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Taxi, prosím! Úspěšný Senior EXPRES jezdí už dva roky 
 Cestování po Ostravě usnadňuje obyvatelům obvodu Ostrava-Jih dobře známá a stále více žádaná služba Senior 

EXPRES JIH!!! První vozidlo vyjelo 4. dubna 2017. Od té doby se počet aut navýšil na tři, přičemž cena za jednu jízdu 25 Kč 

zůstala beze změn. Na všechny, kteří tento způsob dopravy využili právě v den 2. výročí, čekalo malé a zároveň milé 

překvapení - sklenice medu.

„Zvýhodněné cestování mo-
hou využívat občané starší 77 let. 
V  obvodu jich v  současnosti žije 
více než 6 200 a průkazku si do-
posud vyřídilo 1 378 z nich. Bylo 
opravdu velmi příjemné slyšet 
od našich dříve narozených spo-
luobčanů, jak jsou s  nabídkou 
této služby spokojeni, jak jim 
usnadňuje život a  zrychluje vy-
řizování nezbytných osobních 
záležitostí, jak nešetřili chválou 
na  řidiče. Bez jejich vstřícnos-
ti a  pomoci by Senior EXPRES 
JIH!!! nebyl tím, čím dnes je. 
Na  obou stranách totiž musí 
existovat symbióza a  vzájemný 
respekt,“ říká místostarostka 
Markéta Langrová, autorka a rea-
lizátorka projektu. 

Senioři mohou službu vyu-
žít až 4x měsíčně, doprovázející 
osoba má jízdu zdarma. Jedinou 
podmínkou je mít průkaz Se-
nior EXPRES JIH!!! Vyřídit si ho 
můžete bezplatně a  na  počkání 
na  Odboru sociální péče Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih. 
Stačí vzít občanský průkaz a kla-
sickou průkazkovou fotografi i. 

Zájem o  seniorské taxi je mi-
mořádný. V  prvních deseti měsí-
cích sloužil občanům Jihu starším 
80 let, od  února 2018 radnice 
snížila věkovou hranici na 77 let. 
K tomu si vysoký počet telefonic-
kých objednávek vyžádal zřízení 
dispečinku, který je v  provozu 
v  pracovní dny od  6 do  16 hodin 
na čísle: 770 130 770.  (red)

Uspějí stavby v krajské i městské soutěži? 
Do  soutěže Ostravská stavba 

roku 2018 byla za  obvod Ostra-
va-Jih přihlášena rekonstrukce 
objektu Technických služeb Ost-
rava-Jih. Na  webových stránkách 
stavbaroku.ostrava.cz mohla veřej-
nost hlasovat od 4. dubna až do 16. 
dubna. Vítěz získá Cenu veřejnosti. 
Z jedné IP adresy bylo možné hla-
sovat pouze jednou. Nejlepší stav-
by třetího největšího města, které 
schválí v  květnu ostravští zastupi-
telé, budou slavnostně vyhlášeny 
13. června. 

Téhož večera se dozvíme také 
o vítězi Stavby MSK. Do této soutě-
že obvod vyslal následující projek-
ty: rekonstrukce bytových domů 
Jubilejní kolonie, konkrétně dům 
na ulici Velfl íkova 4, rekonstrukce 
obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih 
a  revitalizace fotbalového areálu 
Klegova.  

Soutěž má šest kategorií. Z jed-
notlivých vítězů se zvolí stavba 
roku s  udělením ceny GRAND 
PRIX. Rozhodovat bude jedenácti-
členná porota složená ze zástupců 

vyhlašovatelů, konkrétně půjde 
o  Svaz podnikatelů ve  stavebnic-
tví. Hlasování se zúčastní Česká 
komora autorizovaných inženýrů 
a techniků, Obec architektů a Mo-
ravskoslezský kraj. Dílčími kate-
goriemi budou stavby občanské 
vybavenosti, bytové domy, rodinné 
domy, průmyslové stavby, doprav-
ní, inženýrské a  vodohospodář-
ské stavby a  stavby realizované 
mimo území kraje. Veřejnost může 
na  www.stavbamsk.cz hlasovat 
do 31. května. (jk)

Sady mladých se rozrůstají. Rodinná tradice vzkvétá
Třetí dubnový den zamířily 

do  Bělského lesa celé rodiny, 
aby vysadily nové stromy v  Sa-
dech mladých. „Je úžasné, jaká 
atmosféra během akce pokaždé 
vládne. Tentokrát bylo vysazeno 
54 dřevin. Přihlásit se mohl kaž-
dý, kdo chtěl svému dítěti nebo 
vnoučeti vysadit na  počest jeho 
příchodu na  svět mladý stromek 
a  pomoci mu tak zapustit koře-
ny na  Jihu. Zájem je stále větší,“ 
řekl místostarosta Otakar Šimík, 
který převzal pomyslné žezlo 
v podobě rýče od autora nápadu, 
bývalého místostarosty Františ-
ka Staňka.

„Je mi ctí být garantem této akce. 
Velké poděkování patří ovšem 
zejména společnosti Ostravské 
městské lesy a zeleň, a to za vstříc-
nou a  profesionální přípravu za-

sazení i  následnou péči. Zájemci 
měli na výběr ze tří druhů stromů. 
Jen pro zajímavost, do  země šlo 
11 buků lesních, 30 dubů letních 
a 13 třešní ptačích. Jestli to tak pů-
jde dále, vytvoříme možná největší 
sady tohoto druhu v zemi,“ dodává 
se smíchem místostarosta.

Každá rodina za  poplatek 800 
korun obdržela kromě vybra-
ného stromku také pamětní list 
a  sloupek s  cedulkou včetně jed-
né rezervní pro případ zničení či 
odcizení. Na ní je uvedeno, o jaký 
druh stromu jde, komu a kým byl 
věnován. 

Zájemci o podzimní, už osmou 
výsadbu se mohou přihlásit te-
lefonicky na  čísle: 599  430  344 
nebo e-mailem: sadymladych@
ovajih.cz, případně mohou poslat 
dopis označený heslem „Sady 
mladých“ přímo na  Úřad měst-
ského obvodu Ostrava-Jih.  (red)

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Další zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih 
se bude konat 6. června ve 13 ho-
din ve  4. patře budovy A  úřadu. 
V  den konání zastupitelstva lidé 
mohou sledovat on-line přenos 
na  internetu. Z  jednání se bude 
pořizovat videozáznam, který 
naleznete společně s reportážemi 
z  našeho obvodu na  YouTube ka-
nálu Městský obvod Ostrava-Jih. 
Další zasedání se pak na stejném 
místě a  v  tutéž dobu uskuteční 
5. září letošního roku.  (jk)

Foto: M. Grobař

Foto: M. Grobař
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SLOVO STAROSTY

Vážení občané,

na  Jihu se pořád něco děje. 
Jih žije! Akce střídá akci, řeší 
se jedna záležitost za  druhou, 
problém za problémem…  Jsem 
rád, že se nám podařilo vyhlásit 
oblast se zvýšeným výskytem 
sociálně nežádoucích jevů, 
která je známá spíše jako bez-
doplatková zóna. Mám na mysli 
těsné okolí ubytovny na Hulvác-
ké ulici. Vítězství? Kdepak, jen 
první vlaštovka. U jiných 3 uby-
toven návrh samosprávy opět 
neprošel. Budeme ale pořád 
hledat způsob, jak evidentnímu 
zneužívání dávek zabránit. Ne-
dokáži v  tuto chvíli posoudit, 
zda je lépe vyčkat rozhodnutí 
Ústavního soudu, který může 
ve  zdůvodnění k  návrhu ně-
kterých senátorů nastínit lepší 
cestu. Každopádně dlouhodobě 
platí, že by vše mohly změnit 
zákony této země. Zatím nahrá-
vají těm, kteří nechodí do práce, 
úmyslně neuzavírají manžel-
ství, a také těm, kteří vydělávají 
na provozování některých uby-
toven. 

Často mi píšete, proč se 
na Dubině vyskytuje více osob, 
které budí obavy a které se pro-
stě neumějí chovat. Ani nevíte, 
jak mě tato situace také štve. 
Jenže náš městský obvod má 
právě v  této části pouze 715 
bytů. Většina je tedy ve  vlast-
nictví SVJ, bytových družstev 
či Residomo. Jakýkoli vliv 
a možnost cokoli změnit radni-
ce ztratila po roce 1989. Přesto 
si myslím, že je za poslední roky 
viditelná snaha naše domy ne-
jen opravovat, ale hlavně dbát 
na dodržování pořádku a klidu 
v nich. Kamery a zejména kon-
troly samosprávy a obou policií 
zmůžou hodně. A víte co? Boj 
s  nepravostmi v  jakékoli po-
době nevzdáme, stejně jako to 
nevzdali sportovci 1. SC Vít-
kovice, kteří bojovali v  Super-
fi nále fl orbalu na našem území 
a získali dvě vítězství. 

Zdravím tedy všechny sluš-
né lidi a  skvělé sportovce. 
A  nebylo by to celé, kdybych 
vás nepozval na  Slavnos-
ti Jihu. Zkrátka se nenechte 
otrávit špatnými zprávami. 
Bavte se, žijte jarem naplno 
a buďte na sebe milí. V našem 
obvodu si každý najde přesně 
tolik spokojenosti a  radosti, 
kolik mu vyhovuje. 

Martin Bednář

Sdílená kola aneb Šlápněte do pedálů
Šestnáctý dubnový den se 

úspěšný systém sdílení jízdních 
kol objevil na Jihu. Každé město si 
zaslouží vlastní systém sdílených 
kol – nejspíše touto myšlenkou za-
čal před lety projekt, který si dal za 
úkol do tuzemských měst rozmís-
tit jízdní kola pro potřeby občanů. 
Původní plán dostával postupem 
času profesionální tvář a v  kom-
binaci s  moderními technolo-
giemi vznikla pro jeho potřeby 
i speciální aplikace pro mobilní te-
lefony. Stačí, když si uživatel apli-
kaci stáhne (existuje jak verze pro 
Android, tak i pro iOS zařízení), 
provede jednoduchou registraci, 
naskenuje speciální QR kód přímo 
na bicyklu či zadá číslo kola. Jeho 
zámek se po pár vteřinách otevře. 
Postup při parkování stejně jako 
následné vrácení jsou popsány 
pod řídítky každého z kol. 

Náš obvod má 36 pevných 
a  mobilních stanovišť s  celko-
vým počtem 60 bicyklů. Jejich 

množství vzhledem k  zájmu 
občanů v  budoucnu nejspíš po-
roste. A  cena? Prvních 15 mi-
nut výpůjčky je zdarma, dalších 
45 minut  za 20 korun. Po prvních 
60 minutách se každá další půl-
hodina účtuje dvaceti korunami 
s tím, že maximální taxa za denní 
výpůjčku činí 150 korun. Do  ce-

níku pro jednotlivé registrace lze 
navíc přidat výhodné, dlouho-
dobější tarify. Informace o  nich, 
stejně jako možnost registrace 
jinou cestou než mobilní aplika-
cí a  také přehlednou mapku ak-
tuálně volných bicyklů zájemci 
najdou na: www.nextbikeczech.
com/cs/ostrava/. (red)

Přibudou další bezdoplatkové zóny?
 Od 16. dubna 2019 se vymezená lokalita městského obvodu Ostrava-Jih ofi ciálně stala 

oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Nově přistěhovaní lidé tam 

nebudou mít nárok na doplatek na bydlení. Jde o pozemek v městské části Zábřeh, 

na němž se nachází ubytovací zařízení společnosti BYDLENÍ IDEAL OSTRAVA s.r.o. (dříve 

označované jako Ubytovna SOIVA). U dalších požadovaných problémových míst 

v obvodu bylo vyhlášení tzv. bezdoplatkové zóny zamítnuto. 

Rada městského obvodu Ost-
rava-Jih opakovaně žádala o  vy-
hlášení tzv. bezdoplatkových zón 
u  problémových oblastí na  Jihu. 
„Ihned první den platnosti záko-
na, tedy 1. června 2017, se jednalo 
o pěti ubytovnách – Rodinná uby-
tovna Čujkovova, HD Hlubina, 
Byty Ideál Soiva, Hotelový dům 
Hlubina a  Hotelový dům DMH. 
V únoru 2018 požádala rada o vy-
dání tohoto opatření obecné po-
vahy na  základě žádosti občanů 
u  bytového domu na  ulici J. Ma-
tušky v části Dubina,“ připomněl 
starosta Martin Bednář.

Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih, který o  věci roz-
hodoval v  rámci přenesené pů-

sobnosti, však došel k  závěru, že 
nebyly splněny zákonem o pomo-
ci v hmotné nouzi předpokládané 
podmínky, a toto opatření obecné 
povahy nevydal.  

V  červnu minulého roku radní 
podali žádost u  dalších tří oblastí, 
a  to v  lokalitách ulic Čujkovova, 
Horní, Plzeňská, a  rovněž u  po-
zemku ubytovacího zařízení na 
ulici Hulvácká 8 s  problémový-
mi ubytovnami. Pouze poslední 
jmenovaná oblast byla na  základě 
statistických dat vztahujících se 
k činnosti z  Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Jih (oddělení sociál-
ně právní činnosti ochrany dětí – 
OSPOD a  oddělení přestupkové), 
Policie ČR a Městské policie Ostra-

va, vyhlášena oblastí se zvýšeným 
výskytem sociálně nežádoucích 
jevů s  důsledky vyplývajícími ze 
zákona o pomoci v hmotné nouzi.

„V  současnosti řešíme další 
čtyři problémová místa v  na-
šem obvodu. Žádost jsme podali 
v listopadu 2018. Jde o tři oblasti 
v  části Dubina a  na  základě pe-
tice občanů také řešíme lokalitu 
ulice Čujkovova,“ konstatuje sta-
rosta s tím, že o návrhu na vydá-
ní či nevydání opatření obecné 
povahy, především na  základě 
stanovisek OSPOD a policie, roz-
hodne v rámci přenesené působ-
nosti Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih začátkem letošního 
května.  (red)

Ostravský kompot 2019 
Rodinný festival pořádaný výhradně a jen pro Ostravá-

ky se uskuteční v neděli 19. května opět v Trojhalí Karo-
lina. Nabídne tu nejlepší zábavu pro všechny. Hvězdami  
letošního ročníku budou Hana Zagorová a další populární hudebníci a 
zpěváci. Pro zajímavost, jako jediný ostravský městský obvod jsme už 
vloni přijali výzvu a  doručili sklenici třešňového kompotu. Kam? Jeho  
cesta vedla z rukou 102leté Marie do kočárku čtyřměsíčního Kristián-
ka a pak dál  z Jihu, aby se završila v Trojhalí Karolina. Přesně v duchu 
„Kompotu zdar, ostravskému zvláště“. A zapojíme se i letos, protože Jih 
žije! Podrobnosti najdete na: www.ostravskykompot.cz.

Květnové volby
Ve dnech 24. a 25. května 2019 

se budou konat volby do Evrop-
ského parlamentu. V Česku se 
bude volit teprve počtvrté. Ob-
čané budou vybírat 21 nových 
poslanců.

Podrobné informace jsou k dis-
pozici na Úřadu městského obvo-
du Ostrava-Jih a také na: www.
ovajih.cz.

Foto: J. Karch
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Ostravské nákupní centrum 
Avion Shopping Park se v květnu 
opět zaměří na zdravý životní styl. 
Příznivci pohybu na  čerstvém 
vzduchu si během ofi ciálního za-
hájení provozu oblíbené sportovní 
zóny 17. a 18. května užijí spoustu 
zábavy a  soutěží. Avion na  jejím 
otevření spolupracuje s městským 
obvodem Ostrava-Jih. 

Teplé májové počasí je ideál-
ní pro venkovní aktivity. Hojně 
využívaná sportovní zóna bude 
zprovozněna jak před nákupním 
centrem, tak i uvnitř Avionu. Mezi 
jinými nabídne více než 14 nafu-
kovacích atrakcí zdarma. Těšit se 
můžete například na  překážko-
vou dráhu, velkou skluzavku nebo 
skákací hrady. Chybět nebudou 

ani závody pro školáky i veřejnost, 
bezplatné herní zóny či školička 
in-line bruslení a  skateboardin-
gu. Na  sportovním hřišti před 
nákupním centrem najdete také 
stanoviště radnice Ostrava-Jih 
se soutěžemi pro děti. Samozřej-
mostí je široká nabídka dobrého 
jídla a  pití. Všechny vás srdečně 
zveme!  (red)

Přijďte si v květnu zasportovat do Avionu 

Termíny zájezdů:

Plná dodávka věcí pro Moment
Zaměstnanci Úřadu městského 

obvodu Ostrava-Jih opět ukázali, 
že mají dobré srdce. Jarní chari-
tativní sbírka, kterou 29. března 
pořádal odbor sociální péče úřa-
du, opět vynesla několik pytlů 
věcí, které darovali do  obchůd-
ku Moment. Kromě oblečení se 
mezi dary objevily knihy, hračky, 
kabelky, batohy, porcelán a další. 
Moment darované věci roztřídí, 
ty, které nebude možno prodat, se 
použijí na výrobu koberečků.

Síť dobročinných second handů 

Moment vznikla v  Ostravě v  roce 
2012 a  od  svého založení uvedla 
do provozu 10 obchodů na podpo-
ru 7 veřejně prospěšných projektů. 
Desátý obchod, který v Hrabůvce 
sídlí v  obecních prostorách ob-
chodního centra tzv. Železňáku, je 
věnován ostravské pobočce Spo-
lečnosti pro ranou péči.

„Naše činnost je založena 
na principu dárcovství. Lidé do na-
šich obchodů nosí oblečení a  věci 
z domácnosti, které už nepotřebují, 
my je prodáváme a ze zisku fi nanč-

ně podporujeme vybrané nezisko-
vé organizace,“ uvádí zakladatel 
společnosti Richard Gazda. Jenom 
v  loňském roce odvedl Moment 
na jejich účty částku 1 386 345 ko-
run.

Provoz second handů má však 
i  významný environmentální do-
pad. Použitý textil, který by jinak 
končil na  skládkách, zde získá-
vá svůj druhý život. V  roce 2018 
se v  Momentu prodalo více než 
300 000 kusů oblečení.

 (red)

Dříve narození cestují rádi i často
Občané starší 60 let se mohou 

zdarma zúčastnit pěti jednoden-
ních poznávacích zájezdů. Úřad 
městského obvodu získal fi nanč-
ní dotaci z Programu na podporu 
zdravého stárnutí v  Moravsko-
slezském kraji pro rok 2019. Cíl 
projektu je zřejmý už ze samot-
ného názvu. Cestování za  po-
znáním přispěje ke  snížení 
osamělosti starších lidí, umožní 
jim změnit stereotypní způsob 
života. Ve společnosti vrstevníků 
načerpávají nové síly a  objevují 

krásy naší země. První zájezd 
se uskutečnil 29. dubna. V  osm 
hodin ráno se plný autobus vy-
dal na  cestu do  Muzea řeznictví 
ve  Valašském Meziříčí a  poté už 
to byl jen skok na nedaleký Žero-
tínský zámek.

