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REPREZENTAČNÍ PLES PŘIVÍTÁ ŠARMANTNÍ ZPĚVAČKY
Zpěvačky Petra Janů a Olga Lounová budou hlavními hvězdami 29. reprezentačního
plesu městského obvodu Ostrava-Jih. Ten
se uskuteční v pátek 25. března od 20 hodin
v kulturním domě Akord v Zábřehu.
Příchozím se dále představí jeden z nejuznávanějších tanečních orchestrů v České
republice Moondance Orchestra Martina
Kumžáka, který vystoupí včetně čtyř sólových zpěváků, a to Dashi, Naďi Wepperové,
Dušana Kollára a Michala Cermana.
Vstupenky v ceně 600 korun (velký sál
a salonek), a to včetně večeře, jsou stále
v prodeji v pokladně kulturního domu Akord
(náměstí SNP v Zábřehu) nebo v informačním centru INFO JIH!!! na Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce.

Foto: Lenka Hatašová

Foto: archiv kulturního domu Akord

MÁTE UŽ VSTUPENKY NA SLAVNOSTI JIHU?
Letošní Slavnosti Jihu nabídnou opravdu
pestrou hudební hostinu. Své želízko v programovém ohni budou mít příznivci rocku,
funky, hiphopu i popu. Ve dnech 18. a 19. 6.
vystoupí v areálu bývalého fotbalového stadionu NH Ostravy na ulici Svazácká v Zábřehu Olympic, Kali, Monkey Business, Divokej
Bill, Lenny, Jelen, Buty, Poetika a improvi-

zační show předvede Partička. Stejně jako
loni je pro návštěvníky akce v areálu připraven zdarma bohatý doprovodný program
včetně aktivit pro děti i oblíbené překážkové
dráhy Maaad Bounce. Sledujte facebookový
profil Slavnosti Jihu!
Zahájen už byl také předprodej vstupenek,
které jsou za 100 Kč (vstupenka na oba dva

dny) k dostání online na www.kulturajih.cz,
nebo v pokladnách K-Trio, kulturního domu
Akord či v Informačním centru INFO JIH!!!
na ulici Horní v Hrabůvce. Zde si mohou vyzvednout volné vstupenky i ti, kteří mají vstup
zdarma, a to děti do 120 cm výšky v doprovodu dospělé osoby i lidé od 65 let či držitelé
průkazu TP/ZTP a ZTP/P, včetně doprovodu.

KDO SE STANE OSOBNOSTÍ NAŠEHO OBVODU
Máte ve svém okolí někoho výjimečného,
kdo si zaslouží ocenění Osobnost Jihu? Znáte člověka, jehož významné a prospěšné počiny mohou inspirovat a motivovat druhé?
Pokud je tomu tak, nominujte jej!
Smyslem ankety Osobnost Jihu je vyzdvihnout a ocenit aktivity jedinců, kteří se
mimořádným způsobem zasluhují o šíření
dobrého jména obvodu nebo svojí činností
pozitivně ovlivňují veřejný život.

Nominace je možno zasílat na e-mailovou
adresu: osobnost@ovajih.cz do 25. května 2022. Obsahovat musí jméno, příjmení a adresu navrhované žijící osoby, jeho/
její vazbu na městský obvod Ostrava-Jih
(současné nebo dřívější bydliště; působiště
v rámci oceňované aktivity a podobně), pokud možno kontakt (telefon, e-mail) a v neposlední řadě důvody, proč by měla právě
ona získat ocenění Osobnost Jihu. Současně

Všem ženám přejeme krásné prožití jejich svátku
Mezinárodního dne žen, který se každoročně slaví 8. března.
Zároveň jim věnujeme citát významného francouzského literáta
Honoré de Balzaca (1799–1850):
„Žena je nejdokonalejší ze všech
stvoření. Žena je nejkrásnější drahokam,
který vybrala příroda ze všech svých
pokladů pro štěstí muži.“
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je třeba uvést jméno, příjmení a kontakt na
osobu, která nominaci zaslala.
Došlé návrhy bude hodnotit nejen Rada
městského obvodu Ostrava-Jih, ale v rámci
hlasování od 1. do 7. června také veřejnost
obvodu.
Vyhlášení Osobností Jihu se uskuteční
ve dnech 18. a 19. června na Slavnostech
Jihu v areálu bývalého fotbalového hřiště
na ulici Svazácká v Zábřehu.

