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AKTUÁLNĚ

Začne oprava zastávky Hotelový dům Hlubina
 V měsíci dubnu začne velká rekonstrukce tramvajové zastávky Hotelový dům Hlubina. Práce budou probíhat za plného
provozu tramvajové dopravy.
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BOČNÍ POHLED připravené rekonstrukce zastávky Hotelový dům Hlubina. VIZUALIZACE ZASTŘEŠENÍ na přestupním uzlu.
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„Původní asfaltový povrch nahradí zámková dlažba, nástupní
hrana se upraví tak, aby do vozů
mohli nastupovat i vozíčkáři. Stávající betonový přístřešek čeká výměna obkladů, výplní otvorů, nové
omítky, elektroinstalace, mobiliáře
a rekonstrukce střechy,“ přiblížil
místostarosta Jihu Zdeněk Hűbner
s tím, že se počítá také s osazením
bezpečnostních kamer.
„Předpokládáme zahájení začátkem dubna 2019 a ukončení
v polovině června 2019. Obě nástupiště budou rozdělena na dvě
poloviny – na jedné bude probíhat rekonstrukce a druhá bude

sloužit k nástupu a výstupu cestujících do tramvajových vozů.
Po dokončení poloviny nástupišť
bude výstup a nástup do tramvají
převeden na již hotové části a rekonstrukce bude probíhat na druhých polovinách,“ uvedl Karel
Navrátil, specialista stavebních
investic Dopravního podniku Ostrava. Dodal, že při rekonstrukci
vnějších stran přístřešků bude
zavedena částečná uzávěra levých
jízdních pruhů na Horní ulici.

Sváteční přání

Radnice přispěje lidem na předzahrádky

zastřešení tramvajové zastávky, zastávky městské dopravy a zastávky
příměstské dopravy Dubina včetně
zastřešení spojovacího chodníku.
„Přístřešek bude z ocelové konstrukce doplněné dělicími stěnami
z bezpečnostního skla, které poslouží jako krytina zastřešení. Dále
bude zřízena protihluková gabionová stěna mezi zastávkou příměstské
dopravy a přilehlou tramvajovou
smyčkou,“ přiblížil Karel Navrátil.
Se zahájením prací se počítá
v květnu, v polovině srpna 2019 by
Zastřešení terminálu Dubina
mělo být hotovo. Také tady budou
Kromě rekonstrukce zastávek práce probíhat za plného provozu
chystá Dopravní podnik Ostrava tramvajové a autobusové dopravy.

 Už potřetí radnice přispěje tisícikorunou lidem, kteří
chtějí mít hezčí okolí svého bytu a není jim líto nasadit si
rukavice a hrabat se v hlíně.

Vedení městského obvodu vám
přeje radostné velikonoční svátky
strávené v kruhu rodiny a přátel,
mnoho zdraví a osobní pohody!

Výročí osvobození
Městský obvod si připomene
výročí osvobození několika akcemi: 18. 4. bude zahájena historická
výstava v kině Luna, 28. 4. bude
u Luny a Domova Korýtko ukázka bojové techniky, 29. 4. vedení
radnice v 10.30 hodin položí věnce
u pomníku na ul. Klegova a 30. 4. se
v kině Luna bude zdarma promítat
dokumentární ﬁlm Boj o Ostravsko (v 16.30 hodin). Více najdete
na webu městského obvodu. (sed)

způsobem jim zamezili vjezdu
na plochu. Jiná žadatelka pojala
své záhony jako dokonalé místo
k relaxaci. Při první kontrole překrásně kvetly ﬂoxy a macešky a ze
zakoupeného sortimentu rostlin
bylo zřejmé, že zbytek pokvete až
do pozdního podzimu,“ uvedla
Veronika Staňková z odboru dopravy a komunálních služeb.

„O příspěvek může požádat jeden člověk z bytového domu v Ostravě-Jihu, který vyplní žádost
a koupí rostliny, semena, cibuloviny, zeminu pro výsadbu či hnojivo
pro rostliny. Plochu, kterou hodlá
osázet, vyfotí před výsadbou a po
ní, aby bylo patrné, jak se prostředí
před domem změnilo. Na základě
smlouvy s úřadem a po předložení
účtenek mu obvod přispěje částkou
1000 korun,“ vysvětlil místostarosta městského obvodu Zdeněk Hűbner s tím, že o příspěvek lze žádat
od 1. dubna do 30. října.
„V prvním roce 2017 požádalo
o dar ve výši 1000 korun celkem
22 občanů, loni 27. Někteří obyvatelé dosazovali již založené
záhony před svými domy, ale
převážná většina zakládala úplně
nové, překrásné záhony. Výjimku jsme dali na některé záhony,
jako je osázený kruhový prostor
v Ostravě-Výškovicích, kde si
obyvatelé domu nejen zkrášlili
výhled z oken, ale také vyřešili neukázněnost řidičů a přirozeným

Jak na to
Čtyři fotograﬁe (1 před výsadbou a 3 po ní – pokud možno

„Tramvajové nástupiště bude
rozděleno na dvě poloviny –
na jedné budou probíhat výkopy a betonáže patek přístřešku
a druhá bude sloužit k nástupu
a výstupu cestujících do tramvajových vozů. Po dokončení poloviny
patek a uvedení dlažby do původního stavu bude výstup a nástup
do tramvají převeden na již hotovou část a stavební práce budou
probíhat na druhé polovině nástupiště. Autobusové zastávky budou
po dobu stavebních úprav přesunuty na náhradní místo v blízkosti
původních zastávek,“ vysvětlil Karel Navrátil.
(sed)

pokaždé z jiného úhlu) je třeba
zaslat na e-mail zahradky@ovajih.cz. Žadatel podepíše darovací
smlouvu na odboru dopravy a komunálních služeb, a to u paní Veroniky Staňkové (nejlépe v úřední
dny, tel. 599 430 364, budova B
207). K uzavření smlouvy budou
lidé potřebovat občanský průkaz,
doklad o koupi rostlin, substrátu
či hnojiva a žádost, kterou lze vyplnit doma nebo na místě.
„Úřad pak zašle dar 1000 korun buď na účet, nebo vytvoří
doklad na proplacení na pokladně našeho úřadu, a to do 15 dnů
od podpisu smlouvy,“ doplnila
Veronika Staňková.
(sed)

PŘEDZAHRÁDKY zkrášlily okolí téměř třiceti bytových domů na Jihu.
FOTO / ARCHIV MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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AKTUÁLNĚ

Akce náměstí Ostrava-Jih začala
 Největší investiční akce letošního roku náměstí Ostrava-Jih se rozjíždí.

PROSTOR před obchodním centrem se promění v prostorné náměstí.

VIZUALIZACE / ARCHIV

řejného prostoru. Ze stávající kašny bude snesena plastika „Květ“
autora Štěpána Mikuly z roku
1979, bude uložena dočasně
do depozitáře SMO a v dalších
etapách tohoto projektu znovu
osazena, tentokrát jako součást
veřejného prostoru v blízkosti
polikliniky. Nově přibude objekt
městského infocentra s veřejným
WC a prosklené zastřešení části
tzv. „účka“ pro konání kulturních aktivit. Objekty a zpevněné
plochy doplní plochy zatravněné
(nové i rekultivované) a nové solitérní stromy.
Plocha náměstí umožní pořádání kulturních akcí, vánočních
trhů, umístění vánočního stromu
a provoz městských akcí. Smlouva o dílo je uzavřena na částku
89,964 milionu korun vč. DPH.

Zlínstav, a. s., si 19. března převzal staveniště, a může tak zahájit
rozsáhlé práce, jejichž výsledkem
bude moderní veřejné prostranství v Hrabůvce. Součástí projektu je i nová budova informačního
centra s veřejnými toaletami nebo
zastřešení veřejného prostoru
pro pořádání kulturních akcí.
„Po opravě části nákupního centra,
patřící městskému obvodu, jejíž součástí bylo i vybudování výtahu do prvního patra, jde o zahájení další etapy
rekonstrukce veřejných prostranství
v Hrabůvce,“ uvedla místostarostka
Hana Tichánková s tím, že s vlastním
zahájením stavebních prací se počítá
1. dubna 2019 a s ukončením na přelomu tohoto roku.

vat ve čtyřech etapách, přičemž
po celou dobu výstavby garantuje
zajištění provizorních přístupů
do místních prodejen.
Veřejný prostor vymezený obchodním centrem na ul. Horní
(tzv. „Železňákem“), budovou
fnančního úřadu a rušnou komunikací na ulicích Horní v Ostravě-Hrabůvce bude přehlednější,
s možností lepšího využití ploch.
Na ploše náměstí dojde k revitalizaci stávající dlažby, esteticky
doplněné o plochy různých povrchů a materiálů ve stávajícím
čtvercovém rastru. Celé řešené
území bude opatřeno novým
mobiliářem, zelení a novým veřejným osvětlením. Pěší plocha
náměstí bude doplněna novou
Práce jsou rozděleny do 4 etap
kašnou z několika vodních střiků
Práce bude zhotovitel stavby, orientovaných rovnoběžně s ulicí
společnost Zlínstav, a. s., realizo- Horní tak, aby příliš neubírala ve-

(gg)

Do patra obchodního centra v Hrabůvce
poprvé v historii také výtahem
 Díky výstavbě výtahu se konečně dostanou do patra
obchodního centra na ulici Horní 55 v Hrabůvce také lidé na
vozíčcích či maminky s kočárky nebo senioři.
V rámci revitalizace části patřící
našemu obvodu nechala radnice
v místě točitého schodiště vybudovat výtah.
„Bezbariérový přístup do patra
tady dlouhá léta scházel. Výtah
umožní přístup všem potřebným,
především vozíčkářům a maminkám s kočárky, kterým dosavadní
schodiště mnohdy znemožňovalo
využívat služeb v prvním patře
obchodního centra,“ uvedla místostarostka Markéta Langrová
s tím, že výtah je v provozu denně od 6 do 22 hod. a je střežen
bezpečnostní kamerou se záznamem.

„Za výtah jsem moc ráda, stejně
jako ostatní, kteří se do prvního
patra kvůli schodišti měli problém
dostat. Je tady řada obchodů a služeb, které teď můžu bez problémů
navštěvovat častěji,“ uvedla seniorka po vystoupení z výtahu.
Výstavba zahájená koncem
srpna 2018 zahrnovala také celkovou výměnu keramické dlažby venkovního ochozu o výměře
480 m2 a opravu schodiště u výtahu. Nový výtah s atypickým
kruhovým půdorysem vyžadoval
základ ve velké hloubce. Za všechny provedené práce zaplatila radnice celkem 8 196 000 korun. (gg)

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
zima skončila a na plné obrátky se rozjíždějí každoroční akce
i práce v rámci oprav a investic.
Hned na úvod si vás dovoluji již
nyní upozornit na akce, které stojí
za to navštívit. Začnu tou největší – Slavnostmi Jihu. Společně
s námi bude letos slavit Lucie
Bílá, Janek Ledecký, Xidl-X a další. Rezervujte si svůj čas a přijďte
na hřiště vedle vodního areálu
v Zábřehu ve dnech 8. a 9. června.
Tento měsíc doporučuji vyrazit na bezplatné prohlídky
obvodu v rámci Dne památek.
Nebo přijďte fandit mladým
talentům do domu kultury
Akordu na Dance Star – Talent
Star ve dnech 27. a 28. dubna.
Dokončena jsou nová parkovací místa na ulici Výškovické a Šeříkové, ﬁnalizuje
rekonstrukce nádherného sportovního areálu na ulici Charvátská ve Výškovicích. Vybrali jsme
zhotovitele na úpravu objektu
v Bělském lese na ulici Svornosti, kde návštěvníci lesa jistě
ocení i veřejné toalety. Ve velkém
opravujeme bytové domy a byty.
Veřejné prostranství na Horní
ulici v Hrabůvce se začíná měnit
na náměstí Ostrava-Jih, brzy
budeme mít projekt na opravu
podchodu. Ale vzhledem k velikosti obvodu a potřebám obyvatel
to stále není dost. Připravujeme
proto další akce, o kterých rozhodnou zastupitelé na červnovém zastupitelstvu. Vzniknout,
nebo alespoň zahájit by se letos
mohly investice Zeleň za Lunou,
opravy mateřských školek, opravy chodníků na P. Lumumby
a J. Kotase, parkoviště na ulici Kaminského a P. Lumumby. Město
Ostrava zastřeší zastávky na terminálu Dubina a provede opravu
tramvajových zastávek Hotelový
dům Hlubina, začít by se mělo
také s opravou na ulici Moravská.
Těším se, až bude zase kus
práce hotové. A budu rád
za vaše náměty a projekty
v participativním rozpočtu,
které můžete podávat od května do června.
Věřím, že jste si všimli našeho
zájmu a tlaku na poslance Parlamentu České republiky, aby změnili zákony týkající se sociálních
dávek a povinností pracovat a posílat děti do škol. Zkrátka každý
den máme řadu úkolů v různorodých oblastech. Společně tvoříme Jih, společně nám to dobře
půjde a výsledky nás budou těšit.
Přeji příjemné jaro!
Martin Bednář

FOTO / JIŘÍ URBAN
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ROZHOVOR

Radnice musí „žít Jih“
se svými obyvateli
 Markéta Langrová je ve vedení obvodu už druhé volební období.
Do proměny, zlepšení bydlení a života na Jihu investuje nepočítaně hodin,
ještě víc invence. Hlavně vždy neúnavně prosazuje sebemenší zvýšení
komfortu ostatních. Vytrvale a s buldočí zarputilostí. Ani na okamžik
nemáte pocit neochoty. Na otázky občanů, s nimiž často hovoří přímo
v jejich domech, odpovídá jasně, svižně a s porozuměním. Ví, o čem mluví,
a správu domovního a bytového fondu i technický provoz a údržbu majetku má v malíku. Za vše hovoří víc než solidní realizace projektů, které prosadila, a desítky milionů korun putující právě do oblastí spojených s hezčím a příjemnějším životem v nejlidnatějším městském obvodu Ostravy.
Soudě podle výsledků, snese její práce skutečně ta nejvyšší měřítka.

FOTO / JIŘÍ ZERZOŇ

Nedávno mne zaujala vaše věta
při řešení problémů s opravami
v bytech. Řekla jste, že bydlet
v obecním bytě nemusí být nutně otázkou kompromisu. Jak
jste to myslela?
Jednoduše. Někdy mi stav
a úroveň bydlení v obecních bytech a těch, které jsou ve vlastnictví jednotlivců, připomíná příběh
dvou různých světů nebo století.
Vidím v tom hlavně skutečnost,
že obvod zajišťoval víceméně jen
základní správu a údržbu. No,
a některým nájemníkům to bylo
tak trochu jedno. Nebo jen rezignovali. Bytová politika plavala na vodě a všichni jakoby
zapomněli, že třeba sami vyrostli
na sídlišti, ve věžáku. Štvaly mne
všechny ty úhybné manévry, to,
že radnice s lidmi dostatečně
nekomunikovala, nezajímala se
o stav věci. Vždycky se našel nějaký ten kompromis. Znáte rčení
o nažraném vlku a koze? (smích)
Ale kompromis přece nemusí
být na škodu.
Ano, pokud se záležitost řeší
a dělají se rychlé a smysluplné
kroky. Radnice musí „žít Jih“ se

desce. Dnes dokážeme zájemci
o pronájem bytu posílat přímo
do jeho e-mailové pošty konkrétní
nabídky včetně fotograﬁí, půdorysu, popisu technického stavu i příslušné formuláře k vyplnění.

svými obyvateli. Jestli dnes existuje nějaký důvod, proč v našem
obvodu chtějí bydlet lidé i odjinud, dokonce ze zahraničí, je to
právě péče o bytový fond, ale také
postupná modernizace veřejného

Kdybychom žili v ideálním světě,
řekla bych, že letošní vánoční strom
rozsvítíme právě na náměstí Ostrava-Jih.
Reálně počítám s dokončením na přelomu roku.

jsme sjednotili, všechno s tím
spojené jde přes dynamický nákupní systém. Zjednodušili jsme
administrativu a zajistili zaregistrovaným ﬁrmám možnost dostávat aktuální poptávku radnice
na opravy konkrétních bytů. Už
žádné písemné nabídky, žádná
podatelna. Každý zájemce může
svou nabídku zaslat elektronicky
v kteroukoli hodinu a den. Registrace na příští dva roky proběhly
do konce března, ale to neznamená, že se do systému už nemůže
nikdo další přihlásit. Původně
jsme prostřednictvím dynamického nákupního systému oslovovali ﬁrmy, jen pokud šlo o volné
byty. V průběhu minulého roku
jsme ještě některé věci vylepšili
a dnes tímto způsobem děláme
zakázky na opravy celého bytového fondu. Představte si, že v jeden okamžik přijde naše nabídka
i 40 ﬁrmám najednou.

Hodně si zakládáte na vzájemné komunikaci s nájemníky?
Určitě. V nejbližší době chceme
spustit portál, prostřednictvím
něhož nám budou moci občané
snadno a rychle hlásit poruchy či
závady. A my je budeme naopak
informovat o všem, co se v domě
nebo v jednotlivých bytech chystá, co se bude opravovat a v jakých termínech. Slibujeme si, že
lidé dostanou o údržbě a opravách informaci včas a radnice zísTakže se nemůže stát, že ve staká přehled co, kde a kdy se děje.
vební sezoně nenajdete jedinou
V jakém stavu jsou v současné společnost, která by zrekonstruovala byt?
době obecní byty?
Nemělo by. Jak říkám, v reVe stále lepším. To myslím
naprosto vážně. Opravy bytů gistru je několik desítek ﬁrem

prostoru, kvalitnější obslužnost
a služby. Když jsem se na Jih před
13 lety stěhovala, pořád mi někdo
říkal, že jsem blázen, když chci žít
na sídlišti v nějaké šedivé krabici
s plastovými okny.
Víte, že spousta lidí takto vnímá
Jih pořád?
Vím, ale zároveň vnímám, jak
se Jih mění, a jsou takoví, kteří
by se odsud nikdy neodstěhovali.
Začali jsme naše sídliště postupně
ladit do posledního detailu. První
vlaštovkou byl web nemovitosti.ovajih.cz s aktuální nabídkou
obecních bytů. Ještě před šesti lety
existovaly seznamy nabízených
bytových jednotek jen na úřední
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ROZHOVOR
a v systému i stovky zakázek
na opravy nejrůznějšího rozsahu.
V okamžiku, kdy se byt uvolní,
co nejrychleji začínáme s rekonstrukcí. Celý systém jsme navíc
nastavili tak, že vyžadujeme především kvalitu odvedené práce,
a to za přijatelnou a námi akceptovatelnou cenu. Dbáme hlavně
na dodržování termínů realizace
dané zakázky.
Kolik bytů obvod spravuje?
Přes pět tisíc dvě stě. Na jeden
volný byt se hlásí někdy i 20 uchazečů. Největší zájem je o klasické
třípokojové byty o velikosti kolem
80 metrů čtverečních.
Co podle vás obyvatelé Jihu nejvíc oceňují na životě v obecních
bytech?
Jejda, to se zeptejte jich. Nevím, jestli je to cenová dostupnost, vyšší komfort, postupná
proměna a kvalita nájemního
bydlení… Vloni na podzim jsme
například začali ve spolupráci
se statutárním městem Ostrava s instalací požárních hlásičů
do bytů. Zdarma. V roce 2017
jsme do více než 200 bytových
jednotek s plynovými kotli nebo
ohřívači vody pořídili detektory
upozorňující na únik plynu. Opět
zdarma a každý rok zajišťujeme ještě povinnou revizi těchto
přístrojů. Do vybraných domů,
respektive společných prostor,
jsme umístili kamerový systém.
Ve 30 objektech monitoruje situaci a pohyb 183 kamer. Klid, pořádek a bezpečnost, to je cesta, aby
se lidem na Jihu žilo dobře a cítili
se zde skvěle. Přistoupili jsme například i k výpovědi víc než deset
let trvající smlouvy na úklidové
práce. Vysoutěžili jsme nové podmínky na četnost i kvalitu.

i víc bohémském, protože tady
začínají bydlet tvořiví lidé. Jih už
dávno není šedivé sídliště k přespávání po práci, já tady se svou
rodinou určitě žít chci.

mocí sádrokartonu. V domech,
kde budeme moci zdít, chceme
nájemníkům nabídnout variantní
možnosti, k dispozici dostanou
vizualizace k výběru. Teď řešíme,
jestli půjdeme do celých domů
najednou, či nikoli.

Šedivé sídliště?
Vím, na co narážíte. Vzhled našeho obvodu určují z velké části
právě fasády domů. Stávající barevnost je děsivá. Zajeďte za hranice naší země. Věžové domy jsou
šmrncovní, malebné a designově
příznivé. Moc bych si přála, abychom vzhled všech šestnácti typů
domů na našem území sjednotili,
abychom si řekli, jak budou vypadat balkony, přístupy k nim a podobně. Podle mě na fasádě nemá
co dělat reklama a příšerná blikající světýlka. Dokážete si představit, že kdokoli k nám v budoucnu
zavítá, hned na první pohled rozpozná, že je na Jihu? Sice na sídlišti, ale nejkrásnějším? (smích)

V minulých dvou letech se
osvědčily kontroly v tzv. problémových domech. Pokračují?
Samozřejmě. Když se najde
v domě nájemník, který nedodržuje pravidla a dělá ostatním ze
života peklo, postupujeme velmi
radikálně. Doposud muselo vyklidit byt 44 osob, přičemž 41 už
byt vrátilo. Vypověděli jsme jim
nájemní smlouvy. Dalších 76 lidí
jsme vyzvali k odstranění závadného chování, pokud například
narušovali noční klid, v bytové
jednotce se zdržovaly nenahlášené osoby, vznikaly dluhy na nájemném.