Zájemci o  účast na  zájezdech, 
kteří mají trvalé bydliště v obvodu 
Ostrava-Jih, se mohou přihlásit 
na  odboru sociální péče. Kon-
taktní osoba: Žaneta Toderová, 
e-mail: zaneta.toderova@ovajih.
cz, tel.: 599 430 451.  (red)

Největší zajíc
v největším obvodu

V umění neexistují defi nice a žád-
né zaručené pravdy. Vždycky se 
najde mnoho názorů na to, co ještě 
umění je, a co už ne. Čtyřmetrový za-
jíc u rondelu v Hrabůvce neaspiroval 
na designový skvost, ale před veli-
konočními svátky vzbudil obrovský 
zájem dětí i dospělých. Kolemjdoucí 
i kolemjedoucí zastavovali a přibrž-
ďovali. „Jak jednoduchá věc a hned 
je na  světě veseleji. Nechcete příští 
rok o Velikonocích vypustit na tráv-
níky více takových zajíců?“ ptala se 
po  telefonu rozesmátá a  nadšená 
paní Jurčíková.   (m)

FLORBALOVÉ DRAMA. Největší událost české fl orbalové scény sledovalo 14. dubna přímo v Ostravar Aréně víc než osm tisíc diváků. Vytvořili fantastickou 
atmosféru, která se odrazila na odhodlání vítkovických sportovců sáhnout si pro zlato. Nakonec to byly oba domácí týmy, které si nejcennější kov ze 
Superfi nále odvezly – muži oplatili loňskou porážku Mladé Boleslavi, ženy obhájily titul vítězstvím nad Chodovem. Gratulujeme k historickému úspěchu! 
A už dnes můžeme potvrdit, že další fl orbalová událost se na našem území odehraje za necelý rok. Champions Cup 2020 přivítáme 11. a 12. ledna.  (red)

•  23. 5. 2019: Lednice (prohlíd-
ka zámku Lednice s přilehlým 
parkem)

•  28. 5. 2019: Baťův kanál 
(výlet lodí)

•  11. 6. 2019: Baťův kanál (výlet 
lodí)

•  13. 6. 2019: Velké Losiny 
(zámek ve Velkých Losinách 
včetně výroby ručního papíru)
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Osvobození Ostravy 1945. Nezapomínejme 
na draze zaplacenou zkušenost

 Celá Ostrava si připomněla konec nejhrůznějšího váleč-

ného konfl iktu. Ten z velké části smazal rozdíl mezi vojákem 

a civilistou, mezi zákopem a městskou ulicí. Město bylo 

osvobozeno 30. dubna 1945.
Během bojů v  předměstských 

obcích a  jednotlivých čtvrtích 
padlo v rámci Ostravsko-opavské 
operace 1  142 sovětských vojáků, 
3 příslušníci první československé 
tankové brigády a  388 civilistů. 
Kromě lidských obětí utrpěla Ost-
rava za války a při osvobozovacích 
akcích také velké hospodářské 
škody. Poškozeno bylo 3  198 do-
mů, 241 úplně zničeno.

Nejtěžší a  rozhodující postup 
osvobozovacích vojsk se usku-
tečnil U  korýtka, kde překročila 
Rudá armáda s  podporou 1. čs. 
samostatné tankové brigády řeku 
Odru. Nesmyslný odpor němec-
kých jednotek v  Zábřehu pokra-
čoval do pozdních nočních hodin. 

Kronikář popisuje nezanedba-
telnou pomoc místních obyvatel 

takto: „Byli vyzváni obyvatelé 
blízké restaurace, ukrytí v  odpa-
dovém kanále blízko Odry, aby 
pomáhali při úpravě brodu přes 
Odru. Nájemce výletní restaura-
ce byl při tom poraněn v  zádech 
střepinou z  granátu, neboť pře-
chod byl Němci odstřelován.“

Starosta Martin Bednář 
po  skončení pietního aktu 28. 
dubna U  Korýtka a  po  zhlédnutí 
bojové historické ukázky s použi-
tím tanků T 34 a bojových letadel 
Jak 3 řekl: „Za  posledních 74 let 
se toho stalo hodně, bolestného 
i radostného. Jedno je však trvalé 
a neměnné, a to je úcta před těmi, 
kteří zůstali, a  hlavně před těmi, 
kteří položili za  naši svobodu 
své životy! Jsem rád, že několi-
kadenní program je koncipován 

bez zbytečných okázalostí. Spo-
lečně si připomínáme dramatic-
ké osudy vojáků i  civilistů, kteří 
ve válečných časech prokázali ne-
sporné hrdinství. Třicátý duben 
je a vždy zůstane pro nás všechny 
mimořádně významným datem 
a  připomínkou draze zaplacené 
zkušenosti.“ Následující den se 

starosta Martin Bednář a  mís-
tostarosta Zdeněk Hübner zúčast-
nili   pietního aktu u  Památníku 
obětem 2. světové války na  ulici 
Klegova v  Ostravě-Hrabůvce. Při 
této příležitosti položili věnec jako 
poctu všem, kteří bojovali ve  2. 
světové válce za naši vlast a zapla-
tili v bojích cenu nejvyšší.  (m)

Ostravská operace na fi lmovém plátně
Nový dokumentární fi lm televize 

Polar Boj o Ostravsko nabízí dosud 
nezveřejněné záběry z bojů Ostrav-
ské operace. V březnu roku 1945 se 
cílem ofenzívy Rudé armády, česko-
slovenských vojáků, tankistů a letců, 
kteří mířili skrz polské Slezsko přes 
Sudety, stalo samotné nitro protek-
torátu. Záměrem bylo osvobodit 
Ostravsko, poslední funkční průmy-
slové centrum Třetí říše. Natáčení 
dokumentu, od námětu k hotovému 
snímku, trvalo dva roky a spolupra-
covali na  něm významní historici, 
kteří zmapovali celou operaci do vel-
kých detailů. Scénář a  režii zajistil 
Jaroslav Korytář, komentář načetl 

Pavel Rímský. Film byl poprvé uve-
den v rámci ofi ciálních oslav k při-

pomenutí si 74. výročí osvobození 
v Moravskoslezském kraji za účasti 

Foto: J. Urban

Foto: M. Grobař

Foto: M. Grobař

velvyslance Ruska, zástupců Armá-
dy ČR, představitelů kraje a města 
Ostravy 29. 4. večer. V Kině Luna se 
konalo promítání dokumentu pro 
veřejnost 30. dubna. Vzhledem k vel-
kému zájmu občanů se pořadatelé 
rozhodli projekci zopakovat ještě 14. 
května v 16.30 hodin.  (r)
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Jak se máte?
Rozlítaně a  zároveň dobře. Přede mnou 

stojí řada výzev. Zajímavých a těžkých záro-
veň. Kromě velkých stavebních projektů a re-
konstrukcí jsem se s  výborným a  nadšeným 
týmem lidí doslova ponořil do  přípravy ná-
ročného úkolu vytvořit strategický plán Jihu. 
A z toho opačného pólu? Sedíme nad novým 
konceptem sociální péče.   

Jak podle vás vypadá ideální místo k životu?
Jednoduše, lidé se venku nebojí o svou bez-

pečnost, pohybují se v udržovaném a hodnot-
ném veřejném prostoru, nemusí například 
řešit, kde a  jakým způsobem pohodlně za-
parkovat. K tomu si připočtěte kvalitní tech-
nickou infrastrukturu se všemi vodovody, 
vodojemy nebo kanalizací, občanskou vyba-
venost s  nezbytnými vzdělávacími instituce-
mi, zdravotními a  sociálními službami, ale 
i kulturními stánky a podobně. 

Jak docílit, aby bylo to místo takové?
Je třeba s  rozmyslem investovat, pečlivě 

plánovat a intenzivně opravovat… Podle har-
monogramu a  systematicky. Je to třeba brát 
tak, že Ostrava-Jih je sídliště, ať si o tom mys-
lí, kdo chce, co chce. De facto jde o rezidenční 
část města a naše potřeby jsou v tomto směru 
přece jen trošičku jinde, než mají například 
v  Moravské Ostravě a  historickém centru 
nebo v  Porubě, kde sídlí významné instituce 
jako vysoká škola nebo fakultní nemocnice.

Až takový rozdíl to je?
Určitě. Potřeby našeho obvodu jsou speci-

fi cké, prostě někde jinde. 

O co se na Jihu opírá, respektive chce opí-
rat strategické plánování?

Každý strategický plán musí být koncepč-
ní a  rozvojový dokument, který tvoří úřad 

a  který vychází z  aktuálního stavu veřejných 
a soukromých aktivit demografi ckého, ekono-
mického, sociálního, kulturního a  ekologic-
kého charakteru území. Když si vezmeme, že 
jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje 
a  slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec 
nebo celé město prosperovaly jako celek, pak 
je jeho význam nepochybný. Ale abych odpo-
věděl – v  tento moment se neopíráme o  nic. 
(smích)

Prosím?!
Protože tady historicky žádný takový plán 

neexistuje. Je to naše slabé místo. Nechci 
být příliš skeptický, v Ostravě začal fungovat 
někdy před čtyřmi roky, následovala ještě 
Poruba. A  prakticky v  ostatních obvodech 
v tuhle dobu strategické plánování jako takové 
neexistuje. Vnímám to jako dohánění restů.

Nebyl zájem mít přesně daná pravidla? 
To ne, během let se mění politická a spole-

čenská situace. Po  každých volbách přichá-
zeli lidé v  čele radnice s  novými vizemi. To 
je v  pořádku. Já si osobně myslím, že když 
nějaké politické uskupení kandiduje, mělo by 
mít konkrétní nosnou vizi. Jenže ta se nemu-
sí shodovat s vizí ostatních subjektů. Dnes je 
navíc doba, kdy participace občanů na rozvoji 
obvodu je stále větší a  komunikace s  obyva-
teli mnohem otevřenější než dříve. Stěžejní 
však je politická zodpovědnost lidí, kteří jsou 
ve  vedení radnice. Nemůže to být alibisticky 
uchopeno tak, a  teď pardon, že si paní z  ve-
dlejšího vchodu navymýšlí všechno možné. 
Hlasy a  nápady občanů jsou významným 
prvkem v  rozvojových krocích obvodu, to 
jistě, ale nemohou být rozhodující při jednot-
livých krocích obvodu. Nejde prostě řešit jen 
svoji vizi a zapomínat na fi nální produkt. A je 
jedno, jestli se bavíme o paní ze sídliště nebo 
o komunálním politikovi.

Takže strategický plán dokáže nejlépe najít 
a určit priority rozvoje?

Nevím, jestli nejlépe, ale určitě dokáže 
přesně pojmenovat například zásady vý-
stavby a  Jihu dovolí hluboce se nadechnout. 
Zastavět se dá téměř každé místo, ale lidé si 
potřebují zajít na  procházku do  parku, pro-
táhnout se na  hřiště… Jsem přesvědčen, že 
přesná pravidla a nadčasové strategické vize 
pomohou vytvořit život na  míru každému 
z nás.

Kdy to bude?
Věřím, že nejpozději za rok a půl. Musíme 

ho ošetřit i  legislativně – priority si náleži-
tě naplánovat a  seřadit, abychom uměli na 
realizaci projektů napasovat i  externí zdro-
je a  zajistit fi nancování. Nemůže to prostě 
fungovat tak, aby Jih hledal investice na  zá-
kladě vyhlášených grantových a  dotačních 
schémat. To je cesta do  pekel. Je šílené, aby 
obvod přemýšlel obráceně. To znamená, že 
příslušné ministerstvo vypíše dotační titul 
a  my začneme hledat, co by se z  těchto pe-
něz dalo zafi nancovat. Udělá se něco, co sice 
může být na jednu stranu dobré a potřebné, 
ale na druhou stranu absolutně nesystémové 
a vytrženo z kontextu. Logika strategického 
plánování by měla jít opačným směrem. Nej-
dříve si musíme říct, co chceme, napříč vše-
mi odvětvími a resorty – počínaje školstvím 
a  konče dopravou a  službami, a  ve  všech 
hlavních segmentech být připraveni mít vše 
nachystáno aspoň v  hrubých rysech. Jsme 
na  začátku. Teď je třeba najít základní vize, 
nápady, strukturu i objem.

Má už dnes radnice připraveny investiční 
akce, které by se mohly stát součástí nové 
strategie?

Pospojovali jsme několik dílčích projek-
tů veřejného prostoru v  Hrabůvce. Vytvářejí 

Přesná pravidla a nadčasové 
strategické vize pomohou 
vytvořit život na míru 
každému z nás

Přesná pravidla a nadčasové 
strategické vize pomohou 
vytvořit život na míru 
každému z nás

  Jan Dohnal nemá příliš mnoho času. Volnou půlhodinu 

jsme hledali v jeho nabitém programu stěží. Přestože je 

zjevně velmi vytížený, není vystresovaný. Působí klidně 

a vyrovnaně. Na otázky odpovídá stručně, soustředěně 

a věcně. Prostě ví, o čem mluví. Zejména o strategickém 

rozvoji obvodu a sociálních věcech. Ostatně, to jsou 

oblasti, které byly devětatřicetiletému místostarostovi 

loni na podzim svěřeny a které má ve své gesci.

  Jan Dohnal nemá příliš mnoho času. Volnou půlhodinu 

jsme hledali v jeho nabitém programu stěží. Přestože je 

zjevně velmi vytížený, není vystresovaný. Působí klidně 

a vyrovnaně. Na otázky odpovídá stručně, soustředěně 

a věcně. Prostě ví, o čem mluví. Zejména o strategickém 

rozvoji obvodu a sociálních věcech. Ostatně, to jsou 

oblasti, které byly devětatřicetiletému místostarostovi 

loni na podzim svěřeny a které má ve své gesci. Foto: J. Zerzoň
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V Hrabůvce jsme už začali s masivními 

investicemi do takzvaného náměstí, 

něco podobného budeme chystat i v Zábřehu,

 kde například opravou prostoru před Kotvou 

navážeme na opravené  prostranství 

u Kina Luna.

komplexní prostor této části obvodu. Hlu-
chá místa budeme postupně ještě doplňovat. 
Jde o celou jádrovou oblast Hrabůvky. A to je 
přesně ten příklad, kdy po  Hrabůvce nejsou 
rozeseté tři samostatné projekty. Nápad, 
idea, myšlenka jsou vedeny záměrem vytvořit 
ucelený prostor v  jednotném stylu, v  jednot-
ném duchu, s rukopisem jednoho architekta. 
V Hrabůvce jsme už začali s masivními inves-
ticemi do takzvaného náměstí, něco podobné-
ho budeme chystat i v Zábřehu, kde například 
opravou prostoru před Kotvou navážeme 
na opravené prostranství u Kina Luna. Věřím, 
že se do budoucna bude revitalizace Zábřehu 
i  Hrabůvky paprskovitě rozrůstat do  dalších 
částí a pochopitelně, že přibudou i Výškovice.

Všechno je ale o penězích. 
Největším partnerem pro nás je a  zůsta-

ne město Ostrava. Pokusíme se sáhnout také 
na  externí zdroje. Dokážu si dobře před-
stavit dotace z  Fondu rozvoje bydlení 
Ministerstva místního rozvoje. Dnes už 
děláme maximum, abychom si tyto zdroje 
zajistili, pokud jde o regeneraci Hrabůvky 
i následné regenerace Zábřehu.

Co je nejtěžší?
Já bych řekl nejdůležitější. Zaprvé je 

to sběr veškerých dat, z nichž vyplynou 
konkrétní potřeby a priority obvodu. Žije tady 
přes sto tisíc lidí a  každý z  nás má nějakou 
představu, co by kde mělo být. Jenže do určité 
míry všichni trpíme provozní slepotou, a čím 
většího spektra lidí, komunit a spolků včetně 
institucí se zeptáme, kudy jít a nač se zaměřit, 
tím více dat získáme. Chceme použít klasické 
metody, pamatujeme i na dotazníková šetře-
ní. Zapojení občanů je alfou a omegou správ-
ného a smysluplného plánování.

Co v současné době lidi nejvíc pálí?
Nejčastějšími problémy, které v sídlištní zá-

stavbě řešíme, jsou zeleň a parkování. To jsou 
nejtypičtější otázky současnosti. Znáte to, ti, 
kteří chodí pěšky, prosazují více travnatých 
ploch před domy, řidiči zase volají po větším 
počtu parkovacích míst. Vždycky je důležité 
hledat kompromis.

Kdy naposledy jste stál před problémem, 
o kterém jste si vy, i lidé kolem vás, mysleli, 
že nemá řešení?

Dnes a  denně. (smích) Když se ale chce, 
cesta se dá najít. 

Co by se nemělo nikdy při strategickém plá-
nování přeceňovat?

Nikdy by se nemělo zvrhnout v  nějakou 
nereálnou futuristickou vizi. Musíme se dr-
žet zásadně jen skutečných možností, které 

Jih poskytuje a nabízí. Například přání jezdit 
v  podzemních tunelech, to je neuvěřitelně 
luxusní představa. Musíme se ale pohybovat 
v  nějakých reálných mantinelech. A  k  tomu 
slouží právě úřad a  celý aparát veřejné sprá-
vy, který by měl každou podobnou vizi doká-
zat vyhodnotit a ukočírovat, protože vývoj je 
hodně rychlý.

A co by se nemělo podceňovat?
Určitě bych nepodceňoval práci s  lidmi 

a  komunikaci s  lidmi. Mám na  mysli dotaz-
níková šetření v  terénu, nejrůznější veřej-
ná projednávání. Občané se s  námi budou 
v  následujících měsících potkávat mnohem 
častěji, a to nejen na nejrůznějších společen-
ských, kulturních nebo sportovních akcích. 
Zajímá nás jejich názor, chceme brzy spustit 
nové komunikační kanály. Jistě, strategický 
plán jsme schopni napsat od stolu, jak se říká. 

Nemusíme vytáhnout paty z  radnice. Jenže 
tento dokument by měl mít dlouhodobější zá-
běr, než je jedno volební období. A pak musí 
mít nastavené parametry tak, že až přijde 
nová politická reprezentace, nesmete schvá-
lený koncept ze stolu a nebude muset začínat 
s rozvojovými aktivitami a projekty znovu.

Bez ohledu na  rozpočet a  realitu součas-
nosti, co byste chtěl, aby vzniklo?

Já osobně jsem velký fanda krytého aqua-
parku. Ale nechci se pouštět do nějakých me-
galomanských projektů. Lidi dnes trápí zcela 
běžné záležitosti jako rozbité cesty a chodní-
ky. Nedostačující parkování, v některých mís-
tech zhoršená bezpečnost… Takže se možná 
potřebujeme primárně zaměřit na  denno-
denní potřeby. A  až ty budou realizovány, 
pak se můžeme pouštět do  nadstandardních 
investic. Tím ale nechci říct, že kdyby se ob-
jevil investor s externím balíkem peněz, oka-
mžitě projekt spouštíme. Ale na  pořadu dne 
je poskytnutí a  vytvoření vyššího komfortu 
obyvatelům, od veřejné dopravy až po bydle-
ní. Na  Jihu je největší bytový fond, musíme 
si říct, v jakém stavu, pro koho, kde a jak. I to 
jsou témata, která budeme řešit.

Mohu mít ještě jednu otázku, tentokrát 
ze sociální oblasti?

Jistě.

Co je pravdy na tom, že chystáte zrušení od-
lehčovací a pečovatelské služby?

To je omyl! Odlehčovací a pečovatelskou službu 
poskytujeme v DPS na Odborářské a Horymírově 
ulici, a protože je chceme rozšířit, zlepšit a v rámci 
úřadu už je to hodně složité, rozhodli jsme se zřídit 
novou příspěvkovou organizaci, do které tyto čin-
nosti převedeme. Operujeme s  fi nancemi kraje, 
státu, tyto služby jsou navázané na dotační tituly. 
No, a  v  prostředí úřadu je už nemyslitelný jejich 
další rozvoj, dnes se pohybujeme na jakési pomy-
slné hraně možností. Takže nic nerušíme, naopak 
výrazně posílíme současný stav a  do  budoucna 
zvažujeme vytvoření nových sociálních služeb.

Znáte už termín vzniku nové organizace?
Chtěli bychom, aby vznikla k 1. červenci s tím, 

že nás čeká řada práce a procesů, aby její činnost 
mohla odstartovat k 1. lednu 2020. Věřím, že zís-
kat peníze z jiných externích zdrojů bude snazší 

než dosud, rozšíří se rovněž spolupráce 
s  neziskovým sektorem a  podobně. Pří-
spěvková organizace má úplně jiné mož-
nosti než úřad.  Ostrava má 23 obvodů, 
nicméně spolu s městem tvoří pouze jednu 
organizaci s jedním IČO, což je kompliko-
vané například u čerpání některých dotací. 
Existují totiž typy dotací, kdy si může o do-
taci požádat jen jeden městský obvod. Pří-
spěvková organizace bude mít IČO vlastní. 

To jí umožnuje o dotaci požádat i v případě, že se 
o ni bude ucházet některý z jiných městských ob-
vodů. Příspěvkové organizaci se tedy nabízí více 
možností, jak si sáhnout na jiné externí peníze, 
třeba z  dotací, grantů, nadací a podobně. Celý 
systém poskytovaných sociálních služeb pak 
může fungovat daleko efektivněji. 

Kdybyste mohl ovlivnit, jak bude vypadat 
Jih v následujících 10 letech, co byste udělal?

No, já doufám, že to ovlivním. (smích) Už 
při prvním pohledu je vidět, že veřejný prostor 
dostává novou podobu a začíná odpovídat pa-
rametrům 21. století. Moc mi záleží na tom, ať 
je Jih moderním a nadčasovým sídlištěm, ať se 
zde lidé cítí příjemně, ať se zde mohou bavit 
a potkávat. Když si chtějí udělat ve městě pří-
jemné sobotní odpoledne, měli by mít takovou 
možnost i v místě, kde se pohybují dennoden-
ně, třebaže se jedná o obrovské sídliště. 