POZVÁNKA NA
ZASTUPITELSTVO

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih se koná 10. března 2022 od
13 hodin ve 4. patře budovy A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Všichni zájemci
mohou v den konání zastupitelstva sledovat
celé jednání online přenosem na internetu. Pořízen bude také videozáznam, který
lze zhlédnout na youtube kanálu: Městský
obvod Ostrava-Jih. Program zastupitelstva
bude k dispozici na webu: ovajih.ostrava.cz
v sekci Radnice – Orgány samosprávy – Zastupitelstvo.

AKTUALITY
AKTUÁLNĚ

Vážení Jižané,
tentokrát se na vás obracím hned s třemi výzvami. Tou první je vaše doporučení,
koho ocenit jako Osobnost Jihu. Kdo je
podle vás příkladem a inspirací pro ostatní?
Neváhejte jej nominovat a zaslat podnět na
e-mail: osobnost@ovajih.cz. Připojte kontaktní údaje a jeho příběh. Opravdu může
jít o člověka působícího v jakékoliv oblasti
veřejného života. Bude mi ctí tyto osobnosti
představit a poděkovat jim na Slavnostech
Jihu, které se uskuteční 18. a 19. června.
A právě slavnosti jsou mou druhou výzvou k vám. Přijďte se bavit, zaposlouchat
do melodií a textů známých kapel a zpěváků, zažijte hezké dny se svými rodinami či
přáteli, soutěžte v herních zónách, navštivte
šapitó, zhlédněte ohňostroj. Komu se líbil
nový koncept z minulého roku, nebude zklamán ani letos. Já se třeba těším na krásné
písničky skupin Olympic a Poetika.
Třetí výzva je možná trochu předčasná,
ale když vidím, co se začíná dít, je na místě. Ten půlrok do komunálních voleb, které
se uskuteční pravděpodobně na konci září,

uběhne velmi rychle. Již nyní začíná mnohdy až estrádní přehlídka volebních kampaní,
často z oblasti fantazie v duchu „nikdo vám
nedá víc, než my slíbíme“. Začíná „zkouškové období“ vaší dobré paměti, zdravého rozumu, objektivního úsudku a nadhledu. Zvažujme pečlivě, čemu věřit, rozlišujme, kde
jde o podporu dobrého života pro všechny
a kdy o osobní prospěch kandidátů.
Vždy se můžete i na radnici ptát, proč
některé věci, které jiní budou nyní slibovat,
už nejsou zavedeny či hotovy. Často tak
zjistíte, že důvody jsou opodstatněné a sliby
naprosto plané. Času na ověření faktů je naštěstí zatím dost. Rozhodně využijte svého
práva a jděte volit budoucnost Jihu na další
čtyři roky.
Do té doby si užívejte pokud možno pohodové dny a nebojte se usmívat na své okolí. Popadněte každou vteřinu, kterou máte
k dispozici, a nepouštějte ji. Ještě vzácnější
budou sdílené s těmi, které máte rádi.
Krásný březen vám všem přeje
starosta Martin Bednář

HLEDAJÍ SE VHODNÁ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S PARKOVÁNÍM
Parkování je jedno z témat, která nejvíce
trápí obyvatele Jihu. Rozšiřování ploch pro
parkování osobních vozů či dodávek v rámci města a samozřejmě i městského obvodu
Ostrava-Jih, nejhustěji obydlené části Ostravy, narazilo na své limity. Každý chce parkovat před svým domem, ale nikdo nechce
nahrazovat zelené plochy betonem. Počet
aut přitom neustále narůstá. Řešení se nabízí několik – jednoduchých, složitých, levných i drahých. Vedení obvodu nenechává
tuto problematiku u ledu.
„Nejprve chceme získat informace a data
od obyvatel, a to prostřednictvím jednoduchého dotazníku doplněného o anketní
otázky. Následně se zaměříme na nejproblematičtější lokality, necháme informace
posoudit odborníky a společně pak navrhneme opatření, která pomohou vyřešit
především parkovací místa zabraná dlouhodobě stojícími vozidly,“ řekl k tématu místostarosta Jan Dohnal.
Pro zajímavost, při podobném průzkumu v městském obvodu Ostrava-Poruba,
který byl zpracován v letech 2019 a 2020,
vyšlo najevo, že velmi vysoké procento
vozidel parkuje na svých místech dlouhodobě, k jejich pohybu dojde maximálně jedenkrát až dvakrát za měsíc! Zbývající čas
trvale zabírají vymezená parkoviště či místa k parkování. Řada z nich je také zaparko-