Potřebujeme pro naše starší
spoluobčany slušné a cenově
přijatelné bydlení.
Stárneme a ne všichni senioři
chtějí bydlet ve velkých bytech.

rekonstruovat, v současnosti
připravujeme projektovou dokumentaci. Část náměstí jsme právě
kvůli podchodu museli přeprojektovat. Bylo nám jasné, že než
začneme s rekonstrukcí náměstí,
musíme nejdříve opravit starý
známý Železňák. Čtyři vlastníci se dokázali domluvit. Každý
opravuje svou část ve vlastní
režii, ale podle schválené architektonické studie a ve vzájemné
koordinaci.
Už jste se svezla novým výtahem?
Samozřejmě. Výtah byl jako
součást rekonstrukce náměstí
tvrdý oříšek. Stavební povolení se
stále oddalovalo. Tak jsme se rozhodli oproti původnímu návrhu
postavit ho co nejrychleji, aby se
imobilní občané nebo maminky
s kočárky mohli do prvního patra
dostat co nejdříve. Nebáli jsme
se prostě rozhodnout a vyjmuli
výtah z projektu celkové rekonstrukce náměstí. Díky tomu už
slouží potřebným.

Kdy bude náměstí hotové?
Kdybychom žili v ideálním
světě, řekla bych, že letošní vánoční strom rozsvítíme právě
na náměstí Ostrava-Jih. Reálně
počítám s dokončením na přeloDobrá adresa pro život?
Zní to jednoduše, ale skrývá mu roku.
se za tím spousta práce, invence
a hlavní je jít pořád dopředu a ne- A kdy se zajedeme podívat
bát se změn a nových výzev. Při- na Charvátskou ulici?
Už teď na jaře. Komplettom všem nezapomínat používat
ní rekonstrukce sportovního
zdravý selský rozum.
střediska ve Výškovicích s beachJako v případě Železňáku a no- volejbalovým a multifunkčním
hřištěm s umělým povrchem,
vého náměstí?
I jako v tomto případě. Buduje- horolezeckou stěnou i moderním
me nové bezbariérové centrum, sportovním zázemím spěje do ﬁdopravně perfektně dostupné, nále. Vidíte, ještě loni na jaře byl
s novými příležitostmi obchod- objekt v hrozném technickém staními i společenskými. V polovině vu, kromě obvodových stěn nezůbřezna jsme předali staveniště, stalo z původní budovy prakticky
máme za sebou první jednání se nic. Výsledek je úžasný. Něco pozhotovitelem a začínáme. Přípra- dobného zatím nemáme. Zajímá
vy trvaly tři a půl roku, z toho dva vás, jak to tam dnes vypadá?
roky jsme jednali o mimoúrovňovém přechodu pro chodce. To Určitě. Ráda středisko navštíse nepodařilo, musíme zachovat vím. Děkuji.
stávající podchod. I ten budeme
(maj)

Kontroly na Čujkovově ulici
byly úplně první. Brzy tam prý
vznikne bydlení pro seniory. Co
je na tom pravdy?
Všechno. (smích) Potřebujeme pro naše starší spoluobčany
slušné a cenově přijatelné bydlení. Stárneme a ne všichni senioři
chtějí bydlet ve velkých bytech.
Proto jsme na Čujkovově ulici vyčlenili šestipodlažní dům, ve kterém vybudujeme 86 menších bytů
2+kk plus 4 bezbariérové. Celý
objekt bude pod kamerovým dohledem a v přízemí bude nepřetržitě fungovat recepce. Lidé starší
65 let najdou v nabídce i balíček
se sociálními službami. Byty,
které se uvolňují, neobsazujeme
s ohledem na chystanou rekonstrukci. Pro stávající nájemníky
se nic nemění. Dokončujeme dokumentaci, letos chceme vybrat
zhotovitele a věřím, že v příštím
roce už tam budou senioři spokojeně bydlet.

Buď jak buď, obecní byty jsou
většinou ve staré sídlištní zástavbě. Úklid a kamery nejsou
samospasitelné.
To neříkám. Pořád je co dělat
a nepřestáváme na tom pracovat.
Po mnoha letech budeme pokračovat ve výměně bytových jader.
Zhruba ve 2300 bytech existují
ještě stará umakartová jádra.
Absolutně neutěšený stav! Tato
situace vůbec nekoresponduje
s naším záměrem mít moderní Kde berete všechny nápady?
V terénu, chodím mezi lidi
bytový fond odpovídající standardům 21. století. V tomto jsme a poslouchám, co říkají, co chtějí,
co by jak udělali… Shodou okolpořád nějakých 25 let zpátky.
ností to byli starousedlíci z Čujkovovy ulice, kteří mě upozornili
Co s tím?
Připravujeme postupnou vý- na šílenosti, které zažívali s neměnu nevyhovujících jader tam, přizpůsobivými občany. Od stolu
kde je to technicky možné. Ne v kanceláři se toho dozvíte o provšude budeme moci z důvodu sta- blémech ostatních minimálně.
tiky domu k vyzdění přistoupit. Jih má potenciál. Lidé i u nás
Současné stavební technologie chtějí bydlet jinak, žít ve městě
ale umožňují i jiné postupy po- moderním, kompaktním, možná

nemovitosti.ovajih.cz
Aktuální nabídka pronájmu
obecních nemovitostí
v Ostravě-Jihu
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Nový ročník projektu Společně tvoříme JIH!!! je tady
 Právě jsme na začátku nového ročníku projektu Společně tvoříme JIH!!! Pro vaše nápady máme i letos připraveno
celkem 7 milionů korun. Získáváte tak možnost aktivně se
zapojit do rozhodování o části ﬁnančních prostředků z rozpočtu obvodu - jedná se o tzv. participativní rozpočet.
Důležité je také doložit podporu
dalších 15 obyvatel prostřednictvím podpisového archu. Tištěný
formulář pak najdete v květnových Jižních listech. Příjem projektů bude probíhat až do konce
června. Své návrhy můžete zatím
konzultovat s koordinátorkou
Kateřinou Hrňovou.
Formuláře se nebojte, pokud
budete potřebovat poradit s cenou
návrhu nebo třeba vlastnictvím
pozemku, jsme vám samozřejmě
JAK TO CELÉ PROBÍHÁ?
k dispozici. Důležité je dobře si
1. Nápady, informace a konzul- promyslet svůj návrh, ať víme, s jakými jednotlivými položkami pak
tace
Na jaře je prostor pro vaše prv- u stanovení ceny budeme pracovat.
ní myšlenky a nápady. Stačí, když
si budete všímat svého okolí a tře- 3. Posouzení návrhů (červenec
– srpen)
ba natrefíte na něco, co vám tady
Léto opět na radnici věnujeuž delší dobu chybí a mohlo by
ulehčit nebo zpříjemnit váš život. me formální a technické analýze
Na malých věcech záleží, protože návrhů. Pokud bude potřeba,
dohromady dělají celek. Své ná- budeme vaše návrhy s vámi blíže
pady s námi můžete konzultovat konzultovat.
na veřejných setkáních nebo pří4. Prezentace návrhů, které
mo s koordinátorkou.
postoupí do hlasování (září
Nemáte zrovna žádný nápad
– říjen)
na změnu, ale myšlenka Společně
V průběhu září a října vám je
tvoříme Jih se vám líbí a chcete ji
podpořit? Šiřte informace mezi prezentujeme například na insvé sousedy a známé, třeba právě formačních panelech na různých
oni ten nápad mají, tak dejte hla- místech a akcích v obvodu (Slavnosti Jihu, Svatováclavské slavvy dohromady!
nosti atp.)
2. Podávání návrhů (květen –
5. Hlasování (říjen – listopad)
červen)
Společně se pustíme do hlasoOd 1. května bude na těchto
stránkách k dispozici elektronic- vání a vybereme tak ty nejzajíký formulář k vyplnění. Přiložit mavější projekty, které v průběhu
musíte také ilustrační obrázek, roku 2018 zrealizujeme. Termín
fotograﬁi nebo nákres místa. hlasování včas upřesníme.

Své návrhy můžete konzultovat s koordinátorkou Bc. Kateřinou Hrňovou na e-mailu:
katerina.hrnova@ovajih.cz
a tel.: 720 952 981.
Kompletní informace k participativnímu rozpočtu na Jihu
najdete na www.spolecnetvorimejih.cz. Pravidelné aktuality
můžete sledovat na facebookové
stránce facebook.com/spolecnetvorimejih.cz.

SCHODY PRO POSTIŽENÉ na Lumírově ulici ve Výškovicích jsou prvním
realizovaným projektem letošního roku. Sloužit mají především hendikepovaným obyvatelům domu, kteří používají berle. Schodiště jim tak
FOTO / KATEŘINA HRŇOVÁ
zkrátí cestu domů z parkoviště.

6. Realizace těch návrhů, které získají podporu obyvatel,
proběhne v průběhu roku
2019/2020.
Jak bude probíhat hlasování
a co je k tomu potřeba?
Hlasování o návrzích proběhne
na podzim, přesný termín teprve
stanovíme. Všichni hlasující budou mít k dispozici pozitivní a záporné hlasy v poměru 2:1 napříč
všemi návrhy ve 4 částech - Dubina

a Bělský Les, Hrabůvka, Výškovice
a Zábřeh. Hlasování bude probíhat
pouze elektronickou formou, opět
s možností hlasovat osobně na Informacích radnice Ostravy-Jihu,
s pomocí našich zaměstnanců.
Zajímá vás obecně téma participativního rozpočtu? Doporučujeme
www.participativni-rozpocet.cz,
kde naleznete spoustu informací
o participativním rozpočtování,
zapojených městech v ČR i zahraničí a také metodiku.
(kh)
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Sdílená kola budou i na Jihu

KRÁTCE

Senior expres
má dva roky

 Po úspěchu v centru města budou také v našem obvodu jezdit sdílená kola.
zovateli – společnosti nextbike,
za každou výpůjčku kola necelých 10 korun. Město předpokládá, že za osm měsíců provozu kol
tak zaplatí přibližně 4,5 milionu
korun.
Kola budou moci uživatelé
odkládat do cyklostojanů také
v dalších městských obvodech
– Moravská Ostrava a Přívoz,
Slezská Ostrava, Mariánské
Hory a Hulváky, Vítkovice, Poruba a Hošťálkovice. V celé Ostravě
se tak předpokládá až 200 stanic
s bicykly.
Kola se budou odkládat buď
do trojstranů, které jsou mobilní
a budou umístěny vždy minimálně dva vedle sebe, nebo do jednoduchých stojanů instalovaných
na pevno podle potřeby a prostorových možností dané lokality.

Městský obvod pro tuto službu
připravuje zřízení 23 nových stanovišť, která budou rozmístěna po celém území obvodu, současně bude
do systému tzv. bikesharingu zařazeno také 13 stávajících stojanových
hnízd. Lokality pro umístění stojanů byly vytipovány s ohledem na vedení cyklostezek a také u dalších
míst a budov, které mohou představovat zdroj či cíl pro cyklisty.
Statutární město Ostrava,
které službu zajišťuje, počítá, že
kola budou jezdit po ostravských
ulicích od dubna do 30. listopadu.
Jak ukázal pilotní projekt, o sdílená kola byl loni velký zájem –
16 tisíc uživatelů na nich ujelo mít 3 rychlostní převody a prakpřes 130 tisíc kilometrů.
tický košík v přední části kola.
Prvních 15 minut výpůjčky
Jak to funguje
bude zdarma a dalších 45 minut
Cyklistům budou k dispozici nebude stát více než 25 korun.
kola městského typu s nízkým Město pro zachování ceny příznástupem, nově budou všechna nivé pro uživatele zaplatí provo-

(sed)
FOTO / ARCHIV

Jubilant z Jihu oslavil neuvěřitelných 103 let
Neuvěřitelných 103 let oslavil 20. března v DPS Čujkovova
Jan Gomola. Ve výtečné kondici
a s úsměvem přijímal gratulace
nejen od svých blízkých, ale také
od vedení městského obvodu
v čele se starostou Martinem Bednářem a náměstkem ostravského
primátora Zbyňkem Pražákem.
Jan Gomola pochází z Dolní
Lomné, kde vyrůstal společně s pěti
sourozenci. Vyučil se malířem.
V době 2. světové války bojoval jako
voják wehrmachtu. Své vzpomínky
na toto období sepsal do knihy Objevil jsem Katyň, která vyšla v roce
2009. Do roku 1957 byl zaměstnán
jako stavbyvedoucí, poté musel z politických důvodů zaměstnání opustit
a nastoupil na šachtu. S manželkou
Redakce Jižních listů se připo- rozhovor s panem Gomolou najdevychovali dvě dcery, dnes se raduje juje s přáním pevného zdraví a op- te na webu historie.ovajih.cz. (šz)
z 5 vnoučat a 3 pravnoučat.
timismu do dalších let. Inspirující
FOTO / JIŘÍ URBAN

Přesně dva roky uplynou
4. dubna od chvíle, kdy vyjelo
první auto Senior expresu Jih.
Zvýhodněnou dopravu pro seniory starší 77 let trvale bydlící
na Jihu zajišťuje radnice. Průkazku si doposud vyřídilo 1380
občanů z téměř 6500 oprávněných uživatelů. „Starším lidem
můžeme alespoň 4 x měsíčně
zjednodušit cestování po celé
Ostravě,“ říká místostarostka
Markéta Langrová. (gg)

Stavění májky
Symbol květnových dní
a lásky – májka, se bude v Ostravě-Jihu stavět Stavění májky
před KD K-TRIO se koná 30. 4.
od 15h. Program: soutěže pro
děti, 15.00 klaun Hopsalín,
16.00 dětský folklórní soubor
Holúbek, 16.15 Iršava, 17.00
Duo Rozmarýn, 17.30 stavění
májky. O postavení májky se
postarají místní hasiči. (sed)

Pozvánka
na Febiofest
I v Ostravě budou v dubnu
lidé moci po dva dny zhlédnout čtyři ﬁlmy uvedené
na letošním Mezinárodním ﬁlmovém festivalu Praha neboli
Febiofestu. V kině Art se budou
9. dubna promítat snímky Dokážete mi kdy odpustit? (16.00)
a Zraněná srdce (19.00), o den
později ﬁlmy Ostrým nožem
(16.00) a Gloria Bell (19.00).
„Febiofest podporujeme od samého počátku. Věříme, že se
nám podaří, aby se ﬁlmy z přehlídky promítaly příští rok také
v našem kině Luna,“ řekla místostarostka Hana Tichánková.
(sed)

Na jarní čištění místních komunikací upozorní značky
 V průběhu měsíce dubna a května bude v městském
obvodu Ostrava-Jih probíhat rajonové čištění místních
komunikací po zimním období.
Obdobně jako v předchozích
letech budou čištěné zóny označeny 7 dní před samotným čištěním přenosným dopravním
značením zóny zákazu zastavení
s vyznačeným termínem realizace
čištění, popř. dopravní značkou B
28 „Zákaz zastavení“ a dodatkovou tabulkou s vyznačením termí-

ním vozidel občanů jedné lokality.
Termíny čištění dle harmonogramů se mohou nepatrně změnit, a to
zejména v důsledku nevhodných
klimatických podmínek, např. intenzivních dešťových srážek.
Čištění bude probíhat v součinnosti s Městskou policií Ostrava, a to jak před jeho zahájením,
kdy bude policie jednotlivé ulice
projíždět a dostupnými způsoby
upozorňovat na nutnost vyklizení
prostoru, tak i v průběhu samotné-

nu realizace. V uvedeném termínu
nebude možné na dotčených místních komunikacích vozidla odstavovat. Čištění bude probíhat dle
odsouhlaseného harmonogramu,
který je koncipován tak, aby nebylo prováděno současně ve dvou
sousedících lokalitách a došlo tak
k omezení komplikací s parková-
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ho čištění z důvodu řešení odstavených vozidel na komunikacích.
Další informace k rajonovému čištění budou k dispozici
na webových stránkách městského obvodu a také facebooku.
Prosíme občany o respektování
příslušného dopravního značení, tak aby čištění proběhlo bez
komplikací, ke všeobecné spokojenosti a v požadované kvalitě.
Daniel Jeřábek, vedoucí odboru
dopravy a komunálních služeb

www.ovajih.cz
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Poslanci a starostové se sjeli do Ostravy, aby
na Jihu diskutovali o ubytovnách a inkluzi
 Poslanci zvolení za Moravskoslezský kraj a starostové ostravských městských obvodů se ve středu 27. února sjeli na radnici Jihu, aby tam diskutovali o zneužívání sociálního systému, situaci kolem ubytoven a problémech s inkluzí ve školách.
ze ve školách, které nastínila místostarostka pro oblast školství
Dagmar Hrabovská.
Poslanec Aleš Juchelka předpokládá, že pomůže sloučení
příspěvků a doplatků na bydlení,
nastavení přísných hygienických
norem ubytoven, živnostenské
oprávnění k pronajímání více
než tří bytů, školní docházku
dětí spojit s vyplácením dávek či
zvýšit vymahatelnost práva při
rušení nočního klidu. Všechna
tato opatření jsou podle Juchelky
v legislativním procesu a jejich
reálný dopad by se mohl projevit
do konce příštího roku.
(gg)

S patnácti starosty městských
obvodů si vyměnilo názory pět
poslanců – Andrea Babišová,
Zuzana Ožanová a Aleš Juchelka z ANO, Lukáš Černohorský
od Pirátů a Leo Luzar z KSČM
(účast přislíbili Josef Bělica
z ANO a Lubomír Volný z SPD,
nicméně nakonec se na setkání
nedostavili).
Setkání iniciované Sborem starostů moderoval starosta Martin Bednář. Zazněly názory, že
sociální dávky by měli dostávat
opravdu potřební, handicapovaní
a senioři. Zmíněny byly problémy s nepřizpůsobivými žijícími
v ubytovně i problematika inklu-

FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

Veřejné projednání projektu Regenerace Hrabůvky
Radnice připravuje revitalizaci
rozsáhlého prostoru od nákupního střediska na Horní ulici, přes
ﬁnanční úřad, podél celé ulice
Dr. Martínka až ke kostelu. Celá
proměna proběhne v 5 etapách.
Jednotlivé etapy jsou v různých
fázích připravenosti a realizace.
V minulosti již proběhla výstavba
nového parkoviště za poliklinikou, nyní začínají stavební práce
na náměstí Jih. Na prostor před
poliklinikou se bude zadávat prováděcí projektová dokumentace,
navazující projekt „Jezírko“ je
ve fázi studie, na kterou plynule
navazuje projekt Zeleň Savarin,

Protidrogový vlak opět varoval

kde předpokládáme realizaci
v tomto, nejpozději příštím roce.
Tímto vás zveme na veřejné jednání s občany obvodu k celému
projektu. Bude se konat 17. dubna v 18 hodin v kulturním domě
K-TRIO.
Máte jedinečnou možnost se
k celému záměru vyjádřit, dát své
náměty a získat další informace.
Výstup z tohoto projednání bude
mimo jiné dále použit jako podklad k tvorbě připravovaného
„Strategického plánu městského
obvodu“. Garantem setkání bude
Jan Dohnal, místostarosta pro
strategický rozvoj.
(red)

Žáci devíti škol na Jihu opět mohli projít protidrogovým vlakem, a to
díky radnici Jihu, která zaplatila
i odpolední vstup dospělým obyvatelům Jihu. Během 90minutového
programu se děti staly účastníky
dopravní nehody, kterou způsobil
zdrogovaný řidič, mohli posedět
ve vyšetřovací místnosti policie
nebo nahlédli do obydlí narkomanů. „Protidrogový vlak je z mého

pohledu jedinečný protidrogový
program, který velice zajímavým
interaktivním způsobem vtahuje
žáky druhého stupně do reality
takovým způsobem, že si opravdu uvědomí, co vše se může stát,“
uvedla místostarostka pro oblast
školství Dagmar Hrabovská, která
Revolution Train se školáky také
navštívila.
(sed)
FOTO / GABRIELA GÖDELOVÁ

Chystá se Luční půlmaraton
Také letos se na Jihu poběží Luční půlmaraton, a to konkrétně
30. dubna. Běžci vyrazí na trať v 17 hodin z parkoviště u Decatlonu.
Nad během vzal záštitu starosta obvodu Martin Bednář. Zájemci se
mohou přihlásit na webu www.lpmo.cz.
(sed)

Radnice zavedla pravidelné domovní schůze v domech pro seniory
 Od března mohou nájemci bydlící v domech s pečovatelskou službou v Zábřehu nebo v seniorských bytových
domech v Hrabůvce využívat k řešení svých problémů
pravidelné domovní schůze.
Konat se budou každých
čtrnáct dní za přítomnosti zaměstnanců úřadu. Lidem ušetří
cestování na radnici.
„Cílem je usnadnit lidem komunikaci s naším úřadem. Jsem
si vědoma, že pro řadu našich ná-

i sociálního odboru přebírat konkrétní podněty a následně informovat o jejich řešení,“ vysvětlila
místostarostka městského obvodu Markéta Langrová.
Domovní schůze budou probíhat v domech s pečovatelskou
službou na ul. Horymírova a v bytových domech pro seniory na ul.
Odborářská a Horní, v rámci kterých spravuje městský obvod 333
bytových jednotek.

jemců je cestování na radnici složité např. ze zdravotních důvodů.
Proto zavádíme pravidelné domovní schůze, na kterých budou
vždy zástupci odboru bytového
a ostatního hospodářství, odboru
dopravy a komunálních služeb
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První domovní schůze, která
proběhla v domě s pečovatelskou
službou na ul. Horymírova 15. března, se zúčastnili rovněž místostarostové, do jejichž gesce příslušné
odbory spadají. Kromě Markéty
Langrové na místě diskutovali s nájemci také místostarostové Jan
Dohnal a Zdeněk Hűbner, který nájemníkům mimo jiné řekl: „Chceme
řešit problémy k vaší spokojenosti,
pak budeme i my spokojeni.“ (gg)

AKTUÁLNĚ

V obvodu vzniknou třídy pro nadané děti
 Dvě třídy pro talentované žáky otevře v září ZŠ Chrjukinova v Ostravě-Zábřehu. Škola jim nabídne nadstandardní
vzdělávací program, aby podpořila jejich nadání. Vedle
technického a přírodovědného talentu se zaměří i na rozvoj
cizích jazyků.
Ostravský magistrát dává každý rok 40 milionů do dotačního
projektu Talent Management,
který podporuje místní školky,
školy i další vzdělávací instituce.
Program má mezi dětmi vyhledávat ty nadané a jejich talent pak
dále rozvíjet.

dětí, které učí ve třídě,“ upřesnila
učitelka ZŠ Chrjukinova Renata
Fryčková.
Díky programu mohou nadaní
studenti navštěvovat speciální
hodiny. V září pak mají na této základní škole vzniknout dvě třídy
pro nadané, kde by měl být menší počet žáků a budou umístěny
v klidovém prostoru školy.
„Do výuky budou zařazeny moderní metody, jako mobilní tabletová
učebna pro kvalitnější individualizaci, zapojení rodilých mluvčích do
výuky cizích jazyků, činnostní uče-

Učitelé nebo lektoři tak nejdřív
musí projít metodickým školením
na pozici koordinátor nadání, kde
se naučí, jak talenty mezi dětmi
vyhledávat. „Oslovujeme učitele odborných předmětů – fyziky,
matematiky, chemie, přírodovědy,
přírodopisu, a oni vybírají z těch

Jih se bude zase uklízet. Přidáte se?