Jak si užíváte nejraději volno vy?
Ač to nevypadá, jsem vášnivý lyžař, cykli-

sta a milovník hor, zejména blízkých Beskyd. 
V týdnu si odpoledne rád zajdu na pivko do ně-
které ze svých oblíbených zahrádek. Obec-
ně těch příležitostí, jak se zabavit odpoledne 
po práci a děti po škole, je dost. Někdy si člověk 
nedokáže z  nabídky volnočasových, kultur-
ních a sportovních akcí ani vybrat, kam zajít, 
kam se podívat.  (maj)

Lidé se zajímali o připravovanou regeneraci sídliště Hrabůvka 
V  sále Kulturního domu K-Trio se 17. dubna odpoledne setkali 

obyvatelé převážně z Hrabůvky, aby společně se zástupci městského 
obvodu a s architektem Janem Zavadilem projednali připravovanou 
regeneraci sídliště. Informace o konceptu této rozsáhlé investice 
v několika etapách, včetně vizualizace, vyvolaly řadu otázek. 

Diskutovalo se například, zda přesunout parkové úpravy s  vod-
ním prvkem do lokality u restaurace Kozlovna u Ježka. Zaznělo 
také, že na travnaté ploše si hrají děti a mládež a že se občané o tuto 
plochu starají svépomocně. 

Místostarosta Jan Dohnal v této záležitosti přítomným vysvětlil: 
„Jde o projekt připravovaný statutárním městem Ostrava v  rámci 
Adaptační strategie na změnu klimatu, přičemž změna lokality je 
pouze jedna z variant a veřejné projednání slouží právě k tomu, aby 
se občané k této možnosti vyjádřili.“

Obyvatele Hrabůvky zajímaly také odpovědi na otázky související 
s dalším možným navýšením parkovacích míst v lokalitě, zachováním 
basketbalového hřiště u polikliniky či vysázením nové zeleně i parko-
vými úpravami s jezírkem v lokalitě u hřiště na ulici Klegova. (red)
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NÁZORY

 Zeptali jsme se

Populace stárne, potřeby obyvatel se tak přirozeně mění. Co je podle Vás s ohledem na tento trend 

nezbytné v našem obvodu udělat či změnit?

V současné době se významně zvyšuje prů-
měrný věk populace vyspělých zemí světa 
a  tento trend je patrný i  u  nás. Naše společ-
nost hledá cestu, jak by umožnila, aby lidé 
ve  vyšším věku žili smysluplně, prožívali své 
radosti i starosti a především jim to umožnilo 
jejich zdraví. Občas přemýšlíme, jak a s kým 
bychom ho chtěli strávit, nebo spíš nechtě-
li. Teprve v  posledních letech se u  nás mluví 
o kvalitě života, nejen o jeho délce. Právě sa-
mostatnost, rozumná míra fi nančního zajiš-
tění a  možnost spolurozhodovat o  sobě jsou 
ve stáří vysokou hodnotou.

V  našem obvodě jsou akce  cílené přede-
vším na seniory  pořádané v K-Trio a Akordu, 
ať jde o cvičení, jógu, tréninky paměti, výlety, 
společenské, kulturní akce, zřízen je Senior 
Point, na  některých místech obvodu najdete 
i  cvičební prostory, workoutová hřiště, v  ne-
poslední řadě Senior Expres. Všechny aktivi-
ty a aktivizace cílené na seniory jsou ze strany 
obce podporovány. 

Velmi důležité pro seniory a jejich rodiny:

1. Snaha přizpůsobovat bydlení potřebám se-
niorů, aby mohli zůstávat co nejdéle v domácím 
prostředí s podporou terénních služeb jak zdra-
votnických, tak i  sociálních. Bezbariérovost, 
hlásiče, kamery, náramky, tlačítka, nájem.

2. Chybí zařízení  Denního centra pro senio-
ry, které by mohli senioři navštěvovat, pokud 
jsou v  péči svých příbuzných. Trávili by čas 
v kolektivu. 

3. Máme v obvodě 2 Domovy pro seniory p.o. 
Na  Korýtku, Domov Čujkovova, 3 Domovy 
pro seniory v  neziskovém sektoru, Ladax,  
Na  Výminku,  Hospic sv. Lukáše, developeři 
staví nový Domov pro seniory na  Provaznic-
ké a soukromý provozovatel na Čujkovové ul. 
pronajímá byty pro seniory. Nevidím smysl 
stavět nové byty, spíš přizpůsobit ty stávající. 
Terénní služby zajišťují Podané ruce, Péče srd-
cem, TopHelp, Charita, 24 hodin denně, náš 
obvod.

4. Zlepšit spolupráci mezi sociálními orga-
nizacemi – příspěvkové – neziskové – soukro-
mé, pořád špatná komunikace, tedy pokud 
nějaká je.

„Každý člověk prožívá svůj život originál-
ním způsobem, tak buďme nápomocni tomu, 
aby i naše stáří bylo klidné.“

Na tuto otázku se zdá jednoduchá odpo-
věď. Postavme nebo revitalizujme nějaký 
bytový dům a udělejme z  něj domov pro se-
niory. V místě s dobrou infrastrukturou, tak, 
aby senioři měli vše blízko a mohli v klidném 
prostředí strávit své stáří. Podívejme se na 
tuto otázku z  jiného úhlu pohledu. Stojíme 
před problémem využití našich základních 
škol, spravujeme jich dvě desítky. Nebylo by 
hospodárnější zpracovat studii za prvé na vy-
užitelnost základních škol a za druhé studii na 
rekonstrukci těchto objektů na domovy pro 
seniory či domovy s  pečovatelskou službou 
nebo sanatoria pro seniory. Určitě ne méně 
důležitou službou pro naše starší spoluobčany 
je i senior taxi a náramkové bezpečnostní čipy. 
Prolnout problematiku stáří a naší mládeže je 
určitá perspektiva rozvoje našeho obvodu.

S tím, jak obvod „stárne“, se bude naše pozor-
nost k seniorům otáčet stále častěji. V současné 
době připravujeme vznik nové příspěvkové or-
ganizace, pod kterou chceme převést a hlavně 
dál rozvíjet námi poskytované sociální služby. 
Řada věcí se dá udělat v oblasti bydlení – od sta-
vebních úprav v  našich domech až po  rozvoj 
a  modernizaci Domovů s  pečovatelskou služ-
bou. Radnice bude nadále podporovat fungo-
vání senior klubů, zapojovat se do  dotačních 
programů, z nichž lze na aktivity seniorů čerpat 
externí dotace. Samostatnou kapitolou, která 
seniory trápí a kde musíme zaměřit svou pozor-
nost ještě významněji, je bezpečnost. 

Při stávajícím trendu nízké porodnosti 
a  zvyšujícím se podílu seniorů na  populaci 
v Ostravě-Jihu, musí náš obvod počítat s vyš-

šími náklady na  poskytování péče a  služeb 
nesoběstačným osobám. Pro optimální za-
jištění služeb těmto osobám je tedy potřeba 
rozšiřovat kapacity nejen v  pobytových za-
řízeních, ale především v  terénních a  ambu-
lantních službách, tj. zejména pečovatelská 
služba a zařízení pro denní a vícedenní pobyt 
(tzv. stacionáře). Tyto služby podporují život 
v přirozeném prostředí, doplňují péči rodiny 
a oddalují umístění seniorů v některém poby-
tovém zařízení.

Tento trend bude trvalý a bude zrychlovat, 
proto je jednoznačně potřeba kontinuálně 
rozšiřovat odbornou péči o  seniory a  jejich 
zdraví, ale také zajistit kulturní vyžití seniorů 
a  asistenci s  užíváním moderních technolo-
gií, které budou život seniorů ovlivňovat stále 
častěji. Nesmíme zapomínat ani na  sociálně 
slabé seniory, kteří jsou schopni se o sebe po-
starat sami, ale dostali se do  složité situace. 
I  kvůli nim je potřeba rozvíjet a  podporovat 
projekt sociálního bydlení, který má v  Ost-
ravě, včetně našeho obvodu, velmi dobré vý-
sledky.

V  našem obvodě chybí lékařská pohoto-
vostní služba. Je důležité, aby zástupci ve-
dení o  obnovení jednali. Ze strany obvodu, 
případně soukromé sféry, by měla být zajiš-
těna za  přijatelnou cenu dostupná domácí 
péče pro seniory. Prioritou je předcházet 
zraněním udržováním chodníků, přechodů, 
cest v  nejlepším možném stavu. Seniorům 
je potřeba zvýhodněnou cenou zpřístupnit 
bydlení. V našich kulturních zařízeních pod-
porovat více společenských, vzdělávacích, 
zájmových, pohybových akcí, kavárniček pro 
seniory. 

Jan Dohnal

místostarosta

ODS

Irena Bláhová

zastupitelka

SPD

Stanislav Odstrčil

zastupitel

Ostravak

Jana Hellerová

zastupitelka

ANO 2011

Jan Gara

zastupitel

KSČM

Michal Breškovec

zastupitel

Česká pirátská strana

Poznámka redakce
Otázku jsme s týdenním předstihem zaslali 

zástupcům všech politických stran a hnutí, kte-
ré jsou zastoupeny v Zastupitelstvu městského 
obvodu Ostrava-Jih. Na této straně najdete 
příspěvky těch stran, které nám na otázku od-
pověděly. 
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Jih opět bodoval. Na zkušenou přijeli 
zástupci z České republiky i Slovenska

 Na konci března se uskutečnilo pracovní setkání zástupců městských a obecních úřadů, kteří připravují, zpracovávají, 

provádějí a vyhodnocují participativní rozpočet a jeho projekty. Na akci nazvanou Dobrá praxe participativního 

rozpočtování přijelo 45 koordinátorů, úředníků a politických garantů z 26 měst, obcí a městských částí či obvodů 

z Prahy, Děčína, Chomutova, Zlína, Litoměřic či Krnova, ale i z partnerské městské části Košic.  

„Participativní rozpočet je 
dnes velmi dobře fungující kon-
cept a spolupráce s kolegy z jiných 
míst běží hladce. Za  nejdůleži-
tější považuji naši zkušenost, že 
jsme schopni splnit požadavky 
i  veškeré podmínky participa-
tivního rozpočtování s  nejvyšší-
mi standardy. Společně jsme se 
věnovali jednotlivým aspektům 
tohoto náročného procesu, vy-
měnili si zkušenosti a hlavně jsme 
se seznamovali s tím, co se komu 
daří a  naopak. Obrovský dojem 
na  mne osobně udělala spousta 
dobrých a v mnoha ohledech am-
biciózních nápadů, které se poku-
síme uplatnit v  přípravě dalšího 
ročníku Společně tvoříme JIH!!!,“ 
řekla místostarostka Hana Ti-
chánková, autorka a  propagátor-
ka participativního rozpočtování 
v Česku.   (m)

LAVIČKY VYBÍZEJÍ K POSEZENÍ. Studenti Střední odborné školy umělecké 
a gymnázia Ostrava-Zábřeh dali lavičkám z projektu Pohodlí pro seniory 
originální podobu. Jen pro zajímavost, grafi cké motivy vycházejí z histo-
rických fotografi í Horymírovy ulice, kde se lavičky nacházejí.  (r)

KAŠNA SE SOCHOU SEDÍCÍ ŽENY. S architektem Davidem Kotkem 
z PROJEKTSTUDIO jednal tým lidí, kteří připravují a pomáhají realizo-
vat projekty participativního rozpočtu. Na pracovní stůl byla v polovi-
ně dubna položena studie chystané renovace kašny před poliklinikou 
v Hrabůvce. 
„Podobu kašny jsme schválili a začíná příprava projektové dokumen-
tace. Socha Zdraví – sedící žena autora Mikuláše Rutkovského – bude 
osazena přímo v bazénu umělé nádrže. Vodní efekt napodobí pohyb vln 
na pobřeží. Bez zajímavosti není ani možnost hladinu podsvítit,“ sdělila 
místostarostka Hana Tichánková k nejúspěšnějšímu projektu partici-
pativního rozpočtu minulého roku.  (r)

Formuláře se určitě nebojte
„Máte nápad? I  letos společ-

ně rozdělíme 7 milionů korun. 
Odstartoval totiž příjem návrhů 
do projektu Společně tvoříme JIH!!! 
Příležitost pro úpravy veřejného 
prostoru, dětská a sportovní hřiště, 
kulturní akce a další investice vstu-
puje do  čtvrtého ročníku,“ uvádí 
koordinátorka Kateřina Hrňová. 
Dodává, že pro přihlášení svého ná-
padu může každý využít tištěný for-
mulář (viz následující 3 stránky), ale 
k dispozici je i jeho on-line varianta 
na: www.spolecnetvorimejih.cz.  

„Formuláře se určitě nebojte, 
pokud budete potřebovat poradit 
s  naceněním návrhu nebo třeba 
s vlastnickými právy k pozemku, 

jsme připraveni pomoci. Důležité 
je dobře si vše promyslet, ať víme, 
s  jakými položkami budeme ná-
sledně u  stanovení ceny praco-
vat,“ vysvětluje koordinátorka.

informace

Přesné podmínky pro přihlášení 
projektu jsou uvedeny v Zásadách 
realizace zveřejněných na webo-
vých stránkách: www.spolecne-
tvorimejih.cz nebo na Informacích 
úřadu. 

Kontaktní osoba: 
Kateřina Hrňová, 
e-mail: katerina.hrnova@ovajih.cz, 
mobil: 720 952 981.

Foto: J. Urban

Foto: archiv Ostrava-Jih
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ŠKOLSTVÍ

Nejvýznamnějším uměním učitele je 
probouzet v žácích radost tvořit a poznávat

 Všem kantorkám a kantorům, kteří se neúnavně a s nadšením věnují předškolákům i dětem školou povinným, patří 

poděkování. Veřejného ocenění se tradičně některým z nich dostává u příležitosti Dne učitelů. Letos se o ně opět postarali 

jak Moravskoslezský kraj a město Ostrava, tak také městský obvod. Pedagogy z Jihu pozval 29. března na společenský 

večer do Clarion Congress Hotelu. A s nimi poprvé také žáky, úspěšné a talentované.

„Vzdělání je důležitou součástí 
naší společnosti. Je proto nut-
né motivovat žáky ke  kvalitním 
výsledkům, vést je a  podporovat 
jejich vývoj. Podporu je ovšem dů-
ležité směrovat i  na  stranu těch, 
bez kterých by se vzdělávací sys-
tém samozřejmě neobešel, tedy 
na  stranu učitelů,“ uvedla mís-
tostarostka pro školství Dagmar 
Hrabovská. Ocenění učitelům 
předala spolu s  místostarostkou 
Hanou Tichánkovou a  vedoucí 
odboru školství a  kultury Gab-
rielou Vasiliadis Tóth.

Zábavný večer s  bohatým pro-
gramem si ocenění užili i  s  ro-
dinnými příslušníky. Na  všechny 
čekaly ukázky latinskoamerických 
tanců, operetní a muzikálové melo-
die v podání sólistů Národního di-
vadla moravskoslezského i písničky 

Heidi Janků, která na  Jihu strávila 
dětství. Nechyběla slavnostní ve-
čeře, o  průvodní slovo se postaral 
moderátor Petr Lexa Přendík.

Pro některé učitele z Jihu však ne-
šlo o slavnost první. O tři dny dříve 
rozdávalo v multifunkční aule Gong 
uznání město Ostrava (v  kategorii 
Výrazná pedagogická osobnost 
roku: Zdeňka Mikesková, Dagmar 
Haasová, Rostislav Hruška; v kate-
gorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí 
pedagogickou činnost: Drahomí-
ra Svobodová, Lucie Ševčíková, 
Jaroslav Giecek), o  dva dny dříve 
pak Moravskoslezský kraj v  haví-
řovském Kulturním domě Radost 
(v  kategorii Výrazná pedagogická 
osobnost roku: Jan Goj, v kategorii 
Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pe-
dagogickou činnost: Danuše Brum-
ková, Rostislav Hruška).  (kač)

Za přínosné aktivity ve výuce, osobitý přístup k žákům, průběžné 

sebevzdělávání i například dlouhodobé zkušenosti v oboru převzali 

pamětní list, fi nanční odměnu a drobné dárky:

Hana Radová (ZŠ a MŠ A. Kučery)

Josef Ledvoň (ZŠ Klegova)

Jana Lacigová 

(ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové)

Miroslava Stryková 

(ZŠ Provaznická)

Jitka Lazorová (ZŠ a MŠ V. Košaře)

Martina Kahánková

(ZŠ F. Formana 45)

Hana Červenková 

(ZŠ a MŠ B. Dvorského)

Přemysl Vilímek 

(ZŠ a MŠ Kosmonautů)

Zdeňka Mikesková 

(ZŠ a MŠ Březinova)

Milena Rybiařová (ZŠ Chrjukinova)

Jaroslav Giecek 

(ZŠ a MŠ Volgogradská)

Helena Žídková (ZŠ Jugoslávská)

Jan Fajmon (ZŠ a MŠ Horymírova)

Jarmila Skřínská (ZŠ Šeříková)

Jana Žídková (ZŠ Šeříková)

Šárka Spurná (MŠ Staňkova)

Iva Macková (MŠ Volgogradská)

Marta Kuchtová (MŠ Adamusova)

Eva Macková (MŠ A. Gavlase)

Karla Guřanová (MŠ F. Formana)

Ocenění pedagogové a žáci

Nově byli na pódium pozváni také žáci:

Lucie Kořenková 

(ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové, třída 7.A)

Dominik Badošek

(ZŠ F. Formana 45, třída 8.B)

Nguyen Van An

(ZŠ a MŠ B. Dvorského, třída 7.B)

Anita Tvardíková

(ZŠ a MŠ Kosmonautů 15, třída 9.B)

Denisa Adámková

(ZŠ a MŠ Kosmonautů 13, třída 9.A)

Vlasta Krejčiříková

(ZŠ Chrjukinova, třída 9.A)

Nikola Baniková

(ZŠ a MŠ Volgogradská, třída 9.B)

Foto na stránce: J. Urban
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Střední škola společného stravování sklízí úspěchy
  Skvělé baristy, kuchaře, číšníky, sommeliéry i hotelové 

provozní a manažery cestovního ruchu vychovává Střední 

škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka. Že se její 

absolventi ve světě neztratí, dokládá řada úspěchů 

v domácích i mezinárodních soutěžích.

Příprava espressa, espressa ma-
cchiato a cappuccina prověřila 15. 
března um a zkušenosti účastníků 
8. ročníku mezinárodní soutěže 
mladých odborníků v  oblasti gas-
tronomie Gastro Kroměříž 2019. 
V  konkurenci 22 baristů výborně 
obstály Miroslava Hamerníková 

(2. místo) a  Kristýna Kubatá (16. 
místo). Krásnou 6. příčku vybo-
jovala mezi 16 účastníky Kateřina 
Peterková za písemný test a servis 
vína. Miroslav Bernátek získal 4. 
místo za  přípravu čtyř porcí mo-
derního pokrmu. V  celostátní 
Konverzační soutěži hotelových 

škol v  cizích jazycích, která se 
konala od 21. do 22. března v Po-
děbradech, dosáhla na  stříbrnou 
příčku Karolína Drličková (kate-
gorie AJ1), šesté místo si domů 
odvezla Markéta Jacková (kate-
gorie AJ2).

