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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIH, VÍCE PÉČE LIDEM
Obvod má novou příspěvkovou organizaci k poskytování
sociálních služeb. Zastupitelé
na červnovém jednání rozhodli o jejím zřízení k 1. červenci
2019 a fungovat pak začne od
1. ledna 2020. Centrum sociálních služeb Jih vzniklo v reakci
na stoupající počty žadatelů,
jimž už odbor sociální péče
nebyl schopen vyhovět. „Populace stárne, v našem obvodě
se zvyšuje počet seniorů, kteří
v domácím prostředí potřebují
pomoc a podporu při běžných
činnostech, včetně sebeobsluhy
či hygieny. S nárůstem žádostí
o zprostředkování pečovatelských služeb jsme se dostali do
situace, kdy nejsme schopni požadavky kapacitně zvládnout.
V této chvíli na odboru sociální

vání bude schopno poskytovat
občanům potřebné služby efektivněji a v požadovaném rozsahu,“
řekl místostarosta Dohnal.
Jih, jak upřesnil, poskytuje nejen pečovatelské služby v rámci

péče evidujeme čtyřicet odmítnutých žádostí,“ informoval
místostarosta Jan Dohnal.
Centrum sociálních služeb Jih
má podle něj situaci změnit. „I díky
možnosti vícezdrojového ﬁnanco-

HLASUJTE PRO KAPLIČKU
NA PÍSKOVÝCH DOLECH
Získá zábřežská kaplička titul nejzdařilejší proměny ČR?
Zasadit se o to můžete i vy!
Tato památka totiž jako jediný
reprezentant z Ostravy soutěží
v rámci celorepublikové ankety
„Má vlast cestami proměn“.
O vítězi rozhodne veřejnost
v internetovém hlasování. Zábřežskou lidovou památku z konce 19. století je možné podpořit
na webu cestamipromen.cz, kde
je evidována pod číslem 33. Jsou
tam také detailní informace a její
fotograﬁe. Kaplička sv. Josefa,
nacházející se v Pískových dolech nad stejnojmennou autobu-

terénní činnosti, ale i odlehčovací služby v zařízení denního pobytu s nepřetržitým provozem
s kapacitou čtrnácti lůžek.
Nová příspěvková organizace zahájí činnost s plánovaným
ročním rozpočtem ve výši dvaadvaceti a půl milionu korun.
Přechází do ní šestatřicet stávajících zaměstnanců Odboru sociální péče ÚMOb Ostrava-Jih.
„Pro současné uživatele sociálních služeb se nic nezmění,
dojde pouze k uzavření nových
smluv,“ doplnila Lucie Blahutová, která byla jmenována ředitelkou Centra sociálních služeb Jih. Předtím pracovala na
pozici vedoucí ekonomického
útvaru ostravského centra pro
osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek.

OBVOD ROZDĚLIL PŘEBYTEK
HOSPODAŘENÍ TAKÉ NA ŠKOLY,
PARKOVÁNÍ, CESTY A HŘIŠTĚ

sovou zastávkou, je po generální
opravě, jíž prošla v minulém roce
v rámci participačního rozpočtu
obvodu.

Jedním z klíčových bodů
červnového jednání zastupitelů na Jihu bylo rozdělení volných zdrojů z rozpočtu. Hospodaření městského obvodu
v roce 2018 skončilo přebytkem ve výši zhruba 180 milionů korun,“ řekl místostarosta
Otakar Šimík. Zastupitelstvo
obvodu schválilo rozdělení
110 milionů korun.
Z toho přes dvacet milionů
bude využito na projekty zateplování a sedmdesát milionů
bude určeno na opravy škol-

Zábřežská kaplička

ních budov a zahrad, vybudování parkovacích stání, obnovy
veřejných komunikací či rekonstrukci dětských hřišť.
„Zbývajících přibližně dvacet milionů korun se stane součástí nespeciﬁkované rezervy
sloužící jako jeden ze zdrojů
ﬁnancování. A to například na
předﬁnancování a spoluﬁnancování projektů realizovaných
z externích zdrojů, na budoucí
nepředpokládané výdaje a další potřeby,“ upřesnil místostarosta Šimík.

BYLY VYHLÁŠENY ÚČELOVÉ DOTACE NA PŘÍŠTÍ ROK
Jih vyhlásil výběrové řízení
na poskytování peněžních prostředků v oblastech školství,
vzdělávání a kultury, volného
času dětí a mládeže a prevence kriminality, sportu a sociální
péče na příští rok. Příjem žádostí je od 1. do 15. října 2019.
Přihlásit se mohou právnické
osoby působící v obvodu v uvedených sférách a dále i právnické a fyzické osoby poskytující
služby v oblasti sociální péče
pro občany.

• pro oblast volného času dětí
a mládeže a prevence kriminality; v kanceláři č. 109, budova B, 1. patro ÚMOb Ostrava-Jih,
• pro oblast sociální péče
v kanceláři č. 126, budova C,
přízemí ÚMOb Ostrava-Jih.

Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu
statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok
2020, formulář žádosti i její povinné přílohy jsou na internetových
stránkách www.ovajih.cz, v sekci
Účelové dotace.
Tyto podklady je také možno
osobně vyzvednout:
• Pro oblast školství a vzdělávání a kultury, sportu v kanceláři č. 110, budova B, 1. patro ÚMOb Ostrava-Jih,

Dotace jsou určeny pro projekty s rozpočtem ve výši od
10 tisíc až do 300 tisíc korun.
„Smyslem jejich poskytnutí je
podpora subjektů působících
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ve školství, kultuře i volnočasových aktivitách pro děti a mládež, při prevenci kriminality, ve
sportu i sociální péči. Podílíme
se na nákladech těchto projektů i proto, abychom přispěli
k rozvoji uvedených činností,
které reprezentují náš obvod
doma i v zahraničí,“ zdůraznila
místostarostka Dagmar Hrabovská.
V Loňském roce byly tyto
účelové dotace poskytnuty
v celkové výši 3 965 000 korun.

AKTUÁLNĚ

STÁTNÍ I MĚSTSKÁ POLICIE HODNOTILA
POZITIVNĚ BEZPEČNOST V OBVODĚ
Kriminalita v Zábřehu, Výškovicích, Hrabůvce, Bělském Lese a na Dubině, kde bydlí
33 % obyvatel Ostravy, vloni mírně poklesla. Její stav byl srovnatelný i s bezpečnostní situací v rámci celého města. Vyplynulo to se zprávy, kterou na červnovém zasedání zastupitelů přednesla Policie ČR.
V nejhustěji osídleném obvodě rozděleném policií mezi
tři místně příslušná obvodní oddělení OOP Ostrava-Vítkovice,
OOP Ostrava-Zábřeh a OOP Ostrava-Hrabůvka bylo v roce 2018
zaznamenáno 3211 trestných činů
(v roce 2017 jich bylo evidováno 3483). Z toho se podařilo vyřešit 1444 případů. To představovalo objasněnost ve výši 44,97 %.
Meziročně došlo k poklesu trestných činů o 272, tedy o 7,81 %.
V rámci místní příslušnosti
policejních obvodních oddělení bylo na Jihu v loňském roce
spácháno 32,59 % ze všech
trestných činů v Ostravě. Výše
škody vzniklá trestnou činností
činila celkem 62 679 930 korun,
což bylo 14,11 % ze škody způsobené všemi trestnými činy
v našem městě. Na kriminalitě
v obvodě se podstatnou měrou
podíleli zejména recidivisté.
Meziroční pokles trestné
činnosti odpovídal ostravské-
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Zastupitelstvo informovala
o loňské bezpečnostní situaci
v obvodě rovněž Městská policie Ostrava. I z pohledu strážníků kriminalita v obvodě klesla,
stejně jako ta celoměstská. Na
úseku veřejného pořádku byl
vývoj stabilní bez mimořádných
událostí.

mu trendu. Poklesla kriminalita
nezletilých dětí do patnácti let
(o cca 28,57 %) a trestná činnost mladistvých do osmnácti let zůstala setrvalá. Policie
ČR to označila za pozitivní, na
rozdíl od stoupajícího podílu
recidivistů s loňským nárůstem
o 16,91 %.

VÝSTAVA K 50. VÝROČÍ RADNICE
Zveme na výstavu a komentovanou projekci u příležitosti 50 let radnice Ostravy-Jihu, která
se uskuteční 19. 8. 2019 od 17.30 do 19.00 hodin v prostorách obřadní síně. Vlastníte historické snímky naší radnice či záběry některé z obřadních síní, které působily na území nynějšího obvodu Ostrava-Jih? Pak je můžete poskytnout do 12. srpna pro účely chystané výstavy
o 50 letech radnice na e-mailovou adresu petr.prendik@ovajih.cz, nebo kontaktovat kronikáře
obvodu na tel. č.: 605 292 238, který by si snímky zapůjčil pro digitalizaci. Nejzdařilejší snímek bude odměněn knihou o minulosti obvodu Ostrava-Jih: včera a dnes, ostatní snímky pak
propagačními předměty obvodu.

OCENĚNÍ PRO HŘIŠTĚ KLEGOVA
a projektantem Vladimír Hampl.
Speciální Cenu laické veřejnosti
převzala za obvod místostarostka Hana Tichánková. Jih do
soutěže Stavba MSK přihlásil
i projekty „Rekonstrukce bytových domů Jubilejní kolonie VII.
etapa, dům Velﬂíkova 4“ a „Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb
Ostrava-Jih.“

Revitalizace fotbalového hřiště Klegova v Hrabůvce získala
Cenu laické veřejnosti v soutěži Stavba Moravskoslezského
kraje 2018. Ta byla letos vyhlašována už potřinácté. Revitalizace hřiště probíhala od března
2017 do srpna 2018. Investorem
byl obvod, zhotovitelem společnost Eurogreen CZ, s. r. o.,
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SLOVO STAROSTY
Vážení čtenáři,
léto by mohlo
být synonymem
optimismu. Paprsky srší vitamín D, hladí tělo
i duši, dlouhé dny nabízí čas
na vše, co máte rádi. Ale stejně tak i jaro, podzim či zima.
Stačí jen chtít vidět svět kolem
optimisticky. Optimistou se totiž člověk nerodí, optimistou se
stává a náramně mu to prospívá. Podle lékařů jsou lidé s optimistickým pohledem na život
zdravější, produktivnější a užívají si déle života. Zamysleli jste
se někdy nad tím, jací jsme my,
Češi, Moraváci, Slezané?
Vybavuje se mi komentář
jízdy Ester Ledecké na olympijských hrách: „Prohlédla si trať,
těžké pasáže, tady byla chyba, to
jste mohli vidět, zaváhala při výjezdu. Ester nevěděla, kam jede!
Nebyla spokojená. Teď se rozhoduje, ale zase chybička! Každá
chyba je samozřejmě ztrátou.
Ester bojuje, ale to byla chyba,
tam ztratila rychlost... ajajaj!“
A po tomhle, přátelé, získala zlatou medaili a úctu celého světa.
Teď mi řekněte, že nejsme příliš
kritičtí, nevěřící, chyby hledající,
ustrašení, přestože prožíváme
dlouhé období míru a prosperity. Všichni, kteří opravdu otevřou
oči a přiznají, že jsme zažili horší roky, všichni, kdo cestují a na
vlastní oči vidí, jak to chodí ve
světě, to musí uznat. Stojím si
za tím, že nám naše země nabízí
obdivuhodné možnosti. Česká republika, naši občané, mají
světu co nabídnout. Na rozdíl
od velmocí jsme nikdy nikoho
neokupovali ani nebyli kolonií,
a nemusíme tak čelit současným následkům. Oprávněně si
můžeme optimismus, který má
prokazatelně mimo jiné mnoho
společného s úspěchem, dovolit.
Přestaňme proto pořád jen kritizovat, hledat na sobě i druhých
chyby. Buďme v pohodě – a nebojme se ji šířit kolem sebe i za
hranice našeho Jihu!
Přeji vám příjemně optimistické léto.
Martin Bednář
www.ovajih.cz
www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

NÁJEMNÉ SE ZVÝŠILO PO OSMI LETECH
Důvodem byly rostoucí náklady spojené s jejich řádnou údržbou a rovněž dlouhodobé plány radnice zvyšovat kvalitu bydlení. Ceny v největším bytovém fondu ve městě přitom ve srovnání s ostatními částmi Ostravy byly upraveny nejcitelněji.
„Na běžné opravy a řádnou
údržbu bytového fondu, který
nyní čítá 5237 bytů v 312 bytových domech, vynakládáme
okolo 85 milionů korun ročně.
Další ﬁnanční prostředky posilují investiční akce. Jen vloni
šlo o investice ve výši 38 milionů korun. Z důvodu naší snahy
zlepšit komfort i kvalitu bydlení se provádí kompletní rekonstrukce domů, společných
prostor i jednotlivých bytů.
Postupně chceme měnit i stará umakartová jádra,“ uvedla
místostarostka pro bytovou
oblast Markéta Langrová s tím,
že všechny ﬁnance získané

V součinnosti odborů bytového
a sociální péče a zástupců policie uskutečňujeme kontroly, na
jejichž základě jsme již ukončili
nájem několika desítkám obyvatel, kteří nedodržovali domovní řád a znepříjemňovali
bydlení ostatním. Řada dalších
dostala výzvu k sjednání nápravy,“ přiblížila.
K úpravě dosavadních cen
za pronájem bytů ve vlastnictví města svěřených městskému obvodu došlo s účinností
od 1. července 2019 v souladu
s platnou nájemní smlouvou.
Těch má obvod s ohledem na
letitý vývoj legislativy i rozhod-

z navýšení nájemného budou
účelně mířit zpět do bytového
fondu.
Jih k zajištění transparentnosti a optimalizace cen prováděných prací využívá tzv. dynamický nákupní systém, za který
obvod v loňském roce mimo
jiné obdržel ocenění „Neplejtvák roku“.
Mezi priority obvodu, jak
místostarostka Langrová zdůraznila, patří i bezpečnost.
„V obecních bytech jsou instalovány hlásiče požáru i detektory
oxidu uhelnatého. V problémových domech jsme umístili kamerový systém se záznamem.

POŠTA NA TŘI DNY UZAVŘE
Budování koridoru při rekonstrukci cemento-betonových povrchů v Horní ulici č. 55 v Hrabůvce se
stane příčinou třídenního uzavření pošty Ostrava 46. „Mimo provoz bude od pondělí 19. do středy
21. srpna. Opětovně otevíráme ve čtvrtek 22. srpna,“ oznámila Hana Knollová, vedoucí pobočky.

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ I CEST
ZA PŘIBLIŽNĚ 62 MILIONŮ KORUN

Dvě ukončené, čtyři probíhající, osm chystaných investičních
akcí. Tak se letos stará obvod
o chodníky, vozovky i parkoviště. Opravy budou stát dohromady přibližně 62 milionů korun.
„Může se zdát, že v některých ulicích zůstávají komunikace nebo chodníky ve špatném
stavu, ale je nutné mít na paměti, že obvod jich spravuje celou
síť s celkovou délkou bezmála
300 kilometrů. Opravy a údržby
provádíme postupně a průběž-

9 milionů, v Jičínské ulici 1 až 23
ve Výškovicích za asi 1,3 milionu
i v Horymírově ulici v Zábřehu za
asi 2,5 milionu. Dále pak vozovku
v části ulice K Jezeru ve Výškovicích za asi 3,5 milionu,“ oznámil
Jeřábek.
V nejbližší době obvod podle
ní zahájí opravy chodníků i v ulicích J. Kotase v Hrabůvce za cca
15 milionů, P. Lumumby v Zábřehu za cca 13 milionů a Klegova
v Hrabůvce za cca 1,1 milionu
korun. Chystá se rekonstrukce
slepé části silnice Na Mýtě v Hrabůvce za asi 0,6 milionu, vozovek
v ulicích Gončarovově v Zábřehu
za asi 0,8 milionu, Jugoslávské
mezi Lidlem a křižovatkou s Karpatskou ulicí v Zábřehu za asi
2,5 milionu a Zimmlerově ulici
v Zábřehu za asi 5 milionů a komunikace pro motorová vozidla
i pěší v lokalitě ulice Pavlovovy
č. 23, 25 a 27 v Zábřehu za asi
3 miliony korun.

ně, časem se na všechny skutečně dostane,“ vysvětloval starosta Martin Bednář.
Daniel Jeřábek z odboru
dopravy a komunálních služeb oznámila, že opravena byla
parkoviště v Proskovické ulici
u domů 47 až 75 ve Výškovicích
za cca 3,5 milionu Kč a rekonstrukcí prošly chodníky v křižovatce ulic Krestova a Kašparova
v Hrabůvce za cca 1,1 milionu Kč.
„Renovujeme chodníky podél
Edisonovy ulice v Hrabůvce za asi
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nutí samosprávy na tři desítky
typů. Zvyšování cen nájemného
se v návaznosti na typ smlouvy
procentně pohybovalo v rozmezí od 2,1 % do 12,1 %, přičemž
nejvyšší sazba se týkala zvýšení
cen u bytů s dřívějším nájemným 29 a 32 Kč/m2/měsíc.
„V případě 1661 bytů, u kterých doposud není sjednána inﬂační doložka, dojde k navýšení
až od ledna 2020. V průběhu
dalších let bude cena nájmu postupně zvyšována tak, aby dosáhla alespoň minimální hranice
60 Kč za metr čtvereční měsíčně,“ vysvětlila místostarostka
Langrová.