KRÁTCE

 K celorepublikové výzvě Ukliďme Česko se přidala radnice Jihu i některé organizace.
Od roku 1993 probíhá úklid v rámci celosvětové kampaně Clean up the World
Úklid Hrabůvky se chystá na
5. dubna a organizuje ho Klub seniorů ve spolupráci s Úřadem
městského obvodu Ostrava-Jih.
Sraz dobrovolníků je ve 13 hodin
před radnicí Jihu, zájemci se mohou nahlásit u Šárky Zubkové na e-mailu sarka.zubkova@ovajih.cz
nebo telefonním čísle 599 430 138.
„Prosíme dobrovolníky, aby si
přinesli pracovní rukavice, a těšíme se na všechny, komu není čistota našeho obvodu lhostejná,“
říká Šárka Zubková.
O den později, 6. dubna, se do úklidu zapojí také členové ZO Českého
svazu ochránců přírody Alces.
„Naše organizace již šestým
rokem provádí jarní i podzimní
úklid potoka Zábřežka. Letos
máme zase slíbenou významnou
pomoc při úklidu, a to členy Sboru dobrovolných hasičů ze Zábřehu. Sraz účastníků je na zastávce
MHD Pískové doly a uklízet se

Výšlap na Ondřejník
Klub seniorů organizuje
tradiční prvomájový výšlap
z Frýdlantu nad Ostravicí
na Ondřejník. Sraz je ve státní
svátek 1. 5. v 8.20 hodin na nádraží Ostrava-Vítkovice, odkud vlak odjíždí v 8.35 hodin.
„Dodržíme tradici polibku
pod rozkvetlou třešní,“ láká
za organizátory Šárka Zubková.
(red)

Máte zájem o Řecko?
FOTO / ARCHIV ALCES

Do úklidu 17. dubna se pustí
také zaměstnanci Kulturního
zařízení Ostrava-Jih. Podle sdělení Zuzany Šajtarové se zaměří na vyčištění prostoru kolem
kulturního domu K-TRIO, kina
LUNA a před Komorním klubem.

bude okolí Zábřežky. Rádi mezi
sebou uvítáme i ty, kterým není
lhostejno, jak vypadá příroda,
když se ztratí sněhová pokrývka
a ukáže se spousta odpadů, tak
jak to vidíme každým rokem,“
uvedl předseda ZO ČSOP Alces
Jan Mayer.

(sed)

Ostrava chystá výrazné omezení hazardu
Vedení ostravského magistrátu
chystá další výrazné omezení hazardu. Ve městě by do budoucna měla
být povolena pouze živá hra v kasinech, tedy ruleta a karetní hry. Text
celoměstské vyhlášky už v březnu
schválilo zastupitelstvo Jihu.
První omezení hazardu se datuje od roku 2015. Obecně závazná vyhláška nabyla účinnosti
dne 1. 1. 2017 a jsou v ní vymezena místa, kde lze povolit hazard
v rámci města Ostravy. „V městském obvodě Ostrava-Jih taková
místa určená vyhláškou nejsou,
tudíž na celém území městského
obvodu Ostrava-Jih nelze povolovat umístění výherních hracích

ní, exkurze a besedy s odborníky
z praxe,“ uvedl ředitel školy Chrjukinova Vladimír Durčák.
Výuku škola doplní o zájmové
kroužky, které budou zaměřeny
na zlepšení logického myšlení
žáků, badatelské pokusy a přírodovědná odpoledne.
„Je to dobrá zpráva nejen pro
děti a jejich rodiče, ale také pro
náš městský obvod. Talentované
děti už nemusejí za vzděláním
jezdit do jiných částí Ostravy,“
uvedla místostarostka pro oblast
školství Dagmar Hrabovská. (sed)

kusů VHP v asi 70 provozovnách,“
doplnila Tichánková.
Povolování provozu jiných
technických herních zařízení vykonávalo Ministerstvo ﬁnancí ČR
(dále jen „MF ČR“). „Bohužel
v některých provozovnách mohou
stále ještě taková zařízení fungovat, jelikož vydaná povolení MF
ČR jsou stále platná, nejdéle však
do konce roku 2019. Podle nám
dostupných informací z MF ČR
by se mělo takovýchto zařízení
nacházet v našem obvodu k 27. 2.
2019 - 117 kusů,“ vysvětlila Hana
Tichánková. Počátkem roku 2017
to bylo cca 700 kusů, koncem roku
2018 už jen 119 kusů.
(sed)

přístrojů ani jiných podobných
herních zařízení,“ uvedla místostarostka Hana Tichánková.
Podle ní je třeba rozlišovat
mezi výherními hracími přístroji,
tzv. VHP, a jinými technickými
herními zařízeními.
Povolování VHP měl ve své
kompetenci ÚMOb Ostrava-Jih. U všech výherních hracích
přístrojů umístěných na území
obvodu vypršela lhůta pro povolení nejpozději dne 31. 12. 2016.
„Za celou éru povolování VHP
za strany úřadu se jednalo o nejvíce 900 kusů, postupně se jejich počet snižoval na cca 500 a ke konci
tohoto období to bylo již cca 260
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Zájemci o Řecko a řeckou
kulturu v našem městě nemusejí jezdit přímo do této
krásné země, ale informace
mohou získat i v Řecké obci
Ostrava. Tato nezisková organizace sdružuje hlavně Řeky
žijící v Ostravě a okolí, jejich
potomky, partnery, ale také
příznivce Řecka, řeckého jazyka a kultury. Organizace sídlí
v Porubě na ulici L. Podéště
1883/5, má své webové stránky (www.reckaobecostrava.
cz) a pro své členy organizuje
spoustu zajímavých akcí včetně výuky řeckého jazyka. (sed)

Úspěšný start
Kulturní zařízení Ostrava-Jih získalo jako první pobočka v České republice ocenění
za intenzivní rozvoj a kvalitu
poradenských služeb. „Vážíme si ocenění, které jsme získali za úspěchy naší pobočky
v roce 2018. Motivací nám
jsou samozřejmě klienti, kterých k nám přichází pro odbornou radu, Senior Pas nebo
nabídku volnočasových aktivit
stále více a více,“ říká Zuzana
Šajtarová, manažerka Senior
Pointu Ostrava-Jih.
(lm)

www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

Senioři, pozor na telefonující vnuky!
 Policie letos zaznamenala v regionu 16 skutků podvodů
spáchaných na seniorech. Nejčastější legendou jsou opět
volající „vnuci.“
„Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se představí jako váš příbuzný a požaduje
půjčení peněz, například sděluje,
že se stal účastníkem dopravní
nehody, má různé problémy a potřebuje ﬁnance na právníka, požadavek neakceptujte a zásadně
peníze nepředávejte neznámým

lidem,“ uvedla tisková mluvčí policie Daniela Vlčková.
Radí, aby si senioři situaci ověřili zpětným telefonátem u svých
blízkých, zda skutečně volal člen
rodiny. „Peníze neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby
volající „příbuzný“ tvrdil, že
nemůže dorazit a že peníze nut-

ně potřebuje, proto posílá jiného člověka, peníze neznámému
člověku nepředávejte. Neznámé
osoby nepouštějte do svých příbytků. Událost sdělte policistům
na lince 158,“ zdůrazňuje Vlčková.
Policie vyzvala, aby blízké osoby opět připomenuly svým seniorům, jak se chovat v podobné
situaci. Díky informovanosti se
zvyšuje počet oslovených seniorů, kteří na falešné vnuky nena-

letěli a událost oznámili policii.
V loňském roce policie v regionu
prověřila 56 trestných činů podvodů spáchaných na seniorech.
Nejčastěji užili pachatelé právě
legendy „vnuk“, a to celkem v 25
případech (peníze vydali senioři
„jen“ ve třech případech, škoda
na majetku přesáhla 500 000
korun). Pokud by senioři vydali
peníze ve všech 25 případech,
škoda by přesáhla 2 290 000 korun.
(sed)

Výzvy mířící do Zábřehu-Družstva Studenti získávají praxi díky stážím
Městský obvod Ostrava-Jih adrese petr.prendik@ovajih.cz, v Kulturním zařízení Ostrava-Jih
i nadále plánuje pokračovat který publikaci připravuje.
ve vydávání nových publikací.
Tou největší bude letos kniha
nesoucí pracovní název Zábřeh-Družstvo: zahradní vilová čtvrť
uprostřed Ostravy. Pokud jste
byli nebo jste obyvateli této části obvodu, máte z této lokality
historické snímky, pohlednice,
předměty trojrozměrné povahy
či vlastní vzpomínky, kontaktujte
prosím kronikáře městského obvodu Petra Lexu Přendíka na tel.
č. 605 292 238 nebo na e-mailové

„Občané mohou poskytnout
ten nejcennější podíl na knize
– a to jsou vzpomínky a snímky
z rodinných alb, které žádný archiv nenabízí. Kniha tak dostane
lidské příběhy. Proto budu velice rád, pokud zájemci sdělí své
vzpomínky, zapůjčí své materiály
k digitalizaci a budou se tak podílet na vzniku díla, které bude mapovat historii Družstva od roku
1921 po současnost,“ vyzval kronikář.
(pp)

Školáci vyrazí za čistým vzduchem
Žáci mateřských a základních škol z obvodu
vyrazili do čistého prostředí Beskyd a Jeseníků.
Díky dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši téměř 489 tisíc korun se 104 žáků a učitelů ZŠ Volgogradská 6B vydalo
do Zlatých Hor v Jeseníkách. Dalších 10 škol z Jihu obdrželo příspěvek od Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší zřízeného statutárním městem Ostrava, a to v celkové výši cca 9,6 milionu korun.
„Jsme rádi, že školy o tyto příspěvky žádají, protože pro mnohé rodiny
by pobyty v přírodě byly nad jejich ﬁnanční možnosti. Dotace z kraje
na jednoho žáka činí 400 korun na den při 12denním pobytu a z města
6000 korun na 14denní pobyt,“ uvedla místostarostka pro oblast školství Dagmar Hrabovská.
(sed)

 Kulturní zařízení Ostrava-Jih pomáhá žákům a studentům
získat praxi v oboru, který studují na střední či vysoké škole.
„Získat praxi v oboru je dnes
velmi složité. Když se podíváte
na nabídku práce na internetu,
tak ve většině případů je jedním
ze základních požadavků praxe.
A kde ji mám vzít čerstvě po škole?“ říká jeden ze stážistů.
Kulturní zařízení Ostrava-Jih
je otevřená organizace, která využívá příležitosti ke svému dalšímu rozvoji. A neváhali jsme ani
v případě odborných stáží žáků
a studentů ve ﬁrmách. V loňském roce jsme projekt zahájili
společně se dvěma ostravskými
školami. Konkrétně se Střední
školou služeb a podnikání a Ostravskou univerzitou, fakultou
umění.
Čtyři studentky 2. ročníku
Střední školy služeb a podnikání,
budoucí aranžérky, měly možnost pod vedením mentorky, zkušené aranžérky a písmomalířky
paní Marcely Chocenské vyzkoušet si v praxi a za plného provozu

to, co se ve škole naučily. Naši
klienti se s jejich tvorbou mohli
setkat v KD K-TRIO, v kině Luna
i v Komorním klubu, kde tvořily
tematické výzdoby, dekorovaly
sály, salonky i gastro prostory.
V rámci stejného projektu s názvem Odborná stáž žáků a studentů v KZOJ se dva studenti
Ostravské univerzity, fakulty
umění, oboru tvůrčí fotograﬁe
měli možnost realizovat a rozvíjet pod vedením, profesionálního
fotografa a graﬁka Ladislava Máchy vznikla řada zajímavých koláží, fotograﬁí a také Instagram!!!
Projekt hodnotíme jako velmi
úspěšný, a proto v něm pokračujeme i letos. Podporu Moravskoslezského kraje ve výši necelých
300 tisíc korun jsme tentokrát
zacílili do kina Luna a těšíme se
na spolupráci se studentem Vysoké školy báňské – Technické
univerzity.
Zuzana Šajtarová, KZOJ

SLAVNOSTI LUCIE BÍLÁ
LUKÁŠ PAVLÁSEK
JANEK LEDECKÝ
NATY HRYCHOVÁ
XINDL X HELLBELL
HŘIŠTĚ SVAZÁCKÁ OV-ZÁBŘEH 8–9/6/2019
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Investiční akce na Jihu pokračují i letos
 Radnice Ostravy-Jihu pokračuje v investičních akcích
do školských zařízení, bytových domů i komunikací.
Od konce loňského roku mohou
žáci ZŠ a MŠ Volgogradská využívat rekonstruované hřiště na volejbal, nohejbal, streetball a malou
kopanou. Obvod za povedenou
přestavbu a rozšíření původního
hřiště zaplatil 2,6 milionu korun.
Letos v lednu byla zahájena
rekonstrukce pavilonu tělesné
výchovy na ZŠ Srbská. Práce by
podle smlouvy měly trvat tři měsíce

také dveře,“ uvedl vedoucí odboru
investic Stanislav Šplíchal.
„Podpora vybavení škol a školských zařízení patří k dlouhodobým
záměrům vedení městského obvodu. Věříme, že rekonstruované hřiště
i tělocvična přispějí k rozvoji talentovaných žáků,“ uvedla místostarostka Dagmar Hrabovská, která má
problematiku školství na starosti.
Zateplení půdy, oprava střechy
a výměna střešní krytiny několika bytových domů na ulici Zlepšovatelů během března dospěla

a radnice za ně zaplatí zhruba 10,8
milionu korun. „V rámci celkové
rekonstrukce se zateplí fasáda, vymění okna, opraví betonové plochy
před vstupem, udělají se nové okapové chodníky a natřou se zámečnické prvky na fasádě. V interiéru
dojde k výměně elektroinstalace,
zdravotechniky a s tím souvisejícím opravám obkladů, dlažeb, omítek, výmalby a budou vyměněny

do fáze vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Obvod
na tuto velkou investici vyčlenil
částku 18,5 milionu korun.
Připravuje se také dokončení
rekonstrukce autobusové smyčky ulice Klášterského. „Jedná se
o propojení chodníku z již realizované investiční akce a chodníku u stávající komunikace ulice
Špilarova. V současnosti probíhá
územní řízení, realizaci očekáváme v letošním roce,“ vysvětlil
Stanislav Šplíchal.
(sed)

Hřbitovní správa se přemístí
Kromě MISS Babči se v letošním
do budovy radnice ve Vítkovicích roce hledá Ostravský Štramák
Od 1. dubna letošního roku
bude správa hřbitova ve Vítkovicích přemístěna do budovy radnice městského obvodu Vítkovice.
Nově si tam lidé budou moci vyřídit veškeré záležitosti týkající se
agendy spojené s užíváním hrobových míst na úřadě MOb Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, 703 00
Ostrava-Vítkovice, odboru komunálních služeb, dopravy a hřbitov-

 O novou kategorii určenou seniorům se letos rozšíří oblíbená soutěž MISS Babča. Zapjit se do ní budou moci také muži.

ní správy, kancelář č. 109. Jedná
se například o uzavření, prodloužení nebo ukončení nájemní
smlouvy, úhradu poplatků za užívání hrobového místa, oznámení
a získání souhlasu s prováděním
prací na pohřebišti, výkop hrobu
nebo získání souhlasu s uložením
urny, zakoupení nového hrobového místa nebo úklid a údržbu
pohřebiště.
(red)

„Hledáme jak Miss Babču, tak
Ostravského Štramáka. Hlásit se
mohou seniorky i senioři starší šedesáti let, což je jediné kritérium,“
vysvětluje koordinátorka akce Šárka Zubková z Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih, který soutěž
spolupořádá. Oblíbená akce se
opět uskuteční v DK Akord v Zábřehu a senioři se 18. září utkají
ve třech disciplínách – nejdříve se
představí, pak bude následovat volná disciplína dle vlastní volby, jako
je například zpěv, tanec, přednes,
vyprávění vtipů, ruční práce a podobně. Třetí disciplínou je módní
přehlídka, kdy muži předvedou
něco ze svého šatníku. „Ničeho se
nebojte, poradíme, vyzkoušíme,
stanete se mediálně známou osobností,“ láká Šárka Zubková, která

Záležitosti lze vyřídit v úřední dny:
Pondělí 8.00–12.00 13.00–17.00 hodin
Středa
8.00–12.00 13.00–17.00 hodin
V případě dotazů lidé mohou kontaktovat příslušné referenty správy
hřbitova na tel. čísle: 599 453 138 nebo 599 453 154.
Mimo výše uvedenou agendu lze zastihnout správce pohřebiště na
tel. č. 720 735 344, který bude zájemcům k dispozici přímo na veřejném
pohřebišti, ul. Závodní 758/78, 703 00 Ostrava-Vítkovice, a to:
Pondělí až pátek 7.00–14.00 hodin
Písemné požadavky mohou lidé směřovat na adresu městského
obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 516/1, 703 00 Ostrava-Vítkovice,
tel.: 599 453 111, e-mail: posta@vitkovice.ostrava.cz.

Ostrava-Jih má svůj Moment
Nový charitativní obchůdek
Moment rozšířil v prvním březnovém týdnu nabídku obchodního centra Železňák v Hrabůvce.
Lidé tam mohou nejen levně
nakoupit oblečení, boty, kabelky, sportovní věci, knihy, nádobí
apod., ale do Momentu můžete
přinést přebytky ze své domácnosti. „Vděčně přijmeme věci, které
jsou nepoškozené, čisté a funkční.
Takové, které budeme moci ještě
prodat a které byste v našich obchodech sami rádi našli,“ říká manažerka obchodu Petra Roupová.
Síť dobročinných second handů
Moment vznikla v Ostravě v roce
2012 a od svého založení uvedla
do provozu 10 obchodů na podporu 7 veřejně prospěšných projektů.

