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AKTUALITY
AKTUÁLNĚ

CENA HEJTMANA PRO KULTURNÍ
ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

Jubilejní 10. ročník soutěže
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok
2018 v kategorii organizace
veřejného sektoru do 50 zaměstnanců vyhrála příspěvková organizace Kulturní zařízení
Ostrava-Jih. Je to vůbec poprvé
v historii soutěže, kdy se na první pozici umístil kulturně zaměřený subjekt z obvodu.
„Za mimořádným úspěchem naší organizace je velký
kus práce všech zaměstnanců.
Z ocenění se velmi těšíme, jsme
na něj hrdí a současně ho vnímáme jako závazek zvyšovat

INVESTIČNÍ ŽIVOT NA JIHU
NEPOLEVUJE. NAOPAK!
Na aktuální stav realizace
významných projektů obvodu
Ostrava-Jih jsme se zeptali místostarostky Hany Tichánkové:
„Na Náměstí Ostrava-Jih
nadále probíhají bourací práce
– odstraňování stávajících povrchů ploch a přípravné práce
pro betonáž základů opěrných
stěn a montáž kanalizace v prostoru budoucího amﬁteátru. Jde
o prostor u výstupu z podchodu
před budovou Finančního úřadu.
V měsíci červnu plánujeme
převzetí dalších staveb. Dokončujeme spojovací koridor za 9
milionů korun pro vstup do jídelny a zateplení MŠ Adamusova.

kvalitu akcí a připravovat další
nové a zajímavé projekty. Pro
českou společnost je typické
hledat chyby, nedostatky, zveličovat je a snižovat, popřípadě anulovat pozitiva. Soutěž,
kterou jsme vyhráli, je naopak
o hledání, nalézání, uvědomění
si, co umíme skvěle, v čem jsme
fakt dobří, aniž by nás k tomu
kdokoli nebo cokoli nutilo.
A tato ﬁlozoﬁe je v naší organizaci všudypřítomná, prolíná se
i do soukromého života,“ řekla bezprostředně po převzetí
ocenění ředitelka Renáta Valerie Nešporek.
(r)

Finišují také práce na zateplení a
rekonstrukci tělocvičny ZŠ Srbská
v ceně 11,4 milionu korun.
Ráda bych připomněla, že
v uplynulých dvou měsících byla
úspěšně dokončena rekonstrukce haly CDU SPORT včetně nových venkovních hřišť ve Výškovicích. Cena díla se vyšplhala na 49
milionů korun včetně DPH. Podařilo se vybudovat výtah do patra
pracoviště odboru sociální péče
na ulici Provaznická v Hrabůvce
za 1,4 milonu. K užívání jsme předali také dětské sportovní hřiště
na ulici Krasnoarmejců, projekt
z participativního rozpočtu z roku
2017, za 1,1 milionu korun.“
(r)

CHCETE BÝT SOUDCEM Z LIDU?
Okresní soud v Ostravě má
zájem o nové přísedící, takzvané soudce z lidu. Talár může obléknout ten, kdo je právně bezúhonný, občan České republiky
a starší třiceti let.
Nové přísedící volí zastupitelstvo
obvodu na čtyři roky a na základě

úzké spolupráce s justicí. Zájemci
o tuto čestnou funkci bližší informace získají na tel.: 596 153 555.
Přísedícím v soudním senátu může být člověk opakovaně.
Počet funkčních období nehraje
žádnou roli stejně jako dosažené vzdělání.
(m)

SLAVNOSTI, NA KTERÝCH
NEJDE PROSTĚ CHYBĚT

SLAVNOSTI

Program letošních SLAVNOSTÍ JIHU je velmi lákavý
a hlavně si z něj o víkendu 8.
a 9. června vybere úplně každý. Přehlídka skvělé zábavy se

už stala zavedenou, je garancí, že se nikdo rozhodně nudit
nebude. A věřte, SLAVNOSTI
JIHU umí nabídnout spoustu
zajímavých překvapení!

SOBOTA 8. 6.
10.00–21.00 provoz atrakcí a stánků
12.00–12.10
slavnostní zahájení
12.10–13.00
vystoupení žáků základních škol městského obvodu
Ostrava-Jih
14.00–15.00 Xindl X
16.00–17.00 Lukáš Pavlásek
17.30–18.15
Novobělské babičky
18.30–19.00 Řecká obec Ostrava
20.00–20.30 Denisa Adámková
21.30–22.30 Janek Ledecký
22.45–22.55 Lightshow

LUCIE BÍLÁ
LUKÁŠ PAVLÁSEK
JANEK LEDECKÝ
NATY HRYCHOVÁ
XINDL X
HELLBELL
8–9/6/2019
HŘIŠTĚ SVAZÁCKÁ
OV-ZÁBŘEH

NEDĚLE 9. 6.
10.00–19.00
12.00–13.00
14.00–15.00
16.00–17.00
17.30–18.30
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provoz atrakcí a stánků
Naty Hrychová
Klaun Hopsalín
Lucie Bílá
HellBand (moderní cimbálová muzika)

AKTUALITY
AKTUÁLNĚ

BYDLÍTE V OBECNÍM BYTĚ? NECHEJTE
SI PŘEPLATEK POSLAT NA ÚČET
Městský obvod Ostrava-Jih spravuje v současné době 5 237 bytů. Podle místostarostky Markéty Langrové je péče o bytový fond náročná a zejména pracovníkům odboru
bytového a ostatního hospodářství veškeré práce s tím související pohlcují nepředstavitelné hodiny, dny a měsíce.
„Stojí to ale za to. Jak už
jsem mnohokrát zmínila, zájem
o bydlení v našem obvodě stále
roste. Lidé chtějí bydlet zejména
v bytech o velikosti 2+1. Vedou
lokality Zábřeh a Hrabůvka, Jubilejní kolonie a její blízké okolí
je v tomto směru absolutním favoritem,“ říká Markéta Langrová
s tím, že v současné době není
na Jihu obsazeno jen několik
malometrážních bytů v Zábřehu na Čujkovově ulici.
Odbor bytového a ostatního
hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih v těchto dnech informuje
nájemce obecních bytů ve svěřené správě městského obvodu
Ostrava-Jih o možnosti zasílání
přeplatků z vyúčtování služeb
spojených s bydlením nebo jiných přeplatků vzniklých z nájmu bytu na bankovní účet. „Jde
o novou službu a věřím, že ji

prostřednictvím poštovní poukázky a nebudeme ho už posílat na bankovní účet občana,“
upozorňuje na postup místostarostka Markéta Langrová.
Žádosti doručené po stanoveném nejzazším datu se budou
vztahovat na přeplatky vzniklé
v dalších zúčtovacích obdobích.
Pokud nájemci bytu po
vyúčtování služeb spojených
s bydlením vznikl nedoplatek,
který není schopen uhradit ve
lhůtě splatnosti v plné výši, nabízí městský obvod Ostrava-Jih
možnost uzavření splátkového kalendáře. Nejvyšší možný
počet splátek je stanoven na
10. Splátkové kalendáře budou
prostřednictvím odboru bytového a ostatního hospodářství
ÚMOb Ostrava-Jih uzavírány
nejdříve od 1. července, nejpozději však 31. srpna.
(m)

obyvatelé přivítají s povděkem,“
poznamenává místostarostka.
Číslo účtu, na které požaduje
nájemce zaslat přeplatek, lze doručit na předepsaném formuláři
buďto osobně odboru bytového
a ostatního hospodářství, kanceláře číslo D019, D020, nebo poštou
s úředně ověřeným podpisem.
Formulář je k dispozici na webu
nemovitosti.ovajih.cz v sekci
BYTY/FORMULÁŘE KE STAŽENÍ.
Žádost doručená do e-mailové
schránky, případně poštou bez
úředně ověřeného podpisu nemůže být akceptována a bude pronajímatelem odmítnuta.
„Pro
výplatu
přeplatku
z vyúčtování služeb spojeného s bydlením za minulý rok je
třeba písemnou žádost doručit
pronajímateli nejpozději do 10.
června 2019. Po tomto termínu budeme přeplatek zasílat

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve volbách do Evropského
parlamentu konaných ve dnech
24. a 25. května 2019 uspěly tyto
strany a hnutí: Ano 2011 (21,18 %,
6 mandátů), ODS (14,54 %,
4 mandáty), Česká pirátská
strana (13,95 %, 3 mandáty),
STAN+TOP (11,65 %, 3 mandáty), SPD (9,14 %, 2 mandáty),

Pětiprocentní hranici pak překročily ještě Česká pirátská strana (10,77 %, 1 835 hlasů) a KSČM
(10,16 %, 1 730 hlasů). Volební
účast činila 20,63 % a voleb se
zúčastnilo 17 183 voličů.
Výsledky voleb jsou k dispozici na stránkách ČSÚ
www.volby.cz.
(r)

KDU-ČSL (7,24 %, 2 mandáty)
a KSČM (6,94 %, 1 mandát). Volební účast na celostátní úrovni
dosáhla 28,72 %.
V našem městském obvodu vyhrálo hnutí ANO 2011
(28,06 %, 4 777 hlasů) následované SPD (14,33 %, 2 441 hlasů)
a ODS (12,18 %, 2 075 hlasů).

GRILOVÁNÍ UPROSTŘED MĚSTA? A PROČ NE

Veřejné ohniště
Posezení u ohně spojené s možností grilování k létu patří. Obyvatelé měst mohou využívat
jednoduchý mobiliář, který se dá umístit prakticky kdekoli si přejí. Chcete, aby i na Jihu byla podobná místa, kde byste pořádali příjemná setkání

Veřejný gril
s kamarády nebo rodinou a servírovali lehce propečené steaky, grilovanou zeleninu či jen voňavé
špekáčky? Napište nám, kde byste gril nebo ohniště rádi viděli, a to do 15. června na náš redakční
e-mail: jizni.listy@ovajih.cz.
(r)
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SLOVO STAROSTY
Vážené čtenářky, vážení čtenáři!
Dobrá zpráva letí do Výškovic. Letitý problém, mnoho podnětů a malá šance na zlepšení.
Tomu může být už brzy konec.
Po mnoha jednáních se totiž rýsuje, že bývalé nákupní středisko ODRA dozná změn. Našel se
nový kupec. LIDL ČR. I když zatím
existuje jen smlouva o smlouvě
budoucí se současným soukromým vlastníkem, společností 3E
Projekt, na základě dostupných
informací pevně věříme v dobrý konec. Naštěstí máme právo
vstoupit a ovlivnit budoucí vývoj.
Smlouvou ošetříme nejen maximální dobu výstavby nového obchodu, ale zajistíme také výstavbu nových veřejných parkovacích
míst. Jde nám o to, aby neubylo
žádné současné a zároveň, aby
zákazníci obchodu měli kde parkovat a neomezili občany bydlící
v okolí. Pozitivních zpráv není jednoduše nikdy dost a tahle stoprocentně vyřeší dané území.
Na druhou stranu mi ale náladu
hodně kazí rozmáhající se nešvar –
černé skládky. Často nás upozorňujete na nepořádek u kontejnerů.
Staré elektrospotřebiče, sedací
soupravy i skříně…
Chci připomenout, že naší
občanskou povinností je tento
odpad odvézt do sběrného dvora. Můžeme nepotřebné věci odložit také do velkoobjemových
kontejnerů. Zdarma!
Naši zaměstnanci jsou maximálně vstřícní a mohou upravit
harmonogram rozmístění kontejnerů tak, aby je mohl každý
řádně využít v potřebných dnech
na úklid a velké gruntování.
Nicméně vyzývám, abychom
k přestupkovému jednání některých spoluobčanů nebyli lhostejní a upozornili je na správný
postup, případně přivolali policii.
Přece nemůžeme a ani nechceme bydlet mezi odpady. Věřím,
že společně zamezíme vytváření
černých skládek, jejichž likvidace
je náročná i z ﬁnančního hlediska
a navyšuje cenu za svoz odpadu.
A ještě něco, užijte si čtení
Jižních listů. Ty další vyjdou až
na začátku srpna!
Martin Bednář
www.ovajih.cz
www.ovajih.cz

HISTORIE
AKTUÁLNĚ

OMEZENÍ HAZARDU V CELÉ OSTRAVĚ! POVOLENA
BUDE JEN RULETA A KARETNÍ HRY V KASINECH
Obecně závazná vyhláška o loteriích začala v Ostravě platit 1. ledna 2017. Za dvacet devět měsíců se podařilo snížit
počet automatů a výherních hracích přístrojů o dvě třetiny. Z 3 102 zařízení z roku 2015 klesl jejich počet na aktuálních 704 přístrojů.
„Dlouhé měsíce jsme čekali na
další regulaci, ke které dojde od 1.
července letošního roku. Na území nejen našeho obvodu, ale celého města budou povoleny pouze takzvané živé hry, jako jsou
ruleta a karetní hry v kasinech.
Nadějně vypadá i vývoj situace,
pokud jde o provozování automatů. To má být ukončeno podle
termínů schválených ministerstvem ﬁnancí nebo úřadem, který
povolení k umístění hazardní hry

činila 46 tisíc korun na jednom
automatu.
„To je naprosto alarmující skutečnost. Proto je nezbytné chránit
občany, zejména pak mladé lidi,
před patologickými jevy. Devastující dopad hazardu na celé rodiny je zřejmý. Gambleři si opatřují
peníze na hru trestnou činností
a bohužel závislost na hazardních
hrách se týká i malých dětí. Omezit, respektive zrušit hazard je jediná cesta,“ míní Otakar Šimík.

vydal podle nového zákona,“ říká
místostarosta Otakar Šimík.
„Podmínky budou jednotné
pro celé město. Provoz všech
přístrojů na území Ostravy bude
ukončen nejpozději do tří let,“ dodává náměstek primátora a zastupitel městského obvodu Ostrava-Jih Martin Štěpánek s tím, že
jen v moravskoslezské metropoli
hráči před dvěma roky pozbyli
téměř miliardu korun. Průměrná
měsíční prohra na jednu osobu

JEDLÉ TUKY A OLEJE PATŘÍ
DO SBĚRNÝCH DVORŮ

VÝTAH RUŠÍ BARIÉRY
Už jste se svezli? Dveře výtahu do patra obchodního centra na ulici Horní v Hrabůvce se
netrhnou. Za tři měsíce provozu
má za sebou deset tisíc jízd.
Místostarostka Markéta Langrová je spokojená, ostatně jako
lidé, kterým moderní lift denně
od 6 do 22 hodin umožňuje přístup do všech provozoven objektu: „Hezké a funkční věci jsou
legitimním výdobytkem moderní civilizace. Něco tak běžného,
jako je výtah pro vozíčkáře, maminky s kočárky i starší lidi není
přece žádný luxus. Jsem ráda,
že jsme do této stavby šli. Reakce jsou pozitivní, vždyť výtah
úspěšně ruší bariéry a hlavně
zvyšuje lidem komfort pohybu
v celém objektu.“
(m)

Od příštího roku mají obce
povinnost zajistit místa pro oddělené shromažďování jedlých
olejů a tuků. Že by nádoby na
ně byly součástí kontejnerových
stání přímo v ulicích, ale OZO Ostrava nedoporučuje. Důvodů je
několik – nemožnost dostatečně
ohlídat nádoby před poškozením
a zabezpečit je před únikem oleje do okolí. Nelze spoléhat ani na
odpovědné chování občanů, aby

vyhazovali oleje a tuky v uzavřených, nejlépe plastových obalech
odolných proti rozbití. Ve sběrných dvorech, kde jsou speciální
kontejnery zabezpečené dvojitým dnem, to však zajistit lze.
Jen pro zajímavost, Ostravané v loňském roce odevzdali do
sběrných dvorů 6 777 litrů tohoto odpadu. Tuky a oleje jsou
následně využívány při výrobě
biopaliv.
(m)

NEZAPOMEŇTE
ZAPLATIT ZA ODPADY
Připomínáme, že 30. června vyprší termín, do kterého musí
každá osoba s trvalým pobytem v Ostravě (v případě dítěte
zákonný zástupce, v případě osob omezených ve svéprávnosti soudem stanovený opatrovník) uhradit poplatek za komunální odpad ve výši 498 Kč na osobu a kalendářní rok.
Od letošního roku jsou povinni tento poplatek zaplatit
také občané s trvalým pobytem v sídle ohlašoven (trvale
hlášení na adrese radnice).
Bližší informace: www.ostrava.cz,
e-mail: komunalniodpad@ostrava.cz, tel.: 599 499 311.

FESTIVAL PESTRÉ VRSTVY NABÍDL
NETYPICKÝ POHLED DO MINULOSTI

Ostrava-Jih se v květnu
zapojila dvěma akcemi do II.
ročníku festivalu Pestré vrstvy, který se zabývá historií,
přírodou, veřejným prostorem
a architekturou Ostravy a Ostravska. Ve čtvrtek 16. května

V rozpočtu města jsou výnosy z hazardu zapojovány ke krytí
účelových dotací v oblasti kultury,
školství, sportu a sociálních věcí.
„Podle průzkumů připadají
dnes v Ostravě 3 automaty na tisíc
obyvatel. Jejich počet se postupně snižuje, zatím ale nekončíme.
Počet přístrojů se do 31. prosince
letošního roku sníží o další třetinu
a do tří let automaty v Ostravě
spočítáme na prstech ruky,“ je přesvědčen Martin Štěpánek.
(r)

okolo 250 návštěvníků usedlo
do sedaček Kina Luna a na ﬁlmovém plátně vůbec poprvé
v historii měli možnost zhlédnout historické snímky pořízené v letech 1898–1989 na
území současného obvodu.
„Překvapila nás nebývalá účast
a zájem o projekci, při níž návštěvníci viděli fotografie ze
zaniklých časů v nadživotní

velikosti. Většinu snímků, pohlednic a negativů jsem pracně a dlouze digitalizoval do HD
rozlišení, čímž vynikly jednotlivé detaily, kterých si na klasickém formátu všimne málokdo,“ uvedl Petr Lexa Přendík.
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Zájemci o historii měli také
možnost navštívit komentovanou prohlídku s názvem Toulky starým Zábřehem, která
přiblížila dějiny nejstarší části
obvodu od středověku po současnost.
(r)

V CENTRU DĚNÍ

PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ JE V PLNÉM PROUDU
Podílet se vlastním nápadem na úpravách veřejného prostoru, vybudování nového sportovního hřiště nebo pořádání hezké akce pro děti není pro obyvatele nejlidnatějšího obvodu města Ostravy žádná novinka. Už čtvrtým rokem
přicházejí v rámci participativního rozpočtu s představami, co na Jihu vylepšit, opravit, postavit, zmodernizovat.
„I letos máme připravený slušný balík
ﬁnančních prostředků - 7 milionů korun,
o kterých rozhodují právě občané,“ říká koordinátorka projektu Kateřina Hrňová.
Upozorňuje, že lidé se s návrhy mohou
přihlásit ještě do konce června prostřednictvím tištěného nebo on-line formuláře. „Nemusí se obávat požadované tabulky s rozpočtem, která je jeho součástí. Když si autor
neví rady, může se obrátit telefonicky nebo
e-mailem přímo na mne, ráda vše vysvětlím
a pomohu nejen s naceněním.“
Od začátku projektu Společně tvoříme
Jih!!! spatřilo světlo světa 32 vybraných

projektů, jejímiž autory jsou právě obyvatelé obvodu. Vyrostla nová dětská hřiště
i workoutové či pétanque hřiště, dřevěný
altán pro výuku na zahradě základní školy,
agility park, na několika místech byl zkrášlen
a upraven veřejný prostor, uskutečnily se
přednášky pro seniory, rekonstrukce se dočkala dokonce kaplička atd.
„V letošním roce jsme například vybavili
dřevařskou dílnu pro klienty sociální služby,
umístili cvičební stroje pro seniory na zahradě DPS Horymírova, středoškoláci umělecké školy graﬁcky vylepšili lavičky na motivy
historických fotograﬁí. V nejbližších dnech

bude otevřeno velké dětské hřiště na ulici
Krasnoarmejců,“ končí výčet Kateřina Hrňová s tím, že na dalších 14 projektech, které
uspěly v hlasování veřejnosti, se pracuje.
Část z nich bude hotova ještě letos.
(m)

Úspěšný návrh z roku 2017. Dětské sportovní hřiště na ulici Krasnoarmejců bude brzy
otevřeno.