vaná na zákazech, nelegálních místech atd.
V rámci dotazníkového šetření chce vedení
obvodu mezi obyvateli Jihu zjistit, jak toto
téma vnímají uživatelé či majitelé vozidel.
Cílem je vytipovat v obvodu hlídané či jinak
zabezpečené parkovací plochy, kde by bylo
možné dlouhodobě vozidla odstavit a nabídnout řidičům například službu svozu
nebo odvozu na tato parkoviště. Ta by byla
realizována buď zdarma, nebo za zvýhod-
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něných podmínek, a to třeba v kombinaci
s možností využití městské hromadné dopravy nebo sdílených kol.
V průběhu měsíce března je tedy možné vyplnit online dotazník na webových stránkách:
ovajih.ostrava.cz/aktuality/parkovani.
V případě, že k odpovědím přidáte
i e-mailový kontakt, budete zařazeni do slosování. Pět vybraných respondentů bude
odměněno trikem městského obvodu.

www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

HŘIŠTĚ VE VÝŠKOVICÍCH ZÍSKALO NOVÝ POVRCH

Rekonstrukce víceúčelového hřiště na
ulici 29. dubna ve Výškovicích skončila! Návštěvníky určitě potěší zcela nový a kvalitnější povrch.

„Místo původně asfaltového hřiště mohou nyní sportovci využívat hřiště s takzvanou vrstvou EPDM, která je mnohem odolnější oproti opotřebování. Zároveň mají

děti i dospělí k dispozici nové branky, koše
na basketbal a volejbalové sloupky včetně
sítě. Vybudováno bylo rovněž nové oplocení, vstupní branka a přístupový chodník se
schodištěm a zábradlím,“ říká místostarostka Hana Tichánková, která má ve své gesci
investice obvodu.
Celkové náklady na rekonstrukci hřiště
činily 2,7 milionu korun.
Pro veřejnost bude hřiště otevřeno po
jeho kolaudaci, a to v režimu květen až září
od 8 do 20 hodin, říjen až duben od 9 do
17 hodin.
„Věříme, že další sportoviště na Jihu
bude užíváno ve smyslu fair-play a bude
čelit pouze sportovním výkonům, nikoli nesmyslnému vandalismu,“ apeluje místostarostka H. Tichánková.

PES – PŘÍTEL I SPOLUBYDLÍCÍ ČLOVĚKA
Každý vztah, který má dlouhodobě fungovat, musí být založen na spolupráci a vzájemném porozumění. Týká se to i soužití lidí
a jejich čtyřnohých psích společníků, kterých je aktuálně v našem obvodě evidováno
6 199. Zodpovídá za ně 5 673 pejskařů.
Obvod finančně dotuje každoroční očkování psů proti vzteklině, které letos připadne
na 31. května a 2. a 3. června. A pejskaři rovněž po zaplacení poplatku obdrží 400 sáčků
na psí exkrementy, které si mohou vyzvednout u správců poplatků na radnici na ulici
Horní 3 (kancelář A 307). Bohužel ne každý
tuto možnost využívá. Úklid psích výkalů
musí často suplovat příspěvková organizace
Technické služby Ostrava-Jih.

LOUKY PRO VÝBĚH
Ačkoli drtivá většina pejskařů ví, co se
sluší a patří, jsou zkrátka i tací, kterým to
musí vysvětlit Městská policie Ostrava. Za
rok 2021 strážníci na Jihu zaregistrovali 785
přestupků, které souvisely se psy. Většinou
šlo o volný pohyb pejsků na místech, která k tomu nebyla určena (759 přestupků).
K výběhům je třeba využít plochy pro volný
pohyb psů určené vyhláškou.
Na Jihu se psí louky nacházejí v pěti
lokalitách. V Zábřehu jsou na pozemcích,
které vymezují ulice U Studia, Středoškolská a Metalurg. Na Dubině mohou pejskaři využít prostranství poblíž ulic Plzeňská,
Z. Chalabaly a Dr. Šavrdy či pozemek na
ulici B. Četyny. Ve Výškovicích je psí louka
k dispozici v prostoru vytýčeném Proskovickou, Špilarovou a Smrčkovou ulicí, zatímco v Hrabůvce se mohou pejskaři vydat do

lokality mezi ulicemi Aviatiků, Dr. Martínka
a Místeckou. Kromě uvedených ploch je velmi oblíbený Agility Park na Dubině, který
vznikl na podnět obyvatel v rámci projektu
participativního rozpočtu.
Městská policie řešila také znečištění veřejného prostranství (26 přestupků) a jedenkrát chybějící čip. Domluvou bylo vyřešeno
590, příkazem na místě 178 a správnímu orgánu pak bylo oznámeno 17 přestupků.

