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POZVÁNKA
Zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostra-
va-Jih se koná 12. 3. ve 13 h. 
ve 4. patře budovy A Úřadu 
městského obvodu Ost-
rava-Jih. Všichni zájemci 
mohou v den konání zastu-
pitelstva sledovat celé jed-
nání online přenosem na in-
ternetu. Pořízen bude také 
videozáznam, který najde-
te spolu s  dalšími videi na 
youtube kanálu Městský 
obvod Ostrava-Jih.

VÝŠKOVICKÝ HOSPIC SVATÉHO LUKÁŠE 
OZDOBÍ DALŠÍ UMĚLECKÉ LAVIČKY

K  současným dvěma tak 
přibydou ještě čtyři. Klienti hos-
pice, ale také jejich blízcí nebo 
návštěvníci z  řad veřejnosti 
pohodlné a  esteticky vkusné 
posezení určitě ocení. Autorkou 
uměleckých laviček je studentka 
Fakulty sociálních studií Ostrav-
ské univerzity Radka Vašková 
Zegzulková. Do výzdoby beto-
nových lavic keramickými prvky 
a výroby dřevěných podsedáků 
zapojí Chráněnou stolařskou 
dílnu svatého Alexandra, mat-
ky z  azylových domů a  klienty 
hospice.

Novou podobu laviček 
u  hospice umožnila dotace os-
travského magistrátu z progra-
mu fajnOVY prostor. Ten je za-
měřený na zkrášlení veřejného 

prostoru napříč městskými ob-
vody. Týká se například vzhledu 
ulic, náměstí anebo parků. Na 
umělecké lavičky bylo z progra-
mu fajnOVY prostor vyčleněno 
268 tisíc korun.

Žádosti o dotace město při-
jímá do konce března. Později 
budou k  dispozici také červen-
cové a říjnové termíny.

Bližší informace najdete na 
www.spolecnetvorimejih.cz.

Foto: archiv MMO

NÁMĚSTÍ SNP SE OPĚT PROMĚNÍ 
NA SLEZSKÝ RYNEK

Trhy v Zábřehu začnou už ve čtvrtek 12. března, kdy budeme 
moci nakoupit výpěstky místních farmářů a  ochutnat dobroty 
malých výrobců. Na stáncích bude k dostání třeba čerstvé sladké 
i  slané pečivo, uzeniny, koření, med a spousta dalšího. Zkrátka 
nepřijdou ani příznivci tradičních řemesel. Součástí moderova-
ného večera bude také tombola. 

Slezský rynek na náměstí SNP potrvá až do prosince, vždy 
jeden konkrétní čtvrtek v  měsíci, v  následujících termínech: 
12. březen, 16. duben, 14. květen, 11. červen, 16. červenec, 13. sr-
pen, 10. září, 8. říjen, 12. listopad, 10. prosinec. Prodejní doba je 
v každém dni stejná. Od 8.00 do 16.00 hodin.

UŽIJTE SI VLÁČKY 
I VELIKONOCE

Tradiční Výstava železnič-
ních modelů se letos koná 
28.  a  29.  3. od 9.00 do 17.00. 
Pobočka Střediska volného 
času Ostrava-Zábřeh V  Zálo-
mu  1 se tak na víkend promě-
ní v  ráj příznivců železničních 
miniatur. Těšit se můžeme na 
panelová i  modulová kolejiště 
a  mnoho dalších zajímavých 
atrakcí pro malé i velké. 

Další akcí střediska budou 
Velikonoční tvůrčí dílny. Ve 
dnech 7. a  8. 4. jsou určeny 
mateřským a  základním ško-
lám, které se objednají předem. 
Veřejnost bude moci tvořit ve-
likonoční dekorace 9. 4., a  to 
od 8 do 12 hodin. Velikonoční 
dílny, které můžeme navštívit 
ve středisku na Gurťjevově  8 
v  Zábřehu, potěší hlavně rodi-
ny s dětmi.

Výukový areál střediska 
v  Bělském lese zve všechny 
zájemce na 23.  4. V  rámci Dne 
Země tady připravili sérii zají-
mavých workshopů a  prezen-
tací, spojených s ekologií a eko-
logickou osvětou. Den země 
začne v  9 hodin a  vstupné je 
zdarma.

OHROMÍ VÁS PŘES TISÍC PAPÍROVÝCH MODELŮ
Klub papírových modelářů 

Ostravan pořádá na ZŠ Dvor-
ského 1 už 16. ročník Papír 
show Ostrava 2020. V  sobotu 
21. 3. zde můžeme od 9.00 do 
14.00 obdivovat  výtvory ne-
jen tuzemských, ale také pol-
ských a slovenských modelářů. 
Součástí největší mezinárodní 
výstavy papírových modelů je 
také mistrovství České repub-
liky v  kategorii „Malá architek-
tura“.

K  tahákům výstavy patří 
ojedinělá venkovní expozice 
vozidel, včetně modelu da-
karské tatry Tomáše Tomečka, 

nebo papírových ukázek poli-
cejní, hasičské a  záchranářské 
techniky. Výstava je prodejní, 

takže si na místě budeme moci 
koupit modely i  modelářské 
potřeby.

CO JSTE ŘEKLI 
O SOUSEDSTVÍ 
NA DUBINĚ 
A V BĚLSKÉM LESE?

Přijďte se podívat na veřejné 
projednání výsledků dotazní-
kového šetření v  rámci projektu 
„fajnová SOUSEDSTVÍ“, které se 
týkalo právě Dubiny a Bělského 
Lesa. Zástupci ostravského ma-
gistrátu a  našeho obvodu vás 
seznámí s  výsledky. Projednání 
se koná 17. března v 16.00 hodin 
v jídelně ZŠ V. Košaře.

Kromě samotného vyhodno-
cení dotazníků se bude hovořit 
o tom, jak rozvíjet veřejný prostor 
a fenomén sousedství. Zapojte se 
a řekněte zástupcům magistrátu 
i radnice, jak vnímáte sousedství 
a kde vidíte možnosti ke zlepšení.

Bližší informace najdete na 
www.fajnova.cz.

Foto: Jiří Urban
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Vážení čtenáři, 
březen býval 
a  doufám, že 
pro mnohé stá-
le je, měsícem 
knihy. Možná si 
v  něm najdete 

i  čas na některou z  publikací, 
věnovaných bohaté historii na-
šeho obvodu. Od dubna si je, 
mimo jiné, budete moci kou-
pit také v novém Infocentru na 
náměstí Ostrava-Jih. Nebude 
těžké tam trefi t, stejný název 
ponese také zastávka a  Hote-
lový dům Hlubina tak „zmizí“ 
alespoň z výčtu zastávek MHD. 
Náměstí nabídne zajímavé akce 
po celý rok. První z  nich bude 
na začátku dubna Velikonoční 
jarmark v duchu českých tradic 
a řemesel, na konci pak Stavění 
májky. Poprvé připravujeme na 
duben také Pálení čarodějnic, 
a to na stejném místě, kam vás 
v červnu pozveme na Slavnosti 
Jihu. Konat se budou opět na 
bývalém hřišti vedle aquapar-
ku, ale v  úplně novém poje-
tí. Herní a  odpočinkové zóny 
pro všechny věkové kategorie 
budou v  areálu zdarma. Hu-
dební a  doprovodný program 
je naplánován tak, aby si vy-
brali všichni. Na základě va-
šich podnětů bude dvoudenní 
vstup zpoplatněn, a  to jednou 
stokorunou. Vstup zdarma bu-
dou mít lidé starší 65 let. Pla-
tit nemusí ani děti do výšky 
140 cm, které přijdou v dopro-
vodu dospělé osoby. Do diáře 
si již můžete zapsat i Den s IZS, 
který po dvou letech proběhne 
8. 8. v  Integrovaném výjezd-
ním centru na Dubině. Bude-
me rádi, pokud nám sdělíte, že 
víte o  šikovných ostravských 
vystupujících, kapelách, diva-
dlech a  jiných spolcích, které 
by se na akcích obvodu chtěli 
prezentovat. Rád se s vámi na 
akcích potkám. A to nejdůleži-
tější – k březnu neodmyslitelně 
patří Mezinárodní den žen. Ty 
si nejen jednou v roce zaslouží 
velké uznání a poděkování, ne-
zapomeňte jim popřát!

 Váš Martin Bednář

ÚPRAVU VEŘEJNÉ ZELENĚ NECHTE 
NA KOMUNÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Péči o veřejnou zeleň na úze-
mí obvodu celoročně vykonává 
městský obvod Ostrava-Jih, jak 
mu také ukládá obecně závaz-
ná vyhláška statutárního města 
Ostrava. Do působnosti obvodu 
patří veškeré činnosti spojené 
se správou veřejných zelených 
ploch. Spadá sem hlavně kose-
ní trávy, ořezy a  kácení stromů 
i keřů nebo nová výsadba. Stej-
ně tak obvod pečuje o zahrady 
mateřských i  základních škol 
nebo areály u  domů s  pečova-
telskou službou. Jde o činnosti, 
které zajišťují kompetentní pra-
covníci odboru dopravy a  ko-
munálních služeb.

„Sami občané se mohou na 
stavu zeleně fyzicky podílet 

jen velmi výjimečně, například 
v  projektu zkrášlení a  výsad-
by předzahrádek u  bytových 
domů,“ podotýká místostarosta 
Zdeněk Hűbner. „Příspěvky na 
tuto aktivitu radnice každoroč-
ně poskytuje formou darovací 
smlouvy. Jinou možností je pro-
nájem pozemku nebo podání 
příslušného návrhu v rámci par-
ticipativního rozpočtu,“ upřes-
nil místostarosta. „Samozřejmě, 
jakýmkoliv připomínkám nebo 
nápadům se nebráníme,“ dodal 
Hűbner.

V  případech svévolných zá-
sahů do veřejné zeleně ze stra-
ny jednotlivých občanů hrozí 
kolize s  vedením inženýrských 
sítí anebo plánovanou výsad-

bou. Správa veřejné zeleně je 
oprávněna takto provedené 
úpravy odstraňovat a  případně 
i  hlásit policii, která je pak řeší 
jako přestupek. 

Obvod k péči o veřejnou ze-
leň přistupuje koncepčně. Ak-
tuálně zpracovává Strategický 
plán rozvoje systému zeleně 
pro městský obvod Ostrava-Jih 
„Zelené cesty JIHu“, který bude 
sloužit jako podklad k  budou-
címu rozvoji zelených ploch. 
V  současnosti jsou připrave-
ny k  realizaci dvě významnější 
akce – jedná se o projekty pod 
názvem „Zeleň Savarin“ a  „Ze-
leň za Lunou“. Ty dokladují, že 
rozvoj zeleně je pro radnici jed-
nou z priorit.

PODNIKATELÉ MOHOU DOSTAT PENÍZE 
NA VKUSNOU A POHLEDNOU REKLAMU
Stejně jako jiná města se také Ostrava potýká s reklamním smogem. Tímto termínem 
odborníci označují takový druh reklamy, který hyzdí veřejný prostor a postrádá pat-
řičnou grafi ckou, materiálovou nebo řemeslnou úroveň.

Statutární město Ostrava 
proto přichází s  programem 
Ostrava360°, jenž má ob-
chodníkům pomoci vytvářet 
a  umisťovat reklamu v  souladu 
s  atmosférou daného místa, 
splňující určité estetické pod-
mínky. Ostrava360° cílí hlavně 
na menší podnikatele, kteří ne-
mají prostředky ke spolupráci 
s odborníky z oblasti reklamní-
ho marketingu. Žádat o  dotaci 
proto mohou ti, jejichž celkový 
obrat za uplynulé účetní období 
nepřesáhl 10 milionů korun. 

Lhůta pro podání žádosti po-
trvá od 1. 3. do 31. 8. 2020.

Na výměnu nevzhledné pro-
pagace za kultivovanou rekla-
mu z programu získají 3–30 tisíc 
korun. Finance mohou použít 

na úhradu grafi ky reklamního 
označení, jeho výrobu a  také 
instalaci. Město bude jejich pro-
jekty spolufi nancovat maximál-
ně do výše 70 % uznatelných 
nákladů. Celkově pro zvelebení 
reklamních ploch v  rámci pro-
gramu Ostrava360° magistrát 
shromáždil 3 miliony korun.

Starosta Jihu Martin Bed-
nář poukázal, že otázka ruši-
vé reklamy se v  obvodu týká 
provozoven poblíž Obchodní-
ho centra Kotva: „Problémem 
u těchto typů budov je, že jsou 
ve vlastnictví více majitelů. Bu-
deme se snažit dohodnout se 
se všemi majiteli objektu. Rádi 
bychom docílili, aby označování 
prodejen v  celém objektu bylo 
jednotné. V majetku obvodu je 

prostor, kde končí balkonky na 
budově OC Kotva směrem ke 
komunikaci Výškovická. Zde bu-
deme primárně řešit například 
reklamní lavičky i  odpadkové 
koše, které jsou ve vlastnictví 
soukromých fi rem. Po vypršení 
nájemních smluv obvod zakou-
pí vlastní městský mobiliář.“

Starosta v tomto ohledu my-
slí také dopředu a  soustředí se 
na okolí nového náměstí Ostra-
va-Jih. Radnice se proto už nyní 
domlouvá s majiteli prostor, aby 
po jejich rekonstrukci platila 
jednotná pravidla označování 
provozoven. „Dojde také třeba 
ke zbourání velkých ploch na 
budově Železňáku, které slou-
žily k umisťování velkoplošných 
reklam,“ upřesňuje Bednář.

Vizualizace: MMO
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LIDÉ BYLI KE TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM ŠTĚDŘEJŠÍ NEŽ LONI
Tříkrálová sbírka se uskuteč-

nila už podvacáté. Jejím orga-
nizátorem byla tradičně Charita 
Česká republika ve spolupráci 
s  diecézními a  oblastními Cha-
ritami. Od prvního do čtrnác-

tého ledna jsme mohli v ulicích 
potkávat nastrojené koledníky 
s kasičkami a do nich jim přispí-
vat na potřebné. 

Letošní sbírka mezi obyvateli 
Jihu vynesla celkem 169 632 ko-

run, což je o  44 155  korun více 
než loni. Vybrané peníze půjdou 
na podporu činnosti Mobilního 
hospice a ošetřovatelské služby 
sv. Kryštofa, dále pak na zkva-
litnění zázemí Hospice svaté-

ho Lukáše. Obě služby sídlí na 
Charvátské ulici ve Výškovicích. 

Děkujeme všem, kteří po-
mohli dobré věci. Věříme, že 
stejnou štědrost projevíte při se-
tkání s koledníky také napřesrok.

POPLATEK ZA PSY LZE LETOS NOVĚ UHRADIT ONLINE
Termínem splatnosti místní-

ho poplatku ze psů je jako vždy 
31. březen. Pokud ale výše poplat-
kové povinnosti přesáhne 1000 ko-
run, může být poplatek splatný ve 
dvou stejných splátkách, vždy nej-
později do 31. 3. a 30. 9. příslušné-
ho kalendářního roku.

Za psa v bytě ročně zaplatíme 
1500 korun, v  rodinném domě 
pak 300 korun. Lidé nad 65 let 
platí pouze 200 korun, stejně jako 
příjemci starobního, invalidního 
a  vdovského důchodu. Novin-
kou je, že 200 korun zaplatí také 
držitelé průkazu ZTP (dříve jen 
ZTP/P) a lidé nad 65, kteří nepo-
bírají důchod. Povinnost ohlásit 
držení psa však zůstává.

„Abychom občanům nahradili 
zrušení rozesílání složenek, při-
pravili jsme pro ně od letošního 
února novou možnost, jak platit 

úhrady poplatku za psy, a to po-
mocí online plateb. Platbu je mož-
né provést platební kartou nebo 
online platebním tlačítkem přímo 
z platebního portálu umístěného 
na webových stránkách statutár-
ního města Ostravy,“ sděluje mís-
tostarosta Otakar Šimík. 

Odkaz na platební portál na-
leznete také na našem webu přes 
položky Občan – Životní situace 
– Potřebuji si vyřídit – Poplatky 
a fi nance – Místní poplatek ze psů 
– Jaké jsou správní a jiné poplatky 
a jak je máte uhradit.

Podrobný postup nalez-
nete přímo na platebním por-
tále, který je dostupný na 
www.platebniportal.ostrava.cz.

Více informací získáte jako 
vždy na webu městského ob-
vodu nebo od referentů místní-
ho poplatku ze psů na odboru 
fi nancí a  rozpočtu v  kanceláři 
č. 307, budova A, radnice ÚMOb 
Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostra-
va-Hrabůvka.

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

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

ŠKOLÁCI VYRAZÍ NA OZDRAVNÉ POBYTY
Za čerstvým vzduchem do Beskyd a Jeseníků pojedou žáci z patnácti základních škol městského obvodu. K nim 
se připojí také dvaadvacet dalších dětí z Mateřské školy Volgogradská. Čtrnáctidenní pobyty, které se postupně 
uskuteční do konce dubna, jsou hrazeny hlavně z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším, tedy dotačního 
programu města Ostravy. Dalšími penězi přispěl také Moravskoslezský kraj.

„Ráda bych v  tomto ohle-
du vyzdvihla aktivitu ředitelů 
a  učitelů jednotlivých škol ob-
vodu,“ oceňuje místostarostka 
Jihu Dagmar Hrabovská. „Prá-
vě oni totiž vytvářejí projekty, 
díky kterým je možné získat 
potřebné dotace. Celá akce je 
poměrně složitá rovněž z  or-

ganizačního hlediska, kdy je 
třeba velkému množství dětí 
zajistit na čtrnáct dnů veškeré 
zázemí.“

Z  ostravského magistrátu 
jde na letošní pobyty přesně 
10 066 500 korun, určených pro 
základní školy. Moravskoslezský 
kraj pak navíc poskytl dotaci 

Základní a mateřské škole Vol-
gogradská. Částka o  celkovém 
objemu 473 896 korun umožni-
la pobyty žákům prvního stup-
ně a dětem z mateřinky.

Podle místostarostky Hra-
bovské jsou ozdravné pobyty 
důležité hned z  několika dů-
vodů: „V  první řadě jde samo-

zřejmě o  zlepšení a  utužení 
jejich zdraví. Nezapomínejme 
však ani na to, že během těchto 
pobytů se upevňují a  rozvíjejí 
vzájemné vztahy. A to jak mezi 
samotnými dětmi, tak učiteli 
a  žáky. Těm, kteří pobyty za-
jišťují, tak opravdu patří velké 
poděkování.“
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

ZAČNĚTE JARO S NOVÝMI NÁPADY 
A POMOZTE ZKRÁŠLIT OBVOD
Právě na jaře se otevírá prostor vašim prvním nápadům a myšlenkám. Stačí si jen všímat okolí. Člověka pak snadno 
napadne zlepšovák, který může jemu i druhým zpříjemnit život. Anebo přijde na něco, co mu ve veřejném prostoru 
doposud chybí. Na malých věcech přitom záleží, protože ty dávají dohromady celek. 

Radnice Jihu letos na vaše projekty roz-
dělí dokonce 10 milionů korun. Své nápady 
můžete už nyní konzultovat s  koordinátor-
kou participativního rozpočtu Veronikou 
Košč na telefonním čísle 720 952 981 nebo 
e-mailu Veronika.kosc@ovajih.cz.

Koncem dubna se pak uskuteční další 
informační setkání a  od května už spustí-
me příjem návrhů. Na podzim proběhne 
veřejné hlasování a úspěšné návrhy radnice 
zrealizuje.