Agility park můžete se svými čtyřnohými
mazlíčky navštívit na Dubině vedle nadzemních garáží na ulici J. Matušky.

V každém těle zdravý duch, tak zní název
projektu z roku 2018. Cvičební stroje jsou
v zahradě DPS Horymírova.

KONTAKTNÍ OSOBA
Kateřina Hrňová
E-mail:
katerina.hrnova@ovajih.cz
Tel.: 720 952 981

Máte nápad
jak vylepšit
své okolí?
2SÆWP»PH.Â
NWHUÃUR]GÆOÇPH
'RÂHUYQDPÓzHWHVYÓMQ»SDG
SÒLKO»VLWQDZZZVSROHFQHWYRULPHMLKF]
QHERSÒÇPRQDUDGQLFL

Jeden z největších projektů participativního
rozpočtu, dětské hřiště pro Sport a vzdělávání na zahradě ZŠ Provaznická v Hrabůvce.

Domeček se skluzavkou, místo pro posezení a pískoviště oživily dvůr na ul. Edisonova
v Hrabůvce.
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ROZHOVOR

DOBRÝM UČITELEM SE ČLOVĚK UŽ NARODÍ
Ti nejmenší školáčci, starší žáci základních škol i učitelé, vychovatelé, asistenti, stejně jako my ostatní, mají před
sebou dva měsíce zážitků a letních splněných snů. Za pár dnů se uzavřou třídy a všichni se rozutečou do nejrůznějších koutů světa, nebo jen po naší republice… Prostě vytoužené prázdniny! Neudělat rozhovor v tomto období
s Dagmar Hrabovskou, místostarostkou pro školství, by byl hřích. Snad nikdo jiný nepoznal za svůj profesní život
tuto oblast tak detailně a s takovým citem pro souvislosti jako ona. Svět dětí a jejich vzdělávání je pro ni stále
zajímavý, inspirativní a zábavný, a to i přes mnohé problémy, které české školství v současné době musí řešit.
A přesto, že ona sama od listopadu minulého roku působí na opačné straně, v čele zřizovatele.
» Je asi zbytečné se ptát, jak zasáhla
nebo zasahuje oblast školství do Vašeho
života.
Můj dlouhý profesní život ve školství,
celých 44 let, se do něj promítá stále. Během pedagogického působení jsem prošla řadou funkcí a školství jsem si doslova
ohmatala jako vychovatelka v družině, učitelka na prvním i druhém stupni a dlouhé
roky jako ředitelka. Teď bych s nadsázkou
mohla říct, aha, je tu vyústění mého učitelování - jsem místostarostkou pro školství, k němuž mám opravdu blízko, a to ve
všech směrech.
» Je to výhoda?
Výhoda? Pro mne určitě a doufám, že
i pro školy u nás na Jihu.

» Co dělá dobrou školu dobrou?
Přece dobrý ředitel, stejně dobrý pedagogický sbor. Ale abych upřesnila, tak
si myslím, že ten dobrý ředitel by měl být
především výborný učitel a manažer současně. Vím z vlastní zkušenosti, že to není
vůbec jednoduché, ale když se chce, tak
to jde. Uřídit veškeré aspekty pedagogické, personální, ekonomické je náročné.
Současná škola je takový speciální podnik.
Ale jak říkám, ředitel je sice velmi důležitý,
bez kreativního pedagogického týmu však
žádnou školu dobrou neuděláte. Podstatné
je, aby veškeré vzdělávací činnosti probíhaly na bázi rovnocenné spolupráce – učitel,
žák, rodič – s důrazem na vzájemný respekt, úctu a slušnost.
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» Je to dnes běžné?
Mělo by být. Škola má mít jasně stanovená pravidla, práva i povinnosti. A všichni je
pak mají respektovat. Bez výhrad a jakéhokoli podmiňování. Často jsme si vědomi pouze vlastních práv, čemuž odpovídají reakce
zejména některých rodičů. Pak se nedivme,
že se to trochu přenáší na žáky a vznikají
třecí plochy. Sama jsem zažila situaci, kdy
chlapec před přecházením silnice s ostatními
spolužáky hodil sněhovou kouli na čelní sklo
projíždějícího vozidla. Šokovaný řidič naštěstí
nezazmatkoval. Nedošlo k žádné dopravní
kolizi, ale žáka čekal po tomto incidentu postih. Doma oznámil, že bude ve škole potrestán. Do školy přišel otec v doprovodu právního zástupce. Společně jsme probrali celou

ROZHOVOR

situaci, právník zjistil a shledal, že je vše v pořádku, že ze strany školy probíhalo jednání
po celou dobu korektně. Ředitelé a učitelé by
mohli vyprávět až neuvěřitelné příběhy, jak
se rodiče snaží obhajovat velmi vehementně a někdy i nevybíravým způsobem zájmy
svých potomků, jak nejsou ochotni přijmout
ani vyslechnout jakýkoli argument. Pak je obtížné se domluvit.
» Čím to je, že člověk získá k pedagogice vřelejší vztah a má k ní blíž než k jiným
profesím?
Nechci zobecňovat. Když jsme se bavili
o dobrém učiteli, myslím si, že se jím člověk
už narodí. Nedá se všechno a všemu naučit.
V životě jsem sama měla štěstí na skvělé
učitele. Milovala jsem literaturu a hudbu. Pedagogická fakulta Ostrava byla jasným impulsem. A pak zásadní setkání s výbornými
učiteli od základní až po vysokou školu.
» Neříkejte, že jste nikdy neměla zaječí
úmysly.
Ale měla. Zvláště v době, kdy začaly
přicházet nekoncepční zásahy do školství.
Zápasila jsem s nesmyslností požadavků,
které šly proti zdravému selskému rozumu.
» Hodnotíte dnes některé věci z pohledu
zřizovatele jinak?
A víte, že ne? Myslím si, že jsem díky
svým předchozím zkušenostem schopna
řešit určité problémy objektivně, z pohledu
obou stran. Každopádně se snažím maximálně pomáhat, usnadňovat a zlepšovat
podmínky pro naše školy. Ze strany úřadu
máme v gesci ohlídat materiálové zázemí
pro vzdělávání, to znamená dbát na stav
budov, zahrad, hřišť, modernizovat učebny…
» Co je nejtěžší?
Kromě toho mít a najít pro školství v obvodu potřebný a dostatečně velký balík peněz, jsem pociťovala jako obrovské minus,
že nebyly vlastně zmapovány stavební nedostatky našich škol a školek, jídelen i družin. Od podzimu jsem společně s kolegy
z odboru školství a kultury denně tři měsíce obcházela jednu budovu za druhou. Seznamovala jsem se nejen s pedagogickou
činností, ale zajímal mne hlavně technický
stav jednotlivých objektů – od vadné kanalizace přes veškeré rozvody až po vlastní
vybavení. Dopracováváme pasport, který
by měl být vnímán jako závazný dokument
nejen pro stávající vedení obvodu. Na základě v něm uvedených poznatků budeme
od letošního roku postupovat systematičtěji a koncepčněji při opravách a rekonstrukcích, než tomu bylo dříve.
» Řeší tento dokument i kapacitu škol
a školských zařízení na Jihu?
Samozřejmě, a to s ohledem například
na hygienické požadavky, počty odborných

učeben a podobně. A ještě něco, na Jihu je
18 základních a 30 mateřských škol. Kapacita není všude stoprocentně naplněná, ale to
školám umožňuje mít v průměru kolem 22
žáků ve třídě. To je komfortní, ideální počet
pro zdárnou a úspěšnou realizaci vzdělávacích programů.
» Pokud jde o menší počet dětí ve třídách, žádné rušení škol nehrozí?
Nerada bych touto cestou šla. Kdyby se
ukázalo, že některé pavilony škol nejsou
plně využity, mohou být nabídnuty k pronájmu například neziskovým organizacím,
spolkům, popřípadě by z nich mohly být
zřízeny denní stacionáře pro seniory.
» Jaké investiční akce a modernizace
v oblasti školství připravujete, nebo už
realizujete?
V příštích letech se chceme zaměřit
zejména na rekonstrukci mateřských škol.
Ještě letos provedeme zateplení budov
a zahradních teras v MŠ Mitušova 90 a MŠ
I. Herrmanna 23. Jde o částku ve výši přibližně 10 milionů korun. Vyrostou nové přírodní zahrady u MŠ Tarnavova 18, Mitušova
4, F. Formana 13, Zlepšovatelů 27, Šponarova 16, revitalizace čeká na zahradu v MŠ
I. Herrmanna 23. Zateplíme pavilon učeben v ZŠ Kosmonautů 15. Na tuto investici
máme připraveno zhruba 12 milionů korun.
Opravovat se budou střechy, elektroinstalace, modernizovat kuchyně, sociální zařízení, vyměňovat podlahy, ale také stavět
nové ploty u školských zařízení. Nesmím
zapomenout ani na revitalizaci multifunkčního hřiště při ZŠ Kosmonautů 13 a vytvoření venkovní učebny ZŠ Srbská 2.
» Odkud, kromě obvodního rozpočtu,
čerpáte ﬁnanční prostředky na modernizace učeben?
Z externích zdrojů. Školy získávají na
tuto oblast ﬁnance z nejrůznějších projektů, výzev a podobně, které vyhlašuje kraj,
město Ostrava či ministerstvo. Žádosti
si zpracovávají a podávají školy vesměs
samy. Skláním se hluboce před nimi. Každý
takový projekt se musí nejdříve vymyslet,
poté napsat, uskutečnit a mnohdy se musí
ohlídat až pětiletá udržitelnost. A když si
uvědomíme, že toto dělají ředitelé a tým
lidí kolem nich kromě své běžné pedagogické práce, jde o obrovskou zátěž.
» Nebylo by od věci převést tuto činnost
přímo na zřizovatele a nechat učitele raději učit a věnovat se dětem?
Tomu se říká ideál. Ale určité kroky již
probíhají. Například zřizovatel realizuje projekt přeshraniční spolupráce pro
mateřské školy, seniory apod. Na základě
vyhlášených výzev bych ráda, aby zřizovatel podporoval modernizaci škol.
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Říká se, že je na učitele nepřiměřeně
nakládáno, že jsou málo ohodnocení, že…
Souhlasím s tím, že nejsou dostatečně
ohodnoceni, že dělají často nad rámec
svých pracovních povinností. Jen administrativních povinností a nejrůznějších
úkonů narostlo ve školství geometrickou
řadou. Co není na papíře, jakoby se nedělalo. A je pravda, že jestliže chceme poskytnout žákům nadstandardní vědomosti a naučit je novým dovednostem, pokud
chceme rozvíjet a komplexně pracovat
s nadanými žáky na jedné straně i handicapovanými na druhé, musí učitelé mít
patřičný prostor. Mnohé jejich aktivity formou kroužků nebo konzultací se zpravidla
dějí po odpoledních, v jejich volném čase.
A ruku na srdce, prostředků na odměny
zas tolik není.
» Co byste popřála učitelům a ředitelům
teď, na konci školního roku?
Ať si především odpočinou a užijí zaslouženou dovolenou. Ať mají stále dostatek tvůrčích nápadů, ve třídách žáky, kteří
se chtějí vzdělávat, a rodiče, ať se školou
žijí. Nedávno jsem navštívila MŠ Harmonie a byla nadšená, když jsem viděla spolu
s dětmi v herně taky maminky. Ten zájem
z jejich strany je nepředstavitelně pozitivní.
Příjemné zjištění, že škola může být otevřená a přístupná všem. Víte, rodiče někdy
mívají připomínky k práci učitelů. Nechci
teď hodnotit, jestli oprávněně či nikoli, ale
docela dobře bych si dovedla představit,
že se někam do poslední lavice posadí, aby
viděli, jak to během vyučování i o přestávkách ve škole vypadá. Jsem přesvědčena,
že minimálně polovina pak změní názor
a pohled na tuto profesi.
» A co byste vzkázala dětem?
Aby měly ty nejkrásnější prázdniny,
jaké si jen mohou představit, například
na našich příměstských táborech, na zpřístupněných školních hřištích během léta
nebo na nějaké zajímavé zábavní akci.
A také. aby chodily do školy rády. To není
málo, věřte mi.
» Který okamžik byl, nebo bude pro školy na Jihu přelomový?
O přelomových krocích se mluví pokaždé po komunálních volbách. Takže žádné
přelomy, prosím! (smích) Myslím si, že
kantoři jsou už unaveni všemi těmi změnami a povídáním o nich. Stačí, aby mohli
v klidu a koncepčně pracovat a věnovat se
dětem, stačí, aby mezi školami a radnicí
nevznikaly žádné bariéry, ale naopak konstruktivní a efektivní spolupráce a vzájemná důvěra. A to není už vůbec málo!
Děti musí být prostě na prvním místě.
(maj)
www.ovajih.cz
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LÉTO ANEB JAK SE DOBŘE BAVIT
Letní čas a prázdninové dny jsou za dveřmi. Plánují se výlety za hranice všedních dní, za dobrodružstvím a zážitky.
Dobrou zprávou je, že užít si příjemné léto lze přímo u nás na Jihu. Náš obvod je místem s pestrou nabídkou kulturních a sportovních příležitostí.
„Přiblížily se dny, ve kterých se rtuť teploměru konečně vyšplhá
k příjemným hodnotám a s tím je spojena i řada venkovních akcí.
Jih samozřejmě nebude pozadu a v následujícím období nabídne
spoustu možností k využití volného času venku. Já osobně se mezi
množstvím akcí těším například na ﬁlmy v některé z projekcí letních
kin, v rámci města určitě i na evropský šampionát v softbalu žen,
různé hudební festivaly, nevynechám srpnový start fotbalových

soutěží nebo jako ﬁlmový fanoušek promítání Kina Luna. V mezičase jistě využiji i širokou nabídku sdílených kol, stejně jako jsem
to udělal už při akci Ostravský kompot, která hlavně díky vám probíhala ve vynikající atmosféře. Co dodat. Na Jihu se rozhodně nudit nebudeme. Užívejte těchto chvil, užívejte akcí Jihu, protože Jih
žije! Přeji všem krásné, pohodové a hlavně vydařené léto,“ vzkazuje
všem jménem vedení radnice starosta Martin Bednář.

KAM O PRÁZDNINÁCH?

HURÁ K VODĚ

Bělský
les, zasazen
uprostřed
obvodu
mezi sídlišti, je unikát, kterým se může pochlubit
málokteré z měst. Láká k vycházkám i příjemnému odpočinku ve stínu stromů během
parných letních dnů. Posezení

K letní atmosféře neodmyslitelně patří pobyt u vody. Vodní
areál v Zábřehu, za Kulturním
domem Akord, nabízí poležení na trávníku, ale i lehátkách,
zábavu v několika bazénech,
na tobogánu a skluzavkách.
Oblíbené jsou vířivé bazény se
šplhacími sítěmi, proud divoké
řeky, vodní dělo či stěnové masážní trysky. Samozřejmostí je

v grilovacích altánech nebo
opékání špekáčků v areálu
Lesní školy za doprovodu
country hudby nabízí vskutku
příjemné prázdninové chvíle. Osvěžit se při procházce či
projížďce na kole bude možno
z malých pitných fontán, které
ve spolupráci s obvodem připravuje společnost Ostravské
městské lesy a zeleň.

zde možnost občerstvení. Za
zmínku stojí i další areál pod
vlajkou SAREZY, nacházející se
v těsné blízkosti našeho obvodu
– U Cementárny ve Vítkovicích.
Zájemci mohou využít in-line
dráhu, skatepark, hřiště pro parkour, dětské hřiště a tenisové
kurty. Aktuální otevírací doby,
ceníky a přehled doprovodných
služeb na www.sareza.cz.

POČASÍ ZLOBÍ? NEVADÍ
Populární výškovické sportoviště zve všechny příznivce
pohybu na Den otevřených
dveří. U příležitosti ukončení
kompletní rekonstrukce vnitřních prostor i venkovního areálu se uskuteční 23. června od
10 do 17 hodin. CDU SPORT na
Charvátské ulici nabízí vyžití

při badmintonu, squashi, florbalu, stolním tenise, kopané,
outdoorovém i indoorovém lezení. K dispozici je finská sauna a solná jeskyně. Venkovní
kurty jsou určeny plážovému
volejbalu, nohejbalu a tenisu.
Veškeré podrobnosti jsou na
www.cdusport.cz.

FILMOVÉ VEČERY
POD HVĚZDAMI
Užijte si je na bývalém fotbalovém hřišti na ulici Svazácká vedle Vodního areálu Ostrava-Jih
(v tabulce hřiště) nebo na parkovišti u umělecké školy Ave Art na
Hasičské ulici. Právě k Ave Artu

přijede promítat oblíbený Kinematograf bratří Čadíků. Celou
plejádu letních kin pak v rámci
Ostravy mapuje FLOK neboli
Festival letního ostravského kina
– více na www.ﬂok.cz.

VYZKOUŠEJTE SI
NEJDELŠÍ PUMTRACK

LETŇÁKY NA JIHU
úterý 30. července 20.30 Bohemian Rhapsody

hřiště

úterý 20. srpna

20.30 Čertí brko

Ave Art

středa 21. srpna

20.30 Po čem muži touží

Ave Art

čtvrtek 22. srpna

20.30 Trabantem tam a zase zpátky

Ave Art

pátek 23. srpna

20.30 Hastrman

Ave Art

úterý 27. srpna

20.30 Ženy v běhu

hřiště

pátek 6. září

20.00 Jak vycvičit draka 3

hřiště

Pumptracková dráha, která
je v současné době tou nejdelší
v České republice, využívá principu pohybu nahoru a dolů pro
hnací sílu jízdního kola místo
šlapání. Hodně rychle na ní zjistíte, jak jste na tom s udržením
rovnováhy a ovládáním kola.
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Atrakce je určena pro všechny
věkové kategorie a nachází se
v parku mezi ulicemi Plzeňská,
Zd. Chalabaly a Dr. Šavrdy na
sídlišti Bělský Les. Vedle dráhy
je i workoutové hřiště, ideální
volba pro všechny, kteří se chtějí hýbat na čerstvém vzduchu.

TÉMA

ŠLÁPNĚME DO PEDÁLŮ, TEDY NA BICYKLU
KAMKOLI CHCETE

Nápad sdílených kol byl
opravdu trefou do černého.
Jízda těší zástupce všech věkových kategorií, kteří se rozhodnou vyzkoušet pohodlné

Android, tak pro iOS zařízení),
ta jej provede jednoduchou registraci, naskenuje speciální QR
kód přímo na bicyklu, nebo zadá
číslo kola, a jeho zámek se po
pár vteřinách otevře. Parkování,
stejně jako následné vrácení, to
vše je přehledně popsáno pod
řídítky každého z kol. Na Jihu je
36 pevných a mobilních stanovišť. Původní počet 60 kol pro
tato stanoviště však vzhledem
k zájmu občanů v budoucnu
poroste. Cena je stanovena tak,
že prvních 15 minut výpůjčky je
zdarma, dalších 45 minut za 20
korun. Po prvních 60 minutách
se každá další půlhodina účtuje

přesuny v rámci celé Ostravy.
Použití sdílených kol skutečně
není nijak složité. Stačí, když
si uživatel stáhne speciální
aplikaci (existuje jak verze pro

dvaceti korunami s tím, že maximální taxa za denní výpůjčku
činí 150 korun. Do ceníku pro
jednotlivé registrace lze navíc
přidat výhodné, dlouhodobější tarify. Informace o nich,
stejně jako možnost registrace
jinou cestou než mobilní aplikací, a také přehlednou mapku aktuálně volných bicyklů,
to vše najdete také na webu
nextbikeczech.com/cs/ostrava/.
Nebojte se použít sdílené
kolo, bude vás to bavit! Mapy
všech ostravských cyklostezek
jsou třeba na webových stránkách mapy2.ostrava.cz/cyklotrasy/mapa/.