NOVÉ SCHRÁNKY
I VSTUPY
Obyvatelé věžového domu ve
Výškovické ulici 447/153 dostávají
poštu do nových schránek. Firma
SDS Komplexní stavby, s. r. o.,
jich vyměnila všech 78. Kromě
toho v tomto paneláku provedla
i opravu vstupních dveří. Obojí
totiž už bylo v neutěšeném stavu
a potřebovalo rekonstrukci. Obvod za ni zaplatil 437 763 korun.

OD STŘECHY
PO SKLEPY

Rekonstrukce střechy i půdních prostor, zateplení obvodového pláště i opravy ve sklepích.
Práce za 5,3 milionů korun realizuje ﬁrma Matosa Proﬁstav, s. r. o.,
ve dvou obecních domech v ulicích Smirnovova 1 a Abramovova 14 v Zábřehu.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

OBYVATELÉ JIHU LETOS PŘIHLÁSILI
CELKEM 45 NÁPADŮ
Již čtvrtým rokem se mohou obyvatelé Jihu zapojit do rozhodování o veřejných ﬁnancích. Na jejich nápady, co
v obvodu vybudovat, zlepšit či uspořádat, vyčlenila radnice i letos sedm milionů korun.
„Obyvatelé Jihu měli letos na podávání
návrhů celý květen a červen a do uzávěrky
podali o 10 projektů více než vloni. Radnice vyčlenila i pro tento rok 7 milionů korun,
o jejichž uplatnění hlasováním rozhodnou
samotní občané. V praxi Jihu to znamená, že v každé části obvodu (Hrabůvka,
Zábřeh, Dubina a Bělský Les, Výškovice)
bude na základě hlasování veřejnosti realizován minimálně jeden projekt. Maximální výše nákladů pro jeden projekt je
1 750 000 korun,“ uvedla místostarostka
Hana Tichánková.
Mezi návrhy tradičně dominují dětská
hřiště a sportoviště. Část návrhů se týká
doplnění laviček, oprav nebo vybudování
chodníků a doplnění městského mobiliáře.
Nechybí ani tři projekty z oblasti historie.
Některé projekty doslova míří na soused-

skou pospolitost, a to formou návrhů na
různá posezení, veřejná ohniště, ale i přírodní zahradu. Tradičně nejvyšší počet návrhů

KONTAKTNÍ OSOBA
Kateřina Hrňová
E-mail:
katerina.hrnova@ovajih.cz
Tel.: 720 952 981
je v části Zábřeh, kde obyvatelé přihlásili
celkem 17 nápadů. Překvapením je letos
14 návrhů pro Dubinu a Bělský Les, dále
8 návrhů pro Hrabůvku a 5 pro Výškovice.
Podané návrhy nyní prochází technickou
analýzou, která bude hodnotit jejich prove-

ditelnost. Poté postoupí do hlasování a budou zveřejněny v září tohoto roku. V rámci
předchozích tří ročníků zatím vzniklo nebo
se uskutečnilo celkem 38 projektů, na dalších se pilně pracuje.
Všechny informace naleznou zájemci na
www.spolecnetvorimejih.cz, aktuální dění
lze sledovat také na facebook.com/spolecnetvorimejih

Čističky vzduchu již fungují
ve všech mateřských školách
v Zábřehu
Jedním z projektů, které uspěly ve veřejném hlasování v loňském roce, byl návrh
Zdeňky Muroňové – Čističky vzduchu do
všech mateřských škol v Zábřehu. Instalovány byly v průběhu června do 46 tříd
a jsou již plně v provozu.

Na hřišti na ulici Krasnoarmejců si už děti užívají houpačky, píškoviště, skluzavky i kolotoč. Za návrh moc děkujeme autorce, paní Lucii Válkové.

Takto je jedna z čističek vzduchu nainstalována v MŠ Patricie Lumumby 25.

Panu Martinu Válkovi patří díky za návrh workoutu Maluchy. Najdete ho na konci ulice a cvičí na něm děti i dospělí.
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ŠKOLÁCI ÚŘADOVALI V ROLÍCH ZASTUPITELŮ
Jaké to je býti zastupiteli nejlidnatějšího městského obvodu si před koncem školního roku vyzkoušelo devatenáct
žáků ZŠ z Jihu. V zasedací místnosti úřadu se účastnili simulovaného žákovského zastupitelstva.
První den věnovali interaktivnímu workshopu, kde se seznámili se základy fungování
politiky na komunální úrovni
a vedením debaty. Odpoledne zhlédli záznam skutečného
jednání zastupitelů obvodu,
které druhý den vyhodnocovali
a po rozdělení do čtyř ﬁktivních politických stran následně
zpracovali témata týkající se
Ostravy-Jihu. To nejdůležitější
proběhlo od 13 hodin, když samotné zasedání zastupitelstva
žáků zahájil a řídil starosta Martin Bednář.
Celou akci po oba dny pozorně sledovala místostarostka
pro školství Dagmar Hrabovská,
která se s místostarosty Zdeňkem Hűbnerem a Janem Dohnalem žákovského zastupitelstva
také účastnila: „Moc ráda jsem
přivítala na radnici zástupce
8. a 9. ročníků pěti škol. Seznámili se s komunální politikou, se

KALOUS UŠATÝ
VYVEDL MLADÉ
V BĚLSKÉM LESE

Simulované žákovské zastupitelstvo Jihu.
zpracovávali. Nerozpakovali se
oslovit úředníky obvodu a města
a zjistit si relevantní informace.
„My dospělí jsme vysoce ocenili
kultivovanost i věcnost vystupování našich mladých zastupitelů.
Každopádně mohu ujistit, že jejich náměty a podněty nezapadnou a budeme se snažit je uvést
v život. Pevně doufám, že budou

složením a s prací zastupitelstva
na Jihu. Probrali klady a zápory
obvodu a s pomocí některých
místostarostů si připravili k projednání a obhájení uskutečnění
čtyř projektů na simulované žákovské zastupitelstvo.“
Místostarostka byla mile překvapena, jak realisticky a s přehledem školáci svá témata

k politice přistupovat se znalostí
věcí a aktivně ovlivňovat dění
v obvodu. Osmnáct let totiž mnozí budou mít už za tři roky,“ doplnila místostarostka Hrabovská.
Přítomní žáci základních
škol Březinova, Šeříkova, Provaznická, E. Lukášové a Košaře
obdrželi i certiﬁkáty stvrzující
absolvování projektu a malý
dárek. Další simulované žákovské zastupitelstvo vzhledem
k pozitivnímu ohlasu z řad žáků
i učitelů plánuje obvod uspořádat příští rok. Program připravila organizace Agora CE, o. p. s.

Starosta vedl jednání jako ve
skutečnosti.

VÝTAHY DO TŘÍ DOMŮ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Markéta Langrová s tím, že přístup ke každému osobnímu výtahu vytvoří plocha ze zámkové
dlažby. Veřejná zakázka bude
obvod stát včetně DPH šest milionů korun.
Dokončená má být podle
smlouvy o dílo v listopadu.
„Při zdárném průběhu stavby
a kolaudace budou moci lidé
výtahy používat od prosince
letošního roku,“ dodala místostarostka.

Na chodbách samostatných
bytových domů s pečovatelskou
službou v ulicích Odborářská 68
a 74 a Horní 29 v Hrabůvce začali stavět výtahy. Kromě těchto
prací ﬁrma Cone – Stavitelství,
a. s., provádí i úpravy rozvodů
elektřiny, ústředního vytápění
a opravy přilehlých částí fasád.
„Jsem ráda, že se lidé konečně dočkají tolik potřebného výtahu pro bezbariérový přístup
do patra,“ řekla místostarostka

ZLATÝ STŘEDNÍK PRO JIŽNÍ LISTY
Na radnici nedávno zavolal
pan Václav z Bělského Lesa, aby
sdělil moc hezkou novinu – v koruně stromu za jeho domem se
totiž usídlil nádherný kalous ušatý.
„A není tam sám! Má dvě mladé,“
dodal nadšeně. Na sovičky dával
spolu s manželkou bedlivý pozor
až do chvíle, než se mláďata naučila létat a celá ušatá rodina odlétla.

níky v oblasti Public Relations,
veřejných vztahů. Přihlášené
práce hodnotily přes tři desítky
porotců, kteří patří mezi přední
odborníky marketingu, komunikace a oblasti PR. Členem každé
poroty byl i graﬁcký supervizor
a uchazečům o Zlaté středníky
se pak dostala cenná zpětná
vazba pro případné vylepšování
svých titulů.

Měsíčník našeho obvodu
uspěl v prestižní odborné soutěži, která hodnotí ﬁremní interní a externí média. A to v kategorii nejlepších časopisů a novin
vydávaných veřejnou a státní
správou. Jižní listy získaly ocenění Zlatý středník!
Soutěž byla vyhlášena již
posedmnácté profesní organizací PR Klub sdružující pracov-
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Zpravodaj městského obvodu Ostrava-Jih  www.ovajih.cz  facebook.com/mob.ovajih

JIH JE NEJLEPŠÍ ZADAVATEL ZAKÁZEK
V SADECH MLADÝCH SE BUDOU SÁZET STROMY
HLASUJTE O PROJEKTECH OBYVATEL JIHU

STRANA 3
STRANA 4
STRANY 20–27

SLAVNOSTI JIHU

SLAVNOSTI JIHU: DVOUDENNÍ PROGRAM PRO VŠECHNY
Bývalé fotbalové hřiště ve Svazácké ulici v Zábřehu žilo o víkendu 8. a 9. června Slavnostmi městského obvodu Ostrava-Jih. Na své si
v jejich bezplatném programu přišel snad každý. Pódium patřilo spolkům, dětem ze škol a školek i plejádě vystoupení s hlavními hvězdami
Jankem Ledeckým a Lucií Bílou. Byl zde představen také 4. ročník participativního rozpočtu Společně tvoříme Jih a veřejnost se setkala
s představiteli obvodu v čele s jeho starostou Martinem Bednářem. Atmosféru akce zachytil na fotograﬁích Jiří Urban.

Nechyběl herec Lukáš Pavlásek.

Zajímavá večerní
světelná show.

Z vystoupení Janka Ledeckého.

Publikum se opět dobře bavilo.

Už si žádali o program na příště.

Stánek obvodu na slavnostech.

Hlavní hvězdou byla
Lucie Bílá.

Ukázka kynologů městské policie.

Návštěvníkům přálo také počasí.
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FOLKLOR BEZ HRANIC SE ZASTAVÍ I U NÁS
Úterý 13. srpna bude dnem, kdy do obvodu opět dorazí festival Folklor bez hranic Ostrava. Ten proběhne v týdnu od 12. do
16. srpna a představí se na něm soubory nejen z našeho regionu a Česka, ale i Slovenska, Lotyšska, Slovinska či Ekvádoru.
„Tanečníci a hudebníci budou pět dní cestovat ostravskými obvody a v pátek na Slezskoostravském hradě festival
slavnostně ukončí závěrečným
koncertem. Samostatně tam
vystoupí mimo jiné také Cimbálová muzika Soláň,“ informovala
prezidentka festivalu Kateřina
Macečková.
Tato akce nezůstává na jednom místě a vydává se každý
den do jiného obvodu, protože
jedním z jejích hlavních cílů je
přiblížit folklor co nejširšímu
publiku. Účinkující se představí

Foto: Folklor bez hranic Ostrava
viceprezidentka festivalu Radana Pavlasová.
Folklor bez hranic se na Jihu
zastaví nejprve v 10.30 ve Sluníčku v Zábřehu a pak od 16.30
v Hrabůvce na prostranství
u kulturního zařízení K-Trio.
„Pokud by pršelo, program
přesuneme dovnitř do sálu

nejen při tradičních vystoupeních na náměstích, navštíví také
domovy pro seniory či zařízení
pro handicapované.
„Tanečníci letos nabídnou
program v domovech Sluníčko,
Slunečnice, Kamenec i v Centru
pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek,“ pokračovala

K-Tria,“ upozorňovaly organizátorky.
Festival se kromě Jihu objeví
také v Moravské Ostravě a Přívozu, Mariánských Horách a Hulvákách, Porubě, ve Slezské Ostravě a také na lázeňské kolonádě
v Klimkovicích. Ve foyer Nové
radnice bude v průběhu srpna
již tradičně nainstalována výstava fotograﬁí Wernera Ullmanna
z minulého festivalového ročníku.
„Záštitu nad akcí převzal primátor Tomáš Macura a jednotlivé
dny pak proběhnou pod záštitou
starostek a starostů obvodů, kterými putuje. Festival se uskuteční
díky podpoře statutárního města
Ostravy, Ministerstva kultury ČR
i městských obvodů Moravská
Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih,
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky a Ostrava-Poruba,“ doplnily
Macečková a Pavlasová.

STAROKATOLÍCI
V OPRAVENÉ KAPLI

SLAVNOSTNÍ PROMOCE SENIORŮ

Městem opravená kaple na
zábřežské ulici U Studia znovu
ožila. Pravidelně se v ní v neděli
scházejí ostravští věřící starokatolické církve. „Každý, kdo hledá autentické prožívání vztahu
s Bohem a lidmi okolo sebe, je
srdečně vítán,“ říká jáhen Kamil
Kozelský.
V kapli na ulici U Studia se
bohoslužby konají vždy v neděli
v 18 hodin. V té době je možné dohodnout s duchovním
modlitby a jiné úkony, jako jsou
svatby, návštěvy nemocných,
ale i žehnání domů a bytů. Starokatolická církev také pořádá
týdenní prázdninový pobyt,
kterého se mohou zúčastnit jak
jednotlivci, tak rodiny.

Neabsolvovali ji, jak by se
mohlo zdát, mladí lidé s kariérou před sebou, ale senioři. Proběhlo totiž slavnostní zakončení
studijního programu Univerzita
třetího věku, kterou organizovalo za podpory obvodu zdejší
kulturní zařízení.
„Dvouleté studium zájmového vzdělávání završilo třicet studentů. Byl to pro ně
okamžik, na který se těšili, ale
zároveň trochu litovali, že je
konec. Jak sami říkali, budou
jim scházet přátelé a spolužáci,
s nimiž opět prožívali mnoho
zajímavého, poznali novinky
z oblasti alternativní medicíny,
ekonomie, získali informace
o Evropské unii a v neposlední
řadě propadli kouzlu tvořivé
práce ve výtvarném ateliéru,“
informovala Ingrid Červeňová
z KZOJ.
V době, kdy senioři začínali
studium, se promoce zdála neskutečně daleko, ale dva roky
podle jejich slov utekly velmi

Interiér opravené kaple.

rychle. Promoce byla pro mnohé významným dnem plným
emocí a dojetí. Kdy také dospělé děti gratulovaly rodičům
k ukončení studia a kamarádi

nešetřili uznáním. „Velké pochvaly přicházely i od pedagogů, kteří konstatovali, že tak zapálené studenty běžně nemají,“
zakončila Červeňová.

PROGRAM STUDIA NEKONČÍ
Kulturní zařízení Ostrava-Jih ve spolupráci s British Institute of Management opět chystá pro seniory zajímavý studijní program Univerzita třetího věku s názvem
„Člověk a současný svět“. Přihlášky a informace jsou
na www.kulturajih.cz.
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AKTUÁLNĚ

VELOCIPEDISTÉ Z MORAVANU ZVOU
NA VÝSTAVU, JÍZDY, SRAZ I JUBILEUM
Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka
vytvořil s Kulturně sportovním spolkem Elegant výstavu
s názvem Fenomén cyklistika. K vidění je do 26. srpna
v Ostravském muzeu, které na přípravě expozice také
spolupracovalo.
„Návštěvníci se na osmnácti panelech dozvědí informace
o vývoji jízdního kola, počátcích cyklistiky v českých zemích
a zejména o vývoji tohoto sportovního odvětví v samotné Ostravě. Nechybí ani ukázky dřevěných kol z 20. a 60. let 19. století,
vysoké kolo z 80. let 19. století
a dvě kola vyrobená ve 30. letech minulého století v Ostravě. Expozice doplňují ukázky
součástek, svítilen, fotograﬁí,
kuriozit a dalších předmětů souvisejících s cyklistikou a jízdními

koly,“ uvádí Petr Lexa Přendík,
předseda Moravanu.
Spolek má za sebou červencovou recesní cyklojízdu v pyžamech z Hrabůvky přes Vítkovice
do centra Ostravy a zpět a už
oznámil termín další akce. „Večerní cyklojízda proběhne v pátek 16. srpna. Na trasu dlouhou
asi 25 kilometrů vyrazíme před
západem slunce potemnělými
částmi města na Landek a zpět
podél Ostravice. Sraz účastníků proběhne v 19 hodin u podchodu autobusové zastávky

Pyžamová cyklojízda Moravanu.
Benzina,“ zve na účast Ludmila
Janoušková, mluvčí Moravanu. Účast je podmíněna řádně
osvětleným jízdním kolem!
Velocipedisté z Hrabůvky
nesmí chybět ani na Srazu velocipedistů v Ostravě. Ten pořádá

Foto: Moravan, z. s.
v sobotu 31. srpna spřátelený
Klub českých velocipedistů
v Hrabové.
Na sobotu 14. září Moravan
připravuje jízdu sv. Kryštofa,
v rámci níž proběhne oslava
110 let od založení klubu.