Zrovna vás nic konkrétního nenapadá, ale 
projekt Společně tvoříme Jih se vám líbí a rádi 
byste ho podpořili? Řekněte o něm svým zná-
mým nebo sousedům. Třeba to budou právě 
oni, kdo přijde s něčím zajímavým. Nebo se 
s nimi rovnou poraďte – více hlav více ví. 

Participativní rozpočet funguje také 
v  jiných městech. Příležitost pro obyvatele 
rozhodovat o  části fi nančních prostředků 
obvodu není ve světě žádnou novinkou. 
Od roku 1989 se užívá v Brazílii a postup-
ně se rozšířila i  do Evropy. Před pěti lety 
jsme byli jedním z  průkopníků participa-
tivního rozpočtování v ČR. Každým rokem 
přibývají další a  další města, loni jich bylo 
již 63. Pomalu se tak rozšiřuje i v Moravsko-
slezském kraji, kde kromě tří ostravských 
obvodů (Ostrava-Jih, Ostrava-Poruba a Os-
trava-Mariánské Hory) funguje také v  Ha-
vířově, Orlové, Krnově, Kopřivnici, Novém 
Jičíně, Opavě a Vrbně pod Pradědem. 

Finanční částky, které města uvolňují, 
jsou různé. Stejně však vypadají nejčastější 
návrhy, a  to dětská a  sportovní hřiště, do-
plnění městského mobiliáře a  další úpravy 
veřejného prostoru. 

Všechny informace a  kontakty najdete 
na www.spolecnetvorimejih.cz a  také na 
facebook.com/spolecnetvorimejih.

Inspiraci můžeme čerpat odkudkoliv, jak 
ukazují přiložené fotografi e. Ve Znojmě jsou 
díky nápadům občanů čtyři houpačky pro 
handicapované. V Říčanech si obyvatelé od-
hlasovali devítijamkové minigolfové hřiště 
a Brno má svou netradiční tančírnu v parku. 

Foto: Znojmo – Zdravemesto.cz

Foto: Facebook participativního rozpočtu města Brna

Foto: Facebook město Říčany
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» K čemu byste přirovnala svůj poslední 
necelý rok?

Bylo to trošku jako s  divadelním před-
stavením nebo fi lmem. Zajdete do kina 
a zjistíte, že se vás příběh nějak dotkl, že vás 
oslovil, protože tvůrce měl vlastní vizi, měl 
cit pro současnost a našel způsob, jak téma 
zpracovat. Na začátku jsem si myslela, že 
jsme zvolili dost neúprosné tempo a  že to 
nezvládneme. K  tomu nás napadala pořád 
spousta věcí. (smích)
» Podařilo se, Centrum sociálních služeb 
Jih existuje. Co bylo největším impulsem 
vytvořit novou příspěvkovou organizaci?

Naše organizace byla zřízena usnesením 
zastupitelstva od 1. července minulého roku, 
a to na základě rostoucí poptávky po sociál-
ních službách. Stárnoucí populace obvodu 
s  největším počtem obyvatel je výrazná 
a zavírat před tím oči a nic v tomto směru 
nedělat, to by se nám mohlo opravdu vy-
mstít. 
» Odkdy tedy ofi ciálně centrum funguje?

Naplno od 1. ledna tohoto roku. 
» Kým byly zajišťovány služby dříve?

Zaměstnanci úřadu odboru sociální péče 
takzvané přímé péče. Převedli jsme je pod 
nově vzniklou organizaci. Pečovatelky, kte-
ré zajišťovaly terénní pečovatelskou službu 
i  v  pobytové odlehčovací službě, poskytují 
od začátku roku i nadále tyto služby klien-

tům, s  nimiž byla uzavřena smlouva o  po-
skytování sociálních služeb podle jejich přá-
ní a potřeb. A ještě na jeden důležitý aspekt 
vytvoření samostatného subjektu sociálních 
služeb na Jihu nesmím zapomenout – je to 
možnost vícezdrojového fi nancování k  po-
skytování potřebných služeb v  požadova-
ném rozsahu a kvalitě.
» V čem jsou dnes sociální služby jiné?

V  podstatě se pro klienty nic nezměni-
lo. Docházejí k nim stejné pečovatelky jako 
dříve, jsou jim poskytovány úkony péče po-
dle jejich přání… Pouze s nimi byla uzavře-
na nová smlouva o  poskytování sociálních 
služeb. 
» V čem jsou lepší? 

Jejda, tak to skutečně neumím za tak 
krátkou dobu naší činnosti říct. Teprve čas 
ukáže. (smích) Jako ředitelka se budu kaž-
dopádně snažit motivovat zaměstnance, 
aby byli spokojeni a dělali svou práci s láskou 
a chodili do ní rádi. Ve výsledku pak budou 
spokojeni i klienti, když jim budou pomáhat 
usměvavé, laskavé a empatické pečovatelky. 
Názory na úroveň a kvalitu služeb budeme 
zjišťovat dotazníkovým šetřením a  vyhod-
nocovat. Zpětná vazba je nezbytná a klienti 
nám nejlépe řeknou, co bude potřeba zlep-
šit nebo změnit.
» Zabezpečujete pečovatelské a  odleh-
čovací služby. Laikovi, respektive tomu, 

kdo dosud nepotřeboval podobnou po-
moc, tyto pojmy mnoho neříkají. Co 
všechno obnáší pečovatelská služba?

To je velmi široké téma, ale pokusím se 
o  zjednodušený popis. Takže pečovatelská 
služba je poskytována v souladu s § 40 zá-
kona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Mohou ji využívat senioři a  dospělí zdra-
votně postižení občané, kteří žijí ve vlastní 
domácnosti nebo v  domě s  pečovatelskou 
službou na území Ostrava-Jih, k tomu mají 
sníženou soběstačnost z důvodu vysokého 
věku, chronického onemocnění nebo zdra-
votního stavu.
» Vaše služby se tedy týkají jen starých, 
nemohoucích a osamělých lidí?

Kdepak. Jsou určeny pro seniory a zdra-
votně postižené občany od osmnácti let. 
Nejedná se jen o staré lidi. Naším záměrem 
je každému člověku pomáhat při zvládání 
péče nejen o  sebe, ale i  domácnost. Sna-
žíme se vytvořit co nejlepší podmínky, aby 
mohli tyto ženy a muži zůstat co nejdéle ve 
svém domácím prostředí, aby nepřišli o při-
rozenou individualitu, standard životního 
stylu či společenský život s nabídkou zájmo-
vých a kulturních aktivit. 
» Buďte prosím konkrétní.

Seznam základních činností je docela 
dlouhý, ale pro zajímavost bych uvedla na-
příklad pomoc a podporu při podávání jídla 

ROZHOVOR

LUCIE BLAHUTOVÁ 
v poslední době občas přemýšlela, co všechno 

je schopna obětovat své práci. Došla k tomu, 
že celý svůj život asi těžko, ostatně jako 

každý jiný, ale posledních několik měsíců ji 
doslova pohltilo budování nového Centra 

sociálních služeb Jih. Idea mít vše pod jednou 
střechou se proměňovala pod její taktovkou 
systematicky, promyšleně a se znalostí věcí. 

Až viděla celek, teprve si řekla: máme to!

Foto: Jiří Zerzoň
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a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek, pomoc při prostorové 
orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo 
vozík, jsou to také dovoz nebo donáška jídla, 
běžný úklid a  údržba domácnosti, nákupy 
a pochůzky k lékařům, praní, žehlení prádla 
a podobně.
 » Platí něco klienti? 

Ano, služba je zpoplatněna podle sazeb-
níku úhrad vyhlášky č. 505/2006 Sb., kte-
rou se provádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách. 
 » Na tyto služby dosáhne úplně každý, 

kdo si o ně požádá?
Bez šancí jsou osoby závislé na alkoho-

lu a jiných návykových látkách s agresivním 
chováním. Nemůžeme dovolit, aby naše 
pečovatelky byly vystavovány jakémukoli 
omezování či ohrožení. Pomoc nemůžeme 
poskytovat ani osobám s  nestabilizova-
ným duševním onemocněním nebo lidem, 
u  nichž lékař potvrdil infekční, parazitární 
onemocnění či bacilonosičství.
 » Existují případy, kdy své služby kliento-

vi odmítnete?
Samozřejmě. Je to tehdy, když osoba 

žádá o  službu, kterou naše pečovatelská 
služba neposkytuje, nebo když je takzvaně 
kapacitně plně využitá. Kontakt žadatele 
pochopitelně předáme jinému poskytova-
teli sociálních služeb. Odmítnout můžeme 
také toho, kdo nespolupracuje, je vulgární 
a  agresivní. Bohužel i  s  tím se setkáváme. 
Sice zřídka, ale setkáváme. 
 » Odlehčovací služba je naopak vhodná 

pro koho?
Opět pro seniory a  dospělé zdravot-

ně postižené občany, kteří ze zdravotních 
a dalších důvodů nemohou zůstat sami ve 
svém domácím prostředí a bez pomoci ně-
koho jiného. Tuto službu poskytujeme 14 li-
dem v  Domě s  pečovatelskou službou na 
Odborářské ulici v  Hrabůvce. Jde o  službu 
pobytovou na omezenou dobu 3 měsíců. 
Nabízíme ji rodinám jako vhodné zajištění 
potřebné péče o příbuzné po nezbytně nut-
nou dobu, aby jim vznikl prostor na odpo-
činek, jako jsou dovolená, pobyt v  lázních, 
hospitalizace v  nemocnici. Kdo nezažil ne-
přetržitou 24hodinovou péči o někoho z ro-
diny či blízkého, vůbec si nedokáže předsta-
vit, kolik energie musí vynaložit, jak je každý 
den náročný fyzicky i psychicky. 
 » S jak velkým týmem poskytujete všech-

ny tyto služby a pomoc?
Do centra přešlo 36 pečovatelek – pra-

covnic v  sociálních službách. Můj zástupce 
– vedoucí sociálních služeb, je náš jediný 
muž, který řídí a  koordinuje práci kolegyň 
pečovatelek. Sociální pracovnice jedná se 

zájemci o službu, vykonává prvotní sociální 
šetření a  následně s  nimi uzavírá smlouvu. 
A žádná organizace se neobejde bez účetní. 
Ani ta naše.
 » Koho vždy ráda vidíte na pozici sociál-

ního pracovníka? Á  propos, proč je tato 
práce doménou žen a mužů je v této ob-
lasti stále pomálu?

Zřejmě máte na mysli pracovníka v  so-
ciálních službách. To není totiž to stejné jako 
sociální pracovník. Jde o pečovatelky, které 
vykonávají takzvanou přímou obslužnou 
péči u klientů, tedy o vlastní osobu, pomoc 
při hygieně, při přípravě a  podání stravy. 
Už z  toho je patrné, proč se v  této oblasti 
s mužským zastoupením setkáváme zřídka. 
K výkonu veškerých činností v rámci sociál-
ních služeb mají přece jen blíže spíše ženy, 
i když například při manipulaci s imobilními 
klienty by se mužská síla určitě hodila. Tolik 
na vysvětlenou, proč je náš tým pečovate-
lek zatím pouze v ženském zastoupení. Ale 
nikdy neříkej nikdy! (smích) A  koho bych 
vždy při práci s klienty ráda viděla? Už jsem 
to zmínila, pracovníka s potřebnou empatií 
a zaujetím, vlídného, chápajícího i pozitivní-
ho. Naštěstí v Centru sociálních služeb Jih je 
takový každý zaměstnanec a práce všechny 
hodně baví. Kéž by to tak zůstalo napořád! 
 » Vy osobně děláte, co jste chtěla? 

Popravdě musím přiznat, že jsem nikdy 
neměla ambice stát se ředitelkou čehokoliv, 
vést tým lidí a  potažmo budovat kariéru. 
V roce 1997 jsem začala pracovat jako účet-
ní v  jednom z  ústavů sociální péče, takže 
problematiku fi nancování sociálních služeb 
znám od píky. Pak jsem se stala ekonomkou 
a  po nějaké době vedoucí ekonomického 
útvaru v  jednom z  největších zařízení po-
skytujících sociální služby v Ostravě. Větši-
nu času jsem trávila v kanceláři, velmi často 
jsem byla v kontaktu se zaměstnanci, kteří 
se věnují přímé péči. Sociální služby mě pro-
vázejí vlastně celý můj profesní život. Jsem 
prostě věrná. (smích) 
 » Kdy přišel ten moment, kdy jste si řek-

la: jdu do toho?
Bylo to někdy v  dubnu loňského roku, 

kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení na mís-
to ředitelky. Moc času na rozmyšlenou jsem 
neměla. Nevím, co mě to napadlo, ale řekla 
jsem si: proč nezkusit něco jiného, než jen ta 
čísla. Uvědomuji si, že jsem to brala a vlast-
ně pořád ještě beru jako osobní výzvu.
 » Co se Vám na projektu Centra sociál-

ních služeb Jih líbí především? 
Vzhledem k tomu, že služby jsou již za-

běhnuté, má to své výhody i nevýhody, s tím 
se ovšem musí počítat. Proč bychom dělali 
jinak něco, co je nastaveno dobře a funguje 
bez problémů ke spokojenosti našich klien-

tů. To fakt nemám v úmyslu měnit nebo do 
toho nějak radikálně zasahovat. Ovšem na 
druhou stranu jsou zde některé zažité věci, 
které si podle mého soudu žádají určitou 
změnu a  zlepšení. Na tom chci spolu se 
svým týmem začít dělat. Ve spolupráci se 
zřizovatelem se budu například snažit pro-
sadit navýšení kapacity odlehčovací služby, 
po které je nebývale vysoká poptávka, kte-
rou nemůžeme zdaleka uspokojit.
 » Stárnutí populace si zřejmě vyžádá 

mnohem silnější apel na vytváření nových 
podmínek a  rozšiřování podobných slu-
žeb. Co bude podle Vás nezbytné udělat 
v horizontu několika příštích let?

Ano, máte pravdu, stárnutí populace 
neumíme nijak zastavit nebo zpomalit. 
Uspokojit všechny žadatele nedokážeme 
už dnes. Se zástupci našeho obvodu budu 
chtít určitě najít fi nanční prostředky na roz-
šíření stávající kapacity odlehčovací služby, 
jak jsem se již zmínila. Co se týká pečova-
telské terénní služby, řešením by bylo na-
výšit počet pracovníků v přímé péči, s čímž 
ovšem úzce souvisí sehnat zdroje na pokry-
tí platů těchto zaměstnanců. Peníze, peníze 
a zase peníze…
 » Jaká je podle Vás současná situace 

v sociálních službách?
Budu se opakovat, vše se točí kolem pe-

něz. Odměňování pracovníků v  sociálních 
službách bylo vždy na posledním místě, 
daleko za učiteli, zdravotníky a dalšími za-
městnanci ve veřejné správě. V  poslední 
době došlo sice k  navýšení platových ta-
rifů, ale situace na trhu práce je bohužel 
taková, jaká je, a zájemců o  toto povolání 
je zoufale málo. 
 » Musí se dělat velké kompromisy kvůli 

rozpočtu, jak tomu bývalo dříve?
Financování příspěvkové organizace 

bylo, je a vždy bude závislé na příspěvku od 
svého zřizovatele, dotace z rozpočtu minis-
terstva práce a sociálních věcí a příjmů od 
klientů za poskytované služby. Takto je to 
nastaveno a  jinak to ani nebude. Naštěstí 
naše centrum má velkou podporu obvodu, 
a to nejen pokud jde o fi nancování.
 » Stanovila jste si nějaký svůj osobní cíl?

Osobní cíl? Posunout celý projekt dál. 
A hlavně mít kolem sebe spokojené zaměst-
nance a spokojené klienty.
 » Centrum sociálních služeb Jih se úspěš-

ně rozjelo, nepřišel teď čas trochu si od-
počinout?

Zatím ne. Ale kdyby se přece jen našel 
nějaký ten volný den, tak se okamžitě vy-
dám do milovaných Beskyd. Jsou moje leti-
tá srdcovka. A je mi úplně jedno, jestli si na-
sadím lyže, obuji trekové boty nebo šlápnu 
do pedálů horského kola… 

ROZHOVOR
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Z OBVODU

ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY 
OTEVÍRAJÍ SVÉ 
PROSTORY

Pokud máte zájem o  využi-
tí školní tělocvičny, můžete se 
na konkrétní školu sami obrá-
tit. Důležité je kontaktovat její 
pracovníky předem a  domluvit 
se na podmínkách pronájmu, 
ceně a  nájemní smlouvě. Ta-
bulky s  volnými hodinami pro 
potenciální nájemce včetně 
kontaktů na jednotlivé školy 
najdete na stránkách obvodu 
www.ovajih.cz. Na informačním 
rozcestníku vyberte sekci „Sport 
a sportovní zařízení“ a dále „Vol-
né prostory k pronájmům v tělo-
cvičnách ZŠ Ostrava-Jih“.

OSTRAVA PODPOŘÍ AKCE K VÁLEČNÉMU VÝROČÍ
Letos na jaře uplyne 75 let od 

konce Ostravsko-opavské opera-
ce, jejíž nejvýznamnější součástí 
bylo osvobození našeho města. 
Při této příležitosti se statutární 
město Ostrava rozhodlo přispět na 
nejrůznější aktivity, které by tuto 

událost připomenuly. Dotace se 
tedy týkají tematických publikací, 
výstav, koncertů, divadelních před-
stavení a podobných projektů.

Na jejich podporu magistrát 
uvolnil 850 tisíc korun. Maximál-
ní výše dotace na jeden projekt 

činí 50 tisíc korun. O peníze mo-
hou žádat samostatné subjekty, 
příspěvkové organizace města 
a  městských obvodů i  samotné 
městské obvody.

Žádosti o  dotace je možné 
podávat do 13. března.

CHARITATIVNÍ CENTRUM ADRA SHÁNÍ DOBROVOLNÍKY
Každému, kdo chce pomo-

ci potřebným a  je otevřený 
novým zkušenostem, ADRA 
nabízí dobrovolnickou činnost. 
Pokud si rádi povídáte anebo 
dovedete naslouchat, zkuste si 
vyčlenit jednu hodinu v  týdnu. 
Vaše společnost pomůže osa-

mělým seniorům nebo dětem, 
kterým se společnosti nedostá-
vá. Jejich pravidelné návštěvy 
vám navíc mohou přinést dobrý 
pocit ze smysluplně a příjemně 
stráveného času. Zájemci se 
mohou hlásit na telefonním 
čísle 605 784 584 nebo osobně 

kteroukoli první středu v měsíci 
mezi 10.  a  17.  hodinou v  Dob-
rovolnickém centru ADRA 
v  Ostravě-Martinově (Marti-
novská 164, u  zastávky MHD 
Dílny DP Ostrava). Podrobněj-
ší informace získáte také na 
www.adraostrava.cz.

ZASTÁVKU MHD KOTVA BRZY ČEKÁ ZÁSADNÍ PŘESTAVBA
Tramvajová i autobusová sta-

nice na Výškovické ulici projde 
kompletní rekonstrukcí. Nástupní 
ostrůvky dostanou nový kabát, 
do přidruženého prostoru křižo-
vatky ve směru ul. Volgogradská-
Čujkovova bude začleněna cyk-
lostezka a dojde i na modernizaci 
semaforů. Přes tramvajové těleso 

ve tvaru písmene Z budou vybu-
dovány přechody pro chodce 
s celogumovými, demontovatel-
nými, panely, přičemž úpravy se 
nevyhnou ani kolejím v prostoru 
křižovatky. Plánovanou součás-
tí rekonstrukčních prací je také 
úprava kanalizace, jakož i přelož-
ky inženýrských sítí.