LÉTO NA KOLE
V sobotu 22. června startuje
třetí ročník úspěšné akce Léto
na kole. Cyklistická událost, do
které je aktivně zapojeno šest
městských částí a obcí, povede účastníky letos trasou od
Hrabové až po Paskov. Vybrat
bude možno ze dvou variant

tratí (15 km a 26 km). V krásném
zámeckém parku obce Paskov
čeká na cyklisty občerstvení
(klobáska s pivem) a hudební vystoupení zpěvačky Petry
Černocké. Srdečně zve městský
obvod Jih. Registrace zdarma
na www.letonakole.cz.

PRÁZDNINY NA ŠKOLNÍCH HŘIŠTÍCH
Rodiče malých dětí jistě
ocení možnost návštěvy hřišť
mateřských a základních škol,
která nejsou během školního
roku veřejnosti přístupná. Řada
z nich bude o prázdninách otevřena veřejnosti. Jejich seznam,
včetně provozní doby, najdete
na www.ovajih.cz, podstránka

Sport a sportovní zařízení. Uvedená sportoviště jsou zapojena
do projektů Zajištění bezpečného provozování otevřených
hřišť a zahrad pro děti a mládež
v městském obvodě Ostrava-Jih
a Bezpečnější Ostrava, realizovaných za podpory statutárního
města Ostrava.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh každoročně pořádá velké množství tematicky
zaměřených pobytů v rámci
příměstských táborů. Za zmínku stojí oblíbené kempy zaměřené na ADD/Parkour, kempy

mladých fotografů a youtuberů
nebo kempy se sci-ﬁ tematikou.
Na své si přijdou i sportovně
založené děti. Mohou si vybrat
kempy badmintonu, aerobicu či
ﬂorbalu. Všechny informace na
www.svczabreh.cz.

ADRENALIN: MOTORKY NA PLNÝ PLYN
opravdovou chladnokrevnost,
když poslala svou hondu vpřed.
Plným právem postoupila do
ﬁnále coby plnohodnotná ﬁnalistka v kategorii do 600 ccm.
Na výkon na dráze MotoParku
může být hrdá. V sobotu 15.
června můžete do MotoParku v Ostravě-Třebovicích přijít
zhlédnout druhou kvaliﬁkaci,
ve které se rozhodne o výběru
adeptů pro ﬁnále. Road Circus
2019 rozpálí vozovku i diváky na
ul. Horní v Hrabůvce 14. září!

V sobotu 18. května bylo
při prvním kole bojů do ﬁnále
Road Circusu s názvem Noční
sprint 2019 na co koukat. Po
několika zkušebních startech
si jezdci otestovali, jaké je mít
vedle sebe soupeře. Všichni
předvedli opravdovou adrenalinovou podívanou. Největší drama se odehrávalo v kategorii do
1 000 ccm. Doslova dechberoucí výkon předvedla zatím jediná žena v závodním roštu. Pod
přezdívkou Rebelka prokázala
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NÁZORY

Obce v současné době mění s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky postupy v údržbě zeleně. Zakládají
luční trávníky, plánují omezit četnost kosení trávy. Je podle Vás tento způsob boje se suchem v podmínkách
městského obvodu Ostrava-Jih vhodný?

Jan Vavroš, ANO 2011

Petr Smoleň, Ostravak

Všichni občané, kteří se zajímají o dění
kolem sebe, se z médií jako já dozvěděli
o nápadu člena pirátské strany bojovat proti
vysušovaní zelených ploch a zachování útočišť pro hmyz, a to omezením sečení trávy
2× či dokonce 1× ročně. Používá se mimo jiné
u toho i pojem biodiverzita, což bych chtěl
srozumitelněji popsat jako zachování rozmanitosti či různorodosti života. Biologové
tuto myšlenku kladně kvitují. Nejde ovšem
o výsadbu okrasných luk, ale pouze o méně
časté sečení trávy. Jsem hlava otevřená a začal o tomto nápadu přemýšlet, jaká pozitiva
a negativa by to přineslo.
Pozitiva vidím v sestupném pořadí tak, že:
1. Hmyz získá útočiště, patří do potravinového
řetězce a vědci nedávno tvrdili, že hmyz rychlým tempem ubývá. 2. Zadržování vláhy, které
„by mělo“ přinést lepší klimatické podmínky
a v létě „snad“ i snížení o stupeň kumulované
teploty v zástavbách. 3. Snížení vynaložených
prostředků obce na pokos zeleně.
Negativa pak vnímám: 1. Rizika na zdraví
občanů, a to zvětšený počet klíšťat a s tím
možnost závažných chorob jako lymská borelióza a klíšťová encefalitida. Ptal jsem se na
toto spoluobčanů a ty rozjitřené reakce, které
jsem získal, by zde nešly zveřejnit. 2. Statistika alergiků taky mluví za vše. Alergiků stále
přibývá, a to již dlouhodobě, díky čemuž se
už před mnoha lety změnily podmínky pro
dárce krve. Kdyby stále alergici nemohli darovat, nebyla by krev. Prozatím jen nemohou
darovat astmatici, kterých ale již taky přibývá. 3. V zástavbě u panelových domů, u silnic a křižovatek je jasné, že tahle vize nejde
uskutečnit. Tyto louky by musely být mimo,
a po zralé úvaze vnímám, že by tak pejskaři
přišli o místa, kde mohou mít své miláčky bez
vodítka. Všichni víme, že existuje právní povinnost udržovat svoji či svěřenou zeleň. Hrozí pokuty až do výše 10 000 Kč pro ty, kteří
toto nečiní. Takže si neumím představit, že by
obvod neudržoval zeleň a pak řešil pokutou
fyzickou osobu, která by měla taktéž přerostlou víc než metr vysokou trávu a jiný občan
by toto nahlásil.
Proto zastávám názor, že v podmínkách
našeho obvodu se takto nedá a nemá bojovat
se suchem. S ohledem na úsporu ﬁnančních
prostředků při údržbě zeleně vidím pozitiva
pouze ve vykonávání určitých činností skrz
veřejně prospěšné práce. Řešení hmyzí populace pak jedině mimo města a pokos maximálně 3× ročně v těchto oblastech, ale toto již je
mimo podmínky v našem obvodu.

Je důležité si říci, že se nejedná o žádnou novinku, ale o návrat k tomu, co už
tady bylo. Omezení četnosti kosení v lokalitách obvodu mimo obydlenou zástavbu
nemůže být pro nikoho problém, nikdo nechce přestat kosit trávu mezi domy, nebo
na dětských hřištích. Vysoká tráva – luční
louka i ve velkých vedrech zachycuje vlhkost. Tam, kde je vlhkost, žijí ještěrky, žáby
a hmyz. Tam, kde je hmyz, je i drobné ptactvo. Zamysleme se, co jsme z toho za poslední léta viděli ve městě. Kavky, hrdličky
ano, ale vrabec, sýkorka nebo motýl jsou
vzácností. Takže přínos tohoto opatření
bude mít více pozitivního, než jen pouze
vysychání půdy. Takže za mne velké ano.

Petr Jakubek, KSČM
Nabízejí se dva pohledy: Zaprvé - boj se
suchem, zadruhé - údržba zeleně v podmínkách obvodu.
Boj se suchem v Ostravě-Jih vnímám
spíše jako schopnost udržení vláhy v půdě,
tzn. vážit „je každý metr čtvereční zpevněné plochy opravdu nutný?“
Zpevněná plocha = odvedená voda.
Více bychom se měli zaměřit v našem obvodu na ovlivnění mikroklimatu v určitých
částech sídlišť vhodným mixem travin
a vzrostlých dřevin. Tak jako bychom měli
s větší rozvahou přistupovat ke zpevněným plochám, tak bychom měli přistupovat k sečení trávy, rušení keřů a kácení stromů. Koneckonců, i já si raději odpočinu pod
stromem než pod trávníkem… a vy?

Petr Kopečný, Česká pirátská
strana
Luční trávníky jsou dobrou volbou, pokud se vysadí na správných místech. Důležité je také omezit četnost kosení, díky
čemuž trávník postupně sílí. Jen o málo
vyšší porost je odolnější vůči spálení,
zadrží mnohem více vody a podporuje
biodiverzitu. Dalším efektem je snížení
celkové okolní teploty. Zelené plochy ve
městech fungují jako klimatizace, obzvláště na rozpálených sídlištích v letních
měsících. V boji se suchem je účinné také
zachycení dešťové vody, kterou můžeme
následně využívat pro další účely, jako je
třeba kropení silnic.

Ivan Radim, ODS
Rozhodně si myslím, že je to správná
cesta. Obecně jsem pro, abychom lépe
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pracovali s využíváním zeleně nejen pro
zlepšení klimatických podmínek, ale i rekreačních. Chtěl bych pochválit odbor dopravy a komunálních služeb za to, že dokázali
připravit místa, kde bude tuto „novinku“
obvod moci vyzkoušet. Tento materiál jsme
měli možnost vidět na dopravní komisi a je
opravdu kvalitní. Na nás zastupitelích je,
abychom vysvětlili Jižanům, že vysoká tráva neškodí alergikům více než posek, který
dostává pyl do vzduchu. Dycky JIH!

Irena Bláhová SPD
Sucho a mizení hmyzu nutí k zamyšlení.
Boj se suchem nevyhrajeme, když nebudeme sekat trávu. Nechceme z obvodu udělat
džungli. Nelze vydat jednotné doporučení,
jak ji často sekat. Je nutné situaci posoudit podle stavu trávníků, počasí. Je třeba
oslovit odborníky, kteří doporučí péči o zeleň. Louka plná květů lahodí oku, zadržuje vodu, je útočištěm spoustě užitečného
hmyzu lépe než zelený trávník. Je nutné
podporovat zeleň na úkor betonu. Což souvisí s budováním parkovišť umožňujících
vsakování vody.

Eliška Ulehlová, LEČO
Dalo by se říci, že Ostrava-Jih je v tomto
ohledu jakýmsi „průkopníkem“ či „vizionářem“. Asi každý si vzpomene na rok 2015,
kdy celý obvod zarostl trávou do výšky až
jednoho metru a stal se tak jednou velkou
loukou s domovem pro nejrůznější hmyz.
Alergici trpěli, psi byli plní klíšťat, děti se
v neposekaném porostu ztrácely.
Luční trávníky podporujeme pouze
v parcích a na větších travnatých plochách.
V okolí bytových domů preferujeme,
s ohledem na bezpečnost dětí a pejsků, ale
také estetickou stránku, trávník udržovaný,
tedy posečený na krátko.

POZVÁNKA NA
ZASTUPITELSTVO
Zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih se bude konat 6.
června ve 13 hodin ve 4. patře budovy
A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
V den zasedání zastupitelstva mohou lidé sledovat on-line přenos jednání na internetu. Z jednání zastupitelstva
se bude pořizovat videozáznam, který
zájemci najdou společně s reportážemi
z obvodu na YouTube kanálu Městský
obvod Ostrava-Jih.

ZBLÍZKA

WOLFRAM: PŘEHLÍDKA FYZICKÉ ZDATNOSTI
A VĚDOMOSTÍ MLADÉ GENERACE
Z kina rovnou na Krajské vojenské velitelství za ředitelem plukovníkem Jaroslavem Hrabcem. Žádná náhoda! Plukovník Armády České republiky stál v čele organizačního týmu dubnových a květnových oslav konce II. světové
války v Moravskoslezském kraji a pozorný divák si nemohl nevšimnout při premiéře dokumentu s názvem Bitva
o Ostravsko jeho jména v titulcích, coby odborného poradce.

» Jak se Vám líbil dokument Bitva o Ostravsko?
Ten ﬁlm naplnil moji představu. Je dovršením zdokumentování a znovunavrácení
Ostravské operace zpět do soudobé paměti
naší historie.
» Platí, že čím víc o něčem víte, tím méně
přemýšlíte černobíle?
S tím se naprosto ztotožňuji, taková
je moje životní zkušenost a myslím si, že
i mnoha dalších lidí, kteří nepracují přímo
v armádě. Při premiéře ﬁlmu jsem řekl, že
je to průvodce pro příští generace. Spolu
s tvůrci TV Polar jsme chtěli, aby byl ten dokument nadčasový, aby obsahoval pro příští
generace silné sdělení.
» Jenže lidská paměť je krátká. To bychom museli natočit stovky podobných
dokumentů, a to i na jiná témata, než jsou
osvobozovací boje v roce 1945.
Víte, nejde jen o to, abychom si připomínali
významné historické mezníky v úzkých odborných kruzích, prostřednictvím ﬁlmových dokumentů, výpovědí pamětníků a přímých účastníků Ostravské operace. Naše Krajské vojenské
velitelství má například velmi úspěšný projekt

branné přípravy ve školách. Bitva o Ostravsko
se okamžitě stala jeho součástí. Vedle přípravy pedagogů a branně vědomostních soutěží
chceme, aby se tento ﬁlm dostal do základních
a středních škol. Samozřejmě by bylo naprosto
skvělé prezentovat válečné události přímo příběhy veteránů, ale rok od roku to je vzhledem
k jejich pokročilému věku náročnější. Je nezbytné právě nejmladší generaci historická
fakta neustále připomínat a dávat do srozumitelných souvislostí.
» Nebývá to, co jim chceme sdělovat například o druhé světové válce, příliš složité?
Nemyslím. Když jsem byl sám malý kluk,
vždycky pro mne každé setkání s uniformou
bylo přitažlivé. No a dnes vím, že pokud jakékoli informace o armádě, o branné přípravě,
o válečných operacích prezentují vojáci a veteráni, tak je pro děti stejně atraktivní i teď.
Svým lidem kladu na srdce, ať pořád přemýšlejí, kdo před nimi stojí. Proto jsou prezentace armády jedna velká kombinace akčnosti,
dynamiky a edukace.
» Hovoříte o projektu POKOS?
Příprava občanů k obraně státu (POKOS,
pozn. red.) resortu Ministerstva obrany má

zacíleno mimo jiné na žáky základních a studenty středních škol. Krajské vojenské velitelství je z koncepce tohoto projektu hlavním
koordinátorem v kraji. Řeknu to takhle, nestačí jen cvičit vojáky a zabezpečovat službu
pro veřejnost v daném území, je nutné se
také podílet na výchově současné nastupující generace. Koncept POKOSu nám ukládá
v první řadě zabezpečovat přípravu pedagogů a do společenských výukových předmětů
implementovat otázky související s obranou
státu a brannou výchovou. Během roku
uspořádáme na 30 akcí, jako jsou prezentace
ve školách, ale především branně vědomostní soutěže Wolfram. Jen v minulém roce prošlo našimi soutěžemi 1 100 žáků a studentů.
» A letos?
Zatím jsme ve fázi 13 oblastních kol,
z nichž postoupí vždy tři nejlepší družstva
do kola krajského. To se uskuteční v září ve
vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Jde
už o čtvrtý ročník a jsme skutečně potěšeni
značným zájmem školáků. Soutěží například
ve střelbě ze vzduchovky, vyzkouší si přechod minovým polem, silový trojboj, překonávat budou bojovou dráhu a zopakují si
poskytování první pomoci. Fyzická zdatnost
je ovšem jen jedna strana mince, součástí
soutěže je i prokázání vědomostí o historii
Moravskoslezského kraje, respektive o operaci Wolfram; což byl krycí název pro paradesantní výsadek vyslaný během druhé světové
války z Anglie na území Protektorátu Čechy
a Morava; nebo o Ostravské operaci. Filmový
dokument, o kterém jsme mluvili na začátku,
je zdrojem řady informací a dat.
» Kdo tedy Bitvu o Ostravsko viděl, může
mít oproti ostatním informační náskok?
Může, ale záleží na okolnostech, jak s těmito
informacemi naloží. Uvidíme až po 26. a 27. červnu, kdy se koná oblastní kolo v Ostravě.
(m)

DIVÁCKÝ ÚSPĚCH DOKUMENTU BITVA O OSTRAVSKO
Po divácky velmi úspěšné projekci (30.
dubna) dokumentárního ﬁlmu Bitva o Ostravsko v Kině Luna bylo s produkcí televize
Polar operativně dojednáno další mimořádné představení.
„Abychom vyhověli velkému zájmu diváků, připravili jsme druhé představení na
14. května se vstupem zdarma. Přestože je

naše zábřežské kino největší ve městě, opět
kapacita nestačila, a to ani přes povolené
přístavky za poslední řadou v hledišti,“ říká
vedoucí kina Jana Dulíková.
V současné době bylo odloženo další
promítání dokumentu z důvodu dořešení
potřebných administrativních kroků nezbytných pro veřejná promítání. „Věříme, že to
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nepotrvá dlouho. Chtěli bychom připravit
také besedu s tvůrčími osobnostmi snímku
v čele s režisérem Jaroslavem Korytářem.
Věříme, že velký zájem o promítání s besedou projeví nejen veřejnost, ale i školní
zařízení, pro která budeme mimořádné projekce v Luně realizovat také v dopoledních
hodinách,“ dodává J. Dulíková.
(r)
www.ovajih.cz

ŠKOLSTVÍ

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU NABÍZÍ ATRAKTIVNÍ
KURZY, NĚKTERÉ V BEZBARIÉROVÉ UČEBNĚ

Novou bezbariérovou učebnu pro řemeslné a technické obory otevřeli 3. května

a venkovní výtah, což usnadní
přístup k volnočasovým aktivitám mnoha dětem se zdravotním znevýhodněním. Součástí
projektu rekonstrukce bylo také
zřízení multimediální učebny.
Ta je vybavena moderním 3D
modelačním zařízením a novým nářadím. Zájemcům může
Středisko volného času nabídnout nově kurz 3D modelování
a tisku (s maximální kapacitou
8 osob starších 10 let) i kurz 3D
pero (s maximální kapacitou 10
osob starších 8 let).
Příští školní rok se zájemci
mohou navíc těšit na kurz Vy-

ve Středisku volného času na
Gurťjevově ulici. Budova byla
doplněna o čtyři vnitřní plošiny

rob si. Dětem do 10 let věku dá
možnost používat formátovací
kotoučovou pilu, oscilační hranovou brusku, přímočarou lupínkovou pilu, vrtačku, školní soustruh
a frézku. Naučí je základním pracím s ručním nářadím, vyrobí si
jednodušší i složitější předměty
ze dřeva. Středisko plánuje také
novinku - kurz Fyzika hravě. Děti
od 12 let budou využívat senzory, tablety, notebooky, mechanickou soupravu a program pro
práci se senzory NeuLog. Pochopí základní fyzikální veličiny
v praxi zábavným a srozumitelným způsobem.
(k)

BAMBIFEST VYZVAL DEVĚT ŠKOL DOBRODRUŽSTVÍ V LESE
Do soutěžního klání Kdo
s koho, které se uskutečnilo
17. května v rámci tradiční přehlídky organizací pracujících
s dětmi a mládeží BAMBIFEST,
se přihlásila devítka škol z celé
Ostravy. Družstvo složené ze
žáků prvních až šestých tříd
postavila také Základní škola
a Mateřská škola Mitušova 16.
„Děti soutěžily v netradičních

Stezku plnou dobrodružství nazvanou Mami, tati, pojďme do lesa!
připravují každoročně návštěvníkům Dne v lese studenti zábřežské
Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského. Také
pro 15. ročník populární akce, která
se konala 25. května v areálu Bělského lesa, vymysleli stanoviště
zaměřená na poznávání rostlin
a živočichů a prověřili tvořivost
dětí i dospělých. Letos přilákal Den
v lese organizovaný Moravským
lesnickým klastem a řadou partnerů přes 650 lidí, z toho asi 520 dětí.

disciplínách, odpovídaly na
kvízové otázky, připravily diváckou soutěž a předvedly pokřik i taneček,“ vzpomíná učitelka Martina Slavíková. Úsilí
se vyplatilo – žáci vybojovali
krásné druhé místo. Nejen, že
za ně obdrželi dárky, pro svou
školu získali šek v hodnotě
3 500 korun na nákup sportovních pomůcek.
(r)