KOLEČKO SPOJUJE, BENEFIČNÍ ZÁVOD NEJEN IN-LINE BRUSLAŘŮ
In-line park Sareza v Zábřehu na
ulici U Cementárny
bude 1. září hostit
zajímavou a dobročinnou akci. Jde
o beneﬁční jízdu Kolečko spojuje

vůbec nevadí. „Můžete se po 1200
metrů dlouhém okruhu sklouznout na koloběžce, vítáni jsou i vozíčkáři a handbikeři,“ vysvětlil.
Beneﬁční závod se pojede od
10 do 17 hodin v kategoriích dítě,

na podporu neziskové organizace
Mikasa věnující se autistům a mentálně handicapovaným lidem.
„Za každý ujetý kilometr získá
deset korun,“ řekl pořadatel Marek
Švajný. Pokud někdo neumí bruslit,

dospělý, dárce a tým. V doprovodném programu se představí
s workshopy neziskové organizace pomáhající znevýhodněným
i další spolky zaměřené na sport
a pohyb.

CYKLOJÍZDA NAPŘÍČ OBVODY
Třetí ročník cyklojízdy Léto
na kole vedl v sobotu 22. června z Hrabové přes Bělský les
do Staré Bělé, Krmelína, Nové
Bělé a Paskova. Zúčastnilo se
jí více než sto lidí včetně představitelů obvodů a měst ležících na trase.

„Byla to akce s přáteli a fanoušky cyklistiky. Dorazili skvělí
lidé a stejné bylo tentokrát i počasí,” pochvaloval si Martin Bednář, starosta Jihu. Místostarosta
našeho obvodu Zdeněk Hübner
nadnesl, že kolo považuje za
nejuniverzálnější dopravní prostředek: „Sám jsem si pořídil Stadiona z roku 1961, abych se stal
členem Klubu velocipedistů Moravan. Jeho heslem je: Kdo má
kolo, má křídla, má radost!“
Moravan zastupovalo šest
cyklistů včetně kronikáře obvodu Petra Přendíka. „Přijeli jsme
v dobovém oblečení a na kolech
vyráběných od 30. do počátku
60. let minulého století,“ uvedl
kronikář.
Účastníci dostali na výběr trasy dlouhé 15 nebo 26 kilometrů.
Na zastávkách je čekal zajímavý
a bohatý program.
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NÁZORY

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo 19. 6. 2019 Akční plán
koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Jaký
je váš názor na projekt sociálního bydlení v našem obvodu?
Markéta
Langrová,

Stanislav
Odstrčil,

Michal
Breškovec,

ANO 2011

Ostravak

Česká pirátská
strana

Odbor
bytového
a ostatního hospodářství spadá do mé gesce
již pátým rokem a mohu
ujistit, že se problematice bydlení občanů našeho obvodu, kteří
se ocitli v dlouhodobě nepříznivé sociální
situaci, věnujeme dlouhodobě. Na realizaci projektu magistrátu s názvem „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě
Ostrava“ jsme v období od ledna 2017 do
ledna 2019 dokonce vyčlenili nejvíce bytů
ze všech městských obvodů v Ostravě.
Jsou to téměř dvě třetiny požadovaných
bytů v rámci první fáze pilotního projektu,
přesně 59 ze 100. A to přesto, že počtem
obyvatel představujeme pouze jednu třetinu města Ostravy. Nicméně po ukončení
pilotního ověření jsme se rozhodli v projektu nepokračovat. Důvodem je prokazatelná skutečnost, že se v podmínkách
našeho obvodu projekt neosvědčil. Přibylo
stížností na soužití v domech, docházelo
k poškozování bytů a narůstání nákladů
na nezbytné opravy, v bytech opakovaně
bydleli jiní lidé, než kterým byl byt určen.
Náš obvod má v současnosti pro bytovou
politiku v sociální oblasti vyčleněnou téměř
jednu pětinu všech bytů v rámci spravovaného obecního domovního a bytového fondu městského obvodu Ostrava-Jih. Přesně
935 bytů z celkového počtu 5237, v rámci
kterých máme mimo jiné 438 bytů tzv. nízkonákladových pro seniory a mladé rodiny
s nezletilými dětmi, 333 bytů zvláštního
určení v domech s pečovatelskou službou
se dvěma odlehčovacími lůžky v bytových
domech na ulici Odborářské, 19 bytů pro
neziskový sektor v rámci realizace registrovaných sociálních služeb. V současné době
je připravován projekt 90 bytů v bytovém
seniorském domě na ul. Čujkovova, z nichž
některé budou bezbariérové. Dle mého názoru je třeba nadále vytvářet podmínky pro
bydlení občanů, kteří se ocitli v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, ale především
je třeba jít cestou, která ve spolupráci s odborem sociální péče i zapojenými organizacemi jako Charita Ostrava či Armáda spásy,
povede k odpovědnému a aktivnímu zapojení při řešení jejich životní situace, a to
nejen v rámci bytové politiky.

Můj názor na koncepci sociálního bydlení
není jednoznačný, ale
vraťme se do historie
a zkusme se zamyslet.
V listopadu 2017 schválili zastupitelé města
Ostravy koncepci sociálního bydlení. Z plánovaných 102 bytů v rámci celé Ostravy
musel náš obvod uvolnit z bytového fondu
nám svěřeného 60 bytových jednotek. Zamyšlení první, proč více než polovina sociálních bytů je umístěna v našem obvodě.
Během dvou let fungování koncepce jsou
v našem obvodě různé poznatky z užíváním sociálních bytů. Zhruba třetina bytů,
které byly vráceny nájemníky, musela být
opravována a některé byty byly, jemně řečeno, v žalostném stavu. Zřejmě se koncepci nemáme šanci vyhnout. V tom případě
by bylo nutné eliminovat výběr zájemců,
kteří devastují naše obecní byty. Kontrola
užívaní bytů ze strany magistrátu i našeho
odboru bytového hospodářství se mi jeví
jako nutnost.

Lucie
Foldynová,
KSČM
Prevence požáru je
jednodušší než hasit
rozpoutaný oheň. Podobné je to v oblasti
bydlení. Klíčový je systém včasné identiﬁkace osob ohrožených
sociálním bydlením. Myslím, že sociální
odbory a neziskové organizace by měly
v tomto směru co nejvíce spolupracovat,
aby zabránily úpadku rodin a jednotlivců
a ztrátě bydlení. Těžce zadlužené rodiny
s mnoha exekucemi jsou často v situaci,
kdy rodiče již pozbyli návyky a smysl pro
zodpovědnost, své dluhy neřeší a považují
sociální dávky za životní standard. Řešení
těchto situací je běh na dlouhou trať s velice nejistým výsledkem.

Projekt
sociálního
bydlení
podporujeme
a jsme velmi zklamáni
rozhodnutím rady našeho obvodu v něm nepokračovat. Přibývá
mladých rodin i seniorů, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách, např. ubytovnách,
nebo jim hrozí ztráta bydlení. Situace se
může s blížícím se zpomalením ekonomiky
dál zhoršovat. Nepomůže tomu ani připravovaný zákon ministryně Maláčové, který má
výrazně snížit možnost získání dávek a příspěvků na bydlení. Ani bezdoplatkové zóny,
prosazované radou, bez intenzivní sociální
práce nic nevyřeší, spíš daný stav zhorší.

Jan Dohnal,
ODS
Ostrava-Jih spravuje v rámci Ostravy největší bytový fond (přes
5000 bytů), přičemž
nabízíme asi 900 bytů
v různých režimech sníženého nájemného – pro zdravotně postižené, seniory či sociálně potřebné. Do budoucna chceme rozšířit nabídku důstojného
bydlení pro seniory zřízením minimálně jednoho nového domova s pečovatelskou službou. Není naší prioritou rozšiřovat počet
bytů, které bychom měli poskytnout zejména sociálně potřebným občanům v rámci
různých projektů jejich začleňování. Naopak
se budeme snažit nadále regulovat počty
obyvatel v ubytovnách a vytvářet lokality
s atraktivním bydlením.
Poznámka redakce:
Otázku jsme s týdenním předstihem
zaslali zástupcům všech politických stran
a hnutí, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih. Na této
straně najdete reakce těch stran, které nám
na otázku odpověděly.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO
Zveme občany na 5. zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 5. září
2019 od 13 hodin ve 4. patře budovy A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. I tentokrát bude zajištěn on-line přenos a záznam, který naleznete společně s reportážemi
z našeho obvodu na YouTube kanálu Městský obvod Ostrava-Jih.
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ZBLÍZKA

NÁDRAŽÍ NEMÁME, ŽELEZNIČNÍHO REKORDMANA ANO
Cestování vlakem. Pro někoho rutina, pro někoho koníček. Devětatřicetiletý Richard Sopuch z našeho obvodu je
držitelem rekordu v počtu ujetých kilometrů ve vlaku za 24 hodin na území České republiky.

Byla to výzva
Už jako kluka ho fascinovaly
vláčky a všechno spojené se železnicí. Vlakem cestuje často, na
výlety, někdy za prací. Nejčastěji však do Prahy. Pracuje jako
servisní technik. Ve volném čase
se věnuje komparznímu herectví a občas provázení turistů na
zájezdech. Inspirací pro zdolání
rekordu mu byl obyčejný článek
v časopise Českých drah, který
si přečetl cestou domů. První
pokus byl pečlivě a do detailu
naplánován, včetně přestupů
i doby zpoždění. „S kolegyní
Šárkou Červenkovou z Brna
jsme do celé akce zapojili i média. Pokus jsme zahájili ihned po
příchodu ze zaměstnání a nespali tak celých 44 hodin. Nebyli
jsme však úspěšní. Kvůli závadě
na lokomotivě nepřijel vlak ze
Slovenska a tím vše ztroskotalo,“ říká rekordman.

Druhý pokus
Richard Sopuch se nenechal
odradit. Týden nato znovu sedl
do vlaku. Tentokrát sám a bez
velkých příprav. Během cesty
sledoval on-line aktuální polohy
a zpoždění vlaků: „Vyhodnocoval
jsem možné přestupy tak, aby to
bylo pro mne výhodné. Přestupoval jsem celkem šestnáctkrát
a jel sedmnácti vlaky.“ Pokus za-

dě vlakem za 24 hodin v rámci České republiky. Hodnota
2252 kilometrů zajistila zápis do
České knihy rekordů.

S podporou
krevního centra

zajímavých lidí a dostával mnoho dotazů. Často se ptali, jestli
mne baví sedět 24 hodin ve vlaku, a já odpovídal, že stát bych
rozhodně nechtěl,“ dodává se
smíchem. „Z důvodu časového
presu jsem nenavštívil jedinou
nádražní restauraci.“
Tak trochu ironicky – bez
zpoždění, ale přesto velmi unavený, dorazil Richard Sopuch
7. května 2019 v 03:09 hodin
zpět do Bohumína. Stal se tak
novým držitelem rekordu v jíz-

hájil v Bohumíně, nejvíce kilometrů urazil na trati Ostrava - Praha
hl. nádraží. Podíval se i do Smíchova nebo Řevnic u Prahy. Jeho
základním vybavením byl chytrý
telefon, mapa a graﬁkon. „Bylo
to hektické, celý den na kolejích.
Přestupy, přebíhání z peronu na
peron. Den rychle ubíhal, nebyl
čas spát, koukat z okna. Svačiny a nápoje, které mi věnovali
partneři akce, rychle mizely. Bylo
veselo i smutno. Bylo to hodně
o emocích. Potkal jsem spoustu

Jako dlouholetý dárce krve
spojil svoji cestu s propagací
Krevního centra v Ostravě-Porubě: „Rozdával jsem cestujícím
letáčky a diskutoval s nimi. Měl
jsem dobrý pocit, protože můj
rekord měl i jiný smysl.“ Nezapomněl zmínit jeden ze zajímavých momentů cesty. Bylo to
náhodné setkání s primářkou
tohoto centra Zuzanou Čermákovou právě ve vlaku. Ta byla
jeho podporou upřímně potěšena a hned na místě si domluvili
další osobní setkání.
„Moje poděkování patří Českým dráhám, Českému rozhlasu
a všem lidem, kteří mne podporovali,“ uzavírá Richard Sopuch.
Jeho snem je procestovat vlakem celé Rusko. Žádný rekord,
tentokrát si výlet užít jako obyčejný cestující.

Připadáte si něčím výjimeční? Máte pocit, že
by váš či něčí příběh zaujal ostatní? Napište na:
jizni.listy@ovajih.cz.

ROAD CIRCUS – RYCHLÁ KOLA, SILNÉ MOTORY I KOUŘÍCÍ BOTY
Horní ulice mezi Dubinou
a Bělským Lesem bude v sobotu 14. září opět patřit rychlým
kolům, silným motorům a také
kouřícím botám kaskadéra Davida Bryknara, který se nechá
tahat elektromobilem. Proběhne další Road Circus.
„Loňská akce měla obrovský
úspěch, i díky tomu nás letos obvod opět podpořil a umožnil její
konání. Startovat se tentokrát
bude u patrových garáží a tím
pádem se most na ulici Vlasty
Vlasákové i jeho náspy stanou
přírodními tribunami,“ informo-

Kvaliﬁkace na večerní sprinty na Jihu.
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val Bryknar. Akce se bude konat
v jízdním pruhu směrem na Hrabůvku, který kvůli tomu uzavřou
od 9 hodin ráno.
Samotný program začne
okolo 16 hodin hudebním vystoupením. „Sprinty se pojedou
už ne v jedné, ale čtyřech kategoriích. Mezi jízdami se představí
kaskadéři Adam a Patrik Pešlovi,
veteránské tatrovky i driftovací auto jezdící smykem,“ zval
Bryknar, jenž na Road Circus
ohlásil pokus o vytvoření světového rekordu v jízdě za elektromobilem Jaguar I-Pace eTrophy.
www.ovajih.cz

ŠKOLY

CYKLOVÝLET RODIČŮ S DĚTMI A UČITELI
Za podpory obvodu pořádali
v ZŠ Provaznická 64 v Hrabůvce
volnočasové aktivity spočívající
i ve společném trávení víkendů
učitelů, žáků a jejich rodičů.
„Rodiče vítáni, to je nejen
značka, kterou jsme získali,
ale také skutečnost, že se rádi
potkáváme i mimo vyučování.
Několikrát během školního roku
jsme byli na společných výletech po vodě, na souši nebo na

Cyklojízda ZŠ Provaznická 64 po Valašsku. Foto: archiv školy
lobus jeho účastníky dopravil
do Velkých Karlovic, odkud už
musel šlapat do pedálů každý

kolech,“ informovala učitelka
Jana Boriková. Cyklovýlet se
konal před prázdninami, cyk-

TŘÍDA PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI ÚSPĚŠNĚ FUNGUJE SKORO ČTVRT STOLETÍ

Mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace, má na odloučeném pracovišti Klegova 4
v přízemí třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Fungují bezmála 25 let
a jsou součástí jejího života, a to
pod heslem „Každý svým tempem a přesto spolu!“.
Ve třídách jsou děti s tělesným postižením, mentálním
postižením, vadami řeči, PAS
– pásmem autistického spektra, nerovnoměrným psychomotorickým vývojem i jiným

ve vzdělávání odpovídajícím jejich zdravotnímu stavu. Ve třídě
s dětmi pracují speciální pedagožky a podporu jim poskytují
asistentky pedagoga.
Bližší informace zájemcům poskytne ředitelka školy
Jana Švédová, e-mail: reditelka@msadamusova.cz, telefon
595 782 584.

handicapem. Vyžadují systém
podpůrných opatření – úprav

CO NABÍZÍME?
• dostatek výukových materiálů a kompenzačních pomůcek – informační a komunikační technologie, výukový
software vhodný pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami, interaktivní tabuli,
dotykový počítač, tablet
• dětský ráj, rehabilitační místnost s kuličkovým bazénkem
a dalším nářadím a náčiním
• pro individuální péči slouží

dvě logopedické učebny se
zrcadly
• nábytkem dobře vybavený
interiér, terasu se vstupem
na zahradu
• poradenskou pomoc, odbornou konzultaci
• spolupráci se specializovaným poradenským zařízením
• účast na kulturních pořadech, vzdělávacích programech, výletech

sám. Cesta vedla do Valašského
Meziříčí po cyklostezce Bečva
a měřila celkem 61 kilometrů.
„Měla i zajímavé zastávky. Například na přehlídce mysliveckých trofejí nebo při hrách, které připravila paní vychovatelka
Helena Drahošová,“ uvedla Jana
Boriková.
V cíli ve valašskomeziříčském parku se nakonec rozdávaly malé odměny a diplomy.

CO VÍ KAPIČKA JÁRA

Foto: MŠ Mozartova
MŠ Mozartova v Zábřehu žila
projektem zaměřeným na problematiku vody s názvem Co ví
Kapička Jára. Děti se naučily, jak
šetřit s vodou, jak se k ní chovat
v přírodě, ale také čím může být
pro člověka nebezpečná.
V mateřské škole se konal
také Den vody. Děti s rodiči plnili zadané úkoly na stanovištích. Na výletech zavedl Kapička
Jára holky a kluky k Jistebnickým rybníkům, do Zoo Ostrava,
k řece Odře i studánce v Bělském lese.