Desátý obchod, který v Hrabůvce
vznikl, je věnován ostravské pobočce Společnosti pro ranou péči.
„Naše činnost je založena na principu dárcovství. Lidé do našich
obchodů nosí oblečení a věci z domácnosti, které už nepotřebují, my
je prodáváme a ze zisku ﬁnančně
podporujeme vybrané neziskové
organizace,“ doplňuje zakladatel
společnosti Richard Gazda. Jenom
v loňském roce odvedl Moment na jejich účty částku 1 386 345 korun.
Provoz second-handů má však
i významný environmentální dopad. Použitý textil, který by jinak
končil na skládkách, zde získává svůj druhý život. V roce 2018
se v Momentu prodalo více než
300 000 kusů oblečení.
(sed)
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bude akci se Zdeňkem Kačorem
z Akordu také moderovat.
Zájemci se mohou hlásit u Šárky Zubkové na ÚMOb Ostrava-Jih, budova B, č. kanc. 109, tel.
599 430 138, sarka.zubkova@
ovajih.cz.
(sed)
FOTO / ARCHIV

Informace k volbám do Evropského
parlamentu – voličské průkazy
 Ve dnech 24. a 25. května 2019 se uskuteční volby do
Evropského parlamentu.
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním
okrsku (podle místa trvalého
pobytu), může požádat na ohlašovně Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih, budova A, číslo dveří
025 a 026 o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič
hlasovat v jakémkoliv volebním
okrsku na území ČR
Volič může požádat o voličský
průkaz ode dne vyhlášení voleb,
a to osobně nejpozději 22. května
2019 do 16.00 hodin nebo písemně
tak, aby byla žádost doručena na
adresu Úřad městského obvodu

Ostrava-Jih, odbor správních činností – ohlašovna, Horní 791/3,
700 30 Ostrava-Hrabůvka, nejpozději 17. května 2019 v 16.00 hodin.
Písemná žádost musí být opatřena
úředně ověřeným podpisem voliče
nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail).
Nejdříve dne 9. května 2019
může úřad voličský průkaz předat voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
jej může voliči zaslat.
(red)

www.ovajih.cz
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Žáci základních škol z Jihu změřili své síly
 Již 3. ročník atletických přeborů dětí je úspěšně za námi.
Tradiční závody žáků osmých a devátých tříd ze základních
škol Ostravy-Jihu se konaly 20. března v Atletické hale
města Ostravy a pyšnily se rekordní účastí jedenácti škol.
Bujará atmosféra, kterou vytvořily přes dvě stovky žáků, burcovala závodníky ke skvělým výkonům.
Sportovci porovnali své síly v šesti
disciplínách – běhu na 60 a 600
metrů, skoku dalekém, skoku
vysokém, vrhu koulí a tradiční
štafetě na 4x 200 metrů. Oceněny
byly jak individuální, tak týmové
výkony. Odměnou pro vítěze byly
poháry a medaile, které předával
starosta městského obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář, ředitel ZŠ
B. Dvorského Miloš Kosík a všemi
očekávaná atletická hvězda. Byla jí
bývalá československá reprezentantka, jejíž hlavní disciplínou byl
běh na 400 metrů, Taťána Kocembová provdaná Netoličková. Ta dorazila v doprovodu své dcery, Jany
Slaninové, rovněž úspěšné české
reprezentantky. Setkání s těmito
dvěma hvězdami bylo pro všechny
opravdovým zážitkem.

Na závěr je nutné vyslovit
velké díky Atletickému klubu
SSK Vítkovice, ZŠ B. Dvorského za uspořádání těchto soutěží
a městskému obvodu Ostrava-Jih
za ﬁnanční podporu akce. Otázkou už jen zůstává, na kterého
z úspěšných českých atletů se
můžeme těšit příští rok.
(kk)
FOTO / JIŘÍ URBAN
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Mladí taekwondisté ze Zábřehu zaznamenali úspěch
 Již od roku 1992 v Ostravě-Zábřehu probíhá výuka korejského moderního umění sebeobrany – taekwonda ITF.

OCENĚNÁ Karla Šrubařová a Radim
DANIEL STADTHERR obsadil celkové Hložek.
FOTO / ARCHIV ODDÍLU

ÚSPĚŠNÉ taekwondisty přijal také starosta obvodu Martin Bednář.
FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

Po uzavření základní školy
V Zálomu v roce 2012 se oddíl
Taekwon-Do ITF Ostrava plně
usadil v nepříliš vzdálené základní škole Horymírova. V prostorách dvou tělocvičen tak třikrát
týdně probíhají tréninky dětí od
6 do 14 let. Důraz není kladen
pouze na fyzickou zdatnost, techniky či sebeobranu, ale také na výchovu, morálku a disciplínu.
Dnes však k taekwondu ITF
neodmyslitelně patří i sportovní,
závodní odvětví. Taekwondisté
z celé České republiky na něko-

lika sportovních akcích za rok
testují své dovednosti a poměřují síly. Oddíl Taekwon-Do ITF
Ostrava není výjimkou. Většina
dětí se na závody těší a aktivně se
na ně připravuje. Práce s nimi je
pak o to snazší a z výsledků mají
velkou radost nejen ony, ale i trenéři a rodiče.
Celoroční medailová umístění
v disciplínách technické sestavy
a sportovní boj zaznamenává Žebříček Českého svazu Taekwon-Do ITF. V sobotu 2. března při
zahájení prestižní mezinárodní

7. místo.

FOTO / ARCHIV ODDÍLU

soutěže Czech Open v Nymburku byli slavnostně vyhlášeni nejúspěšnější mladší a starší žáci/
žákyně za rok 2018. Výsledky
byly známy již na konci loňského
roku, proto se zábřežští taekwondisté mohli na tuto událost těšit.
Karla Šrubařová (13 let) zvítězila, stala se tak nejúspěšnější
starší žákyní, Radim Hložek (10
let) obsadil 2. místo mezi mladšími žáky. U Radima je nutno
podotknout, že se mu tento skvělý výsledek podařilo obhájit. Na
2. místě totiž skončil i v roce 2017.

Z vítězství v kopané se radovalo družstvo z Jihu
Deset týmů se 22. února utkalo o pohár starosty Ostravy-Jihu
v 18. ročníku turnaje v halové kopané. Již tradičně se hrálo ve dvou
halách – skupina A ve sportovní
hale Vítkovické střední průmyslové školy v Ostravě-Hrabůvce,
skupina B ve sportovní hale v Ostravě-Dubině.
Po zahajovacím kopu místostarosty Otakara Šimíka patřilo
hřiště týmům pěti ostravských
středních škol, čtyř výchovných
ústavů a odborného učiliště Hlučín. Z vítězství ve skupině A se
radovalo družstvo Střední školy stavební a dřevozpracující ze
Zábřehu, na druhém místě se
umístilo Sportovní gymnázium
Ostrava-Zábřeh a jako třetí se
umístil tým Střední školy společného stravování z Hrabůvky.
Ve skupině B patřilo první místo Diagnostickému ústavu pro
mládež Brno, druhou příčku obsadil Výchovný ústav Střílky a třetí pozici obhájil tým Odborného
učiliště a praktické školy Hlučín.
Diplomy, poháry a věcné ceny
předal ředitel pořádající organizace Pavel Němynář.
(gg)

Důležité je také zmínit umístění
Daniela Stadtherra (13 let), jenž
v kategorii starších žáků obsadil 7. místo. Především zásluhou
těchto tří mladých taekwondistů
závodníků se oddíl Taekwon-Do
ITF Ostrava umístil na celkovém
5. místě mezi všemi zúčastněnými oddíly.
Pro trenéry jsou tyto celorepublikové výsledky velkým zadostiučiněním a impulsem pro další
pestrou práci s dětmi, která jak
vidno má smysl.
Robin Talacek, trenér oddílu
Taekwon-Do ITF Ostrava

První cyklojízda
Moravanu
V
sobotu
6. dubna 2019
připraví nově
uskupený Klub
českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka, z. s., první cyklojízdu vedoucí z Ostravy
do Místku. K jezdcům na historických kolech vyrobených do roku
1990 se mohou přidat i ,,moderní“ cyklisté či koloběžkáři.
Sraz účastníků proběhne v 13.40
hodin u podchodu autobusové
zastávky Benzina. Trasa do Místku měří 18 km, vede nenáročným
rovinatým terénem. V Místku navštívíme zdejší náměstí, řekneme
si něco o historii města a místních
kostelích. Navštívíme také zdejší
posezení u řeky Ostravice. „Počasí je ještě nevyzpytatelné a jízda se
bude konat pouze za příznivého
počasí. Zda opravdu vyjedeme,
sledujte na našich facebookových
stránkách Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka
nebo volejte tel. č. 605 292 238.
V případě nepřízně počasí bude
akce odložena,“ dodává předseda
spolku Petr Lexa Přendík.
(plp)

FOTO / JIŘÍ URBAN
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Školy z Jihu obsadily Jugoslávská se stala
přední příčky v soutěži vítězem Ahol Cupu
 Gastronomická soutěž Ahol Cup se konala 27. února
v Gongu v Dolních Vítkovicích.

Již čtvrtý ročník soutěže
AHOL’s Amazing Race určený
pro žáky základních škol v Ostravě se konal na konci února.
Letošního ročníku s podnázvem
„Heroes Edition“ se zúčastnilo
112 dětí ze 14 různých škol a jako
čestný host se mimo soutěž připojila jedna pražská škola.
Cílem soutěžících bylo prozkoumat nejen dějiny a reálie USA, ale
především svět superhrdinů a padouchů z ﬁlmů, komiksů a pohádek, jako jsou Star Wars, Želvy
Ninja, hrdinové z DC a Marvel
komiksů (např. Superman, Spiderman, Batman), Avatar, Disney
atp. účastníci soutěže předváděli
své znalosti a dovednosti v hádankách, kvízech, soutěžích
a hrách pro skupiny i jednotlivce.
Na tematických stanovištích museli prokázat svou čtenářskou gramotnost, znalosti z dějin, ﬁnanční

gramotnost, fyzickou zdatnost,
schopnost luštit rébusy, a to vše
výhradně v anglickém jazyce.
V soutěži byly velmi úspěšné
školy z městského obvodu Jih,
které obsadily téměř všechny
přední příčky. Na druhém místě
se umístila základní škola Provaznická, v těsném závěsu se jako
bronzová umístila základní škola
Dvorského, pod stupněm vítězů
skončila základní škola Chrjukinova a na pátém místě základní
škola A. Kučery. Soutěž vyhrála
základní škola A. Hrdličky.
Akce se realizovala díky podpoře statutárního města Ostrava.
Záštity nad soutěží udělil tradičně starosta městského obvodu
Ostrava-Jih Martin Bednář. Velké poděkování patří také sponzorům akce.

Tým naší ZŠ Jugoslávské ve složení Natálie Bokolová, Nela Barbušová a Nikol Kotlářová, který se
tentokrát musel vypořádat s dosti
netradičním a také obtížným zadáním soutěžního úkolu. Ten totiž
zněl takto: Vymodelujte z marcipánu výrobky použitelné na dekoraci
dortu na téma „Společnost Makro
v digitální době“ s časovým limitem 30 minut. Hlavními kritérii
pro hodnocení pak byly originalita, pracnost a čistota provedení.
Holky si dlouho lámaly hlavu
s tímto těžce uchopitelným tématem. Nakonec vytvořily na dodaný
korpus dortu dekoraci sestávající
z marcipánových kostiček různých
barev s písmeny a číslicemi jakoby
rozsypané počítačové klávesnice
doplněnou o vlaječku z jedlého papíru s fotograﬁí Makra.

A nejspíš právě tímto originálním
pojetím dekorace, která se výrazně
lišila od všech ostatních dortů s obvyklými čokoládovými polevami
s nápisem Makro, zaujaly odbornou porotu natolik, že jejich dekoraci vyhodnotila jako jednoznačně
nejlepší ze všech soutěžících.
Holky měly z 1. místa obrovskou
radost, kromě poháru pro vítěze
soutěže si odnesly i plnou obrovskou
tašku s různými dobrotami a vitamíny od hlavního sponzora soutěže.
Po tomto mimořádném úspěchu se
tým naší školy určitě zúčastní i dalšího ročníku, na němž jej bude čekat
nesnadný úkol – obhajoba prvenství
z letošního ročníku této gastrosoutěže. Celému týmu gratulujeme
za vynikající reprezentaci naší
školy i našeho obvodu.
Petr Opletal

Darja Pavlisková
FOTO / ARCHIV SOUTĚŽE

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Mateřské a základní školy v našem obvodu zvou na den otevřených dveří
Proč právě MŠ A. Kučery?

Adamusova 7 a Klegova 4

Máte doma dítě předškolního věku a ptáte
se: „Kam ho dáme do školky?“ Nevíte? Poradím vám, proč právě MŠ A. Kučery. Jako
matka a zároveň pedagog jsem měla ve výběru jasno. Neváhala jsem a své dítě jsem
svěřila do péče kolegyním. Jsou to kvaliﬁkované dámy s obrovským srdcem. Upřímným
lidským přístupem, vždy ohleduplné, starostlivé a svědomité. Nabízejí dětem pestrou
škálu činností, organizují divadla, návštěvy
výstav, výlety, lyžařský kurz, chodí s dětmi
plavat a hrát basketbal. Mateřská škola je obklopena obrovskou zahradou, na které se děti
mohou vyřádit. Velkou výhodou je blízkost
základní školy. Díky ní mohl můj malý předškolák cvičit ve velké tělocvičně, hrát si a učit
se na dopravním hřišti. Naučil se výborně
plavat, a dokonce trochu anglicky pod vedením rodilého mluvčího. Základní škola rovněž organizuje nenásilný adaptační kurz pro
předškoláky. A pozor! Výborně u nás ve školce vaří. Proto „Kučerka“. PS: A máme i zajíce,
přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří
dne 10. dubna od 15 hodin. Žaneta Vašíčková

Mateřská škola Adamusova 7 pořádá v úterý 16. dubna den otevřených dveří, a to dopoledne od 10 do 11 a odpoledne od 15 do 16.
Rodiče i další zájemci si mohou prohlédnout
mateřskou školu i zahradu a získat informace.
Den otevřených dveří pořádá i odloučené
pracoviště Klegova 4, a to ve středu 17. dubna dopoledne od 10 do 11 hodin a odpoledne
od 15 do 16 hodin.
(msk)

ZŠ a MŠ Dvorského 1
Základní škola a mateřská škola B. Dvorského 1 zve rodiče a děti na den otevřených dveří,
který se bude konat ve čtvrtek 25. dubna od
8 do 10 hodin. Dětem vezměte do MŠ přezůvky. Přijímáme i děti mladší tří let.
(msd)

MŠ F. Formana
Mateřská škola F. Formana patří k největším ostravským zařízením pro děti předškol-
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ního věku. Tvoří ji devět tříd, z toho čtyři pro
děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
zaměřené především na logopedii.
Dále je zde třída s alternativní Montessori pedagogikou, která spolu s respektujícím přístupem pomáhá dětem objevovat svět kolem sebe
a nalézt v něm své místo. Více pozornosti se soustřeďuje rovněž na poznávání přírody s častými
vycházkami do nedalekého Bělského lesa.
Nezapomíná se ani na nové technologie.
Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními
tabulemi a IT pomůckami. K dalšímu rozvoji
dětem slouží multismyslová místnost - Snoezelen. Školka se také aktivně zapojuje do různých projektů. V uplynulých letech se jednalo
o rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, letos získala školka grant na podporu přírodovědné a technické gramotnosti s názvem
Malý badatel. Probíhá také program Přírodní zahrada – zelená učebna, jehož součástí
je i vybudování zákoutí s přírodními prvky
na školní zahradě.
Nahlédnout do prostor školky a vyzkoušet
některé z nabízených aktivit můžete při dni
otevřených dveří dne 17. dubna v době od
9 do 16 hodin.
Martina Raková

ŠKOLY

Škola doučováním podpořila desítky svých žáků
 Celkem 165 žáků zapojených do doučování, osm pedagogů absolvujících školení zaměřené na inkluzívní vzdělávání,
16 hodin konzultační podpory učitelů. To jsou čísla projektu
Přímá a jasná podpora školské inkluze, otázka školy, rodiny
a okolí, do něhož byla v posledních třech letech zapojena ZŠ
B. Dvorského pod vedením Slezské univerzity v Opavě.
Projekt byl zaměřen především
na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem, to znamená, že
obnášel hlavně doučování těchto
žáků v odpoledních hodinách. De-

váťákům pak program nabídl přípravu na přijímací zkoušky a další
studium na středních školách.
Ředitel ZŠ B. Dvorského Miloš
Kosík byl jako zástupce partnerské

Košařka na Pradědu

i plavecký výcvik v hotelovém
bazénu. Lyžaři si zalyžovali na
sjezdovkách Bohemaland a Andělská hora. Nejkrásnější zážitek
ale máme z lyžování na Petrových
kamenech a výšlapu na Praděd.
Pro velký úspěch i zájem rodičů
už nyní pracujeme na ozdravném
pobytu pro příští rok.
Tereza Petrová

Skvělý úspěch v anglické soutěži
Osmičlenný tým žáků 8. ročníku
ZŠ B. Dvorského si odvezl skvělé
3. místo z anglické soutěže konané
22. února ve střední škole AHOL.
Témata byla DC, Marvel a Disney
hrdinové. „Celé to byla zábava. Plnily se různé úkoly, všechny samozřejmě v angličtině, za které jsme
dostávali hrdinské dolary. Nasbírali jsme jich celkem 570 a to rozhodlo
o našem umístění,“ pochvalovala si

ruje také s Ostravskou univerzitou,
a to především formou přípravy
studentů pedagogiky na učitelskou
praxi – studenti chodí do školy sledovat vyučování a posléze pod odborným dohledem sami učí. Dále
škola poskytuje podporu Středisku
vzdělávání, kdy vypomáhá v oblasti
zabezpečení praxe v mateřské škole
v oboru chůva pro děti.
Výzkum výuky literatury na druhém stupni pak v ZŠ B. Dvorského
prováděla Univerzita Palackého
v Olomouci.
(jg)

Pébéčko na ZŠ Kosmonautů 13
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V březnu se naši žáci 2. stupně zúčastnili ozdravného pobytu v Holčovicích v hotelu
Zlatá Opavice. Kromě učení jsme
s animátory zvládli stezku odvahy, sportovní hry, s učiteli pak
jelení farmu v Dětřichově, ruční
papírnu ve Velkých Losinách,
sestup z Pradědu do Karlovy Studánky, africkou ZOO, diskotéku

organizace pozván na mezinárodní
vědeckou konferenci s názvem Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání,
která se uskuteční 11. dubna v prostorách Fakulty veřejných politik
Slezské univerzity v Opavě.
Jak tato konference, tak celý projekt jsou ﬁnancovány z evropských
strukturálních fondů a ze státního
rozpočtu ČR. Slezská univerzita
není jediná vysoká škola, s níž ZŠ B.
Dvorského spolupracuje. Jakožto
fakultní škola B. Dvorského koope-

soutěž Beatrice Vitoslavská. „Bylo
to super a příští rok jdu rozhodně
znovu,“ doplnila žákyně. „Toto
skvělé umístění v anglické soutěži
nás samozřejmě velmi těší, zvláště
můžeme-li konstatovat, že v posledních letech se pro nás přední
příčky v cizojazyčných kláních
žáků a studentů stávají víceméně
pravidlem,“ sdělila učitelka Hana
Červenková, která žáky vedla. (jg)

Prostřednictvím projektu „Pébéčko“ neboli školní varianty
participativního rozpočtování
vznikla v naší škole „hrací třída“.
Původní myšlenkou hrací třídy bylo vybavení takové místnosti
školy, ve které budou moci žáci
relaxovat v době přestávek. Vítězný projekt našich deváťáků byl
úspěšně zrealizován a třída byla
vybavena televizí, závěsnými
křesly a sedacími vaky. Násled-

ně byl celý koncept hrací třídy
obohacen o nápad dvou žákyň,
shodou okolností hlavních moderátorek projektu, o kulturní
program, odehrávající se zejména o velkých přestávkách. Naše
žákyně s dětmi zpívají populární
písničky a hrají jim k tomu na kytaru a klávesy. Jak ukázaly již první dny, hudba opravdu lidi spojuje
a pomáhá zpříjemnit si den.
Pavel Olšovský

ZŠ Březinova slaví dvě první místa
Významným dnem pro naši
školu se stal 26. únor, kdy se podařilo našim basketbalistům probojovat do okresního kola.
Turnaj se odehrál na ZŠ Dvorského a mezi sebou se utkaly týmy
ze čtyř škol: ZŠ Dvorského, dvě
gymnázia (Hrabůvka a Volgogradská) a naše škola ZŠ Březinova.
První zahřívací zápas se základní školou skončil remízou.
Potom naši kluci pořádně zabrali
a další minuty už byly v naší režii.
Porazili jsme obě gymnázia! Díky
tomu náš tým ve složení Tyrone
D. J., Jonáš V., Matěj P., Tadeáš P.,
Pavel S., Jakub V., Adam L., Da-

niel K. a Tomáš B. postupuje do
okresního kola, kde bude i nadále
bojovat o další postup.
Tím druhým úspěchem byl postup
ﬂorbalových hráčů. Obvodní kolo
sportovní akce Polar Street Hockey
proběhlo 28. února na ZŠ Chrjukinova. S touto vylosovanou školou se
utkal náš tým, tvořený žáky 4. a 5.
ročníku, ve dvou desetiminutových
zápasech. Oba jsme vyhráli s velkou
převahou, a tak zaslouženě postupujeme do okresního kola. Doufejme,
že Ondřej S., Prokop V., Carmen K.,
Arnošt M., Fratišek H. a Jan M. budou i v něm úspěšní.
Všem držíme palce.
(lk)

Žáci a učitelé ZŠ B. Dvorského navštívili Ostravar Arénu
 Základní škole B. Dvorského byla za úspěchy, dobré
výsledky a aktivitu v oblasti vzdělávání, kultury a sportu
nabídnuta možnost seznámit se blíže se zázemím hokejového klubu HC Ridera Vítkovice.
Ve středu 20. února se výběr
žáků druhého stupně v doprovodu ředitele Miloše Kosíka, paní
zástupkyně pro 2. stupeň Vlasty
Krmáškové a dvou učitelů vydal
na asi hodinu a půl dlouhou exkurzi do Ostravar Arény (hokejového zázemí ostravského klubu

Vítkovic, za který hrají i žáci ZŠ
B. Dvorského). „Průvodcem nám
po celou dobu byl prezident hokejového týmu Vítkovic Petr Handl.
Díky němu jsme se dozvěděli řadu
informací, například jak se vyrábí
led, které všechny akce hostí tato
víceúčelová hala, jež v naší repub-

lice nemá konkurenci. Viděli jsme
šatny pro hokejové hráče i úžasnou
testovací místnost pro hokejisty
s pohyblivým pásem pro bruslení,“
uvedla učitelka Pavla Bačovicová.
„Kromě hlavní ledové plochy
jsme viděli také vedlejší tzv. rozcvičovací plochu a atletickou halu s atletickým tunelem. Všechny části
jsou velmi využívané už od brzkých
ranních hodin až do pozdních večerních, jak nám sdělil náš průvodce,“ doplnila učitelka. Vrcholem
prohlídky bylo zhlédnutí hokejo-
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vého zápasu Vítkovic s Chomutovem, se kterým hokejisté Vítkovic
vyhráli vysokým skóre 9:1.
„Jsem velmi rád a potěšen, že
naší škole byla za dobré výsledky
nabídnuta tato možnost a žáci se
mohli seznámit se zázemím Ostravar Arény a nahlédnout za oponu
vrcholového sportu. Věřím, že bychom mohli v budoucnu navázat
na další pěkné akce s hokejovým
oddílem HC Ridera Vítkovice,“
uvedl ředitel ZŠ B. Dvorského Miloš Kosík.
(jg)

www.ovajih.cz

V ČEM BYDLÍME

Naše bytové domy – věžové domy G-OS
 V posledním díle věnovanému konstrukční soustavě
G-OS si po různých typech řadových domů ukážeme věžové
domy. Věžové domy G-OS poznáte podle nízké hloubky
a absence oken na štítových stranách.
Pouze na Jihu
Věžové domy G-OS najdeme
pouze v městském obvodě Ostrava-Jih, nikde jinde v Ostravě ani
zbytku republiky se nevyskytují. Nejviditelnější je soubor pěti
domů na křižovatce ulic Horní
a Plzeňské (v blízkosti radnice
obvodu). Jistě si dobře vybavíte
i dvojici věžáků u tramvajové točny
v těsném sousedství Bělského lesa,
méně na očích je pak další dvojice
opodál na Svazácké ulici v Zábřehu. Další dvojici věžových domů
G-OS lze spatřit v blízkosti základní školy Provaznická v Hrabůvce.
V jižní části Hrabůvky je rozmístěno deset věžových domů
G-OS, ty se však oproti dnes popisovanému typu odlišují a bohužel se mi k nim nepodařilo sehnat
žádnou dokumentaci. Tyto věžáky rozeznáte zejména podle tří
zapuštěných lodžií na štítu, které
přesahují o jedno podlaží výše
než zbytek domu. Pokud k těmto domům někdo ze čtenářů má
nějaké informace, ať se ozve autorovi článku na e-mail marian@
panelaky.info.