ČTU, ČTEŠ, ČTEME
Dny dětského čtení, které se
v rámci evropské kampaně Europe reads konaly od 23. dubna
do 9. května, oslovily kantory
a žáky ZŠ Kosmonautů 13. Dětem stačilo otevřít oblíbenou
knížku a přečíst z ní kousek
spolužákům, rodičům, sourozencům, kamarádům. Kdekoli
a kdykoli. Své oblíbené hrdiny

a příběhy navíc přenesly na
papír, takže celou akci završila vernisáž krásných obrázků.
„Přidali jsme také kvíz k ověření
znalostí. Každou aktivitu přibližující a zatraktivňující dětem
čtenářství velmi vítáme. Posiluje
motivaci k soustavnému čtení
a rozvíjí lásku ke knihám,“ řekl
ředitel školy Pavel Olšovský. (r)

RODIČE DĚKUJÍ VE VERŠÍCH

ATLETI Z MITUŠKY MAJÍ POHÁR
Pro žáky ZŠ Mitušova 16 se
účast v soutěži školních družstev Pohár rozhlasu s Českou
spořitelnou stala tradicí. Ani
letos nechyběli a 14. května
získali v obvodním kole atletického klání skvělé 3. místo.
Kluci i holky bojovali statečně,
konkurence dětí z deseti škol,
z toho dvou sportovních, se nezalekli. Mladším žákům, jejichž

Mohli se seznámit s lesnickými
činnostmi, preparáty zvěře, zúčastnit se komentovaných ukázek
a interaktivních soutěží.
(k)

zásluhou přibyla škole další
trofej, patří velké poděkování.
Mitušku vzorně reprezentovali Jakub Huvar, Ondřej Ilyenin, Kryštof Novotný, Jakub
Jirků, Richard Květák, Lukáš
Petroš, Jan Pobuta a Wojtek
Nguyen. Soutěž pořádá Český atletický svaz, patronem
letošního ročníku je oštěpař
Lukáš Vadlejch.
(č)
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Když už jsou dětem malé tříkolky,
je čas, aby začaly chodit do školky.
Každý rodič přemítá, jak to jeho dítko zvládne,
trápí ho nejistota a obavy zrádné.
I my jsme před čtyřmi lety takoví byli,
obavy se však brzo rozptýlily.
A to, když jsme zjistili, že v této škole mateřské
se o naše děti starají samé prima ženské.
Že je práce baví a je pro ně posláním, je znát,
na ně budeme jen v dobrém vzpomínat.
Paní učitelky díky za to, že se s Vámi děti nikdy nenudily,
a že když jim něco nešlo, tak jste je povzbudily.
Před Vámi klobouk dolů,
máme rádi Vaši mateřskou školu.
Že naše děti šťastné jsou,
je také i Vaší zásluhou…
Děkujeme
Rodiče předškoláků MŠ Volgogradská 4

ŠKOLSTVÍ

KDYŽ STUDENTI UČÍ ŽÁKY VAŘIT BAREVNÁ
PALETA

Na výstavu svých výtvarných prací zvou veřejnost žáci
ZŠ Krestova, která dětem nabízí rozšířenou výuku výtvarné
a hudební výchovy. Díla malých
umělců všech věkových kategorií a v mnoha výtvarných provedeních je možné si prohlédnout
až do 30. června v prostorách
Kulturního domu K-TRIO. Přehlídka nazvaná Barevná paleta
zaujme nejen rodinné příslušníky výtvarníků, ale každého
návštěvníka, který do tradičního
kulturního stánku zavítá.
(r)

Půlroční spolupráci studentů
Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka se žáky
sedmých a osmých tříd základních škol Polanky a Klimkovic
završila 9. května účast v klání
Kouzlíme v kuchyni. Regionální

plus tortilly. Chybět nemohla příprava míchaných nápojů s dodržením spotřebního koše. „Síly
změřily tři dvojice kuchařů a dvě
dvojice barmanů. Kouzlili s plným nasazením,“ dodává učitelka SŠSS Hana Schwarzová. (K)

gastro soutěž se konala v klimkovických sanatoriích v rámci
zahájení lázeňské sezony. Zadání
tedy odpovídalo prostředí i příležitosti – všichni dostali za úkol
zhotovit slané plněné věnečky,
pohár z řeckého jogurtu a ovoce

OBLÍBENÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

PROVAZNICKÁ NA KONÍKOVI
Nebylo to poprvé, co ZŠ
Provaznická vyslala některé své
žáky na mezinárodní šachový
festival Ostravský koník. Ani
tentokrát se v silné konkurenci
neztratili. V Domě kultury města
Ostravy poměřovaly síly od 27.
dubna do 5. května děti všech
ročníků. A dařilo se jim výborně!
„Do turnaje se naši žáci přihlásili už popáté a bylo znát, že
oblíbenost ve hře šachů stoupá
celorepublikově. Letos do Ostravy přijelo rekordních 200 závodníků,“ uvádí Vladimíra Horáčková
s tím, že ZŠ Provaznická reprezentovalo 14 dětí. Účastníci byli

rozděleni do 3 věkových kategorií, tentokrát poprvé se zapojily
i předškolní děti. Každý šachista
odehrál 7 partií s herním časem
2× 15 minut. „Každý z našich svěřenců zvládl vyhrát minimálně
jednu partii, někteří vyhráli i partie čtyři. Podařilo se nám získat 2.
místo v kategorii dívek 1.–2. třída
a 3. místo v kategorii dívek 6.–9.
třída. Svým úspěchem tak žáci
zúročili dlouhodobou přípravu
v šachovém kroužku, který pravidelně navštěvují. Všem moc
děkujeme a přejeme jen dobré
tahy v životě i ve škole,“ dodává
pedagožka.
(r)

Dětské dopravní hřiště při Základní škole A. Kučery hostilo 10.
května školou povinné milovníky
cyklistiky. Z celé Ostravy se do
areálu školy sjelo 80 žáků ve věku
10–16 let, aby prověřili své znalosti
a dovednosti v uplatňování pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích, technice jízdy
i první pomoci. Dopravní soutěž
pro mladé cyklisty vyhlašuje
každoročně BESIP a řada partnerů. Mezi disciplínami nechybí
povinná jízda zručnosti, jízda po
dětském dopravním hřišti, testy z pravidel silničního provozu

MLADÍ ŠACHISTÉ, POZOR
Šachový klub Ostrava-Jih
přijme do svých řad nové zájemce o královskou hru. Děti
starší 10 let, stejně jako mládež, se základními znalostmi
pravidel šachu se scházejí
v klubovně Domova Korýtko.

Klub podporuje hráče v soutěžích a turnajích i účasti na
seminářích. Celoroční členství
stojí 375 korun, prvních 5 návštěv mají nováčci zdarma.
Veškeré informace jsou na
sachy-ostrava.cz.
(r)
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a pravidel poskytování první pomoci. Jako nesoutěžní byla zařazena práce s mapou.
První místo zůstalo tentokrát
doma. V obou kategoriích (1. kat.:
10–12 let, 2. kat.: 12–16 let) zvítězily děti ZŠ A. Kučery. Na druhých
příčkách se umístili v 1. kat. žáci
radvanické ZŠ Vrchlického a ve
2. kat. žáci šenovské ZŠ Radniční. Třetí pozice vybojovali v 1. kat.
účastníci porubské ZŠ I. Sekaniny
a ve 2. kat. účastníci svinovské ZŠ
Bílovecká. Všichni se domů vrátili
s poháry, medailemi a brašnami
na kola.
(r)
www.ovajih.cz

JUNIOR REDAKCE

DEJME DĚTEM PROSTOR A NECHME SE PŘEKVAPIT
Schopnost komunikace a neotřelého myšlení stejně jako sociální inteligence a rozhled dnes patří ke klíčovým dovednostem. Není tedy divu, že se jejich prohlubování u svých svěřenců věnují učitelé mnoha základních škol. Právě žákům či studentům a jejich pohledu na svět patří tato strana. Prostor v Jižních listech mohou využít, pokud
navštěvují některou ze škol v našem městském obvodu. Příspěvky přijímáme na e-mailu: jizni.listy@ovajih.cz. Do
předmětu, prosím, uveďte „Junior redakce“.

UČITEL JAN GOJ: UČITELSKOU PRACÍ LZE ALESPOŇ KOUSÍČKEM PŘISPĚT K TOMU,
ABY BYL SVĚT LEPŠÍ
Pan učitel Jan Goj, který v naší ZŠ B. Dvorského učí češtinu a angličtinu a mimo jiné
taky vede školní časopis Chaos teenagerů,
byl 27. března v Havířově oceněn Moravskoslezským krajem jako výrazná pedagogická
osobnost roku. A tak jsme se za ním my, redaktorky našeho časopisu, vydaly, abychom
mu položily několik otázek.
» Cítíte se teď jinak jako oceněný učitel?
Ne, cítím se pořád stejně. Myslím, že svou
práci bych měl dělat, jak nejlépe dovedu bez
ohledu na to, jestli získám nějaké ocenění,
nebo ne. Ale ocenění si samozřejmě velice
vážím.
» Očekával jste podobné ocenění, nebo to
přišlo, jak se říká, jako blesk z čistého nebe?
Věděl jsem, že naše paní zástupkyně ředitele Vlasta Krmášková mě na to ocenění
navrhla, za což jí velmi děkuji. Takže úplně
nečekané to nebylo, ale přiznám se, že jsem
tomu příliš nevěřil.
» A vůbec, chtěl jste být odjakživa učitelem?
Ne, nechtěl. Vzal bych to chronologicky.
Dětské sny jsou takové klasické, například
jsem chtěl být zpěvák, protože jsem od dětství zbožňoval Beatles. Později, zhruba na
střední škole, jsem přemýšlel, že bych mohl
být nakladatelským redaktorem, to kvůli
lásce ke knížkám. Už tehdy mi ale například
spolužáci říkali, že by mi sedla práce učitele, že to mám nějak v sobě. Na vysoké škole
jsme měli pedagogickou praxi a tehdy jsem
si uvědomil, že bych tu práci mohl skutečně
dělat a že by mě i bavila.
» Sám máte doma dvě děti, je ve výchově
výhoda, nebo nevýhoda být učitelem?
Jak v čem. Výhoda je například v tom, že
máte mnohé věci nacvičené, víte jak se s dětmi učit, víte toho hodně o dospívání a tak
podobně. Nevýhoda je třeba to, že když jste
celý den s dětmi v práci, tak doma na ty své
už nemáte tolik sil.
» A co vy jako člověk, jaká máte přání, co
vás nejvíce baví a naplňuje?
Začnu těmi přáními. Jsou vlastně velmi
jednoduchá, ba triviální. Přeju si, abychom já
i moji blízcí byli zdraví, přeju si, aby mezi lidmi
vládly dobré vztahy, a přeju si žít naplněný
a šťastný život. A co mě baví? Rád trávím čas
se svou rodinou, rád čtu, chodím do divadla,
poslouchám hudbu, mimo jiné i klasickou.

Rád taky poznávám nová místa, chodím na
výlety, mám rád přírodu.
» Máte rád svět, ve kterém žijete?
Na to se velmi složitě odpovídá. Já jsem
takový ten církevně neorganizovaný věřící.
Domnívám se, že svět je naplněn nějakým
duchem, vyšším smyslem a z tohoto hlediska mám a vždy budu mít svět rád. Na druhou stranu ale s bolestí v srdci vnímám, co
s tímto světem dokáže udělat lidská hloupost
a nízkost. Mám na mysli to, že lidé si zbytečně
ubližují, ženou se za nesmysly, trápí jeden druhého z egoistických důvodů a podobně. Jako
by si vůbec neuvědomovali, jak je život krátký.
I proto si vážím své práce, protože mohu
působit na mladé lidi, mohu je vzdělávat
a snad aspoň kousíčkem přispívat k tomu,
aby byl svět lepší.
» Lidé vždy říkají, že je jiná doba a všechno na ni svádějí. Jak to vidíte vy? Není to
spíše o lidech?
Rozhodně je to o lidech. Tak zvaná jiná
doba je jen výmluva, lidi by se neměli nechat
korumpovat tím, že doba je zlá a že nelze
jednat jinak než tvrdě a bezcitně. Je třeba
mít odvahu být milý a čestný i navzdory tak
zvané době.
» Je něco, co byste sám na sobě změnil?
Rád bych začal zase více sportovat, v poslední době na to nebyl čas ani energie.
A taky bych se měl učit říkat lidem i nepopulární a nepříjemné věci, pokud je to potřeba.
Já totiž strašně nerad s lidmi nesouhlasím,
nesnáším neshody a konﬂikty. Na druhé straně si ale uvědomuji, že někdy je potřeba být
ráznější, třeba když chcete, aby se věci změnily k lepšímu.
» Kdybyste měl napsat dopis svému já za
30 let, co by v něm bylo?
S mým životním stylem mé já za 30 let už
asi nebude na tomto světě, ale kdyby snad
ano, tak by v tom dopise byla hlavně otázka,
jestli mé já prožilo plný a šťastný život a jestli
se za nic nemusí stydět.
» Bydlíte v rodinném domku. Jste spokojený?
Ano, jsem, baví mě hlavně zahrada, rád sázím stromy, kytky, sekám trávu, ryju záhony.
Musím se ale přiznat, že věčné opravování něčeho pokaženého v domě mě za ta léta už poněkud unavuje. Ale celkově je to samozřejmě
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hezké – mít pro rodinu tolik prostoru, dům vám
dává více svobody, než když bydlíte v bytě.
» Nevadí vám dojíždění do školy?
Teď jsme v situaci, kdy obě naše děti dojíždějí do škol, každé do jiné. A já je ráno autem
rozvážím a odpoledne zase vozím domů.
Takže denně najezdím tak čtyřicet kilometrů. Musím říct, že je to pro mě dost náročné.
V automobilové dopravě je strašně moc negativní energie, každou chvíli se může něco
stát a to nemluvím o dopravních zácpách.
Dřív jsem jezdil autobusem, na kole a nejednou jsem šel k nám do Vratimova z práce
pěšky. Alespoň jsem si psychicky odpočinul.
» Čeho si na škole a na žácích nejvíce ceníte?
Jak už jsem říkal, jsem rád, že můžu pracovat s mladými lidmi, předávat jim to, co vím,
a sám se od nich učit nové věci. Mám rád dialog, rád se dovídám, co si lidé myslí o různých
otázkách života, jaký je jejich svět. A takové
rozhovory ve škole zažíváte skoro denně. To
mě na práci učitele – mimo jiné – moc baví.
Na žácích si cením toho, když jsou bystří,
když chtějí vědět víc, než je nutné k získání
dobrých známek. A taky si vážím čestných
žáků. Každý občas provede něco, co nemá, ale
důležité je umět to přiznat sobě i okolí, nelhat.
» Sám jste byl žákem sportovní školy. Je
pro vás učit sportovce adrenalinový sport?
To je vtipně položená otázka. Sportovci
bývají poněkud rozpustilejší než ostatní žáci.
Mají snad víc energie, asi i sebevědomí. Takže ano, někdy je to celkem složité. Důležité
je mít jako učitel k žákům vztah, vyžadovat
dodržování pravidel, ale současně být empatický. Pokud žáci – sportovce nevyjímaje –
vidí vaši dobou vůli, pak lze celkem v pohodě
vyjít prakticky s kýmkoli.
» Vyměnil byste dnes své povolání za jiné?
Věřte, že ani náhodou. Byly doby, kdy
jsem o tom i uvažoval, měl jsem příležitost
dělat novinařinu a tak, ale to mě úplně přešlo. Práce učitele mě pořád moc baví a naplňuje a taky si velmi vážím toho, že můžu
pracovat právě v naší škole, kde je kolektiv
skvělých lidí.
Zpracovaly žákyně 7. B Lucie Štěrbová,
Kristýna Turková, Markéta Víchová a Nathalie Anna Strnad pod vedením paní učitelky
Bohdany Lokajové.

SPORT

VĚTŠINU MEDAILÍ JSEM ROZDALA, SMĚJE
SE MARIE HRACHOVÁ
Úspěch je vydržet. Tvrdí československá a česká reprezentantka, jediná Evropanka, která se dosud probojovala do
semiﬁnále olympijských her ve stolním tenise. Kdo se před dvaceti třiceti lety aspoň trochu zajímal o sportovní
dění, dobře ví, že jinak než Maruška jí v republice nikdo neřekl. Není divu. Je pozitivní, příjemná a pokorná. Trénující
hráčka se svým svěřencům věnuje především v CDU SPORT – Stolní tenis Ostrava.
Ostatně, Jih pro ni znamená kus života.
„V Ostravě jsem hrála a dlouhá léta bydlela na
Šeříkové ulici ve Výškovicích, vlastně kousíček
odsud,“ vzpomíná v tělocvičně ZŠ Šeříková,
kde právě utichlo ťukání míčků o zelené stoly.
Další trénink kluků a holek skončil. Se sáčkem
gumových bonbonů vyprovází posledního
borce a pokračuje: „Je to trochu nostalgie. Asi
17 let jsem hrála za Vítkovice, 2 roky si odbyla
ve Francii a rok v Bratislavě, 2 roky zase ve Vítkovicích a 2 roky v enháčku. Na úplném začátku jsem ale byla šílené nemehlo“.
Tím myslí dobu ve Frýdlantě, kde stolní
tenis v 10 letech potkala. Díky píli a nezdolné
podpoře rodiny se však během dvou let vyšvihla do ostravského střediska vrcholového
sportu. „Chudák mamka, musela podlézat
hrací stůl, aby prošla z kuchyně do obýváku.
Doma jsem tehdy trénovala s taťkou nebo
bráchou čtyřikrát týdně, dvakrát v týdnu pak
v klubu,“ usmívá se Marie Hrachová. A nezapomene zmínit Martu Novotnou, trenérku,
která ji provázela celou kariéru a jíž, podle
svých slov, vděčí za mnohé.