Přihlášky k výběrovému říze-
ní na zhotovitele radnice přijímá 
do 16. 3. 2020. Samotná rekon-
strukce začne letos v  květnu 
a  hotová by měla být během 
prosince.

Předpokládaná cena rekon-
strukce činí necelých 78,5  mi-
lionu korun (včetně DPH). Fi-

nanční prostředky jsou zajištěny 
v  rozpočtu statutárního města 
Ostravy pro rok 2020. Podrob-
né údaje jsou k  dispozici na 
www.tenderarena.cz.

Aktuální přehled veřej-
ných zakázek vyhlašovaných 
naším obvodem najdete na 
www.zakazky.ovajih.cz.

ŽÁCI SI PROHLÉDNOU INTERAKTIVNÍ 
PROTIDROGOVÝ VLAK REVOLUTION TRAIN
Nevšední a drsná expozice na kolech zastaví na nádraží v Ostravě-Svinově, kde zážitkovou a populárně vzdělávací 
formou seznámí návštěvníky s riziky okolo užívání drog. Při průchodu vlakovými vagóny se žáci základních škol 
ocitnou ve věrných kulisách narkomanského doupěte, nemocniční ambulance nebo vězeňské cely. Zároveň budou 
svědky dopravní nehody způsobené vlivem drogy a dolehnou na ně její závažné následky…

REVOLUTION TRAIN, který 
je 165 metrů dlouhý a váží přes 
300 tun, je unikátním projektem 
na kolejích. Pro žáky základních 
škol našeho obvodu bude zpří-

stupněn ve dnech 11.  a  12.  3. 
Přistavení vlaku a  jeho zpří-
stupnění proběhne od 8.00 do 
19.30  hodin. Začátek poslední 
prohlídky je v 18.00 hodin. Celé 

dva dny prohlídek hradí radnice 
obvodu. V  dopoledních hodi-
nách je zajištěna prohlídka pro 
školní třídy škol našeho obvo-
du s  pedagogickým dozorem 

a  v  odpoledních hodinách je 
vlak určen pro naše žáky jed-
notlivce v doprovodu rodičů. 

Podrobnosti o projektu najde-
te na www.revolutiontrain.cz.

Foto: 2x Pavel Tůma
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REKONSTRUKCE AREÁLU FAKULTY 
BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ JE HOTOVÁ
Náročná přestavba probíhala po etapách už od roku 2002. Jejím výsledkem je kompletně zrekonstruovaná budova 
s novou nadstavbou v podobě dalšího patra. Modernizace se netýkala pouze venkovních prvků. Nově upraveny byly 
rovněž vnitřní prostory, které teď poskytují větší komfort studentům i vyučujícím.

Výsledek mnohaletých úprav 
pochvalně kvitovala také mís-
tostarostka obvodu Dagmar 
Hrabovská: „Řekla bych, že 
rekonstrukce je celkově velmi 
zdařilá, jak jsem se mohla při 
návštěvě fakulty sama přesvěd-
čit. Nejvíce mě zaujalo perfekt-
ně vybavené cvičné pracoviště 

pro záchranné složky. To slouží 
k  vytváření modelů nejrůzněj-
ších krizových situací, které pak 
studenti musí řešit.“

Podoba areálu i  úroveň vy-
bavení zapůsobily rovněž na 
místostarostu Jana Dohnala: 
„Nový kabát se mi líbí. Fakulta je 
špičkově vybavena a vychovává 

lidi, kteří po jejím absolvování 
nebudou mít nouzi o  pracovní 
nabídky. Musím říct, že i pro mě 
jako laika zněly všechny obory 
maximálně atraktivně.“

Areál Fakulty bezpečnost-
ního inženýrství Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity 
Ostrava je v  současnosti jedi-
ným vysokoškolským zaříze-

ním na území obvodu. Vedení 
radnice se shoduje, že jeho pří-
tomnost znamená hned několik 
výhod.

„V neposlední řadě se odkrý-
vá široký prostor pro vzájem-
nou kooperaci Fakulty bezpeč-
nostního inženýrství s obvodem 
a složkami IZS, které zde sídlí,“ 
konstatuje Dohnal.

Z OBVODU

MĚSTSKÁ POLICIE OSTRAVA HLEDÁ NOVÉ STRÁŽNÍKY
Chcete-li pomáhat druhým 

a  zasloužit se o  to, abychom 
žili v  bezpečnějším městě, teď 
máte příležitost. Ostravští stráž-
níci totiž potřebují novou krev, 
která by posílila jejich sbor. 
Předpokladem k  práci strážníka 

je české státní občanství, plno-
letost, maturitní středoškolské 
vzdělání, bezúhonnost, spolehli-
vost a zdravotní způsobilost.

Vybrané uchazeče pak čeká 
tříměsíční kurz, do kterého na-
stoupí už prvního dubna. Během 

jeho trvání si osvojí příslušné 
právní normy, prodělají výcvik 
v  sebeobraně a  také střeleckou 
i  taktickou přípravu. Součástí 
kurzu je také zvládnutí první po-
moci a základů psychologie. Vše 
pak završí závěrečná zkouška 

před komisí ministerstva vnit-
ra. Poté následuje přímý výkon 
služby v řadách městské policie. 

Pokud uvažujete o práci stráž-
níka, veškeré podrobnosti najde-
te na webu www.mpostrava.cz
v sekci „Nabídka zaměstnání“.

STRÁŽNÍCI A BESIP USPOŘÁDALI PREVENTIVNÍ POCHŮZKU
Společně s  krajským koor-

dinátorem BESIPU (Bezpeč-
nosti silničního provozu) se 
hlídka městské policie zaměřila 
na okolí zastávek MHD Kotva 
a Kino Luna. Dohlíželi nejenom 
na bezpečnost chodců, ale také 
jim vysvětlovali, jak předejít 
zbytečným nehodám.

„Strážníci upozorňovali ko-
lemjdoucí na pravidla bezpeč-
ného přecházení vozovky i  na 
to, že je především za snížené 
viditelnosti a  horších povětr-
nostních podmínkách vhod-
né mít na sobě refl exní prvky. 

Zvláštní pozornost věnovali 
strážníci dětem, které patří 
mezi nejohroženější skupinu 
osob pohybujících se na po-
zemních komunikacích,“ při-
blížil mluvčí strážníků Michael 
Beneš význam preventivního 
působení.

Neštěstí totiž často mívá 
úplně banální příčiny, jako sle-
dování mobilního telefonu nebo 
rychlé přecházení cesty bez 
předchozího rozhlédnutí. Dou-
fejme tedy, že aktivity zaměře-
né na prevenci povedou ke sní-
žení nehod v této oblasti.

Foto: Městská policie Ostrava

Foto: 2x Jiří Urban
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Jana Hellerová
ANO 2011

Jsem zastáncem toho, 
aby senioři zůstávali ve 
svém přirozeném do-
mácím prostředí co nej-
déle. To je možné právě 
s  podporou organizací, 

které tuto službu nabízí. A našem obvodu je 
jejich celá řada. Na území Ostrava-Jih najde-
me i pobytové celoroční služby, které zajišťují 
komplexní péči o seniory, kteří již nedokážou 
být doma ani s podporou terénních služeb. 
Máme zde také organizace, které nabízí služ-
by pro seniory v  terminálním stavu. Pevně 
věřím, že všechny svou práci zvládají na vy-
soké úrovni. 

Na tak velkou obec je jich, podle mého 
názoru, sice dostatečně, ale pořád je málo 
míst pro lidi, kteří potřebují pomoc a pod-
poru druhé osoby. Co mi chybí a na co se 
mě poslední dobou lidé ptají: proč není 
domov, kde by mohla být rodina s  více 
postiženými zachována jako celek? Všich-
ni se starají vzorně o  své „děti“ i  rodiče, 
pečují, ale narážejí na bariéru, pokud už 
nezvládají péči – každý musí jinam. Otec, 
matka domov pro seniory a  jejich děti do 
domovů zase pro ně. Nikde jsem nena-
šla takový domov, který by nechal rodinu 
„pohromadě“, byť by byl každý člen rodi-
ny jinou cílovou skupinou. To je to, co mi 
opravdu chybí nejen v našem obvodě.

Irena Bláhová
SPD

Je velmi dobře, že 
se v  našem obvodě 
můžeme pyšnit širokou 
škálou sociálních slu-
žeb. My v  SPD cítíme, 
že péče o  nemocné, 

zdravotně postižené, starší spoluobčany 
a  všechny, kteří potřebují pomoc, je mo-
rální povinností každé vyspělé společ-
nosti. Neměli bychom tvrdit, že pozvolné 
stárnutí obyvatel je realitou v  celé Evro-
pě. Smyslem není jen budování domovů 
důchodců, ale zamyšlení se nad příčinou. 
SPD nabízí komplexní řešení mladým rodi-
nám, dětem i starším občanům. Podívejte 
se: #rodinanaprvnimmiste.cz. 

Hana 
Štanglerová
Ostravak

Právě vznikem nové 
příspěvkové organizace, 
nazvané Centrum so-
ciálních služeb Jih, v  le-
tošním roce na území 

našeho městského obvodu Ostrava-Jih se 
podařilo rozšířit a zabezpečit další část na-
bídky sociálních služeb. Jedná se o pečova-
telskou službu, tedy terénní sociální službu, 
s kapacitou 28 klientů a odlehčovací službu, 
což je pobytová sociální služba s kapacitou 
14 lůžek. Seznámit se s těmito službami mů-
žete na stránkách našeho úřadu. Je to tedy 
velmi slibný začátek možnosti navýšení ka-
pacity poskytovaných služeb. I tak již pestrá 
nabídka služeb nestačí pro náš velký obvod, 
včetně dalších fungujících organizací. Proto 
považuji založení této příspěvkové organi-
zace za velmi přínosné a zároveň zavazující 
do dalšího období.

Jan Gara
KSČM

Zřízením příspěvkové 
organizace Centrum so-
ciálních služeb na Jihu, 
činnosti Charity Ostrava 
a  dalších organizací se 
úroveň sociálních služeb 

zlepšila, ale nadále nejsme schopni uspoko-
jit stále se zvyšující počet žadatelů o  tyto 
služby. Další možnosti rozšíření pečovatel-
ské služby a zařízení pro denní a vícedenní 
pobyt by bylo využití bývalé ZŠ v  Zálomu 
se zahradou v  klidné oblasti a  bývalé ZŠ 
Mitušova pro tyto služby. Další služby na 
Jihu, které nám chybí, jsou zařízení pro lidi 
s  Alzheimerovou nemocí a  stařeckou de-
mencí, dětští lékaři, stomatologové a lékař-
ská pohotovost.

Ivona Klímová
ODS

O  sociální služby je 
v  obvodu velký zájem, 
organizace se sna-
ží klientům vycházet 
vstříc, aby byly pokryty 
jejich potřeby. V  sou-

časné době je třeba zacílit na podporu te-
rénních služeb, neboť obyvatelstvo stárne, 
většina obyvatel chce zůstat ve svém přiro-
zeném prostředí. Z pohledu doplnění spekt-
ra služeb bych jako řešení viděla např. denní 
stacionář pro seniory, kteří disponují určitou 
mírou soběstačnosti. Tam pomáhají pracov-
níci přímé péče seniorům dle jejich indivi-
duální potřeby. Dalším doplněním by mohly 
být kluby pečujících jako svépomocné sku-
piny, například pod záštitou příspěvkové or-
ganizace Centrum sociálních služeb Jih.

Libuše 
Přikrylová
LEČO

Zřízení Centra so-
ciálních služeb je dob-
rým krokem, který jsme 
jednoznačně podpořili. 
Důležité je, že přes tuto 

organizaci obvod dosáhne na nejrůznější 
dotační tituly, které přispějí ke zkvalitnění 
služeb v  obvodě. Bez zřízení této orga-
nizace by obvod sám na tyto prostředky 
nedosáhl. Při schvalování vzniku této or-
ganizace jsme zdůraznili, že bude záležet 
hlavně na paní ředitelce a  jejím týmu, jak 
budou úspěšní. Dosavadní sociální služby 
jsou v našem obvodě na dobré úrovni. Vě-
říme, že vznik Centra sociálních služeb ji 
ještě pozvedne.

Michal 
Breškovec
Piráti

Nabídka sociálních 
služeb na Jihu je širo-
ká a  odvádějí skvělou 
práci, za což jim děkuji. 
Nesetkávám se ani tak 

s  tím, že by nějaká služba přímo chyběla, 
ale spíše s  nedostatečnou kapacitou stá-
vajících služeb, danou hlavně nedostatkem 
fi nancí, odborného personálu a  také ne-
dostatečnou kapacitou prostor, ve kterých 
sociální služby působí. Bohužel peněz asi 
nebude nikdy dost, ale přál bych si aspoň 
zjednodušený a  elektronický systém žá-
dostí o  dotace a  také přednostní nabídku 
uvolněných prostor obvodu právě sociál-
ním službám.

NÁZORY

Lidé z Ostravy–Jihu mohou využívat poměrně pestrou škálu nabídky sociálních 
služeb. Od letošního ledna funguje radnicí zřízená příspěvková organizace Centrum 
sociálních služeb, čímž obvod, mimo jiné, reagoval na pozvolné stárnutí obyvatel. 
To je realitou v celé Evropě. Na území Jihu působí také další organizace poskytující 
sociální služby, jako například Charita Ostrava. Jak vnímáte úroveň sociálních 
služeb na Jihu vy? Chybí podle vás v obvodu některé?
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ČLEN ŠACHOVÉHO KLUBU OSTRAVA-JIH SE STAL 
NEJLEPŠÍM SENIOREM TURNAJE K-TRIO OPEN
Právě Kulturní dům K-Trio hostil začátkem února meziná-
rodní šachové klání K-TRIO Open 2020, které je součás-
tí Rapid Tour Ostravský koník 2020. Za šachovnice tady 
usedlo celkem 134 hráčů z  několika zemí světa. Kromě 
českých soutěžících zde žhavili mozkové závity také zá-
stupci Polska, Slovenska, Rumunska, Ukrajiny a Běloruska. 
Nechyběl dokonce ani šachista z africké Keni. Hráči Ša-
chového klubu Ostrava-Jih se v ostré konkurenci neztratili. 

„Z  našeho klubu se turnaje 
účastnilo sedm šachistů,“ upřes-
ňuje kapitán klubového D týmu 
Zdeněk Ramian. „Nejlepšího vý-
sledku z našich dosáhli Jozef Mi-
chenka, který skončil na 27. místě, 
Pavel Nováček na 38. místě a Jiří 
Špála na 48. místě. Jiří Špála zá-
roveň získal cenu za nejlepšího 
seniora v turnaji.“

Šachisté z Jihu, kteří mají zá-
kladnu v  zábřežském Domově 
Korýtko, se nicméně netajili vyš-
šími ambicemi. Rozhodně totiž 
mají na co navazovat: „Klub má 
v současné době 33 členů, jeden 
má titul mezinárodního mistra, tři 
mají kvalifi kaci šachového roz-
hodčího. V  loňské sezóně, která 
byla první v samostatném klubu, 
se náš tým A umístil na 3. místě 
v krajské soutěži, tým B obsadil 
3.  místo v  městském přeboru 

a tým D obsadil 2. místo v měst-
ské soutěži,“ vyjmenovává Zde-
něk Ramian klubové úspěchy.

Šachový klub funguje 
od roku 2018

Začátky samostatné histo-
rie nebyly ani pro úspěšný klub 
jednoduché. „Výhodou bylo, že 
jsme mohli po uzavření nové 
smlouvy využívat stávající her-
nu v Domově Korýtko, takže po 
šachové stránce se pro členy 
klubu v  podstatě nic nezměni-
lo,“ vzpomíná Ramian, přičemž 
spolupráci s Korýtkem si pochva-
luje. „Máme k dispozici prostory, 
kde hrajeme zápasy krajských, 
městských a  klubových soutěží, 
probíhají tam tréninky členů klu-
bu a mládeže. Byli bychom rádi, 
kdyby tato spolupráce pokračo-
vala i nadále.“

Do budoucna chce Šacho-
vý klub Ostrava-Jih postoupit 
s  A  týmem do krajského pře-
boru, zachovat si účast v  sou-
časných soutěžích a  dosahovat 
v  nich dobrých umístění. Věno-
vat se hodlá také fi nančnímu za-
jištění, takže sponzoři jsou vítáni. 

Klub je otevřen 
i mladým zájemcům

Dalším cílem jižanských šachis-
tů je vychovávat vlastní mládež, 
která by pokračovala v  bitvách 
nad černobílým stolkem. Podle 
Zdeňka Ramiana není toto předse-
vzetí lehké naplnit, protože zájem 
dětí a mládeže o šachový sport se 

snižuje. Šachový klub Ostrava-Jih 
ale nedal ruce do klína a  založil 
kroužek mládeže pod vedením 
předsedy klubu Toma Raimana, 
kde se šachistickým začátečníkům 
věnují. Zdeněk Ramian, který hraje 
od devíti let, upozorňuje na příno-
sy „královské hry“: „Šachy jsou pro 
mne výborná zábava, relaxace, ale 
někdy je to i dřina. Šachy hraji rád 
také proto, že podle mého názo-
ru zlepšují analytické myšlení, učí 
kontrole emocí a trpělivosti.“

Zájemci o  šachy na Jihu zís-
kají podrobné informace na 
webu https://sachy-ostrava.cz. 
Konkrétní dotazy pak mohou za-
sílat na info@sachy-ostrava.cz.

SPORT

MLADÉ HÁZENKÁŘKY Z JIHU HLEDAJÍ SPOLUHRÁČKY A BRANKÁŘKU
Chcete pomoci nejúspěšněj-

šímu dívčímu týmu míčových 
sportů v  Ostravě? Rádi spor-
tujete v kolektivu a nebojíte se 
prudkých balónů? Splňujete 
předepsaný věk a  máte poža-
dované předpoklady? Házen-

kářský oddíl TJ Sokol Hrabůvka 
čeká jenom na vás!

Pravidelný účastník meziná-
rodních soutěží, který je v kate-
gorii starších a  mladších žákyň 
mistrem České republiky a vítě-
zem Moravskoslezské ligy, shá-

ní čerstvou krev do pole i mezi 
brankové tyče. 

„Hledáme dívky ročníku na-
rození 2005 a  mladší, které mají 
sportovní zkušenost, jsou pohy-
bově a silově zdatné. Vyšší vzrůst 
je výhodou, ale ne podmínkou. 
Nově zapojené slečny by nám 
pomohly v již rozehraných soutě-
žích,“ říká hlavní trenér a předseda 
oddílu Tomáš Bárta. „Vítány jsou 
také zkušenosti z volejbalu.“

„Klub zve všechny zájemky-
ně, aby přišly samostatně, s ka-
marádkou nebo se svými rodiči 
ve sportovním oblečení na tré-
ninky, které se konají ve Sportov-
ní hale SŠTD Moravská 2. Dívky 
do házenkářské přípravky a dal-
ších družstev klub přijímá každé 
úterý a čtvrtek od 15.30 do 17.30. 
„Zároveň hledáme děvčata roč-

níku 2002 a  mladší, která mají 
za sebou zkušenosti z  různých 
sportů a která by nám pomohla 
v  již rozehraných soutěžích na 
postu brankáře a  střelců,“ upo-
zorňuje Bárta.