OSM ŠKOL Z OBVODU SE ZAPOJILO
DO PROJEKTU PODPORUJÍCÍHO INKLUZI
ZŠ Březinova, Horymírova,
Kosmonautů 13, Chrjukinova,
Srbská, Šeříkova, F. Formana
a V. Košaře patřily mezi osmadvacet škol, které se přidaly do
projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě
Ostrava“.
Ten tři roky podporoval inkluzivní vzdělávání v základních
školách a koncem července dospěje k plánovanému závěru.

dagoga, sociálního pedagoga,
facilitátora, případně školního
asistenta a také koordinátora inkluze. „Ve chvíli, kdy ve
školách tito experti nepůsobí,
musí problémy vyplývající ze
změn spjatých s inkluzí řešit
členové učitelského sboru. A ti
na ně mnohdy nejsou příliš
připravení. Odborníci se tedy
věnují nejen péči o děti, ale
pomáhají i učitelům v řešení

„Zřizováním školních poradenských pracovišť a dalším vzděláváním pedagogů zvyšoval připravenost ZŠ na práci se žáky
ohrožovanými školním neúspěchem, hlavně dětmi ze socioekonomicky znevýhodněného
a kulturně odlišného prostředí,“
řekla projektová manažerka
Pavlína Poledníková.
Ve školách vznikly pozice
psychologa, speciálního pe-
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nových a obtížných situací,“
řekla projektová manažerka
Poledníková.
Město se již nyní věnuje přípravě navazujícího projektu
s názvem Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě
Ostrava III. Ten by měl od počátku školního roku 2019/2020
zajistit navazující péči o děti
a v neposlední řadě také potřebnou pomoc základním školám.

ŠKOLY

ABECEDA PENĚZ UČILA DĚTI ZACHÁZET S FINANCEMI
Učíme školáky o penězích tak, že je to baví! To byl slogan projektu České spořitelny zaměřeného na ﬁnanční gramotnost, jehož se na Jihu účastnili žáci 4. C a 5. B ze ZŠ B. Dvorského v Bělském Lese.
Abeceda peněz začala návštěvou pracovnice ze spořitelny ve třídách. „Prozradila informace ze světa ﬁnancí a dala
žákům úkol vytvořit výrobky za
peníze vypůjčené od spořitelny
a se ziskem je prodat na jarmarku. Půjčka peněz byla stvrzena
smlouvou, kterou si žáci museli
podrobně prostudovat a zhodnotit její výhodnost pro jejich
záměr,“ vysvětlovaly třídní učitelky Lenka Šnapková a Irena
Golgová.
Děti vytvořily ﬁktivní ﬁrmy, 4. C
byli Šikulové.cz, 5. D zase Dvorské
sovy. „Jmenovaly si ředitele i pokladníky, kteří vedli účetní knihy,
a stanovili cíle, na co vydělané peníze použijí. Obě třídy se rozhodly
přispět částí utržených peněz na
charitu a zbytkem ﬁnancovat na

Žákovský jarmark v Hrabůvce.

Foto: ZŠ B. Dvorského
na jarmarku u polikliniky a v pobočce České spořitelny na Horní
ulici v Hrabůvce. Stánkový prodej
žáci doplnili dramatickým a pěveckým vystoupením.
„Děti se projevily jako rození
obchodníci, lákaly kolemjdoucí

konci školního roku výlet a rozlučkový večírek,“ uvedly učitelky.
Firmy obou tříd asi měsíc a půl
vyráběly. Vznikly krásně barevné
květináče, potištěná trička, klíčenky, drátkované skleničky a řada
dalších výrobků. Vše se prodávalo

OPRAVILI BAZÉNEK NA ZAHRADĚ ŠKOLKY
„Když jsem vybírala tuto
školku, byl jedním z důvodů právě bazén. Je super přijít pro malou a vidět, jak si užívá letních
radovánek. Já tuto možnost neměla a jsem moc ráda, že to má
Anička jinak,“ reagovala jedna
z maminek na rekonstruovaný
bazén na zahradě výškovické
MŠ Staňkova.
Školka disponuje krásnou
a rozlehlou zahradou s herními prvky, k nimž patří i prostor

pro letní osvěžení dětí. „Vloni
si ovšem bazénu nemohly užít,
neboť byl poškozen a koupání v něm nebylo možné. Po
jednáních s odborem školství
a kultury na úřadě došlo letos
ke vzájemné dohodě a bazén se
dočkal opravy. Provedla ji ﬁrma
Vivo Exclusive, s. r. o. Ocení ho
jistě i děti z jiných školek, které
budou u nás pobývat o prázdninách,“ uvedla ředitelka MŠ Staňkova Šárka Beranová.

Bazén před rekonstrukcí a po ní.
Foto: MŠ Staňkova

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ S KOVBOJEM
Tak probíhalo na hřišti ZŠ a MŠ
Mitušova 8 v Hrabůvce loučení se
školním rokem 2018/2019. Bylo ve
westernovém duchu i s kovbojem.
Děti procházely také symbolickou
branou s nápisem „Škola“.
„V krásném slunečním odpoledni se sešlo velké množství dětí
a jejich rodičů. I pro ostatní žáky
školy byly v areálu připravena stanoviště s úkoly, například skákání
v pytli, řešení hlavolamů, jízda obratnosti na koloběžce, vedení míče
na branku a další. Za správně splněný úkol děti dostaly potvrzení

Soutěže dětí s kovbojem.

Foto: ZŠ a MŠ Mitušova

do soutěžní tabulky. S vyplněnou
kartičkou si přišly pro sladkou od-

měnu,“ popsala Marie Sikorová ze
ZŠ a MŠ Mitušova.
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i megafonem. Za své zboží nakonec utržily nad očekávání velké
množství peněz, které jim bude
na jejich předpokládané výdaje
bohatě stačit. Velká práce, kterou
jsme s projektem měli, se určitě
vyplatila. Dětem se to moc líbilo
a skutečně se o věcech ﬁnancí
a obchodu mnoho dověděly,“
shodly se učitelky.
„Rád bych poděkoval odboru dopravy a komunálních služeb a odboru ﬁnancí a rozpočtu Úřadu městského obvodu
Ostrava-Jih za rychlé a vstřícné
jednání a povolení této akce na
půdě obvodu. Můj dík patří samozřejmě i dětem obou tříd, jejich učitelkám a rodičům za realizaci tohoto skvělého projektu,“
dodal ředitel ZŠ B. Dvorského
Miloš Kosík.

OLYMPIJSKÝ
VÍCEBOJ VYNESL
ŠKOLE PENÍZE NA
SPORTOVNÍ VYBAVENÍ
Skvělý úspěch výuky tělesné výchovy v ZŠ B. Dvorského i všech zúčastněných! Ve
čtvrtek 13. června v Hop Aréně
v Praze zástupci školy převzali
výhru v projektu Sazka Olympijský víceboj – poukaz na sportovní vybavení v hodnotě 40 tisíc korun.
Za ně pořídí škola v Bělském
Lese například míče, dresy, činky, cvičební podložky, ale i dražší věci, jako koloběžky či kolečkové brusle. Na peněžní výhru
dosáhlo v této soutěži pouze
pětatřicet škol z celé České republiky.
„Mezi nejlepší jsme se dostali
díky tomu, že do akce jsme zapojili co možná nejvyšší počet
dětí. Na prvním stupni jsme
uspořádali sportovní dny, žáci
druhého stupně plnili disciplíny
víceboje v rámci hodin tělesné
výchovy,“ uvedla učitelka Renata Adamíková, která s kolegy
tělocvikáři projekt ve škole realizovala.
www.ovajih.cz

Z OBVODU

VYDAŘENÝ SPORTOVNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na pět stovek spokojených návštěvníků mělo Sportovní centrum CDU Sport ve Výškovicích na červnovém dni otevřených dveří. Ti ocenili nabídku aktivit areálu – lezeckou stěnu, hřiště a kurty na tenis, nohejbal, plážový volejbal, squash,
minikopanou, miniﬂorbal, badminton či ﬁnskou saunu a solnou jeskyni – ale také jeho vzhled po rekonstrukci.
„Při odchodu dostávaly nejen děti za
hrací karty s potvrzenými výsledky připravených soutěží, ale také malé dárky od radnice v podobě sportovních batůžků, propisek, sladkostí či bavlněných tašek,“ uvedla
za obvod jeho mluvčí Gabriela Gödelová.
Nejbližší akce pro veřejnost v hale CDU
Sport proběhne v sobotu 10. srpna, a to turnaj
v beachvolejbale pro neregistrované hráčky
a hráče. Startovné pro soutěžící pár je 300 korun, v ceně je občerstvení s iontovým nápojem
i možnost využití dalších sportovišť. Hraje se
systémem každý s každým a vyhodnoceni budou tři nejlepší. Začátek je v 10 hodin.
Všechny informace o CDU Sport jsou na
webu www.cdusport.cz.

HUDEBNÍ ODPOLEDNE ZDARMA
Úřad našeho obvodu pořádá
pro občany Hudební odpoledne
ve venkovním areálu Lesní školy.
„Vstupné je zdarma,“ zve Barbo-

MALÝ KARATISTA Z JIHU
ZÍSKAL SVĚTOVÝ BRONZ

ra Golová z radnice s tím, že akce
se koná přímo v sídle společnosti
Ostravské městské lesy a zeleň
v ulici Ant. Brože 2 v Zábřehu.
V úterý 20. srpna zde od 16 do
17.30 koncertuje soubor Mentallica fungující pod hlavičkou neziskovky Naděje pro všechny. Ve
čtvrtek 22. srpna vystoupí ve stejném čase kapela Proskovjanka.

Dominik Trubianský, kterému je jedenáct let a trénuje na ZŠ Provaznická v našem v obvodě, získal na červencovém mistrovství světa
Shotokan Karate (SKIF) v Hradci Králové bronzovou medaili. Porazil
soupeře z Kazachstánu, Maďarska a Ruska. „Nastoupil v kategorii
chlapců kata do 12 let a pro národní tým ČR, který skončil celkově
osmý, otevřel svým bronzem skóre,“ chválil Dominika jeho trenér Jakub Škoda z ostravského Shohokan Karate Klubu ATTFIS.

TERAPEUTI RENARKONU
NABÍZEJÍ SVOU POMOC
Situace, kdy do života dítěte
zasáhnou drogy, bývá pro jeho
rodiče noční můrou, při které
tápou. Kam se obrátit a s kým
se poradit? Pomoc nabízí Terapeutické centrum Renarkon!
Návštěva centra a rozhovor
s pracovníkem může pomoci vyvarovat se příliš rychlého
nastavení opatření, jako testy
na přítomnost drog či omezení

a izolace v pobytových programech. Při intenzivním zapojení
celé rodiny i obecně blízkého
okolí dítěte, včetně kamarádů,
můžeme v terapeutickém programu lépe rozpoznat a najít
možnosti, které by bylo užitečné vyzkoušet, ještě předtím, než
přijdou na řadu tvrdá opatření.
Markéta Slivková, Jan Horák
(Terapeutické centrum Renarkon)

Bronzový karatista z Jihu (vpravo).

VÝCHOVNÝ ÚSTAV V HRABŮVCE
FUNGUJE PĚTADVACÁTÝM ROKEM
O 1451 chlapců a dívek, jimž
byla soudně nařízena ústavní
výchova či uložena ochranná výchova, se staral Výchovný ústav
Ostrava-Hrabůvka. Ten pečuje
o svěřené děti a připravuje je na
život v dospělosti už pětadvacátým rokem.
„Zajišťujeme rovněž psychosociální podporu a rodinnou
mediaci, spolupracujeme s univerzitou a mnoha institucemi
i neziskovým sektorem. Vyko-

MANUÁL NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE V CENTRU
• otevřeno je od pondělí do neděle, ve všední dny 7.30 až
19.30, o víkendu 8.00 až 16.00, sídlí na adrese Stojanovo náměstí 1, Ostrava - Mariánské Hory
• pro první setkání se doporučuje nejdříve telefonický nebo e-mailový kontakt, telefon 595 782 122, 724 154 239, e-mail: poradna@renarkon.cz. (v případě vytíženosti a právě probíhajících konzultací
s klienty reaguje na telefonáty a e-maily později, ještě týž den)
• první osobní kontakt probíhá s kvaliﬁkovaným terapeutem
v neformálním prostředí terapeutického centra, nevyžaduje
se žádný doklad totožnosti ani se neuchovávají osobní údaje
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návají u nás praxe, stáže a náslechy studenti vysokých i vyšších odborných škol. Na trhu
práce jsme vytvořili více než sto
pracovních míst,“ hodnotí ředitel Pavel Nemynář.
Ústav má kromě oddělení
v Hrabůvce i tréninkový byt v Porubě a také odloučené pracoviště v Polance nad Odrou i Frýdku-Místku – ty jsou pro chlapce,
respektive dívky s diagnostikovanou extrémní poruchou chování.

SPORT

CHARLOTTE, NOVÁ HÁZENKÁŘSKÁ HVĚZDA
Na žádné sportovní akci mladých
házenkářek z našeho obvodu v rámci Moravian Handball Academy nechybí nadějná Charlotte Cholevová.
Sedmnáctiletá studentka Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových
v Zábřehu je svým příkladným přístupem
k tréninku vzorem mladším házenkářkám,
výkony v zápasech si získává stále více
fanoušků a pomyslné body získává i za
výpomoc na školních turnajích v rámci
projektu Pryč s nudou, pojďme hrát házenou, ať jako rozhodčí, či pomocnice u nejmenších.
„Ostrostřelkyně má v minulé sezoně
odehráno na 70 utkání se 650 brankami
vstřelenými v ligových i přípravných zápasech. Charlotte se stala naším hlavním pilířem při zisku prvního místa 2. ligy staršího
dorostu, jenž vybojoval postup do 1. celore-

Charlotte v akci.

Foto: Házená Hrabůvka-Zábřeh

publikové ligy. Zároveň je držitelkou bronzové medaile za třetí místo v první lize mlad-

PATŘÍ K NEJLEPŠÍM V REPUBLICE
Ostravská ženská házená se již několik let drží na nejvyšší úrovni. Je dobrou startovací
pozicí pro naši nejmenší mládež, která může v příštích letech hodně promluvit do dění
české vrcholové házené. Platí to i pro děvčata z oddílu Hrabůvka-Zábřeh.
Házenkářky z Jihu svou kvalitu prokázaly v již ukončené sezóně 2018/2019. Mají za sebou
dvě první místa ze 2. ligy mladšího dorostu a celorepublikové ligy staršího dorostu. Dále
první místo na turnaji o pohár primátora města Ostravy a druhé místo na mezinárodním
turnaji v Hodoníně, za účasti evropské špičky z litevského Vilniusu, německého Frankfurtu,
maďarského Erdu či slovenské Šaĺi. Starší žačky pak ještě ohromily mládežnickou Evropu
u polského Baltu, odkud si dovezly krásné druhé místo v konkurenci polských, německých
a ruských sportovních center.
Pro příští sezonu je jejich cílem upevnění pozice nejlepšího mládežnického oddílu na
Moravě. Tréninky všech družstev probíhají v letním období na Plavecké 5 v Hrabůvce,
v zimě ve sportovním centru Dubina a sportovní hale na Moravské 2 ve Vítkovicích, vždy
v časech od 16 do 19.30 hod.
Tomáš Bárta, metodik oddílů

ších dorostenek,“ informoval Tomáš Bárta,
hlavní trenér Házené Hrabůvka-Zábřeh.
Svými výkony oslovila Charlotte také interligovou Porubu, která jí umožnila dopolední tréninky v dospělé interligové házené.
„Nová naděje samozřejmě pravidelně reprezentuje. Sportovně už navštívila Maďarsko, Rumunsko, Švédsko či Ázerbájdžán
a měla možnost změřit síly s vrstevnicemi
z Nizozemska, Norska, Itálie a Španělska.
Samozřejmou přípravou byly i zápasy se
Slovenkami. V reprezentaci má Charlotte
na svém kontě již víc jak 40 branek,“ popisoval hlavní trenér.
Zdůraznil také, že i přes sportovní nabídky ze seniorských týmů v nejvyšších soutěžích nejen od nás, ale i z ciziny, je Charlotte
Cholevová stále skromnou a pokornou hráčkou, která trpělivě a svědomitě pracuje.

VYNIKAJÍCÍ AEROBIKOVÁ SEZONA
Dvanáctkrát zlato, čtrnáctkrát stříbro, devatenáctkrát bronz a sedmnáctkrát
„brambora“. Tak si v soutěžích Fisaf.cz, Mistry s Mistry, Aerobic tour a Mía Festival vedl
zábřežský Aerobik klub Ostrava.
„Máme za sebou úspěšnou sezonu! Letos
trenéři připravili padesát pět závodníků na
soutěže různých výkonnostních úrovní. Aerobik klub Ostrava se věnuje přípravě ﬁtness
týmu, aerobic team show a sportovnímu
aerobiku,“ uvedla zakladatelka a prezidentka
spolku a hlavní trenérka Jiřina Kračmarová.
Za skvělou reprezentaci klubu, obvodu
i města poděkovala všem dětem i trenérkám Martině Dragounové, Veronice Segetové, Magdaléně Tomášové, Karolíně Zastkové
a Karolíně Bartošové.
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DIAMANTOVÁ SVATBA MANŽELŮ BAAROVÝCH
„Když přísaha naše srdce
spojí a tichá píseň z chóru zanotí, my navždy zůstaneme
svoji, Ty moje a já Tvůj až do
smrti!“ S citátem od barokního
španělského básníka Lope de
Vegy se 4. července 1959 stali
manžely Petr a Věra Baarovi.
Šedesát let nato si svůj slib připomněli diamantovou svatbou
v obřadní síni radnice Jihu, obvodu, kde žijí.
Paní Věra se narodila v roce
1937, vystudovala zdravotnickou školu s maturitou a pracovala 36 let jako vedoucí sestra
závodních jeslí VŽ v Hrabůvce.
Pan Petr se narodil v roce 1936,

absolvoval vyšší průmyslovou
školu strojní a nastoupil jako

konstruktér do Vítkovických
železáren, kde strávil plných

46 let. Oba pocházejí z Mariánských Hor.
Seznámení slečny Věry
a pana Petra se datuje do jejich
16 a 17 let. Prožili spolu studentská léta, taneční a dvouleté
odloučení při výkonu vojenské
služby. Po šesti letech známosti se vzali. Baarovi dokázali
uchovat navzájem velmi krásný
vztah, plný respektu, pochopení a úcty.
Celou dobu soužití neřešili
krizi. Jejich společným koníčkem byl sport a celoroční aktivity. S láskou vychovali dva
syny a jejich život obohatilo pět
vnoučat.