Marie Hrachová s mladými stolními tenisty v tělocvičně ZŠ Šeříková.
oboustranný.“ Renča, jak dceři říká, jí dnes
chodí na tréninky pomáhat. Vnučka pod jejím
vedením trénuje. „Všechny ochránit nemůžete. Tak aspoň jedno děvče,“ dodá M. Hrachová

V triku se lvíčkem

Připravené otázky zůstávají v notesu.
K nejdůležitějším tématům vás navede sama.
Rychle pochopíte, že reprezentovat naši
zemi byla pro M. Hrachovou vždycky skutečná čest: „Na zápasy jsme chodili se lvíčkem
Žádná věda
na triku a považovali si toho. Dneska takové
Stejně dobře jako o ping-pongu si s ní
triko koupíte na každém rohu, nikdo už si
popovídáte i o dětech nebo psychologii. Světo necení.“ Co považuje za největší úspěch?
toznámá sportovkyně nedělala a nedělá z ni„Úspěch je hlavně vydržet. Ve sportu i v živočeho vědu. Ani tehdy, když jí na začátku karitě. Radost mám z pražského titulu mistryně
éry oznámili, že kvůli křečové žíle nesmí hrát,
Evropy v mixu, ze stříbrné medaile ze čtyřhry,
nelekla se. Rodiče podepsali reverz a cesta
z bronzu v družstvech žen. Nezapomenutelna mistrovství a olympiády byla volná: „Bylo
ná byla výhra nad 12 nejlepšími Evropankami
to dobré, ale stejně jsem si říkala – kdoví, kde
v Bratislavě. A vynechat nemůžu ani čtvrté
skončím. Vystudovala jsem tedy psychologii
místo na olympiádě v roce 1988. Tak vysoa rok a půl pak pracovala v dětském domoko se zatím žádná Evropanka neumístila.“
vě. A to mě naplňovalo celkem dost. Natolik,
Celkem 25 medailí přivezla Marie Hrachová
že jsem si odtud vzala do pěstounské péče
domů. Zeptejte se, kde je má, a odpoví se
holčičku. I když mě od toho známí zrazosmíchem „některé jsem už rozdala“.
vali a samotné mi bylo jasné, že geny těžko
V roce 1987 převzala Cenu fair play Richarda
změním. Věděla jsem ale, že vztah musí být
Bergmanna, kterou
Swaythling Club International uděluje
stolním tenistům za
příkladné sportovní
činy. V roce 2014
byla uvedena do
Síně slávy českého stolního tenisu,
o rok později do
Síně slávy evropskéTým M. Hrachové trénuje i v nově opravené budově CDU SPORT.
ho stolního tenisu.
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Ze hry má být radost
Hvězdu si však představíte jinak. Nejspíš
ne obklopenou malými caparty v sídlištní tělocvičně. Marie Hrachová se ale právě
tady cítí naplněná: „Když malé děti pěkně
pinkají, když je v herně fajn atmosféra, když
se podaří dobré umístění v okrese, kraji
nebo republice, pak je to paráda. Netlačím
nic na sílu, důležitější je, abychom ze hry
měli všichni radost. I sedmiletý, i čtrnáctiletý hráč. Aby na sebe nedělali ramena.
Doba je hektická, na děti jsou velké nároky.
Nechci, aby dřely na krev, důležitější je, aby
u sportu vydržely.“

Motivace k výsledkům
Marušku, dovolme si to oslovení na závěr,
potkáte několikrát do týdne na ostravské ZŠ
Šeříková a v CDU SPORT. Na Jihu trénuje
tři a půl roku kolem dvacítky hráčů, za svými svěřenci dojíždí z Janovic. Právě tam, jak
říká - na konci světa, má domek. Polosamota
s výhledem na pasoucí se srnky jí plně vyhovuje. „Vyjdu na kopec, jdu hodinu pěšky a nepotkám živáčka, to je perfektní,“ svěřuje.
Kdy asi předá pomyslné žezlo nejúspěšnější Evropanky? „Máme moc šikovné holky,
ale musí pracovat komplexně a neztrácet
motivaci. Což není, hlavně kvůli spoustě Asiatek ve vyšších soutěžích, úplně snadné. Přála
bych si, aby se to českým děvčatům podařilo. Musím ale vyzdvihnout letošní extraligu,
která byla mimořádně vyrovnaná, a přesto
Ostrava dosáhla historického maxima. Získali jsme úžasný bronz. Po bronzu z Českého
poháru je to další klubový úspěch. Těší mě,
že jsem při něm mohla být a věřím, že nebyl
poslední,“ uzavírá Marie Hrachová.
(kač)
www.ovajih.cz

SOCIÁLNÍ VĚCI

SLUŽBA RANÉ PÉČE POMÁHÁ DĚTEM
S POSTIŽENÍM I JEJICH RODINÁM

Ostravská pobočka Společnosti pro ranou péči se začátkem roku přestěhovala na
Rodinnou ulici v Zábřehu, do
zrekonstruovaného
objektu
bývalé mateřské školy. Budova svou rozlohou a dispozicemi potřebám služby rané péče
velmi dobře vyhovuje, rodinám
s dětmi s handicapem v raném
věku, tedy od narození do 7 let,
poskytuje potřebné zázemí.

Centrum bez bariér
je dobře dostupné
Slavnostního otevření se 15.
května zúčastnila místostarostka Dagmar Hrabovská, která

Terénní práce musí
být základ

uvedla: „Jsem velmi ráda, že
v našem obvodu máme organizaci, která poradenskou činností a terénní službou pomáhá
dětem a jejich rodičům zvládat
problémy spojené s vadami
zraku, případně s vadami
kombinovanými. Také kladně
hodnotím spolupráci této organizace s mateřskou školkou
I. Herrmanna, v níž jsou dvě
speciální třídy pro děti se zrakovým postižením.“
Děti, rodiče i poradkyně mají
v novém objektu vše, co potřebují: dostatek místa k pořádání společných akcí, speciální
místnost pro funkční vyšetření
zraku dětí, herní koutek i klidnou zónu na rozhovor s rodiči.
Prostory jsou bezbariérové,
nejmenším návštěvníkům dobře uzpůsobené, nechybí místo
pro uložení pomůcek a hraček,
které poradkyně dovážejí do
rodin. Potřebné zázemí mají
také administrativní i všichni
terénní pracovníci. Lokalita je
výborně dosažitelná. Stačí vystoupit na zastávce hromadné
dopravy Rodinná nebo Most
Mládeže, před centrem lze také
pohodlně zaparkovat.

Centrum rané péče v Ostravě funguje od roku 1994 jako
jediné pracoviště v kraji poskytující pomoc rodinám s dětmi
s postižením zraku. Poradkyně
dojíždějí do rodin, kde v bezpečném prostředí pomáhají rodičům s rozvojem dítěte,
s komunikací, radí, jak upravit
domácí prostředí, jaké hračky
a pomůcky využívat. Nabízejí
také sociální poradenství.

Stěžejní činnost ale pracovnice směřují do terénu. Za
dětmi a jejich rodinami se zrakovým postižením se vydávají
i do nejzapadlejších vesniček
Moravskoslezského kraje. Jen
v loňském roce navštěvovaly
103 rodiny, najezdily za nimi více

než 35 tisíc kilometrů. V rodinách vedly 524 konzultací, vyřešily 800 telefonických a e-mailových dotazů, zapůjčily desítky
hraček a pomůcek.
„Služba rané péče je převážně
terénní,“ vysvětluje ředitelka ostravské pobočky Společnosti pro
ranou péči Vladimíra Salvetová,
„znamená to, že naše poradkyně
jezdí za rodinami přímo domů
a pomáhají jim nelehkou situaci
zvládnout. Naše pomoc spočívá
i v tom, aby příchod dítěte s postižením nevyvolal krizi v rodině,
která pak může končit umístěním
dítěte do ústavní péče.“
Působení v nových prostorách vnímá jako další příspěvek
k péči o handicapované děti
a jejich rodiny. „Po několika letech hledání má naše centrum
rané péče konečně prostory šité
na míru potřebám dětí s postižením, máme z toho velikou
radost. Věříme, že nové působiště pomůže ještě více zkvalitnit
službu rané péče, kterou rodinám s dětmi s postižením zraku
a s kombinovaným postižením
poskytujeme,“ uzavírá V. Salvetová. Informace o společnosti lze
najít na www.ranapece.cz. (k)

SENIOŘI NAVŠTÍVILI SENÁT
Prohlídka horní komory parlamentu včetně výkladu o historii
budovy čekala na 44 seniorů, kteří 15. května zavítali do Valdštejnského paláce. „Díky průvodkyni
jsme se dozvěděli o rodu Valdštejnů, zjistili, co ve které místnosti kdy bylo. Mohli jsme usednout
do lavic senátorů v dolní části

NEMOCNÍ V DOMÁCÍM
PROSTŘEDÍ
Jak zvládnout péči o méně
pohyblivého, částečně nebo
plně imobilního člověka v domácím prostředí, se zájemci
dozvědí 20. června v Hospici sv.
Lukáše na Charvátské ulici ve
Výškovicích. Seminář pořádá od
14 do 17 hodin Charitní hospicová poradna a Charitní středisko

sv. Kryštofa – mobilního hospice. Probírat se budou témata
jako například podávání stravy,
tekutin a léků, pomoc při osobní
hygieně, polohování, příspěvky
na péči apod. Přihlásit se lze na
tel.: 599 508 533, 731 534 002
a e-mailu: hospicova.poradna@
ostrava.charita.cz.
(r)

16

budovy, která dříve sloužila jako
stáj pro koně. Děkujeme senátoru
Leopoldu Sulovskému za pozvání na výborný oběd a přátelské
přijetí,“ informuje referentka kultury úřadu Šárka Zubková s tím,
že dík patří také místostarostovi
Zdeňku Hűbnerovi, který pomohl
akci zorganizovat.
(r)

SOCIÁLNÍ VĚCI

MÁJKA ZDOBILA K-TRO I DOMOV KORÝTKO
Stavění máje k jaru patří odpradávna. Oslavy slunečných dnů, probouzející se přírody a především plodnosti, známe z většiny evropských měst a vesniček. Nejčastěji
bývá stavěna 30. dubna nebo 1. května a po tři dny a tři noci ji hlídávají mládenci
a muži. Nechat si májku porazit sousedy z vedlejší vsi je totiž velká ostuda. Nic takového se na Jihu naštěstí nestalo. Májky, které letos zdobily K-TRIO i Domov Korýtko,
přečkaly bez úhony.

V Hrabůvce hodovali
a slavili

nepovede,“ popřál přítomným
místostarosta Zdeněk Hűbner.

poděkování symbolicky předala
„bečku piva od starosty“, díky
nešetřila ani místostarostka
Hana Tichánková.
„Jednou jsem byl na podobné zábavě a vzpomínám si,
jak moc mě udivilo, že si hoši
z vesnice, kde se akce pořádala, opravdu velmi zakládali na
tom, aby jim májku nikdo nepořezal nebo nevzal. Takže věřím,
že ani teď a tady se to nikomu

Ani aprílové počasí neodradilo od stavění májky pořadatele z Kulturního domu K-TRIO
na ulici Dr. Martínka. O to méně
pak stovky lidí, kteří se přišli na
slavnost podívat. Zhruba 12metrovou máj vztyčili 30. dubna za
velké pozornosti obyvatel dobrovolní hasiči. Místostarostka
Dagmar Hrabovská jim v rámci

V Zábřehu voněly
koláče a zpívalo se
Přípravu na stavění nepodcenili ani v Domově Korýtko na
Petruškově ulici. Kvůli nepřízni počasí jen přesunuli zábavu
z terasy do vestibulu. Na veselí
to účastníkům neubralo. Májku
si na terase mohli prohlédnout
kdykoli později. Připravený program byl víc než pestrý a senioři
si užili každou společně strávenou chvilku.
„Na úvod nám zazpívala
Kateřina Kosnovská, pak vystoupily děti z mateřské školy
I. Herrmanna a v závěru pásma písniček a básní předaly
našim uživatelům přáníčka.
Zazpívat přijel Zdeněk Krásný,

na známé melodie zatančily
maminky s batolaty v šátcích.
Každý účastník obdržel díky
spolupráci domova a Tesco
voňavý koláč, ke kterému patří samozřejmě dobrá káva.
Zbytek zábavy patřil zpěvu
a tanci, čehož mnozí s radostí
využili,“ popsala májové oslavy vedoucí sociálního úseku
Šárka Menšíková.
(č)

SENIOR KLUB TENTOKRÁT POD ŠIRÝM NEBEM
Koho láká cvičení na posilovacích strojích, ale má obavy, zda
cvičí správně, nebo se trochu ostýchá, může 31. července přijít na
společný trénink. Sraz účastníků

ka Jubilejní kolonie. Zájemci se
sejdou v 15 hodin na zastávce
tramvaje č. 3 Jubilejní kolonie,
odkud vyrazí s kronikářem Petrem Lexou Přendíkem.

Červnový Senior klub se
tentokrát neuskuteční v DK
AKORD, ale pod širým nebem.
Pro účastníky je 4. června přichystána komentovaná prohlíd-

je naplánován na 17.15 hodin před
Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih a 17.30 hodin na DPS Odborářská. S sebou sportovní oděv
i obuv a dobrou náladu.
(r)

JUBILANTI
„To, co způsobuje stárnutí, není věk, ale opouštění ideálů,“ řekla prý Karolína Světlá. Neztrácejme tedy chuť těšit
se a radovat, trávit čas s přáteli i přemýšlet a tvořit o samotě. Jubilantům, kteří v předchozím měsíci oslavili důležité výročí, přejeme pevné zdraví a stále dost ideálů.
Karel Kubatý . . .
Anna Břenková . .
Věra Staňková . . .
Kristina Šimková . .
Věra Zápecová . .
Milan Velešík . . .
Eduard Březina . .
Drahomíra Navrátilová
Zdenka Rajnochová .
Irena Úředničková .
Alena Hrubá . . .
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95 let
94 let
92 let
92 let
92 let
92 let
92 let
9 1 let
90 let
90 let
90 let

Milada Stachníková .
Edeltruda Dvořáková
Alfred Petrzik . . .
Mária Poláková . .
Oldřich Holub . . .
Anastazie Žídková .
Matie Konečná . .
Jindřiška Szobiová .
Ilona Kinštová . . .
Miloslav Blahut . .
Stanislav Gajdoš . .
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90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let

Zdeněk Kotala .
Marie Kohoutová .
Jozef Varga . .
Helena Junecová .
Anna Labancová .
Zdenka Nehudková
Lubomír Unucka .
Emília Valovičová
Marta Bekeová .
Jozefa Artimová .
Jaroslav Bosák .
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80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

www.ovajih.cz

MIX

AŤ MÁTE LÉTO BEZ STAROSTÍ
bavit se s nimi, nebo si od nich
cokoli brát. Už vůbec s nimi někam chodit, či k nim nasednout
do vozidla. „Připomeňte dětem,
jak se mají chovat při sportovních aktivitách, na silnicích
nebo koupališti, aby nepřišly
zbytečně k úrazu. Doporučujeme, aby dítě mělo k dispozici
mobilní telefon, který bude mít
pořád u sebe, a to i když půjde
například ven s kamarády. Můžete tak být s dítětem nepřetržitě v kontaktu a mít informace
s kým a kde se momentálně nachází. V mobilním telefonu by
dítě mělo mít uložena i telefonní
čísla na policii, záchrannou službu a hasiče,“ říká komisař.
Zároveň apeluje na řádnou přípravu před odjezdem
na dovolenou. Uzavření oken,
vypnutí spotřebičů a uzamknutí

Na co pamatovat, aby se prázdniny nestaly noční můrou? Děti ani dospělí by podle komisaře Policie České
republiky neměli zapomínat na jednoduchá, přesto opomíjená pravidla.
Petr Směták doporučuje
rodičům dětí, které zůstávají

samy doma, aby jim zopakovali,
že nesmí otevírat cizím lidem,

vstupních dveří jsou běžné úkony. Lidé však dělají jiné chyby.
„Radíme nestahovat žaluzie,
rolety, závěsy, aby domácnost
nepůsobila opuštěně. Je dobré
ze zahrady a okolí rodinných
domů uklidit žebříky, nářadí
nebo jiné předměty, které se
dají použít k vloupání,“ vypočítává P. Směták. Zároveň je
vhodné, aby na byt nebo dům
v době nepřítomnosti majitelů
občas dohlédl soused či rodinný příslušník. Zdání opuštěné domácnosti lze předejít
instalováním
automatických
spínacích zařízení, která podle
nastavení rozsvítí světla nebo
zapnou televizi. „Před cizími lidmi se raději o termínu dovolené
nezmiňujte,“ uzavírá seznam
tipů na klidné léto komisař
Petr Směťák.
(r)

NECHEJTE SI OZNAČIT BICYKL NEBO KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
Jízdní kola patří k nejčastěji
zcizovaným věcem. Podle policie o ně cyklisté přicházejí většinou na veřejných prostranstvích,
a to v každou denní dobu a na
téměř jakýchkoli místech. Zloděje neodradí ani přítomnost jiných
osob. Kolo zmizí během několika
vteřin, i když je zabezpečeno řetízkem nebo lankovým zámkem.
Aby strážníci zvýšili šanci, že se
po odhalení pachatele vrátí kolo
původnímu majiteli, provádějí

O značení může požádat
kdokoli starší 15 let. Podmínkou
je přijet na čistém jízdním kole,
předložit občanský průkaz nebo
jiný odpovídající doklad totožnosti a doklad o nabytí jízdního
kola. Kompenzační pomůcky lze
naznačit také mimo uvedený
termín, po individuální domluvě
na telefonním čísle 720 135 125.
Všechny sady, kterými je
značení prováděno, jsou zapsány v databázi Městské policie

značení bicyklů a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA.
Unikátní technologie mikroteček obsahujících syntetický
kód DNA umožňuje „podepsat“
předměty na první pohled neviditelně. Identiﬁkovat takto
označená místa pak dokáže jen
UV lampa nebo mikroskop.
Strážníci ostravské městské
policie nabízejí označení jízdních kol a kompenzačních pomůcek veřejnosti každoročně.

Ostrava a také v mezinárodní
databázi výrobků REFIZ (registr forenzního identiﬁkačního
značení), což v případě krádeže kola či pomůcky usnadňuje
identiﬁkaci a vrácení právoplatnému majiteli.
(r)
Termín značení: 10. června,
14–17 hodin
Místo značení: cyklostezka
poblíž restaurace Dakota
v Bělském lese

VELOCIPEDISTÉ POJEDOU V PYŽAMECH
Nejen
pyžamovou
cyklojízdu, ale také výstavu
v Ostravském muzeu plánuje na
léto Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka.
Cyklisté a koloběžkáři ve slušivých
pyžamech se mohou 4. července
připojit k II. ročníku Pyžamové cyklojízdy. Peloton se zformuje v 19
hodin u kostela v Hrabůvce. Po
pořízení skupinové fotograﬁe vyrazí směrem do centra města. Tam
si velocipedisté krátce odpočinou
a vrátí se do místa startu. „Akce
má sloužit zejména pro pobavení
účastníků i přihlížejících,“ zve výbor KČV Moravan.

Ještě předtím, než navléknou pyžama, otevřou nadšenci výstavu Fenomén ostravská cyklistika. Ve spolupráci
s Ostravským muzeem (v jeho
prostorách) a kulturně-společenským spolkem Elegant
ji zahájí vernisáží 27. června.
Až do 26. srpna se tak budou moci návštěvníci muzea
seznámit s minulostí cyklistiky na Ostravsku a v Ostravě
v letech 1887 až 1951. První
milník poukazuje na vznik nejstaršího cyklistického spolku
v našem městě – německého
Radfahrer Clubu, druhý na

ukončení činnosti všech spolků. Součástí výstavy budou
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také historická jízdní kola,
součástky nebo katalogy. (k)

MIX

DĚTSKÉ SBORY UCTILY HRDINY ZLATO PRO MAŽORETKY
velké formaci. „Vítězná děvčata
Mažoretky z Dubiny a HraDRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
budou reprezentovat Ostravu
bůvky slaví velký úspěch.
Hudební nadšenci sdružení v Dětském sborovém studiu
Ko-Ko se 8. května vypravili do
Prahy, aby u příležitosti oslav výročí konce druhé světové války vystoupili na Koncertu dětských sborů. Spolu se Starším sborem dívek
Sluneční vítr z ruského Uljanovska
připravili návštěvníkům centra
metropole mnoho krásných zážitků. Děti největšího ostravského
obvodu se na druhý den zúčastnily slavnostního ceremoniálu

položení květin k památníku rudoarmějců a československých
hrdinů padlých při osvobozování
Československa. „Naši zpěváci si
celou akci neskutečně užili. S dětmi z ruského sboru si v mžiku
padli do oka a veškeré zážitky,
které nám byly připraveny, dělaly
všem o to větší radost. S ruským
sborem jsme domluveni na spolupráci a těšíme se, až za námi do
Ostravy přijede,“ uvádí sbormistryně Lenka Velikovská.
(r)

Z Mistrovství České republiky
mažoretek, kterého se 11. a 12.
května zúčastnily v Hradci Králové, přivezly domů zlaté medaile. O to větší mají radost, že
se jim podařilo vybojovat první
místo v královské disciplíně –

a Českou republiku na mistrovství Evropy v Zagrebu. Držíme
jim palce, ať v srpnu také uspějí.
A děkujeme obvodu Ostrava-Jih
i našemu městu za podporu,“
říká Iva Vaculíková, vedoucí oddílu TOM Krokodýl Ostrava. (r)

KŘEST KRONIKY FARÁŘE BILČÍKA
Nejstarší kronikářské dílo
z území dnešního městského obvodu Ostrava-Jih vyjde v polovině června jako součást rozsáhlého projektu Po stopách minulosti.
Záměrem je publikovat kroniky
v kritickém vydání, doplněné
o vysvětlivky a poznámky i unikátní fotograﬁe a pohlednice. Obvod tak chce lidem přibližovat období vzniku vzácných písemných
památek. Pamětní kniha Zábřehu
nad Odrou, kterou psal v letech
1870–1883 zábřežský farář Josef
Bilčík, k takovým skvostům patří.
Zachycuje výstavbu i každodenní život tehdejších Zábřežanů.
Text původní kroniky doplnil
kronikář Petr Lexa Přendík. Křest
jedinečné publikace se 13. června

v 19 hodin uskuteční v kostele
Navštívení Panny Marie (u zámku). Vstup je volný, knihu si zájemci mohou na místě zakoupit
za 150 korun.
(r)