Využít lze také podrobný návod na samotném platebním portále, který je dostupný
na: platebniportal.ostrava.cz/zpo/platby.
Kromě webu městského obvodu zájem
ci získají potřebné informace od referentů
místního poplatku ze psů na odboru financí
a rozpočtu, v kanceláři č. 307, budova A, radnice Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka.

POPLATKY A OHLÁŠENÍ
Splatnost poplatků ze psů je jako každý
rok do konce března. V případě, že výše poplatkové povinnosti přesáhne 1 000 korun,
může být částka uhrazena ve dvou stejných
splátkách. Nejpozději však do 31. března
a 30. září příslušného kalendářního roku.
Stále platí, že za psa chovaného v bytě
je výše poplatku 1 500 korun ročně, za psa
v rodinném domě 300 korun za rok. Lidé
nad 65 let zaplatí za stejné období 200
korun stejně jako příjemci starobního, invalidního, sirotčího, vdoveckého a vdovského
důchodu. Drži
telé průkazů ZTP a ZTP/P
jsou od poplatku osvobozeni a mají pouze
povinnost ohlásit držení psa.
Držitelé psů mohou platit hotově nebo
kartou v pokladně úřadu, převodem z účtu,
poštovní poukázkou nebo přes pla
tební
portál.
Bližší informace jsou k dispozici na webu:
ovajih.ostrava.cz, kde je rovněž odkaz na
platební portál, a to přes sekce Občan – Životní situace – Potřebuji si vyřídit – Poplatky
a finance – Místní poplatek ze psů – Jaké jsou
správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit.
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POPLATKY ZA PSY
Sylva Fojtíková tel.: 599 430 477
e-mail: sylva.fojtikova@ovajih.cz
Markéta Hrbáčová tel.: 599 430 315
e-mail: marketa.hrbacova@ovajih.cz

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

ROZPOČTUJE SE I VE ŠKOLÁCH
V současné době probíhají přípravy už
čtvrtého ročníku školních participativních
rozpočtů. Do loňského PéBéčka (zkratka
vycházející z participatory budgeting, PB,
tedy doslova participativního rozpočtování)
se zapojilo celkem 13 ze 17 základních škol,
které obvod zřizuje. Také v letošním roce je
zájem velký.

uskuteční hlasování a všichni společně vyberou vítěze.

PÉBEČKO ROZVÍJÍ
Cílem PéBéčka je naučit děti jednak
principům demokracie a odpovědnosti, ale

například i dále rozvíjet jejich finanční gramotnost, prezentační dovednosti a práci
v týmu. Osvědčila se také zkušenost, že si
žáci mohou nakoupené předměty sestavit,
nebo rozhodnout o jejich umístění v prostorách školy.

NÁPADY ŽÁKŮ
Kromě třiceti tisíc korun na realizaci vítězných nápadů získají zástupci škol díky
PéBéčku představu o tom, co by žáci ve
škole rádi změnili, nebo udělali nově. Každý
rok se objevuje hodně podnětných návrhů.
Od dovybavení chodeb o místa k odpočinku přes květinovou výzdobu a nové tácky
do jídelny až po venkovní lavičky či fotbálek. Nakonec se ale provádějí projekty, které
mají nejvíce hlasů ostatních žáků.
Proces je skoro stejný jako u velkého rozpočtu. Děti navrhují, co by v rámci rozpočtu
chtěly. Nápady z hlediska proveditelnosti
a cenového limitu posoudí vedení školy, někdy i ve spolupráci s žákovským parlamentem. Navrhovatelé pak svůj projekt představí ostatním – vyrábějí plakáty, připravují
prezentace a natáčejí videa. Po kampani se

Foto: ZŠ A. Kučery

Dovybavení herny ve vestibulu v ZŠ A. Kučery

VÍTĚZNÉ NÁVRHY
Ve třinácti základních školách bylo realizováno dvacet projektů. Většinu z nich už žáci mohou využívat.
ZŠ Bohumíra Dvorského
»» WI-FI síť
ZŠ Františka Formana
»» nábytek do venkovní učebny
ZŠ Březinova
»» resuscitační figuríny (dospělý a kojenec)
»» venkovní stůl s lavičkami
ZŠ Chrjukinova
»» čtyři pohovky s pratelnými potahy
»» pískoviště pro nejmenší
ZŠ Horymírova
»» zrcadla a klec do posilovny
»» taneční projekt e-Dance for Horymírka

ZŠ Provaznická
»» nové vybavení do tělocvičny – míče,
volejbalová síť, oblečení pro florbalové
brankáře
»» útulná chodba – relaxační koutek
ZŠ Václava Košaře
»» vybavení relaxační místnosti – sedací
vaky, polštáře, regály, dekorace
ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova
»» relaxační vaky
ZŠ Srbská
»» židle do počítačové učebny
»» školní park – škola realizuje na vlastní
náklady