Kuchařský tým ve  složení Da-
libor Solana, Luong Anh Tuan 
byl za  špičkový výkon v  soutěži 
Gastrofest Nitra 2019 odměněn 
8. dubna prvním místem. Číšníci 
Petr Doležel a  Martin Kočvara 
zase dosáhli na  vynikající stříbr-
né umístění.  (ak)

Návštěva učitelek z Evropy 
 Deset učitelek z Polska, Španělska, Itálie, Walesu a Litvy 

zamířilo na začátku dubna na Jih. Několikadenní pobyt jim 

umožnil projekt mezinárodní spolupráce škol Erasmus+ 

s názvem Tisíc kultur, jedna Evropa, do kterého se zapojila 

také ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové v Hrabůvce.
„Naši hosté navštívili běžné 

vyučovací hodiny, ochutnali oběd 
ve  školní jídelně. Celou dobu je 
doprovázeli deváťáci, kteří si 
mohli procvičit angličtinu. Také 
jsme se prošli městem, podívali 
se do Dolní oblasti Vítkovic a Ju-
bilejní kolonie,“ řekla ředitelka 
školy Petra Kalousková. Učitelky 

zavítaly i na radnici, kde je přijala 
místostarostka pro oblast škol-
ství Dagmar Hrabovská: „Jsem 
velmi ráda, že si naši pedagogové 
mohou vyměňovat zkušenosti se 
zahraničními kolegy v  těchto ev-
ropských programech. Věřím, že 
je pobyt u nás obohatil a že spolu-
práce bude pokračovat.“ (r)

Angličtina k soutěžení i zapojení do mezinárodního projektu
Pro žáky ZŠ B. Dvorského není 

angličtina neoblíbeným předmě-
tem, který je potřeba v  lavicích 
přetrpět. Právě naopak. Jazykové 
vybavení jim pomáhá v  soutěžních 
kláních i  při účasti na  mezinárod-
ních projektech. Například v  Aleš 
Hrdlička Challenge, který se konal 
29. března na  porubské ZŠ Ale-
še Hrdličky, vybojovali nádherné 

druhé místo. Tým ve  složení Tere-
za Schindlerová (9. ročník), Jakub 
Stach a  Beatrice Vitoslavská (8. 
ročník) chválí učitelka Hana Čer-
venková: „Žáci museli projít devíti 
stanovišti, kde plnili úkoly v angličti-
ně se zaměřením na detektivky a kri-
mi. Druhé místo je skvělý úspěch, 
všem blahopřejeme a  děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy.“

Se stejným elánem se jejich spo-
lužáci zapojili do projektu Wat. Edu 
v rámci programu Erasmus+. Osm 
institucí a  základních škol ze čtyř 
zemí (Česká republika, Maďarsko, 
Slovinsko a  Řecko) vzdělává děti 
v oblastech spojených s vodou a en-
vironmentálními dopady lidské 
činnosti. Výstupem bude metodic-
ká příručka pro učitele využitelná 

napříč všemi předměty. „Naši stu-
denti se budou pravidelně scházet 
ve  vodních klubech, zúčastní se 
Water Campu v  zahraničí, kde se 
setkají se svými vrstevníky,“ popi-
suje učitel Jan Goj. Přínosem je po-
dle něj nejen poznání problematiky 
vody, ale také prohloubení schop-
ností komunikovat v  angličtině 
na odborné úrovni.  (ak)

Modeláři pořádali Papír show
Snad největší výstava a  soutěž 

papírových modelů v  Evropě se 
konala 23. března v  prostorách 
ZŠ B. Dvorského 1. Postaral se 
o  to organizátor soutěže a vedoucí 
modelářského kroužku školy Mar-
tin Svoboda. Papír show Ostrava 
byla pořádána jako Mistrovství 
ČR kategorie Letecké a  kosmické 
techniky a zároveň přehlídka 1 450 
modelů z  České republiky, Polska 
a Slovenska. Na pět set příchozích 
si prohlédlo modely aut, lodí, vo-
jenské techniky, hradů, kostelů, 
postav z  her a  fi lmů a  další mode-
lářské kousky. Před budovou byly 

k  vidění vozy záchranné služby, 
hasičů, traktor technických služeb 
i  speciální vozidlo Letiště Leoše 
Janáčka. Připraven byl také dopro-
vodný program. „Jsem moc rád, 
že za  těch 15 let jsme Papír show 
dostali na  takovou úroveň. Svědčí 
o tom nejen počet týmů a modelů, 
ale například také zájem Tomáše 
Vrátného, šéfa Bonver Dakar týmu, 
který se soutěže pravidelně účast-
ní,“ sdělil M. Svoboda. První příčku 
v soutěžním klání obsadil brněnský 
klub Lužánek, druhé místo získali 
domácí modeláři ZŠ B. Dvorského, 
třetí pak KMK Modelik z Polska.  (k)

BAMBIFEST láká malé i velké
„Přijďte, zeptejte se skuteč-

ných vedoucích a  vyberte dětem 
aktivitu, kte-
rá je opravdu 
baví,“ zvou 
pořadatelé le-
tošní přehlíd-
ky organizací 
a  zájmových 
skupin, které 
pracují s  dětmi a  mládeží, na  17. 
a  18. května. Na  louce u  Koliby 
v  Bělském lese připravili 21. roč-
ník BAMBIFESTU.

Příchozí čekají ukázky táboření, 
činností s dětmi na schůzkách, di-

vadelní, taneční a pěvecká vystou-
pení, soutěže, pokusy. Součástí 

akce bude 
vě d o m o s t n í 
a  sportovní 
soutěž pro 
š e s t i č l e n n á 
družstva zá-
kladních škol. 
Festival po-

řádá Rada dětí a mládeže Morav-
skoslezského kraje ve  spolupráci 
s městským obvodem Ostrava-Jih, 
městem Ostrava, Moravskoslez-
ským krajem a  dalšími partnery. 
Vstup je zdarma.  (k)

Foto: Z. Sedláčková
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Všechno, co opravdu potřebuju znát…
 Kdo ho potká na ulici, možná si řekne: Kluk sympaťák, asi těsně po škole, zřejmě má 

doma full servis a starosti jen sám se sebou. Kdo ho vidí v práci, nejspíš se zamyslí: Kluk 

sympaťák, s dětmi to umí, ví přesně, proč co dělá a dokáže být skvělým vzorem. Jan Fajmon 

snad klame tělem, zcela jistě ho ale charakterizují vysoká erudice, radost z práce a chuť 

měnit věci k lepšímu. Díky svému profesnímu odhodlání i aktivní účasti v projektu 

Čtenářská pregramotnost vedeném Ostravskou univerzitou se stal jedním z pedagogů, 

které ocenil městský obvod.

„Byla to pro mě obrovská čest. 
Opravdu. Stát na  pódiu s  kanto-
ry, kteří dokázali na  praktický 
život připravit třeba dvě generace 
žáků…,“ vzpomíná osmadvaceti-
letý učitel mateřské školy sídlící 
na  ulici Rezkova ve  Starém Zá-
břehu. Ta je součástí Základní 
školy a  mateřské školy, Horymí-
rova 100.

Dlouho však zasněný nezůstá-
vá. Do  reality ho okamžitě vracejí 
předškoláci: „Pane učiteli, pane 
učiteli, máte bílé vlasy!“ Bezděky si 
sáhne nad ucho a rozesměje se: „To 
je ta včerejší akrylka, pánové. A teď 
už se běžte převlíkat, sauna čeká.“

Otázkou, proč se vydal na pro-
fesní dráhu učitele, ho nepře-
kvapíte. „Odmala jsem jezdil 
na  tábory, moje maminka navíc 
učí. Po střední pedagogické škole 
v Přerově jsem studoval vysokou 
a pak se dostal k práci v příborské 
mateřince. To bylo před šesti lety. 
Když jsme se s  přítelkyní, teď už 
manželkou, stěhovali do Ostravy, 
našel jsem místo tady, v mateřské 
škole Pohádka. Jsem tu třetím ro-
kem a pořád moc rád.“

Přichází Eliška. Pokládá panu 
učiteli ruku na  zápěstí a  čeká. 
„Tohle jsme se naučili, abychom 
si s  dětmi neskákali do  řeči. 
Když něco chtějí, stačí mě chytit 

za  ruku. Kontakt, fyzický i  tře-
ba oční, je mimořádně důležitý. 
Každé ráno se s dětmi vítám, po-
zdravíme se a podíváme na sebe. 
V rámci čtenářské a matematické 
pregramotnosti se učíme spo-
lupracovat, komunikovat. Tyto 
činnosti zjednoduší dětem ná-
stup do školy, připraví je na práci 
v týmu, ukážou, že se spolu máme 
o  čem bavit, že můžeme sdílet 
zážitky. Běžně pracujeme v men-
ších skupinkách a  na  závěr děti 
své výstupy prezentují ostatním. 
Proč namalovaly takový obrázek, 
z  čeho postavily vysokou věž, 
jak vymyslely pohádku. Odmění 
se potleskem a  nikdo nezůstává 
stranou. A teď – Eliško, už tě po-
slouchám.“

V tom, že dnešní děti zacházejí 
s tablety a mobily často mnohem 
lépe než jejich rodiče, problém 
nevidí. Jan Fajmon je přesvědčen, 
že digitální technologie jsou vý-
borným doplňkem výuky a vzdě-
lávání vůbec: „Myslím, že je dobré 
dětem ukázat, jak elektroniku vy-
užívat smysluplně. Ne jen do mo-
bilu tupě zírat, ale zvládnout 
s  jeho pomocí vyřešit úkol, najít 
informace. V naší školce pracuje-
me kromě jiného s interaktivními 
materiály i  různými digitálními 
pomůckami. Jsem školitel spo-

lečnosti EDUkační LABoratoř 
a modernizaci ve vzdělávání vní-
mám jako naprosto přirozenou. 
Rozvíjí vícesmyslové učení, vede 
k pochopení komunikační funkce 
jazyka, k  rozvoji kritického my-
šlení, matematických představ 
a podobně.“

Toník se pošťuchuje s  Maxem. 
Děvčata chtějí domalovat veliko-
noční vajíčka. Třída předškolních 
dětí vyžaduje učitelovu plnou 
a nepřetržitou pozornost. Je tedy 
čas na poslední otázku: Čím byste 
k práci ve školství přilákal mladé 
pedagogy? „Učitelství je příno-
sem pro budoucí generaci. Sku-
tečně to tak vnímám. Když tady 
do  těch dětí zaseju byť jedinou 
myšlenku, pak to má smysl. Buď-
me ohleduplní k  sobě i  přírodě, 
mluvme spolu otevřeně, požádej-
me o  pomoc, je-li to třeba. Uka-
zuji dětem, že mnohé lze změnit, 
jenom k tomu musí najít odvahu. 
A  ony mě na  oplátku každý den 
překvapují. Svou spontaneitou, 
čistým myšlením, radostnou 
hrou. Mám rád Fulghumovo 
,Všechno, co opravdu potřebuju 
znát, jsem se naučil v  mateřské 
školce .́ Je to totiž dokonalá prav-
da.“

Až se za Janem Fajmonem dnes 
zavřou dveře mateřinky, zamíří 

domů k  manželce. Teprve tehdy 
si, jak říká, mentálně odpočine. 
Půjdou společně tancovat a dobijí 
baterky u  latinsko-amerického 
zouku. Jindy Jan zamíří na  tré-
nink kung-fu, u  kterého nemusí 
o ničem přemýšlet, s nikým mlu-
vit a  nikoho organizovat. Večer 
si připraví pomůcky na další den 
a  ráno vyrazí mezi své děti. Tu 
akrylovou barvu už z  vlasů jistě 
vymyje. A třeba si vezme na kaž-
dou nohu jinou ponožku. Podob-
ně jako někteří jeho svěřenci, 
kteří tenhle trik pro veselejší ráno 
rychle odkoukali.  (kač)

Zážitek v soutěži České televize
Celková souhra týmu i  indi-

viduální dovednosti osmáků ZŠ 
Březinova rozhodly o  vítězství. 
V  soutěžním klání Už tam bu-
dem?, které se 19. března natáčelo 
v  České televizi, porazili kolegy 
z  Dolních Karlovic. „Žáci se po-
týkali ve vědomostních soutěžích, 

některé úkoly prověřily jejich po-
hybovou zdatnost a  kombinační 
schopnosti. Všechny úlohy se 
jim podařilo i  přes velkou trému 
zvládnout,“ vzpomíná na  napjaté 
chvíle učitelka Lenka Kelarová. 
Z natáčení si odnesli kromě zážit-
ků také výhru a hodnotné ceny.  (k)

Podporujeme nadání a talent, hlásí Lukáška
Základní a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové připravuje pro 

své svěřence netradiční vyučovací aktivity, projektové dny, worksho-
py, badatelské a další činnosti. Daří se jí tak rozvíjet zájem dětí o pří-
rodovědné a  technické předměty a  posilovat jejich chuť k  dalšímu 
vzdělávání. V březnu ukončili roční projekt Podporujeme nadání a ta-
lent, díky němuž rozšířili vybavení školy o interaktivní a robotické po-
můcky jako iPady, elektronické stavebnice Boffi n, Lego Mindstorms, 
Ozoboty nebo 3D tiskárnu.

Jak říká ředitelka Petra Kalousková, navázat chtějí i  v  letech 
2019–2020: „Tentokrát zapojíme také děti z naší mateřské školy na uli-
ci Mjr. Nováka. Mohou se těšit na další vybavení k zábavnému pozná-
vání okolního světa. Chceme přispět k tomu, aby se talentované děti 
mohly rozvíjet a  využívat následně své dovednosti a  vědomosti při 
práci v podnicích a fi rmách v našem kraji.“ V rámci projektů Talenty 
ve školce i ve škole a Svět kolem nás – rozvoj gramotností v MŠ a ZŠ 
budou spolupracovat děti mateřinek se školáky a jejich pedagogy.  (red)

Kouše němčina?
Jak vypadá jazyková animace a že 

němčina skutečně nekouše, už teď 
vědí žáci ZŠ Srbská. Deváťačka Ka-
teřina Juřicová své dojmy z projektu 
Němčina nekouše shrnula: „Díky 
naší paní učitelce Šárce Feketso-
vé jsme měli možnost zažít výuku 
trochu jinak. Do  našich hodin totiž 
pozvala velmi sympatickou paní 

Szewieczek z Koordinačního centra 
česko-německých výměn mládeže 
Tandem. Měla pro nás připravený 
program, který se skládal ze čtyř ja-
zykových her. Museli jsme například 
vyjmenovat produkty z Německa či 
Rakouska, hráli jsme tichou poštu 
v  němčině, trénovali paměť. Zažili 
jsme u toho velkou legraci.“  (č)

Foto: J. Urban
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Mateřské školy se těší na další děti
 Ačkoli to tak možná nevypadá, školní rok 2019/2020 začíná být pomalu aktuální. Alespoň pro rodiče dětí ve věku 

od 3 do 6 let a učitele mateřských škol. Zápisy do předškolních zařízení, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, 

městský obvod Ostrava-Jih, se uskuteční 13. a 14. května. Co nového se ve školkách chystá?

MŠ Harmonie bude mít krásnou 
zahradu a prodloužený provoz

V termínu zápisu otevře Mateř-
ská škola Harmonie, odloučené 
pracoviště Mitušova 4, své dveře 
pro veřejnost. Od  8 do  16 hodin 
tak budou mít zájemci možnost 
nahlédnout do  tříd a  prostor 
mateřské školy. Ještě předtím, 
7. května, se uskuteční poslední 
Seznamka pro nejmenší. „Přijď-
te si s dětmi pohrát a seznámit se 
s  námi,“ zve zástupkyně ředitele 
Petra Bilová.

Mateřská škola dětem nabízí 
věkově smíšené třídy, které jsou 
přirozené, a prostředí respektu-
jící individuální potřeby rodiny. 
Spolupráce s rodiči je postavena 
na  podpoře přátelských vztahů, 
samozřejmostí jsou tedy časo-
vě neomezené příchody do  MŠ, 
adaptační proces nebo přizpů-
sobení stravování potřebám 
dítěte. Od  září letošního roku 
bude mateřská škola nově ote-
vřena až do 16.30 hod. V plánu je 
rekonstrukce zahrady v  přírod-
ním stylu. Přibude atrium s  oh-
ništěm, uměle vytvořený kopec 
s  tunelem, smyslový chodník, 
vrbové chýše, mobilní bahniště, 
houpačky a další atraktivní prv-
ky.

MŠ Rezkova chystá olympiády, 
workshopy i ozdravné pobyty

Učitelé MŠ Pohádka se na zápisy 
poctivě připravují. Během zápiso-
vých dnů budou rodičům s  dětmi 
k dispozici od 8 do 16 hodin. Každé 
dítě čeká malý dáreček, dospěláci 
se budou moci seznámit s  vybave-
ním tříd, didaktickými pomůckami 
a  programem školky. Patří do  něj 
mimo jiné i  pravidelný středeč-
ní Miniklub, který po  celý duben 
a květen nabízí hodinovou „školku 
na  nečisto“. Nový školní rok při-
nese tradiční kulturní a sportovní 
akce jako divadla, soutěže, olym-
piády, karnevaly, ale také plavecký 
a lyžařský výcvik, polytechnickou 

výchovu, workshopové dílny, 
ozdravný pobyt či návštěvy infra-
sauny a solné jeskyně.

MŠ Staňkova a Srbská 
nabízejí logopedické třídy

Vzdělání v  mateřské škole 
Staňkova a  Srbská ve  Výškovi-
cích je přizpůsobeno vývojovým, 
sociálním a  emocionálním po-
třebám dětí. Dítě lze zapsat jak 
do běžných tříd, tak do tříd speci-
álních (logopedických). Zajištují 
komplexní a  systémovou odbor-
nou péči a  zaměřují se zejména 
na  prevenci vzniku narušených 
komunikačních schopností dětí.

„Do  logopedických tříd přijímá-
me děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami, jako jsou vady řeči, poru-
chy autistického spektra, mentální, 
zrakové, tělesné a sluchové postižení 
a  poruchy chování, které jsou vřa-
zovány příslušnými speciálními pe-
dagogickými centry,“ říká ředitelka 
Šárka Beranová s  tím, že cílem zů-
stává zajištění citové pohody a jisto-
ty, optimální socializace dětí a jejich 
úspěšný vstup do dalšího vzdělávání.

MŠ B. Dvorského vyučuje 
angličtinu, organizuje 
taneční kroužek

Řadu zajímavých činností nabízí 
svým dětem také MŠ B. Dvorského 
v Ostravě-Bělském Lese. Nedávno 
například zavítaly na  Letiště Le-
oše Janáčka, kde byly průvodkyní 
seznámeny s  letištním provozem, 
dopravou zavazadel i  ochran-
ným systémem. Děti mohly projít 
bezpečnostním rámem a  letištní 
kontrolou. Některé poprvé viděly 
skutečná letadla a  simulační kok-
pit. Navštívily také letištní hasiče. 
Kromě podobných akcí se v  příš-
tím školním roce mohou těšit 
na  angličtinu, školu v  přírodě, ly-
žařský kurz, divadelní představení, 
plavání, výlety, exkurze, taneční 
kroužek. To vše pod dohledem ka-
merového systému, který zaručí 
dětem bezpečnost.  (kač)

Když mají medvídci vlastní nemocnici
Aby se nejmenší děti nebály 

bílých plášťů, aby ztratily obavy 
z  vyšetření a  lépe poznaly práci 
lékařů i  celého zdravotnického 
personálu, vznikl projekt Ne-
mocnice pro medvídky. 

Zapojili se do něj také studenti 
Lékařské fakulty Ostravské uni-
verzity, kteří navštívili mateř-
skou školu Mitušova 6. 

Formou námětové hry umož-
nili dětem vyzkoušet si na  ply-
šovém medvídkovi všechny 

úkony potřebné k  odhalení ne-
moci nebo poranění. Přesně tak, 
jak postupuje skutečný lékař. 

„Děti byly rozděleny do skupin. 
Braly plyšáčkům krev, ošetřovaly 
poraněnou hlavu, poslouchaly sr-
díčko a  dokonce operovaly. Pro-
žitková forma učení v  nich jistě 
zanechala pozitivní vzpomínku 
a ponaučení,“ líčí zástupkyně ře-
ditele pro předškolní vzdělávání 
Petra Sedláčková. 

 (k)

Malí řemeslníci se činili
Podpora rozvoje polytech-

nického vzdělávání je součástí 
místního akčního plánu města 
Ostravy. Týká se také dětí mateř-
ských škol. Prostřednictvím her 
se ve Světě techniky Dolní oblasti 
Vítkovice seznamují s  řemesly, 
o kterých třeba neměly ani tušení.

Malí řemeslníci MŠ Mitušova 6 
se za  lektory vypravili 27. března. 
Ti podle slov zástupkyně ředitele 
pro předškolní vzdělávání praco-

vali velmi profesionálně. „Svým 
přátelským a vstřícným přístupem 
si u  dětí získali respekt, důvěru 
a  zájem o  samotnou práci. Děti 
měly možnosti vyzkoušet si řadu 
manuálních činností. Seznámily 
se s nářadím, s různými materiály 
a pracovními postupy,“ uvádí Pet-
ra Sedláčková s tím, že projekt byl 
ve  školce realizován už podruhé 
a  také tentokrát za  velkého zájmu 
dětí i rodičů.  (k)

Prvňáci a druháci vyrazili do Zlatých Hor
Děti 1. a 2. tříd Základní školy 

a mateřské školy Volgogradská 
6.B vycestovaly začátkem břez-
na za  čistým vzduchem. V  rámci 
pobytu ve  sportovně rekreačním 
areálu Sporthotelu Bohemaland 
poblíž Zlatých Hor se nejen učily, 
ale také bavily a  rehabilitovaly. 
Dvakrát navštívily wellness bazén 
a  fi nskou saunu v  Horských láz-

ních Karlova Studánka. Součástí 
byla i inhalace v solné jeskyni.