Neobvyklé proporce
Vraťme se k běžným věžákům
G-OS. Tyčí se do výšky 12 nadzemních podlaží a jsou podsklepené. S výškou ostře kontrastuje

hloubka, která činí jen 11 metrů
(což je šířka běžných nízkých řadových paneláků). Na úzkých
štítových stěnách se nenacházejí
žádná okna, dříve tam byly pouze
větrací otvory do prostoru s vestavěnými skříněmi v předsíních
krajních bytů, které však byly při
zateplování zaslepeny.
Průčelí fasády přebírají typický
prvek panelových domů G-OS –
pásové členění. Okna byla tak doplněna skleněnými meziokenními
izolačními vložkami (MIV), díky NEJVĚTŠÍ SOUBOR věžových domů G-OS je v blízkosti radnice obvodu.
nimž vznikl skleněný pás přes
FOTO / ARCHIV AUTORA
celou šířku domu. S ním kontrastoval betonový pás parapetních
mem, chybí jim okna na štítech
panelů s břízolitovou fasádou.
a obecně větší hloubka, nemají
Vodorovné pásové členění naruoddělené protipožární schodiště
šovala okna na chodbách a u záa v některých případech dokonstavby v Zábřehu také předsazené
ce ani zadní vchod. Jedná se tak
lodžie největšího bytu. V Zábřehu
spíše o domy výškové, které by
mají věžové domy G-OS architekale měly správně stát minimálně
tonicky povedenou budku strove dvojicích (spojených evakuačjovny výtahu, která má zaoblené
ními chodbami v některých podrohy. To v Hrabůvce byla zvolena
lažích); řešené domy G-OS však
nevýrazná, nižší hranatá budka.
stojí samostatně, a tak je těžké
U výstavby Zábřehu musím ješzařadit je do té či oné kategorie.
tě vyzdvihnout zajímavé vstupní
Výhradně příčná nosná konprostory (předsazené zádveří)
strukce je pro věžovou zástavv bruselském stylu.
bu rovněž neobvyklá – v těchto
domech jsou tak nosné všechny
Konstrukce
příčné stěny (stěny kolmo k oknům), snad právě kvůli výšce
Věžové domy G-OS konstrukč- NEZNÁMÁ VARIANTA věžového
a hloubce je podélně ztužující se
ně nesplňují podmínky pro to být domu G-OS z Hrabůvky.
plnohodnotným věžovým doFOTO / ARCHIV AUTORA stěna vedena celým domem, a ne
jen ve středních polích, jak bývá
zvykem.

Dispozice
Na typickém podlaží se nacházejí tři byty, společná chodba pro
byty je stísněná, schodiště má
běžné rozměry, liší se ale umístění výtahové šachty – u domů
v Zábřehu je mezi schodišťovými
rameny, v Hrabůvce pak vedle
schodiště. Půdorys níže odpovídá jednomu z domů u tramvajové
točny v Zábřehu – obsahuje proto
předsazenou lodžii a výtahovou
šachtu uprostřed.
Skladba bytů v podlažích je
vyvážená – najdeme zde 1+1, 2+1
a 3+1 s lodžií. Dispozice jsou povedené a obvyklé, výjimku tvoří
právě jen odvětrávané části chodeb s vestavěnými skříněmi, což
bylo neobvyklé řešení.
Souhrnný článek se všemi třemi
díly o panelových domech G-OS,
který obsahuje i mnoho dosud nezveřejněných informací, najdete
na www.historie.ovajih.cz.
TYPICKÉ PODLAŽÍ věžového domu G-OS.

KRESBA / MARIAN LIPTÁK
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Tramvajová trať Vítkovice – Zábřeh-Družstvo – Bělský les
 V letošním roce si připomínáme hned několik kulatých výročí od zahájení dopravy na tramvajových tratích našeho obvodu.
Trať vedoucí přes zábřežské Družstvo do Bělského lesa slaví nejen výročí svého zprovoznění (1929), ale také zániku (1969).

TRAMVAJ zachycená na Plzeňské ulici v Bělském lese, 40. léta.

Tramvajové dráhy zažívaly v meziválečném období rozmach. Nově
vznikající vilová čtvrť Družstvo
v jižní části Zábřehu nad Odrou
volala po napojení na přímou městskou dopravu. Prozatím bylo spojení s jádry ostatních městských
čtvrtí možné pouze od závodního
hotelu na dnešním Mírovém náměstí, kam se obyvatelé Družstva
mohli nejsnáze dostat buď pěšky,
nebo využít část tramvajové tratě,
které vedla od roku 1913 ze zábřežských Pískových dolů do Vítkovic.

1929
Již 22. dubna 1924 započala
výstavba prodloužení tramvajové trati Společnosti moravských
místních drah, která byla od roku
1894 v provozu od nádraží v Přívoze po závodní hotel na dnešním
Mírovém náměstí ve Vítkovicích.
Stavba nového 0,868 km dlouhého úseku byla dokončena
28. srpna 1924. Od 7. února 1925
jezdily tramvaje linky č. 1 od přívozského nádraží přes hlavní vítkovické náměstí a dále dnešními
ulicemi Jeremenkova, Šalounova
a Lidická. Zde se nacházela konečná zastávka nesoucí název
Městské lázně. Frekvence cestujících na nové části trati předčila
očekávání, a proto se počítalo
s jejím dalším rozšiřováním. Už
23. srpna 1928 započala výstavba
prodloužení tratě, tentokrát o nových 2,013 km. Nová jednokolejná dráha vedoucí po Zengrově
ulici (dnes Zengrova a Rudná) se
zastávkami Steinerova, Havířská
osada a Družstevní osada byla
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uvedena do provozu 28. dubna
1929. Jelikož frekvence cestujících
v tomto úseku nebyla početná, došlo od 1. března 1930 ke snížení
intervalu spojů na 12 minut s dvěma pendlujícími motorovými vozy
bez průvodčích.

Válka
Opětovné prodloužení tramvajové trati Společnosti moravských místních drah (respektive
v té době již Mährische Lokal-Eisenbahn-Gesellschaft) o 1,1 km
bylo realizováno už v roce 1941,
kdy byly koleje ze stanice Zábřeh
– Družstevní osada protaženy
podél současné Rodinné ulice
do míst dnešního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a dále
podél Plzeňské ulice k okraji Bělského lesa, kde měla německá
branná moc svá kasárna. První tramvaj vyjela na nový úsek
27. prosince 1941 a zastavovala
u nácestných stanic Březí a U Lesa.
Počítalo se, že koleje budou prodlužovány až do Staré Bělé, k čemuž
nakonec nikdy nedošlo.

Po válce
Po válce byl na lince č. 1 zaveden
provoz v intervalu 10 minut po celé
trase. Od roku 1946 byl časový
interval spojů snížen na 6 minut,
přičemž k Družstvu a do Bělského
lesa zajížděla jen polovina všech
spojů směřujících od centra města.
Brzy došlo již k čtvrtému rozšíření
úseku tratě vycházející od vítkovického závodního hotelu. Dosavadní
konečná stanice U Lesa se stala
předposlední zastávkou – dále trať

pokračovala od 17. ledna 1947 novým úsekem o délce 480 m do konečné stanice Kasárna. V roce 1947
došlo také k přečíslování původní
linky č. 1 na linku č. 2.
Stavba Vzorného sídliště Ostrava-Zábřeh – Bělský les (od roku
1950 zvaného Stalingrad) si vynutila vybudování odbočky z dosavadní trati směřující z Družstva
do Bělského lesa pro přepravu
nejen osob, ale i stavebního materiálu. Druhá nákladní kolej byla
vyvedena rovněž roku 1950 z tratě do Bělského lesa po dnešní ulici
Horní k ulici U Nové školy. Nákladní kolej sloužila pro přepravu
stavebnin určených pro výstavbu
tzv. proudovek v Hrabůvce. Osobní dopravě kolej nesloužila.
V roce 1952 došlo ke změně
vedení linky č. 2, kdy od 8. prosince vedla nikoliv do konečné
stanice u kasáren v Bělském lese,
ale do nové konečné smyčky u zábřežské vodárny na Pavlovově
ulici. Na méně vytíženém úseku
Horní – Bělský les jezdil pendlový spoj s intervalem 12–18 minut. Trať vedoucí po Pavlovově
ulici byla od 3. ledna 1955 prodloužena o 923 m do nové stanice Stalingrad smyčka. Od 1. září
1956 byla linka č. 2 vedena nově
po zdvoukolejněné trati v úseku
Mírové náměstí – Stadion VŽKG
po ulicích Ruská a Závodní, čímž
byla převedena z Jeremenkovy,
Lidické a Zengrovy ulice. Původní úsek mezi krkolomnými vítkovickými ulicemi nyní obsluhovala
linka č. 3. Dne 22. července 1955
byla s ohledem na předpokládané
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nasazení jednosměrných vozů
řady T vybudována v Bělském
lese smyčka, jejíž stopy jsou zde
patrné dodnes.
V rámci reorganizace dopravy začaly po Lidické ulici přes
Družstvo do Bělského lesa od
9. května 1959 jezdit opětovně linky č. 1, které vyjížděly až z Hlučína. K opětovné reorganizaci linek
vedoucích po dnešní Rudné ulici
přes Družstvo došlo roku 1961,
kdy tudy začala projíždět linka vedoucí z Poruby přes novoveskou
vodárnu k stadionu VŽKG a dále
do Výškovické ulice. Na trati byly
nasazovány nové vozy typu T2.

Zánik trati
Zánik tramvajové 800 m dlouhé dráhy mezi vilkami na někdejší
Zengrově (dnes Rudné) ulici nastal
po 13. srpnu 1964, kdy byla uvedena do provozu přeložka tramvajových linek mezi stanicemi Stadion
VŽKG a Horní přes nově vybudované kolejiště vedoucí podél Polanecké spojky. Až do října 1964
byl původní úsek mezi Družstvem
a Bělským lesem obsluhován náhradní autobusovou dopravou. Konečně byla původní jednokolejná
trať mířící do lesa 28. dubna 1969
uzavřena a brzy nahrazena novým
kolejištěm vedoucím od mostu
Československého svazu mládeže
po ulici Horní k sídlišti v Hrabůvce,
čímž došlo k deﬁnitivnímu zániku
někdejší trati Společnosti moravských místních drah.
(Plnou verzi článku naleznete
na webu historie.ovajih.cz)
Petr Lexa Přendík

www.ovajih.cz
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Zeptali jsme se

Také na Jihu budou sdílená kola (bikesharing). Co říkáte na tento projekt? Podporujete ho? Už jste měli
možnost vyzkoušet sdílené kolo? Co říkáte na podobné projekty? Mělo by jich být podle vás víc?

Lenka Holková
zastupitelka
ANO 2011
Do doby zavedení bikesharingu mi chyběl
městský způsob cyklodopravy, jak je tomu
např. v Holandsku nebo Dánsku. Většina lidí
vlastní sportovní typy kol a ty nejsou úplně
vhodné pro pohyb městem při vyřizování
všedních záležitostí či přesunech na jednání,
kdy nechcete mít na sobě cyklooblečení. Chce
to ovšem i jiný přístup myšlení: „Pojedu autem, nebo si půjčím kolo?“
Za sebe můžu říct, že je to výborná myšlenka, a jsem ráda, že se bikesharing postupně
rozšiřuje a bude působit i v našem městském
obvodu. Aby kola mohla být co nejvíce využívaná, je důležité, aby se člověk mohl přemisťovat nejen v rámci jednoho městského obvodu,
ale právě mezi městskými obvody. Díky této
myšlence se Ostrava řadí mezi moderní města podporující zdravý životní styl. Je to alternativa k jiným způsobům přepravy, příznivá
jak pro člověka samotného, tak i pro město.
Myslím, že ráno cestou do práce je mnohem
příjemnější nasednout na kolo a sledovat
probouzející se město, než cestovat plnou
tramvají. Za sebe můžu říct, že je to příjemnější i než cestovat autem. A někdy i rychlejší.
V této souvislosti vidím jako výzvu vytvoření
propracovanější sítě cyklostezek mezi městskými obvody zohledňující bezpečnost jízdy
na kole v rušném provozu. Příkladem může
být již zmiňované Holandsko, kde při cestování na kole městem lidé nemívají ani přilbu.
Dosud jsem neměla příležitost vyzkoušet
sdílené kolo. Od svých známých, kteří toho
využili, mám jen pozitivní reference. Jakmile
budou kola k dispozici i v našem městském
obvodu, určitě toho využiji.
Zda takových projektů by mělo být víc, záleží na typu projektu. Určitě je vhodné projednání s občany a zjišťování zájmu. Také je
důležité znát náročnost provozu, jak vysoké
náklady by stála jeho údržba a kdo by to měl
provozovat.

hým rokem a ohlasy jsou velmi pozitivní.
Výsledkem je rozšiřování míst pro jejich
parkování, kdy by mělo být v centrálním obvodu kolem devadesáti stanovišť. Náš obvod by měl jít stejnou cestou. Jezdit na kole
je správné a zdravé, obzvlášť v dnešní
přemotorizované době, kdy vozidla nemají kde parkovat a cesta na kole je mnohdy
rychlejší než autem. Využití je opravdu pro
všechny věkové kategorie našich občanů.
Já jsem si to v centru také vyzkoušel s kolegou, i když jsem spíše chodec než cyklista,
ale byl to pro nás příjemný zážitek a zároveň legrace. Takže určitě ať takové projekty
nebo jim podobné mají v Ostravě-Jih vždy
zelenou.

Eliška Ulehlová
zastupitelka
LEČO
Projekt sdílených kol je podle nás jeden
z nejlepších, který se za poslední roky v Ostravě podařil, a je skvělé, že se rozšiřuje do dalších obvodů. Ostrava-Jih by proto rozhodně
neměla zůstat pozadu. Svézt se na růžovém
kole není ostudou ani pro pány, naopak si
na nich cestu krátí lidé všech generací, objevují přitom krásy a širokou síť cyklostezek našeho města, dělají něco pro své zdraví a také
je to ekologické! Podle nás je to tak skvělý krok k LEPŠÍ A ČISTÉ OSTRAVĚ :-)

Radim Ivan
zastupitel
ODS
Sdílení kol je jedna z moderních a uživatelsky velmi kladně přijímaných služeb, které
by mělo město mít ve své nabídce občanům.
Celkově si myslím, že budoucnost dopravy
ve městě je v kombinaci auto, MHD a alternativní možnost dopravy. Byl bych rád, kdyby
nezůstalo pouze u kol, ale abychom v budoucnu mohli přidat i elektro skateboardy a koloběžky. Na nás zastupitelích z jižní radnice je,
abychom zlepšili infrastrukturu pro tyto alternativní způsoby dopravy. Budovat stezky
a opravit chodníky. Osobně tuto službu určitě
využiji.

Josef Graňák
zastupitel
KSČM

Pavlína Nováčková
zastupitelka
Piráti
Alternativní způsoby dopravy velmi podporujeme. Na sdílená kola na Jihu se proto
velmi těšíme. Kromě jejich ekologického
aspektu doufáme ve větší mobilitu lidí po obvodu. Občanům používání kol totiž přinese
mnoho dobrého – snazší cestování za přáteli,
na nákupy, na výlety v okolí, některým uleví
při cestování do školy nebo do práce. Kola
snad pomohou i v jiné věci - obvod je rozdělený, mezi jednotlivými místními částmi jsou
bariéry a kolo by mohlo pomoci je překonat
a ukázat další směr v tom, jak v obvodu plánovat trasy, stavby apod.

Poznámka redakce
Otázku jsme s týdenním předstihem zaslali
zástupcům všech politických stran a hnutí, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu městského
obvodu Ostrava-Jih. Na této straně najdete
příspěvky jen těch stran, které nám na otázku
Projekt sdílených jízdních kol je jistě správ- odpověděly.
(red)
ný a ekologický. V centru Ostravy funguje
a KSČM ho podpořila, protože byl v našem
volebním programu pro období 2014-2018.
Osobně jsem sdílené kolo nevyzkoušel, ale
Petr Smoleň
viděl jsem několik stanovišť a stálo tam buď
zastupitel
jedno, nebo žádné kolo, z toho usuzuji, že je
občané používají. Projekt v našem městském
Ostravak
obvodu určitě podpořím. Důležitým předpokladem správného fungování je vhodné
rozmístění stanovišť. Do budoucna si dovedu
Sdílená kola ano, či ne? Z našeho pohle- představit například projekt sdílených elekdu určitě ano. V obvodu Moravská Ostrava trických koloběžek, které jsou ke sdílení mnoa Přívoz budou letos již provozována dru- hem vhodnější.
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Euroklíč pomůže v podchodu Moravskoslezské oblastní
Cesta podchodem může pro
osoby se zdravotním postižením představovat nemalé úskalí.
K využití schodišťové plošiny
v podchodu na ul. Dr. Martínka
v Hrabůvce (mezi poliklinikou
a Venuší) je zapotřebí tzv. euroklíč. Ten je nyní k dispozici na veřejných toaletách v podchodu,
provozovaných bezplatně Technickými službami Ostrava-Jih.
Obvod se tak domluvil s Národní
radou osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR).
„Reagovali jsme tak na aktuální podněty občanů, kterým užití plošiny zjednoduší život, ale
o euroklíči neví nebo jej v danou
chvíli nemají u sebe,“ uvedl místostarosta pro sociální oblast Jan
Dohnal.

kolo Porty
Euroklíč svým držitelům zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost
veřejných zařízení např. výtahů,
plošin apod., osázených jednotným
eurozámkem. Použít jej lze v ČR
na více než 1000 místech a dále
v řadě zemí Evropy. Osoby splňující podmínky přidělení euroklíče
jej na základě žádosti dostanou
zdarma. Všechny informace jsou
k dispozici na www.euroklic.cz
a také na regionálním pracovišti
a poradně NRZP ČR v Ostravě
na tel.: 736 751 206.
(gg)

Do práce a do školy na kole
Do konce dubna se mohou školáci do 13 let a dospělí zaregistrovat do akce Do práce na kole,
která se bude konat v květnu.
Cílem je motivovat co nejvíce
lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní
kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu
a chůze.