FESTIVAL MÍSTNÍCH KAPEL
Dvoudenní multižánrový festival Jih ožije
hudbou, jeden z úspěšných projektů loňského ročníku participativního rozpočtu, se
uskuteční 21. a 22. května 2022 na Náměstí Ostrava-Jih. Těšit se můžete na pestrou
směsici hudebních žánrů. Chtěli byste na
akci vystoupit a představit ostatním svou

tvorbu? Ať už v rámci sólového koncertu
nebo vystoupení s kapelou? Máte trvalý pobyt na Jihu, nebo máte k obvodu prokazatelný vztah? V tom případě kontaktujte koordinátora akce Jana Míčka prostřednictvím
e-mailové adresy: jan.micek@ovajih.cz.
Přihlásit se můžete už jen do konce března!

5

»»

fotbalové brány – škola realizuje na
vlastní náklady
ZŠ Krestova
»» fotbálek
»» vzdušný hokej
ZŠ Alberta Kučery
»» dovybavení herny ve vestibulu školy
ZŠ Šeříková
»» venkovní posezení na školním hřišti
ZŠ Volgogradská
»» veselejší učení v přírodě (venkovní stoly se židlemi)
»» ping-pong
»» digitální tabulky

Chcete se o participativním rozpočtu dozvědět více informací? Navštivte
webové stránky: www.nasjih.cz. Chcete
se poradit o vašem nápadu? Neváhejte
kontaktovat koordinátor
ku participativního rozpočtu Terezu Kašingovou na
e-mailu: tereza.kasingova@ovajih.cz
nebo telefonním čísle: 720 952 981.

www.ovajih.cz

ÚHEL POHLEDU

INVESTICE SI DRŽÍ
LAŤKU VYSOKO
Náměstí Ostrava-Jih; kompletní rekonstrukce přišla na 98,9 milionu korun.

Jak proměnila pandemie koronaviru investice na Jihu? Zpomalila nebo dokonce zastavila schválené a už rozjeté stavby,
menší opravy či velké rekonstrukce? Nikoli! Ani v dnešní době nepolevují investiční aktivity, které podporují hospodářský
rozvoj a komfortní život v obvodu. Na tom se ve virtuální debatě shodli Hana Tichánková, která má právě oblast investic
ve své gesci, Jan Dohnal – odpovědný za strategický rozvoj a Otakar Šimík, jehož doménou jsou finance a rozpočet.
Ti všichni v sobě spojují zkušenost z veřejné správy a dělají řadu zásadních rozhodnutí. Prakticky denně, protože jakékoli
investování musí být racionální, vždy se musí dobře zvážit nutnost a potřebnost dané infrastruktury či požadovaného
rozsahu a úrovně poskytovaných služeb, včetně očekávání jejich uživatelů. O cenové strategii a pochopitelně také návratnosti vložených prostředků obvodu nemluvě. Každá investiční akce od svého zrodu ne vždy lehce prochází testem
finanční, technické a právní připravenosti.

Otakar Šimík

Hana Tichánková

Jan Dohnal

»»

zajímavým a solventním partnerem. Jedeme
prostě dál. V tomto roce nás nečekají žádná
omezení. Rozpočet našeho obvodu je nejvyšší za poslední roky. Na opravu bytů navíc
čerpáme úvěr. Pomocí úvěru předfinancujeme také dotační akce. Co přinesou nadcházející roky, to se teprve ukáže.
Šimík: Souhlasím. Z hlediska financí je
to i o nepřetržitém hledání nových zdrojů
financování. Ve spolupráci s odborem strategického rozvoje se snažíme v co největší

míře využívat odpovídající dotační možnosti a jsme také rádi za skvělou spolupráci se
statutárním městem Ostrava, které se skutečně významně podílí na financování řady
našich projektů. Letos díky tomu zahájíme
třeba rekonstrukci podchodu u Dřevoprodeje. A protože pečlivě plánujeme každou
akci, žádný z projektů jsme dosud zastavovat nemuseli. Při přípravě rozpočtu na rok
2022 jsme přistoupili k částečnému krácení
rozpočtu běžných výdajů ve výši asi 94 mili-

