lesním porostem, který patří k největ-
ším městským lesům v ČR.

Neděle 14. dubna
9.00 hod. Jubilejní kolonie (P. Přendík). 
Sraz: u tramvajové zastávky Jubilejní kolonie 
(před knihovnou). Popis: vycházka reprezentativní 
Jubilejní kolonií, kterou vystavěly Vítkovické žele-
zárny pro dělníky v letech 1921–1950. 

11.00 hod. Stará Hrabůvka (T. Majliš). Sraz: 

tramvajová zastávka Provaznická. Popis: Vycház-
ka za historií fojtství, kostela, škol, letiště.

13.30 hod. Vzorné sídliště Zábřeh-Bělský les 
aneb Stalingrad (P. Přendík). Sraz: za hotelem 
Bělský les (Helbich). Popis: vycházka mapující 
historii osady Březí, vedle níž se po 2. světové 
válce začalo stavět funkcionalistické sídliště, 
které se budovalo do roku 1959.

16.00 hod. Zábřeh v 19. století podle J. Bilčíka 
(P. Přendík). Sraz: v kostele Navštívení Panny Marie. 
Popis: vycházka historickým centrem Zábřehu, 
která přiblíží jeho dějiny v průběhu 19. století.
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INZERCE

Fotbalový oddíl TJ SOKOL HRABŮVKA, z.s. 

pořádá nábor žáků a dorostu , ročník narození 2000–2010. 
Tradiční fotbalový oddíl rovněž hledá trenéry pro svá mládežnická družstva.

Bližší informace podá předseda oddílu pan Jan Materanka tel. 734 145 280

Zároveň pořádáme nábor do dalších oddílů naší TJ - házená, stolní tenis, 
cvičení dětí předškolního věku a rodičů a dětí.  

Bližší informace na www.sokolhrabůvka.webnode.cz 

Zápis do 1. třídy 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

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 S
C
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Ostrava-Poruba OPTIKA TRIUMPH

VELKÉ JARNÍ SLEVY

NA BRÝLOVÉ

VÝPRODEJ

SLEVA

OBRUBY www.triumphoptical.cz
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INZERCE

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

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

teteeeeeel.l.l.l./f/ff/ffaxaxaaxxaaxaxxx::: 5555555969696969999 9956566 2222222222222222222222202020202022202202
mmmomommmmmmm bibibibibibibibibiiibilllllllll:::::::: 66666666666666070707070000000 22221511 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododarararar.cc.c. zzz
ee-e-e mamamamaam iilililiilllil::::: vvvvvvvododododododododdddododdaaaaaaararararaaaara @a@a@a@a@a@a@atltltltltlltlaaasa .c.czz
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REALITY S PROFESIONÁLNÍM PŘÍSTUPEM
Zprostředkujeme nákupy, prodeje, pronájmy nemovitostí.
Inzerujeme na placených inzertních serverech.
Naším cílem je spokojenost zákazníka, a proto vyřídíme 
všechny potřebné kroky za vás.
Vaši cenu nemovitosti respektujeme.
Naše provize za vaši spokojenost patří k nejnižším na trhu.

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

INZERCE

OBČAN PODNIKATEL
Vymáhání pohledávek Vymáhání pohledávek
Osobní bankrot / Insolvence / Exekuce Insolvence / Exekuce
Výživné, úprava styku s dětmi,

yp yvypořádání SJM, rozvodyyp yyp y
Stavební sektor (zejm. problematika

ý yvýstavby aý yý y smluv o dílo))
Pracovněprávní spory Zakládání a správa společností

Přestupková řízení Ochranné známky, průmyslové
ya užitné vzoryyy

Převody nemovitostí,
problematika družstev, SVJppp Směnečné právo

Dědické řízení Daňové řízení

Pobočka: Pavlovova 3048/40, Ostrava-Jih (areál Office Park)
Kontakt: +420 774 574 960 | krc@advokatkrc.cz | www.advokatkrc.cz

ÚSPĚCH ADVOKÁTA ZÁVISÍ NA VYŘEŠENÍ
VAŠEHO PROBLÉMU,

NIKOLIV NA MNOŽSTVÍ POPSANÉHO PAPÍRUN

Převody nemovitostí, kupní a darovací 
smlouvy, problematiky družstev, SVJ
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tel.: 739 228 118

Šetrný mamograf na klinice Silesia Medical nyní dostupnější 
V  boji proti rakovině prsou u  žen je 

nejdůležitější prevence a vyšetření ma-
mografem, na který jsou ženy od 45 let 
zvány zdravotními pojišťovnami. Včas-
ně diagnostikovaný nádor má totiž 
více než 90 procentní šanci na  vy-
léčení. Od zavedení pravidelného ma-
mografi ckého vyšetřování tak postupně 
klesá úmrtnost žen na  rakovinu prsu. 
Špatnou zprávou je však to, že nádo-
rem prsu stále častěji onemocní 
ženy mladší 45 let. Tyto ženy si mnoh-
dy mylně myslí, že jsou na toto vyšetře-
ní příliš mladé, že se jich rakovina prsu 
netýká, jsou to ženy v  produktivním 
věku, mnohdy přetěžovány nejrůznější-
mi pracovními povinnostmi či péčí o ro-

dinu, často jsou to i  mladé maminky. 
Ty se pak dostaví k  lékaři mnohdy až 
v  pozdním stádiu a  nemají ani ponětí, 
že i  ony mohly jít na  prevenci a  „přijít 
včas“, i když formou vyšetření za úhra-
du, jelikož jim pojišťovna vyšetření ještě 
nehradí, protože jsou mladé.

Pomoci těmto ženám ve  věku 40–
45 let se rozhodlo ostravské centrum 
OVAHELP, které se zabývá bojem pro-
ti nádorům prsu formou nejen osvěty. 
Nyní nově toto centrum přispívá část-
kou 300,- Kč na jedno vyšetření u žen 
ve věku 40–44 let od době od 1. března 
do 30. června 2019. 

Klinika Silesia Medical byla pro projekt 
vybrána jako vhodné pracoviště, kam se 
ženy mohou obrátit a  vyšetření za  zvý-
hodněných podmínek absolvovat. Vyšet-
ření v příjemném prostředí je prováděno 
na moderním plně digitálním mamogra-
fi ckém přístroji, který je šetrný ke klientce. 
Navíc pokud je potřeba mamografi cké 
vyšetření ještě doplnit pomocí ultrazvu-
kového přístroje, je toto ultrazvukové 
vyšetření provedeno bezplatně. „Jako 
pracoviště, které je zaměřeno na  kom-
plexní péči o ženy, rádi podpoříme vstříc-
ný krok CENTRA OVAHELP a věříme, že 
ženy tuto možnost rády využijí a na pre-
venci přijdou,“ hodnotí akci Radomír Ich-
novský, ředitel kliniky. 
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inzerce 

v Jižních listech 

telefon: 

724 274 181; 

e-mail: 

iveta.savelova@

ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz

• 15. 3. – 17. 3. Retro slevy

• 16. 3. Koncert Heidi Janků

• Retro výstava

www.ostrava.avion.cz
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ZOOM

Na tradičním plesu seniorů v Akordu bylo opět plno

FOTO / JIŘÍ URBAN
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