Jak Tomáš Bárta připomí-
ná, před házenkářkami z  Jihu 
je mnoho výzev. „Chceme opět 
uspět v  našem regionu a  po-
stoupit do národních a meziná-
rodních soutěží, včetně republi-
kových lig.“

Pokud vás předchozí řádky 
zaujaly, podrobnější informace na-
jdete na www.hazenahrabuvka.cz
nebo facebook.hazenahrabuvka

S dotazy se obracejte na klu-
bový e-mail handball@email.cz
nebo přímo na trenéra Tomá-
še Bártu (mobil: 777  733  947, 
725 583 282).

Foto: Tomáš Bárta

Foto: Jiří Urban
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„Při velkých výkonech nezáleží na tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale na rozvaze, vážnosti a správných názorech, a to 
jsou přednosti, o které stáří nejen není ochuzováno, ale které mu dokonce přibývají.“  Marcus Tullius Cicero

Štěpánka Boleslavová.    .    .    .    . 98 let
Zdeňka Janšová     .    .    .    .    .    . 96 let
Božena Dreslerová .    .    .    .    .    .  93 let
Oldřich Čajka    .    .    .    .    .    .    .  91 let
Ladislav Janáček   .    .    .    .    .    . 90 let
Josefa Rybářová    .    .    .    .    .    .  85 let
Božena Podešvová.    .    .    .    .    .  85 let
Drahomír Růžička  .    .    .    .    .    .  85 let
Zdeňka Džuberová.    .    .    .    .    . 80 let
Jiřina Gottweissová    .    .    .    .    . 80 let

Františka Matulíková   .    .    .    .    . 80 let
Blažena Crhová .    .    .    .    .    .    . 80 let
Irena Honusová .    .    .    .    .    .    . 80 let
Vladimír Michna     .    .    .    .    .    . 80 let
Marie Šimarová .    .    .    .    .    .    . 80 let
Zdeněk Kocián  .    .    .    .    .    .    . 80 let
Antonín Hrbáč   .    .    .    .    .    .    . 80 let
Zdeněk Rybníček   .    .    .    .    .    . 80 let
Anežka Gruberová .    .    .    .    .    . 80 let
Albert Jarosch   .    .    .    .    .    .    . 80 let

Karla Biravská   .    .    .    .    .    .    . 80 let
Jiřina Kauzlaričová.    .    .    .    .    . 80 let
Anna Oslejová   .    .    .    .    .    .    . 80 let
Otto König   .    .    .    .    .    .    .    . 80 let
Antonín Zouhar .    .    .    .    .    .    . 80 let
Emilie Baláčková   .    .    .    .    .    . 80 let
Anna Šoltysová .    .    .    .    .    .    . 80 let
Rudolf Krupa    .    .    .    .    .    .    . 80 let

JUBILANTI – ÚNOR

SENIOŘI SE NA PLESE V AKORDU VÝBORNĚ BAVILI
Letošní ples seniorů se konal v sobotu 15. 2. od 15 hodin odpoledne. Byl o něj velký zájem, o čemž  svědčí to, že 
veškeré vstupenky zmizely do deseti dnů od zahájení prodeje. K tanci a poslechu hrála skupina KLASIK a součástí 
doprovodného programu bylo i humorné „Labutí jezero trochu jinak“ v podání seniorů z obvodu.

Na plese nechyběla bohatá 
tombola, do které věnoval ceny 
také starosta Jihu Martin Bednář 
a ostatní radní. Seniory pozdravil 
taktéž senátor Leopold Sulovský. 
Ani on nepřišel s prázdnou a tom-
bolu obohatil o  turistický batoh, 
jak se na horolezce sluší. Hlavní 
cenou byl poukaz na dvanácti-

denní pobyt v  Chorvatsku včet-
ně dopravy. Jako bonus pak jeho 
výherce ještě obdržel pozvání na 
oběd se starostou Bednářem.

Ostatní výherci se radovali 
namátkou třeba z  topinkovače, 
vstupenek do areálu Dolních Vít-
kovic nebo nejrůznějších dárko-
vých košů.

Zlatý hřeb plesu představo-
valo vystoupení zpěvačky Leony 
Machálkové, která sklidila bouř-
livý ohlas. Zpěvačka navíc byla 
velmi společenská, ochotně se 
fotila se zájemci a  vždy s  nimi 
prohodila pár slov.

Ples seniorů je specifi cký ne-
jen dobou konání, která je zvole-

na s ohledem na bezpečnost, ale 
rovněž tím, že pamatuje na široké 
spektrum seniorů. Nechodí na něj 
pouze aktivní tanečníci, ale také 
lidé s berlemi nebo jiným omeze-
ním. I oni se dobře baví, klábosí, 
zpívají a cítí se na plese dobře.

Nezbývá tedy než se těšit na pří-
ští ročník. Na shledanou v Akordu.

Foto: 4x Jiří Urban
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V AKORDU ZAZÁŘÍ TANEČNÍ HVĚZDY ZE 
STARDANCE I ANETA LANGEROVÁ S KAPELOU
Akordem prošla už celá řada tváří z televizní soutěžní show StarDance, včetně Zdeňka Chlopčíka, který přímo zde 
vede taneční školu. Fanoušci pořadu si jistě vzpomenou na fi nalistu posledního ročníku - herce Matouše Rumla, kte-
rý si v únoru zatančil na reprezentačním plese městského obvodu Ostrava-Jih. Taneční partnerkou mu byla, stejně 
jako v televizní soutěži, Natálie Otáhalová.

StarDance hostila v  roce 
2015 rovněž zpěvačku Leonu 
Machálkovou. Tu si jistě pama-
tují účastníci nedávného plesu 
seniorů, kde se blýskla pěvec-
kým vystoupením.

Mluvčí Akordu Tereza Zga-
bajová upozorňuje, že další 
známé účastníky StarDance 
můžete v kulturním domě vidět 
už velmi brzy: „Dalším soutě-
žícím ročníku 2015 byl Marek 
Taclík, který přijede v  květnu 
s  úspěšnou divadelní komedií 
Padesátka. V  soutěžní porotě 
tehdy seděl Jan Révai, kterého 
spatříme v červnu jako herce – 

spolu s  Kateřinou Janečkovou 
a  dalšími sehrají velice vtip-
nou a originální komedii Láska 
a párečky.“

Jak vidíte, hvězdy, které tan-
čí, bývají v  Akordu na dosah 
a není zase tak nebezpečné se 
jich dotknout. 

V Akordu se však nejen tančí 
a hraje, ale také zpívá. Ve středu 
25. března sem proto v  rámci 
společného česko-slovenského 
turné zavítá Aneta Langerová 
se slovenskou hudební formací 
Korben Dallas. Program jejich 
vystoupení bude složen ze tří 
částí, kdy zazní jak společná 

tvorba, tak jednotlivé skladby 
vystupujících hudebníků. 

Rozhodně je na co se tě-
šit. Budete mít možnost sly-
šet singly z  nového alba, které 
spolu oba interpreti připravují. 
„Společné písničky budou růz-
norodé – některé jsou veselé, 
některé vážné, některé jsou 
slovensky, jiné česky, jsou tam 
duety i skladby, kde zpívá pou-
ze jeden z  nás. Ale všechny je 
spojuje snaha najít jedinečný 
společný výraz, který se bude 
lišit od toho, co děláme každý 
samostatně,“ řekl Juraj Benetin, 
frontman Korben Dallas.

Z  přípravy alba vzešel také 
videoklip k singlu „Rozhodnutia“. 
Druhým singlem je píseň „Ko-
nečně“. Celá nahrávka půjde ven 
před začátkem společného turné 
a bude dostupná v digitální dis-
tribuci Supraphonu. Fyzický no-
sič vyjde v limitované edici a kou-
píte ho pouze na koncertech.

Pokud chcete 25.  března 
zažít neopakovatelný hudeb-
ní večer, neváhejte. Vstupenky 
jsou k  dostání online na webu 
dk-akord.cz. Osobně je může-
te zakoupit v pokladně Akordu, 
na pobočkách OIS, v IC Poruba 
a MIC Havířov.

ZRODÍ SE V ZÁBŘEHU NOVÁ POPULÁRNÍ STAR?
V  prostorách Domu kultury 

Akord se opět koná soutěž, kte-
rá může pustit novou krev do 
žil českého šoubyznysu. Jako 
diváci můžete být znovu svěd-
ky mnoha vystoupení napříč 
různými obory, ve kterých se 
pozorné oko poroty bude sna-
žit vyhlédnout nové umělecké 
naděje. Ano – řeč je o talentové 
soutěži DanceTalent STAR.

Letošní šestý ročník, pořáda-
ný Tanečním klubem Jarky Ca-
lábkové, se uskuteční 14. břez-
na. Soutěž je otevřena všem, 
bez rozdílu věku. Účastníci jsou 
rozděleni do základních kate-
gorií – „Tanec“, „Zpěv“, „Ostatní 

a  rodinné hobby“. Předvedené 
výkony posoudí odborní poro-

ta, ve které zasedne rovněž pa-
tronka DanceTalent STAR 2020, 

zpěvačka a  hudební skladatel-
ka Elis Mraz. Vítězové jednot-
livých kategorií obdrží šek na 
5000 korun, absolutního vítěze 
soutěže pak čeká 10 000 korun. 

Kdo si koupí vstupenku, uvi-
dí pestrý pel-mel tanečních 
stylů, hudebních kapel nebo 
zajímavých interpretů. Pozadu 
nezůstanou ani talenty z  řad 
kouzelníků, akrobatů či gymnas-
tů. Součástí DanceTalent STAR 
je v  neposlední řadě slavnostní 
GALAVEČER.

Přijďte se podívat. Možná 
budete svědky začátku oprav-
dové hvězdy… Bližší informace 
najdete na www.talentstar.cz.

KULTURA

Foto: Tomá š  BenedikovičFoto: David Raub
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TERMÍNY ZÁPISŮ DO 1. TŘÍD 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Vážení rodiče předškoláků, jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd, nabízíme vám přehled základních škol 
zřizovaných městským obvodem Ostrava-Jih a zároveň základní informace o zápisu. Zákonný zástupce je povinen 
přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

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

ného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba 
posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 30. 4. 2020)

•  u dítěte, které dovrší 6 let v období září–prosinec 2020, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
•  u dítěte, které dovrší 6 let v období leden–červen 2021, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Přehled škol a termíny zápisu:

Základní škola a mateřská škola 
Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, 
příspěvková organizace

1. 4. 2020 od 12:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 24. 3. 2020 15:00–16:00 hod.
více informací na: www.zsakucery.cz

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, 
Klegova 27, příspěvková organizace
1. 4. 2020 od 12:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 10. 3. 2020 od 15:00 hod.
více informací na: www.zsklegova.cz

Základní škola a mateřská škola 
Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, 
příspěvková organizace
1. 4. 2020 od 13:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 4. 2. 2020 15:30–17:30 hod.
více informací na: www.zskrestova.cz

Základní škola a mateřská škola 
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, 
příspěvková organizace
1. 4. 2020 od 12:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 24. 3. 2020
více informací na: www.zsmitusova16.cz

Základní škola a mateřská škola 
MUDr. E. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, 
Klegova 29, příspěvková organizace
1. 4. 2020 od 12:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 24. 3. 2020 8:00–17:00 hod.
více informací na: www.zslukasove.cz

Základní škola Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64, příspěvková organizace
(Fakultní škola Ostravské univerzity)

1. 4. 2020 od 13:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 24. 3. 2020 8:00–11:40 hod. 
a 15:00–17:00 hod.
více informací na: www.zsprovaznicka.cz

Základní škola a mateřská škola 
Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, 
příspěvková organizace
1. 4. 2020 od 12:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 25. 3. 2020 9:00–16:00 hod.
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků: 23. 3. 2020 
v 15:30 hod.
více informací na: www.kosare.cz

Základní škola Ostrava-Dubina, 
F. Formana 45, 
příspěvková organizace
(Fakultní škola Ostravské univerzity)
1. 4. 2020 od 12:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 18. 2. 2020 8:00–17:00 hod. 
více informací na: www.zsff ormana.cz

Základní škola a mateřská škola 
Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1, 
příspěvková organizace 
(Fakultní škola Ostravské univerzity, 
spolupráce s Opavskou univerzitou)
1. 4. 2020 od 12:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 17. 3. a 18. 3. 2020 8:00–10:00 hod. 
v současných 1. třídách
více informací na: www.zsdvorskeho.eu
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Základní škola a mateřská škola 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, 
příspěvková organizace
1. 4. 2020 od 12:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 31. 3. 2020 15:00–18:00 hod.
více informací na: www.kosmonautu15.cz

Základní škola a mateřská škola 
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, 
příspěvková organizace
1. 4. 2020 od 12:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 12:00 do 18:00
Den otevřených dveří: 18. 3. 2020 8:00–17:00 hod.
více informací na: www.zskosmonautu13.cz

Základní škola a mateřská škola 
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, 
příspěvková organizace
1. 4. 2020 od 12:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: březen 2020, přesný termín bude na 
webových stránkách školy
více informací na: www.zs-brezinova.cz

Základní škola Ostrava-Zábřeh, 
Chrjukinova 12, příspěvková organizace
(Fakultní škola Ostravské univerzity)
1. 4. 2020 od 12:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 3. 3. 2020 15:00–17:00 hod. 
více informací na: www.zschrjukinova.cz

Základní škola a mateřská škola 
Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, 
příspěvková organizace
1. 4. 2020 od 13:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 13:00 do 17:00

Den otevřených dveří: 20. 2. 2020
více informací na: www.skolavolgogradska.cz

Základní škola Ostrava-Zábřeh, 
Jugoslávská 23, příspěvková organizace
1. 4. 2020 od 13:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: nepořádá
více informací na: www.zsjugoslavska.cz

Základní škola a mateřská škola 
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, 
příspěvková organizace
1. 4. 2020 od 13:00 do 18:00 
2. 4. 2020 od 13:00 do 17:00 
Den otevřených dveří: 17. 3. 2020 14:30–17:00 hod.
více informací na: www.zshorymirova.cz

Základní škola Ostrava-Výškovice, 
Srbská 2, příspěvková organizace
1. 4. 2020 od 13:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 14:00 do 17:00
Den otevřených dveří: nepořádá
více informací na: www.zs-srbska.cz

Základní škola a mateřská škola 
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, 
příspěvková organizace 
(Fakultní škola Ostravské univerzity)
1. 4. 2020 od 13:00 do 18:00
2. 4. 2020 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 10. 3. 2020
více informací na: www.zsserikova.cz

Nabídku 
jednotlivých škol 
naleznete na 
www.skolynajihu.cz.

NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ KNIHOVNA OSTRAVSKA JE NA JIHU!
Knihovna města Ostravy v led-

nu vyhodnotila historicky první 
ročník soutěže s názvem „Nejlepší 
knihovna na Ostravsku“. Samotná 
soutěž probíhala už od října loň-
ského roku, kdy byla vyhlášena 
v  rámci místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání v  ORP Ostra-
va II. Každá ze zúčastněných škol 
měla svou knihovnu prezentovat 
co nejvíce kreativním způsobem.

Knihovnice Školního informač-
ního centra ZŠ Provaznická Lenka 
Klemšová dodává, že jednotlivé 
prezentace museli připravit a  od-
vykládat sami žáci: „Každá škola 
se zhostila úkolu po svém. Musím 
říci, že kreativita opravdu nikomu 
nechyběla, o čemž jsme se mohli 

právě v den slavnostního vyhlášení 
přesvědčit na mini přehlídce, kde 
žáci osobně představili své školní 
knihovny.“ Každý na to šel jinak. 
Klasická počítačová prezentace 
sice nechyběla nikdy, v  jednotli-

vých případech ale došlo také na 
humorná vystoupení, využití sta-
rých knih a dokonce zazněly i tóny 
hry na saxofon. Vybrat toho nejlep-
šího se nakonec ukázalo jako tvrdý 
oříšek. Důkazem budiž skutečnost, 

že na první místo nakonec dosáhli 
dva vítězové – Základní škola Vra-
timov a Základní škola Provaznická 
z našeho městského obvodu.

Lenka Klemšová se za vý-
konem dětí ze „své“ školy ohlíží 
s velkou spokojeností: „Naši školní 
knihovnu, které všichni říkají ŠIC, 
což je zkratka vzniklá z ofi ciálního 
názvu Školní informační centrum 
a základní knihovna, reprezentova-
ly žákyně 6. A – Kája Adamčíková 
a Eliška Stoklasová. Prezentace se 
zhostily na jedničku a přes mírnou 
nervozitu s úsměvem.“

Teď už se ve školní knihovně 
na Provaznické zabývají otázkou, 
jaké knihy si za vyhranou poukáz-
ku pořídí.

Foto: archiv ZŠ Provaznická
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ROSTISLAV BAŽANOWSKI má pověst vytrvalého a soutěživého chlápka s aurou těch, kteří dokáží strhnout a za-
ujmout ostatní. Je duší a  hlavním organizátorem několika úspěšně rozjetých projektů postavených na pohybu, 
přesněji na pěší turistice, běhání a cyklistice. Pro všechny. Malé i velké. Rychlé i pomalé. Štramberský Jasoň, Švihák 
rožnovský, Starobělské Lurdy a A migej! se vyznačují obrovským zájmem, radostí z každého zdolaného kilometru 
i vášní pro sport jako takový. Mimochodem, stovky nadšenců se vydají na novou vzrušující cestu posledně jmeno-
vané akce už za několik týdnů – 13. června. Organizátoři mají před sebou ještě hromadu práce, jejich šéf však naše 
pozvání do Bělského lesa a žádost o odpovědi na 20 otázek ani v tom fofru neodmítnul.

» 1. Proč Vy vlastně běháte?
Abych mohl pít pivo. (smích) Dělám si 

srandu, takhle vtipkoval jeden můj kama-
rád, který má za sebou víc než sto mara-
tonů. No, já jsem vždycky běhal, abych 
mohl závodit, to znamená, že jsem se snažil 
běhat hodně a  pokud možno rychle. Teď 
běhám spíš pro radost a hlavně pro zdraví. 
Znáte to čínské přísloví: Člověk je tak starý, 
jak je pohyblivý. Letos mi bude pětapade-
sát, tak se musím snažit.
» 2. Kdy běháte?

Když jsem závodil, tak jsem běhal kaž-
dý den, asi tak do svých osmačtyřiceti. 
Teď klušu dvakrát až třikrát týdně, do 
toho pravidelně plavu. Od minulého roku 
jsem začal chodit do fitka. Posiluju čtyři-
krát týdně.
» 3. Kolik už máte za sebou maratonů?

Maratonů jsem uběhl jen sedm, čtyři 
v Ostravě, pak Berlín, Krakov a Lublaň. Ale 
nemyslete si, byl jsem průměrný běžec, 
osobák mám 3 hodiny a  36 minut. Více 
jsem běhal půlmaratony a desítky.
» 4. Na který běh ve svém životě nejradě-
ji vzpomínáte?

Nejraději na ty všechny, kde jsem si vy-
lepšil čas, a  bylo jich hodně. Krásný byl 
třeba maraton v  Krakově, super atmosféra 
v Berlíně. Berlínský maraton je jeden z nej-
slavnějších na světě, každý rok ho absolvuje 
více než 30 000 běžců, lámou se tam často 
i světové rekordy.
» 5. Váš rekord, na který jste pořádně 
pyšný?