Umíte už dnes říct, jak dalece ovlivnila
pandemie koronaviru investice na Jihu?
Tichánková: V tomto okamžiku ještě nijak. Určitě ale můžeme v nejbližších letech
čekat její negativní i pozitivní dopady. Negativní, což už dnes pociťujeme, je růst cen materiálů a služeb. Doufám, že pozitivní bude
v tom, že jsme veřejným zadavatelem, který
poptává jednotlivé práce a ty stoprocentně
uhradí. Jestliže dochází k utlumování soukromých investorů, pro dodavatele se stáváme
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onů korun. U kapitálových výdajů jsme museli rozpočet také částečně snížit, ale rozhodně jsme nemuseli žádnou akci odpískat,
jak se říká. Samozřejmě jsme si to mohli dovolit i díky vytvořené rezervě a přebytkům
hospodaření z předcházejících let. K tomu
jsme využili příznivé situace na bankovním
trhu a v roce 2021 jsme uzavřeli smlouvu
o úvěru ve výši 150 milionů na opravy a modernizaci bytového fondu, o němž se už
zmínila kolegyně Tichánková.
Dohnal: Chtěl bych dodat, že radnice
musela vynaložit řadu finančních prostředků na různá protiepidemická opatření, nicméně investiční rozpočet výrazněji decimován nebyl. V mé gesci je mimo jiné získávání
externích, tedy dotačních peněz z jednotlivých ministerstev, národních či evropských
fondů. Covidový čas provázela bohužel
celá řada komplikací. Jednak samotný stát
fungoval podstatně pomaleji než obvykle, pražské instituce částečně ochromily
home office, karantény a podobně, došlo
i k omezení některých zdrojů. Od podzimu
minulého roku s napětím čekáme na vypsání nové výzvy pro dotace ze zdrojů EU
na další programové období. To znamená,
že naše investiční projekty nejsme schopni
spolufinancovat z těchto významných prostředků. Ministerstvo pro místní rozvoj, které
je garantem těchto zdrojů, prostě nestihlo
doposud podmínky čerpání nastavit. Námi
financované investice běží, to je pravda, ale
problémové jsou ty, kde jsme očekávali spoluúčast externích prostředků. Počítali jsme
například s dotačními programy Národní
sportovní agentury pro některá naše sportoviště a hřiště u škol.
»» Dobrá investice je… (dopovězte prosím)
Dohnal: … taková, která přinese lidem
radost, má být smysluplná a v našem omezeném rozpočtu by měla přinést užitek co
největšímu počtu občanů.
Tichánková: … pro každého něco jiného.
(smích) Předpokládám, že při počtu necelých sto tisíc obyvatel Jihu existuje stejný počet definic dobré investice. Za mě je
dobrá investice ta, která má přesah a nápad,
která nás přežije a ocení ji obyvatelé i návštěvníci obvodu i za pět, deset nebo patnáct let. A ještě něco, každá dobrá investice
je samozřejmě vyprojektována a postavena
v čase a částce jí předurčené.
Šimík: … která je provedena kvalitně
a může dlouhodobě sloužit občanům městského obvodu. Nejsou to zdaleka jen opravené komunikace či nová parkoviště, ale
také školy, bytové domy a náměstí, zkrátka
vše, co má vliv na spokojený život lidí.
»» Co je největší zárukou, že investované
peníze nejsou a nebudou vyhozené peníze?