Celodenní výlet do  Priessni-
tzových lázní Jeseník spojený 
s prohlídkou galerie pramenů, pří-
rodního bludiště a  ochutnáváním 
lázeňských oplatků dětem umož-
nil aktivní pohyb v  čisté přírodě. 
Vypravily se do  Údolí ztracených 
štol, opékaly párky a  absolvovaly 

stezku odvahy. V  závěru ozdrav-
ného pobytu si užily dva dny spe-
leoterapie. „Jsme velmi rádi, že 
jsme prostřednictvím Městského 
obvodu Ostrava-Jih získali dotaci 
z Krajského úřadu Moravskoslez-
ského kraje, a  tak si mohly děti 
naší školy užít dvanáct dní na čer-
stvém vzduchu,“ děkuje vedoucí 
pobytu Jana Hranošová.  (ak)

Městská police zve 
na Dětský den

Dětský den, který 1. června 
pořádají strážníci v Integrova-
ném výjezdovém centru na ulici 
Kaminského, vyplní kynologické 
a hipologické ukázky, komento-
vané prohlídky stájí, testy, kvízy, 
hry. Nejmenší děti ocení skákací 
hrad, větší zaujme technika Ar-
mády ČR, Hasičského záchran-
ného sboru i zdravotníků.
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Proč se škola oblékla do modré?

Na známku podpory se žáci i učitelé ZŠ Kosmonautů 13 oblékli 2. 
dubna do modré barvy. Připojili se tak ke Světovému dni porozumění 
autismu. Ten se snaží přiblížit život lidí s touto vývojovou poruchou. 
Podle ředitele školy Pavla Olšovského je potřeba s dětmi o onemocně-
ní mluvit. Jak dodal, dosud neměly mnoho informací a tímto způso-
bem se podařilo autismus a potíže s ním spojené dětem nastínit.  (red)

Den otevřených dveří a bazárek ve Spirále
 Obecně prospěšná společnost, která se stará o zvýšení 

uplatnitelnosti lidí s duševním onemocněním v běžném životě 

a snaží se zmírnit stigmatizaci duševního onemocnění, pořádá 

15. května od 10 do 18 hodin Den otevřených dveří. Pracoviště 

Spirály najdete na ulici Volgogradská 74 v Zábřehu.

Příchozí budou mít možnost 
nahlédnout do  prostor určených 
k  sociální rehabilitaci lidí s  du-

ševním onemocněním a dozví se, 
jak jim tato služba pomáhá. Eva 
Krestová, zástupkyně ředitelky 

Spirály, říká: „Představíme vám 
šicí dílnu a  naše krásné, ručně 
šité výrobky. V  rámci workshopu 
si vyrobíte látkové brože s  květi-
novým motivem. Venku bude při-
praveno občerstvení, ochutnávky 
našich dobrot a v neposlední řadě 
se uskuteční minibazárek. Přispět 
do něj můžete tím, co už sami ne-
potřebujete, a  někomu jinému by 

se mohlo hodit, jako jsou třeba kni-
hy, hry, bytový textil, nádobí, jarní 
a  letní oblečení, kabelky, batohy, 
bižuterie.“ Všechny věci k  prodeji 
budou přijímat od 6. do 10. května, 
v době mezi 10. a 15. hodinou. Od-
ložit je můžete v porubské Kafárně 
(U Oblouku 10) nebo na pracovišti 
Sociální rehabilitace Na Jihu (Vol-
gogradská 74).   (red)

Pedagogové z Provaznické se scházejí už 25 let
Každý měsíc, rok co rok. Se-

nioři učitelského sboru jedné 
z  největších základních škol ob-
vodu se pravidelně potkávají už 
čtvrt století, aby probrali sou-
časnost a  zavzpomínali na  roky 
minulé. V  březnu přijali nabíd-
ku ředitelství ZŠ Provaznická 

a u příležitosti Dne učitelů zavíta-
li na půdu svého dřívějšího půso-
biště. „Chtěli bychom poděkovat 
paní ředitelce za pozvání a našim 
mladším kolegyním a  kolegům 
za milé přijetí. Přejeme jim pevné 
zdraví a  radost z  práce,“ napsali 
kantoři.  (red)

Jubilanti / duben 2019

Říká se, že svůj věk máme počítat přáteli, ne roky. Hodnotit ho 

počtem úsměvů, ne slz. Přejeme tedy našim spoluobčanům, kteří 

minulý měsíc oslavili krásné životní jubileum, aby byli stále obklopeni 

milými lidmi, trávili čas v radosti a každý den se měli nač těšit. Bla-

hopřejeme, hodně zdraví všem!

Irena Kubíčková 96 let

Miroslav Klečka 96 let

Marie Vlačušková 95 let

Slavomír Plešek 92 let

František Pělucha 92 let

Jiřina Červenková 92 let

Adina Myszaková 91 let

Emilie Zemanová 90 let

Anna Hažíková 90 let

Jozef Fečkovič 90 let

Marie Koždoňová 90 let

František Hanusík 85 let

Marie Rašková 85 let

Miroslav Švenda 85 let

Olga Remová 85 let

Jaroslav Czyź 85 let

Josef Urbančík 85 let

Anna Brzokoupilová 80 let

Alexandr Egg 80 let

Vladimíra Hlatká 80 let

Oskar Gabzdyl 80 let

Richard Richtr 80 let

Jiřina Kurovská 80 let

Ladislav Slnek 80 let

Marie Lukešová 80 let

Rudolfi na Kurucová 80 let

Hermann Sitta 80 let

Karla Hrušková 80 let

Božena Fojtíková 80 let

Vladimír Überall 80 let

Zdeněk Čegan 80 let

Jarmila Jurdzinová 80 let

Marie Mandovská 80 let

Soňa Marišincová 80 let

Zdenka Zádrapová 80 let

Jaroslava Kubatá 80 let
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Krátce

Spolehnout se jeden na druhého
 Manželé Vondráčkovi dobře vědí, že trvalý vztah se 

neobejde bez lásky, úcty a tolerance. Oba by je mohli 

rozdávat, a tak není divu, že společně kráčí životem už 

krásných 50 let. Zlatou svatbu oslavili 13. dubna v Obřadní 

síni městského obvodu Ostrava-Jih. Věře a Stanislavovi 

přijeli blahopřát dva synové s rodinami i pět vnoučat.

Pocházejí z  Ostravy, paní Věra 
absolvovala obchodní školu, pra-
covala jako inventurnice v OD Pri-
or i mzdová účetní v Tesle Ostrava 
a ostravském závodě Železničního 
stavitelství Brno. Pan Stanislav 
vystudoval strojní průmyslovku 
a celý profesní život věnoval Seve-
romoravské energetice. Postup-
ně si získal pozici mistra strojní 
údržby i  montáží. Manželé rádi 

navštěvovali divadlo, taneční zá-
bavy. Dnes se věnují zkrášlování 
rodinného domku a  zahrady, luš-
tění křížovek, sudoku, sledování 
vybraných televizních pořadů, ak-
tivně využívají počítač. Stanislav 
a  Věra Vondráčkovi žijí pro svou 
rodinu. A  ta jejich péči s  láskou 
oplácí. Přejeme jim do  dalších let 
pevné zdraví, neutuchající elán 
a pohodu.  (ak)

Národní 
potravinová sbírka

Potraviny a  drogistické zboží 
můžete darovat ostravské chari-
tě 18. května. Stačí mezi 8. a 18. 
hodinou zavítat do hypermarke-
tu Tesco v Hrabové a na sběrném 
místě charity zanechat kvalitní, 
nutričně výživné a  trvanlivé 
potraviny (například konzervy, 
kompoty, sáčkové polévky, cukr, 
rýži, těstoviny, olej, sirup, džem, 
med, piškoty, dětskou výživu…) 
či hygienické prostředky a  dro-
gerii (mimo jiné prací prášek, 
sprchové mýdlo, šampon, zubní 
kartáček, papírové kapesníky, 
dětské pleny, holicí potřeby, 
saponát na  nádobí…). Národní 
sbírka potravin je organizována 
Českou federací potravinových 
bank, fórem odpovědných fi rem 
Byznys pro společnost, organi-
zací Naděje, Charitou Česká re-
publika a Armádou spásy v ČR. 
Další sbírková místa včetně 
nejvhodnějších komodit pro da-
rování najdete na webu narodni-
potravinovasbirka.cz.

První pomoc: Nutná je odvaha a základní znalosti
Prvním článkem takzvaného ře-

tězce přežití, který může zachránit 
lidský život, jsou ruce. Kohokoli, 
kdo se dostane k  člověku v  tísni. 
V  takových situacích se ocitáme 
nečekaně a  neplánovaně. Podle 
staniční sestry jednotky intenzivní 
péče ARO a školitelky kurzu neod-
kladné první pomoci v Městské ne-
mocnici Ostrava je důležité vědět, 

že život člověka dokáže zachránit 
i laik. „Zásadní je neotálet s masáží 
srdce. Dvě ruce k  záchraně života 
často stačí. Nutná je však i odvaha, 
snaha a jistá míra základních zna-
lostí,“ dodává Kateřina Ciorová.

Podle odborníků má mnoho 
lidí z  poskytnutí pomoci obavy. 
„Myslí si, že nesprávnou pomocí 
mohou pacientovi ublížit. Avšak 

ze zkušeností našich záchranářů 
spíše vyplývá, že lhostejnost, ne-
zájem a  nečinnost škodí daleko 
víc,“ popisuje K. Ciorová.

Jak tedy správně a rychle poskyt-
nout laickou první pomoc? „Pro 
laika na ulici platí tyto zásady – zjis-
tit, jestli postižený reaguje na  hlas, 
dotyk. Pokud ne, zakloňte mu hlavu 
a pokud jste sami, volete 155, kde už 

vás operátorka navede. Pokud je vás 
víc, určete, kdo má volat 155 a dál se 
věnujte postiženému. Propněte obě 
ruce v loktech, dejte dlaně přes sebe 
a  mačkejte dotyčného uprostřed 
hrudníku asi 100 až 120krát za mi-
nutu do hloubky 5 až 6 centimetrů. 
Ruce pořád natažené, mačkáte ra-
meny a zády. To je vše,“ radí sestra 
z JIP na Fifejdách.  (a)

Ukliďme Česko zaujalo i dříve narozené
K celostátní dobrovolnické akci, jejímž 

cílem je zajistit úklid nelegálně vzniklých 
černých skládek a nepořádku ve městech, 
na vesnicích i ve volné přírodě, se připojil 
také Senior klub. Patnáctka seniorek a se-
niorů se 5. dubna postarala o  dokonalý 

úklid části Hrabůvky, a to od městského 
úřadu přes ulici Dvouletky, ulici Provaz-
nickou až k Poliklinice Hrabůvka. Všem 
účastníkům byl předán diplom Vzorný 
uklízeč a patří jim také velké poděková-
ní.  (r)

Seminář k péči o nemocné v domácím prostředí
Charitní hospicová poradna 

pořádá pro rodinné příslušníky, 
kteří se starají o nemocného blíz-
kého, vždy jednou za měsíc semi-
nář. Nejbližší termín je vypsán 
na 16. května, od 14 do 17 hodin. 
V  budově Hospice sv. Lukáše 
(Charvátská 8, Výškovice) se do-
zvědí, jak zvládnout péči o člově-

ka se sníženou pohyblivostí, jak 
nemocnému podávat stravu, te-
kutiny a léky, jak provádět osobní 
hygienu a  polohování. Profesio-
nální zdravotní sestry Mobilního 
hospice sv. Kryštofa zájemce se-
známí také s  možnostmi získání 
příspěvku na  péči nebo s  využí-
váním kompenzačních pomůcek. 

Ty je možno zapůjčit v  charitní 
Půjčovně kompenzačních pomů-
cek (viz katalog na webu ostrava.
charita.cz/seniori). Na  seminář 
je vhodné se předem přihlásit 
telefonicky u  Anny Štefkové 
(599 508 533, 731 534 002) nebo 
e-mailem: hospicova.poradna@
ostrava.charita.cz.  (red)

Hledá se Miss Babča a Ostravský Štramák
Kdo z našich seniorek a seniorů 

získá letos titul, se rozhodne 18. 
září v DK Akord. Ještě je tedy čas, 
aby se ženy a  muži (letos vůbec 
poprvé) starší šedesáti let přihlá-
sili do  oblíbené soutěže, kterou 

pořádá Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih. „Hledáme jak Miss 
Babču, tak Ostravského štramá-
ka. Na  podzim se utkají ve  třech 
disciplínách – představení, volná 
disciplína a  módní přehlídka. Ni-

čeho se nemusejí bát, poradíme, 
vyzkoušíme, natrénujeme,“ láká 
Šárka Zubková. Přihlášky přijímá 
v kanceláři 109, budově B městské-
ho úřadu i prostřednictvím e-mai-
lu: sarka.zubkova@ovajih.cz.  (ka)
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Dětský hospicový stacionář
Mobilní hospic Ondrá-

šek nabízí bezplatně rodinám 
dlouhodobě pečujícím o  nevy-
léčitelně nemocné dítě možnost 
denního odlehčovacího pobytu 
dítěte v  Dětském hospicovém 
stacionáři. Posláním této služ-
by je poskytnout starostlivým 
a  mnohdy vyčerpaným rodičům 
a  ostatním blízkým nemocného 
dítěte trochu úlevy a  odpočinku 
od  namáhavé a  nikdy nekončící 
každodenní práce.

„Do  Dětského hospicové-
ho stacionáře přijímáme děti 
do  18 let, které jsou v  důsled-
ku základního nevyléčitelného 
a  progredujícího onemocnění 
imobilní, mají těžké psychomo-
torické postižení a  strava je 
u  nich řešena cestou stomie, 

případně cestou centrálního žil-
ního katetru. Jde o děti, které již 
nemohou navštěvovat rehabili-
tační stacionář nebo jiné zaříze-
ní podobného typu,“ vysvětluje 
ředitelka hospice Bronislava 
Husovská. 

Dítě je v  celodenní péči zdra-
votní sestry, která zajišťuje nejen 
podání stravy, léků, potřebná 
ošetření a  převazy drobných ran 
a vstupů, ale také inhalační tera-
pii, bazální stimulaci apod. Bě-
hem dne je dítě samozřejmě pod 
dohledem lékaře.

„Stacionář je odlehčujícím 
zařízením, takže nevyžadujeme 
každodenní pobyt. Rodina si pří-
tomnost dítěte ve  stacionáři ob-
jednává podle svých potřeb,“ říká 
ředitelka B. Husovská.  (m)

Rodina je fajna
Co potřebují ostravské rodiny? 

Kam směřuje rodičovství a  potře-
buje vůbec pod-
poru? Na  co 
by se měla 
Ostrava za-
měřit, aby byla 
místem přátelským k  rodině, 
odkud lidé neodcházejí, ale kde 
naopak žijí rádi? Statutární 
město Ostrava vytvořilo prv-
ní ucelenou Koncepci rodinné 
politiky na  období 2019–2022.
Dokument má lidem žijícím v mo-
ravskoslezské metropoli přiblížit 
plány města k zajištění spokojené-
ho života rodin na svém území.

Vize tvůrců koncepce je zřejmá: 
„Rodina má v  Ostravě přirozený 
a  rozmanitý prostor pro rozvoj 
svého života a je základem prospe-
rity města“. Stěžejní aktivity budou 
směřovat do  komunikace s  rodi-
nami, podpory mezigeneračních 
vazeb a  komunitního života i  na-
příklad slaďování rodinného a pra-

covního života nebo do  prevence 
a volnočasových činností.

Jedním z  nej-
důležitějších 
úkolů rodinné 
politiky bude 
v nejbližším ob-

dobí právě komunikace. Na  území 
Ostravy pracuje řada subjektů zamě-
řených na rodiny, fungují aktivity ro-
dinám určené. Ne vždy se informace 
o nich dostávají tam, kde jsou potře-
ba. Rodinná politika by v tomto pro-
cesu chtěla být nápomocná, mimo 
jiné například propojením informací 
užitečných pro rodiny. Ty přinesou 
webové stránky fajnarodina.cz.

Podílet se na  dialogu o  živo-
tě rodin v  Ostravě můžete také 
vy. Možnosti pro sdílení najdete 
na  uvedeném webu s  anketou 
a  napojením na  sociální sítě, in-
formace získáte ve  zpravodajích 
či letáčcích. Logo FAJNA RO-
DINA se objeví na  prorodinných 
akcích. Buďte součástí!  (red)

Přátelství nezná hranice
 Když se potkají lidé se společnými zájmy a podobně nadšení,

je jedno, jakou řečí mluví a jak daleko od sebe bydlí. V rámci 

projektu Senioři bez hranic se o tom začátkem dubna přesvědčilo 

dvacet českých a dvacet polských penzistek a penzistů.

Pro třídenní návštěvu z  pol-
ského města Wodzisław Śłąski 
byl připraven bohatý program, 
v  němž nechyběly přijetí staros-
ty Mieczysława Kiecy místosta-
rostkou Dagmar Hrabovskou 
a  Janem Dohnalem na  radnici, 
procházka Bělským lesem, vý-
roba velikonočních dekorací, ex-
kurze do  nošovického pivovaru 
ani návštěva frýdecko-místecké 
Marlenky. Polští účastníci přija-
li pozvání také do Senior klubu, 
které si 2. dubna v DK Akord s 
českými kolegy výborně užili. V 
úvodu je přišli pozdravit starosta 

Martin Bednář a Dagmar Hra-
bovská. První polovina progra-
mu patřila baletnímu vystoupení 
a divadelní přednášce s tématem 
seniorů – chodců, cyklistů a ři-
dičů v provedení herců Divadla 
u Lípy. Ve druhé části se senioři 
dozvěděli o akcích připravo-
vaných městským obvodem 
a strávili příjemné chvíle při 
poslechu skupiny PETE-SAX. 
Někteří si zatančili, jiní poslou-
chali, další se zapovídali a navá-
zali nová přátelství.

Další očekávanou aktivitou 
byla pro obě strany kulinářská 

soutěž.  „Zatímco Poláci uvařili 
bogracz, což je obdoba naše-
ho guláše se zeleninou, Češi se 
inspirovali současným ročním 
obdobím a  upekli kuře s  jarní 
nádivkou se zeleným medvědím 
česnekem a kopřivami, které na-
trhali ve  Výškovicích,“ popisuje 
manažerka projektu Markéta 
Neboráková s  tím, že o  sladkou 
tečku na závěr se postaral polský 
tvarohový sernik a  česká čoko-
ládová roláda nazvaná Jarní vá-
nek. Podle Dagmar Hrabovské, 
která se většiny akcí se seniory 
účastnila, nehrála jazyková ba-
riéra vůbec žádnou roli. „Bylo 

obdivuhodné, s  jakým nadšením 
a profesionalitou se oba týmy po-
hybovaly v  kuchyni a  vzájemně 
si pomáhaly. Jsem ráda, že jsme 
projekt, kde se mohou setkávat 
naši senioři se stejně starými 
lidmi z  polského partnerského 
města, připravili,“ dodává mís-
tostarostka. Projekt Senioři bez 
hranic má tři části. První zamě-
řenou na gastronomii obou zemí, 
další se týkají dobrovolnictví se-
niorů, zdraví a turistiky. Je spolu-
fi nancován z  Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, předpoklá-
dané náklady činí zhruba 39 tisíc 
eur.  (ak)

Foto: Z. Sedláčková

Foto: Z. Sedláčková
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Naše bytové objekty – blokopanelové domy BP70-OS-R
 Dnes představený typ panelových domů měl v Ostravě, 

potažmo v jižním obvodě, pouze doplňkový charakter. Tyto 

domy se stavěly pro zpestření sídlištní výstavby a obecně je 

tak lze zařadit k těm vzácnějším. Často šlo o domy stavěné 

v rámci družstevní výstavby. I z tohoto důvodu mají byty 

často zděná jádra.