Jeden z  nich byl na závodě ve Frýd-
ku-Místku na 5000 metrů. Zaběhl jsem ho 
za 19:20, bylo mi už přes čtyřicet, tak mě 
potěšilo, že jsem běžel pod čtyři minuty na 
kilák. Ale znovu opakuji, byl jsem spíš tako-
vý běhající turista.
» 6. Kde a kdy jste zažil ještě kromě Ber-
lína neopakovatelnou atmosféru?

Nejlepší bývají závody na vesnicích 
a malých městech, na druhou stranu, když 
vyrazíte s  dobrými kamarády na nějakou 
masovku, tak je to taky super. Myslím si, že 

20 OTÁZEK PRO…

Foto: Jiří Zerzoň

A MIGEJ! 
PŘIPRAVENO 
JE TŘINÁCT 
TURISTICKÝCH
TRAS
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i Starobělské Lurdy v Bělském lese, závod, 
který už pátým rokem organizuji, mají dob-
rou atmosféru. Zní to trošku neskromně, ale 
loni si přišlo dát ty 3,2  km neuvěřitelných 
1300 běžců. Už dvakrát byl tento závod 
oceněn Českým atletickým svazem v anke-
tě TOP běhy.
» 7. Co Vám okamžitě naskočí, když usly-
šíte: A migej!

To mi vždycky říkali rodiče, když jsem byl 
malý a hodně zlobil. Je to takový specifi cky 
ostravský výraz. A  taky je to název mého 
nového turistického pochodu. Bude se ko-
nat v červnu právě v Bělském lese. Turisté 
si mohou vybrat ze 13 tras. Nejkratší okruh 
pro rodiny s kočárky měří 5 km a vede Běl-
ským lesem, zdatnější jedinci mohou vy-
razit na technotrasu od Dolu Michal přes 
haldu Ema, Slezskoostravský hrad a  Dolní 
Vítkovice až do Běláku. Máme připravenu 
i  trasu z  Landeku. Projít se účastníci mo-
hou i Poodřím. V nabídce budou trasy přes 
Jistebník kolem Rezavky. Pro dálkoplazy je 

určena trasa z Jeseníku nad Odrou v délce 
44 km. Užívat si samozřejmě budou i cyklis-
té na cyklotrasách.
» 8. Co Vás na pořádání podobných spor-
tovních počinů baví nejvíc?

Mně šlo vždycky o zdraví. Proto se sna-
žím organizovat turistické pochody a  bě-
žecké závody. Samozřejmě masově, protože 
tím oslovíte nejvíce lidí. Spousta z nich dnes 
trpí nadváhou. Máme řadu turistů i  běž-
ců, kteří se pravidelně účastní našich akcí. 
Pro mnohé je i  takový patnáctikilometrový 
pochod náročný a  vysilující. V  cíli jsou ale 
všichni šťastní. A  co je na tom zábavné? 
Nechci, aby to vyznělo jako klišé, ale když 
pomáhám lidem k lepšímu životu, pak jsem 
šťastný i já.
» 9. A co Vás fakt vždycky namíchne?

Snažím se dělat věci pořádně a poctivě. 
Nejvíce mě naštve nějaký náš dodavatel 
něčeho, který nesplní, co slíbil. Já za to ale 
jako hlavní organizátor zodpovídám, lidi si 
zaplatí zážitek, tak všechno musí být pro-
stě top.
» 10. Se kterou známou osobností, živou 
nebo mrtvou, byste si rád zaběhal v Běl-
ském lese?

Na to je jasná odpověď – s Emilem Zátop-
kem nebo třeba s Jarmilou Kratochvílovou.
» 11. S kým jste nerozlučná dvojice? A ne-
musí to být jen ve sportu...

S mou přítelkyní Luckou. Pomáhá mi té-
měř se vším, co se organizace týká. Je to 
taková včelička. Bez ní bych se prostě ne-
obešel.
» 12. Kdo je podle Vás největší hvězda 
současného běžeckého světa?

V  maratonu bezpochyby Keňan Eliud 
Kipchoge, světový rekordman a první člo-
věk na světě, který zaběhl maraton pod 
2 hodiny.
» 13. Dovede si představit, že se jednou 
nerozeběhnete? Máte nějaký záložní plán?

Jak říká jeden můj kamarád: Nejen bě-
hem je člověk živ. Plavu, jezdím na kole, cho-
dím do fi tka a propadl jsem otužování a zim-
nímu plavání. Než jsem začal běhat, chodil 
jsem na hory. Takže pokud zrovna nebudu 
organizovat nějakou akci, vyrazím na turis-
tický pochod a podpořím jiného pořadatele.
» 14. Umíte vůbec neběhat? Co v  tako-
vém případě děláte?

Organizuji tři turistické pochody a jeden 
běžecký závod, takže práce mám nad hlavu. 
K tomu trénink. No, a rázem je večer.
» 15. Nastala někdy situace, kdy jste chtěl 
s běháním seknout?

Nikdy. I  když se mi běžecky nedařilo, 
vždycky jsem se snažil vstát. Běhání mě ba-
vilo a baví.
» 16. Co mají všechny závody a akce spo-
jené s běháním či turistikou společného?

Například, že se potkají lidi, kteří mají 
stejného koníčka. Vytvářejí se nová přátel-
ství. Víte, kolik znám běžců a běžkyň, z kte-
rých se stali partneři a pak se jim narodilo 
miminko? Spousty. (smích)
» 17. Jak podle Vás vypadá ideální běhání 
amatéra v pěti slovech? A jaká slova byste 
volil v případě profesionála?

Pohoda, radost, chuť, úsměv, štěstí. 
U profesionála dřina, dřina a zase dřina.
» 18. Kterou věc uděláte každé ráno jako 
první?

Stoupnu si na váhu.
» 19. Co si nikdy neodepřete na talíři?

Já jsem všežravec, takže všechno od 
masa až po zeleninu. Když mám hlad, sním 
všechno. Kromě tvarůžků ovšem, ty oprav-
du nemusím.
» 20. Dopovězte prosím: běh je…

… smysl života, láska, svoboda. A samo-
zřejmě nejlevnější sport.

20 OTÁZEK PRO…

13. června 2020
Rodinná turistika a běh
5–44 km pěší turistika
3, 5 a 10 km běh
23–84 km cyklistika 

Jeseník / údolí Polančice / Landek / 
Dolní oblast Vítkovice / Rezavka / 

Jistebník / Bělský les…

Podrobné informace na:
www.bezvabeh.cz/a-migej

MODELÁŘI ZE ZŠ B. DVORSKÉHO SBÍRALI V BRNĚ MEDAILE
Ze soutěže „Papírové království“, která se 

konala začátkem února v Brně Lužánkách, na 
Jih dovezli titul vicemistr ČR, 2. místo v soutěži 
klubů, dvě speciální ceny a sedm medailí. Škola 
se soutěže účastní už řadu let a její zástupci z ní 
zatím nikdy neodjeli bez nějakého úspěchu.

Titul vicemistr ČR letecké techniky mlad-
ších žáků získal Michal Petr za model Ast-
ro Race Cheeroke. Zlaté místo brali Lukáš 
Škorňák za popelářský vůz, Sebastián Ryp-
ka za pásový bagr a Michal Petr za dakar-
skou Tatru. Stříbro má Michal Petr za vůz 

DUKW. Cenu časopisu ABC získal Jan Řeha 
za vojenskou lokomotivu a  Mathias Dodek 
se těší z ceny MHD za model tramvaj Anit-
ra. Bronzový stupínek místo obsadili Martin 
Kunzl za diorama Bitva tanků a  hasičskou 
Tatru, Jan Zielinski pak za sportovní BMW.
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V JAZYKOVÉ SOUTĚŽI NA STŘEDNÍ ŠKOLE AHOL 
USPĚLA ZŠ B. DVORSKÉHO
Její prostory uvítaly už 
5. ročník soutěže „Amazing 
Race“, kdy základní ško-
ly z celé Ostravy poměřily 
síly nejen v  samotné ang-
ličtině, ale také ve znalosti 
reálií, kultury a  populární 
hudby anglosaského svě-
ta. Letošní téma totiž znělo 
„Music through the deca-
des“, tedy hudební promě-
ny napříč desetiletími. 

Týmy ze základních škol tak 
vyplňovaly test a pak ještě plnily 
tematické úkoly na jednotlivých 

stanovištích. Náš obvod se v os-
tré konkurenci neztratil. Základní 
škola B. Dvorského vybojovala 
druhé místo a nechala tak za se-
bou 12 školních týmů.

Skvěle připravená soutěž pro-
běhla díky podpoře statutárního 
města Ostrava a dalších sponzorů. 
Záštitu nad Amazing Race pře-
vzali náměstkyně primátora An-
drea Hoff mannová, starostka Vít-
kovic Radomíra Vlčková, starosta 
Jihu Martin Bednář a Sdružení pro 
rozvoj Moravskoslezského kraje 
v čele s Radúzem Máchou.

Výhercům gratulujeme a jsme 
zvědaví na příští rok!

MIX

Foto: Paskal Trigas

DĚTI A MLÁDEŽ MOHOU VYUŽÍT NABÍDKU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Její zvyšování je žádoucí pro 

všechny a dosavadní vývoj po-
tvrzuje, že smysluplné vyplnění 
volného času je skvělou pre-
vencí problémového chování. 
Teenageři udělají něco pro svou 
fyzičku a  zároveň se výrazně 
snižuje riziko, že „spadnou“ do 
špatného prostředí.

Jednu z  možností takového 
vyžití nabízí třeba Nízkopraho-

vé centrum pohybových aktivit 
2020 na Charvátské ulici, kde 
zájemci mohou využít lezeckých 
stěn anebo si zahrát fotbal power 
goal. Centrum je v provozu kaž-
dé pondělí a  pátek, vždy od 
16.00 do 18.00. O letních prázdni-
nách je volné pouze pondělí. Díky 
podpoře ostravského magistrátu 
zde děti z Jihu a Poruby platí sní-
žené vstupné ve výši 25 korun.

Fotbalisté z  FC Ostrava-Jih 
zase veřejnosti otevřeli své hřiště 
s umělým povrchem na ulici Kras-
noarmejců. Ve všední si tady mů-
žeme zakopat od 15.00 do 18.00. 
Přes víkendy a svátky už od 10.00 
do 18.00. Prázdninový provoz pak 
trvá až do 20 hodin. V letním ob-
dobí je hřiště k mání za 600 korun 
na hodinu, v  zimním období dá 
tým za hodinu hry 700 korun.

Přímo na děti ze sociálně 
slabších a  vícečetných rodin 
cílí salesiánský SHM Klub Ost-
rava-Jih. V klubovém centru na 
Volgogradské ulici připravuje 
sportovní, kulturní i  výchovně 
vzdělávací aktivity, spojené se 
šířením křesťanských hodnot. 
Organizuje také příměstské tá-
bory nebo návštěvy zajímavých 
míst, kupříkladu planetária.

KARATISTÉ VYBOJOVALI BEZMÁLA ČTYŘI DESÍTKY MEDAILÍ
Členové klubu SHOTOKAN 

KARATE KLUB ATTFIS, který 
sídlí v  Hrabůvce, přivezli hned 
v  lednu ze dvou turnajů celkem 
39 medailí. Cenné kovy sbírali jak 
na novoročním klání SKIF karate 
v  Hradci Králové, tak na Velké 
ceně města Trutnova v karate. 

Na turnaje v Hradci Králové, 
kde zahájili novou sezónu, uko-
řistili hned 35 kovových „pla-
cek“. Dohromady 16 karatistů 
z Ostravy si rozdělilo 9 zlatých, 
9 stříbrných a  17 bronzových 
medailí. To jim zajistilo třetí 
místo ze všech šestadvaceti zú-
častněných klubů.

Klubový trenér Jakub Škoda 
neskrýval spokojenost: „Děkuji 
všem, kteří se na tomto úspě-
chu podíleli. Na konci každého 
soutěžního měsíce vyhodno-
cujeme dvě klubové tabulky 
(–10  let a  +10 let) a  nejúspěš-

nější závodníky oceňujeme. Děti 
mají cíl – být úspěšnější a  lepší 
než v  předchozím měsíci. Je 
jasně dané bodování turnajů dle 
výsledků, ale také oceňujeme 
samotnou účast na turnajích,“ 
vysvětluje trenér odzkoušený 
motivační systém.

Koncem ledna pak přišel dal-
ší úspěch na trutnovské Velké 
ceně. Ze čtyř karatistů ostravské-
ho klubu se každý dočkal me-
dailového úspěchu. „Matěj Ro-
venský uspěl v kategorii kumite 
žáků, kde vybojoval stříbrnou 
medaili. Stejný cenný kov pak 

vybojovala děvčata Podhorová 
– Filipová – Julinová v kategorii 
kata tým dorostenky plus junior-
ky,“ shrnuje Škoda, kterého po-
těšilo, že nikdo z  jeho svěřenců 
neodjel z Trutnova s prázdnou. 

A  jak dopadlo lednové moti-
vační hodnocení? „Nejúspěšnější 
v  kategorii nad 10 let byli Marek 
Šedivý a  Dominik Trubianský. 
V  kategorii do 9 let včetně pak 
Tomáš Fico. Všichni tři obdrželi 
certifi kát závodníka měsíce jako 
poděkování za jejich reprezentaci.

SHOTOKAN KARATE KLUB 
ATTFIS trénuje v  tělocvičnách 
pěti základních škol. Jednou 
z  nich je také ZŠ Provaznic-
ká v  Hrabůvce. Kromě oddí-
lu zde navíc pro předškoláky 
funguje hravá sportovní pří-
pravka se zaměřením na ka-
rate. Podrobnosti najdete na 
www.attfi skarate.cz.

Foto: archiv SHOTOKAN KARATE KLUB ATTFIS OSTRAVA
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STUDENTSKÝ ŽIVOT

GYMNÁZIUM V HRABŮVCE NAVŠTÍVILI 
ZAHRANIČNÍ STUDENTI Z FRANCIE
Hosté ze střední školy College St. Pierre ve městě Bourg en Bresse dorazili na Jih začátkem února. Na nové 
příchozí už se těšily rodiny českých studentů, které se mladým Francouzům postaraly nejen o zázemí, ale také 
o víkendový program. Francouzští studenti si také prohlédli hostitelské gymnázium a seznámili se s kulturními 
zajímavostmi obvodu, jakož i celé Ostravy.

„Hlavním cílem výměnného 
pobytu pro studenty je po-
znání mnohostranného života 
svých vrstevníků u  nás a  ve 
Francii. Dále rozvoj jazykových 
dovedností v  komunikaci v  ci-
zím jazyce, ať se jedná o fran-

couzštinu, či angličtinu nebo 
schopnosti připravit a  realizo-
vat program pro přátele z  cizí 
země. Studenti mohou nahléd-
nout do chodu rodiny u  nás 
i  ve Francii a  navázat nefor-
mální přátelství,“ popsala smy-

sl projektu místostarostka Jihu 
Dagmar Hrabovská. 

Pobyt je tedy reciproční 
a  studenti z  Gymnázia Os-
trava-Hrabůvka se tak „na 
oplátku“ podívají do Francie. 
Oboustranné rozšiřování ob-

zorů přináší nové podněty, 
které mohou studenty obou 
škol posunout dál v  mnoha 
oblastech. „Je proto dobře, že 
tyto aktivity škol jsou podpo-
rovány,“ hodnotí uznale mís-
tostarostka.

Foto: 2x Jiří Urban

Foto: 2x Vojtěch Salzman

NA GYMNÁZIU V HRABŮVCE PROBĚHL TURNAJ V POČÍTAČOVÝCH HRÁCH
Projekt takzvaného LAN 

turnaje na Gymnáziu Ostrava-
-Hrabůvka vzešel z iniciativy sa-
motných studentů školy. Jejich 
organizační tým připravil také 
kvalifi kační fázi soutěže, která 
probíhala online a byla otevřená 
nejen gymnazistům z Hrabůvky. 
Na základě výsledků kvalifi kace 
se poté vlastního dvoudenního 
turnaje účastnilo celkem 40 hrá-
čů, rozdělených do osmi týmů.

„Byl to už druhý ročník, ale 
zatímco loni jsme vše řešili na 
poslední chvíli a  pak nebyli 
spokojeni s  návštěvností, letos 
jsme věděli, kde musíme přidat 
a  neponechat nic náhodě. To 
se nakonec vyplatilo,“ říká spo-
luorganizátor turnaje a  student 
Gymnázia Ostrava-Hrabůvka, 
Michal Kučera. „Začali jsme vše 
vyjednávat s  předstihem půl 
roku, ve spolupráci s  fi rmou AT 

Computers jsme pro hráče se-
hnali pořádné počítače a hlavně 
jsme pracovali v  týmu lidí, kteří 
byli zapálení do toho, co dělají, 
a hodlají to dotáhnout do konce.“

LAN turnaj probíhal ve dnech 
20. a  30. ledna. Organizátoři 
pamatovali také na ty, kteří se 
neprobojovali přes kvalifi kaci 
a chtěli se přijít jen podívat. Pro 
fanoušky tak připravili bohatý 
program, jehož součástí byl – 

kromě divácké zóny – také na-
příklad simulátor virtuální reality. 

Třicátého ledna bylo dobo-
jováno. „V  turnaji CS:GO vyhrál 
tým „Ezclap“ a  v  turnaji LOL 
tým „Vepřoví ve křoví“,“ shrnuje 
Kučera výsledky. „Ceny se sklá-
daly z teplé pizzy od Chachara, 
vítězných pohárů, medailí, vou-
cherů s  RP a  Steam klíči (her-
ní peníze), podložek pod myš 
a placek i náramků eSuba.“
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BYTOVÉ DOMY

VĚŽOVÉ DOMY B12
V dnešním díle si představíme šestici věžových domů, která se nachází v okolí ulic Stadická a Oráčova na jihovýchodní 
části sídliště Hrabůvka. Výška všech šesti věžových domů s označením B12 je dvanáct nadzemních podlaží a jedná se tak 
o výškové dominanty dané lokality. Výšku věžových domů B12 umocňuje i okolní zástavba, která dosahuje vesměs výšky 
čtyř nadzemních podlaží. Domy byly vystavěny začátkem 70. let, a jedná se tak o jedny z nejstarších věžáků Hrabůvky.

Jsou vzácné
Již na první pohled je zřejmé, že takové 

věžáky jste asi nikde jinde v  Ostravě nevi-
děli – a  je tomu skutečně tak. Naše šestice 
věžáků B12 je opravdu jediná aplikace toho-
to typu v Ostravě. Čtyři kusy byly postave-
ny ještě v  Bohumíně, tím ale výčet těchto 
domů v republice končí. Jedná se tak o ma-
losériovou konstrukční soustavu. 

Garáže ve věžáku
Vybavíte si někde jinde věžový dům s ga-

rážemi? Nejspíše ne. Garáže ve věžových do-
mech jsou opravdová paneláková anomálie. 
V  každém ze šesti věžáků najdete v  úrovni 
přízemí osm garáží. Opačná strana domu pak 
nabízí sklepy, technické místnosti a  vstupní 
dveře – přízemí je tak neobytné. Pro zajíma-
vost dodávám, že domy B12 v Bohumíně ga-
ráže nemají. 

Co vás při pohledu na domy zaujme nejví-
ce, je výrazně předsazená část se schodištěm, 
která byla v  původním provedení i  bohatě 
prosklená. Navíc je část se schodištěm o pod-
laží vyšší než zbytek domu, nejenže to pomá-
há vzhledu domu, ale na střechu se dostanete 
pohodlně po schodech. Schodiště je umístěno 
zcela mimo hlavní hmotu domu, přístup na něj 
(původně) byl skrze dveře, které vedly z malé 
chodbové lodžie. Toto řešení bylo velmi efek-
tivní v případě požáru – na schodiště se tak do-
stalo jen minimum kouře. V zájmu úspor tepla 
se ale při zateplování chodbové lodžie zazdily 

či zasklily. Schodiště doplňují dva výtahy, které 
mají svou samostatnou chodbu. Chodba s pří-
stupy do bytů se nachází za prosklenými dveř-
mi, kterými do ní i proniká denní světlo.