Parkoviště Mjr. Nováka; rekonstrukce ulice si vyžádala bezmála 50 milionů korun.
Tichánková: Hodně záleží na lidech. Za
všech okolností a na všech stupních celého procesu. Na těch, kteří jsou zvoleni do
vedení obvodu, na úřednících, bez kterých
by každý politik byl ztracený, na schopných
a férových dodavatelích, kteří odvedou perfektní práci. Pokud mezi nimi vznikne soulad
i nadšení, nemůže to nikdy dopadnout špatně a investované peníze se nevyhodí.
Šimík: Důležitý je výběr kvalitního dodavatele, kvalitních materiálů, účelnost, smysluplnost projektu a jeho následné využití.
Dohnal: Ano, zásadní je kvalita díla, která
se musí opírat o vysoce profesionální projektovou přípravu. A to může být někdy
problém, protože nás zákon o veřejných
zakázkách nutí vybírat samotné projekty,
studie a bohužel i realizaci na základě nejnižší ceny.
»» Přitom všichni dnes vědí, že nejnižší
cena negarantuje nejvyšší kvalitu.
Dohnal: Jak říkám, stávající zákon o veřejných zakázkách je postaven tak, že cena
je skoro to nejdůležitější. Ale naprosto reálně – kdo by si nechal postavit dům od nejlevnější firmy? Snažíme se s tím bojovat, jak
to jde. A musím uznat, že ve většině případů
nakonec vybíráme kvalitní zhotovitele.
Tichánková: Je pravda, že zákon o veřejných zakázkách je neustále aplikován
s největším důrazem na cenu. Všechna
ostatní kritéria mívají menší váhu. Chápu
snahu zákonodárce předcházet možnosti korupčního jednání, ale současný stav je
kontraproduktivní. Vyloučit nespolehlivého
dodavatele obyčejným selským rozumem je
téměř nemožné. Máme prostě zákon, který
brzdí, prodražuje a znehodnocuje investiční
možnosti měst a obcí.
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Šimík: Podmínky pro výběr dodavatele se dají nastavit tak, aby nejen cena byla
stěžejní, aby se na tu pomyslnou misku
vah dostaly i jiné parametry. Výchozím je
samozřejmě posouzení, nakolik je právě ta
či ona investiční akce důležitá. Věcí, které
chceme realizovat, je celá řada, ale limitují
nás finanční možnosti. Například pořád existují aktuální problémy s opravami chodníků a komunikací na Jihu. Díky pasportu je
máme zmapované. Víme, kolik se jich musí
opravit. Ale také víme, že potřebnou částku
prostě nemůžeme najednou uvolnit, protože by nezbylo na nic jiného.
»» Obvod nemá takovou svobodu v rozhodování jako kterýkoli jiný soukromý investor. Jaká pravidla jsou nejvíc svazující
a častokrát zbytečně prodlužují celý investiční proces?
Tichánková: První, co mi blesklo hlavou,
bylo oddělení veřejných zakázek. Není to
ovšem pravda. Lidé z tohoto oddělení se jen
drží zákona a v maximální možné míře se
snaží najít v případě jakýchkoli pochybností
schůdná řešení. Za to jim patří můj velký dík.
Šimík: Takto nějak vypadá zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace v praxi.
Dohnal: Znovu říkám – je to špatný zákon o veřejných zakázkách, který prostě
neumožňuje dostat před cenu kritéria, jako
jsou reference, zkušenosti a podobně. Pokud budu kupovat nebo investovat něco do
své firmy, nikdy nesáhnu po tom, co je nejlevnější, ale vyberu si, co funguje. Samotnou
kapitolou je pak stavební zákon, kdy veškeré schvalování probíhá natolik složitě, že se
projekty dostávají do neuvěřitelných časových prodlev. Takové stavební povolení má
dnes podobu mnohostránkového elaborátu

www.ovajih.cz
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Zeleň za Lunou; kompletní rekonstrukce parku stála 17 milionů korun.
místo jedné stránky. Úředníkům na stavebních úřadech vůbec nezávidím. Jestli musí
něco projít rychlou legislativní úpravou, tak
je to právě stavební zákon.
»» V posledních letech sledujeme na Jihu
velký důraz na veřejný prostor. Z čeho vy
osobně máte největší radost, co se podle
vás povedlo na jedničku?
Tichánková: Mou srdeční záležitostí je
Náměstí Ostrava-Jih. Největší investiční
akce posledních několika volebních období. Vzniklo místo, které dostalo nový rozměr centra celého Jihu. Však jsme za tento
prostor získali také Hlavní cenu v kategorii
Stavby občanské vybavenosti – veřejná
prostranství v soutěži Stavba Moravskoslez-

ského kraje 2020. Jako místostarostka pro
investice si nemůžu nic víc přát. Ale nejde
jen o hodnocení, mnohem důležitější je, že
si nový prostor oblíbili a vzali za svůj obyvatelé i návštěvníci Jihu. Každá akce, kterou
zde pořádáme, má vysokou účast a je velice
kladně hodnocena. Je úžasné vidět, jak lidé
sedí na zahrádkách a pijí kávu s přáteli, děti
pobíhají kolem vodotrysku, mladí posedávají na lavičkách pod stromy a povídají si…
Takto vypadá splněný sen. Podařená investice, která sem dokázala přivést lidi. A to je
celé. (smích)
Šimík: Ještě bych chtěl doplnit i parkoviště na ulici Dr. Lukášové, upravené chodníky
a parkoviště na Mjr. Nováka, rybník ve Výš-