Neobvyklá konstrukce

Panelové domy BP70-OS-R mají 
tzv. blokopanelovou konstrukci. 
Nejsou smontovány z  velkých pa-
nelů, ale z menších dílců, označova-
ných jako blokopanely. Tento fakt se 
odrazil i v názvu, kdy písmena „BP“ 
značí právě slovo blokopanel. Čís-
lovka v názvu pak odkazuje na rok 
1970, kdy byla tato konstrukční 
soustava vyvinuta, výstavba ovšem 
probíhala až do druhé poloviny 80. 
let, přičemž od  začátku 80. let se 
začala stavět inovovaná (racionali-
zovaná) varianta – značí ji písmeno 
R na konci názvu. Zkratka OS od-
kazuje na  město Ostrava, jakožto 
místo, kde proběhl vývoj soustavy. 
Blokopanelové domy byly oproti 
klasickým celopanelovým méně 
časté, řada BP70 byla vůbec po-
sledním stupněm blokopanelového 
vývoje – nástupce již nedostala.

Domy mají podélný nosný sys-
tém, což je u  panelové výstavby 
méně obvyklé. Z  toho důvodu 
platí, že obvodové stěny s  okny 

jsou nosné, jejich tloušťka je 
37,5 cm. Rovnoběžně k nim vede 
středem domu vnitřní nosná stě-
na. Stropní panely mají délku 5,3 
nebo 5,7 metru, což jsou nad-
standardní délky, jejich šířky jsou 
od  50 cm do  120 cm, což způso-
buje mnoho spojů (spár) ve  stro-
pech. Plné délky stropních panelů 
využívají zejména obývací pokoje 
větších bytů, které jsou opravdu 
prostorné. Menší místnosti jsou 
zpravidla tvořeny nenosnými 
příčkami. V  těchto domech tak 
je, na rozdíl od většiny paneláků, 
možno (do  jisté míry) upravovat 
dispozice bytů. Maximální výška 
je osm nadzemních podlaží.   

Svislé členění
Zatímco většina panelových 

domů sázela na  vodorovné čle-
nění fasády, domy BP70-OS-R 
jsou typické svislým členěním 
fasády, čímž byly vždy snadno ro-
zeznatelné. Díky blokopanelové 
konstrukci je fasáda tvořena sítí 

menších panelů, kdy se mezi okny 
(vždy ve svislém směru) umisťoval 
čtvercový panel, jehož nabarve-
ním došlo ke  kýženému svislému 
dělení fasády. Dalším poznávacím 
prvkem jsou podlouhlé předsa-
zené lodžie, které patří obývacím 
pokojům – i zvenčí tak poznáte, že 
velikost obývacích pokojů je oprav-
du nadstandardní. Zadní průčelí 
jsou poměrně strohá – neobsahují 
lodžie. Zřetelně je na  nich vidět 
zmiňované svislé členění, které 
je podtrženo bohatě prosklenými 
schodišťovými okny, která jsou 
navíc oproti zbytku fasády ustou-
pená. 

V  rámci městského obvodu 
Ostrava-Jih je největší výskyt 
panelových domů BP70-OS-R 
v  Zábřehu, konkrétně na  ulici Ju-
goslávská, kde nalezneme tři blo-
ky, z nichž jeden o devíti vchodech 
(s  úskoky a  pravoúhlými napoje-
ními) je vůbec největším domem 
tohoto typu v republice. Další dva 
bloky má Zábřeh na ulici Hulvácká 
a  jeden nízký, čtyřpodlažní blok, 
se schoval poblíž náměstí SNP, 
na  ulici Pjanovova. Tři čtyřpod-
lažní bloky stojí na ulici Moravská, 
kde je doplňuje i čtvrtý blok, ten je 
ale na opačné straně ulice, která již 
spadá pod Hrabůvku – jde o jediný 
dům tohoto typu v Hrabůvce. Další 
výstavba se uskutečnila ve Výško-
vicích, konkrétně na  jejich jižním 
okraji, poblíž tramvajové smyčky.

Dispozice
Půdorys odpovídá nejčastěji 

používané sekci se třemi byty 
na  patře. Krajní byty velikosti 
3+1 mají výhledy na  dvě světo-
vé strany a  prostornou lodžii. 
Všechny místnosti mají vlastní 
vstup, což je rozhodně výhoda, 
naopak nevýhodou jsou menší 
rozměry pokojů (s výjimkou obý-
vacího). Neobvykle řešené jsou 
chodby, ve kterých se našlo mís-
to i  pro komoru. Prostřední byt 
velikosti 2+1 má veškeré příčky 
nenosné, to se projevuje napří-
klad nepravidelným půdorysem 
prostředního pokoje, do  kterého 
zasahuje výklenek pro vestavě-
nou skříň. Dispozice společných 
prostor a  schodiště je klasická, 
zde zaujme pouze výtah, který 
se původně stavěl v mezipatrech. 
Jeho šachta byla tvořena dráto-
sklem a drátovým pletivem, díky 
čemuž neubírala cenné denní 
světlo z chodby. Dostatek denní-
ho světla zajišťovala bohatě pro-
sklená chodbová okna, která byla 
přes celou šířku i  výšku chodby, 
bohužel se v žádném z domů toto 
řešení nezachovalo, a  chodbová 
okna byla dozděna a  nahrazená 
menšími.   

Dispozičních sekcí existovalo 
více, naleznete je v rozšířené ver-
zi tohoto dílu na  www.historie.
ovajih.cz.

Marian Lipták 

PANELOVÉ DOMY BP70-OS-R na Jugoslávské ulici, včetně typického 
svislého členění fasády.  (archiv autora)

Typické podlaží nejčastější sekce BP70-OS-R

Festival Pestré vrstvy nabídne netypický podhled do minulosti
„V polovině května se náš měst-

ský obvod zapojí do  II. ročníku 
festivalu Pestré vrstvy, který se vě-
nuje historii, architektuře, příro-
dě a  veřejnému prostoru Ostravy 
a  Ostravska. V  rámci festivalu se 
na Jihu budou konat dvě akce. Tou 
první bude ostravská premiéra 
promítání historických fotografi í 
z území našeho obvodu v sále Kina 
Luna,“ zve kronikář Petr Lexa 

Přendík s tím, že 
návštěvníci zažijí 
vpravdě netypic-
kou akci. Přiblíží 
jim nejen vzhled 
obvodu v  letech 1898–2000, ale 
uvidí také řadu historických sním-
ků, k  nimž budou pořízeny srov-
návací fotografi e optikou dneška. 
„Na  ploše promítacího plátna 
navíc vynikne celá řada detailů, 

kterých bychom 
si na  běžně vel-
ké fotografi i ani 
n e p o v š i m l i ,“ 
láká k  návštěvě 

prezentace kronikář obvodu, který 
bude zároveň moderátorem. Pro-
mítání se koná ve čtvrtek 16. květ-
na od 17.30 hod. Vstup je zdarma 
a  vzhledem k  velikosti sálu Kina 
Luna bez předchozí rezervace. 

Podruhé se obvod Ostrava-Jih 
do festivalu zapojí komentovanou 
prohlídkou nazvanou Toulky sta-
rým Zábřehem, která se uskuteč-
ní v neděli 19. května. Sraz je v 10 
hodin u kostela Navštívení Panny 
Marie. 

Bezplatná prohlídka je určena 
pro maximálně 80 osob, proto je 
podmínkou rezervace míst, a  to 
na: www.pestrevrstvy.cz. 
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Nejstarší fotografi e zábřežského obyvatele a jeho odkaz
 V přerovském okresním archivu objevil kronikář městského obvodu Ostrava-Jih fotografi i z roku 1868, kterou můžeme 

beze sporu dnes považovat za nejstarší portrétní snímek obyvatele nejen ze Zábřehu nad Odrou, ale i z celého dnešního 

obvodu. Těžko se již objeví starší snímek, neboť fotografi í z období 19. století je z prostoru našeho obvodu uchováno tak 

málo, že bychom je spočítali na prstech jedné ruky.

Na  historické fotografi i je za-
chycen sedící Josef Bilčík, kte-
rý se narodil 23. srpna 1826 
v  Morkovicích (okres Kroměříž) 
Františku Bilčíkovi a  jeho ženě 
Anežce. Bilčík byl 2. srpna 1852 
ordinován na  kněze. Jeden rok 
vykonával funkci kooperátora 
ve Strážnici a 15 let v Přerově, kde 
se velkou měrou zasadil o povzne-
sení českého ducha. Byl horlivým 
podporovatelem Matice opavské, 
přispíval svými vlasteneckými 
články do  periodika Opavský 
týdenník. Svou topografi ckou 
a  kronikářskou činnost duchovní 
rozvíjel také po  příchodu do  Zá-
břehu – jeho Pamětní kniha je 
toho největším důkazem. Do  Zá-
břehu nad Odrou se Josef Bilčík 
dostal jako správce zdejší lokálie 
(církevní správní jednotka nižší 
než farnost), do  jejíhož čela byl 
uveden 8. prosince 1868. Ačkoliv 
není v  Pamětní knize Bilčík jako 
autor nikde uveden, pozice, z kte-
ré je kniha psána, jasně svědčí 
o jeho autorství stejně jako písmo, 
které se shoduje s Bilčíkovými zá-
pisy v zábřežských matrikách. 

Pamětní kniha
Na první straně Pamětní knihy 

se můžeme dočíst, že byla zalo-
žena v roce 1870. Právě 27. červ-
na toho roku se Josef Bilčík stal 
členem obecního výboru za  třetí 
voličský sbor (sbory byly rozdě-
leny do tří kurií dle výše odvede-
né daně). Při volbách v  červnu 
1873 byl zvolen do  obecního vý-
boru již v  rámci druhého volič-
ského sboru. V  roce 1876 se už 
na  zábřežskou radnici nedostal, 
pravděpodobně o politiku ani ne-
usiloval, neboť měl dost práce při 
kostele. 

Následkem Bilčíko-
vých snah byla zá-
břežská lokálie 25. 
listopadu 1874 po-
výšena na  farnost 
a  Josef Bilčík se 
téhož dne stal 
jejím prvním 
farářem. I  tak 
ale pořád svým 
intelektuálním 
nadhledem zapi-
soval dění v  obci 
i mimo ni. Detail-
ně vykreslil, jak se 
obec proměňovala 
ze zemědělské osady 
v  průmyslovou peri-
ferii, neopomněl popsat 
ani četné mezilidské spory. 
Mnohdy jím zaznamenané přího-
dy působí až úsměvně. Na několi-
ka řádcích vypsal i spor s prvním 
antiklerikálně smýšlejícím zá-
břežským starostou, Valentinem 
Foltou, s nímž se několikrát ,,chy-
tl“. Bilčík upozornil i na problém 
alkoholismu v  obci, na  výstavbu 
nové školy na  dnešní ulici Závo-
ří, neopomněl napsat medailon-
ky k  životům svých předchůdců 
i  zábřežských učitelů. Zpočátku 
se věnoval také evropským udá-
lostem, vatikánskému koncilu, 
válkám a zaznamenal např. i ote-
vření Suezského průplavu. Jak šla 
léta, stále více obracel pozornost 
k  zábřežskému kostelu. Opsal 
veškerý listinný materiál, který 
se týkal zřízení zábřežské lokálie 
a  duchovního obydlí v  zábřež-
ském zámku v roce 1787 a pový-
šení lokálie na farnost roku 1874. 

Bilčík během svého působení 
v Zábřehu dbal o zvelebování far-
ského obydlí umístěného v jižním 
křídle zábřežském zámku a  také 
o  pozemky, které k  duchovnímu 
úřadu náležely. Byl také dobrým 
hospodářem. V roce 1870 založil 
v  obci vůbec první záložnu. Pro 
zajímavost uveďme, že na hospo-
dářsko-průmyslové výstavě ko-
nané v  září roku 1876 v  Místku 
získal za  chov divokých kachen 
a holubů bronzovou medaili.

Odchod ze Zábřehu
Dne 17. června 1883 Bilčík 

zábřežským věřícím oznámil, 
že mu byla udělena fara v  Bru-
mově a  že se tam v  brzké době 
odebere. Místní věřící tuto zprá-
vu nesli nelibě. Poslední kázání 
Josef Bilčík vykonal v  Zábřehu 
o svátku slovanských věrozvěstů 

Cyrila a  Metoděje 1883. 
Ve středu 11. července 

1883 farář vyrazil 
ze Zábřehu vstříc 

novému osudu. 
Farářův odchod 
refl ektovaly 18. 
července 1883 
noviny násle-
dovně: ,,Zpráva 
tato působila 
na  velký počet 
shromážděných 

farníků tak, jako 
když někoho 

v blaženém rozma-
ru jsoucího náhlá 

krutá rána stihne, ne-
boť že by se náš důstojný 

pan farář někam byl hlásil, 
nikdo ani netušil, ano mnohý by 
dříve ani nebyl uvěřil, že by Zá-
břeh vůbec opustiti mohl. Lid 
jdoucí z kostela mluvil jen o něm. 
Sepsati všecky ty projevy přízně, 
lásky, lítosti a  žalu, nestačilo by 
zde ani místa. Vždyť po 14 ½ roku 
zde mezi námi dlel, slasti i strasti 
s  námi sdílel; s  radujícími se ra-
doval, truchlící těšil, opuštěných 
se ujímal, důvěru v  srdce vléval 
a každému, kdožkoli přišel, dob-
rou radou vždy nápomocen byl. 
Jakž neměli tedy všichni odcho-
du jeho želeti? Všechen ten bol 
však ze stísněných srdcí teprve 
vypuknul, bolestným štkáním 
a  vřelými slzami provázen, když 
důstojný pan farář na  slavný 
den věrozvěstů našich ss. Cy-
rilla a  Methoděje při posledním 
kázání svém s námi se loučil. Tu 
bylo vidět, že kdo srdce má, ten 
láskou k  němu lnul; ale i  loučící 
se s  námi měl srdce, měl dobré, 
upřímné srdce ku svým oveč-
kám, a  toto dobré srdce nedalo 
mu ani mluviti, neboť kolikráte 
musel pohnutím překonán řeč 
ustáti. Na  poslední sv. požehná-
ní jim udělené zajisté žádný z pří-
tomných nezapomene. Ve středu 
11. července vyprovázeli jsme 
milovaného pastýře svého po mši 
svaté až na  hranice se sousední 
Novou Vsí. Byl to průvod slavný, 
avšak smutný! Nejdojímavější 
však byl jeho konec, kdy nastal 
skutečný rozchod, kdy v  dojem-
né řeči loučil se s námi, kdy ode-
vzdával nás péči a lásce otcovské 
nynějšího, jej s námi doprováze-
jícího pana administrátora P. To-
máše Hánla, kdy poslední nám 
dal ,,s Bohem!“ Tu vše tlačilo se 
kolem něho, každý chtěl posled-

ně jeho ruku milenou stisknouti, 
ruku žehnající políbiti. Od  nej-
menšího školáčka až do  kmeta 
a stařeny sotva na nohou stojící, 
vše plakalo a  kvílíc blaho jemu 
přálo, tak že jen s  tíží k  povozu 
dostati se mohl, kterýž jej s  do-
provázejícími ještě zástupci 
a  přáteli vlhkým zrakům za  ním 
hledícím ku železniční stanici 
unášel. Bůh dej jemu dlouhá léta 
ve  zdraví a  blažené spokojenosti 
dožíti, a nám pak dobrého pastý-
ře opět uvítati!“

Bilčíkovo nové působiště
Příchod faráře do  nové-

ho působiště je zaznamenán 
v  brumovské farní kronice, kde 
u  letopočtu 1884 nalézáme ná-
sledující zápis: ,,Dne 13. června 
investován byl na  faru Brumov-
skou důst. P.  Josef Bilčík, farář 
v Zábřehu, jenž dne 14. července 
do Brumova přesídlil, uvítán byv 
představenstvy obcí přifařených 
u  kříže u  Bilnice, odkudž v  prů-
vodu do kostela byl uveden. Dejž 
jemu zde P.  Bůh dlouhého žití!“ 
Bilčík se ihned chopil dalšího ve-
dení zdejší farní kroniky. V Bru-
mově založil Bilčík knihovnu 
čtenářského spolku a ze zbylých 
knih vytvořil farní knihovnu pro 
obyvatele. V  letech 1887–1888 
byla díky jeho úsilí a  ctitelkám 
sv. Anny vystavěna v  obci kap-
lička zasvěcená sv. Anně na  pa-
mátku padesátiletého jubilea 
od  kněžského vysvěcení tehdej-
šího papeže Lva XIII. a  čtyřice-
tiletého jubilea panování císaře 
Františka Josefa I.

Páter Josef Bilčík zemřel 
ve  věku 66 let 18. února 1891 
o  osmé hodině ranní po  krátké 
nemoci způsobené srdeční va-
dou. Zesnulého faráře zachycuje 
opět brumovská pamětní kniha 
medailonkem: ,,Josef Bilčík, jenž 
zde ani úplně 8 roků nepůsobil, 
byl to kněz horlivý a vzorný, vče-
lař výtečný.“ Příběh Bilčíkova 
života končí, jen místo posled-
ního odpočinku faráře je dnes 
neznámé. Jeho odkaz je dodnes 
živý, neboť nám zanechal cenné 
svědectví o  Zábřehu a  jeho oby-
vatelích ve  2. polovině 19. stole-
tí. V  současné době připravuje 
městský obvod Ostrava-Jih věrný 
přepis této pamětní knihy, dopl-
něný o  kritické poznámky a  his-
torické fotografi e.

Petr Lexa Přendík
kronikář městského obvodu



22

KULTURNÍ SERVIS

Kulturní dům K-TRIO  

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

Společenské akce

5., 12., 19. a 26. 5. v 17.30

TANEČNÍ VEČERY 

Živá hudba, pro příznivce společen-
ského tance se skupinou DOMINO. 
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.

29. 5. v 19.00

NEBE?

První autorská komedie divadla 
MALÉhRY. Představení inspirované 
vyprávěním a skutečnými příběhy 
žen kolem nás. V příběhu učitelky, 
herečky a kadeřnice dochází ke kon-
fl iktům díky odlišnému vidění světa 
a postojům k mužům. Vstupné 270, 
300, 330 Kč, předprodej KD K-TRIO, 
Ostravainfo!!!

Vzdělávání, relax, kurzy

7. 5. od 9.00 do 18.00 

CESTA ZA POZNÁNÍM 

Relaxačně poznávací výlet pro upev-
nění zdravotní a fyzické kondice. 
Program: zahradnická výstava Floria 
v Kroměříži, komentovaná projížďka 
vláčkem Z Podzámecké ke Květné 
zahradě. Doporučujeme sportovní 

oblečení a obuv, pláštěnku, svači-
nu, pití, kartu zdravotní pojišťovny. 
V ceně doprava autobusem, průvod-
ce, vstupné. Cena 560 Kč, předprodej 
KD K-TRIO.

9. 5. v 15.00 

MOZKOCVIČNA – NAVAZUJÍCÍ 

KURZ 

Procvičování paměti plné her a kvízů 
šité na míru absolventům základního 
kurzu. Tentokrát ve čtyřech dvouho-
dinových lekcích. V ceně pitný režim 
a veškeré materiály. Nutná rezervace 
vstupenek. Program je spolufi nanco-
ván z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje. Cena 400 celý kurz (tj. 4 dvou-
hodinové lekce). 

11. 5. od 9.00 do 15.00 

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA III. 

Dozvíte se, v jakých vztazích podle 

tradiční čínské medicíny pracují 
vnitřní orgány, v čem vám mohou 
pomoci Orgánové hodiny, jak můžete 
zlepšit svůj fyzický i duševní stav. 
Poznáte, jak se v období pozdního 
léta stravovat, seznámíte se s orgány 
slinivka, slezina, žaludek a s psycho-
somatikou těchto orgánů. Součástí 
dechové cvičení posilující organiz-
mus. Nutná rezervace. Vede Pavla 
Sýkorová. Cena 800 Kč, předprodej 
KD K-TRIO.

15. 5. od 9.00 do 17.30 

CESTA ZA POZNÁNÍM 

Sportovně poznávací výlet pro upev-
nění zdravotní a fyzické kondice. 
Program: Procházka Příborem - 
komentovaná prohlídka, kostel sv. 
Valentina, křížová cesta a farní kostel 
Narození Panny Marie. Muzeum 

Magické kouzlo měsíce května se promítne také 
v programech Kulturního zařízení Ostrava-Jih

  Tradiční „prvomájové kino za hubičku“ v programové 

nabídce KZOJ určitě chybět nebude. Letos Kino Luna vůbec 

netroškaří a připravuje pro své fanoušky na 1. května

za  „hubičku“ rovnou tři snímky. Už nyní si můžete zajistit 

vstupenku za zvýhodněnou cenu 60 Kč na fi lmová 

představení Psí veličenstvo, Léto s gentlemanem a LOVEní.