Sdružená okna
Zajímavým architektonickým prvkem je 

řešení tvarů obvodových panelů a  členění 
oken. S pomocí důmyslného tvarování panelů 
tak k sobě byla přidružována dvě okna sou-
sedních místností – při pohledu zvenčí se tak 
opticky jedná o  jedno obrovské okno, které 
samozřejmě působí dojmem, že patří nějaké 
obrovské místnosti. Pravda je taková, že patří 
dvěma běžným místnostem. Sdružená okna 

a  výrazně předsazené schodiště tak tvoří 
hlavní prvky architektury domu. Fasáda byla 
ze sypané drti – malých drcených kamínků. 

Byty 
Kdo by ale při pohledu na exteriér oče-

kával atypické byty, ten se mýlí. Dispozice 
jsou vcelku běžné. Neobvyklým řešením je 
u bytů 3+1 předělení dvou krajních místností 
s pomocí vestavěných skříní. Každý byt má 
na společné chodbě komoru, byty 3+1 mají 
navíc ještě další komoru v předsíni. Výhodou 
jsou neprůchozí místnosti, nevýhodou ab-
sence balkónů či lodžií u všech bytů.

 Marian Lipták

Typické podlaží domu B12, povšimněte si cesty ke schodišti skrz lodžii.

Detail původních sdružených oken
Hlavní průčelí domu s výrazně 
předsazeným schodištěm
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ARNOŠT KORNER A JEHO ARCHITEKTONICKÉ DÍLO 
NA ÚZEMÍ OSTRAVY A NAŠEHO OBVODU
Ve všeobecném povědomí je Jubilejní kolonie v Hrabůvce uznávaná jako kvalitní dílo architekta Ernsta Kornera. 
Už méně se ví, že architekt německo-židovského původu má nejen v Ostravě, ale také na území Jihu celou řadu 
dalších stavebních realizací.

Arnošt (v  mladším věku uváděn jako 
Ernst) Korner se narodil 12. srpna 1888 
v  Uherském Brodě do početné židov-
ské rodiny Kohnů. Mládí strávil ve Vídni, 
kde vystudoval Vysoké učení technické 
(1906–1911). Během studií, kdy docházelo 
k nárůstu antisemitismu, si spolu se souro-
zenci změnil rodné židovské příjmení Kohn 
na neutrální Korner. Rodina Kornerových se 
v Moravské Ostravě objevila již před 1. svě-
tovou válkou. Sám Arnošt přišel do Morav-
ské Ostravy v roce 1920 a brzy se stal pra-
covníkem Moravsko-ostravsko-karvinské 
stavební společnosti s. r. o. 

Arnošt Korner a jeho 
ostravské realizace

Kdybychom měli vyjmenovat Kornero-
vo ostravské dílo, nestačily by nám stránky 
Jižních listů, proto uvedu alespoň nejzá-
sadnější přestavby a  návrhy: novostavba 
obytného a  kancelářského domu koman-
ditní společnosti Julius Rütgers na Šmera-
lově ulici (1921–1922, dnes budova Českého 
rozhlasu Ostrava), přestavba tzv. Krausovy 
vily na sídlo Union banky (1921–1922, pr-
vek sloupořadí s dórskými sloupy u dnešní 
zastávky tramvají Elektra); obytný celek 
domů na Partyzánském náměstí v Morav-
ské Ostravě (1925–1926); tzv. Nesselrotho-
vy domy s pasážemi u tramvajové stanice 
Karolina (1927–1935), funkcionalistický ob-
chodní dům Rix (1928, objekt stál na ulici 
28. října v místech dnešního domu Trias), 
obytný dům Hynka Reisze (1929–1930, 
ulice 28. října č. 25 (vedle Staré Arény), 

dostavba hotelu National (1929–1930, 
ulice 28. října, v  90. letech budova Uni-
on banky), nájemní domy na Ruské ulici 
(1929–1930, šedý komplex domů v  blíz-
kosti tramvajové zastávky Mírové náměstí, 
nájemní domy s oblým nárožím na Štram-
berské ulici (1930) ad. 

Kornerovo působení v  Ostravě bylo 
přetnuto událostmi roku 1938, kdy na po-
pud svých bratrů Emila a Rudolfa společně 
se svou rodinou emigroval do Švýcarska 
a poté do Velké Británie. Původem židov-
ská rodina by v  středoevropském prosto-
ru patrně neměla šťastný konec. V  srpnu 
1939 se vydal na dlouhou plavbu oceánem 
a našel své nové působiště v Austrálii, kde 
se usadil v Sydney. Zde žil až do 19. srpna 
1966, kdy zemřel.

Kornerovy realizace na Jihu
Na ploše našeho obvodu se nachází tři 

Kornerovy realizace. Všechny bychom našli 
u ulice Závodní a Palkovského. V prvé řadě 
se jedná o  dělnickou kolonii v  Hrabůvce, 
úřednické domy na Závodní ulici a nájemní 
domy na ulici Krokova.

Jubilejní kolonie
Největší část Jubilejní kolonie vznika-

la podle plánů Arnošta Kornera v  letech 
1926–1929. Celkem bylo ve II. stavební etapě 
výstavby dělnického sídliště Vítkovických 
železáren postaveno podle architektových 
plánů 89 domů s 585 byty. Domy jsou pří-
kladnou ukázkou vlivu expresionismu a  ví-
deňského tradicionalismu. Příznačný je zde 
pilovitý motiv opakující se v  atikách, ok-
nech, zábradlích i arkýřích..

Nájemní domy v Krokově ulici
Rukopis známý z  Jubilejní kolonie by-

chom dnes našli ve ztvárnění čtyř obytných 
domů, jež stojí kolem ulice Krokovy v  Zá-
břehu. Arnošt Korner domy navrhl pro Pen-
sijní ústav I. úředníků Vítkovického horního 
a hutního těžířstva ve Vítkovicích. Stavební 
povolení pro nové domy bylo vydáno měs-
tem Moravskou Ostravou 14. srpna 1925.

Každý z domů byl navržen jako jednopa-
trový a ukrýval v sobě 6 bytů. Bloky domů 
z  pohledu od Krokovy ulice připomínají 
(respektive připomínaly) klasicistní palác. 
Čtrnáct okenních otvorů v každém ze dvou 
pater domů tvořilo přísnou symetričnost 

budov. Novostavby dostaly po kolaudaci 
přidělena č. p. 793–796. V období minulého 
režimu prošly domy necitelnou rekonstrukcí 
a přišly o řadu zdobných prvků. 

Nájemní domy u Závodní ulice
Rozsáhlý a půdorysně členitý blok domů 

u  křižovatky ulic Ruská, Závodní a  Sovova 
vznikal v  letech 1930–1938. Ústřední stav-
bou celého komplexu je dům palácovitého 
typu s  podjezdem určeným původně pro 
chodce a  automobily, zatímco tramvajová 
dráha procházela pod sousedním domem 
v  místech, kde je dnes namísto někdejšího 
,,tunelu“ umístěna hokejová prodejna. Domy 
zaujmou také zdobným interiérem chodeb, 
na jejichž podobě si dal autor záležet. Větši-
na ze souboru těchto domů byla Kornerem 
zajímavě členěna skladbou okenních os, 
okenním orámováním a  římsami. Bohužel 
při zateplení domů došlo k celkovému zne-
hodnocení architektonického výrazu. 

Původní plán předpokládal v těchto mís-
tech daleko rozsáhlejší výstavbu, která však 
vlivem časů 2. světové války nebyla realizo-
vána. Ještě po roce 1945 byly k  stávajícím 
domům přistavěny dva nové objekty, nikoliv 
však podle Kornerova návrhu. 

 Petr Lexa Přendík

Úřednický nájemní dům na pomezí Zábře-
hu a Vítkovic z počátku 30. let zná patrně 
každý. Povšimněte si na domě zcela vlevo 
původního tramvajového podjezdu.

Návrh uličního průčelí domů na Krokově uli-
ci v Zábřehu nad Odrou, A. Korner, 1926

Arnošt Korner (1888–1966)
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ NA JIHU NAMÍCHALO JARNÍ 
KOKTEJL VÁŠNĚ, TOUHY PO POZNÁNÍ A DOBRÉ ZÁBAVY

Díky programu Kina Luna mohou fa-
noušci opery vyrazit za svým žánrem také 
do kina. Zhlédnou zde inscenaci z prestiž-
ní Metropolitní opery v  New Yorku, která 
poprvé v historii uvede představení Agri-
ppina z pera Vincenza Grimaniho a Georga 
Friedricha Händela. Satirická opera po-
jednává o vztahu moci, sexu a politiky. Sir 
David McVicar se vrací k inscenaci, kterou 
původně vytvořil pro bruselský operní 
dům La Monnaie v roce 2000. Ukazuje dě-
sivý svět, v němž nikdy nedošlo k rozpadu 
Římské říše, která se tím pádem udržela 
do dnešní doby. Brenda Rae ztvární intri-
kánskou svůdnici Poppeu a  Kate Lindsey 
mladého a  bezradného Nerona. Inscena-
ce odhaluje korupční praktiky vládnoucí 
třídy, kterou ztělesňuje Joyce DiDonato 
v roli titulní postavy Agrippiny. Iestyn Da-
vies se představí v  roli ambiciózního dů-
stojníka Ottoneho a  Matthew Rose zpívá 
císaře Claudia.

Příznivci Richarda Wagnera si v  Luně 
taktéž přijdou na své. Ve zpožděném pří-
mém přenosu si vychutnají romantickou 

klasiku – Bludného Holanďana. V  roli ta-
jemného Holanďana, odsouzeného věčně 
bloudit po širých mořích, se představí 
Jevgenij Nikitin. Anja Kampe zpívá odda-
nou Sentu, jejíž láska je to jediné, co ho 
může zachránit. Její posedlost podobiz-
nou záhadného mořeplavce odráží rovněž 
scénografické pojetí, v němž se celá scéna 

slavné „Met“ promění v obří olejomalbu.
Ani tentokrát Kino Luna nezapomnělo 

na dokumenty ze světových galerií, při-
pravené pro oko filmového diváka. Ty jsou 
působivou směsí špičkového umění, do-
konalé digitální technologie a  filmového 
řemesla. 

Cyklus Světové malířství pokračuje epi-
zodou Velikonoce v  umění. Poutavý film 
sleduje velikonoční příběh, jak je znázor-

ňován v umění od dob prvních křesťanů až 
po současnost. Snímek, který byl natáčen 
v Jeruzalémě, ve Spojených státech a po 
celé Evropě, zkoumá různé způsoby, jaký-
mi umělci líčili Velikonoční příběh v  prů-
běhu věků.

Na cestu kolem světa za jediný večer 
vás zve Expediční kamera 2020. Během 
představení se z  venezuelského prale-
sa přesunete na kyrgyzské řeky, uvidíte 
mongolské hory a  přes vlny Karibiku se 
vydáte třeba do Beskyd. Ať však budete 
kdekoliv, poznáte svět z  jiné perspektivy. 
V průběhu večera zhlédnete pět fantastic-
kých zážitků dobrodruhů z  celého světa, 
při nichž zapomenete na malichernosti 
každodenního života. Přijďte společně 
vytvořit správnou atmosféru, protože na 
expediční kameru chodí jen ti nejúžasnější 
lidé s otevřenou myslí a srdcem na správ-
ném místě.

Vezměte své přátele a  přijďte se ba-
vit. Více o  programu Kulturního zařízení 
Ostrava-Jih na internetových stránkách 
www.kulturajih.cz.

DIÁŘ

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

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

SPOLEČENSKÉ AKCE
1., 8., 15., 22., 29. 3. v 17.30
TANEČNÍ VEČERY. Živá hudba, pro přízniv-
ce společenského tance se skupinou DOMINO. 
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.

7. 3. v 19.00

PLES HITŮ (vyprodáno). Diskotékové hity od 
80. let až po současnost zahraje Zdeněk Trem-
bač. Vstupné 200 Kč.

DĚTEM
15. 3. v 10.00
KARNEVAL S  HOPSALÍNEM. Zábavný pořad 
pro děti s klaunem Hopsalínem. Vstupné 60 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní 
klub.

22. 3. v 10.00
HURÁ, JARO JE TADY! Zábavný pořad pro děti, 
ve kterém se dozví, jaké zvyky dodržovali lidé 
o  nedělích mezi masopustem a  Velikonocemi. 
(Divadlo Andromeda) Vstupné 60 Kč, předprodej 
KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
21. 3. od 9.00 do 14.00
SHAMBALLA 1024, I. a  II. stupeň. Sobotní se-
minář zaměřený na léčebný energetický systém 
je přístupný všem, jenž intuitivně cítí a chtějí se 
naučit s ním pracovat. Shamballa je založena na 
celistvosti a pomáhá uvědomit si, že vše je propo-
jeno se vším. Pomáhá v našem vývoji, duchovní 
cestě, zesílení naší intuice a  objevení osobního 
potenciálu. Vede terapeutka Zuzana Světlana 
Galuszková. Cena 800 Kč, předprodej KD K-TRIO.

28. 3. od 9.00 do 14.00
SYSTÉM CELISTVÉHO UZDRAVUJÍCÍHO CVI-
ČENÍ – vědomá síla dechu. Sobotní kurz s Mgr. 
Zuzanou Kaiser. Procvičíte techniky k  ovládání 
dechu. Naučíte se využívat dech s pomocí men-
tálního cvičení k pročišťování těla a  jeho jednot-
livých oblastí. Dechové cvičení a  meditace vás 
naplní energií a nastolí vědomý vnitřní klid. Sou-
částí kurzu jsou krátké pohybové rozcvičky. Cena 
500 Kč, předprodej KD K-TRIO.

VÝSTAVY
KRÁSA VE VŠEM
O autorce: Romana Večeřová pochází z Havířova. 
Je jí 46 let. Lásku ke kresbě a malbě zdědila po 
své babičce, která byla vynikající kreslířkou a  se 
kterou v  dětství trávila mnoho veselého času 
s tužkou. Co se týká používané techniky - není au-
torka zaměřená jen jednostranně. Nejvíce miluje 
olejomalbu, pak pastel nebo uhel, tužku, barevné 
pastelky a grafi ku. Výstava je inspirována tím, co 
vlastně autorku naplňuje v celé její tvorbě. Hledá 
krásu všude a ve všem a pak se ji snaží zachytit 
a  zprostředkovat divákovi. Chce na něj přenést 
stejný pozitivní pocit, jaký prožívá sama.

LETEM SVĚTEM
Výstava lektorek ateliéru Hamaka, které učí do-
spěláky malovat. A někdy i jim vyjde čas a pořád-

ně si zamalují. Každý vyniká v něčem jiném. Jedna 
má lehkou linku a její obrazy jsou plné dynamiky, 
druhá má obrovskou fantazii a  tvůrčí nadšení 
a  třetí vyniká precizností a  neustálými nápady. 
Hádejte, kdo je kdo, výstava začíná… Vystavují 
Ing. Michaela Franzová, Iva Krištofová a MgA. Ve-
ronika Opavská.
RESTAURACE K-TRIO
Ludmila Janech Sojková a Eva Faldynova

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

KOMORNÍ KLUB

Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka, 
tel. 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

KONCERTY
5. 3. v 19.00
ROMAN DRAGOUN. Sólový koncert české roc-
kové legendy. Vstupné 170 Kč, předprodej KD 
K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub, v den akce 
na místě od 18.30.

14. 3. v 17.00
FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE. Zazní me-
lodie, které máte rádi. Účinkují: Lenka Hejnešová 
- housle, Petra Olajcová - fl étna, Rastislav Širi-
la - zpěv a  průvodní slovo, Regina Bednaříková 
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- klavír. Vstupné 150 Kč, předprodej KD K-TRIO, 
Ostravainfo!!!, Komorní klub, v den akce na místě 
od 16.30.

27. 3. v 19.00
KRYLOVINY. Koncert u  příležitosti výročí Kar-
la Kryla. Účinkuje: Jiří „Berry“ Beránek. Vstupné 
100 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Ko-
morní klub, v den akce na místě od 18.30.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX
každé pondělí, úterý a čtvrtek 8.00–14.00
SENIOR POINT OSTRAVA-JIH. Kontaktní místo 
pro seniory ve věku 55+. Možnost vyřízení karty 
Senior Pas, využití sociální, právní nebo fi nanční 
poradny, přístupný počítač s internetem, a to vše 
zcela zdarma. Pro seniory ve věku 65+ výdej hlá-
sičů CO a kouře zdarma, nyní nově i výdej zdar-
ma In.F. Obálek.

2., 16. a 30. 3. od 9.30 do 11.30
Kávičkování. Víme, že pondělky mohou být ně-
kdy těžké. Přijďte si je proto zpříjemnit s  námi 
u dobré kávy nebo čaje. Čekat vás bude zajímavý 
program, například luštitelská liga, zábavná nu-
merologie nebo Velikonoční tvoření a  povídání 
o Velikonocích s farářem V. Řehulkou. V ceně káva 
nebo čaj a doprovodný program. Vstupné 60 Kč.

10., 12., 17., 19., 24. a 26. 3. od 10.00 do 12.00
Počítačový kurz pro seniory. Šestidenní dvou-
hodinový kurz. Nevíte si rady s počítači? Nevadí! 
Naučíme vás základům práce s  počítačem a  in-
ternetem. V ceně pitný režim a veškeré materiály. 
Nutná rezervace vstupenek. Program je spolufi -
nancován z  rozpočtu Moravskoslezského kraje. 
Cena 550 Kč/kurz (tj. 6 dvouhodinových lekcí).

KINO LUNA

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

1. 3. v 15.00
VĚNEČEK POHÁDEK (ČR). Filmové pásmo pro 
nejmenší, 72 minut. O Malence. Tři kumpáni. Jo-
náš a velryba. Krakonoš a sklínkař Matěj. O starém 
psu Bodříkovi. Supermyš. Vstupné 30 Kč.

1. 3. v 15.30
JEŽEK SONIC (Sonic the Hedgehog, USA 2019). 
Komedie, české znění, přístupný, 99 minut. Vstup-
né 130 Kč, děti 110 Kč.

1. 3. v 17.30
1917 (USA, Velká Británie 2020). Drama / válečný, 
české titulky, od 15 let, 119 minut. Vstupné 130 Kč.

1. 3. ve 20.00
FANTASY ISLAND (USA 2020). Horor / mysteriózní / 
dobrodružný, české titulky, od 15 let. Vstupné 120 Kč.

2. 3. v 17.00
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK (ČR 2019). Zimní romantická 
komedie s hvězdným hereckým obsazením. Režie 
Jakub Kroner, od 12 let, 95 minut. Vstupné 60 Kč.

2.–4. 3. v 19.30
V SÍTI (ČR 2019). Nový dokumentární fi lm Barbo-
ry Chalupové a  Víta Klusáka obrací predátorské 
taktiky proti jejich strůjcům. Od 15 let, 100 minut. 
Vstupné 100 Kč.

3. 3. v 16.30
MALÉ ŽENY (Little Women, USA 2019). Drama 

/ romantický, české titulky, přístupný, 135 minut. 
Vstupné 120 Kč.