BORDOVŠTÍ SE BRALI PŘED PŮLSTOLETÍM
Báňské projekty a od roku 1990
pak podnikal.
Pan Jiří se seznámil s paní
Vandou v roce 1964 na chatě v Beskydech. Oba byli ještě studenti, z pohledu rodičů
nezajištěni pro život. Po celou
dobu studií udržovali přátelský
vztah, který přešel ve vzájemnou lásku a v červenci 1969 se
brali na radnici Ostravy a v kostele v Přívoze.
V roce 1970 se rodina rozrostla o dceru Sylvu a o tři roky
později o syna Jiřího. Radují se
ze šestadvacetiletého vnuka

jí na společnou cestu životem
opravdu z lásky, kde si vzájemně pomáhají, váží si a ctí jeden
druhého, dokáží pak vytvořit
harmonické rodinné prostředí,“
gratulovala jim místostarostka
Hana Tichánková.
Paní Vanda se narodila
v roce 1949, vystudovala zdravotnickou školu, v oboru pracovala do důchodového věku.
Pan Jiří se narodil v roce 1947,
vyučil se v elektrotechnickém
oboru a pokračoval na SPŠ ve
Vítkovicích. Nastoupil do OKD,
po pěti letech přešel do OKD

Nejprve při zájezdu pro seniory na chorvatský poloostrov
Čiovo si za přítomnosti ostatních účastníků opět Vanda a Jiří
Bordovští řekli své ano! Pak tak
učinili i v obřadní síni obvodu,
oslavili padesát let manželství,
zlatou svatbu.
„Nebyla to jen procházka
růžovým sadem, ale všechny problémy, co život s sebou
přinesl, jste ustáli. Bylo k tomu
třeba hodně lásky, tolerance
i odpouštění. Toto manželství je
i po půl století letech důkazem,
že tam, kde se dva lidé vydáva-

Daniela a vnuček Kristýnky
a Amálky, devítiletých dvojčat.

JUBILANTI – ČERVEN
„Věk je v mysli, nikoli v srdci. Odhodláním můžeme rozbít bariéru věku a vrátit se ke svému dětskému srdci,
které každým okamžikem rozkvétá.“
Sri Chinmoy (1931–2007), indický spisovatel a guru
Marie Dočkalová . .
Alexej Dvořáček . .
Olga Ziembinská . .
Františka Zachová . .
Helena Souklalová . .
Božena Horáková . .
Hildegarda Černá . .
Jiřinka Gelnarová . .
Alžběta Prokopová .
Alfréd Fischer . . .
Věra Hlubková . . .
Věra Zimmermannová
Václav Mleko . . .
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Dagmar Šostá .
Věra Takácsová .
Sylvie Janíková .
Jan Sajaš . . .
Ján Gavulič . .
Bronislav Klíma .
Marie Šebestová
Vlastimil Vacula.
Pavlína Morská .
Ludmila Sroková
Jaroslav Včíslo .
Viliam Bársony .
Jarmila Poloková
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Ladislav Ondráček .
Rudolf Elbl . . .
Jan Pleskač . . .
Anna Košutová . .
Heinz Kosub . . .
Ladislav Liberda .
Vladislav Ouda . .
Božena Šimáková .
Eduard Gulowatý .
Věra Laryšová . .
Veronika Ciesaríková
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103 LET S ÚSMĚVEM NA TVÁŘI
Vzácné životní jubileum let oslavila Marie Dočekalová, dožila se 103 let! Spolu s Janem
Gomolou, který je stejný ročník narození, patří k nejstarším obyvatelům obvodu.
Na setkání pořádaném pravidelně co měsíc radnicí
pro jubilanty od osmdesáti let paní Marie s úsměvem
přítomným děkovala za dárky a jejich přání pevného
zdraví, optimismu, radosti ze života i smyslu pro humor.
Na přání si jubilantka nechala zahrát harmonikářem Bohumilem Rončkou oblíbenou písničku
„Až bílé konvalinky vzkvetou, já přijdu s kytičkou
za Tebou“. S potěšením se v K-Triu v Hrabůvce setkala také se svou bývalou spolupracovnicí, vrchní
sestrou Vítkovické nemocnice, která rovněž přijala
pozvání radnice na oslavu narozenin.
Paní Marie se narodila v Ostravě, dlouho žila
s vnukem Alešem v rodinném domě a nyní, od své
stovky, bydlí v Domově pro seniory Sluníčko.

POSLEDNÍ VZPOMÍNKY
letech žili oba v Hrabůvce. Vloni
slavili 75 let společného života,
tzv. nebeskou svatbu. Letošní
76. výročí bylo pojmenováno jako
„Svatba Galasových“.
 V hlubokém zármutku oznamujeme všem známým a přátelům, že nás dne 22. května 2019
navždy opustil milovaný Gordon
Alvin Kidder z Kanady. Pietní akt
29. března 2019 u Památníku letců
RAF v Hrabůvce se tak stal jeho
poslední vzpomínkou a projevem
úcty ke svému strýci nadporučíku
Gordonu Arturu Kidderovi.
Děkujeme za dar poznání pana
Gordona Alvina Kiddera, za jeho

 Obdivuhodný, ve městě Ostrava nejdéle trvající manželský svazek Galasových ukončil
v květnu skon pana Františka.
Bylo mu 99 let. Se svou manželkou Jarmilou se bral 6. března
1943 v Čeladné a v posledních

laskavost a nekonečnou míru přátelství, kterou nám projevoval.
Zůstane navždy v naší mysli
a v našem srdci.
Za Československou obec legionářskou, Jednota Ostrava 2,
Marie Anna Davidová

APLIKACE
EUROKLÍČENKA
POMÁHÁ
Aplikace, která poradí, jak najít bezbariérová zařízení – toalety, výtahy i přebalovací pultíky –
je k dispozici pro chytré telefony
s platformami Android a iOS ke
stažení v App Store a Google
Play. Jmenuje se Euroklíčenka
a vznikla ve spolupráci spolku
Síť pro rodinu a studentů Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity.
„Navádí k zařízením opatřeným eurozámkem, která jsou
dostupná pomocí euroklíčů. Ty
mají k dispozici lidé se sníženou schopností pohybu, tedy
osoby s handicapem, a také rodiče s dětmi do tří let. Euroklíče
je možné získat u Národní rady
osob se zdravotním postižením
nebo u nás,“ řekla koordinátorka
Sítě pro rodinu pro Moravskoslezský kraj Lenka Polášková.
Celkově byl podle ní vývoj
rychlý, dařilo se zapracovávat
všechny možné podněty a studenti projektem i sami žili, přicházeli s jeho vylepšováním.
Euroklíčenku vytvořili studenti na katedře informatiky a počítačů. „Na tom všem bylo dobré,
že to nebyla jen teorie, ale mohli
jsme vytvořit něco pro praxi,
co třeba může pomáhat lidem.
A navíc i s využitím nových technologií,“ doplnil student oboru
informační systémy Jiří Pelleš.

JUBILANTI – ČERVENEC
Vlasta Buroňová .
Klára Demlová . .
Jarmila Janovská .
Alice Radová . .
Vlastimil Perger. .
Milouš Lahuta . .
Eliška Marková . .
Oldřich Flegr . .
Štefania Součková .
Růžena Garbienová
Anna Kaděrová . .
Marie Pastrňáková .
Vladimír Raclavský.
Božena Kopřivová .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

100 let
. 95 let
. 94 let
. 93 let
. 92 let
. 92 let
. 91 let
. 91 let
. 90 let
. 90 let
. 90 let
. 90 let
. 90 let
. 90 let

Bedřich Vychodil .
Radomír Dobeš . .
Ludmila Malinská .
Vlasta Skupníková .
Anna Baculiaková .
Bohumil Bittner. .
Božena Exnerová .
Josef Sumera . .
Luděk Miler . . .
Jarmila Borovcová .
Anna Váňová . .
Janka Hofríková .
Miroslav Zapalač .
Olga Česlíková . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Agnesa Hanáková . .
Vlasta Žemlová . . .
Drahomíra Petrašková
Milan Endryáš . . .
Marie Kučerová . . .
Kristina Brandýsová .
Slavomír Gajdečka . .
Anna Tomaškovičová .
Jaroslav Lysek . . .
Wilfried Dejmek . .
Jozef Frolo . . . .
Eva Štěchová . . .
Marie Gniadková . .
František Mertl . . .

.
.
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.
.
.
.
.
.
.

.
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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
80 let
80 let
80 let

www.ovajih.cz
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ŘEZNICTVÍ, ZAHRADY, PAPÍRNY,
PLAVBA, TO VŠE SI UŽÍVALI SENIOŘI
Dotační program na podporu zdravého stárnutí
v našem kraji pro rok 2019
pamatoval na poznávací
zájezdy seniorů z obvodu.
Měly široký záběr.

Senioři z Jihu u Baťova kanálu.
Dubnový výlet do Valašského Meziřící zahrnoval návštěvu
Muzea řeznictví MP Krásno, kde
se jeho účastníci dozvěděli vše
o historii a současnosti průmyslového zpracovávání masa
v tomto podniku, a to i s ﬁlmovou projekcí. Dalším zajímavým
místem, jež navštívili, byl zámek
Žerotínů představující jednu
z dominant města.
V květnu se odjíždělo do jihomoravské Lednice. Zde byla
zajištěna prohlídka zámku Lednice, která je součástí Lednic-

proplouvalo plavební komorou.
Odpolední směrem do Babic
s malebnými úseky Baťova ka-

ko-valtického areálu. Součástí
byla také prohlídka skleníků
s výstavou Krajinou zahrad. Senioři využili možnost procházky
rozsáhlým zámeckým parkem,
kde se nachází mnoho druhů
vzácných dřevin, rybníků a pozoruhodných staveb.
Koncem května a pak i ve
druhé dekádě června směřovali
senioři z Jihu do přístaviště Na
Rejdě ve Spytihněvu, odkud se
plavili lodí Morava. Absolvovali
dvě plavby. Dopolední do Napajedel po řece Moravě, kdy se

nálu. Rovněž se seznámili se
zajímavým okolím i technickými
údaji výletní lodě Morava.
Další červnový zájezd se
uskutečnil do obce Velké Losiny,
kde senioři navštívili zámek Velké Losiny, známý také čarodějnickými procesy, které v okolí
probíhaly v letech 1678–1696.
Prohlídku s výkladem absolvovali dopoledne a odpoledne
navštívil Muzeum papíru, které
je unikátním areálem a v roce
2001 bylo prohlášeno za národní technickou památku.

PODĚKOVÁNÍ ÚČASTNICE ZÁJEZDU
Ráj pro seniory se nazýval projekt dotovaný Moravskoslezským krajem, díky kterému členové Klubu seniorů č. 2 Odborářská z Hrabůvky vyrazili na zájezd. „Výlet na Baťův kanál byl
pro mnohé z nás ve zralém věku uskutečněný sen. Přestože
bylo 11. června velmi teplo, všichni jsme to zvládli. Na lodi byla
vstřícná pohodová ženská posádka, která nás seznámila s historií Baťova kanálu,“ psala vedoucí klubu Helena Honyšová.
Jménem členů poděkovala i vedoucí sociálního odboru Lindě
Novákové Palaté a sociálnímu pracovníkovi Erikovi Hurtukovi
za celodenní starostlivost o účastníky výletu.

AKČNÍ OBYVATELÉ DOMOVA KORÝTKO
Ať už koncertování na veřejnosti, anebo měření sil ve sportovních disciplínách, senioři ze
zábřežského Domova Korýtko se
nezalekli a šli do toho.
„Na letošní Slavnosti Jihu se
obzvlášť těšili. Nacvičili si se žáky
ZŠ a MŠ Březinova pásmo písniček za doprovodu kytary, na níž
hrála paní učitelka. Zpívání mají
naši senioři v malíčku, ale tréma
přece jen byla. Co když zapomenou slova anebo se netrefí
do melodie? Zbytečné starosti!
Po počátečních nesnázích s dopravou stanuli na pódiu a už jim
patřil svět. Zazněly první akordy

Kuželkoví reprezentanti.

kové a Drahomíře Janulkové,“
uvedla Menšíková. V jednotlivcích vyhráli první i druhé místo
senior a seniorka ze Slunečnice
a třetí skončil senior ze Sluníčka.
I nejlepší hráči byli ze Slunečnice,
paní, která shodila v jednom kole
čtrnáct kuželek, a pán, který dokázal shodit ještě o dvě více.

Z vystoupení Lidé Lidem.
akci mezi domovy seniorů – kuželkovém turnaji. Ten proběhl
přímo na terase Korýtka a kromě
jeho reprezentantů a reprezentantek se představili zástupci
z ostravských domovů Slunečnice, Sluníčko, Čujkovova, Kamenec i sv. Václav a podobných
zařízení v Odrách a Vítkově.
První v týmech se umístilo
Sluníčko, druhá byla Slunečnice
a na třetím místě Korýtko. „Jsme
velice rádi a děkujeme našim
skvělým reprezentantům, a to
Josefu Horáčkovi, Věře Vašťá-

a všichni zpívali, jako by v životě
nic jiného nedělali,“ popisovala
Anna Fischerová z Korýtka.
A aby toho nebylo málo, zazpívali senioři také na akci Lidé Lidem
v Komenského sadech v centru
města, kterou zorganizoval Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Magistrátu města Ostravy. „Počasí
všem přálo a naši senioři se žáky
opět sklidili potlesk a skandování
přihlížejících. Z očí skanuly i slzy
dojetí,“ uvedla Fischerová.
Její kolegyně Šárka Menšíková zase informovala o tradiční
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CVIČENÍ
PRO SENIORY
Do Domova Korýtko si senioři z okolí mohou přijít
i zacvičit pod odborným
vedením lektorů, a to každé
úterý od 14 do 15 hodin (cvičení s míčem – overballem)
a středu od 14 do 15 hodin
(lekce jógy). Je to zdarma!
Projekt „Cvičením ke zdraví“ je ﬁnancován z Programu na podporu zdravého
stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2019.

SOCIÁLNÍ OBLAST

SEMINÁŘ K PEČOVÁNÍ O BLÍZKÉHO
Charita Ostrava v rámci své hospicové poradny nabízí účast na dalším bezplatném semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“, který proběhne v září.
Na setkání se zdravotními sestrami Mobilního hospice
sv. Kryštofa se účastníci dozví,
jak zvládnout péči o člověka se
sníženou pohyblivostí, a získají
související informace ze zdravotní
i sociální oblasti. Naučí se nemocnému člověku podávat stravu,
tekutiny a léky, provádět osobní
hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky.

HOSPIC HLEDÁ
LÉKAŘE
I SESTŘIČKY
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře
– specialistu paliativní medicíny – a zdravotní sestry ve výškovickém lůžkovém Hospici
sv. Lukáše i Mobilním hospici
sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na
webu http://ostrava.charita.cz/
volna-mista.

užitečné při naplňování potřeb
nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní půjčovně.
Seminář je ve čtvrtek 19. září
od 14 do 17 hodin v budově Hospice sv. Lukáše v Charvátské ulici 785/8 ve Výškovicích. Zájemci
se musí přihlásit u Anny Štefkové
(tel. č.: 599 508 533, 731 534 002,
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz).

Budou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči a využívání kompenzačních pomůcek, které jsou

SEJDOU SE, ZAHRAJÍ A POMOHOU
Sešli se, aby pomohli… Beneﬁční koncert Charity Ostrava se
pod tímto názvem připravuje na úterý 17. září od 19 hodin v Divadle
A. Dvořáka. Jeho výtěžek podpoří Charitní dům sv. Zdislavy, azylové
zařízení pro matky s dětmi.
Vystoupí David Stypka & Bandjeez, pěvkyně Martina Kociánová
s harﬁstkou Kateřinou Englichovou, Janáčkův komorní orchestr se
sólistkou Patricií Janečkovou a violoncellistou Jiřím Hanouskem.
Předprodej vstupenek bude v systému Národního divadla moravskoslezského i Ostravském informačním servisu.
Charitní dům sv. Zdislavy poskytuje zázemí pro matky s dětmi,
ženy s dětmi svěřenými do péče a těhotné ženy, které se dostaly
do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Výtěžek
vstupného Charita využije na rekonstrukci kapacitně lépe vyhovujícího objektu.

SLUŽBY NEJEN
PRO LIDI
S HANDICAPEM
Poradna sv. Alexandra a služba podporovaného zaměstnávání Target je v prostorách
zdravotního střediska na ulici
Fr. Formana 13.
Poradna poskytuje odbornou sociální a právní pomoc –
například lidem, kteří se ocitli
v dluhové pasti a usilují o oddlužení, řešícím otázky bydlení či
zdravotního znevýhodnění. Sociální pracovnice zde také asistují při vyplňování či sepisování
formulářů a žádostí.
Target slouží lidem s handicapem, kteří hledají uplatnění
na trhu práce. Pracovní konzultantky se jim individuálně věnují
v celém tomto procesu, spolupracují i se zaměstnavateli v Ostravě, kteří mají zájem o pracovníky se zdravotním postižením.
Všechny služby Charity sv.
Alexandra ve středisku na Dubině jsou zdarma. Poradna má tel.
čísla: 596 611 207, 731 625 840,
Target: 596 611 208, 731 534 049.
E-mailové kontakty jsou: poradna@alexandr.charita.cz
a target@alexandr.charita.cz.

MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ? NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY
Krásná odpoledne plná nezapomenutelných zážitků. Tak
hovořili klienti Domova seniorů
Korýtko v Zábřehu i děti z MŠ
Předškolní 1 ve Výškovicích o dalších mezigeneračních setkáních.

Uskutečnila se pod záštitou neziskové organizace Mezi
námi, o. p. s. Děti a senioři vytvářeli papírové 3D jarní narcisky a spolupracovali při sázení
květin určených ke zkrášlování

balkónů v pokojích domova
Korýtko.
Na dalším – v pořadí celkem
třetím – mezigeneračním setkání
se zpívalo, malovaly se portréty
a pochutnávalo se na zákuscích.

Foto: MŠ Předškolní 1
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„Ty všem připravily naše paní kuchařky. Probíhalo to totiž ve školce,
kde si senioři s dětmi i pohráli, což
jim na chvíli umožnilo vrátit se zase
do svých dětských let,“ dodala Lucie Hotárková z MŠ Předškolní 1.
www.ovajih.cz

BYTOVÉ DOMY

BODOVÉ DOMY OP 1.11
V minulém čísle jsme si představili řadové bytové domy OP 1.11, dnes si ukážeme jejich bodovou variantu. Bodovým
bytovým domem se rozumí stavba o čtvercovém nebo obdélníkovém půdorysu, která dosahuje maximálně výšky
osmi nadzemních podlaží. Samotné označení bodový dům pak vychází z funkce těchto domů v krajině sídliště, ve
které jsou rozesety jako samostatné solitéry (body).

Dubina, Jana Maluchy – bodové domy uskupené (spojené) do trojice.

Členitý půdorys

Bezbariérové byty

Bodové domy patří v rámci konstrukční
soustavy OP 1.11 k architektonicky zdařilejším. Vděčí za to především svému členitému půdorysu a rozmístění lodžií. Veškeré
pokročilé konstrukční detaily popsané
v předchozím čísle, jako například od výroby zateplené panely nebo bezhlučná výtahová šachta, mají i bodové domy. Ačkoliv to
odporuje původnímu záměru (bodový dům,
volně stojící v krajině), byly bodové domy
OP 1.11 uzpůsobeny i pro možnost stavění
vedle sebe do řady. Takto spojené domy
nalezneme především na Dubině (Jaromíra
Matuška, Jana Škody) a díky vzájemnému
úskoku spojených domů se celková členitost
půdorysu ještě více umocní.

Dispozice bytů, ale i společných prostor
je povedená. Společné prostory nabízejí
královsky prostornou obdélníkovou chodbu s přístupy do bytů, doplněnou schodištěm prosvětleným velkými okny. Na typickém podlaží jsou čtyři byty, z nichž tři
jsou o velikosti 3+1 a čtvrtý pak 4+1. Mezi
společné výhody všech bytů patří velká
lodžie obývacích pokojů a kuchyně čtvercových půdorysů. Tři z bytů mají komoru.
Naopak nevýhodou jsou zcela zbytečné
dveře mezi krajními místnostmi červeného
a zeleného bytu v přiloženém půdorysu.
Velice zajímavým počinem jsou mírně
upravené bodové domy OP 1.11, které nabízejí ve zvýšeném přízemí bezbariérové

Běžné podlaží bodového domu OP 1.11 a první podlaží domů s bezbariérovou úpravou
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byty. Tyto domy zvenčí poznáte zejména
podle masivních nájezdových ramp pro
vozíčkáře umístěných u zadních vchodů.
Dalším poznávacím znakem jsou chybějící okna na štítech – důsledek dispozičních
změn v bezbariérových bytech. U oken
ještě zůstaneme, neboť změnou prošly
i balkónové dveře, které jsou posunuty
směrem dolů, aby vznikl co nejmenší práh
– ten měl výšku pouze několik centimetrů
a tvořila ho prakticky jen konstrukce rámu
okna. To prahy ve všech dveřích, včetně
vstupních, byly zcela bezbariérové – upraveny tak musely být zárubně i samotné
panely s dveřními otvory. Podstatných
změn se dočkaly i dispozice bytů, zejména pak jejich bytová jádra. Ta jsou zděná
a velice prostorná pro snazší pohyb vozíčkářů. Díky nárůstu velikosti bytových jader
musely být upraveny dispozice předsíní
a byty přišly o své nejmenší místnosti –
proto absence štítových oken. Pro úplnost
dodávám, že takto modiﬁkované domy
byly projektovány již v roce 1983, k výstavbě se ale dostalo až koncem 80. let.

Panelákový luxus
Hrabůvka má pouze jeden bodový dům
OP 1.11 – ten má ale velice zajímavý příběh
i dispoziční a technická řešení. Dům na ulici U Haldy je tak odlišný, že mu bude věnován následující díl seriálu – vězte, že se je
na co těšit!
Marian Lipták

HISTORIE

18. SRPNA 1969, ANEB 50 LET RADNICE OSTRAVA-JIH
V srpnu si připomeneme 50 let od chvíle, kdy začala být současná budova A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
využívána k samosprávným účelům. V roce 1969 začal objekt na nynější adrese Horní 791/3 využívat Obvodní národní výbor Ostrava IV – Zábřeh.
Dějiny správy našeho obvodu jsou poměrně složité. Zatímco Hrabůvka a Zábřeh nad
Odrou se staly správní součástí města Moravské Ostravy (tehdy tzv. Velké Ostravy) v roce
1924, Výškovice byly k městu připojeny až
během 2. světové války (k 1. červenci 1941). Po
válce vznikly ve všech čtvrtích města pomocné národní výbory, které byly brzy nahrazeny Jednotným národním výborem v Ostravě
(původně nazývaným jako Ústřední národní
výbor v Ostravě), pod nějž spadaly městské
obvodní rady. Žádná však neměla své sídlo na
území nynějšího obvodu Ostrava-Jih.
V roce 1954 došlo k nové správní reorganizaci Ostravy. Výškovice se od města
odštěpily a zároveň vznikl nový Obvodní
národní výbor V: Ostrava-Zábřeh a Obvodní
národní výbor VI: Ostrava-Hrabůvka.
Snímek z přelomu 60. a 70. let
minulého století zobrazuje ubytovny VŽKG podél Edisonovy
ulice, zcela vlevo je vidět část
budovy tehdejšího obvodního
národního výboru.

Vznik obvodního
národního výboru
Další reorganizace správy na sebe nenechala dlouho čekat. K 1. červenci 1960 byl ustaven nový městský obvod Ostrava IV – Zábřeh,
který zahrnoval katastr nejen Zábřehu nad Odrou, ale také Hrabůvku, Hrabovou a katastrální
území Paseky, které bylo odňato od katastru
Staré Bělé. Nový správní obvod tehdy obývalo 31 729 obyvatel. Obvod si žádal také své
správní centrum. Sídlo obvodního národního
výboru bylo umístěno v několika prostorách
v Jubilejní kolonii, kde měli své kanceláře předseda národního výboru, tajemník a odbory,
s nimiž oba nejčastěji spolupracovali. Zbytek
odborů se nacházel v Zábřehu v budově na
ulici U Zámku č. o. 3. Již v září 1960 musely
být v Jubilejní kolonii pro potřebu samosprávy
uvolněny další prostory. V budově nynějšího
Komorního klubu byla zřízena také obřadní síň.
Záměr postavit sídlo obvodního národního
výboru u náměstí SNP se nezdařil, a proto se

Obvodní národní výbor Ostrava 3 v roce 1972.
výbor přestěhoval do novostavby panelového domu na dnešní adrese Horní č. o. 10. Ani
tento dům nepostačoval narůstajícímu počtu
úředníků. V roce 1967 se objevil nový záměr,
který počítal s výstavbou sídla samosprávy ve
výhledu 12 až 15 let. Tak dlouho se nedalo čekat. Situaci bylo třeba urychleně vyřešit, proto Vítkovické železárny Klementa Gottwalda
převedly do vlastnictví obvodu blok A učňovských ubytoven na Edisonově ulici (dnes
budova A radnice Ostravy-Jihu). Železárny
tuto budovu spolu s dalšími pěti stejnými budovami postavily v letech 1953–1955 pro ubikaci mladých dělníků. Blok A prošel v letech
1967–1969 rekonstrukcí a adaptací a 18. srpna
1969 se začalo v opravené budově poprvé
úřadovat. Vznikla zde také obřadní síň, která
je zde ,,skryta“ dodnes.

Další reorganizace
Ke změnám ve správě města a jeho obvodů došlo od počátku 70. let několikrát.
Po listopadových volbách roku 1971 byl
původní obvodní národní výbor Ostrava IV
– Zábřeh transformován v obvod Ostrava
3, k němuž byly nově připojeny Výškovice
a část Vítkovic. Obvod obývalo již 85 tisíc
lidí. Od 6. dubna 1976 byl obvod rozšířen
ještě o Proskovice a Starou Bělou a od roku
1983 o další část Vítkovic. V roce 1984 bylo
k obvodu přičleněno nově vzniklé katastrální území Dubina, které bylo určeno pro výstavbu rozsáhlého panelového sídliště.
Jak se obvod rozrůstal a jak úměrně narůstal počet jeho obyvatel, bylo třeba rozšiřovat
kanceláře pro úředníky. Od 1. července 1972
začal samosprávě sloužit blok B bývalých
učňovských domovů, zpočátku jen ve dvou
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podlažích, ve zbylých byla umístěna lidová
škola umění. V rámci akce Zet byla postavena
vedle bloku A nová obřadní síň, k jejímuž otevření došlo 17. února 1984 (v lednu 2018 byla
otevřena nově po generální rekonstrukci).

Od jihu k Jihu
Před prvními svobodnými volbami v roce
1990 bylo město Ostrava rozčleněno do
nových 22 městských obvodů. Dne 14. září
vznikl městský obvod Ostrava-jih, skládající se ze Zábřehu, Hrabůvky, Výškovic
a Dubiny. K 1. dubnu 1992 byl název obvodu upraven na Ostrava-Jih. Plocha obvodu
od té doby činí 16,31 km2 a žije zde více než
100 tisíc obyvatel. Alespoň prozatím, neboť
počet obyvatel na Ostravsku se všeobecně
od 90. let snižuje.
Radnice nového obvodu Ostrava-Jih dodnes sídlí v prostorách bývalého obvodního
národního výboru. Od 90. let byla několikrát
opravována budova A. Poprvé v roce 1994,
kdy bylo k jejímu průčelí přistavěno schodiště s malými kancelářemi. Od roku 2008
probíhala stavba nového proskleného patra. Přístavba a rekonstrukce fasády budovy
A byla dokončena v listopadu 2009. V novém patře se nyní nachází sál zastupitelstva,
radní místnost a další zázemí.
V roce 2001 byla pro potřeby úřadu
adaptována část bloku bývalých svobodáren, který je dnes v radničním schématu
označen jako blok C. Následně byl k trojici
budov přistavěn zcela nový pavilon D. Úřad
však využívá i další budovy, které jsou rozptýleny v rámci jeho obvodu.
Petr Lexa Přendík
petr.prendik@ovajih.cz
www.ovajih.cz
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH NABÍZÍ STÁLE
NOVÉ PORCE ZÁBAVY, EMOCÍ A RADOSTI
Prázdniny máme v plném proudu, někteří na svou dovolenou stále čekají, jiní ji již mají za sebou. Nesmutněte, právě
pro vás připravujeme kulturní pozvánky pro zpříjemnění letního odpoledne u nás „na Jihu“.
Milovníky výtvarného umění zveme
každou prázdninovou středu na nejzajímavější výstavy z nejprestižnějších světových galerií s výtvarnými skvosty těch
největších umělců. Projekt Světové malířství na plátně kina umožňuje fanouškům
výtvarného umění těšit se naplno těmi
nejkrásnějšími obrazy všech dob na obřím
ﬁlmovém plátně kina Luna a díky moderním HD technologiím se nechat vtáhnout
do obrazu.
Po předchozích mimořádně úspěšných
titulech (Amore a Koncert ze Sydney) míří
v srpnu do kina Luna, pro velký zájem dokonce ve dvou hracích termínech, letošní
letní koncert Andrého Rieu – Smím prosit? z jeho rodného Maastrichtu, tentokrát
v rytmu valčíku. Charismatický Maestro
tvrdí, že rok 2019 bude pro něj mimořádný,
poněvadž se bude hrát hudba jeho srdce – valčík. Spolu s Orchestrem Johanna
Strausse překvapí André Rieu publikum
elegantními tanečními kreacemi a rovněž spoustou zábavy. Přijďte se „rozvlnit“
do hlediště kina Luna a užijte si společné
pohupování Na krásném modrém Dunaji
a také další oblíbené skladby, protože André chce všechny návštěvníky kina v uličkách mezi řadami roztančit!
Exkluzivní dokument o BTS, v současnosti nejpopulárnější chlapecké K-popové kapele na světě, uvedeme v kině Luna
s možností výběru termínu projekce. Hudební dokument Bring the Soul the Movie

uvedeme celkem v pěti představeních,
z toho jedno mimořádně v dopoledních
hodinách za zvýhodněné vstupné. Věříme,
že touto ﬁlmovou událostí, která propojí
fanoušky na celém světě v oslavě sedmi
členů této fenomenální chlapecké kapely,
uděláme radost nejen našim ostravským
teenagerům.

Pokud zrovna nebude sluníčkový den
ke koupání, nevadí. Budete mít možnost
využít rozšířené ﬁlmové nabídky kina Luna
a navštívit s dětmi dopolední Bijásek. Celé
prázdniny promítáme každou středu také
dopoledne vždy od 10.00 hodin nejúspěšnější animované komedie tohoto roku za
zvýhodněné vstupné 50 Kč.
Prázdninově vyladěný program nabízí
ještě pár horkých premiérových ﬁlmových
tipů. Nejoblíbenější seriál dnešních dětí
míří do kina Luna! Neohrožená Tlapková
patrola totiž zažije svoje nejnovější a speciální dobrodružství, které si mohou dětští
fanoušci vychutnat pouze v kině.
Děsivé noční můry a příšery totiž vystoupí z našich nejtemnějších fantazií do
skutečného světa na přání příznivců hororového žánru. Jako scenárista a producent

je pod ﬁlmem podepsán výjimečný oscarový tvůrce Guillermo del Toro.
Výpravná česká rodinná pohádka Hodinářův učeň režisérky Jitky Rudolfové se
pyšní výraznými kostýmy a přináší příběh
o tom, že na lásku je i čas krátký. Představitelé hlavních pohádkových rolí Viktor
Preiss, Jana Plodková, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Miroslav Krobot věří, že nová
ﬁlmová pohádka potěší každého diváka.
Po osmi ﬁlmech má značka „Rychle
a zběsile“ svou první samostatnou jízdu,
v níž se Dwayne Johnson a Jason Statham
vrací začátkem srpna do kina jako Luke
Hobbs a Deckard Shaw ve ﬁlmové akci
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw.
V dalším hororovém snímku Krvavá nevěsta se mladá nevěsta provdá do bohaté,
podivínské rodiny, která ctí letitou a velice
zvláštní svatební tradici. Každý nový člen
si musí zahrát náhodně vylosovanou hru,
tu však nemusí přežít.
Na závěr prázdnin jsme pro vás vybrali
srpnový blockbuster s hvězdnou hereckou
sestavou Přes prsty, jehož příběh se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale
nejen na nich. Linda a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu skoro
všechno, v nové české komedii s P. Hřebíčkovou, D. Nesvačilovou, J. Langmajerem, V. Dykem, J. Prachařem a I. Chmelou
v hlavních rolích.
Přejeme vám z naší nabídky www.kulturajih.cz samou radost!

MOZKOCVIČNA V ATMOSFÉŘE KOMORNÍHO KLUBU
Nenechte zahálet své šedé buňky mozkové a přijďte si s námi provětrat mozkové
závity. Budeme hrát hry, vzpomínat, luštit
testy, řešit kvízy, a kdo bude chtít, může si
i zazpívat.
Už od ledna 2019 pro naše seniory připravujeme kurzy procvičování paměti.
Účastníci zde pod vedením zkušené lektorky Olgy Lukesové aktivizují svou pravou
i levou mozkovou hemisféru, luští kvízy, píší
testy a hrají hry. Bystří si mozek a mnohdy
si také rádi zavzpomínají nebo zazpívají písničky. Vzhledem k velikému zájmu o tyto
nejen vzdělávací, ale především zábavné
aktivity, byly spuštěny hned dva kurzy. Na
květen a červen byl připraven jeden kurz
pro začátečníky a jeden pro navazující studenty, kde jsme se zaměřili více na hraní her

pro začátečníky a odpolední kurz pro pokročilé.
Kurzovné je 400 Kč na 4 dvouhodinové
lekce. Tedy v přepočtu 50 Kč/hod. Vzhledem k omezenému počtu účastníků je
vhodné si místo rezervovat na recepci v Kulturním domě K-TRIO nebo v otevíracích
hodinách Senior Pointu, tedy v úterý a ve
čtvrtek od 8 do 14 hodin na ulici Velﬂíkova 8.
Jedná se o doprovodné aktivity Senior
Pointu Ostrava-Jih, které jsou realizovány
v rámci projektu Zdravě v hlavě a spoluﬁnancovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

vhodných k prevenci Alzheimerovy choroby
a nejrůznějších druhů demencí. Od září se
pak můžete těšit na nový dopolední kurz
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KULTURNÍ DŮM K-TRIO
Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

SPOLEČENSKÉ AKCE
4. a 11. 8. v 17.30
TANEČNÍ VEČERY. Živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO.
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.
20. 8. v 8.00
JEDNODENNÍ VÝLET PRO DĚTI. Na tomto výletě vezmeme vaše děti do ZOO Ostrava. Zde
zažijí spoustu zábavy, ale najdou i mnohé informace o zvířátkách, vstupné 200 Kč, předprodej
KD K-TRIO.
21. 8. v 8.00
JEDNODENNÍ VÝLET PRO DĚTI. K létu patří samozřejmě i vodní radovánky, a proto se s dětmi
vydáme do aquaparku do Bohumína, vstupné
200 Kč, předprodej KD K-TRIO.
23. 8. v 19.00
POSEZENÍ U TÁBORÁKU / areál Lesní školky Bělský les. Přijďte si zazpívat písničky od táboráků,
opékání buřtů a občerstvení zajištěno, vstupné
30 Kč, předprodej KD K-TRIO.
25. 8. v 17.30
TANEČNÍ VEČER PLUS. Živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO.
Program je doplněn o skvělé taneční vystoupení
a také losováním o drobné ceny, vstupenky a poukazy. Vstupné 70 Kč, předprodej KD K-TRIO.

tance, Hip Hop, Disco dance, Taneční klub MINI,
Taneční folklorní soubor Malá Morava, Cvičení
pro maminky s dětmi, Dramaticko–pohybový
kroužek.