ZA OSUDY ŽIDOVSKÉ
KOMUNITY V ZÁBŘEHU
Komentovanou prohlídku
nazvanou Židovská komunita
v Zábřehu nad Odrou 1837–1939
povede 7. června kronikář Petr
Lexa Přendík. U příležitosti 80.
výročí vypálení židovské modlitebny, která stávala u dnešní
Ruské ulice, zmapuje osudy
židovské komunity před druhou světovou válkou. Spolu
s účastníky navštíví kronikář
místa spjatá se židovskou

vírou, ukáže, kde stála modlitebna a představí osudy některých židovských rodin. Zájemci
o prohlídku se potkají v 17.30
hodin u tramvajové zastávky
Palkovského.
Komentovaná
prohlídka je zdarma, rezervace
míst přijímá P. L. Přendík na tel.:
605 292 238 a e-mailu: petr.
prendik@ovajih.cz. Maximální
počet účastníků je stanoven
na šedesát.
(r)

OTEVŘENO! SKVĚLÁ ZÁBAVA PRO PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

se líbil bohatý doprovodný program a řada aktivit. Koncerty Dary
Rolins a Markéty Konvičkové byly skvělou třešničkou na už tak
sladkém dortu. A pokud jde o jídlo, také v tomto směru si akce
zaslouží jedničku. Gastro zóna nabídla desítky chutných pokrmů
a osvěžujících nápojů.
(r)

Letošní otevření sportovní zóny vyvolalo vlnu nadšení. Nejen
děti se 17. a 18. května u AVION Shopping Parku dokonale vyřádily. Především těm nejmenším byly určeny soutěže o drobné
ceny, které na sportovním hřišti pořádala radnice Jihu. Školáci
pak s nadšením závodili na nafukovací překážkové dráze, všem
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BYTOVÉ DOMY

ŘADOVÉ DOMY OP 1.11
Konstrukční soustava OP 1.11 patří k samotnému vrcholu panelové zástavby městského obvodu Ostrava-Jih, ale
i tehdejšího Československa. Panelové domy OP 1.11 se měly původně stavět v celé republice, nakonec však výstavba probíhala především na Moravě. Vývoj tohoto typu byl dokončen začátkem 80. let, a to v Olomouci, na
vývoji se ovšem podíleli i ostravští projektanti, proto je tento typ hojně zastoupen i u nás v Ostravě. V rámci městského obvodu Ostrava-Jih najdeme tyto domy především na sídlišti Dubina a v Zábřehu na Pískových dolech.
Menší počet nalezneme i ve Výškovicích.
provozních zvuků výtahů do okolních bytů.
Konstrukční lahůdkou je pak řešení obvodových panelů, které v sobě mají vrstvu polystyrénu silnou 80 mm – domy tak byly již přímo
od výstavby zateplené!

Prvně dva, později tři byty

Všude stejné
Normalizace a uniﬁkace byly v 80. letech v plném proudu, proto byla jako jedna
z hlavních výhod nové konstrukční soustavy
OP 1.11 považována možnost tzv. mezikrajové výpomoci – pokud by v některém městě
panelárny nestíhaly vyrábět, mohly je zastoupit méně vytížené panelárny z jiných
krajů a měst – panely měly být vzájemně
zaměnitelné. Nevýhodou tohoto řešení byla
právě uniﬁkace, kdy paneláky OP 1.11 skutečně vypadaly stejně napříč městy i kraji.
U předešlých panelových systémů si v krajských městech vždy celostátní typ upravili
k obrazu svému, nyní už to nešlo. Domy mají
obdélníkové půdorysy, výšku maximálně
osmi nadzemních podlaží a plně zapuštěné
lodžie. Velice strohé tvary ozvláštňují pouze
spáry mezi panely. Spáry jsou mimořádně
široké, díky čemuž jsou od sebe jednotlivé
panely opravdu dobře opticky odděleny.
Díky speciálnímu tvaru spodních a horních

čel panelů můžou spáry končit zároveň
s horní hranou okna, což bylo ve své době
rovněž novým prvkem. Starší domy měly
zářivě bílou fasádu, která na ostravském
ovzduší rychle podléhala znečištění. To novější domy z konce 80. let dostaly již fasádu
ze sypané drti (kamínkovou), která znečištění odolávala mnohem lépe a navíc dopřávala domům příjemný plastický vzhled. V malé
míře probíhalo i barvení panelů, nejčastěji
stěn lodžií a atik, a to červenou barvou.

Zateplené od výroby
Konstrukce panelových domů OP 1.11 je na
velmi vysoké úrovni. Například výtahová šachta je tvořena z tzv. prostorových prefabrikátů
– to v praxi znamená, že jedno patro šachty je
jeden kus betonu. Toto řešení velice urychlilo
výstavbu a dovolilo i další zajímavost – výtahová šachta není nijak spojena s okolními
konstrukcemi (pouze u základů a na střeše),
díky tomu došlo ke značné eliminaci přenosu

Od začátku bylo vypracováno několik dispozičních sekcí, které měly zajistit pestrou
skladbu bytů. Všechny sekce měly společné
prvky jako celkový půdorys 21×10,8 m a zapuštěné lodžie v krajních polích. Bylo užito třech
délek stropních panelů, které dopřávaly místnostem zásadní rozdíly ve velikosti. Nejdelší
panely o délce 4,2 m patřily vesměs obývacím
pokojům, středně dlouhé třímetrové panely
pak dětským pokojům a ložnicím a nejmenší
panely o délce 2,4 m byly určeny pro jídelny,
bohužel se v pozdější zástavbě používaly i pro
pokoje. Rozdílné délky panelů se promítaly
i na fasádu, kde bylo užito různě dlouhých
panelů s různě velkými a členěnými okny. Na
Pískových dolech nalezneme mimo jiné i starší provedení, ve kterém jsou na patře pouze
dva komfortní byty. Každý byt má 4 místnosti,
kuchyň a dokonce i jídelnu. Tato dvojbytová
sekce se stavěla jen chvíli, neboť tehdejším
hlavním ukazatelem odvedené práce byl počet odevzdaných bytů, a tak dávaly stavební
čety přednost ostatním sekcím, kde byly při
stejných rozměrech sekce na patře byty tři.
Sekce se třemi byty na patře obsahovala dva
byty 3+1 a mezi ně vměstnaný malometrážní
2+1. Kuchyně a ložnice malometrážních bytů
využívaly právě ony krátké stropní panely. Pokoje jsou tak hluboké a úzké, zejména ložnice
proto získala lidové označení „nudle“.
Marian Lipták

Sekce se dvěma byty je vzácnější, tříbytová sekce má stejné vnější rozměry a je celkově nejčastější.
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HISTORIE

PŘED 80 LETY BYLA VYPÁLENA ŽIDOVSKÁ
MODLITEBNA V ZÁBŘEHU NAD ODROU
Již od roku 1837 se v Zábřehu nad Odrou usazovali první židé. Prosincová ústava vydaná roku 1867 jim zaručila vůbec poprvé rovnoprávné postavení s ostatním obyvatelstvem. V roce 1875 židé v Moravské Ostravě založili Židovskou náboženskou obec a o čtyři roky později vybudovali také velkou synagogu v blízkosti hlavního ostravského náměstí. V relativně
krátkém čase začaly vznikat i menší synagogy a modlitebny v okolí města. Vůbec první z takových modliteben vznikla
v Zábřehu u okresní silnice směřující do Vítkovic (dnes Ruská ulice).
V roce 1891 zakoupil Leopold Rufeisen pozemek, na kterém nechal židovský obchodník
Emanuel Presser postavit skromnou židovskou modlitebnu. Návrh objektu zhotovil stavitel Emil Hauke z Klimkovic. Jednalo se o nízkou přízemní budovu s valbovou střechou,
která stála na trojúhelníkové parcele. Architektonicky prosté uliční průčelí se skládalo ze
sedmi okenních os. Vnější výzdoba postrádala
jakékoli prvky výzdoby či židovskou symboliku, takže dům připomínal spíše hostinec nebo
noclehárnu. Pouze Davidovy hvězdy umístěné nad střechou symbolizovaly účel stavby.
Vlastní modlitebna se nacházela ve větším
sále, v menším pak byla umístěna třída pro
vyučování. Stavba se stala ﬁliální modlitebnou
židovské náboženské obce v Moravské Ostravě. Scházeli se zde k bohoslužbám především
souvěrci ze Zábřehu, Vítkovic a Hrabůvky. Na
rozdíl od velkých synagog sloužila modlitebna
v Zábřehu pouze k modlení.
V hlavní místnosti o ploše 180 m2 bylo k dispozici 220 sedadel a okenními otvory byla
místnost propojená s modlitebnou pro ženy.
Školní místnost o velikosti 30 m2 byla určena
pro patnáct žáků. Byl zde také byt pro správce. Do objektu se vstupovalo ze dvora společnou předsíní, z níž vedly dvoje dveře do sálu
modlitebny. V letech 1904 a 1910 byly k modlitebně přikoupeny okolní pozemky, na nichž
byla zřízena prostorná zahrada. V roce 1907
byly k budově přistavěny záchody a místnosti pro porážku drobné zvěře a drůbeže (pro

porážku košer). Roku 1919 byl objekt rozšířen
o další přístavek. Architekt a stavitel J. Skorecki z Moravské Ostravy pak v roce 1927 provedl
opravu fasády.

Likvidace ostravských synagog
Počet židů v Zábřehu byl mezi světovými
válkami konstantní a pohyboval se okolo 260
osob. Jen málokdo se hlásil také k židovské
národnosti. Řada židů se věnovala obchodnictví, což dokládají sčítací operáty z roku
1930 a také vzpomínky pamětníků. ,,Židů
v Zábřehu nebylo moc. Ale na hranici, tedy
po cestě směrem do Vítkovic, se jich pár našlo. U křižovatky dnešních ulic Dolní a Ruská
měl pekařství Otto Beer, který pekl výborné
nadýchané bábovky. Když přišli Němci, v ten
moment s pekařstvím skončil. Nahradil ho
Němec Karel Titze, který byl u něj dříve jako
tovaryš. Nedaleko Schönthala měl obchod
Samuel Mandelbaum, jenž měl k prodeji
všechno možné. Jako kluci jsme si u Mandelbauma kupovali třaskavé kuličky z fosforu.
K tomu nám majitel vždy dal nějaký bonbón.
U Schönthala byl ještě jeden obchod, Jachzel.
Dlouhá prodejna byla umístěna v posledním
domě před železniční vlečkou na zábřežském
katastru. To byl obchod se vším všudy, byly
tam i hračky, naši mi tam koupili koloběžku
za 19 korun. V roce 1939 obchod zmizel a pak
ho provozoval nějaký Matěj. No a ještě MUDr.
Grünberg, to byl doktor, všeobecný lékař, měl
ordinaci na Ruské ulici u dnešního domu, kde
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sídlí policie,“ vzpomněl v květnu 2019 Jaroslav Ermis (*1928).

Vypálení zábřežské modlitebny
Německá okupace v březnu 1939 znamenala likvidaci židovských kultovních míst. Velmi
brzy po německé okupaci se ostravské synagogy dostaly do okruhu ,,zájmu“ okupantů
i místních Němců. Těm bylo jasné, že pokud
chtějí rozbít židovskou komunitu, musí začít
od židovských náboženských obcí, které židům
poskytovaly pevnou oporu společenskou, kulturní, náboženskou, sociální i ekonomickou.
Přípravy k ničení ostravských synagog
a modliteben proběhly podle schématu známého v Německu. Jednání o likvidaci ostravských synagog probíhala v naprostém utajení. Jen ze vzpomínek pamětníků vyplývá,
že hlavní úlohu při likvidaci hrály složky SA.
Likvidaci měli na starost příslušníci SA, kteří
již v Německu prosluli jako horliví propagátoři
antisemitismu. Naplánované útoky byly provedeny v rozmezí května až června 1939.
Jaroslav Ermis na jaro 1939 vzpomněl
následovně: ,,Ve Vítkovicích byl velký templ
vedle školy na dnešním náměstí Jiřího z Poděbrad, byl vysoký a obložený zelenými kachličkami. Vyhořel jako první a pak následovala
zábřežská modlitebna. Když byla vypálena, šli
jsme se tam jako kluci podívat na trosky, jak
to vypadá, a akorát jsme našli takovou velkou betonovou nádrž, kde se porážela zvířata formou košer. Zůstaly stát jen zdi, střecha
shořela a byt židovské rodiny, která tam žila,
byl prázdný. Asi byla dopředu informována
o tom, že stavba bude vypálena.“
Modlitebna v Zábřehu nad Odrou byla nacisty vypálena 7. června 1939 a požár ji téměř
úplně zničil. Zkáza zde musela být důkladná,
protože Stavební úřad v Moravské Ostravě
nařídil po komisionálním obhlédnutí trosek
(21. června 1939) Židovské náboženské obci
v Moravské Ostravě ihned začít s bořením
zbytků zdiva. Už 25. září 1939 byla budova
zcela odstraněna. Do konce října 1939 měla
náboženská obec také zajistit ohrazení parcely vkusným plotem. Stavba oplocení se protáhla až do roku 1940 vlivem ﬁnančních potíží
náboženské obce.
Petr Lexa Přendík
kronikář městského obvodu
www.ovajih.cz

DIÁŘ

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH PŘINÁŠÍ
ŽHAVÉ LETNÍ NOVINKY
Po velmi chladném nástupu jara se konečně pomalu otepluje a příroda nás odměňuje příjemným počasím.
To určitě uvítají všichni, kteří se chystají na SLAVNOSTI JIHU 2019. Tato největší
venkovní akce pořádaná ve dnech 8. a 9.
června na sportovním hřišti na ul. Svazácké
vedle vodního areálu SAREZA letos slibuje opravdu hvězdné obsazení účinkujících
jako jsou Lucie Bílá, Xindl X, Janek Ledecký, Lukáš Pavlásek, Naty Hrychová a další
umělci a kapely českého hudebního nebe.
V rámci programu vystoupí i místní
spolky a žáci základních škol. Kromě toho
se v areálu hřiště dosyta „vyblbnou“ doslova celé rodiny – pro děti speciálně je

připravena spousta pouťových atrakcí, dále
pak sportoviště Fit park, poníci na projížďku, ukázka hasičské techniky, laserová
střelnice a další zábava. Dospělí se mohou
občerstvit v několika stanech se zlatavým
mokem, návštěvníci mohou ochutnat jak
klasické pouťové pokrmy, tak i méně tradiční speciality – například vegetariánské
pokrmy (Program SLAVNOSTÍ JIHU najdete na str. 2).
Kromě této hlavní akce chystají organizátoři velmi zajímavé koncerty v Komorním
klubu na Velﬂíkové ulici. Na 11. června je připraven koncert úžasné Newyorčanky Crystal
Monee Hall. Tato umělkyně je považována
za jeden z nejpozoruhodnějších vokálních

talentů, který se v posledních letech objevil
na americké jazzové a písničkářské scéně.
Pozvání můžete přijmout také 15. června do Komorního klubu na akustický koncert klasické hudby Zvukomalba mořského
vánku v podání Viento Marero Duo. Zaposloucháte se do tónů kytary a ﬂétny v podání manželů Michaely a Jiřího Mécových.
Závěr měsíce bude v Komorním klubu
patřit Písničkám z divadelního jeviště. Připomeneme si známé divadelní hity v průřezu posledních 60 let, od divadla Semafor až
po písničky, které se dostaly na plátna kin
i do televize. Zpívá Jaroslav Beneš z Hudebního divadla v Karlíně, slovem doprovází spisovatelka Kateřina Tomanová.
(r)

A CO NÁS ČEKÁ O PRÁZDNINÁCH?
Kulturní zařízení Ostrava-Jih připravilo
jednodenní výlety pro děti ve věku 7–13
let. Navštíví ZOO Ostrava, půjdou si zaplavat do Aquaparku Bohumín, udělají si
výlet do Vítkova a připraveno bude i promítání v Kině Luna nebo procházka Bělským lesem.
Příznivci country hudby se mohou těšit na posezení u táboráků v areálu Lesní
školky v Bělském lese. Kromě poslechu

skvělé živé hudby si návštěvníci opečou
špekáčky a občerství pivem či nealko nápoji případně další nabídkou občerstvení.
Chybět nebude promítání pod širým
nebem – letní kina. Filmové plátno s atraktivními filmovými tituly najdou zájemci na
sportovním hřišti vedle areálu SAREZA na
Svazácké ulici.
Další informace o připravovaných programech: www.kulturajih.cz.

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

Fitpark, zorbing, poníci, ukázky hasičské techniky,
laserová střelnice… Občerstvit se můžete u prodejců méně či více tradičních pouťových specialit.
Vstup zdarma.

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

30. 6. v 17.30 hod.
Taneční večer PLUS. NOVINKA! Nový formát
tanečních večerů, kdy je program tanečního večera obohacen o živé vystoupení umělců, soutěže, tombolu… K tanci a poslechu hraje hudební
skupina DOMINO. Vstupné 70 Kč, předprodej KD
K-TRIO.
10. 7., 11. 7., 20. 8., 21. 8.
JEDNODENNÍ VÝLETY PRO DĚTI. Připravili jsme
pro Vaše děti jednodenní výlet v období letních
prázdnin. S námi se určitě nudit nebudou!

SPOLEČENSKÉ AKCE
2., 16., 23. 6. v 17.30 hod.
TANEČNÍ VEČERY. Živá hudba, pro příznivce
společenského tance se skupinou DOMINO.
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.
8.–9. 6. od 10.00 hod.
SLAVNOSTI JIHU. Sportovní hřiště vedle vodního
areálu SAREZA, ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh
Dva dny plné zábavy pro dospělé i děti, vystoupení českých hudebních hvězd i místních umělců,
dobrého jídla i pití... Můžete se těšit na Lucii Bílou, Xindla X, Janka Ledeckého, Lukáše Pavláska,
cimbálovku HellBand, Naty Hrychovou, klauna
Hopsalína, skupinu Forever, vystoupení místních spolků a žáků základních škol. Je připraveno spoustu atrakcí pro malé i velké – kolotoče,

19., 26. 7. a 23. 8.
POSEZENÍ U TÁBORÁKU. Lesní školka Ostrava-Bělský les. Tradiční posezení u táboráku s možností opékání buřtů a bohatou nabídkou občerstvení.
Program večera zpříjemní vystoupení živé kapely.
30. 7., 27. 8., 6. 9.
LETNÍ KINO. Sportovní hřiště vedle vodního areálu SAREZA, ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh
Nenechte si ujít promítání ﬁlmových „pecek“ pod
širým nebem, občerstvení zajištěno.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
5. 6. v 17.00 hod.
A TOHLE UŽ UMÍME. Závěrečné vystoupení kurzů pro děti i dospělé. Hip Hop junioři, Hip Hop
děti, Taneční klub MINI, Disco dance, Břišní tance
děti, Břišní tance ženy, Hra na kytaru, keyboard,
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saxofon, akordeon, folklórní soubor Malá Morava.
Vstupné 40 Kč, předprodej KD K-TRIO.
12. 6. od 9.00 do 17.30 hod.
POHYBEM KE ZDRAVÍ. Sportovně relaxační výlet
pro seniory. Aquapark Kravaře - návštěva bazénu
s ukázkou aquaaerobiku. Adventure Golf Kravaře,
kombinace klasického golfu a minigolfu. Procházka parkem zaměřená na chůzi s holemi - nordic
walking. Bolatický skanzen lidových tradic a řemesel. Nutná rezervace. Cena 320 Kč, senioři od
60 let 50 % sleva, předprodej KD K-TRIO.
14. 6. v 17.00 hod.
ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ SHOW. Těšit se můžete
na začínající, mírně pokročilé i soutěžní tanečníky
v dětských, juniorských i hlavních věkových kategoriích, které trénují pod vedením lektorů RDC
studia. Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.
19. a 25. 6. v 15.00 hod.
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ. Dvoudenní kurz
Kreativního tvoření s barvami a ušlechtilými materiály určen nejen pro začátečníky. V ceně jsou zahrnuty veškeré materiály – barvy, rámy, šátky… Nutná
rezervace vstupenek. Program je spoluﬁnancován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Cena 280 Kč,
dvoudenní kurz (tj. 2 dvouhodinové lekce).
27. 6. od 9.00 do 17.30 hod.
CESTA ZA POZNÁNÍM. Sportovně relaxační výlet pro seniory. Komentovaná prohlídka vodní
nádrže Šance. Návštěva wellness centra v hotelu
Odra s hydromasážní whirpoolkou, parní bylinnou a solnou lázní a bazénu s masážními tryskami
a protiproudem s teplotou vody 33 °C. Dřevěný
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kostelík Panny Marie na Gruni z roku 1887. Kostel svatého Jindřicha z roku 1863 ve Starých
Hamrech, od roku 2007 kulturní památka České
republiky. Cena 360 Kč, předprodej KD K-TRIO.
22.–26. 7. od 9.00 do 13.00 hod.
LÉTO PRO SENIORY. Sportovně relaxační týden
pro zpříjemnění letních dnů v krásném prostředí
Komorního klubu. Každý den nový program, relaxační a rehabilitační techniky pro podporu zdraví,
SM systém, Taoistické Tai-Chi, Hatha jóga, Rádža
jóga, Numerologie a tarot, Jógové očisty, Tvoření
s bylinkami, Harmonizace čaker, Emoce v našem
životě, Procházka s výukou nordic walkingu. Nutná rezervace. Cena 900 Kč týden, 200 Kč jeden
den, předprodej KD K-TRIO.