Do práce na kole je týmová soutěž pro všechny, kdo sestaví tým
o minimálně dvou a maximálně
pěti členech a pravidelně spolu s kolegy dojíždí během května
do práce na kole. V roce 2018 se již
potřetí zapojili do soutěže i běžci,
chodci,bruslaři,skateboardisti,longboardisti i vozíčkáři. Více najdete
na www.dopracenakole.cz.
(sed)

Papír show vyhrál model rakety

Moravskoslezské kolo Porty,
které ﬁnančně podpořil městský obvod Ostrava-Jih, přilákalo
24. března do KD Akord v Zábřehu 20 soutěžních těles. V porotě usedl Petr Bende, Josef Mlok
Grim, Pavel Aligátor Nenkovský,
Miloslava Soukupová, Milan Tesař a Karel Soukop. Moderovali
Robin Hill a René Racek Matlášek.
Odpoledne bylo plné skvělé
muziky korunované koncertem
Spirituál kvintetu, což potvrdili
jak všichni členové poroty, tak diváci. Během akce si mohli všichni
prohlédnout také výstavu parádních fotek z Port dávno minulých,
kterou poskytl Lubomír Mišun.
Vítězem Moravskoslezského
kola se stala kapela Šansonika
a postupuje do ﬁnále v Řevnicích.
Také získala pozvání do pořadu
Srdcem v country ve studiu Českého rozhlasu Ostrava a pozvání

k účinkování na festivalech Country fontána v Ostravě a Suchdolský country fest.
Na druhém místě se umístila mladá kapela Tři Vykřičníky,
která tak postupuje do semiﬁnále v Řevnicích a získala pozvání
do pořadu Srdcem v country, protože zvítězila v Ostravě i v diváckém hlasování. Na třetím místě
se umístili René Matlášek s Vítem
Štaiglem.
(rm)
FOTO / PETR PAZDÍREK

Od 1. dubna platí nové domovní řády
Ve všech bytových domech ve správě našeho obvodu platí od 1. dubna
2019 nový domovní řád, jehož přijetí umožňuje pronajímatelům domů
a bytů občanský zákoník. Oproti předchozímu znění jsou v něm v článku
Práva a povinnosti nájemců a uživatelů upřesněny imise, kterými není
dovoleno obtěžovat ostatní bydlící. „Vzhledem k instalaci kamerového
monitoringu je rozšířen také článek vztahující se k bezpečnostnímu záznamovému kamerovému systému a upravena jsou rovněž ustanovení
o bytech zvláštního určení. Plné znění domovních řádů je k dispozici
nejen v obecních domech, ale také na webu nemovitosti.ovajih.cz v sekci
Zásady a pravidla,“ informovala místostarostka pro bytovou oblast Markéta Langrová.
(gg)

Pískoviště nahradí minihřiště
Městský obvod pokračuje
v budování minihřišť pro děti.
V rámci této činnosti bylo odstraněno staré pískoviště na Tlapákově ulici. „Nově bude zbudováno
dřevěné pískoviště o rozměru 3
x 3 metry a umístěny čtyři herní
prvky: kolotoč, houpačka, pyraNa 15. ročníku Papír show
Ostrava, největší mezinárodní
soutěže papírových modelů v ČR,
která se konala 22.–23. března,
bylo k vidění celkem 1450 modelů
z ČR, Polska i Slovenska. Uspěli i domácí modeláři – mistrem
ČR kategorie Letecké a kosmické
techniky se stal v mladších žacích
Miloslav Holek z domácího modelářského klubu ZŠ Dvorského
za model rakety Galaxia a cenu
za dakarský model v kategorii
žáků převzali z rukou pětinásobného dakarského účastníka
Tomáše Vrátného Tomáš Kuneš

ze Sportovního gymnázia Volgogradská za model Peugeot 405
Dakar a Lukáš Škorňák ze ZŠ
Dvorského za model dioramatu
Kamiony v dunách. Pohár starosty
obvodu Ostrava-Jih si odvezl model traktoru při sekaní trávy Filip
Koudelka z Lutína. Pohár diváků
pak putuje do Polska – vyhrál jej
Henryk Stolecki za model bitevní
lodi HMS London. V hodnocení
modelářských klubů vyhrál klub
Lužánky Brno, druhý skončil klub
ZŠ Dvorského Ostrava, třetí KMK
Modelik z Polska.
(red)
FOTO / ARCHIV ORGANIZÁTORŮ

midka a skluzavka se žebříkem,
které splňují současné normy,“
vysvětlil vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih
Daniel Jeřábek s tím, že všechny
práce musí být dokončeny nejpozději do června 2019.
(sed)

Za pneumatiky se bude platit
Ačkoliv řidiči v Ostravě mohou bezplatně odevzdávat ojeté
pneumatiky ve zhruba 50 pneuservisech, kde si nechávají kola
vyměnit, řada majitelů vozů si
výměnu pneumatik zajišťuje svépomocí a ty ojeté pak bezplatně
odevzdávají do sběrných dvorů.
Tomu však je konec. Město Ostrava už nebude na odběr pneumatik doplácet a od července
2019 se připravuje zpoplatnění
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příjmu pneumatik ve všech sběrných dvorech OZO Ostrava.
Kromě pneuservisů zajišťuje systém zpětného odběru pneumatik
v České republice kolektivní systém Eltma.
V našem městském obvodu
odebírají pneumatiky v Pneuworldu na ulici K Odře ve Výškovicích, v Auto Dubina na Horní
ulici na Dubině Více informací
najdete na www.eltma.cz. (sed)

www.ovajih.cz
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Krátce

Děti v Domovince
Děti z Komunitního centra
Makovice v únoru opět navštívily seniory v Domovince Diakonie ČCE – střediska v Ostravě.
Děti svou návštěvou oživily prostředí Domovinky a přirozeně se
začlenily. Osmiletý Vašík seniorky zaujal hrou na ﬂétnu. Osmiměsíční Žoﬁnka si oblíbila paní
Jarmilu, která jí zpívala písničky.
Děti si také zacvičily s paní Blaženkou, která byla donedávna
aktivní členkou sdružení Sokol.
A že není jednoduché si dát nohu
za hlavu, vyzkoušely podle vzoru paní Blaženky téměř všechny děti. Po „rozcvičce“ přišlo
na řadu společné tvoření. Někdo
vyráběl želvičky z pet lahví, misky ve tvaru jablíčka, jiný maloval. Bylo krásné pozorovat, jak
se dětská hravost, živost a nadšení mísila s životní zkušeností
seniorek. Na závěr jsme si všichni zazpívali. Společné setkání
se vydařilo. Děti byly nadšené
z výrobků, které si v Domovince
vytvořily, a při cestě domů vzpomínaly nejen na paní Věrku, která je zaujala zálibou v letectví.
Jitka Rýznarová

Péče o nemocného
doma
Charita Ostrava nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného
člověka v domácím prostředí“. Nejbližší termín je 18. 4.
od 14 do 17 hodin v budově
Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice.
Na školení se hlaste u Bc. Anny
Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002.
(cha)

Manželé Galasovi jsou spolu
neuvěřitelných 76 let
 Dlouhým manželstvím se na Jihu daří. Manželé Jarmila (95) a František (99) Galasovi
z Ostravy-Jihu si v březnu připomněli už 76. výročí svatby. Zatímco loni oslavili „nebeskou svatbu“, ta letošní ještě pojmenování nemá. „Pro nás to tedy bude svatba Galasova,“
nechal se slyšet místostarosta Jan Dohnal, který manžele oddával doma.
„Brali jsme se v březnu 1943
v kostelíku v Čeladné, odkud pocházíme,“ říkají manželé, kteří
si loni 75 let společného života stvrdili slavnostním slibem
v opravené obřadní síni radnice.
V roce 1950 se jejich domovem
stala Hrabůvka, kterou už nikdy
neopustili. Oba do důchodu pracovali ve Vítkovických železárnách. Oba se přes vysoký věk těší
dobrému zdraví. Pan František
dokonce do 90 let jezdil na kole,
hrával volejbal, šachy a v současné době sleduje v televizi všechna
sportovní utkání.
Velkou radostí manželů Galasových jsou návštěvy vnoučat:
Katky, Romana, Jiřího a Daniela
a pravnoučat Elišky, Michaely, která se narodila v loňském roce. s respektem i tolerancí a být jeden
Břetislava, Markéty, Juraje a IgoA jaký je jejich recept na dob- druhému oporou.
(šz)
ra a prapravnučky Valentýnky, ré manželství? Chovat se k sobě
FOTO / JIŘÍ URBAN

Domov Korýtko získal „Vážku“ za péči o nemocné
 Domov Korýtko, příspěvková organizace zřizovaná statutárním městem Ostrava, získala dne 14. 2. 2019 „Certiﬁkát
Vážka“ v péči o osoby s demencí a Alzheimerovou chorobou.
Pobytová sociální služba
Domov se zvláštním režimem
prošla úspěšně auditem České
alzheimerovské společnosti, která hodnotila nejen úroveň, péči,
aktivity, ale i prostředí poskytované služby, včetně důstojných

podmínek pro uživatele s demencí. Pracovníci se dlouhodobě a s nasazením připravovali
tak, aby úspěšně obhájili přísná
kritéria, která ukládá Česká alzheimerovská společnost. Domov
Korýtko je již třetí příspěvkovou

organizací zřizovanou statutárním městem Ostrava, která může
svým zájemcům a potřebným
lidem s demencí nabídnout službu, která je na velmi dobré úrovni
a je zastřešená kvalitní péči dle
pravidel České alzheimerovské
společnosti.
Pracovníci i vedení Domova
Korýtko budou ocenění obhajovat již za 2 roky.
(dk)

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

Milan Plucnar

85 let

Marie Křikalová

Cecilie Váchová

85 let

Helena Daňková

80 let

Ilona Zuskiová

85 let

Božena Zgutová

80 let

V březnu oslavili významné výročí:

91 let

Karol Kružlík

80 let

Jiří Dybalík

80 let

91 let

Jiří Lulek

80 let

Julia Kazimírová

80 let

Ruth Jaroschová

80 let

Anna Esslerová

80 let

Jiří Kovář

80 let

Marie Florová

80 let

Jarmila Purmová

80 let

Eduard Hořanský

80 let

Marie Vzatková
Libuše Pollochová

98 let
94 let

Emanuel Kolajta
Ester Miková
Zdeňka Marešová

90 let

Božena Formanová

93 let

Oldřich Prnka

90 let

Božena Nečesaná

92 let

Bedřiška Březinová

85 let

Ludmila Sýkorová

92 let

Milivoj Vůjtek

85 let

Vlasta Kolářová

92 let

Rozálie Chimičová

85 let

Vlasta Závodná

92 let

Eva Rolčíková

Jarmila Šenová

91 let

Věra Svěchová

80 let

Blanka Disorsiová

80 let

Anna Bardoňová Kupčíková 80 let

Stanislav Vondráček

80 let

Františka Lamaschanská 80 let

Pavel Holas

80 let

85 let

Milan Krutý

80 let

Marta Kolowratová

80 let

85 let

Růžena Vlčková

80 let

Libuše Paličková

80 let

20

ŽIJÍ MEZI NÁMI

SERIÁL O POZORUHODNÝCH LIDECH NA JIHU

Když chce nevyléčitelně nemocný znát
pravdu, má na ni právo
 Jestli šestatřicetiletá Pavla Navrátilová něco opravdu
umí, pak vnímat a chápat, naslouchat i pohladit, když je
potřeba. Ke kariéře lékařky nakročila už na vysoké škole
v Brně. Doslova ji uhranula paliativní medicína.
Při přednáškách o podpůrné
a paliativní péči o pacienty v pokročilých stádiích nádorových
onemocnění a potřebě komunikovat s pacientem i jejich rodinami takových kapacit, jakými
jsou Ondřej Sláma a profesor Jiří
Vorlíček, přišlo deﬁnitivní rozhodnutí – pracovat a pomáhat
umírajícím. Specializaci má tu
nejlepší, je radiační onkolog a paliatr. Prošla internou, onkologií,
geriatrií. Třetím rokem pracuje
na první pohled plachá a nesmírně sympatická lékařka v Mobilním hospici Ondrášek.
„Už v rámci lékařské praxe
v nemocnici jsem spolupracovala s hospici. Ve svém volném
čase. To byla cesta, kterou jsem
se chtěla vydat. Vždycky mne
ten obor přitahoval,“ vzpomíná.
Na otázku, co dělá lékaře dobrým
paliatrem, bez váhání odpovídá,
že především znalosti, empatie
a komunikace. Od toho všeho se
odvíjí další kroky.
„Jednu dobu se na komunikaci
zapomínalo hodně, ale chci věřit,
že jsme dnes už jinde. Především

nová generace mladých lékařů
prahne po znalostech, jak dobře
komunikovat s pacienty a jejich
rodinami. Ta propast je stále veliká a na lékařských fakultách skutečně není této dovednosti, když to
řeknu hodně zjednodušeně, věnována dostatečná pozornost. V nemocničních zařízeních je zatím
a velmi často vše nastaveno na výkony, na samotnou léčbu. Přitom
z vlastní zkušenosti vím, že navázání kontaktu s nemocnými
i jejich příbuznými může značně
usnadnit celý náročný proces léčby, plánování následné péče apod.
Pokud máme společný cíl, zákonitě nevzniká prostor pro konﬂikty,
neporozumění, minimalizují se
nejrůznější obavy a strachy.“
Když si povídáme, zda umírajícímu a rodině říkat pravdu o tom,
co přijde, jen lehce přimhouří oči:
„Pravda je relativní. Je otázkou,
jestli ji chce pacient znát a slyšet.
Setkávám se běžně s upozorněním rodiny, abych proboha jen tatínkovi neříkala, co mu je, že by to
neunesl… A jsou lidé, kteří pravdu o svém zdravotním stavu chtějí

Velký koncert pro velká srdce
 Podařilo se úžasné dílo. Jejich služby jsou na vysoké kvalitativní úrovni a plnohodnotné. Pracují u nich skvělí a fundovaní
lidé. Nedokáží měnit svět, neumí zázraky, ale ulehčení lidského
odcházení zvládají s citlivým přístupem. Celých 15 let!
Ředitelka a spoluzakladatelka
Mobilního hospice Ondrášek Bronislava Husovská říká: „Nebyly to
marné roky, přestože děláme náročnou a těžkou práci. Velký koncert pro velká srdce 27. dubna bude
poděkováním všem, kteří se věnují
péči o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti. Velmi se na setkání s našimi
hosty a přáteli těšíme.“
Organizátorka akce, fundraiser Jana Pastrňáková dodává, že
od 16.30 hodin v Multifunkční
aule Gong v Dolních Vítkovicích
vystoupí Hana Fialová a její hosté,
David Stypka a Bandjeez či kapela
Buty, ale na Velkém koncertu se
chystá také jedno malé překvapení. „Na pódiu se objeví samotní

zaměstnanci hospice. Pilně už
zkoušíme. Víc však neprozradím,“
směje se.
Vstupenky na narozeninovou
oslavu jsou k dispozici v předprodeji v ceně 450 Kč, na místě pak
za 550 Kč. Minimálně 400 Kč z každé bude příspěvkem do veřejné
sbírky Ondrášku, nestátního zdravotnického zařízení, které působí
v rámci Moravskoslezského kraje.
Multidisciplinární tým odborníků složený z lékařů, zdravotních
sester, fyzioterapeutek, sociálních
pracovnic, psychologů, psychiatrů
a duchovních pomáhá nemocným
i jejich rodinám každý den nepřetržitě 24 hodin. Veškeré služby hospic poskytuje zdarma.
(maj)
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znát do nejmenších podrobností.
Paradoxně se právě oni nehroutí,
přijímají situaci a často dochází
k jejich zklidnění a smíření. Když
chce nevyléčitelně nemocný znát
pravdu, má na ni právo.“
Paliativní medicína pokročila
neuvěřitelným způsobem dopředu. A umírání není tabu jako dříve. Díky hospicové péči do obydlí
pacientů vstupují lékař, sestřička,
psycholog, sociální pracovník, fyzioterapeut, duchovní. V závěru životní pouti poradce pro pozůstalé.
Nesmírně uklidňující dojem, pocit
naprosté jistoty. Rodiny už nezůstávají ve vzduchoprázdnu, nejsou
v těžkých chvílích na všechno samy.
Každý samozřejmě odcházení a zármutek svého nejbližšího prožívá
jinak. Někdo chce mlčet a být o samotě, jiný naopak vyhledává možnost vypovídat se z bolesti. Když
si člověk neví rady, tým odborníků
z Ondráška je mu nablízku.
„Čím déle tuto práci dělám, tím
víc jsem pokornější. Každé setká-

ní s novou rodinou a pacientem je
jiné. To vás žene dopředu, to vás
učí a motivuje. Tak, jak zároveň
prožíváte jejich příběhy, získáváte jiný pohled na život, skládají
se vám jinak hodnoty, priority,
rozlišujete mnohem lépe, co je
podstatné a čím už se vůbec nezaobírat. Jsem vděčná za svou práci,
ale domů si ji rozhodně nenosím.“
Její pětiletý syn jí to ani nedovolí. Manžel, také onkolog, už
vůbec ne. V Opavě, kde bydlí, si
užívají společné chvíle naplno.
Procházky, kolo… a největší zálibou je hraní divadla. V synově režii už odehrála hodně těžké role.
A nebyly to jen princezny.
Pavla Navrátilová je přesně taková, jakou byste čekali, že bude
paliativní lékařka, která se denně
věnuje péči o nevyléčitelně nemocné. Okouzlující. S úsměvem
tak milým a přátelským, že v nepřipraveném člověku může vyvolat obrovskou chuť obejmout ji.
(maj)

Ondrášek v Městské nemocnici Ostrava
Paliativní péče má zmírnit bolest a utrpení. Nesoustřeďuje se
na vyléčení, ale na kvalitu posledních měsíců a dnů života. Například na mírnění doprovodných
příznaků nemoci, komunikaci
s nemocným a respektování jeho
potřeb a přání. Zahrnuje i psychickou podporu a také pomoc
blízkým. Ročně by ji potřebovalo
asi 70 000 lidí.
Ambulance paliativní medicíny v Městské nemocnici Ostrava
je určena pro pacienty v pokročilých stádiích nevyléčitelných
onemocnění, a to onkologických,
interních i neurologických. Za-
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měřuje se na komplexní podpůrnou léčbu příznaků nemoci
i podporu umírajícím pacientům.
Lékaři a zdravotní sestry pomáhají rovněž koordinovat následnou péči a vedle ambulantních
vyšetření provádějí odborné konzultace lékařů různých specializací v rámci jednotlivých oddělení nemocnice.
Sídlo pracoviště je v areálu
Městské nemocnice Ostrava,
v ambulanci lékařské pohotovostní služby na ulici Varenská 5.
K vyšetření se lze objednat každé
úterý a pátek od 8 do 14 hodin
na telefonním čísle 724 975 277.

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS

Aprílový program v Kulturním zařízení Ostrava-Jih
 Stejně jako rozmanité
aprílové počasí budou pestré
i akce pod taktovkou KZOJ.
Cyklus pod názvem Umění
v kině otevírá jarní sezonu trojicí nových unikátních výtvarných dokumentů. Pokračování
úspěšné série zahájí kino Luna
2. dubna fascinující putování
po mistrovských dílech Claudea Moneta snímek Monetovy
lekníny – magie vody a světla.
Cestu za dokonalým zachycením
neopakovatelného okamžiku přibližuje Ross King, jeden z předních odborníků na Monetovo
dílo. Ve druhé z oper Wagnerovy
tetralogie Prsten Nibelungův,
Valkýře, kterou kino Luna uvede
7. dubna od 16 hodin, se v obnoveném uvedení v Met představí
hrdinská sopranistka Christine
Goerke jako nebojácná bohyně
Brünnhilda, kterou setkání s lidskými dvojčaty Siegmundem
a Sieglindou, v podání Stuarta
Skeltona a Evy-Maria Westbroek, přivede na cestu z Valhally k pozemským smrtelníkům.
Americké ﬁlmové ceny Oscar
2019 jsou opět rozdány. Oceněné a nominované snímky se vrací
na ﬁlmové plátno kina Luna. V pátek 12. dubna vás nesmí minout
festival outdoorových ﬁlmů s doprovodným programem Expediční kamera 2019, která startuje
od 17 hodin v kině Luna. Jedná se
již o 10. ročník ﬁlmového festivalu,

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

Společenské akce
7., 14., 21. a 28. 4. - 17.30
TANEČNÍ VEČERY
Živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO.
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.
26. 4. - 19.00
DIVOKÉ KOČKY
Večer plný tance, hudby a zpěvu.
Jedinečná jevištní show s mnoha
nádhernými kostýmy.
Vstupné v předprodeji do 31. 3.