6. 8. v 17.45
Cinema Italiano, ČTYŘIKRÁT (Le quattro volte,
Itálie 2010). Drama, režie Michelangelo Frammartino, české titulky, od 15 let, 88 minut. Vstupné 90 Kč.

Kurzy pro dospělé: Kalanetika, Superkalanetika, Pilates s Bosu, 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.

7. 8. v 10.00
BIJÁSEK – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL (The Snow Queen: Mirrorlands, Rusko
2018). Animovaný / dobrodružný, české znění,
přístupný, 80 minut. Vstupné 50 Kč.

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
FOLKLÓR 2017–2018
Výstava fotograﬁí Tomáše Sládečka – Galerie K-TRIO
OD ŽEN K NEBESŮM
Výtvarné práce zakladatelky Ateliéru Hamaka
Michaely Franzové a kurzistky Nikol Řehákové –
Restaurace K-TRIO
Nabízíme prostory k realizaci výstav. Informace
na tel. čísle 596 739 225.
Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
tel.: 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

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

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
17. 9. v 16.00
Zahájení studijního programu UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU, neprofesního celoživotního vzdělávání pro zájemce ve věku 55 let a více, kteří neztrácejí
zájem o nové poznatky a vědomosti. Pokud hledáte zajímavé vzdělávací aktivity, chcete rozvíjet
svou osobnost a jste otevřeni novým informacím
a dovednostem, je univerzita třetího věku ideálním
a plnohodnotným studiem i příjemně stráveným
časem v kolektivu stejně naladěných lidí. Studium trvá dva akademické roky, skládá se ze čtyř
semestrů po 28 vyučovacích hodinách a probíhá
formou přednášek, cvičení, seminářů a tvůrčích
dílen. Více informací včetně přihlášky získáte na
recepci KD K-TRIO, www.kulturajih.cz nebo ingrid.
cervenova@kulturajih.cz. Cena 1800 Kč / jeden semestr, pro občany městského obvodu Ostrava-Jih
600 Kč, předprodej KD K-TRIO.

ZÁPIS DO KURZŮ NA DRUHÉ POLOLETÍ
KD K-TRIO / pondělí–pátek 8.00–18.00
Kurzy pro děti: Výuka hry na kytaru, saxofon,
keyboard, akordeon, Kreslení a malování, Břišní

7. 8. v 17.45
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V KINĚ: JÁ, CLAUDE
MONET (I, Claude Monet). Prostřednictvím soukromých dopisů odhaluje oceňovaný režisér Phil
Grabsky ve svém novém ﬁlmu zcela nový pohled
na muže, který se nejenže se svými obrazy zasloužil o zrod impresionismu, ale byl také možná
nejvlivnějším a nejúspěšnějším malířem 19. a počátku 20. století. 90 minut. Vstupné 130 Kč, senioři 110 Kč.
8.–10. 8. v 19.30
SLUNOVRAT (Midsommar, USA 2019). Horor
/ drama / mysteriózní, české titulky, od 15 let,
140 minut. Vstupné 100 Kč.
10. 8. v 15.15
TLAPKOVÁ PATROLA (PAW Patrol, USA 2019).
Animovaný / komedie, české znění, přístupný,
70 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
12.–18. 8. v 15.30
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 – 2D (The Secret Life of
Pets 2, USA 2019). Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 90 minut. Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.
12. 8. v 17.45
PODFUKÁŘKY (The Hustle, USA 2019). Komedie,
české titulky, od 12 let, 94 minut. Vstupné 60 Kč.
12.–15. 8. ve 20.00
NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT (Scary Stories to Tell in
the Dark, USA 2019). Horor, české titulky, od 12 let,
95 minut. Vstupné 120 Kč.

27. 8. v 20.30
LETNÍ KINO NA JIHU II – Ženy v běhu / sportovní
hřiště ul. Svazácká vedle Vodního areálu SAREZA.
Občerstvení zajištěno, vstupné zdarma.
28. 8. v 16.00
LÉTO S DECHOVKOU. Koncert dechové hudby
k poslechu i tanci na pěší zóně u KD K-TRIO. Zajištěno občerstvení. Vstupné zdarma.

7. 8. v 15.30, 8.–10. 8. v 17.00, 11. 8. v 10.00
BRING THE SOUL: THE MOVIE. Den po posledním koncertu jejich turné po Evropě, na jedné
střeše v Paříži, skupina BTS vypráví své zážitky
ze svých vystoupeních po celém světě. Pohled
do světa BTS mimo jeviště s rozhovory skupiny
během turné. Obsazení: RM, Jin, Suga, J-Hope,
Jimin, V, Jung Kook. 109 minut. Vstupné 150 Kč,
pouze v neděli 11. 8. zvýhodněné vstupné 100 Kč.

1.–3. 8. v 15.15
TLAPKOVÁ PATROLA (PAW Patrol, USA 2019).
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný,
70 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
1.–3. 8. v 17.00 a 4. 8. ve 14.00
LVÍ KRÁL (The Lion King, USA 2019). Rodinný /
animovaný / dobrodružný, české znění, přístupný,
118 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

13. 8. v 17.45
AŤ ŽIJE SVOBODA! (Viva la libertá, Itálie 2013).
Drama / komedie, režie Roberto Andó, české titulky, od 15 let, 93 minut. Vstupné 90 Kč.
14. 8. v 10.00
BIJÁSEK – UGLYDOLLS – 2D (Uglydolls, USA
2019). Animovaný / rodinný / hudební, české znění, přístupný, 80 minut. Vstupné 50 Kč.

4. 8. a 11. 8. v 16.30
ANDRÉ RIEU – SMÍM PROSIT? (Shall We Dance
– André Rieu The Maastricht 2019). Letní koncert tentokrát v rytmu valčíku z jeho rodného
Maastrichtu a s českými titulky. Vstupné 250 Kč,
senioři 200 Kč.

14. 8. v 17.45
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V KINĚ: ZAHRADY V UMĚNÍ:
AMERICKÝ IMPRESIONISMUS (The Artist´s Garden: American Impressionism). Dokumentární
snímek je založený na populární výstavě v Muzeu
Florencie Griswold, které je obecně považováno za
domov amerického impresionismu, jenž je úzce svázán s láskou k zahradám a touhou zachovat přírodu
v rychle se urbanizujícím světě. Tento fascinující ﬁlm
vznikal v ateliérech, zahradách a mnoha známých
lokalitách v celých východních Spojených státech,
Velké Británii a Francii a je opravdovou pastvou pro
oči. 90 minut. Vstupné 130 Kč, senioři 110 Kč.

5. 8. v 16.30
ZRODILA SE HVĚZDA (A Star Is Born, USA 2018).
Drama / romantický / hudební, české titulky, od
12 let, 136 minut. Vstupné 60 Kč.

15.–18. 8. v 17.45 a 19.–21. 8. v 15.30
HODINÁŘŮV UČEŇ (ČR 2019). Filmová rodinná pohádka, české znění, přístupný, 102 minut.
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

6. 8. v 15.15
TLAPKOVÁ PATROLA (PAW Patrol, USA 2019).
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný,
70 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

16.–18. 8. ve 20.00
ANNABELLE 3 (Annabelle Comes Home, USA
2019). Horor / mysteriózní / thriller, české titulky,
od 15 let, 106 minut. Vstupné 90 Kč.

1.–7. 8. (mimo 4. 8.) v 19.30
RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, USA 2019). Akční,
české titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné 130 Kč.
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19. 8. v 17.45
ŽENY V BĚHU (ČR 2019). Komedie, přístupný,
93 minut. Vstupné 60 Kč.
19. 8. ve 20.00
RODIČE NA TAHU (Drunk Parents, USA 2018). Komedie, české titulky, od 12 let, 97 minut. Vstupné 60 Kč.
20. 8. v 17.45
Cinema Italiano, SHUN LI A BÁSNÍK (Io sono
Li, Itálie 2011). Drama / romantický, režie Andrea
Segre, české titulky, od 15 let, 98 minut. Vstupné
90 Kč.
20.–21. 8. ve 20.00
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ! (100 Dinge, Německo
2018). Komedie, české znění, přístupný, 111 minut.
Vstupné 100 Kč.
21. 8. v 10.00
BIJÁSEK – V OBLACÍCH – 2D (Manou the Swift,
Německo 2019). Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 88 minut. Vstupné 50 Kč.
21. 8. v 17.45
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V KINĚ: GOYA Z NÁRODNÍ GALERIE V LONDÝNĚ (Goya Visions of Flesh
and Blood from the National Gallery, London).
Francisco Goya, nejslavnější španělský umělec,
je považován za otce moderního umění. Je nejen skvělým pozorovatelem každodenního života a problematické španělské historie, ale je
především nadaným malířem portrétů a sociálním komentátorem par excellence. Žánr portrétu
posouvají Goyova díla novým směrem, jeho genialita je prezentována v rámci výstavy v Národní galerii v Londýně. Film využívá tuto výstavu
jako prostředek nahlédnutí do Goyova rušného
života. 96 minut. Vstupné 130 Kč, senioři 110 Kč.
22.–31. 8. v 15.30
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK (Toy Story 4,
USA 2019). Animovaný / rodinný / komedie, české znění, přístupný, 100 minut. Vstupné 130 Kč,
děti 100 Kč.
22.–27. 8. v 18.00
TENKRÁT V HOLLYWOODU (Once Upon
a Time in Hollywood, USA 2019). Drama / komedie, české titulky, od 12 let, 159 minut. Vstupné 120 Kč.
28. 8. v 10.00
BIJÁSEK – PSÍ VELIČENSTVO (The Queen´s Corgi, Belgie 2019). Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 93 minut. Vstupné 50 Kč.
28. 8. v 17.45
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V KINĚ: IMPRESIONISTÉ
A MUŽ, KTERÝ JE STVOŘIL (The Impressionists and the Man who made Them). Z Musée du
Luxembourg a Musée d’Orsay v Paříži, National

Gallery v Londýně a Philadelphia Museum of Art.
Objevte příběhy umělců, kteří nám otevřeli nový
pohled na svět kolem nás – Monet, Renoir, Cezanne, Degas, Pissarro a další. 90 minut. Vstupné
130 Kč, senioři 110 Kč.
28.–31. 8. ve 20.00
KRVAVÁ NEVĚSTA (Ready or Not, USA 2019).
Horor / thriller, české titulky, od 15 let, 101 minut.
Vstupné 120 Kč.
29.–31. 8. v 17.45
PŘES PRSTY (ČR 2019). Komedie s hvězdným
obsazením, režie a scénář Petr Kolečko, od 12 let,
101 minut. Vstupné 130 Kč.

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

LETNÍ FESTIVAL
červenec–srpen 2019
Pohádkové středy a hudební čtvrtky v Letní zahradě Akordu. Vstup zdarma.
POHÁDKOVÉ STŘEDY od 17.00 hod.
V případě nepříznivého počasí se pohádky přesouvají do klubu Akord.
31. 7. KOUZELNÍK FAUSTINO – Josef Poncza
7. 8. O CHYTRÉ PRINCEZNĚ – Divadelní společnost Keltik
14. 8. POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY – Vlaďka Philippová Krakovková
21. 8. PROČ SE ČERTI NEMYJÍ – Divadlo KAČ–KAČ
HUDEBNÍ ČTVRTKY od 18.00 hod.
V případě nepříznivého počasí se koncerty nekonají.
1. 8. PAVEL KOHN. Písničkář z Ostravy, velmi
inspirován Karlem Krylem.
8. 8. BAD JOKER´S CREAM. Akustické
vystoupení ostravské glam-rockové kapely.
15. 8. COMAR + TOM STROM. Dva písničkáři,
spousta emocí – divočejší Honza Comar
Ražnok a klidnější Tom Strom alias Njumen.

LETNÍ POHYBOVÉ KURZY
červenec–srpen 2019
Na cvičení je nutná rezervace. Cvičí se při minimálním počtu 5 osob. Zvýhodněná cena vstupného. Lekce v síti za 120 Kč, ostatní lekce za 80 Kč.
Více informací na www.dk-akord.cz/kurzy.
LEKCE V SÍTI – 19.00 pondělí, 18.30 středa
ZDRAVÁ ZÁDA – 18.00 pondělí
PILATES – 17.30 čtvrtek
JÓGA – od 7. srpna každou středu od 17.30
V prodeji jsou již pohybové kurzy
pro podzim 2019.

PŘIPRAVUJEME
3. 9. v 15.00 / Klub Akord
ENIOR KLUB. Vstup zdarma
6. 9. v 18.00 / náměstí SNP, Bělský les
CYKLOSVĚTLUŠKA aneb Světýlka naděje pro
Michaelku. Charitativní jízda na kole Bělským
lesem. Nejedná se o žádný závod, ale pohodovou večerní cyklojízdu, kterou můžete podpořit
dvouletou Michaelku Ivanišovou z Ostravy-Zábřehu. Michaelka se narodila s vrozenou srdeční
vadou a později podstoupila operaci cysty na
míše. Výtěžek z registrace bude využit na různé druhy terapií, posilovací pomůcky a hračky
pro správné postavení kyčlí a pro posílení očí.
Veškeré informace a možnost registrace na
www.cyklosvetluska.cz. Registrační poplatek: děti do 15 let 80 Kč, ostatní 250 Kč. Akce
je vhodná pro celou rodinu, partu přátel i pro
jednotlivce. Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program. Čím víc nás bude, tím větší
to má smysl.
18. 9. v 15.00 hod.
MISS BABČA a OSTRAVSKÝ ŠTRAMÁK. 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).
Novinka! Společně s Miss Babčou se v letošním
roce hledá i Ostravský štramák. Disciplíny mužů
a žen proběhnout souběžně. Vstup 50 Kč.
19. 9. v 19.00
Florian Zeller: LEŽ – Divadlo Verze. DIVADELNÍ
PŘEDPLATNÉ PODZIM 2019. Alice a Paul jsou
poměrně šťastný a spokojený manželský pár.
Jednoho dne čekají hosty k večeři – své dlouholeté přátele Laurence a Michela, kteří také žijí
v harmonickém manželství. Alice je ale celá nesvá a žádá po manželovi, aby večeři na poslední
chvíli odvolal. Ten se samozřejmě brání a chce

Slezský rynek

15. 8. 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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KULTURNÍ SERVIS

znát důvod, proč by to měl udělat. Ovšem ona
mu pravý důvod nechce říct: toho dne dopoledne zahlédla ve městě Michela, jak se líbá s cizí
ženou. Alice je tak postavena před velké morální dilema: udělá přítelkyni větší službu, když
jí o tom řekne, nebo když jí to naopak zamlčí?
Proto by pro ni bylo vůbec nejlepší, kdyby se
večeře neuskutečnila a ona mohla své rozhodování odložit. Paulovi se nakonec se svým problémem svěří; Alice se lehce přiklání k tomu říci
pravdu, Paul naopak k tomu lhát. Oba se rozhodnou večeři odložit, ovšem v tu chvíli už jejich
přátelé zvoní u dveří a společný večer musí proběhnout. Nejistota a různé postoje Alice a Paula
vedou ke spoustě humorných situací a k zajímavému rozuzlení… Hrají: Petra Špalková, Petr Lněnička, Eva Kodešová / Gabriela Mikulková, Jan
Dolanský. Režie: Thomas Zielinski. Vstupné 420,
380, 340 a 200 Kč.

DALŠÍ TITULY PRO DIVADELNÍ
PŘEDPLATNÉ PODZIM 2019:
16. 10.
ENIGMATICKÉ VARIACE. Martin Stránský
v psychologické detektivce plné záhad ze života dvou mužů. Převzatá inscenace z Divadla
J. K. Tyla Plzeň.
9. 11.
V HODINĚ RYSA – SpoluHra. Zuzana Bydžovská
ve hře o schopnosti uznat svůj omyl.