ZÁPIS DO KURZŮ NA DRUHÉ POLOLETÍ

21. 6. v 17.00 hod.
PÍSNIČKY Z DIVADELNÍHO JEVIŠTĚ. Připomeneme si známé divadelní hity v průřezu posledních
60 let, od divadla Semafor až po písničky, které se
dostaly na plátna kin i do televize. Zpívá Jaroslav
Beneš z Hudebního divadla 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
8.00 do 14.00 hod. a v den akce od 16.30 hod.

6.–9. 6. v 17.30 hod.
ROCKETMAN (Rocketman, Velká Británie, USA
2019). Drama / životopisný / hudební, české titulky, od 12 let, 120 minut. Vstupné 130 Kč.

KINO LUNA

10. 6. v 17.00 hod.
TERORISTKA (ČR 2019). Komedie / drama, režie
Radek Bajgar, od 12 let, 95 minut. Vstupné 60 Kč.

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

KD K-TRIO / zahájen 17. 6. od 9.00 hod.
Kurzy pro děti: Výuka hry na kytaru, saxofon, keyboard, akordeon, Kreslení a malování, Břišní tance,
Hip Hop, Disco dance, Taneční klub MINI, taneční
folklórní soubor Malá Morava, Cvičení pro maminky
s dětmi, Dramaticko - pohybový kroužek.
Kurzy pro dospělé: Kalanetika, Superkalanetika, Pilates s Bosu, Cvičení - prevence bolesti zad, Cvičení pro seniory, Jóga, Hatha jóga,
Rádža jóga, Latina dance, Exploze ženskosti,
Linie, Body styling, strečink a relaxace, Relax velké míče, Taneční pro manželské páry a partnerské dvojice, Břišní tance, Pohyb je život –
výuka nordic walkingu.
Vzdělávací semináře: Numerologie a tarot, Aktivní imaginace, Intuitivní kresba a malba, Harmonizace čaker pomocí svící a krystalů, Andělský
seminář, Tradiční čínská medicína, Výuka anglického a německého jazyka.
Podrobné informace a rezervace na www.kulturajih.cz, nebo na recepci KD K-TRIO.

VÝSTAVY
BANÁT
Výstava fotograﬁí autorky Jiřiny Šmídové – Restaurace K-TRIO
OBRÁZKY Z HAMAKY
Výtvarné práce zakladatelky Ateliéru Hamaka Michaely Franzové
VÝTVARNÉ PRÁCE STUDENTŮ ZŠ KRESTOVA
Galerie K-TRIO (červen)
FOLKLÓR 2017–2018
Výstava fotograﬁí Tomáše Sládečka spojená
s vernisáží. Galerie K-TRIO (červenec–srpen),
3. 7. 2019 v 16.30 vernisáž.
Nabízíme prostory k realizaci výstav. Informace
na tel. čísle 596 739 225.

KOMORNÍ KLUB
Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
tel.: 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio
11. 6. v 19.00 hod.
CRYSTAL MONEE HALL BAND (GB). Koncert
jednoho z nejpozoruhodnějších vokálních talentů,
který se v posledních letech objevil na americké
jazzové a písničkářské scéně. Vstupné 300 Kč,
předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní
klub úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod. a v den
akce od 18.30 hod.
15. 6. v 18.00 hod.
ZVUKOMALBA MOŘSKÉHO VÁNKU. Zaposloucháte se do tónů kytary a ﬂétny v podání Viento
Marero Duo – Michaela a Jiří Meca. Vstupné 120
Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub úterý a čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod.
a v den akce od 17.30 hod.

6.–9. 6. ve 20.00 hod.
SYN TEMNOTY (Brightburn, USA 2019). Thriller / horor, české titulky, od 15 let, 95 minut. Vstupné 120 Kč.
7.–9. 6. v 15.00 hod.
ALADIN (Aladdin, USA 2019). Rodinný / fantasy /
muzikál, české znění, přístupný, 128 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

10.–11. 6. v 19.30 hod.
X-MEN: DARK PHOENIX - 2D (X – Men: Dark
Phoenix, USA 2019). Akční / dobrodružný / sci-ﬁ,
české znění, od 12 let, 114 minut. Vstupné 130 Kč.
11. 6. v 17.00 hod.
PSÍ POSLÁNÍ 2 (A Dog´s Journey, USA 2019).Rodinný, české znění, přístupný, 108 minut. Vstupné
130 Kč, děti 110 Kč.
12.–13. 6. v 18.00 hod.
AVENGERS: ENDGAME (Avengers: Endgame,
USA 2019). Akční, české znění, 2D, přístupný, 182
minut. Vstupné 130 Kč.

1.–2. 6. v 10.00 hod.
ZLÍNSKÉ OZVĚNY (pásmo pohádek). Přivezeme do kina - animáčky ze Zlína, z 59. Mezinárodního ﬁlmového festivalu dětí a mládeže. Vstupné
10 Kč - dárek ke Dni dětí.
1. 6. ve 13.30 hod.
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY (ČR 2019). Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 60 minut. Vstupné 10 Kč - dárek ke Dni dětí.
1. 6. v 15.30 hod.
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 - 2D (How to Train Your
Dragon: The Hidden World, USA 2019). Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný, české
znění, přístupný, 104 minut. Vstupné 10 Kč - dárek
ke Dni dětí.
1. 6. v 18.00 hod.
BUMBLEBEE (Bumblebee, USA 2019). Akční /
dobrodružný / sci-ﬁ, české znění, přístupný, 113
minut. Vstupné 10 Kč - dárek ke Dni dětí.
2. 6. v 15.30 hod.
UGLYDOLLS - 2D (Uglydolls, USA 2019). Animovaný / rodinný / hudební, české znění, přístupný,
80 minut. Vstupné 50 Kč.
2. 6. v 17.30 hod.
ROCKETMAN (Rocketman, Velká Británie, USA
2019). Drama / životopisný / hudební, české titulky, od 12 let, 120 minut. Vstupné 130 Kč.
2. 6. ve 20.00 hod.
MÁMA (Ma, USA 2019). Thriller / horor, české titulky, od 15 let, 100 minut. Vstupné 120 Kč.

14.–16. 6. v 17.00 hod.
GODZILA II: KRÁL MONSTER (Godzilla: King of
the Monsters, USA 2019). Akční / dobrodružný /
sci-ﬁ, české titulky, 3D, od 12 let, 130 minut. Vstupné 150 Kč.
14.–16. 6. ve 20.00 hod.
ROCKETMAN (Rocketman, Velká Británie, USA
2019). Drama / životopisný / hudební, české titulky, od 12 let, 120 minut. Vstupné 130 Kč.
15.–16. 6. ve 14.30 hod.
TvMiniUni: ZLODĚJ OTÁZEK (ČR 2019)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 80
minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
17. 6. v 17.00 hod.
ŽENY V BĚHU (ČR 2019). Komedie, přístupný, 93
minut. Vstupné 60 Kč.
17.–19. 6. v 19.30 hod.
JOHN WICK 3 (John Wick: Chapter 3 - Parabellum, USA 2019). Akční / krimi / thriller, české
titulky, od 15 let, 130 minut. Vstupné 130 Kč.
18. 6. v 17.00 hod.
MIA A BÍLÝ LEV (Mia et le lion blanc, Francie, Německo, Jihoafrická republika 2018). Dobrodružný / rodinný, české znění, přístupný, 98 minut.
Vstupné 60 Kč.
19. 6. v 17.00 hod.
VŠICHNI TO VĚDÍ (Todos Io saben, Francie, Španělsko, Itálie 2018). Drama / thriller, české titulky,
od 15 let, 132 minut. Vstupné 60 Kč.

3. 6. v 17.00 hod.
LÁSKA NA DRUHÝ POHLED (Mon inconnue,
Francie 2019). Komedie, české titulky, od 12 let, 117
minut. Vstupné 60 Kč.

20.–23. 6. v 17.00 hod.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 (The Secret Life of
Pets 2, USA 2019). Animovaný / komedie, české
znění, 3D, přístupný, 90 minut. Vstupné 150 Kč,
děti 130 Kč.

3.–5. 6. v 19.30 hod.
ROCKETMAN (Rocketman, Velká Británie, USA
2019). Drama / životopisný / hudební, české titulky, od 12 let, 120 minut. Vstupné 130 Kč.

20.–21. 6. v 19.30 hod.
PODFUKÁŘKY (The Hustle, USA 2019). Komedie,
české titulky, od 12 let, 94 minut. Vstupné 120 Kč.

4. 6. v 17.30 hod.
Cinema Italiano, PRADO - SBÍRKA PLNÁ DIVŮ
(Il Museo del Prado - La corte delle meraviglie,
Itálie 2019). Dokument / výtvarné umění, české
titulky, režie Valeria Parisi, od 12 let, 90 minut.
Vstupné 100 Kč, senioři a studenti 60 Kč.
5. 6. v 17.30 hod.
WESTWOOD: PUNK, ICON, ACTIVIST (Westwood: Punk, Icon, Activist, Velká Británie 2018)
Dokument, české titulky, od 12 let, 83 minut.
Vstupné 100 Kč.
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22.–23. 6. ve 14.30 hod.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 - 2D (The Secret
Life of Pets 2, USA 2019). Animovaný / komedie,
české znění, přístupný, 90 minut. Vstupné 130 Kč,
děti 110 Kč.
22.–23. 6. v 19.30 hod.
MÁMA (Ma, USA 2019). Thriller / horor, české titulky, od 15 let, 100 minut. Vstupné 120 Kč.
24.–26. 6. v 17.00 hod
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 - 2D (The Secret
Life of Pets 2, USA 2019). Animovaný / komedie,

www.ovajih.cz
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české znění, přístupný, 90 minut. Vstupné 130 Kč,
děti 110 Kč.
24. 6. v 19.30 hod.
BOLEST A SLÁVA (Dolor y Gloria, Španělsko
2019). Drama, české titulky, od 12 let, 113 minut.
Vstupné 60 Kč.
25. 6. v 19.30 hod.
BRANKÁŘ (Trautmann, Německo / Velká Británie
2018). Životopisný / drama / romantický, české titulky, od 12 let, 120 minut. Vstupné 90 Kč.
26. 6. v 19.30 hod.
MODLITBA (La prière, Francie 2018). Životopisný
/ drama, české titulky, od 15 let, 107 minut. Vstupné 90 Kč.
27.–30. 6. v 15.30 hod.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 - 2D (The Secret
Life of Pets 2, USA 2019). Animovaný / komedie,
české znění, přístupný, 90 minut. Vstupné 130 Kč,
děti 110 Kč.
27.–30. 6. v 17.45 hod.
YESTERDAY (Yesterday, Velká Británie 2019).
Komedie / hudební / romantický, české titulky,
přístupný, 112 minut. Vstupné 130 Kč.
27.–30. 6. ve 20.00 hod.
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA (Men in
Black: Internacional, USA 2019). Akční / komedie
/ sci-ﬁ, české znění, od 12 let, 107 minut. Vstupné
130 Kč.

12. 6. od 16.00 do 17.30 hod.
O ČEŠTINĚ STARÉ I NOVÉ. Přednáška; kronikář
městského obvodu Ostrava-Jih Petr Lexa Přendík
nám představí vývoj českého jazyka od nejstarších
dob po současnost. Seznámí nás s jazykovými zajímavostmi a zvláštnostmi a ukáže nám, že se v našem jazyce skrývá bohatá historie.
Celý měsíc během půjčování
ZNÁŠ POSTAVY Z DĚTSKÝCH KNIH? Soutěž pro
starší děti.
Celý měsíc během půjčování
V ČEM SE LIŠÍ? Soutěž v hledání rozdílů na obrázcích pro nejmladší děti.

GURŤJEVOVA
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 599 522 321,
e-mail: gurtjevova@kmo.cz
3.–7. 6. během půjčování
DEN DĚTÍ. Soutěž.
Celý měsíc během půjčování
ZALOŽ SI MĚ. Výtvarná dílna.
Celý měsíc během půjčování
DÁVEJ BACHA! Soutěž.
Celý měsíc během půjčování
KNIHA PRO VOLNÉ CHVÍLE. Prodej vyřazených
knih pro děti.

AKORD
KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

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

DR. MARTÍNKA
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 599 522 303,
e-mail: hrabuvka@kmo.cz, www.kmo.cz
22. 6. v 9.00 hod.
JONATHAN A MARTA. Pohádka o dvou osamělých žížalách a hrušce, která mezi ně nečekaně
spadla, spojená s výtvarnou dílnou; v rámci klubu Martínek pro děti předškolního věku a jejich
rodiče.
INTERNET PRO SENIORY. Bezplatné hodinové
školení pro naše čtenáře seniory; určeno začátečníkům a mírně pokročilým, je nutné se předem
objednat.

VÝŠKOVICE
29. dubna 33, Ostrava-Výškovice, tel.: 599 522 350,
e-mail: vyskovice@kmo.cz
Celý měsíc
GALERIE U LESA
PRVOREPUBLIKOVÉ KNIHOVNICTVÍ.
historií knihovnictví na Ostravsku.

Průřez

3.–22. 6. během půjčování
KYTIČKA PRO PANÍ UČITELKU. Tvůrčí dílna.
3.–22. 6. během půjčování
PROTI NUDĚ. Předprázdninový zábavný kvíz.
3.–29. 6. během půjčování
SVĚT HER. Hravé odpoledne pro malé i velké;
seznámení a hraní her Tučňáci na ledu a To je
otázka!
27. 6. od 15.00 do 17.00 hod.
STYLOVĚ NA PRÁZDNINY. Tvůrčí odpoledne;
malování na textilní tašku.
11. 6. v 10.00 hod (od 0 do 3 let)
13. 6. v 16.00 hod. (od 3 do 6 let)
LETNÍ PUTOVÁNÍ. Hravé čtení z knížky Alžběty
Zemanové Joska jede na jih a tematická tvůrčí dílna; v rámci klubu pro děti a rodiče Bělásek.

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

5. 6. v 19.00 hod.
Michal Viewegh, Halina Pawlowská, Iva Hercíková, Miroslav Oupic: TŘI V HÁJI – Divadlo
Artur. Hra přibližuje s humorem i ironií životní
karamboly, milostné avantýry a jejich důsledky,
které mnozí z nás důvěrně znají, a pokračuje tak
v tradici kvalitních a divácky úspěšných adaptací
knih našeho nejprodávanějšího spisovatele Michala Viewegha, který Tři v háji napsal spolu s Halinou Pawlowskou a Ivou Hercíkovou. Hrají: Bořek
Slezáček, Jindřich Kriegel, Kateřina Petrová, Genny Ciatti, Lucie Linhartová. Režie: Karel Janák.
Vstupné 340, 290 a 250 Kč.
9. 6. v 18.00 hod. / KLUB AKORD
STUD2NA: PAPÍROVÁ LETADLA. V rámci projektu
STUD2NA (Studnice studentských nápadů) uvádí
brněnský divadelní soubor Bandajá inscenaci Papírová letadla podle Elise Wilk. Příběh z jednoho
města z jedné čtvrti o klukovi, který se jen trochu
bál nových lidí. Tato inscenace byla doporučena
na festival Wolkrův Prostějov. Vhodné pro mládež
od 15 let. Hrají: Tereza Rozmarinová, Adam Posch,
Dominika Bičanová, Tomáš Neugebauer, Barbora
Novotná, Natálie Foersterová, Vladislav Klimyak,
Kamila Klementová. Režie: Tereza Agelová.
12. 6. v 19.00 hod.
Edward Taylor: CO TAKHLE KE ZPOVĚDI… –
Agentura Harlekýn. DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
jaro 2019 – náhradní představení za nakonec nerealizovanou inscenaci ARTHUR & CLAIRE divadla
SpoluHra. Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta
naplnit volební slib a chystá se rázně zatočit se
zábavním průmyslem a hazardem. Jenže má to
jednu vadu – na šéfa vládního kabinetu George

24

Venablese se valí skandál. Ze skříní na Downing
Street 10 nevypadávají jen političtí kostlivci, ale
i polonahé slečny. Sousto pro novináře, munice pro opozici, příležitost pro stranické odpůrce
a k tomu všemu zvědavá manželka. Situace jako
stvořená pro komediální žánr s pověstným anglickým humorem. 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 hod.
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 sarkastická, 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 pohlédnout do tváře. Tatarák na EX vznikl u piva. Po
pár půllitrech se Milanovi a Jiřímu Antonínovi
v hlavě začal rodit nápad na představení, které by divákům přímo z kuchyně naservírovalo
nejdůležitější potřeby člověka 21. století: alkohol, cigarety a depresi. Zmíněné ingredience se
krásně smísí do božsky ochuceného tataráku,
který ocení i největší fajnšmekři naší doby. Ale
bacha, musíte ho dát na EX! Hrají: Milan Šteindler, Vojtěch Záveský alias Vojtaano. Režie: Jiří
Antonín Trnka. Vstupné 350, 300 a 250 Kč.
17.–18. 6. v 19.00 hod.
Boleslav Polívka: ŠAŠEK A SYN – Divadlo Bolka Polívky. Životem protřelý král šašků je pověřen převýchovou mladého šlechtice v šaška.
Novic je pod jeho vedením – a za asistence
jeho kumpánů – podroben lekcím, při kterých
postupně nachází své šaškovské já. Postupně
dojdou k rituálu, při kterém se zrodí nový šašek. Hrají: Boleslav Polívka, Vladimír Polívka,
Michal Chovanec, Ondřej Klíč, Milan Král, Jiří
Fretti Pfeifer, David Rotter. Režie: Boleslav Polívka. Náhradní termíny za zrušená představení
v březnu 2019, vstupenky zůstávají v platnosti.
V pondělí 17. 6. se hraje benefiční představení
pro Mobilní hospic Ondrášek (náhrada za 18. 3.),
v úterý 18. 6. v rámci DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉHO jaro 2019 (náhrada za 19. 3.). Vstupné
500 (benefice), 450, 410, 370 a 300 Kč.
18. 6. v 10.00 hod.
AKTIVNÍ SENIOR. Speciální cvičení pro seniory
pod vedením fyzioterapeutky Aleny Smolíkové.
Počet míst omezen, nutná registrace předem na
pokladně Akordu.