Rok 1918 nepřinesl jen konec 
světové války, ale také úmrtí pro-
slulých malířů Gustava Klimta 
a  Egona Schieleho. Oba jsou 
synonymem „zlaté éry“ Vídně 
a oba způsobili ve výtvarném svě-
tě revoluci. O  jejich obrovském 
talentu a  snech, ale i  skandálech 
a  posedlostech vypráví nový do-
kument Klimt & Schiele – Erós 
a  Psyché, který vám květnové 
Cinema italiano v  Kině Luna na-
bízí. Italský snímek diváky pro-
vede nejslavnějšími kulturními 
prostory rakouské metropole – 
galeriemi Albertina, Belvedere, 
prostory Uměleckohistorického 
muzea, Muzea Leopoldových 
nebo Muzea Sigmunda Freuda. 
Dialogy karmelitek (Dialogu-
es des Carmélites) Francise 
Poulenc je poslední operou, kte-
rou v  obnoveném uvedení a  po-
prvé v  HD pro vás připravuje 
Kino Luna v  rámci MET sezony 
2018–2019. Hudební ředitel 
Metropolitní opery Yannick Né-
zet-Séguin bude řídit orchestr 
a početný soubor pěvců a pěvkyň 
v  provedení moderního mistrov-
ského díla o  pojetí víry a  oběti. 
Isabel Leonard ztvární mladičkou 
Blanche de La Force a legendární 
pěvkyně Karita Mattila roli první 
převorky, Madame de Croissy. 

Kino Luna namíchalo z  květno-
vých novinek dle různých chu-
tí svých diváků multižánrový 
fi lmový koktejl. Tajemný horor 
Trhlina režiséra Petera Bebjaka 
zavede diváky do  prostředí slo-
venského pohoří Tribeč, v  jehož 
hlubokých lesích zmizelo už ně-
kolik lidí. Nově natočený snímek 
podle stejnojmenného knižního 
bestselleru Jozefa Karika uvede 
fi lmový klub ve  slovenském zně-
ní s českými titulky. Když je vám 
sladkých „náct“ a cizí člověk vám 
nabídne, že můžete pařit v  jeho 
sklepě, měli byste si začít dávat 
pozor. Nic totiž není zadarmo, jak 
dokazuje oscarová Octavia Spen-
cer v  temném thrilleru Máma. 
Filmové labužníky zajisté potěší 
fi lm Bolest a sláva, který je nejno-
vějším počinem z pera kultovního 
španělského režiséra a scenáristy 
Pedra Almodóvara. Do  hlavních 
rolí obsadil své oblíbené a osvěd-
čené herce – Antonia Banderase 
a  Penélope Cruz. Filmová novin-
ka Zlo s  lidskou tváří  nabídne 
příběh jednoho z  nejproslulej-
ších a  nejobávanějších sériových 
vrahů Ameriky, kterým byl Ted 
Bundy. Režisér Joe Berlinger 
se nezaměřuje na  brutalitu jeho 
činů, ale na  to, jak se nelítostný 
zabiják dokáže skrývat pod rouš-

kou obyčejného rodinného života 
– a to je neméně děsivé, přijďte se 
přesvědčit. V oblacích je nové ani-
mované ptačí dobrodružství pro 
nejmenší o tom, jak se malý rorýs 
Manou omylem ocitl mezi racky 
a vydává se hledat svou skutečnou 
rodinu. Vy ho zajisté samotné-
ho hledat nenecháte a  přidáte se 
k němu od 17. května v Kině Luna. 
Hudební fantazie Rocketman 
vypráví životní příběh jednoho 
z  nejúspěšnějších muzikantů 
současnosti. Elton John vždycky 
zpíval jako bůh, oblékal se jako 
nikdo jiný, žil jako pravý rocker 
a  navzdory tomu přežil, aby vám 
o  sobě mohl vyprávět. Čeká nás 
s Rocketmanem podobně silný fi l-
mově hudební zážitek jako u  Bo-
hemian Rhapsody? Pro odpověď 
si zajděte do kina, protože to musí-
te na velkém plátně nejprve vidět. 
Vezměte celou rodinu! U  příleži-

tosti Mezinárodního dne rodiny, 
který byl Organizací spojených 
národů ustanoven na  15. května, 
pro vás právě v  tento den při-
pravujeme něco výjimečného. 
Rodinné japonské anime pro di-
váky od 5 do 105 let – Mirai, dív-
ka z budoucnosti v českém znění 
a s rodinným bonusem. Ke každé 
hromadné vstupence rodinná sle-
va – jedna vstupenka zdarma! Ne-
skutečně křehký a  citlivý snímek 
pojednává o  zdánlivě obyčejných 
věcech, u  kterých po  skončení 
fi lmu zjistíte, že jsou vlastně neo-
byčejné. Je to fi lm, který by měli 
vidět všichni rodiče, všechny děti, 
všichni sourozenci, všichni dědo-
vé a babičky, všichni, kdo mají ro-
dinu v jakékoliv formě. Těšíme se 
na vaši návštěvu. Bližší informace 
o  připravovaných programech 
na  www.kulturajih.cz a  v  tiště-
ných zpravodajích.
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Příbor – výstava Zboží ukryté v roce 
1938. Prohlídka piaristického kláš-
tera, který byl vyhlášen nemovitou 
kulturní památkou, pyšní se klášter-
ními klenbami s velkými lunetami. 
Procházka bylinkovou zahradou. 
Krytý bazén v Brušperku - tři pla-
vecké dráhy, masážní lavice a vířivá 
vana. Doporučujeme sportovní oble-
čení a obuv, pláštěnku, svačinu, pití, 
kartu zdravotní pojišťovny, ručník, 
plavky, (vstup do bazénu jen v plav-
kách, šortky ne). Program počítá 
s návštěvou bazénu všech účastníků. 
V ceně doprava autobusem, průvod-
ce, komentovaná prohlídka, vstupné. 
Cena 320 Kč, předprodej KD K-TRIO.

16. 5. v 15.00 

MOZKOCVIČNA  - LETNÍ ZÁKLADNÍ 

KURZ

Procvičování paměti formu kvízů, 
her, testů a cvičení. Tentokrát ve čty-
řech dvouhodinových lekcích. V ceně 
pitný režim a veškeré materiály. 
Nutná rezervace vstupenek. Program 
je spolufi nancován z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje. Cena 400 / kurz 
(tj. 4 dvouhodinové lekce).

20.–23. 5. MÉDIA, KOMUNIKACE, 

KREATIVITA

Tříhodinové interaktivní mediální 
workshopy, s využitím nejmoder-
nějších technologií k rozvoji indivi-
duálních i kolektivních dovedností 
v oblasti prezentace. Určeno pro 
skupiny, party, oddíly, třídní kolektivy 
od 11 let, které spojují společné 
zájmy, aktivity a dovednosti. Setkáte 
se s odborníky z praxe, moderátory, 
tvůrci webových prezentací, kame-
ramany, fotografy, grafi ky. Naučíte 
se prezentovat vlastní myšlenky 
a zájmy. Zjistíte, jak používat média 
i PC technologie při prezentaci 
vlastní osobnosti, skupiny nebo 
zájmové aktivity. Zkušení lektoři 
mediální výchovy Vám předvedou, 
jak správně vystupovat na veřej-
nosti, jak si připravit na rozhovor, 
jak mluvit na kameru. Podrobnou 
nabídku workshopů včetně přihláš-
ky najdete na www.kulturajih.cz, 
tel.: 731 472 996. Cena 20 Kč/ 1 
workshop, předprodej KD  K-TRIO.    

25. 5. od 9.00 do 14.00

ENERGIE REIKY JAKO SOUČÁST 

ŽIVOTA II. 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

BANÁT Výstava fotografi í autor-

ky Jiřiny Šmídové – Restaurace 

K-TRIO

OBRÁZKY Z HAMAKY Výtvarné 
práce zakladatelky Ateliéru Hamaka 
Michaely Franzové. 

SVĚT V DVOJROZMĚRNÉM PRO-

STORU – fotografi e studentů SŠ 
služeb a podnikání Ostrava.

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

Komorní klub

Velfl íkova 8

Ostrava-Hrabůvka 

tel.: 596 739 107

www.kulturajih.cz

https://www.facebook.com/kdktrio

9. 5. v 19.00

ALBA PLANO QUARTET (GB/CZ)

Alba Plano je původem sicilská 
neo-soulová a jazzová zpěvačka 
z Palerma, žijící nyní v Londýně. 
Hluboký soulový hlas s nezaměnitel-
ným tónem a vokální strukturou vás 
určitě nadchnou. Vstupné 230 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, 
Komorní klub úterý a čtvrtek od 8 
do 14 a v den akce od 18.30.

10. 5. v 17.00
ZLATÁ LÉTA ŠEDESÁTÁ

Přijeďte si zavzpomínat na „zlatý“ 
věk… a třeba i zazpívat… Písně 
z 60. let a počátku 70. let zpívá 
Jaroslav Beneš z Hudebního diva-
dla v Karlíně, slovem doprovází 
spisovatelka Kateřina Tomanová. 
Vstupné 140 Kč, senioři 60+ 100 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, 
Komorní klub úterý a čtvrtek od 8 
do 14 a v den akce od 16.30.

18. 5. v 17.00

OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE

Zazní známé operetní a muzikálové 
melodie např. od těchto autorů 
- E. Kálmán, C. Porter, A. L. Webber, 
C. M. Schönberg, K. Svoboda aj. 
Vstupné 140 Kč, předprodej KD 
K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub 
úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v den 
akce od 16.30.

24. 5. v 18.00

APUSENI – PASTORÁLE RUMUN-

SKÉHO KRASU 

Multimediální cestopisný pořad Jiřího 
Kráčalíka. Poutavé vyprávění dopl-
něné fotografi emi. Vstupné 60 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, 
Komorní klub úterý a čtvrtek od 8 
do 14 a v den akce od 17.30.

30. 5. v 18.00

MAGICKÝ TIAN SHAN - KYRGYZ-

STÁN 

Multimediální cestopisný pořad Jiřího 
Kráčalíka. Poutavé vyprávění dopl-
něné fotografi emi. Vstupné 60 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, 
Komorní klub úterý a čtvrtek od 8 
do 14 a v den akce od 17.30.

Kino LUNA

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

6. 5. v 17.30 

TERORISTKA (ČR 2019)
Komedie /drama, režie Radek Bajgar, 
od 12 let, 95 minut. Vstupné 60 Kč.

6. - 7. 5. ve 20.00 

ŘBITOV ZVIŘÁTEK (Pet Sematary, 
USA 2019)
Horor, české titulky, od 15 let, 101 
minut. Vstupné 120 Kč.

7. 5. v 17.45 

Cinema Italiano
KLIMT & SCHIELE - ERÓS A PSY-

CHÉ (Klimt & Schiele – Eros and 
Psyche, Itálie 2018)
Dokument / výtvarné umění, české 
titulky, od 12 let, 90 minut. Vstupné 
100 Kč, senioři a studenti 60 Kč.

8.–12. 5. v 15.30 

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘ-

LÍSTKU (ČR 2019)
Animovaný / dětský, přístupný, 75 
minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

8. 5. v 18.00

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

9. - 12. 5. v 18.00 

AVENGERS: ENDGAME /2D/ (Aven-
gers: Endgame, USA 2019)
Akční, české znění, přístupný, 182 
minut. Vstupné 130 Kč.

12. 5. v 10.00 

KOČIČÍ POHÁDKY (ČR, fi lmové 
pásmo pro nejmenší, 76 minut)
Kotě. O kočičce, myšičce a červené 
slepičce. Kočičí škola. Kocourek 
Modroočko: Já a můj dvojnožec. 
Malování pro kočku. Kocourek 
Mňouk. Jednotné vstupné 30 Kč.

13. 5. v 17.00 

SKLENĚNÝ POKOJ (ČR 2019)
Drama, režie Julius Ševčík, od 12 let, 
104 minut. Vstupné 60 Kč.

13. 5. v 19.30 

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 

(ČR 2019)
Filmový dokument dokazuje, že není 
třeba drahých terénních vozů, aby 
člověk svět a zažil jeden z nejdojem-
nějších návratů. Režie Dan Přibáň, 
od 12 let, 114 minut. Vstupné 60 Kč.

14. 5. v 18.00

AVENGERS: ENDGAME /2D/ (Aven-
gers: Endgame, USA 2019)
Akční, české titulky, přístupný, 182 
minut. Vstupné 130 Kč.

15. 5. v 17.00

Dechberoucí japonské anime o podo-
bách rodinné lásky u příležitosti Dne 
rodiny.
MIRAI, DÍVKA Z BUDOUCNOSTI 

(Mirai no Mirai, Japonsko 2018)
Animovaný, české znění, přístupný, 
100 minut. Vstupné 90 Kč s možností 
uplatnění rodinné slevy.

15. 5. v 19.30 

SKLENĚNÝ POKOJ (ČR 2019)
Drama, režie Julius Ševčík, od 12 let, 
104 minut. Vstupné 100 Kč.

16. - 18. 5. ve 20.00

JOHN WICK 3 (John Wick: Chapter 
3 - Parabellum, USA 2019)
Akční krimi thriller, české titulky, 
od 15 let. Vstupné 130 Kč.

17. - 18. 5. v 15.00

V OBLACÍCH /2D/ (Manou the Swift, 
Německo 2019)
Animovaný / rodinný, české znění, 
přístupný, 88 minut. Vstupné 120 Kč, 
děti 100 Kč.

17. - 18. 5. v 17.15

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU 
/2D/ (Pokémon: Detective Pikachu, 
USA Japonsko 2019)
Dobrodružný/rodinný, české znění, 
přístupný, 104 minut. Vstupné 
120 Kč, děti 100 Kč. 

19. 5. v 16.00 

Metropolitní opera New York

Francis Poulenc: DIALOGY KAR-

MELITEK  

(Dialogues des Carmélites, opera, 
obnovené uvedení, poprvé v HD)
Předpokládaná délka: 3 hod. 29 min. 
(včetně jedné přestávky). Vstupné 
300 Kč, cena v rámci abonmá činí 
250 Kč.

20. 5. v 17.00 

ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie, přístupný, 93 minut. Vstup-
né 60 Kč.

20. 5. v 19.30

6 x ČESKÝ LEV 2019 

VŠECHNO BUDE (ČR, SR, Slovinsko, 
Polsko 2018)
Drama road movie, od 12 let, 85 
minut. Vstupné 60 Kč.

21. 5. v 16.30 

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

21. - 22. 5. v 19.30 

ŽENY V BĚHU (ČR 2019)
Komedie s hvězdným hereckým 
obsazením, přístupný, 93 minut. 
Vstupné 100 Kč.
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22. 5. v 17.30

HIGH LIFE (High Life, Německo, 
Francie, USA, VB, Polsko 2018)
Drama sci-fi , české titulky, od 15 let, 
110 minut. Vstupné 90 Kč.

23. - 26. 5. v 17.45

BOLEST A SLÁVA (Dolor y Gloria, 
Španělsko 2019)
Drama, české titulky, od 12 let, 113 
minut. Vstupné 120 Kč.

23. 5. ve 20.00

TRHLINA (Slovensko 2019)
Mysteriózní, slovenské znění s čes-
kými titulky, od 12 let, 111 minut. 
Vstupné 120 Kč.

24. - 26. 5. v 15.30 

KOUZELNÝ PARK /2D/ (Wonder 
Park, USA 2019)
Animovaný / dobrodružný, české 
znění, přístupný, 85 minut. Vstupné 
110 Kč, děti 90 Kč.

24. - 28. 5. ve 20.00

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ (Extremely 
Wicked, Shockingly Evil and Vile, 
USA 2019)
Drama životopisný krimi, české 
titulky, od 15 let, 108 minut. Vstupné 
120 Kč.

26. 5. v 10.00 

MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO 

OD DOMOVA (Francie 2018)
Zábavné / animované dobrodružství 
pro malé i velké diváky. České znění, 
přístupný, 90 minut. Vstupné 60 Kč.

27. 5. v 17.30

ZELENÁ KNIHA (Green Book, USA 
2019)
Drama /komedie, české titulky, od 12 
let, 130 minut. Vstupné 60 Kč.

28. 5. v 17.30

TERORISTKA (ČR 2019)
Komedie / drama, režie Radek Baj-
gar, od 12 let, 95 minut. Vstupné 
120 Kč.

29. 5. v 17.45 

Cinema Italiano

JEDNOU NOHOU V BASE (Il tuttofa-
re, Itálie 2018)
Komedie, režie Valerio Attanasio, 
české titulky, od 12 let, 98 minut. 
Vstupné 110 Kč.

29. 5. ve 20.00

ZELENÁ KNIHA (Green Book, USA 
2019)
Drama / komedie, české titulky, 
od 12 let, 130 minut. Vstupné 90 Kč.

30. - 31. 5. v 17.30

ROCKETMAN (Rocketman, Velká 
Británie, USA 2019)
Drama životopisný hudební, české 
titulky, od 12 let, 120 minut. Vstupné 

130 Kč.

30. - 31. 5. ve 20.00

MÁMA (Ma, USA 2019)
Thriller / horor, české titulky, od 15 
let, 100 minut. Vstupné 120 Kč.

31. 5. v 15.30

DUMBO (Dumbo, USA 2019)
Pohádkový / rodinný, české znění, 
přístupný, 112 minut. Vstupné 
120 Kč, děti 100 Kč.

Knihovna města Ostravy 
příspěvková organizace

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

pobočka Výškovice
29. dubna 33, Ostrava-Výškovice
tel.: 599 522 350 
vyskovice@kmo.cz

pobočka Závodní
Závodní 47, Ostrava-Hrabůvka
tel.: 599 522 308, zavodni@kmo.cz

pobočka Gurťjevova
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh 
tel.: 599 522 321 
gurtjevova@kmo.cz

DR. MARTÍNKA

11. 5. od 9.00 do 11.30

JARNÍ POHLAZENÍ - výtvarná 
dílna; vyrábíme maminkám k svátku 
a zveme všechny, kdo rádi tvoří 
hezké věci. 

25. 5. v 9.00 

JAK TUKONI ZACHRÁNILI STROM 

- pohádka o Tuláčkovi a kouzelných 
bytostech lesa spojená s výtvarnou 
dílnou; v rámci klubu Martínek pro 
děti předškolního věku a jejich rodi-
če.

INTERNET PRO SENIORY - bez-
platné hodinové školení pro naše 
čtenáře seniory; určeno začáteční-
kům a mírně pokročilým, je nutné se 
předem objednat.

VÝŠKOVICE

celý měsíc 

GALERIE U LESA 

BESKYDY - výstava fotografi í Marce-
la Fujcika.

6. 5. – 18. 5. během půjčování

SVĚT HER – hravé odpoledne pro 
malé i velké; seznámení a hraní 
legendární party hry Time's Up 
a stolní hry Machi Koro (Mindok), kde 
si postavíte své prosperující město.

13. 5. – 25. 5. během půjčování

SPOLEČNÉ VZPOMÍNKY 
– výroba fotorámečku na rodinnou 
fotku. 

14. 5. v 10.00 (od 0 do 3 let), 16. 5. 

v 16.00 (od 3 do 6 let)

JÁ, TY, MY - hravé čtení a povídání 
o rodině, tvůrčí dílna - výroba náhr-
delníku pro maminku; v rámci klubu 
pro děti a rodiče Bělásek.

20. 5. – 31. 5. během půjčování

SVĚT HER – hravé odpoledne pro 
malé i velké; seznámení a hraní hry 
Jak jako jak?; přijďte přesvědčit 
všechny, že jste viděli stopy Yettiho, 
a ve hře Majesty vybudujte své krá-
lovství a staňte se vládcem.

30. 5. během půjčování

KULIČKOMÁNIE – výroba kuličkové 
hry pro děti k jejich svátku.

ZÁVODNÍ

celý měsíc 

NERTHUS II 

– výstava fotografi í pana Jana Crhy

celý měsíc během půjčování

KVĚTINOVÉ ŠIFROVÁNÍ 

– doplňovačky pro nejmladší děti

celý měsíc během půjčování

DOBA LOVCŮ MAMUTŮ 

– hřebenovka pro děti od 9 let

celý měsíc během půjčování

VÝPRAVA DO STAROVĚKU 

– soutěžní kviz pro děti od 11 let

GURŤJEVOVA

2. 5. – 10. 5. během půjčování

KYTKA SEM, KYTKA TAM…  

výtvarná dílna ke Dni matek.

celý měsíc během půjčování

KYTKA SEM, KYTKA TAM – soutěž 

AKORD 

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

7. 5. v 15.00 / Klub Akord

SENIOR KLUB

Pravidelné setkání seniorů s pro-
gramem a hudbou k tanci. Vstup 
zdarma.