28. 11. MANDARÍNKOVÁ IZBA – Bratislavské hudobné divadlo. Maroš Kramár v komedii
plné francouzského espritu a šarmu.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
příspěvková organizace, www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka: Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 599 522 303, hrabuvka@kmo.cz
pobočka Výškovice: 29. dubna 33, 700 30 Ostrava-Výškovice, 599 522 350, vyskovice@kmo.cz
pobočka Závodní: Závodní 47, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 599 522 308, zavodni@kmo.cz
pobočka Gurťjevova: Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 599 522 321, gurtjevova@kmo.cz

DR. MARTÍNKA
1.–30. 8. během půjčování
HRAVĚ V KNIHOVNĚ – hraní jednoduchých interaktivních her, každé úterý, středu a pátek, pro
všechny malé i velké čtenáře

1.–30. 8.
GALERIE U LESA, PRO KAŽDÉHO NĚCO – výstava tvorby paní Věry Fajkošové
1.–9. 8. během půjčování
BROUČCI – tvůrčí dílna; výroba berušky
1.–9. 8. během půjčování
ZE ŽIVOTA HMYZU – interaktivní soutěž

15. 1. 2020
MRZÁK INISHMAANSKÝ – Spolek Kašpar. Martin
Hofmann, Matouš Ruml a další v komedii o tom,
co se stane, když do nejzapadlejšího zapadákova
v Irsku přijedou ﬁlmaři až z Ameriky.
Ceny předplatného: 1850, 1450 a 1250 Kč. V prodeji pouze v pokladně Akordu.

12.–23. 8. během půjčování
ZHOUBNÉ HOUBY – tvůrčí dílna; výroba muchomůrky

3. 10. SEXEM KE ŠTĚSTÍ. Divadelní komedie
o sexcoachingu s Vladimírem Kratinou,
Martinou Hudečkovou a dalšími.
12. 10. ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU. Show Míši
Růžičkové pro děti.
23. 10. SCREAMERS. Nový pořad oblíbené travesti skupiny.
31. 10. HRDÝ BUDŽES – Divadlo A. Dvořáka Příbram. Bára Hrzánová v kultovní roli malé
Helenky, která vtipně komentuje tehdejší
období normalizace.
1. 11. ARAKAIN. Legenda české metalové scény
vyráží na podzimní turné k novému CD.
6. 11. RAK & RAK – Vůně sena a benzínu. Nový
pořad kytarových virtuózů Štěpána Raka
a jeho syna Jana Matěje Raka.
8. 11. HECOVINY – soubor Nahodile. Premiéra
nového pořadu plného humoru, recese,
scének a písniček.
15. 11. PERFECT DAYS – Pantheon Production.
Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy. Hrají Lenka Vlasáková, Jan
Dolanský a další.
21. 11. TITANIK – Divadlo Kalich. Komedie pro
dva herce – Filipa Blažka a Miroslava Vladyku – o nejbezpečnější plavbě
všech dob.
26. 11. BESÍDKA 2019 – Divadlo Sklep. David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero Burda a další
opět zahrají scénky plné humoru, které
polechtají bránici i tomu největšímu morousovi a kakabusovi.

20. 8. v 9,20 hod.
Hrabová: Prohlídka zahrady pana Slámy plné
čarověníků i jiných okrasných rostlin. Sraz na
zastávce autobusu č. 27 Hotel Bělský les směr
Hrabová. Vede Danuše Hanáková.
21. 8. ve 14.00 hod.
Kavárna pro pamětníky: Letní reﬂexe – vzpomínky na letní prázdniny, dovolené a cestovatelské zážitky. Můžete přinést foto a suvenýry
z cest. o.p.s. Živá paměť
28. 8. v 8.00 hod.
Rožnov p. Radhoštěm – skanzen: Výlet autobusem do skanzenu s možností prohlídky Jurkovičovy
rozhledny. Vstupné 80 Kč. Sraz na zastávce autobusu Hrabůvka, Benzina. Vede Anna Olbrechtová

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

VÝŠKOVICE

11. 12.
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM – Divadlo
Radka Brzobohatého. Dramatizace slavného příběhu z psychiatrické léčebny, kde probíhá souboj
o svobodu a život.

DÁLE Z PODZIMNÍHO
PROGRAMU AKORDU:

boudy k restauraci U Zbuja, pak na Ostravici. Odjezd vlakem s přestupem na autobus ve Frýdlantě
n. O. Pěšky 8 km, z toho 2 km stoupání. Sraz na nádraží Ostrava-Vítkovice. Vede Danuše Hanáková.

1.–30. 8. během půjčování
RELAX – výtvarná dílna – mandaly; v rámci Teenclubu Gaučárna

12.–23. 8. během půjčování
HOUBOPIS – staň se mistrem houbařem
26.–30. 8. během půjčování
S KNÍŽKOU NA PRÁZDNINY – závěrečné vyhodnocení celoprázdninových aktivit

ZÁVODNÍ
1.–30. 8. během půjčování
DO SVĚTA POHÁDEK – kvíz pro děti od 8 do 12 let
1.–30. 8. během půjčování
RÉBUSY DO PUSY – luštění pro děti od 10 let
1.–30. 8. během půjčování
HLEDEJ ZLATOVLÁSKU – zábavná soutěž pro
mladší děti
1.–30. 8. během půjčování
SOVIČKA – dílna; tvorba záložky do knihy z papírové lepenky a kancelářských sponek

GURŤJEVOVA
1.–30. 8. během půjčování
PRÁZDNINOVÉ LELKOVÁNÍ – tvůrčí dílna a interaktivní soutěž
1.–30. 8. během půjčování
BAV SE S KNIHOU – prodej vyřazených knih a časopisů

CHARITA OSTRAVA
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 731 131 951, 737 610 758
13. 8. v 16.00 hod.
Odpoledne s písničkou: Písničky k tanci i poslechu, hraje Pete-Sax
15. 8. v 8.15 hod.
Z Malenovic na Ostravici: Výlet – pěšky od Rajské
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Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062,
www.svczabreh.cz
Pobočka V Zálomu 1, Pískové doly, tel. 724 034 750
Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, tel. 727 856 841
Zápisy do kroužků od 1. 8. 2019 on-line na
www.svczabreh.cz – zajistěte si u nás své místo
včas!!!
Poslední volná místa na letních příměstských
táborech v srpnu:
Středisko Dubina 5.–9. 8. 2019 Asterix a Obelix
a Ztracená Atlantida
Středisko Zálom 12.–16. 8. 2019 Země draků
Středisko Zábřeh 12.–16. 8. 2019 Léto s lenochodem

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

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

PŘIPRAVUJEME:
4. 12. 2019 DEEP PURPLE / OSTRAVAR ARÉNA
Deep Purple prodlužují své turné a míří do Ostravy, jedna z nejzásadnějších kapel všech dob byla
2016 uvedena do rock’n‘rollové síně slávy. Ian
Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse a Don
Airey tvoří VIII. sestavu v historii kapely.
13. 12. 2019 GOSPELOVÉ VÁNOCE 2019 /
Katedrála Božského Spasitele, NATE BROWN
& ONE VOICE (USA) – „Europe Tour 2019“
Vystoupení černošských umělců, kteří hrají a zpívají gospely, spirituály, evergreeny s duchovní tematikou a tradiční vánoční koledy.
11. 3. 2020 GREGORIAN 20 / 2020 – 20th ANNIVERSARY WORLD TOUR / OSTRAVAR ARÉNA
Jsou bezpochyby jedním z nejúspěšnějších hudebních seskupení současnosti. Jedinečné provedení
kultovních popových a rockových písní, roucha
mnichů, dokonalý zpěv, úžasné efekty a pozitivní
emoce – to vše dohromady přináší posluchačům
a návštěvníkům koncertů neopakovatelný zážitek.
Za 20 let svého působení na hudební scéně se Gregorian stali jednoznačně nejlepší chorálovou skupinou světa. 8 úchvatných klasicky školených hlasů
podpořených vynikajícími hudebníky, to je hudební
skupina, která dovedla svou hudbu až k magické
dokonalosti – každý nástroj a hlas mají své nezaměnitelné místo a tvoří dokonalou harmonii.

www.ovajih.cz

VOLNÝ ČAS

PŘESMYČKY

SUDOKU S TAJENKOU
Z historie. Před 85 lety (6. 8. 1934) byl věřícím v Hrabůvce poprvé slavnostně otevřen … (tajenka). Jedná se o jednoduchou kostelní stavbu se sedlovou střechou a průčelním portálem, kterému
dominuje znak kombinující kalich a kříž. Slouží k bohoslužebným
setkáním, obřadům, kulturním a společenským aktivitám. Sudoku
řešíme běžným způsobem a tajenku ve středním sloupci pak odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: V, S, U, R, O, H, S, Ů, B.

Názvy ulic – 4. Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti ulic
v Bělském Lese, místní části městského obvodu Ostrava-Jih. Všechny
názvy ulic jsou dvouslovné. Dvojtečky se řešení nezúčastní.

A LÁSKA HO VSADILA
A TENČÍ RYBY MOHU
B R O U S Í M KOV D R A H É H O
D Ř Í V E K A Z VA Ň K A
F R A Š K A : TA K S I L N Ý
HOŘÍ OLEJ I HADR
LEZLA CHYBA DAŇKA
TA KOV É V L A S Y V S Á L
V E L K Á VA D A B Ř I C H A : C
V R Š D A R D Y.
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
rentgenu, povinného snímkování plic a založení Ligy proti tuberkulóze.
Byl též starostou vítkovického Sokola a stál v čele místní jednotky Čsl.
obce legionářské. Zemřel po prochladnutí 9. 1. 1933 ve Vítkovicích.

Osobnost regionu. Před 131 lety (22. 8. 1888) se v Hrabůvce narodil
významný regionální (tajenka křížovky). Po gymnáziu a absolvování
lékařské fakulty nastoupil jako asistent profesora Thomayera v Praze.
Během 1. světové války se dostal do zajetí a přihlásil se do československé jednotky, kde dosáhl až hodnosti podplukovníka zdravotní
služby. Ve Vladivostoku se oženil a v r. 1922 se pak vrátil do Ostravy,
kde působil jako městský lékař ve Vítkovicích. Zasloužil se o zakoupení
Pomůcka:
Adorée,
Alar, Bulis,
ugia
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Kruhový
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tenista
(Jan)

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

Řecká
osvobozen.
fronta (zkr.)
Kus chleba
Perský
koberec
Značka
herbicidu
Seveřan
Zn. našich
elektropřístrojů

Starý
Peruánec
Zn. zaniklého uralia

Řím.čísly
1055

Inic.herce
Sloupa
Vonná bylina (balšán)
Dobrý
nápoj
Závar do
polévky

2. DÍL
TAJENKY
Inic. pěvce
Margity

Chem. zn.
stroncia

Klenot

Německy
„otec“

Drop
(zoolog.)

Držadlo

Severoamerický
papoušek

Rámová
pila

Řešení úloh z minulého čísla: křížovka – Jediné letiště na území Ostravy; sudoku – 5816974 283 = Vitamín Cis; doplňovačka – Usnu u každé
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SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ
VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ NA SRPEN 2019
Pondělí 5. 8.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20
Úterý 6. 8.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 30,
64, 81, 118, 133
Výškovická 54, 86, 98
Řadová 18, 34
Středa 7. 8.
J. Maluchy 75
Plzeňská 10
Dr. Martínka 15
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3
Čtvrtek 8. 8.
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 18
V. Jiříkovského 17, 22
J. Maluchy 9, 18,
J. Matuška 32
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27
Pondělí 12. 8.
Tlapákova 10

J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Aviatiků 4
Stadická 13
Úterý 13. 8.
Dr. Martínka 5, 30,
33, 59
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly x L.
Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova
x Fr. Lyska
Středa 14. 8.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 39
Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80
Čtvrtek 15. 8.
Provaznická 1, 11, 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 58
Hasičská 60

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA ZÁŘÍ 2019
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 10
Hulvácká 22

Pondělí 2. 9.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1

Středa 4. 9.
Horymírova 30, 114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 7, 35

Úterý 3. 9.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38

Čtvrtek 5. 9.
Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4

Garáže Rudná za ČD –
střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9
Pondělí 16. 9.
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23, 38, 50
Úterý 17. 9.
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krasnoarmejců 22, 25

Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74
Středa 18. 9.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 1, 21
Čtvrtek 19. 9.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34,
52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39, 49, 71
Drůbeží 1

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová
vozidla

01 Fr. Formana

Dubina

PP

2, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 32,
34, 35, 37, 42, 44, 46, 48, 49, 53, 56, 57,
58, 59, 62, 63

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
Aktuální nabídka obecních nemovitostí na webu nemovitosti.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: 1. 8. 2019 • Číslo: 7 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 8. 2019 • Foto na titulní straně: Martin Grobař
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INZERCE

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

SC-381467/07

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

SC-391657/01

Gynekologická ordinace Ostrava – Vítkovice MUDr. Ladislav Cienciala,
přijímá nové pacientky.
zkušený lékař, individuální přístup • dostatek času na vyšetření
• žádné poplatky za vyšetřovací zrcadla
u nás nebudete jednou z mnoha
kontakt: mob.: 725 557 275, • e-mail: sestra.ostrava@gynpraxe.eu
www.gynpraxe.eu
adresa: Ostrava - Vítkovice, Ruská 99/44 (poblíž Vítkovické nemocnice)

VŠB – TU Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
t í nabízí
bí í
studium Univerzity třetího věku
Přihlášky podávejte do 30. 9. 2019
na studijní oddělení FBI,
Lumírova 13, Ostrava-Výškovice 700 30
Více informací na
https://www.fbi.vsb.cz/U3V/cs/

• Předcházení vzniku požáru
• Zajištění bezpečnosti osob a majetku
• Likvidace požáru
• Ochrana obyvatel
• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ
ČAS

SC-391517/01

Zaměření přednášek:

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“
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

teploměr

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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SC-391598/02

1

přívod vzduchu

INZERCE

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

SC-391591/61

SC-391682/01

*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-391714/01

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.

www.ovajih.cz
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PRÁC
CE PRO
OV
VÁD
DÍME:

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

SC-381473/07

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

KONTAKT
NA INZERCI
Vážení klienti,

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181,
e-mail:
iveta.savelova@ceskydomov.cz

SC-391719/01

SC-391591/64

máte-li zájem o umístění inzerce, prosím volejte
nebo pište na uvedený kontakt.

Avion místo setkání

www.ostrava.avion.cz
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SC-391599/01

parkování zdarma
7 kaváren

TEL.: 773 772 008
TEL

INZERCE

SC-391607/01
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Taneční škola

AKCENT Ostrava

mistři ČR, Evropy i světa

NÁBOR
celoročn
NOVÝCH ČLENŮ
KDE:

kurzy pro děti a mládež, tanečn pro dospělé

Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 49
(ve vestibulu bývalého kina V tek)

Termín: 10. a 11. září (od 16 - 18 hod.)
SC-391617/02

Skupiny: mini 4–7 let, děti 8–11 let,
junioři 12–16 let, mládež od 16 let

HUDBA Z FILMŮ, NOMINOVANÝCH NA OSCARA
s účastí zpěváků a s doprovodem video projekce

6.12.

OBNOVENÝ PROGRAM

OSTRAVA
Dům kultury města Ostravy
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více informací a vstupenky:
www.artpartner.cz

vstupenky:

SC-391591/63

SC-391591/62

TO JE NĚCO VÍC NEŽ POUHÝ KONCERT,
TO JE SKUTEČNÁ SHOW!

www.ovajih.cz
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*CUKÊUM WN*TCDĠXMC^XUVWR\FCTOC

21. 8. ,GFPQFGPP¬X¼NGVRTQFØVKŉ#SWCRCTMX$QJWO¬PØ
&T/CTV¬PMC1UVTCXC*TCDĠXMC^XUVWRP¨-ÊRČGFRTQFGL
-&-64+1

21. 8. .GVP¬MKPQ2QÊGOOWįKVQWį¬
-KPGOCVQITCHDTCVČ¬ÉCF¬MĠŉCTG NĒMQN[#8'#46
*CUKÊUM WN*TCDĠXMC^XUVWR\FCTOC

22. 8. .GVP¬MKPQ6TCDCPVGOVCOC\CUG\R VM[
-KPGOCVQITCHDTCVČ¬ÉCF¬MĠŉCTG NĒMQN[#8'#46
*CUKÊUM WN*TCDĠXMC^XUVWR\FCTOC

*ČKĒVØPCWN5XC\ EM X< DČGJWXGFNG8QFP¬JQ
CTG NW5#4'<#^XUVWR\FCTOC

4QCF%KTEWU
ŉWN*QTP¬*TCDĠXMC^XUVWR\FCTOC

/KUU$CDÊCC1UVTCXUM¼đVTCO M
&-#MQTF0 OØUV¬502< DČGJ^8TQÊP¬MUQWVØįGQPGLU[ORCVKÊVØLĒ¬
UGPKQTMWC018+0-#ŉ+TQÊP¬MUQWVØįGQPGLU[ORCVKÊVØLĒ¬JQUGPKQTC
*QUV5VCPKUNCX*NQįGM^XUVWRP¨-Ê

.'62ċ'&#.'6215#/'67
8GTPKU įX¼UVCX[RTQĒKTĒ¬XGČGLPQUVMNGVĠO#MQTFW
8¼UVCXCRQVTX FQMQPEGNKUVQRCFW^XUVWR\FCTOC

23. 8. 2QUG\GP¬WV DQT MW
.GUP¬ĒMQNCX$ØNUM¨ONGUGWN#PV$TQįG< DČGJ^XUVWRP¨-Ê

YYYƆQMQUVTCXCE\YYYMWNVWTCLKJE\
YYYFMCMQTFE\YYYQXCLKJE\
YYYHCEGDQQMEQOOQDQXCLKJYYYE[MNQUXGVNWUMCE\
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