PŘIPRAVUJEME
11. 7. v 19.00 hod.
Rob Becker: CAVEMAN – Agentura Point. Máte
chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat
na slavnou one man show o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi,
o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách
obou pohlaví. Hraje: Jan Holík. Režie: Patrik Hartl
červenec–srpen 2019
LETNÍ FESTIVAL. Pohádkové středy a hudební
čtvrtky v Letní zahradě Akordu.
srpen 2019
AMFIFEST. Kulturní akce pod širým nebem (kino, divadla, koncerty) v letním kině Amﬁ v Ostravě-Porubě.
25. 8.
CAVEWOMAN. Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Caveman přichází agentura Point s Cavewoman: “Obhajoba jeskynní ženy”.
Pobaví vás trochu jiný (ženský) pohled na lásku
a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem
a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.

DIÁŘ

27. 8.
DROBEČKY Z PERNÍKU. Tragikomický příběh
s nadějeplným koncem. Několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě
propuštěná z léčení, její nedospělá dcera a stále
neúspěšný herec, čekající na příležitost, která nepřichází. V hlavní roli Simona Stašová.
28. 8.
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS.
Rhapsódie v modrém pokoji aneb Jaroslav Ježek a George Gershwin – dva muži mezi nebem
a jazzem.

i Ostravský štramák. Podmínky přihlášení a disciplíny jsou stejné. Disciplíny mužů a žen proběhnout souběžně.

CHARITA OSTRAVA
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 731 131 951, 737 610 758

12. 6.
Děti dětem, info: p. Morys
16. 6.
Fotbal pro rozvoj - Turnaj o pohár FAIR PLAY,
info: p. Červená

POBOČKA DUBINA
J. Matuška 26a, tel.: 727 856 841
11.–14. 6.
Badatelské dny, info: p. Prais

14. 5.–12. 6.
Výstava obrazů - Zdeněk Kráčmar

Další akce budou přibývat, alternativa akce při
deštivém počasí vymyšlena, v prodeji přes Akord
postupně od 2. poloviny května.

5. 6. v 14.00 hod.
„Voda dříve, dnes a zítra“: životodárná tekutina,
která může i zabíjet. Přednáška Mileny Slawíkové.

VÍTKOVICE ARÉNA

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 2019

7. 6. v 8.15 hod.
Z Hukvald do Kozlovic – výlet. Pěšky 6 km, odjezd autobusem ze zastávky Hrabůvka Benzina
v 8.24 hod. Sraz na zastávce autobusu v 8.15 hod.
Danuše Hanáková.

Ruská 135/3077, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303, e-mail: ova@arena-vitkovice.cz
www.arena-vitkovice.cz

18. 6. v 10.00 hod.
Do Nové Bělé přes Bělský les. Vycházka do Nové
Bělé přes Ječmínkovou ulici k „Mléčnému baru“.
Celkem pěšky 4 km. Danuše Hanáková.

8. 6. v 9.00 hod.
CZECHIA – PRO 2019 IFBB ELITE PRO QUALIFIER, DIAMOND CUP OSTRAVA mezinárodní
profesionální a amatérská soutěž všech kategorií
v kulturistice a ﬁtness.

Pět skvělých představení v Akordu každý měsíc
od září 2019 do ledna 2020.
LEŽ – Divadlo Verze
Jan Dolanský, Petra Špalková a další v komedii, která
rozvíjí téma pravdy a lži v partnerských vztazích.
ENIGMATICKÉ VARIACE – Divadlo J. K. Tyla
Plzeň
Martin Stránský v psychologické detektivce plné
záhad ze života dvou mužů.
V HODINĚ RYSA – SpoluHra
Zuzana Bydžovská ve hře o schopnosti uznat svůj
omyl.
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM – Divadlo
Radka Brzobohatého
Dramatizace slavného příběhu z psychiatrické léčebny, kde probíhá souboj o svobodu a život.
Lednové představení bude brzy upřesněno..
Do letních prázdnin bude v prodeji také HUDEBNÍ
PŘEDPLATNÉ pro sezónu 2019/20 – připravujeme:
JIŘÍ SUCHÝ, SZIDI TOBIAS, ŠTĚPÁN RAK a další.
18. 9. v 15.00 hod.
MISS BABČA 2019. Připravujeme V. ročník soutěže o nejsympatičtější seniorku, která proběhne 18.
září 2019. Co váš čeká: představení kandidátky,
volná disciplína (tanec, zpěv, recitace, příběhy,
aj.), módní promenáda (ve společenských šatech). Podmínky přihlášení: žena ve věku 60 let
a více. Přihlásit se můžete do 10. června 2019
u Šárky Zubkové (tel.: 599 430 138, e-mail: sarka.
zubkova@ovajih.cz) nebo u Zdenka Kačora (tel.:
725 059 550, e-mail: z.kacor@dk-akord.cz).
Novinka! OSTRAVSKÝ ŠTRAMÁK
Společně s Miss Babčou se v letošním roce hledá

19. 6 ve 14.00 hod.
Kavárna pro pamětníky. Vzpomínková kavárna –
setkání u příležitosti 10. výročí centra v Ostravě.
o.p.s. Živá paměť.
25. 6. v 16.00 hod.
Odpoledne s písničkou. Písničky k tanci i poslechu, hraje Zdeněk a Petr.

OSTRAVAR ARÉNA

12. 6 v 19.30 hod.
HABERA & TEAM 2019 TOUR
16. 6. v 18.00 hod.
ČESKÁ REPUBLIKA – BOSNA A HERCEGOVINA
kvaliﬁkace na ME 2020 v házené mužů

MĚSTSKÝ STADION
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062,
www.svczabreh.cz
6. 6.
Henna - malování, info: p. Kiková
8. 6.
Ostravská muzejní noc, info: p. Volek
8. 6.
Ostravské sportovní ligy – ﬂorbal, info: p. Nováček
11. 6.
Bavíme celou rodinu, info: p. Nováček

POBOČKA V ZÁLOMU 1
Pískové Doly, tel.: 724 034 750

13. 6. v 8.00 hod.
14. 6. v 8.00 hod.
17. 6. v 8.00 hod.
REPUBLIKOVÉ ČTVRTFINÁLE ČOKOLÁDOVÉ
TRETRY
19. 6. v 8.00 hod.
HURÁ NA TRETRU
13.00 hod.
Semiﬁnále Čokoládové tretry Handi Zlatá tretra
20. 6. v 15.00 hod.
ZLATÁ TRETRA OSTRAVA 2019. 58. ročník
prestižního mezinárodního atletického mítinku
s pravidelnou účasti nejlepších světových atletů.

ATLETICKÁ HALA
Badminton - 7.00–21.00 hod., rezervace na
www.bembajs.cz

Slezský rynek

13. 6. 2019 od 8:00 do 16:00 hod.
Ostrava-Jih tržnice na náměstí SNP
Zabijačkové speciality | Čerstvé potraviny | Lahodné nápoje
Sladké a slané pochutiny | Občerstvení | Řemeslné výrobky
Slosovatelná tombola
Celou akci provází moderátor

Akce je realizována za podpory
městského obvodu Ostrava-Jih
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www.ovajih.cz

VOLNÝ ČAS

DOPLŇOVAČKA

SUDOKU S TAJENKOU

Televize. Žena říká manželovi: „Karle, pojď, zajedeme do marketu
a pomůžeš mi vybrat novou televizi.“ Manžel odsekne: „Prosím tě, vyber
si ji sama. Mně je to jedno, já…“ (Dokončení v tajence ve směru šipek.)

Maska. Starší žena si dává na obličej zeleninovou masku, aby prý její
pokožka působením vitaminu C dostala mladistvý vzhled. Manžel, profesionální muzikant, ji pozoruje v tom jejím marném snažení a jen jízlivě
konstatuje: „Tobě nepomůže už ani…“ (dokončení v tajence). Sudoku
řešíme běžným způsobem a tajenku na dvou podbarvených vodorovných úsecích pak odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: T,
C, S, N, V, A, Í, I, M. Tajenka se čte po řádcích odleva.

1. Uhnout skokem do strany
2. Upravit pokrm na pánvi
3. Krátká punčocha
4. Okrouhlá církevní stavba
5. Ofouklé vánkem
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
provozu nový modernější objekt v Mošnově. Dochovala se pouze
budova hangáru, která dnes ale slouží jinému účelu.

Z nedávné historie. V roce 1936 bylo v Hrabůvce zprovozněno
tehdy (tajenka křížovky), které mělo zajišťovat lepší dopravní spojení pro ostravský region. Hojně ho využívaly zejména Vítkovické
železárny, ale za války i německá Luftwaffe a na jejím konci též sovětští stíhači. V roce 1957 při své oﬁciální návštěvě jej použil také
N. S. Chruščov. K zániku došlo po roce 1959, kdy byl uveden do
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Tři luštitele, kteří nám do 15. května zašlou správnou tajenku na
adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní
úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.
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Správná tajenka z minulého čísla byla: Nenechte si ujít SLAVNOSTI JIHU.
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SERVIS

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ
PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Pro pejskaře bydlící v obvodu Ostrava-Jih
zařídil odbor výstavby a životního prostředí
hromadné očkování psů proti vzteklině. Poplatek za naočkování psa je zčásti dotován
obcí. Občané, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek za psa, což se na místě očkování
ověří nahlášením jména a následnou kontrolou v databázi, doplácejí 50 Kč, ostatní
hradí plnou cenu, kterou stanoví přítomný
veterinář. Psi musejí být opatřeni náhubkem
a vodítkem, chovatel musí předložit očkovací průkaz. Očkují se psi starší 6 měsíců.
V případě potřeby vystaví nový očkovací
průkaz veterinář přímo na místě.
Bližší informace: referát životního prostředí, tel.: 599 430 224, 378, 207.
TERMÍNY A MÍSTA OČKOVÁNÍ
úterý 4. června
• 8.00–9.30: ulice Dolní 629/51, Zábřeh
(Hasičská zbrojnice u podchodu)
• 10.00–12.00: ulice Husarova 56/70, Výškovice (poblíž kostela)
• 13.30–15.00: ulice Alberta Kučery 1, Hrabůvka (objekt Technických služeb Ostrava-Jih, p. o.)
čtvrtek 6. června
• 8.00–12.00, 13.00–15.00: Veterinární klinika Vítkovice, ulice Na Obvodu 1104/51,
Vítkovice (klinika u vlakového nádraží
Vítkovice)
pátek 7. června
• 8.00–12.00, 13.00–15.00: ulice Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada bývalé mateřské školy, naproti ZŠ Provaznická)

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ČERVEN 2019
Na Nivách 17
Nova × Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20

Pondělí 3. 6.
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 28
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 1

Středa 5. 6.
Horymírova 6, 108, 123
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45

Úterý 4. 6.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
U Hřiště × Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38

Čtvrtek 6. 6.
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4

Garáže Rudná
za ČD – střed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9
Pondělí 10. 6.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6
Úterý 11. 6.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13

Krásnoarmejců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90
Středa 12. 6.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147, 157, 180
Srbská 1
Koncová 8
Čtvrtek 13. 6.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 54, 70
Výškovická 172
Proskovická 27, 55, 73
Drůbeží 1

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová
vozidla

01 Fr. Formana

Dubina

PP

1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 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

20, 41/2

42 B. Václavka

Bělský Les

PP

19/2

Při podání žádosti o pronájem parkovacího stání doložte kopii velkého technického průkazu
vozidla.
Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 690 Kč
včetně DPH a pro parkování 1 motocyklu je stanoveno ve výši 400 Kč včetně DPH.
Vyřizuje: Pavla Šimáčková, tel.: 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz

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

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář

Odbor hospodářské správy

Ing. Radim Navrátil

Odbor správních činností

Mgr. Radek Drong

599 430 293

Odbor majetkový

Mgr. Andrea Miškaříková

599 430 420

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská
Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal

599 430 331
599 430 345
599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková

599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová
Místostarosta
Ing. Otakar Šimík
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík

599 430 331
599 430 331
599 430 268

599 430 469

Odbor právní

Mgr. Petr Mentlík

599 430 268

Odbor ﬁnancí 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
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 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, místostarostka
• Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně, mimo červenec,
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 3. 6. 2019 • Číslo: 6 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 7. 2019 • Foto na titulní straně: Martin Grobař

27

www.ovajih.cz

INZERCE

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

JEDNODUŠE
VÝHODNÁ NABÍDKA

tel: 732 138 634
Ostrava-Vítkovice - Hulváky, Štramberská 2871/47
www.masernakabo.cz, e-mail: masaze@wiszczor.cz

SC-391386/01

MASÉRNA KABO – nevidomí maséři
SC-381467/06

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

ŠKODA CITIGO
1,0 MPI / 44 KW
Cena

Vyměňte u nás svůj automobil za mladší. Ke každému
ročnímu vozu z nabídky ŠKODA Plus Vám přidáme
spoustu výhod. ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

169 000 Kč

Do provozu

3/2017

Tachometr

13 338 km

ŠKODA RAPID
1,2 TSI / 63 KW

www.skodaplus.cz

Cena

199 000 Kč

Do provozu

4/2014

Tachometr

77 630 km

ŠKODA OCTAVIA STYLE
2,0 TDI / 110 KW
Cena

474 000 Kč

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Do provozu

11/2016

AUTO DUBINA a.s.
Horní 3023/122, 700 30 Ostrava - Bělský Les
Tel.: 599 526 241, skodaplus@auto-dubina.cz
www.auto-dubina.cz

Tachometr

26 205 km

ŠKODA OCTAVIA COMBI
2,0 TDI / 110 KW 4X4
Cena

12/2016

Tachometr

18 810 km

SC-391515/01

499 000 Kč

Do provozu

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

WWW.MOJEPLAZMA.CZ
Vaše krevní plazma může pomáhat
až po druhém odběru

DAROVAT KREVNÍ PLAZMU
ZNAMENÁ ZACHRÁNIT
LIDSKÝ ŽIVOT

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

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.

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.

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.

POBOČKA ČESKÝ TĚŠÍN

POBOČKA OSTRAVA

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

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

*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.
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SC-391229/02

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.

SC-391363/04
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SC-381473/06

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

SC-381478/06

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o.

LETNÍ BRIGÁDA
tN[EB100 Kč/hod.
č
t1.000 KčEPDIÈ[LPWâCPOVT
č
[BLBäEâPEQSBDPWBOâNśTÓD
tQSÈDFOBUŷÓTNśOOâQSPWP[
tQMOPMFUPTUQPENÓOLPV
tWÓLFOEZWPMOÏ

9RGiFNpVRXWěçH
.XOLQiőVNpVSHFLDOLW\
Kavárny a bary

7ÓDFJOGPSNBDÓOBUFMř 727 920 542
OFCPFNBJMFN d.lapisova@kes.cz

$WUDNFHSURGěWL

www.rozmarne
slavnosti
ostravice.cz
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SC-391463/01

www.kes.cz

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

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

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

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

SC-391114/04

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

SC-391301/01

SC-391061/05

3ĕ('/2æ(1Ì072+272.832180É7(
02æ1267=Ì6.$79ë+2'1ć-äÌ.85=

PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ
ČAS

šedá

8dílný set
různá barevná
provedení

bordó

nastavitelné
opěrky

zelená

VYCHUTNEJTE SI
ZAHRADU NAPLNO

Super cena

6 999-

grilovací plocha
cca 57 x 42 cm

Vše pro venkovní kuchyni.

8dílný

modulární grilovací
systém pro všestranné
použití

Zahradní nábytek „Rio”
Ocelová konstrukce s práškovým lakem a s textilním potahem. Souprava se skládá z 6 skládacích křesel
s mnohostupňově nastavitelnými opěrkami zad, stolu (š 90 x v 72 x d 150 cm) s deskou z bezpečnostního
skla a hliníkového slunečníku,  cca 270 cm, ochranný faktor 30+, s kličkou. OBI č. 1171107 aj.

včetně čerpadla a kartušové filtrace

2

3

Super cena

1 499-

1

od/set

Super cena

2 799-

Gril na dřevěné uhlí „Angular“

teploměr

JL_02_2019.indd 31

Z oceli. Víko a kotel ošetřeny práškovým lakem, teploměr ve víku, litinový
rošt, pochromovaný rošt pro udržení teploty, děrovaný plech na dřevěné
uhlí s nastavitelnou výškou pomocí kličky, zásobník na popel s úchytkou
z ušlechtilé oceli, výklopná boční odkládací plocha s háčkem na příbory,
odkládací mřížka a otvírák lahví. Pojízdný. Š 103 x v 104 x h 64 cm.
OBI č. 1174382

otvírák

Bazénová sada „Fast Pool“

PVC fólie odolná povětrnostním podmínkám a protržení.
S praktickým vypouštěcím ventilem.

Výška
OBI č.
Cena
305 cm
76 cm
1110865
1 499,- Kč
366 cm
76 cm
1110899
1 849,- Kč
396 cm
84 cm
1110915
3 999,- Kč
457 cm
107 cm
1110949
5 299,- Kč
2 Filtrační písek, vhodný pro všechny běžné ﬁltry. Mnohokrát propraný, bez
nečistot. Velikost zrna 0,6–1,2 mm. OBI č. 4857256 199,- Kč/kg
3 Čerpadlo pro pískovou ﬁltraci 530 gal, ideální k čištění bazénů o kapacitě až
16 000 l. S dávkovačem ChemConnect ™ a předřazeným ﬁltrem. Filtrovací ovládací
zařízení. K dispozici také s jiným ﬁltračním plněním. OBI č. 5453386 1 999,- Kč
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1

přívod vzduchu

SC-391107/04
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LETOŠNÍ KOMPOT SPOJIL GENERACE
Stejně jako loni, ani tentokrát si obyvatelé Jihu nenechali ujít příležitost připojit se
k rodinnému festivalu Ostravský kompot.
Ten svým kulturním programem oslovuje
všechny, kdo v metropoli žijí, a to bez ohledu
na datum narození. Pro „Jižany“ nebyl žád-

ný problém sestavit třináctičlennou štafetu
a vymyslet místa předávání sklenice třešňové zavařeniny. Doručit ji do Trojhalí zabralo
méně než dvě hodiny. Sklenice kompotu
vyrazila 19. května dopoledne z rukou 103letého Jana. V zábřežském Domově pro seni-

ory ji ve výborné náladě předal Marii, ta ji
odvezla Pavlovi, Pavel Vladimírovi… Do cíle
donesl dobrotu z Jihu 3letý Maxmilián. Spolu se stovkami návštěvníků akce si pak mohl
užívat bohatý program a ochutnat řadu
dobrot. Tak zase za rok, s kompotem! (k)

Veselé putování třešňového kompotu: Jan (věková kategorie 100–110 let) předává v Domově pro seniory sklenici Marii (věková kategorie
90–100 let), která ji chodbou domova nese Pavlovi (věková kategorie 80–90 let). Před budovou už čeká Vladimír (věková kategorie 70–80
let). S kompotem odjíždí na kolečkových bruslích (!) na náměstí SNP.

U tržnice přebírá zavařeninu Sylva (věková kategorie 60–70 let) a pěšky míří k sídlu technických služeb. Už na ni čeká Šárka (věková kategorie 50–60 let), aby s kompotem vyrazila směr radnice. Odtud sklenici přesouvá Martin (věková kategorie 40–50 let), a to s využitím
sdíleného kola.

Martin je za moment na zastávce před Městským stadionem Ostrava!!! Vyhlíží ho Jana (věková kategorie 30–40 let), aby kompot tramvají
popovezla na Mírové náměstí ve Vítkovicích. Pochoutka je uložena na sedadle historické škodovky, kterou řídí Dominik (věková kategorie
20–30 let). Jakmile dorazí k lávce u OC FORUM Nová Karolina, přebírají zavařeninu dvojčata Daniela a Denisa (věková kategorie 10–20 let).

Sestry dojdou na dětské hřiště před obchodním domem, vkládají kompot do košíku Maxmiliánovi a jeho kamarádce (věková kategorie 0–10
let). Ti ho donesou do Trojhalí Karolina a předají organizátorům festivalu. Ochutnávkou kompotu je akce zahájena.
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