FILM se bude promítat zdarma 30. dubna v 16.30 hodin v kině Luna.

který putuje po českých a slovenských městech. Přeneseme vás
prostřednictvím promítací plochy
kina Luna do hlediště Opery de
Paris na premiérové uvedení baletu
Labutí jezero v podání sólistů a baletního souboru Pařížské opery.
Oslavme Den Země společně
a vydejme se na kouzelnou cestu
za dobrodružstvím! Kino Luna
se Skautem Ostrava pro vás připravují promítání ﬁlmu Putování se sobíkem. Krásné záběry
nádherné laponské přírody jsou
doplněné o mluvené slovo, mů-

žeme tedy prozradit, že sobíka
Aila bude krajinou Laponska
provázet vypravěč Marek Eben.
A jak na vstupenku zdarma? Poradíme. V den konání akce stačí
donést jakýkoliv nalezený plast
k recyklaci (např. PET láhev, kelímek) a vyměnit ho v pokladně
kina Luna za místenku v hledišti.
Zajistěte si svou vstupenku včas,
počet vydaných míst je limitován
kapacitou kinosálu!
A na jaké ﬁlmové premiéry se
můžete v dubnu těšit? Co byste
řekli černé komedii Teroristka

s Ivou Janžurovou v hlavní roli či
hororu na motivy knihy Stephena
Kinga Řbitov zviřátek? Pro artověji laděné diváky nabídneme
příběh z německé historie Nikdy
neodvracej zrak. V rámci projektu „Čistíme svět fantazie“ prošla
digitálním restaurováním také
legenda české i světové kinematograﬁe, snímek Cesta do pravěku,
který pro vás připravujeme v nových barvách. Těšíme se na vaši
návštěvu, bližší info o připravovaných programech na www.
kzoj.cz.
KZOJ

250 Kč, plné vstupné 290 Kč. Předprodej K-TRIO, Ostravainfo!!!

Sobotní seminář pod vedením Romany
Farne. Způsob dýchání ovlivňuje pocit
pohody, schopnost se soustředit
a zbavit se stresu. Dechové techniky
zlepší zdraví, trávení, paměť, upraví
spánek. Praktický nácvik dechových
technik na konkrétní zdravotní potíže.
Vstupné 600 Kč, předprodej KD K-TRIO.

24. 4. - 9.00-17.30
CESTA za poznáním
Sportovně poznávací výlet pro upevnění zdravotní a fyzické kondice.
Program: Městská policie Ostrava
- ukázka výcviku služebních psů,
prohlídka stájí, Bartošovický mlýn,
Sedlnice - procházka s nácvikem
Nordic walkingu - chůze s holemi.
Doporučujeme sportovní oblečení
a obuv, pláštěnku, svačinu, pití, kartu
zdravotní pojišťovny. V ceně doprava
autobusem, průvodce, vstupné. Cena
300 Kč, předprodej KD K-TRIO.

30. 4. - 15.00
STAVĚNÍ MÁJKY
Tradiční stavění Májky s bohatým
doprovodním programem na pěší
zóně u KD K-TRIO (klaun Hopsalín,
dětský folklórní soubor Holúbek,
Iršava, duo Rozmarýn, soutěže
pro děti,…). Zajištěno občerstvení
a stánkový prodej. Vstup zdarma.
Partneři akce Ostravské městské
lesy a zeleň, s. r. o., Sbor dobrovolných hasičů v Ostravě-Zábřehu

Dětem
28. 4. - 10.00
MAXIPES FÍK
Divadelní představení pro děti
(i dospělé). Příhody Maxipsa Fíka
podle knihy Rudolfa Čechury a Jiřího
Šalamouna. Vstupné 60 Kč, předprodej K-TRIO, Ostravainfo!!!

Vzdělávání, relax, kurzy
6. 4. - 9.00-14.00
Pranajama - dechové techniky pro
jogíny i nejogíny

11. a 25. 4. – 15.00
MOZKOCVIČNA
Na kurzu si zábavnou formou procvičíme paměť formou kvízů, her,
testů a cvičení. V ceně pitný režim
a veškeré materiály. Nutná rezervace
vstupenek. Cena 60 Kč / 1 lekce,
předprodej KD K-TRIO. Program je
spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
13. 4. - 9.00-14.00
SYSTÉM CELISTVÉHO UZDRAVUJÍCÍHO CVIČENÍ
Sobotní kurz se Zuzanou Kaiser. Seznámíte se s jednoduchými technikami
pradávného pohybového systému, které
vedou k porozumění svému tělu, jeho
uzdravování a využití všech jeho schopností v propojení s myslí. Cena 500 Kč,
předprodej KD K-TRIO.
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27. 4.
DEN PRO TEBE
Mimořádná sobotní nabídka pohybových a relaxačních aktivit, 9.00 Superkalanetika, 10.30 - Jóga, 12.30
- Relaxace pohybem, 14.00 - Hatha
a Rádža jóga, 15.45 - SM systém prevence bolesti zad, 17.00 - Pilates
s Bosu. Vstupné 60 Kč / jedno cvičení, předprodej KD K-TRIO.
27. 4. - 14.00-15.30
UZDRAVUJÍCÍ SÍLA ŠUNGITU
A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ
Využití minerálů a práci s šungitem

KULTURNÍ SERVIS
předvede Zuzana Kaiser. Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.
27. 4. - 9.00-14.00
ENERGIE REIKI JAKO SOUČÁST
ŽIVOTA I. STUPEŇ
Jemná metoda přirozeného léčení je
vhodná pro každého, umožní člověku
pracovat na sobě, zlepšit své zdraví,
vztahy a rozvinout vlastní potenciál.
Vede terapeutka a mistr reiki Zuzana Galuszková. Nutná rezervace.
Cena 750 Kč, předprodej KD K-TRIO.

Výstavy
Společné začátky - společná prodejní výstava autorek Zuzany Macečkové a Ireny Miškové – restaurace
K-TRIO
TANČÍCÍ BARVY Výtvarné práce
Jany Pavelkové a jejích hostů (Martin Pavelka, Petra Nytrová Gallová,
Romana Večeřová) – Galerie K-TRIO
Nabízíme prostory k realizaci výstav.
Informace na tel. čísle 596 739 225.

Komorní klub

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 751 712
www.kzoj.cz
www.facebook.com/kinolunaostrava
1. 4. - 18.00
Cinema Italiano
ONI A SILVIO (Loro, Itálie / Francie
2018)
Drama / komedie / životopisný,
italské znění s českými titulky, režie
P. Sorrentino, od 15 let, 150 minut.
Vstupné 60 Kč.
2. 4. - 17.30
Cinema Italiano
MONETOVY LEKNÍNY – MAGIE
VODY A SVĚTLA (Le ninfee di Monet
- Un incantesimo di acqua e luce,
Itálie 2018)
Dokument / výtvarné umění, české titulky, přístupný, 90 minut. Vstupné 100 Kč,
senioři a studenti vstupné 60 Kč.
2. 4. - 19.30
OSCAR 2019 – nejlepší herec
v hlavní roli, střih, zvuk, střih zvukových efektů
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian
Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české
titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné
100 Kč.

Velﬂíkova 8
Ostrava-Hrabůvka
tel. 596739107
www.kzoj.cz
3. 4. - 17.30
https://www.facebook.com/kdktrio ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie s hvězdným hereckým
4. 4. - 18.00
obsazením, přístupný, 93 minut.
TAJEMNÁ BRETAŇ
Poutavé vyprávění doplněné fotogra- Vstupné 120 Kč.
ﬁemi. Přednášku ze svých cest vede
známý podnikatel, cestovatel, fotograf, ﬁlmař, publicista, scenárista Jiří
Kráčalík. Vstupné 60 Kč, předprodej
K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub
úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v den
akce od 17.30.
11. 4. - 19.00
KRYLOVINY
Koncert u příležitosti 75. výročí narození Karla Kryla. Účinkují: Jan Kryl
(bratr Karla Kryla) a Jirka Beránek.
Vstupné 100 Kč, předprodej K-TRIO,
Ostravainfo!!!, Komorní klub úterý
a čtvrtek od 8 do 14 a v den akce
od 18.30.
13. 4. - 17.00
FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Zazní známé melodie z ﬁlmů a muzikálů. Účinkují: Lenka Hejnešová – housle,
Petra Olajcová – ﬂétna, Regina Bednaříková – klavír, Rastislav Širila - zpěv,
průvodní slovo. Vstupné 140 Kč, předprodej K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní
klub úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v den
akce od 16.30.

Kino LUNA

3. 4. - 20.00
OSCAR 2019 – nejlepší herečka
v hlavní roli
FAVORITKA (The Favourite, Irsko,
Velká Británie, USA 2018)
Životopisný / historický / komedie,
české titulky, přístupný, 119 minut.
Vstupné 110 Kč.

4. 4. - 20.00
LOVEní (ČR 2019)
Komedie / romantický, režie Karel
Janák, od 12 let, 100 minut. Vstupné
130 Kč.

5.–6. 4. - 20.00
ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO (Arctic,
Island 2018)
Akční / dobrodružný / drama, české
titulky, od 12 let, 97 minut. Vstupné
120 Kč.
7. 4. - 16.00
Metropolitní opera New York
Richard Wagner: Valkýra (Die Wal-

8. 4. - 17.00
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné 60 Kč.
8. 4. - 20.00
SLOŽKA 64 (Journal 64, Dánsko
2018)
Krimi / mysteriózní / thriller, české
titulky, od 12 let, 119 minut. Vstupné
100 Kč.
9. 4. - 20.00
MY (Us, USA 2019)
Horor / thriller, české titulky, od
15 let, 121 minut. Vstupné 120 Kč.

15. 4. - 17.30
CO JSME ZASE KOMU UDĚLALI?
(Qu´est-ce qu´ on a encore fait au
Bon Dieu? Francie 2019)
Komedie, české znění, přístupný,
98 minut. Vstupné 60 Kč.
16. 4. - 17.30
ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie s hvězdným hereckým
obsazením, přístupný, 93 minut.
Vstupné 120 Kč.
17. 4. - 10.00
ZADÁNO MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
17. 4. - 17.30
OSCAR 2019 – nejlepší ﬁlm, nejlepší
herec ve vedlejší roli, nejlepší původní scénář
ZELENÁ KNIHA (Green Book, USA
2019)
Drama / komedie, české titulky,
od 12 let, 130 minut. Vstupné 100 Kč.
18.–21. 4. - 15.00
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ČTYŘLÍSTKU (ČR 2019)
Animovaný / dětský, přístupný,
75 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

11. 4. - 16.00
DUMBO (USA 2019)
Pohádkový / dobrodružný / rodinný,
české znění, přístupný, 112 minut.
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

18.–21. 4. - 17.00
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 120 Kč, děti 100 Kč.

11. 4. - 19.00
HELLBOY (Hellboy, USA 2019)
Akční / sci-ﬁ / dobrodružný, české
titulky, od 15 let, 121 minut. Vstupné
120 Kč.

18.–21. 4. - 19.30
LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
(The Curse of La Llorona, Francie
2019)
Horor / thriller, české titulky, od
15 let, 93 minut. Vstupné 120 Kč.

12. 4. - 17.00
EXPEDIČNÍ KAMERA 2019
Již 10. ročník ﬁlmového festivalu,
který putuje po více jak 200 městech
České republiky a Slovenska, přináší
ty nejlepší cestovatelské a dobrodružné ﬁlmy z celého světa. Vstupné
120 Kč (20 Kč z každé vstupenky
putuje organizaci Lékaři bez hranic).

4.–9. 4. (mimo 7. a 8. 4.) - 17.45
TERORISTKA (ČR 2019)
Komedie / drama, režie Radek Bajgar, od 12 let, 95 minut. Vstupné
130 Kč.

5.–6. 4. - 15.30
OSCAR 2019 – nejlepší animovaný
ﬁlm
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
(Spider-Man: Into the Spider-Verse,
USA 2018)
Animovaný / akční / dobrodružný /
sci-ﬁ, české znění, přístupný, 117
minut. Vstupné 100 Kč.

küre) - obnovené uvedení opery
Dirigent: Philippe Jordan. Režie:
Robert Lepage. Scénograﬁe: Carl
Fillion. Kostýmy: François St-Aubin.
Světelný design: Etienne Boucher.
Obsazení: Brünnhilda (Christine Goerke), Sieglinda (Eva-Maria Westbroek),
Siegmund (Stuart Skelton), Fricka
(Jamie Barton), Wotan (Greer Grimsley), Hunding (Günther Groissböck).
Vstupné 300 Kč, zvýhodněná cena
v rámci abonmá činí 250 Kč.

13.–14. 4. - 14.30
DUMBO (USA 2019)
Pohádkový / dobrodružný / rodinný,
české znění, přístupný, 112 minut.
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
14. 4. - 10.00
ČARODĚJNÉ POHÁDKY (ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší,
69 minut. Vstupné 30 Kč.
Mikeš u cirkusu. Čarodějné pohádky – Zálesák. Král a skřítek. Zasadil
dědek řepu. Čarodějné pohádky –
Jablka. Rohatá princezna. Jak Žofka
odhalila zloděje. Krtek a žvýkačka.
14. 4. - 17.30
HELLBOY (Hellboy, USA 2019)
Akční / sci-ﬁ / dobrodružný, české
znění, od 15 let, 121 minut. Vstupné
120 Kč.
14.–17. 4. - 20.00
ŘBITOV ZVIŘÁTEK (Pet Sematary,
USA 2019)
Horor, české titulky, od 15 let,
101 minut. Vstupné 120 Kč.
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22. 4. - 18.00
ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie s hvězdným hereckým
obsazením, přístupný, 93 minut.
Vstupné 60 Kč.
23. 4. - 17.00
SLAVÍME DEN ZEMĚ SPOLEČNĚ –
KINO LUNA A SKAUT OSTRAVA
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM (Aïlo: une
odyssée en Laponie, Francie, Finsko,
Norsko 2018)
Velké dobrodružství malého sobíka
Ailo, které se odehrává v nádherné laponské přírodě. 86 minut.
Vstupné 60 Kč. Jak na vstupenku
zdarma? Stačí donést jakýkoli plast
k recyklaci (PET láhev, kelímek
apod.) a vyměnit ho v pokladně kina
za vstupenku.
23.–24. 4. - 19.30
ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie s hvězdným hereckým
obsazením, přístupný, 93 minut.
Vstupné 120 Kč.
24. 4. - 17.00
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ (Colette,
Velká Británie, USA 2019)
Drama / životopisný, české titulky,
od 12 let, 111 minut. Vstupné 60 Kč.
25. 4. - 17.30
NIKDY NEODVRACEJ ZRAK (Werk
ohne Autor / Never Look Away,
Německo, Itálie 2018)
Film získal dvě nominace na Oscary
a byl oceněn na festivalu v Benát-

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS
kách. Drama, české titulky, od 15 let, na příjemné setkání v malém kruhu
žen. Vstupné v předprodeji 160 Kč,
188 minut. Vstupné 110 Kč.
na místě 190 Kč
26.–27. 4. - 17.00
CESTA DO PRAVĚKU (Československo 1955)
Digitálně restaurovaná verze legendární české klasiky pro všechny,
kteří si ji chtějí připomenout na velkém plátně v dosud nejlepší obrazové i zvukové kvalitě. Mládeži přístupný, 93 minut. Vstupné 100 Kč.

3. 4. – HANA MACHALOVÁ
– Cestujte levně, chytře a často
Hana Machalová boří mýty o tom, že
cestování je drahé, časově náročné
a nebezpečné. Vede populární přednášky zaměřené na cestování lidí
s běžným zaměstnáním a příjmem.
Dodává kuráž všem, kterým brání
různé životní překážky v plnění jejich
cestovatelských snů. Po přednášce
proběhne autogramiáda její knihy
Do světa, která bude k dostání
i na místě. Vstupné 150 Kč

mová, Michal Dalecký, Gabriela Štefanová, Saša Stankov, Roman Slovák. Režie: Zdeněk Dušek.
Vstupné 360, 320, 290 a 150 Kč

SENIOR KLUB
Pravidelné setkání seniorů s programem a hudbou k tanci.
Vstup zdarma

12.–13. 4. / Klub Akord
EXPERIS - Krajská postupová přehlídka amatérských divadel
Program bude upřesněn začátkem
dubna dle přihlášených divadel.

Knihovna města Ostravy
příspěvková organizace

www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka
Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava12. 4. – 19.00
-Hrabůvka, 599 522 303,
hrabuvka@kmo.cz
HECOVINY – soubor Nahodile
26.–27. 4. - 19.30
PREMIÉRA nového dílu zábavného
pobočka Výškovice
29. dubna 33, 700 30 Ostrava-VýšTRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
pořadu divadelního souboru Nahokovice, 599 522 350,
(ČR 2019)
dile pod vedením Zdeňka Kačora.
vyskovice@kmo.cz
Filmový dokument dokazuje, že není
Scénky, písničky, skeče, úlety, recese,
pobočka Závodní
třeba drahých terénních vozů, aby
taneční vstupy, satira. Jako tradičně
47, 700 30 Ostrava-Hra6. 4. – 9.00
vás čeká kavárenské posezení s mož- Závodní
člověk projel celý svět a zažil jeden
bůvka, 599 522 308, zavodni@
ností občerstvení. Vstupné 170 Kč
z nejdojemnějších návratů. Režie Dan RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE
kmo.cz
Přibáň, od 15 let, 105 minut. Vstupné Zážitkový rozvojový program zahrnu- 16. 4. – 19.00
pobočka Gurťjevova
je ještě tři volně na sebe navazující
100 Kč.
Gurťjevova 8, 700 30 OstravaIvo Kučera:
-Zábřeh, 599 522 321,
tréninky (možnost absolvovat celý
3 STRÁŽNÍCI – Werichova vila
27.–28. 4. - 15.00
gurtjevova@kmo.cz
program
nebo
jen
jednotlivé
trénin16 písní geniálního skladatele JaroMRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO
ky).
Získáme
respektující
a
obohacuOD DOMOVA (Francie 2018)
slava Ježka v nastudování mladých
Dr. MARTÍNKA
jící komunikační dovednosti jak vůči
Zábavné animované dobrodružství
herců, zpěváků a muzikantů, nelehký
pro malé i velké diváky. České znění, sobě, tak vůči druhým lidem. Všemi
Ježkův osud a jeho přátelství s Jiřím 13. 4. - 9.00-11.30
přístupný, 90 minut. Vstupné 120 Kč, tréninky vás bude provázet Libor
Voskovcem a Janem Werichem, oso- BĚŽELA OVEČKA - výtvarná dílna;
Vilím. 7. trénink: Jak vítat a řešit
výroba ovečky k blížícím se Velikoděti 100 Kč.
bitý nadhled a humor. Představení
konﬂikty a spory jako prostor mého
nocům.
přibližuje
trojici
velkých
osobností
28. 4. - 10.00
rozvoje? Cena jednoho tréninku:
české
kultury.
Režie:
Ivo
Kučera
25. 4. během půjčování
OMALOVÁNKY (ČR)
400 Kč (cena zahrnuje coffee break)
Vstupné
200
Kč
RECYvěci - soutěž; hravé odpoledne
Filmové pásmo pro nejmenší,
9. 4. – 9.00 / KLUB AKORD
Pro studenty a seniory nabízíme
pro malé i velké čtenáře, kterým
67 minut. Vstupné 30 Kč.
AKTIVNÍ SENIOR
vstupenky na večerní představení
oslavíme Den Země.
Proč jsou na obloze draci. OmaloMůžete
se
naučit
vyrábět
netradiční
v
akci
1+1
–
jednu
vstupenku
zakouvánky. Perníkový dědek. Přírodopis
27. 4. - 9.00
velikonoční ozdoby. Dílnu povede
píte, druhou dostanete zdarma.
v cylindru.
JAK BYLO MALÉ RŮŽOVÉ SLŮNĚ
Věra Slívová. Počet účastníků je
17.
4.
–
17.30
/
KONFERENČNÍ
SÁL
JEDNOU VELMI SMUTNÉ A JAK
28. 4. - 17.00
omezen. Je nutné si místo zarezervo- TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
VŠECHNO DOBŘE DOPADLO BALET V KINĚ - LABUTÍ JEZERO
vat na pokladně Akordu.
V PRAXI – JARO A LÉTO
moudrá pohádka o velkém přátelství
(OPERA DE PARIS 2019)
Vstup pro seniory zdarma
spojená s výtvarnou dílnou; v rámci
Legendární příběh lásky a úskoků
10. 4. – 19.00
klubu Martínek pro děti předškolního
patří mezi klasické balety, v pařížCOMMEDIA DELL´ARTE II.
věku a jejich rodiče.
ském nastudování jedinečné až
magické choreograﬁe Rudolfa Nure- – Spolek sešlých
INTERNET PRO SENIORY - bezjeva. Orchestr řídí Valery Ovsyanikov.
platné hodinové školení pro naše
Mládeži přístupný, 150 minut. Vstupčtenáře seniory; určeno začátečníné 250 Kč, senioři a studenti 210 Kč.
kům a mírně pokročilým, je nutné se
předem objednat.
30. 4. - 17.00
SKLENĚNÝ POKOJ (ČR 2019)
VÝŠKOVICE
Drama, režie Julius Ševčík, od 12 let,
104 minut. Vstupné 100 Kč.
celý měsíc
GALERIE U LESA
30. 4. - 19.15
BESKYDY - výstava fotograﬁí MarceOSCAR 2019 – za nejlepší píseň
la Fujcika.
ZRODILA SE HVĚZDA (A Star Is
Přednáška Mgr. Mariana Volanského
Born, USA 2018)
1.–13. 4. během půjčování
(praktik tradiční čínské medicíny,
Drama / romantický / hudební, české
SVĚT HER – hravé odpoledne pro
instruktor
Qi
gong
a
Tai
chi)
na
téma:
titulky, od 12 let, 136 minut. Vstupné
malé i velké; seznámení a hraní stolní
Jaro
a
léto
z
pohledu
tradiční
čínské
60 Kč.
hry Krycí jména a Memoarrr!
medicíny.
1.–18. 4. během půjčování
AKORD
26. 4. – 19.00
VELIKONOČNÍ TĚŠENÍ – tvůrčí dílna.
Cormac McCarthy:
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Mechanická žena aneb Krize identity EXPRES NA ZÁPAD – Divadlo Ungelt
9. 4. – 10.00 (od 0 do 3 let), 11. 4.
Tel.: 596 762 511
aneb Návrat do dětství
Strhující psychologické drama (orig.
– 16.00 (od 3 do 6 let)
e-mail: info@dk-akord.cz
Tato inscenace je volným pokranázev The Sunset Limited) o nevšed- VAJÍČKO – hravé čtení z knížky Erica
www.dk-akord.cz
čováním prvního dílu (Konec šejků
ním setkání univerzitního profesora
www.facebook.com/dkakord
Battuta; velikonoční dílna; v rámci
v Čechách). Herci improvizacemi
a
bývalého
trestance,
v
zašlém
klubu pro děti a rodiče Bělásek.
1. 4. – 15.00 / KLUB AKORD
vytvořili nový milostný příběh plný
newyorském bytě.
SENIOR KLUB
15.–27. 4. během půjčování
převleků a vtipných zápletek.
Hrají: František Němec, Radek Holub.
Pravidelné setkání seniorů s progra- Dottore sestrojil Mechanickou ženu,
SVĚT HER – hravé odpoledne pro
Režie: Petr Slavík.
mem a hudbou k tanci. V programu
malé i velké; seznámení a hraní stolní
která se zdá být splněním snu všech Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč
ukázka z projektu SENIOŘI BEZhry Bystré očko a Tik tak bum.
mužů - naprosto poslušnou sexy
PĚČNĚ spojená s návštěvou seniorů
mašinou. Duchovní rozměr postráda23.–27. 4. během půjčování
PŘIPRAVUJEME
z Polska.
jící Pantalón se tohoto stroje zmocní
SE SKLENIČKOU NA NÁKUP – výroVstup zdarma
lstí. Přičiněním svých zaměstnanců
5. 5. – 17.00 / KLUB AKORD
ba originálního obalu na potraviPedrolína a Franceschíny, ale přede- STUD2NA: JAKO TY, MAMI
3. 4. – INTIMNĚ ŽENÁM 1
ny; v rámci oslav Dne Země.
Přednáška nejen o sexualitě a erotic- vším díky vášnivému mstiteli a lama- Premiéra divadelního autorského
30.–27. 4. během půjčování
kých pomůckách s Evou Nesrstovou. či ženských srdcí Leliovi by o ni mohl představení v režii Terezy Agelové.
SLET ČARODĚJNIC – turnaj ve spoopět
přijít.
Pokud
se
nestane
chyba.
Přijďte si pro nové nápady a podněty
7. 5. – 15.00 / KLUB AKORD
lečenské hře o čarodějnické odměny.
Hrají: Marek Daniel, Tatiana Vilhel-
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KULTURNÍ SERVIS
ZÁVODNÍ
DEN ZEMĚ
15.–26. 4. během půjčování
VÍŠ, KAM PATŘÍ OBALY? – soutěžní
kviz o správném třídění odpadu
do barevných kontejnerů.
VE ZVÍŘECÍ ŠKOLE – soutěž; hádanky a doplňovačky pro mladší děti.
JARO, PROBUĎ SE! – doplňovačky
pro nejmenší děti.
ROZKVETLÝ STROM – dílna; tvorba
stromu z krepového papíru.
24. 4. - 16.00-17.30
ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V ZÁBŘEHU
NAD ODROU – přednáška Petra Lexy
Přendíka, který nás seznámí s minulostí židovské komunity, která žila
v Zábřehu nad Odrou od poloviny
19. století až do 2. světové války.
celý měsíc během půjčování
VELIKONOČNÍ KVIZ – soutěž pro
děti od 9 let.