4. 3. v 17.00
MODELÁŘ (ČR 2020). Thriller / psychologický, 
režie Petr Zelenka, od 12 let. Vstupné 120 Kč.

5.–7. 3. v 15.30
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU (Paw 
Patrol: Ready, Race, Rescue!, USA 2019). Animo-
vaný / rodinný, české znění, přístupný. Vstupné 
120 Kč, děti 100 Kč.

5.–7. 3. v 17.45
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR / SR 2020). Ko-
medie / drama, režie Marta Ferencová, od 15 let, 
107 minut. Vstupné 100 Kč.

5.–7. 3. ve 20.00
NEVIDITELNÝ (The Invisible Man, USA 2020). Thri-
ller, české titulky, od 15 let, 124 minut. Vstupné 130 Kč.

8. 3. v 10.00
POHÁDKOVÁ ŠKOLA (ČR). Filmové pásmo pro 
nejmenší, 77 minut. Krakonoš a škola. O chlapeč-
kovi, který se stal kredencí. Pan Tau jde do školy. 
O  Matyldě s  náhradní hlavou. O  parádivé Sally. 
Vstupné 30 Kč.

8. 3. 16.00
Metropolitní opera New York
Agrippina • Georg Friedrich Händel • opera • 
premiéra v  Met, poprvé v  HD. Dirigent: Harry 
Bicket, režie: Sir David McVicar, scéna a kostýmy: 
John Macfarlane, choreografi e: Andrew George, 
obsazení: Poppea – Brenda Rae, Agrippina – 
Joyce DiDonato, Nero – Kate Lindsey, Ottone – 
Iestyn Davies, Pallante – Duncan Rock, Claudio 
– Matthew Rose. Vstupné 300 Kč, zvýhodněné 
vstupné v rámci abonmá činí 250 Kč.

9. 3. v 17.00
KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA (ČR 2020). 
Filmový dokument o  českém hudebním génio-
vi sleduje život slavného skladatele očima jeho 
syna. Režie Petr Klein Svoboda, přístupný, 90 mi-
nut. Vstupné 60 Kč.

9. 3. v 19.30
1917 (USA, Velká Británie 2020). Drama / válečný, 
české titulky, od 15 let, 119 minut. Vstupné 130 Kč.

10. 3. v 15.30
DOLITTLE (Dolittle, USA 2020). Dobrodružný, 
české znění, přístupný, 106 minut. Vstupné 120 Kč.

10. 3. v 17.45
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V KINĚ
VELIKONOCE V  UMĚNÍ (Easter in Art). Příběh 
Kristovy smrti a  jeho vzkříšení ovládl západní 
kulturu posledních 2000 let. Je to možná nejvý-
znamnější historická událost všech dob popsaná 
evangeliem a neméně znázorňována nejvýznam-
nějšími umělci. Některá z největších uměleckých 
děl západní civilizace se zabývají právě tímto 
klíčovým momentem historie. Režie Phil Grab-
sky, české titulky, přístupný, 90 minut. Vstupné 
150 Kč, senioři 120 Kč.

10.–11. 3. ve 20.00
NEVIDITELNÝ (The Invisible Man, USA 2020). 
Thriller, české titulky, od 15 let, 124 minut. Vstup-
né 130 Kč.

11. 3. v 17.00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (ČR 2019). Komedie, re-
žie Jiří Vejdělek, přístupný, 110 minut. Vstupné 100 Kč.

12.–15. 3. (mimo 14. 3.) 15.30
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II (Frozen II, USA 2019). 
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 
103 minut. Jednotné vstupné 100 Kč.

12.–15. 3. (mimo 14. 3.) 17.45
3BOBULE (ČR 2020). Volné pokračování letní 
komedie z  prostředí prosluněných moravských 
vinic. Ml. přístupný, 103 minut. Vstupné 130 Kč.

12.–13. 3. ve 20.00
BIRDS OF PREY (Podivuhodná proměna Har-

ley Quinn) Birds of Prey (And the Fantabulous 
Emancipation of One Harley Quinn, USA 2020). 
Akční / dobrodružný / kriminální, české znění, od 
15 let, 109 minut. Vstupné 130 Kč.

14. 3. v 17.00
Předpremiéra za účasti tvůrčí delegace
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE (ČR 2020). Fan-
tasy pohádkový příběh s  hvězdným hereckým 
obsazením. Ml. přístupný, 108 minut. Vstupné 
130 Kč, děti 110 Kč.

14.–17. 3. ve 20.00
3BOBULE (ČR 2020). Volné pokračování letní 
komedie z  prostředí prosluněných moravských 
vinic. Ml. přístupný, 103 minut. Vstupné 130 Kč.

16. 3. v 17.00
VLASTNÍCI (ČR 2019). Komedie / drama, režie Jiří 
Havelka, od 12 let, 96 minut. Vstupné 60 Kč.

17.–18. 3. v 15.30
SUPER MAZLÍČCI (Pets United, Německo, Čína 
2019). Animovaný / rodinný, české znění, přístup-
ný, 89 minut. Jednotné vstupné 100 Kč.

17. 3. v 17.45
Cinema Italia
ERMITÁŽ – SÍLA UMĚNÍ (Hermitage – The Power 
of Art, Itálie 2019). Oscarový herec Toni Servillo 
(Velká nádhera) provází velkolepým dokumen-
tárním fi lmem Ermitáž – síla umění a vypráví tak 
velký příběh, který se postupně za 250 let odehrál 
na chodbách tohoto slavného muzea i  v  ulicích 
magického Petrohradu. Film přibližuje historii 
na pozadí napoleonských válek, revoluce v  roce 
1917 i totalitní éry ve 20. století až do současnosti. 
Ml. přístupný, 90 minut. Vstupné 90 Kč.

18. 3. v 17.45
3BOBULE (ČR 2020). Volné pokračování letní 
komedie z  prostředí prosluněných moravských 
vinic. Ml. přístupný, 103 minut. Vstupné 130 Kč.

18. 3. ve 20.00
ODLOŽENÝ PŘÍPAD HAMMARSKJÖLD (Cold 
Case Hammarskjöld, Dánsko, Norsko, Švédsko, 
2020). Thriller / dokument, české titulky, od 12 let, 
128 minut. Vstupné 100 Kč.

19.–21. 3. v 15.30
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE (ČR 2020). Mla-
dá a rozmazlená princezna Ellena musí v jednom 
opakujícím se dni zabránit zakletí celého králov-
ství a  nalézt své čisté srdce, aby tak přemohla 
Černou bouři seslanou zlou sudičkou. Ml. přístup-
ný 108 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

19.–21. 3. v 17.45
VLASTNÍCI (ČR 2019). Komedie / drama, režie Jiří 
Havelka, od 12 let, 96 minut. Vstupné 90 Kč.

19.–25. 3. (mimo 22. 3.) ve 20.00
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II. (A  Quiet Place: Part II, 
USA 2020). Thriller / horor, české titulky, od 12 let, 
100 minut. Vstupné 130 Kč.

22. 3. v 10.00
NÁCÍČEK NAKUPUJE (ČR). Filmové pásmo pro 
nejmenší, 70 minut. Krtek a  pramen. Krušno-
horské pohádky – Převozník Petr. Jak Šebesto-
vi přijeli za dcerou na víkend. Krtek a weekend. 
Kocour Mikeš – Nácíček nakupuje. Jak se Jona-
tán stal hrdinou dne. Krtek a vlaštovka. Dorotka 
a pštros. Jak se Mach a Šebestová vrátili z prázd-
nin. Vstupné 30 Kč.

22. 3. v 16.00

Metropolitní opera New York
Bludný Holanďan • Richard Wagner • opera • 
nová inscenace, poprvé v  HD. Dirigent: Valerij 
Gergijev, režie: François Girard, scéna: John Mac-
farlane, kostýmy: Moritz Junge, obsazení: Senta 
– Anja Kampe, Mary – Mihoko Fujimura, Erik – 
Sergej Skorochodov, Kormidelník – David Portillo, 
Holanďan – Jevgenij Nikitin, Daland – Franz-Jo-
sef Selig. Vstupné 300 Kč, zvýhodněné vstupné 
v rámci abonmá činí 250 Kč.

DIÁŘ
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23. 3. v 17.00
CHLAP NA STŘÍDAČKU (ČR 2020). Romantický / 
komedie, režie Petr Zahrádka, od 12 let, 112 minut. 
Vstupné 60 Kč.

24.–26. 3. v 15.30
FRČÍME (Onward, USA 2020). Animovaný / ro-
dinný, české znění, přístupný, 112 minut. Vstupné 
130 Kč, děti 110 Kč.

24. 3. v 17.45
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (ČR 2019). Komedie, 
režie Jiří Vejdělek, přístupný, 110 minut. Vstupné 
100 Kč.

25. 3. v 17.45
PROXIMA (Proxima, Francie, Německo 2019). 
Drama, české titulky, od 15 let, 107 minut. Vstupné 
80 Kč.

26. 3. v 17.30
EMMA (Emma, Velká Británie 2020). Komedie 
/ romantický, české titulky, přístupný, 132 minut. 
Vstupné 120 Kč.

26. 3. ve 20.00
ŠARLATÁN (Česko, Irsko, Polsko, Slovensko 2020). 
Životopisný / historický / drama, režie Agnieszka 
Holland, české znění, 118 minut. Vstupné 130 Kč.

27.–31. 3. (mimo 30. 3.) v 15.30
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD (Norm 
of the North: King Sized Adventure, USA 2020). 
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 
90 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

27.–31. 3. (mimo 30. 3.) v 17.45
ŠARLATÁN (Česko, Irsko, Polsko, Slovensko 2020). 
Životopisný / historický / drama, režie Agnieszka 
Holland, české znění, 118 minut. Vstupné 130 Kč.

27.–31. 3. ve 20.00
BLOODSHOT (Bloodshot, USA 2020). Akční / 
drama / fantasy, české titulky, od 12 let, 110 minut. 
Vstupné 120 Kč.

30. 3. v 17.00
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR / SR 2020). Ko-
medie / drama, režie Marta Ferencová, od 15 let, 
107 minut. Vstupné 60 Kč.

AKORD

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

2. 3. – 31. 5. Malá galerie
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ: TADY JSME DOMA – 
SOUBOR NAHODILE. Divadelní soubor Nahodile, 
který je v Akordu jako doma, pořádá výstavu foto-
grafi í. V rámci výstavy můžete vidět fotografi e ze 
zákulisí i atmosféru na představení, kterou zachytil 
fotograf Jaroslav Elfmark. Vernisáž proběhne 2. 3. 
2020 v 18 hodin v klubu Akord. Vstup zdarma.

3. 3. v 15.00 hod. Klub AKORD
SENIOR KLUB. Tradiční klubové setkání pro se-
niory s programem a tancem. Vstup zdarma.

5. 3. v 17.00
PŘEDNÁŠKA JOSEFA KLÍMY. Přednáška známé-
ho investigativního novináře, spisovatele a  tele-
vizního reportéra Josefa Klímy. Téma: fakta, taje, 
humor. Přednášku bude moderovat Vlaďka Do-
hnalová, známá z pořadu Kafíčko.

7. 3. v 9.00
JAK PŘIROZENĚ ŘÍKAT NE. Třetí ze čtyř pro-
žitkový tréninků, kde si v  náročnějších situacích 
vyzkoušíte říkat slovo NE. Téma tréninku: Přiro-
zeně říkat NE manipulátorům a rozhodné NE při 
pokračování v manipulaci. Kouč: Libor Vilím. Cena 
tréninku je 350 Kč (zahrnutý coff ebreak).

10. 3. v 10.00
Karel Čapek: BÍLÁ NEMOC – Divadlo Různých 
Jmen. Je to už opravdu přes sedmdesát let, co 
Karel Čapek napsal svou velkolepou apokalyptic-
kou vizi světa? Inscenace o naší zkáze plná hu-
manity a  vtipu. Paradoxní? Jistě, tak jako život. 
Úprava a režie: Pavel Ondruch. Hrají: Jan Szymik 
/ Marcel Rošetzký / Ladislav Trojan, Petr Franěk, 
Otto Rošetzký / Martin Písařík, Milan Enčev, Ka-
teřina Pindejová / Petra Špindlerová / Valérie 
Zawadská, Anna Kulovaná / Týna Průchová, Ro-
mana Goščíková, Lukáš Burian, Ondřej Černý / 
Vojtěch Havelka. Doporučeno pro žáky od 8. tří-
dy ZŠ a studenty SŠ, volná místa i pro veřejnost. 
Vstupné 120 Kč.

10. 3. v 18.00
INTIMNĚ ŽENÁM. Přednáška nejen o  sexualitě 
a  erotických pomůckách, která proběhne v  úz-
kém kruhu. Vstup pouze pro ženy. Přijďte si pro 
nápady a  podněty. Budeme se bavit například 
o  erotických masážích, erotických pomůckách, 
parfémech a  feromonech, svalech pánevního 
dna a dalších. Přednášku povede Eva Nesrstová. 
Vstupné 150 Kč.

11. 3. v 19.00
Carlo Goldoni: POPRASK NA LAGUNĚ – Stu-
dio DVA divadlo. Temperament, rvačky, pračky, 
hádky, rozchody a usmiřování – to vše ve slavné 
klasické komedii ze slunné Itálie. Muži a ženy šílí! 
Podaří se snaživému soudnímu úředníkovi urov-
nat věčné spory mezi rozhádanými mileneckými 
páry? Commedia al dente, piccante, furiosa! Re-
žie: Milan Schejbal. Hrají: Eva Holubová, Bohumil 
Klepl, Jana Krausová, Michal Slaný, Roman Štabr-
ňák / Milan Ligač, Jana Stryková / Anna Fixová, 
Jan Meduna / Václav Jílek / Václav Šanda, Kryštof 
Hádek / Milan Ligač, Mojmír Maděrič / Václav Jí-
lek a další. Vstupné 590, 520, 460 a 350 Kč.

14. 3. 2020
DANCETALENT STAR. Tradiční talentová show. 
Jsi tanečník, zpěvák, umělec, sportovec, kou-
zelník…? Ukaž nám, co umíš. Hvězdá celé talen-
tové soutěže vyhrává 10 000 Kč. Přihlaste se na 
www.talent-star.cz. Zveme vás na tradiční talen-
tovou show – Dance Talent STAR. Soutěž pořádá 
TK Jarky Calábkové Ostrava, z.s. Městský obvod 
Ostrava-Jih.

16. 3. v 19.00
Edmond Rostand: CYRANO – Spolek Kašpar
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ jaro 2020. „Svůj širák 
odhazuji v dáli a s grácií… Jak známo, velký nos 
velkého ducha značí…“ Příběh plný hrdosti a lásky, 
který rozhodně nezestárnul. Klasická romantická 
hra, kterou Kašpaři představují jako tragickou 
komedii o člověku, jehož nezávislost je tvrdě vy-
koupena bolestí a  smutkem. Hrají: Martin Hoff -
man, Eliška Hanušová, Pavel Lagner, Eliška Mesfi n 
Boušková, Miloslav Tichý, Lukáš Jůza, Štěpán 
Coufal, Aleš Petráš. Režie: Jakub Špalek. Délka 
představení: 2 hodiny 30 minut včetně přestávky. 
Vstupné 420, 370, 320 a 250 Kč.

19. 3. v 19.00
HANA MACHALOVÁ: 77 NEUVĚŘITELNÝCH MÍST 
EVROPY. Chcete cestovat levněji, častěji, vyjít 
s dovolenou, neřešit zdravotní, bezpečnostní rizika 
a šetřit uhlíkovou stopu? Začněte Evropou! Přijďte 
si pro inspiraci ke svým cestám i návod, kde sehnat 
jízdenky a letenky za hubičku. Vstup 150 Kč.

20. 3. v 19.30
18. JARNÍ EROTICKÝ PLES. Tradiční ples Akordu. 
Hraje kapela HEC a DJ Ross, moderuje Jiří Basta. 

Lechtivé programové vstupy – pánský i dámský 
striptýz, live sex, lesbi show a další. Vstupné: bez 
večeře 400 Kč, s večeří 550 Kč.

22. 3. v 13.00 klub Akord
PORTA 2020. Moravskoslezské kolo festivalu 
PORTA 2020, která má tradici již 54 let. Detail-
nější informace o akci najdete na www.porta-fes-
tival.cz.

23. 3. v 18.00
RADIM KOLIBÍK: ŠEST LET NA CESTÁCH 
S  DRONEM. Cestopisná přednáška ostravského 
fotografa a  kameramana, který 6 let strávil na 
cestách s  dronem a  zrcadlovkou. Podíváme se 
na Hawai, Korsiku, Island, Borneo, do Jordánská, 
Portugalska a  nakonec koukneme až do Číny. 
Vstupné 100 Kč.

25. 3. v 19.30
ANETA LANGEROVÁ & KORBEN DALLAS: TOUR 
2020. Aneta Langerová se poprvé se slovenskou 
kapelou Korben Dallas setkala v  roce 2015, kdy 
natočili symfonickou skladbu Sen. Po čtyřech le-
tech opět spojí síly, tentokrát při mnohem větším 
projektu – na jaře vydají některé společné písně 
a vyrazí na československé turné. Vstupné: sezení 
690 a 650 Kč, stání 550 Kč.

26. 3. v 19.00
RECITÁL ZDEŇKA KAČORA: INVENTURA MY-
SLI. Mnozí návštěvníci Akordu Zdeňka Kačora 
znají. Pod jeho vedením působí divadelní soubor 
Nahodile více jak 33 let. Píše scénáře, režíruje 
zábavné pořady Hecoviny. Dětskému publiku se 
už mnohokrát představil svými kabarety, ve kte-
rých zaznívají jeho autorské písničky pro děti. 
V roli písničkáře pro dospělé ho ale tak často ne-
vidíme. Kromě písní z  minulých recitálů uslyšíte 
i  písně nové za doprovodu několika muzikantů, 
jako Martina Jaroška, Karla Šína, Petéra Taraby, 
Aleše Němce a dalších. Akce se uskuteční v klubu 
Akord. Vstupné 130 Kč.