8. 5. v 19.00

Michael Mc Keever:

HVĚZDNÉ MANÝRY v Divadlo Háta
Hvězdné manýry jsou tak povedená, 
rychlá a bláznivá fraška, že by se 
za ni nemusel stydět ani mistr tohoto 
žánru Feydeau. Odehrává se ve veli-
ce elegantním hotelu v Palm Beach 
v roce 1942. Má se uskutečnit kon-
cert s benefi cí na podporu americ-
kých válečných výdajů a organizátoři 
se neobejdou bez dvou hvězd, které 

spolehlivě plní sály a pokladny. Jenže 
to má jeden háček. 
Režie: Roman Štolpa
Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč

14. 5. v 10.00

AKTIVNÍ SENIOR

Speciální cvičení pro seniory pod 
vedením fyzioterapeutky Aleny Smo-
líkové. Počet míst omezen. Je nutná 
registrace na pokladně Akordu. 
Senioři vstup zdarma.

15.5. v 17.00

STUD2NA. SMRT KLEPE NA DVEŘE 

a CIRKUS BLECHA v Zdividla
Studenti a děti zdarma / dospělí 
30 Kč.

16. 5. v 19.00

Anthony Horowitz.

MINDGAME v LÍBEZNÉ VYHLÍDKY v 
StageArtCz
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ jaro 2019
„Čistokrevný thriller. Zapomenete 
dýchat!“ Když se Mark Styler, autor 
„zaručeně pravdivých“ detektivních 
románů, pokouší získat rozhovor se 
známým sériovým vrahem Easter-
manem, nemá ani ponětí do čeho se 
pouští...
Hrají: Miroslav Etzler, Gabriela Míčo-
vá a Petr Halberstadt
Režie: Petr Halberstadt
Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč 

18. 5. v 19.00

JAROSLAV SVĚCENÝ A VÁCLAV 

MÁCHA

HUDEBNÍ PŘEDPLATNÉ sezona 
2018/19
Koncert předního českého houslové-
ho virtuosa za spolupráce renomova-
ného klavíristy nabídne slavné i méně 
hrané skladby českých i světových 
autorů tří staletí (Mozart, Šostako-
vič, Boildieu, Smetana, Dvořák, Suk 
a další). Náhradní termín za zrušený 
koncert v listopadu 2018, vstupenky 
zůstávají v platnosti. Původně avízo-
vaná dcera Julie Svěcená v náhrad-
ním termínu nevystoupí. Vstupné 350 
a 270 Kč.

21. 5. v 18.00

Psychosomatika

Přednáška s Pavlou Novotnou o tom, 
zda mají myšlenky vliv na fyzické 
tělo. 

23. 5. v 19.00

Eric Assous: DOKUD NÁS MILENKY 

NEROZDĚLÍ – Pantheon production
Brilantní situační komedie plná zvra-
tů a záměn o tom, kolik milenek je 
zapotřebí ke zkáze jednoho dlouhole-
tého manželství.
Hrají: Veronika Freimanová, Vladimír 
Kratina, Jana Bernášková, Kateřina 
Lojdová a Luděk Nešleha
Režie: Michaela Doleželová
Vstupné 410, 360, 310 a 200 Kč.
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26. 5. v 16.00
KONCERT PRO VERUNKU
Dětské sborové studio Ostrava-
-Jih a Akord pořádají benefi ční 
koncert. Během zhruba dvou hodin 
se na pódiu vystřídají desítky muzi-
kantů. Vystoupí jednotlivé sbory DSS 
Ostrava-Jih (dětské, mládežnický 
i dospělý). Můžete se těšit na jejich 
výpravné zpracování miniopery 
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře – 
O dvanácti měsíčkách. Dále vystoupí 
Tři vykřičníky, Sasaband, Lenka Lo 
Hrůzová a Anna K. 
Cílem této benefi ce je upozornit 
na téma dětského autismu a spolu 
s tím také fi nančně pomoci rodině 
autistické holčičky Veroniky Zobalo-
vé, které bude výtěžek z této akce 
věnován. Darované peníze budou 
rodiči použity nejen na terapie, ale 
také na asistenční služby. Vstupné 
300, 250 a 200 Kč.

31. 5. 

Tři Vykřičníky v 19.00

Mladá ostravská kapela se rozhodla 
pokřtít své debutové album, které 
ponese název Životní.

PŘIPRAVUJEME

12. 6. v 19.00

Edward Taylor:

CO TAKHLE KE ZPOVĚDI... – Agen-
tura Harlekýn 
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ jaro 2019 
– náhradní představení za nakonec 
nerealizovanou inscenaci ARTHUR & 
CLAIRE divadla SpoluHra.
Vláda Jejího Veličenstva je rozhod-
nuta naplnit volební slib a chystá se 
rázně zatočit se zábavním průmys-
lem a hazardem. Jenže má to jednu 
vadu – na šéfa vládního kabinetu 
George Venablese se valí skandál. Ze 
skříní na Downing Street 10 nevy-
padávají jen političtí kostlivci, ale 
i polonahé slečny...
Hrají: Petr Nárožný, Jaromír Nosek 
/ Jakub Štěpán / Martin Zahálka 
jr., / Jan Čenský / Martin Zahálka, 
Máša Málková / Kateřina Sedláková, 

Zuzana Slavíková / Ilona Svobodová 
a další.
Režie: Vladimír Strnisko
Vstupné 450, 400, 350 a 250 Kč

13. 6. v 19.00
Milan Šteindler a Jiří Antonín 
Trnka:
TATARÁK NA EX – Agentura Point
Syrový tatarák se nejlépe podává 
za studena, poctivě naškrábaný 
a s notnou dávkou pikantního pepře 
a štiplavé cibule stejně jako sarkas-
tická, ještě syrová stand up comedy 
Milana Šteindlera! Krutě upřímné 
představení pro všechny, kdo ztratili 
iluze o světě i o životě, ale stejně 
jako hlavní protagonisté se nebojí 
realitě hrdě čelit. 
Hrají: Milan Šteindler, Vojtěch 
Záveský alias Vojtaano
Režie: Jiří Antonín Trnka
Vstupné 350, 300 a 250 Kč

17. a 18. 6. v 19.00
Boleslav Polívka:
ŠAŠEK A SYN – Divadlo Bolka 
Polívky
Životem protřelý král šašků je pově-
řen převýchovou mladého šlechtice 
v šaška. Novic je pod jeho vedením 
– a za asistence jeho kumpánů – 
podroben lekcím, při kterých postup-
ně nachází své šaškovské já.
Hrají: Boleslav Polívka, Vladimír 
Polívka, Michal Chovanec, Ondřej 
Klíč, Milan Král, Jiří Fretti Pfeifer, 
David Rotter
Režie: Boleslav Polívka 
Náhradní termíny za zrušená před-
stavení v březnu 2019, vstupenky 
zůstávají v platnosti. V pondělí 17. 6. 
se hraje benefi ční představení pro 
Mobilní hospic Ondrášek (náhrada 
za 18. 3.), v úterý 18. 6. v rámci 
DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO jaro 
2019 (náhrada za 19. 3.). Vstup-
né 500 (benefi ce), 450, 410, 370 
a 300 Kč. 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 135/3077
Ostrava-Zábřeh

tel.: 596 707 303
e-mai: ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz

OSTRAVAR ARÉNA  

26. 5. v 15.00 a 20.00 

ALEXANDROVCI – EUROPEAN 

TOUR 2019       
Slavný ruský soubor ALEXANDROVCI 
chystá ke svému 90. výročí opravdu 
velice speciální turné. Po tragédii, 
která soubor zasáhla při leteckém 
neštěstí v prosinci 2016, se soubor 
v plné síle vrací na koncertní pódia, 
na kterých  poprvé v historii vystoupí 
rekordních 130 členů souborů. Těšit 
se můžete na mimořádný výroční 
program, který nabídne opravdu to 
nejlepší z repertoáru Alexandrovců. 
Zazní všechny hity jako Svatá válka, 
Kaťuša nebo Kalinka v podání zná-
mého sólisty Vadima Ananěva v jeho 
charakteristické bílé uniformě.

MĚSTSKÝ STADION     

11. 5. v 17.00 

MFK VÍTKOVICE – FC ZBROJOVKA 
BRNO
utkání FORTUNA národní ligy

25. 5. v 17.00  

MFK VÍTKOVICE – FK PARDUBICE
utkání FORTUNA národní ligy

ATLETICKÁ HALA

Badminton  
7.00 – 21.00,  on-line rezervace na 
www.bembajs.cz

Středisko volného času 
Ostrava-Zábřeh, p.o.

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 746 062
Zápisy do kroužků a kurzů jsou 
na všech recepcích 
a na www.svczabreh.cz. 

11. 5.  
Ostravské sportovní ligy – fl orbal, 
info: p. Nováček

12. 5.  

Ostravské sportovní ligy – aerobic,  
info: p. Nováček

17.–18. 5.  

Bambifest, Bělský les, info: p. Kiková

24.–26. 5.   

Festival IQ Play v Ostravě, info: p. 
Prais

31. 5.   

Den dětí, info: p. Juříčková

Pobočka Dubina
J. Matuška 26a, tel.: 727 856 841

30. 5. 

Den dětí, info: p. Kornasová

CHARITA OSTRAVA

Čujkovova 3165/40a

Ostrava-Zábřeh

tel.: 731 131 951, 737 610 758

www.ostravacharita.cz

2. 5. – 13. 5.  
Výstava obrazů  - Karel Ovčáří

14. 5. v 17.00 

Vernisáž obrazů – Zdeněk Kráčmar         

21. 5. ve 14.00

Polsko 2. část - “Křižácké hrady 
a královská města“ 
Přednáška Dany Barnetové s projekcí       

22. 5. ve 14.00 

Kavárna pro pamětníky: Vzpomín-
ková kavárna – refl exe květnových 
dnů roku 1945. o.p.s. Živá paměť

24. 5. v 10.15

Vycházka z Proskovic do Krmelí-

na. Délka trasy 5 km, odjezd autobu-
sem č. 26 v 10.17 h. Sraz na zastáv-
ce autobusu Hotel Bělský les.

28. 5. v 16.00

Odpoledne s písničkou: Písničky 
k tanci i poslechu, hraje Pete Sax. 

www.letonakole.cz

9 6 2018

 15 km a 26 km

Hrabová
 Paskov

OBEC
KRMELÍN
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PRO VOLNÉ CHVÍLE

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

Správná tajenka z minulého čísla byla: 

 Jeden z nejstarších zvonů odlitých u nás.

Křížovka s dárkem

Sudoku s tajenkou
 Kopec v regionu. Výraznější kopce u nás prakticky nejsou. Výjimku tvo-

ří pouze (1. tajenka), nám pro ukládání odpadů z hutní výroby. Sudoku ře-
šíme běžným způsobem a 1. tajenku na dvou podbarvených diagonálních 
úsecích pak odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: L, H, R, V, 
A, Ů, K, D, B.   Druhá tajenka je číselná a tvoří ji trojice čísel na podbarve-
ných políčcích vpravo dole. Tajenky čteme postupně odleva nahoru.

6 9 3 1

3 4 1 9

6 8

3 6

7 5

1 4

4 2

8 9 1 7

9 5 6 4

Pozvánka na významnou květnovou akci našeho obvodu.

Přesmyčky
    
Názvy ulic - 3. Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti ulic 

severní části Zábřehu (severně od ulice Rudné) v místní části měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. Osm názvů ulic je dvouslovných, dva 
jednoslovné začínají písmenem B. Interpunkční  znaménka se řešení 
nezúčastní.

 BOR  VADNE

 HADR  CHÁNA

 NACH  VÁNI

 NEBOŘ  VAK !

 STO  V  KRÁCH

 ŠIŘ  HUTĚ !

 TI  U  SADU

 UZMU  "KÁ"

 ZAŠLU  OKO

 ZVU  MÁLO
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SERVIS

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

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor fi nancí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260

Odbor dopravy a komunálních služeb Mgr. Daniel Jeřábek 599 430 211

Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar 599 430 207

Odbor bytového a ostatního hospodářství Ing. Blanka Jaloviecová 599 430 256

Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278

Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450

Odbor školství a kultury Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS. 599 430 132

Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289

Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Odbor vztahů s veřejností Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Odbor strategického rozvoje Ing. Daniel Adamčík 599 430 341

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

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

Nabídka volných stání pro vozidla

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

Parkovací objekt Ostrava Podlaží Volná stání pro osobní 
motorová vozidla

01 Fr. Formana Dubina PP
1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 20, 22, 
26, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 
46, 48, 49, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63

41 B. Václavka Bělský Les PP 41/2

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

Pondělí 13. května

K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20
Úterý 14. května

Petruškova 14
Volgogradská 10, 40, 60, 
87, 133, 108
Výškovická 54, 84, 94
Řadová 18, 34
Středa 15. května

J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 2
Z. Bára 2

A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3
Čtvrtek 16. května

F. Formana 18, 31
M. Fialy 3
V. Jiříkovského 15, 
20, 50
J. Maluchy 14, 35
J. Matuška 14
J. Škody 10
V. Košaře 5, 11
Pondělí 27. května

Tlapákova 17
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 6, 21
Na Obecní 6
Stadická 13
Úterý 28. května

Dr. Martínka 5, 30, 
59, 65
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3

Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. Lyska
Středa 29. května

J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 4, 20
Holasova 14
Klegova 74
Edisonova 81
Čtvrtek 30. května

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

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700  30 Ostrava, tel.: 599  430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Perio-
dický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, místo-
stostarostka • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599  430  173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724  274  181 • Vychází jednou měsíčně
v nákladu 50  000 výtisků • Datum vydání: 3. 5. 2019 • Číslo: 5 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 5. 2019 • Foto na titulní straně: Martin Grobař

Pozvánka k hromadnému očkování psů proti 
vzteklině pro majitele psů bydlící v Ostravě-Jih

V zájmu preventivní ochrany území statutárního města Ostravy před za-
vlečením a šířením nebezpečné nákazy – vztekliny se uskuteční hromadné 
očkování psů proti vzteklině na území Městského obvodu Ostrava-Jih.

úterý 4. června

8.00 – 9.30
10.00 – 12.00
8.00 – 9.30
10.00 – 12.00
13.30 – 15.00

Očkuje se postupně na třech místech. 
ul. Dolní 629/51, Zábřeh (Hasičská zbrojnice 
u podchodu)
ul. Husarova 56/70, Výškovice (poblíž kostela)
ul. Alberta Kučery 1, Hrabůvka (bývalá služeb-
na městské policie, dnes objekt Technických 
služeb Ostrava-Jih, p.o.)

čtvrtek 6. června

8.00– 12.00
13.00– 15.00

Veterinární klinika Vítkovice, ul. Na Obvodu 
1104/51, Vítkovice (veterina u vlakového 
nádraží Vítkovice)

pátek 7. června

8.00– 12.00
13.00– 15.00

ul. Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada bývalé 
mateřské školy, naproti ZŠ Provaznická)

Bližší informace: referát životního prostředí, 
tel.: 599 430 224 / 378 / 207

nemovitosti.ovajih.cz
Aktuální nabídka pronájmu 

obecních nemovitostí 
v Ostravě-Jih
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REALITY S PROFESIONÁLNÍM PŘÍSTUPEM
Zprostředkujeme nákupy, prodeje, pronájmy nemovitostí.
Inzerujeme na placených inzertních serverech.
Naším cílem je spokojenost zákazníka, a proto vyřídíme 
všechny potřebné kroky za vás.
Vaši cenu nemovitosti respektujeme.
Naše provize za vaši spokojenost patří k nejnižším na trhu.

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

INZERCE

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

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

Tel.: 603 757 592 SC
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Otvíráme Sport Park
18. května

•  Až 14 nafukovacích atrakcí ZDARMA

 •  Obří nafukovací překážková dráha

  •  Soutěže pro děti i dospělé

   •  In-line školička

    •  Občerstvení pod širým nebem

     •  Zóna Ostravy-Jih – stanoviště  
        plné her a odměn

www.ostrava.avion.cz

Ostrava-Poruba OPTIKA TRIUMPH

VELKÉ JARNÍ SLEVY

NA BRÝLOVÉ

VÝPRODEJ

SLEVA

OBRUBY www.triumphoptical.cz
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INZERCE

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKKosososssoosososo mmimimimimmmimmmKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák   1717177723233333333/2/2/2/2/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaaavvvvvvvva a a aa PPPPPPoororororububububuubuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/f/f//faxaxaaxxaxaaxxx::: 5555555969696969999 956566 2222222222222222222220222020202022202202
mmmmomommmmmm bibibibbibibbibiiibillllllllll::::::::: 66666666666607070707000000 222215151 9990404

wwwwwwwwww .vv.vvvvvododododaarararr.c.cc. zz
ee-e-e mamamammaaiililililllil::::: vvvvvvvododododododododddoddoddaaaaaaaararararaaara @a@a@a@a@a@aa@ tltltltltlltlaaasa .c.czz
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TURNÉ K 90. V ÝROČÍ
   OR IGINÁLNÍHO SOUBORU
TURNÉ K 9
   OR IGINÁ

EUROPE AN TOUR  2019

26. 5. 2019 
OSTRAVA

              POPPRVÉ VYSTOUUPÍ130 ČLENŮ SOUBORU

OSTRAVAR ARÉNA
15:00 a 20:00

WWW.ALEXANDROVCI.CZ
VSTUPENK Y

E XKLUZIVNĚ U

ELEKTROSERVIS OSTRAVA

telefon: 604 147 618, e-mail: elektro.hlista@seznam.cz, 

www.elektroservis-ova.cz

JL_05_2018.indd   28 29.05.2018   12:52:13

ELEKTROSERVIS OSTRAVA

telefon: 604 147 618, e-mail: elektro.hlista@seznam.cz, 

www.elektroservis-ova.cz

JL_05_2018.indd   28 29.05.2018   12:52:13

místo konání: Mitrovická 90/331 
(areál Autodopravy Kokeš), Nová Bělá

•  Autorizovaný prodejce značek Husqvarna, 
Gardena, McCulloch

•  Pozáruční servis zahradní 
a lesní techniky všech značek

•  Prodej robotických sekaček Automower 
včetně instalace 

kontakt: 732 590 967

HUSQVARNA PROFI DEN 
18. 6. 2019

OD 10:00 DO 15:00 HODIN
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Zápis do mateřské školy

pro školní rok 2019/2020

2.-16. května 2019

9,oo – 15,oo hodin

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

Mateřská škola zřízená dle §16., odst. 9. 
Školského zákona. Mateřská škola vzdělává žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami
a poskytuje podpůrná opatření ve vzdělávání.

K zápisu potřebujete: 

rodný list, doporučení speciálně pedagog. centra, 
potvrzení o řádném očkování

Měsíční školné/ 500,-Kč, prázdniny/ 0,-Kč.

Možnost domluvy návštěvy zápisu na jiný čas 

na tel.: 602 713 226

Těšíme se na Vás

Konzultace, nebo návštěva mateřské školy 

před zápisem možná.

Tel.: 602 713 226

www.facebook.com/soukroma.skola.ostrava

www.volgogradska.cz

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

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

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

Přestupková řízení Ochranné známky, průmyslové
ya užitné vzoryyy

Převody nemovitostí,
problematika družstev, SVJppp Směnečné právo

Dědické řízení Daňové řízení

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

ÚSPĚCH ADVOKÁTA ZÁVISÍ NA VYŘEŠENÍ
VAŠEHO PROBLÉMU,

NIKOLIV NA MNOŽSTVÍ POPSANÉHO PAPÍRUN

Převody nemovitostí, kupní a darovací 
smlouvy, problematiky družstev, SVJ

JL_02_2019.indd   31 23.01.2019   10:32:35

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

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

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

WWW.MOJEPLAZMA.CZ

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

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

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

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

DAROVAT KREVNÍ PLAZMU
ZNAMENÁ ZACHRÁNIT 
LIDSKÝ ŽIVOT

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

POBOČKA OSTRAVAPOBOČKA ČESKÝ TĚŠÍN

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

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

Kdo hledá moderní bydlení podle nejnovějších trendů, 
navíc se zajímavou minulostí, najde V zahrádkách 
své místo pro život.
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ZOOM

SLAVNOSTI

LUCIE BÍLÁ 
LUKÁŠ PAVLÁSEK 
JANEK LEDECKÝ 
NATY HRYCHOVÁ 
XINDL X 
HELLBELL 

8–9/6/2019
HŘIŠTĚ SVAZÁCKÁ 
OV-ZÁBŘEH