GURŤJEVOVA
1.–18. 4. během půjčování
VELIKONOCE – výtvarná dílna.
23.–26. 4. během půjčování
ZABAL TO! - soutěž a tvůrčí dílna
v rámci oslav Dne Země.
celý měsíc během půjčování
APRÍLOVÁNÍ - soutěž o nejlepší
kreslený vtip.

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.
16. 4.
Turnaj v NERF, přihlášky předem,
info: p. Volek
14. 4.
Ostravské sportovní ligy – aerobic,
info: p. Nováček
18. 4. – 10.00-14.00
Velikonoční dílny, info: p. Juříčková
27. 4.
Ostravské sportovní ligy – ﬂorbal,
info: p. Nováček
30. 4.
Čarodějnice, info: p. Kiková

Pobočka V Zálomu 1
Pískové doly
tel. 724 034 750
25. 4.
Den Země, Výukový areál Bělský les,
vstup zdarma, info: p. Červená
29. 4.
Slet čarodějnic, info: p. Morys

Pobočka Dubina
J. Matuška 26a
tel. 727 856 841
18. 4. – 10.00-14.00
Velikonoční prázdninová dílna,
info: p. Kornasová

29. 4.
Čarodějnice, info: p. Prais

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.–15. 4.
Semiﬁnále PLAY OFF hokejové
Tipsport extraligy
14. 4. – 10.00
SUPERFINÁLE FLORBALU 2019
18.–30. 4.
Finále PLAY OFF hokejové Tipsport
extraligy

MĚSTSKÝ STADION
6. 4.
FC BANÍK OSTRAVA – FC TEPLICE
utkání Fortuna ligy
12. 4. – 17.00
MFK VÍTKOVICE – SK DYNAMO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
utkání Fortuna národní ligy
19. 4. – 17.00
MFK VÍTKOVICE – FK ÚSTÍ N. Labem
utkání Fortuna národní ligy
20. 4.
FC BANÍK OSTRAVA – SLEZSKÝ FC
OPAVA
utkání Fortuna ligy

www.pamatkynajihu.cz

ATLETICKÁ HALA
od 16. 4.
Badminton
7.00–21.00, rezervace na
www.bembajs.cz

CHARITA OSTRAVA
Čujkovova 3165/40a
700 30 Ostrava–Zábřeh
Tel. 731 131 951, 737 610 758
www.ostravacharita.cz
1.–30. 4.
Výstava obrazů - Karel Ovčaří
9. 4. - 14.00
Léčivé síly stromů - přednáška
o životě stromů – p. Milena Slawíková
12. 4. – 10.15
Vycházka z Proskovic do Krmelína
k restauraci Nautilus. Délka trasy
5 km. Odjezd autobusem
č. 26. v 10.17 hodin, vedoucí Danuše
Hanáková. Sraz na zastávce autobusu
Hotel Bělský les
17. 4. – 14.00
Kavárna pro pamětníky: Připomínka
dubnových svátků Pesach a Velikonoce. Připravuje Živá paměť, o.p.s.
23. 4. – 16.00
Odpoledne s písničkou: Písničky
k tanci i poslechu, hraje Duo Pohoda.
26. 4. - 8.00
Výlet do Olomouce na květinovou
a zahradnickou výstavu Flora.
Vstupné 90 Kč. Odjezd vlakem v 8.23
hodin, vedoucí Anna Olbrechtová.
Sraz na nádraží Ostrava-Svinov
vstupenky na jednotlivé prohlídky si zdarma
Û na radnici mestského
Û
vyzvednete
obvodu

DEN PAMÁTEK
NA JIHU

sobota 13. dubna 2019

Û 14. dubna 2019
nedele

STARÉ VÝŠKOVICE

JUBILEJNÍ KOLONIE

Û 14.4. 2019 v 9:00
Nedele

sobota 13.4. 2019 v 9:00 hod.

°
HALDA V HRABuvCE

sobota 13.4. 2019 v 11:00 hod.

°
STARÁ HRABuVKA

Û 14.4. 2019 v 11:00
Nedele

Û
VZORNÉ SÍDLIŠTeÛ ZÁBrEH
Û LES ANEB STALINGRAD
BeLSKÝ

Û
=%T(+r'58l6792

sobota 13.4. 2019 ve 13:30 hod.

Û
BeLSKÝ
LEs

sobota 13.4. 2019 v 16:00 hod.

Û 14.4. 2019 ve 13:30
Nedele

Û PODLE
STARÝ ZÁBrEH
Û
KRONIKY JOSEFA BILcÍKA
Û 14.4. 2019 v 16:00
Nedele
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PRO VOLNÉ CHVÍLE

Sudoku s tajenkou

Doplňovačka (spojené roháčky)

Na exkurzi v pivovaru. Manžel fotí ženu v prostorách pivovaru:
„Prosím tě, postav se vedle toho velkého sudu, ať vypadáš …“ (doKachna. Muž dojídá vydatnou domácí gulášovou polévku se třemi
končení v tajence). Sudoku řešíme běžným způsobem a tajenku ve rohlíky a už mu manželka nese druhé jídlo. Postaví před něj talíř dostředním podbarveném řádku pak odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 do- kola obložený knedlíky s kupou červeného zelí a pekáč s velkou pečesadíme písmena: J, T, Í, E, H, Í, Š, L, Š. Tajenka se čte odleva.
nou kachnou. „Kolik ti mám z té kachny ukrojit?“ ptá se. Muž na to:
„Dej mi ji celou ...“ (dokončení v tajence.)
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Křížovka s dárkem
Tři luštitele, kteří nám do 15. dubna zašlou správnou tajenku na adresu:
krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Správná tajenka z minulého čísla byla:
se zeptám ženy, jestli mám žízeň.
(red)

Z historie. Ve farním kostele v Zábřehu býval umístěn (tajenka křížovky). Tato 226 kg vážící gotická práce pochází z přelomu 13. a 14. stol.
a zhotovili ji řeholníci, pravděpodobně benediktýni. Čepec je vyzdoben latinským nápisem REX GLORIE VENI CVM PACE, což v překladu
znamená: Králi slávy přijď k nám v míru. Je na něm rovněž reliéf českého dvouocasého lva a laděn je v tónu f1. V současné době se nachází
v Arcidiecézním muzeu v Olomouci, kde je na desetileté zápůjčce.
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Řešení JL únor 2019

Výstava skalniček

Sudoku – 1529 a 1574; Doplňovačka – JEŠTĚ NESVÍTÁ

Řešení JL březen 2019
Sudoku – 743985612 = OSTRAVICE, 65,1 km, 827 km2
Přesmyčky: Zdeňka Bára, Václava Košaře, Václava Jiříkovského, Jana
Škody, Františka Formana, Jaroslava Misky, Aloise Gavlase, Norberta Frýda, Jaromíra Matuška, Jana Maluchy

Pestré vrstvy nabídnou unikátní promítání
Městský obvod Ostrava-Jih se
zapojí do II. ročníku festivalu Pestré vrstvy, který se věnuje historii,
přírodě, architektuře i veřejnému
prostoru v rámci Ostravska.
Unikátní akcí bude projekce historických fotograﬁí našeho obvodu
na ﬁlmové plátno kina Luna v Ostravě-Zábřehu. Snímky se zde budou promítat 16. května od 17.30
hodin, vstup bude zdarma a bez

předchozí rezervace. Podruhé se
náš obvod zapojí do festivalu komentovanou prohlídkou nazvanou
Toulky starým Zábřehem, která se
bude konat 19. května od 10 hodin.
Sraz bude před kostelem navštívení
Panny Marie na ulici Závoří. Prohlídka je určena max. pro 80 osob,
rezervaci vstupenek, které jsou
zdarma, můžete učinit na www.
pestrevrstvy.cz od 15. dubna. (plp)

Nabídka volných stání pro vozidla
Parkovací objekt Ostrava

ského kostela na Blanické ulici.
V pátek a v sobotu bude výstava
Klub skalničkářů ADONIS otevřena od 9 do 17 hodin, v neOstrava pořádá klubové jarní děli pak od 8 do 16 hodin. (sed)
výstavy pro veřejnost. Výstavy
skalniček se konají v prostorách
Střediska přírodovědců KORUNKA na Čkalovově ulici č. 10 v PoOstravský Garden Food Fesrubě. Předjarní výstava se bude tival se letos koná dříve, a to 27.
konat 12.–13. dubna, v pátek od 9 a 28. dubna. Jarní akce bude mít
do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 o to větší půvab, že se dostává
hodin. Hlavní výstava se bude ko- do Slezskoostravského hradu.
nat 26.–27. dubna (v pátek od 9 Pro milovníky kvalitní gastrodo 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 nomie v tomto regionu přichází
hodin. Vstupné bude stát 20 ko- ještě jedna změna. „Dohodli jsme
run, k dispozici bude poradenská se s výstavní společností Černá
služba. Více informací najdete louka, že spojíme úsilí, abychom
na adrese: www.skalnickyostra- společně udělali na Slezskova.netstranky.cz.
(sed) ostravském hradě Garden Food
festival,“ prozradil pořadatel Pavel Vysloužil. Vstupenky na jednotlivé akce si mohou zájemci
objednat na webových stránkách
Sdružení zahrádkářů obce Sta- gardenfoodfestival.cz. Ve všech
rá Bělá v dubnu chystá tradiční festivalových areálech bude opět
velikonoční výstavu – bude se platit jednotná měna – grešle.
konat od 12. do 14. dubna v klu- Více informací najdete na www.
bovně zahrádkářů vedle staroběl- gardenfoodfestival.cz.
(red)

Food festival na hradě

Velikonoční výstava

stání pro osobní
Podlaží Volná
motorová vozidla
PP

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

1, 4, 6, 8, 10, 15, 17, 20, 22,
29, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 46,
48, 49, 53, 56, 57, 58, 59

01 Fr. Formana

Dubina

41 B. Václavka

Bělský Les PP

41/2

42 B. Václavka

Bělský Les PP

19/2

51 L. Hosáka

Bělský Les PP

6

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.

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
Krasnoarmejců 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

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

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář

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

Odbor hospodářské správy
Odbor správních činností
Odbor majetkový
Odbor právní
Odbor ﬁnancí a rozpočtu
Odbor dopravy a komunálních služeb
Odbor výstavby a životního prostředí
Odbor bytového a ostatního hospodářství
Odbor investiční
Odbor sociální péče
Odbor školství a kultury
Odbor podpory volených orgánů
Oddělení kontroly a interního auditu
Oddělení veřejných zakázek
Odbor vztahů s veřejností

Ing. Radim Navrátil
Mgr. Radek Drong
Mgr. Andrea Miškaříková
Mgr. Petr Mentlík
Ing. Kateřina Blahová
Mgr. Daniel Jeřábek
Ing. Petr Halfar
Ing. Blanka Jaloviecová
Ing. Stanislav Šplíchal
PhDr. Linda Nováková Palatá
Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.
Bc. Renata Štroblíková
Ing. Bc. Jarmila Capová
Bc. Kateřina Gemrotová
Mgr. Gabriela Gödelová

599 430 469
599 430 293
599 430 420
599 430 268
599 430 260
599 430 211
599 430 207
599 430 256
599 430 278
599 430 450
599 430 132
599 430 289
599 430 456
599 430 395
599 430 490

599 430 268

Odbor strategického rozvoje

Ing. Roman Jirsa

599 430 341

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, místostostarostka • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 3. 4. 2019 • Číslo: 4 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 4. 2019 • Foto na titulní straně: Jiří Urban

27

www.ovajih.cz

INZERCE

Á¼n 9~±t±b´Ç
+8Í8F8±ÇÇ8O¼±8´¼´
+±cÇÁ8¼±bnbÉÂ±8ÇÁ
8O|±8ÁĒbY.2Í9Ēb
+|ÊY±nFÂ±8ÇÁ
7¼bĊbc
Yb|Ċbc

ýĂ 7*Ï-

SLEVA

7 Ï*Ï

NA BRÝLOVÉ

7Ïº75

ÏÖ·Î

OBRUBY

(Ï,(* ú+  -

º

www.triumphoptical.cz

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

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

Kos
osm
miick
ká
á 17
723
3/2
/
Os
str
tra
ava Por
orub
ub
u
b
ba
a
te
el.
l./f
/fax
/f
fax
ax: 596
9 956
6 220
20
mo
m
obil
biil: 607
0 215
1 904
www
w .v
vod
oda
ar..c
ar
cz
e-ma
eail:
il: vod
il
da
arr@
@a
atla
tllas.c
.cz
z

PRÁC
CE PRO
OV
VÁD
DÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE
Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

SC-381415/20

OPTIKA TRIUMPH

(Ă+
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SC-381473/04

Ï25 *Ï *Õ 2û û5

VÝPRODEJ

SC-391061/03

VELKÉ JARNÍ SLEVY

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

SC-381542/03

SC-391215/01

3URěHPHVOQLFN«SU£FHY1ÝPHFNXKOHG£PHŀLYQRVWQ¯N\

SC-381467/04

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

INZERCE

SC-391299/01

tel.: 774 625 702
www.zsbrusperk.cz
FB: @halabrusperk

SC-391072/06

SPORTOVNÍ
HALA
BRUŠPERK
AKCE
BADMINTON
za 180 Kč/
hod./kurt

ÚSPĚCH ADVOKÁTA ZÁVISÍ NA VYŘEŠENÍ
VAŠEHO PROBLÉMU,
NIKOLIV NA MNOŽSTVÍ POPSANÉHO PAPÍRU
N

Směnečné právo
Daňové řízení

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

SC-381478/04

Převodynemovitostí,
nemovitostí, kupní a darovací
Převody
smlouvy, problematiky
družstev, SVJ
problematika
p
družstev, SVJ
Dědické řízení

SC-391181/01

Přestupková řízení

PODNIKATEL
Vymáhání pohledávek
Insolvence / Exekuce
Stavební sektor (zejm. problematika
výstavby
ý
y a smluv o dílo))
Zakládání a správa společností
Ochranné známky, průmyslové
a užitné vzoryy

SC-391114/02

OBČAN
Vymáhání pohledávek
Osobní bankrot / Insolvence / Exekuce
Výživné, úprava styku s dětmi,
vypořádání
yp
SJM, rozvodyy
Pracovněprávní spory
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SC-391192/01

INZERCE

BOLÍ VÁS ZÁDA?

Provádíme službu úpravy
a tlakového čištění hrobů

PREVENCE A LÉČBA BOLESTÍ POMOCÍ CVIČENÍ PODLE
MUDR. RICHARDA SMÍŠKA - SPIRÁLNÍ STABILIZACE,

• Čištění kameniva tlakovým čištěním a chemickým dočištěním
k odstranění nečistot, smogu, popílku, sazí a mastných skvrn bez
poškozování kamene.
• Odstraňování rezavých skvrn a skvrn od vosku.
• Impregnace vyčištěného kamene speciálním impregnačním
nátěrem proti následnému znečištění a pro snadnější dodatečnou
údržbu zákazmíkem.
• Jednorázová úprava půdy pro květinovou výsadbu trvalkami. Položení geotextilie nebo tkané textilie proti prorůstání plevele. Upevnění textilie plastovými kotevníky. Výsyp dekorativními barevnými
štěpky nebo ozdobným dekoračním kamenem dle přání zákazníka.

DŘÍVE

Ř

S-M SYSTÉM

:

,

,

,

,

,

...

KURZY + WORKSHOPY:
SOBOTA 30.4. OD 9:00 SPIRÁLNÍ STABILIZACE PRO NOVÁČKY
SOBOTA 18.5. OD 9:00 BOLESTI BEDERNÍ PÁTEŘE

• provádíme taky čištění venkovních dlažeb, schodů, teras

PRAVIDELNÉ CVIČENÍ - KURZY PRO NOVÁČKY I POKROČILÉ
V CENTRU SPIRÁLNÍ STABILIZACE NA ADRESE ŠALOUNOVA 38,
OSTRAVA VÍTKOVICE.
PŘEDEM, PROSÍM.

DALŠÍ TERMÍNY

Z
Po vyčištění

Podrobné informace na: www.peceovashrob.cz
Příjem objednávek na: 605 514 968
Kerberos Trade, s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice

Kerberos.indd 1

SC-391130/01

Před vyčištěním

30

14.2.2017 9:08:30

AKCÍ NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
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SC-391213/01

OBJEDNÁVKY

INZERCE

PŘEDSTAVTE SI DOMOV,
S KOUSKEM VLASTNÍ PŘÍRODY.
A PAK SE NASTĚHUJTE.
Rezidenční čtvrť V zahrádkách nabízí příjemný
domov těm, kdo chtějí bydlet v přírodě a přitom
mít město na dohled.
První etapa nabídne 31 zrekonstruovaných bytů,
převážně s dispozicí 2+kk, parkovací stání, upravenou zeleň
v okolí, vlastní ohraničený prostor u každého bytového domu.
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Kdo hledá moderní bydlení podle nejnovějších trendů,
navíc se zajímavou minulostí, najde V zahrádkách
své místo pro život.

ZOOM

Z prvňáčků se stali čtenáři knihovny

Průvodkyněmi pasování byly knihovnice.

Prvňáčci se nadšeně hlásili, aby mohli splnit úkoly.

Treﬁt se pirátovi do úst nebylo
jednoduché.

Všechny děti napjatě sledovaly, jak místostarosta Jan Dohnal pasuje
jejich spolužáka na čtenáře.

Chybět samozřejmě nemohly
knihy. A byl jich celý koš.

Místostarostka Hana Tichánková
si dala na pasování záležet.

Školáci brali pasování vážně a místostarosta Zdeněk Hűbner také.

Místostarostka Dagmar Hrabovská
s každým prohodila pár slov.
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