28. 3. v 19.30
KABARET HRDOBCI. Hrdobci slaví pět let od své-
ho založení a rozhodli se uspořádat výroční kaba-
ret. Na večeru opět vystoupí řada hostů v žánrově 
širokém spektru výstupů. Vystoupí Voxel, Martin 
Horák, Terezie Kovalová, Karin, David Pargáč.
Vstupné 444 Kč a 999 Kč

30. 3. v 15.00 / sál Střední školy prof. Z. Ma-
tějčka, Ostrava-Poruba
JARNÍ SENIORSKÝ BÁL. Zveme vás na III. Jarní 
seniorský bál, který se koná v  sále Střední ško-
ly prof. Z. Matějčka /Ostrava-Poruba. Program: 
Stanley´s  Dixie Street Band, Hudební skupina 
Klasik. Vstupné 130 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
2. 4. 18.00 ŠLÁGRPARTA
9. 4. 18.30  LADISLAV ŠPAČEK: ETIKETA NENÍ 

VĚDA
18. 4. 19.00  PETR HAPKA A  JEHO POTMĚŠILÍ 

HOSTÉ
22. 4. 19.00   Jakub Nvota: RAPPER – Divadelní 

spolek Frída
5. 5. 19.00  Petr Kolečko:  PADESÁTKA – La 

Fabrika

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

příspěvková organizace, www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka: Dr. Martínka 4, 700 30 Os-
trava-Hrabůvka, 599 522 303, hrabuvka@kmo.cz
pobočka Výškovice: 29. dubna 33, 700 30 Ostra-
va-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 Ostra-
va-Zábřeh, 599 522 321, gurtjevova@kmo.cz

DIÁŘ
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Dr. MARTÍNKA
Oddělení pro děti a mládež

TÝDEN PRVŇÁČKŮ

2.–7. 3. během půjčování
OD ANDULKY PO ŽÍŽALU – zábavné odpoledne 
pro všechny prvňáčky; hrátky s písmenky a slovy

14. 3. 9.00–11.30
PRO MILOVNÍKY KNIH… – výtvarná dílna; vyrábí-
me jednoduché záložky do knih

16.–21. 3. během půjčování
KNIHOHRÁTKY – kvíz; zábavný vědomostní kvíz 
pro malé i velké děti

21. 3. 9.00 
KAMIL NEUMÍ LÍTAT – pohádka o  špačkovi 
knihomolovi, spojená s výtvarnou dílnou; v rámci 
klubu Martínek pro děti předškolního věku a jejich 
rodiče

Oddělení pro dospělé 

9.–31. 3. během půjčování
KOMENSKÝ ZNÁMÝ, NEZNÁMÝ – kvíz; vědo-
mostní kvíz pro dospělé čtenáře

VÝŠKOVICE
Oddělení pro dospělé 

2.–31. 3. GALERIE U LESA 
NENÍ KAM SE HNOUT – výstava obrazů Petra Li-
gockého

19. 3. 17.00
GRAFOLOGIE ANEB CO VŠECHNO SE DOZVÍME 
Z RUKOPISU – beseda se Zdeňkou Rusnokovou 
o tom, co vše lze vyčíst z písma

Oddělení pro děti a mládež

2.–14. 3. během půjčování
VYTVOŘ A HRAJ – výroba papírové loutky

TÝDEN PRVŇÁČKŮ

2.–7. 3. během půjčování
TÝDEN PRVŇÁČKŮ – slavnostní pasování nově 
registrovaných prvňáčků na čtenáře
KRÁLOVSTVÍ KNIH A HER – hravá cesta knihov-
nou

6. 3. 14.00
TAJUPLNÝ SVĚT PODIVUHODNÝCH HER JI-
ŘÍHO ŠEBESTY – zábavný workshop plný ne-
obyčejných a originálních her vyrobených ručně 
a  z  přírodních materiálů, seznamte se s  novou 
generací deskových her

10. 3. 10.00 (od 0 do 3 let)
12. 3. 16.30 (od 3 do 6 let)
BALONKY A  MÍČKY – hravé čtení a  povídání 
z knížky Kataríny Macurové Kde je ten pravý ba-
lon?; v rámci klubu pro děti a rodiče Bělásek

16.–26. 3. během půjčování
KOČIČKY – tvůrčí dílna

ZÁVODNÍ
TÝDEN PRVŇÁČKŮ

2.–6. 3. během půjčování
POHÁDKO, Z PYTLE VEN! – poznávání pohádek 
a  pohádkových hrdinů (dobra a  zla) interaktivní 
formou
HÁDANKY SKŘÍTKA KNIHOVNÍČKA – truhlička 
plná hádanek
MYŠKA HRYZALKA – dílna; tvorba plastické myš-
ky z papíru
UŽ JSI ČTENÁŘ – slavnostní pasování prvňáčků, 
kteří se dostaví se svými rodiči

11. 3. 16.00–17.30
HISTORIE ŠKOLSTVÍ A ŠKOL V JIŽNÍ ČÁSTI OS-
TRAVY – beseda kronikáře městského obvodu 
Ostrava-Jih Mgr. Petra Lexy Přendíka o  historii 
ostravského školství se zaměřením na morav-
skou část města ležící jižně od Zábřehu a Vítkovic

GURŤJEVOVA
celý měsíc během půjčování
CO BY BYLO KDYBY… – soutěž pro malé i velké

celý měsíc během půjčování
HRAČKÁRNA – soutěž

CHARITA OSTRAVA

Charitní středisko Gabriel
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 731 131 951, 737 610 758
www.ostrava charita.cz

10. 3. v 17.00 hod.
Vernisáž obrazů Evy Komárové 

18. 3. ve 14.00 hod.
Kavárna pro pamětníky: Jak jsme slavili a slaví-
me MDŽ. o.p.s. Živá paměť

24. 3. v 16.00 hod.
Odpoledne s písničkou: Písničky k tanci i posle-
chu. Hraje Pete-Sax.

27. 3. v 11.00 hod.
Jarní vycházka kolem Odry do Staré Bělé. Vede 
D.  Hanáková. Sraz na zastávce tramvaje Zábřeh 
vodárna.

31. 3. ve 14.00 hod. 
Tajný život stromů a jejich léčivá síla. Přednáška 
Mileny Slawíkové.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

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
6.–.8. 3.  OSTRACON, přihlášky předem, info: 

p.  Volek
14. 3. NERF soustředění, info: p. Robenek
27.–29. 3.  Školení hlavních vedoucích, info: p. Ko-

vářová
28. 3.  Ostravské sportovní ligy – fl orbal, info: 

p. Nováček
29. 3.  Ostravské sportovní ligy – aerobic, info: 

p. Nováček

Pobočka V Zálomu 1
8. 3. Florbalový trénink, info: p.Erbs
9. 3.  Liga férového fotbalu, přihlášky pře-

dem, info: p.Červená
14.–15. 3. Florbalové soustředění, info: p.Erbs
28.–29. 3. Tradiční výstava železničních kolejišť

VÍTKOVICE ARÉNA

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

OSTRAVAR ARÉNA
Tel.: 596 707 112

3. 3. v 17.30 hod.
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ENERGIE KARLO-
VY VARY. Utkání hokejové Tipsport extraligy.

9.–15. 3.
předkolo PLAY OFF hokejové Tipsport extraligy 
(dle umístění HC Vítkovice Ridera v základní části)

11. 3. v 19.00 hod.
GREGORIAN 20/2020 – 20th ANNIVERSARY 
WORLD TOUR. Oslava 20 let na scéně se spe-
ciálními hosty. Jsou bezpochyby jedním z  nej-
úspěšnějších hudebních seskupení současnosti. 
Jedinečné provedení kultovních popových a roc-
kových písní, roucha mnichů, dokonalý zpěv, 

úžasné efekty a pozitivní emoce, to vše dohroma-
dy 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 vynikající-
mi hudebníky, to je hudební skupina, která doved-
la svou hudbu až k magické dokonalosti – každý 
nástroj a hlas mají své nezaměnitelné místo a tvo-
ří dokonalou harmonii. Světové hity upravené do 
jedinečné gregoriánské podoby přepraví poslu-
chače do jiného časoprostoru a inspirují každého 
k přemítání nad svým životem.

14. 3. v 18.00 hod.
OKTAGON 16. Turnaj největší česko-slovenské 
MMA organizace. Hlavní duel v zápase na 5x 5 min. 
obstará severomoravský rodák a  nejúspěšnější 
tamní bojovník, hvězdný DAVID KOZMA, kterého 
čeká další titulová obhajoba. Návrat do OKTAGO-
NU v rodné Ostravě zpečetí atraktivní bijec Matej 
Kuzník. Fanoušci se mohou těšit i na odložené FI-
NÁLE ženské OKTAGON VÝZVY IV. mezi „SILENT 
KILLER“ Lucii Szabovou a  Sandrou Maškovou. 
Stejně tak nebude chybět ani „Slovenská Bestie“ 
Gábor Boráros a jeho další velká výzva nebo vítěz 
BITVY O OSTRAVU Václav „Baba Jaga“ Mikulášek! 
Pro 7. výhru v řadě se do Ostravy vydá nejtalento-
vanější slovenský borec a sběratel KO ukončení Lu-
dovít „Lajoš“ Klein. To a samozřejmě i další hvězdy 
OKTAGONU a nezapomenutelná show!

16.–29. 3.
čtvrtfi nále PLAY OFF hokejové Tipsport extraligy 

MĚSTSKÝ STADION
Tel.: 595 701 020

9. 3. v 18.00 hod.
FC BANÍK OSTRAVA – FK MLADÁ BOLESLAV. 
Utkání Fortuna ligy.

13. 3. v 14.30 hod.
MFK VÍTKOVICE – FK FIKTORIA ŽIŽKOV. Utkání 
Fortuna národní ligy.

PŘIPRAVUJEME:
4. 11. 2020
SMOKIE – THE SYMPHONY TOUR 2020 OSTRA-
VAR ARÉNA, Severočeská fi lharmonie Teplice, 
dirigent Peter Drucker. Legenda legend hudeb-
ní historie, britská skupina SMOKIE, zahraje své 
největší hity ve velkolepé show se symfonickým 
orchestrem v rámci THE SYMPHONY TOUR 2020. 
Skladby jako Living Next Door To Alice, Needles 
And Pins, Oh Carol, I‘ll Meet You At Midnight či 
Wild Wild Angels se už dávno staly nesmrtelnými.

DIÁŘ
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Řešení úloh z minulého čísla: křížovka – Olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku; přesmyčky – U Haldy, Josefa Kotase, Na Čtvrti, 
U Lesa, Na Fojtství, Alberta Kučery, U Staré školy, U Prodejny, U Nové školy, U Letiště; sudoku – 8317 1432695 = Usni na stole

KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

SUDOKU S TAJENKOU

Křížovka s anekdotou: Déšť. „Karle, podívej se z okna, jestli tam 
ještě prší!“ „Nevím, těžko říct, Vlasto.“ „Tak mi alespoň řekni, jestli 
lidi chodí s deštníkama!“ „Někteří jo a někteří ne.“ „To je strašné …“ 
(dokončení v tajence křížovky).

Tři luštitele, kteří nám do 16. března zašlou správnou tajenku 
na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vy-
losovaní úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo 
e-mailem.

Vodní tok. Potok Zábřežka je skromný pravostranný přítok Odry. 
Pramení v Bělském lese v lokalitě dříve zvané … (1. tajenka), ale většina 
jejího toku je skryta v potrubí. Na povrchu se objevuje až podél ulice 
… (2. tajenka) a volný tok do Odry je pak dlouhý už jen asi 750 metrů.

Sudoku řešíme běžným způsobem a  diagonální tajenky na 
podbarvených políčkách pak odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosa-
díme písmena: N, T, Č, S, Ř, D, Í, A, U. První tajenka se čte odleva 
doprava vzhůru, druhá zleva doprava dolů.

VOLNÝ ČAS

2 3 9

7 5 9

7 5

6 4 2 7

1 7 4 3

8 1 3 6

2 8

3 5 4

5 3 6

1. Zn. našich nákladních aut

1 2 3 2. Jméno režiséra Kazana

3. Řecká bohyně země

4.  Malá osa

12 4 5. Mořská zátoka

11 A 5 6.  Evička

10 6 7.  Roky

8.  Prodloužená boční zeď

9.  Pytlovina

9 8 7 10. Spisovatel knih pro děti (Zdeněk)

11. Španělská polévka

12.  Zmatek

ÚSMĚVNÁ DOPLŇOVAČKA
Polévka. „Pane vrchní, z polévky tahám už třetí vlas!“ stěžuje si 

host v restauraci. „Nedivte se, pane, ale kuchař dal do polévky ...“ 
(Dokončení v tajence doplňovačky na podbarvených políčkách. Čte 
se ve směru chodu hodinových ručiček.) Čtyřpísmenné výrazy začí-
nají na obvodu obrazce a končí ve středovém A.
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KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta
Bc. Martin Bednář 599 430 331

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská 599 430 345

Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal 599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková 599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA 599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová 599 430 331

Místostarosta
Ing. Otakar Šimík 599 430 331

Tajemník
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

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

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

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

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

Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278

Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450

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

Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289

Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Odbor vztahů s veřejností Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Odbor strategického rozvoje Ing. Daniel Adamčík 599 430 341

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

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

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Perio-
dický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, 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: 2. 3. 2020 • Číslo: 3 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 3. 2020 • Foto na titulní straně: Jiří Urban

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH

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

Parkovací objekt Městská část 
Ostrava Podlaží Volná stání pro osobní moto-

rová vozidla
Volná stání pro
motocykly

01 Fr. Formana Dubina PP 2, 8, 15, 17, 18, 20, 27, 29, 32, 34, 35, 
40, 42, 44, 46, 48, 49, 57, 58, 59

32 Vl. Vlasákové Bělský Les
PP 15/1, 31/1

NP 56/1, 72/1

41 B. Václavka Bělský Les
PP 34/1

NP 50/1, 75/1

42 B. Václavka Bělský Les
PP 12/1

NP 69/1

SERVIS

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ V MĚSTSKÉM OBVODU 
OSTRAVA-JIH NA NEMOVITOSTI.OVAJIH.CZ

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BŘEZEN A DUBEN
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14.00 hod. a následující den odvezeny. Sběrné dvory jsou stálými sběrnami odpadu 
z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů. Množství odpadu, které lze ve sběrném dvoře odevzdat: 2 m3 (vejde se na přívěs-
ný vozík za osobní automobil). Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích! O státních 
svátcích mají otevřeno sběrné dvory v Porubě, Zábřehu, Přívoze a Kunčicích. Jaký druh odpadu je možné odevzdat bezplatně a jaký za poplatek, zjistíte na 
www.ozoostrava.cz nebo na telefonní lince 800 020 020.

Pondělí 2. 3.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 2
Petruškova 20

Úterý 3. 3.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 40, 
60, 87, 133, 108

Výškovická 54, 84, 94
Řadová 18, 34

Středa 4. 3.
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2

Kašparova 2
Oráčova 3

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

Pondělí 6. 4.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 29

A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 6, 21
Na Obecní 6
Stadická 13

Úterý 7. 4.
Dr. Martínka 5, 30, 
59, 65
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové

B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. Lyska

Středa 8. 4.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 4, 20
Holasova 14
Klegova 74
Edisonova 81
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BŘEZEN • SPECIÁLNÍ AKCE OBI OSTRAVA

Výškovická 3123/46, 700 30 Ostrava-Zábřeh • Otevírací doba: PO–NE 8:00–20:00 • Telefon: +420 595 781 830

KRB elektrický Zurich 1000/2000W  Koupelnová skříňka SATI s umyvadlem
Akční cena

3499,–
Akční cena

1699,–
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FINANČNÍ NÁHRADA 
AŽ 1 400 KČ* 
MĚSÍČNĚ

www.mojeplazma.cz
Pobočky Ostrava, Český Těšín 
a Frýdek Místek

* Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 
zákona 373/2011 Sb. o specifi ckých 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 fi nanční 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.

DÁRCE
KREVNÍ PLAZMY

WWW. B RI LAS.CZ

BRILAS Ostrava-Poruba BRILAS Ostrava

AUTO DUBINA, a.s
Horní 3023/122
700 30 Ostrava - Bělský Les

Tel.: 599 526 241
www.auto-dubina.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

www.skodaplus.cz

VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH VOZŮ

ŠKODA OCTAVIA STYLE
PLUS 2,0 TDI / 110 KW

389 000 Kč

9/2016

36 800 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA STYLE
PLUS 2,0 TDI / 110 KW

399 000 Kč

12/2016

23 500 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA OCTAVIA COMBI
STYLE 2,0 TDI / 110 KW

525 000 Kč

6/2017

23 970 km

Cena

Do provozu

Tachometr

ŠKODA SUPERB COMBI
2,0 TDI / 140 KW 4X4

799 000 Kč

1/2018

35 020 km

Cena

Do provozu

Tachometr

Vyměňte u nás svůj automobil za mladší a využijte 

bonusu 10 000 Kč za výkup vašeho vozu a slevu 

20 000 Kč při financování vozu.
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

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

Tel.:   2

Ostrava-Poruba 

VELKÉ JARNÍ SLEVY

OPTIKA TRIUMPH

OPTOMETRIE
NA BRÝLOVÉ OBRUBY

| 

Spěcháte na prodej Vašeho domu, bytu,
chaty, chalupy nebo pozemku?

Pokud ano, neváhejte mě kontaktovat na tel./sms 720 621 902,
e-mail: vosahlik@orcaestate.cz, www.michalvosahlik.cz

Vykupujeme nemovitosti za hotové, překážkou nejsou ani právní vady,
exekuce a dražby. Nabídnout Vám můžeme i oddlužení.

• Péče o zdraví více než 1 300 000 
našich klientů

• Více než 750 000 000 Kč 
za rok vynaloženo na prevenci 
z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 klientských 
center po celé ČR

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin 
denně zdarma

• Slevy a výhody u více než 800 
našich obchodních partnerů

300 000

000 Kč0
venci

pojištění 

ch příspěvků

24hodin4

800
erů

Díky
všem

Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Přestupní termín pro změnu zdravotní  
pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března 
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www.kes.cz

Nepotřebujete žádnou praxi, vše Vás rádi naučí-íí
me. Čisté, tiché a bezprašné prostředí v moderní 
hale. Požadujeme pouze šikovné ruce! Nejedná se 
o pásovou výrobu!

Kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o.
Popinecká 983/30, 739 32 Vratimov

PŘIJÍMÁME 
MONTÁŽNÍ PRACOVNÍKY

Volejte personální oddělení
tel.: 596 762 785 nebo pište na e-mail:
d.lapisova@kes.cz., www.kes.cz

NÁBOROVÝ
PŘÍSPĚVEK
11 000 Kč

 docházkový bonus  
příspěvek na dopravu
 práce na 3 směny

Nabízíme:
mzdu po zapracování 
až 22 000 Kč
13. a 14. mzdu
bezúročné půjčky

www.ostrava.avion.cz

Jak na zdraví
V 18:00 na správě centra

    

.

19. 3.  Naše srdeční záležitost

 16. 4   Trávení a zdravý životní styl

  21. 5.  Základy první pomoci 

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKososossoosososo mimimimimimmmimmmKKKKKKKKK ccccccckákákákákááákáák  17171777232333333333/2/2/2/2/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaaavvvvvvvvaaaaa PPPPPoororororububububububuubaaaaaa

teteeeeel.l.l.l./f/ff//faxaaxaxxaxaaxxx::: 5555559696969696999 9956566 2222222222222222222222202222220202020202020
mmmmmmomommmmom bibibibibibibibibiiibillllllllll::::::::: 66666666666666070707070000000 222215151 9990404

wwwwwwwww .vv.vvvvvododododaarararr.cc.c. zzz
ee-e-e mamamammaaiilililiilllil::::: vvvvvvodododododododdoddddddaaaaaaaaarararaaarra @a@a@a@a@a@aa@atltltltltlltlaaasa .c.czz
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ZOOM

Fleret

SO / NE

4.–5. 4. 2020
10:00–17:00 hod.

kkkkkkkrrrrrraaaaaaasssssllllliiiiiccccccceeeeee  ||||||| ppppllllleeeeettttteeeennnnnííííííííí  zzzz ppppprrrrrrooooouuuuuuuuuttttttííííí
mmmmmmaaaaaadddddeeeeeeiiiiiirrrrrroooooovvvvvvvvvááááááá vvvvvveeeeeeejjjjjcccccceeeeee |||| pppppeeeeerrrrrnnnnnííííííkkkkkkkkkkyyyyyyyyyy

ffffffffffrrrriiiiivvvvvooooolllliiiiitttttttkkkkkkkyyyyyyy |||||||  pppppppaaaaaaaatttttttcccccchhhhhwwwwwwooooorrrrrkkkkk ||||| eeeeeennnnnnnkkkkkkaaaaaaaaaauuuuuuusssssstttttttiiiiikkkkkkaaaaaaa

NE 15:30 

SO 14:30

NE 10:30