Výškovické rybníky; za úpravy radnice zaplatila 10 milionů korun.
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kovicích, který už brzy otevřeme veřejnosti.
Zrovna na ten se hodně těším.
Dohnal: Všichni z vedení si přejeme, aby
se na Jihu cítili lidé dobře. A co si budeme
povídat, doba pokročila a nároky na to, jak
má okolí domů dnes vypadat, jsou naprosto jiné než v minulosti. Chceme nejen čistý,
bezpečný a udržovaný prostor, ale i něčím
zajímavý, jedinečný a originální. Je vidět
i posun v myšlení lidí – už nechtějí vše betonovat na parkoviště. Jedničku, a klidně
i s hvězdičkou, bych dal kromě nového náměstí také projektům Zeleň Savarin, Zeleň
za Lunou.
»» Probíhá kompletní a postupná revitalizace území celého Jihu. Evidentně se
daří propojit všechny funkce města jako
takového, infrastruktury, škol, veřejných
staveb, byznysu i bydlení. Jeden z ukazatelů je stále větší zájem lidí žít na Jihu. Co
kromě toho systematické a promyšlené investice posilují ještě?
Šimík: Podporujeme smysluplné projekty soukromých investorů a konečně se
blýská na lepší časy v lokalitě bývalého obchodního centra Odra, kde, a to už mohu
potvrdit, bude nová prodejna Lidlu. Dalším
je developerský projekt v Hrabůvce, kde
soukromý investor přestavěl bývalé ubytovny na atraktivní byty. Za zmínku stojí i přestavěná prodejna Lidlu v Zábřehu, kde hned
vedle ní budeme stavět nová parkovací místa a tak dále.
Dohnal: Lidé mají stále vyšší nároky, a to
je dobře. Znamená to, že nejsou k místu, kde
žijí, lhostejní. Žádají opravené byty, domy
a chtějí, aby lokality, kde se pohybují, byly
zajímavé a příjemné, nikoli jen funkční. Město je živý organismus, a ten musí fungovat
komplexně. Takže je pochopitelné a přirozené, že občané chtějí mít kde zaparkovat,
kam se jít projít, aby jejich děti chodily do
kvalitních škol či pěkných školek, že se chtějí
věnovat aktivnímu odpočinku poblíž svého
bydliště. Kvalita života se rozhodně zlepšuje
jak v našem obvodě, tak v celém městě. Zájem investorů o bytovou výstavbu, průmyslové zóny a třeba i o investice ve zdravotních
či sociálních službách jsou toho důkazem.
Tichánková: Naše heslo zní: Ostrava-Jih,
dobrá adresa. Snažíme se náš obvod, který
je určen zejména k bydlení, vylepšit a změnit natolik, aby se zde žilo lépe a komfortněji.
Spravujeme rozsáhlý bytový fond, který je
neustále modernizován. Opravujeme chodníky a cesty. Budujeme nová parkoviště.
Postavili jsme mnoho dětských hřišť a sportovišť. Dbáme o vzhled a čistotu veřejného
prostoru. Obyvatele jsme zapojili do rozhodování prostřednictvím participativního
rozpočtu. Pokud se jedná o projektu, který
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ovlivní úzkou skupinu obyvatel, pořádáme
veřejná setkání. Stále opravujeme základní
i mateřské školy, podporujeme aktivní seniory i ty, kteří již potřebují pomoc. A že se nám
z Jihu skutečně daří budovat dobrou adresu, potvrzuje zájem soukromých investorů
o novou bytovou výstavbu i výstavbu či rekonstrukce objektů poskytující služby lidem,
kteří zde žijí. Samozřejmě se neobejdeme
bez dalších finančních zdrojů. Snažíme se
v maximální míře čerpat i dotační tituly, jak
už řekli kolegové. Ale jen, je-li to přínosné.
Nechceme dotační peníze použít za každou
cenu. Musí to mít smysl pro náš obvod, pak je
to ten nejlepší zdroj financování.
»» Ne vždy se ale investiční akce a jejich
průběh nebo samotný výsledek setkává
s pochopením lidí. Opravy, revitalizace
i nová výstavba nikdy nebudou levnou
záležitostí a vždy se s takovými projekty
objeví kritiky, co jiného a jistě i potřebnějšího se za ty peníze mohlo pořídit. Kdy vás
kritika občanů mrzí nejvíc?
Dohnal: Úplně bych neřekl – mrzí nejvíc.
Prostředků není tolik, aby se dalo realizovat
vše najednou, proto chápu, že vždy bude
někdo, kdo řekne: no, jo, tam se staví, opravuje a u nás zase nic. Chci všechny ujistit,
že děláme maximum pro to, aby se investovalo rovnoměrně všude. Aktuálně se řeší
centrální jádra jednotlivých sídlišť, ale určitě
půjdeme i do dalších lokalit. Na investice má
navíc každý občan svůj názor. Někdo, kdo
nemá auto, nejásá nad novým parkovištěm,
ten, kdo nemá malé děti, mávne rukou nad
právě otevřeným hřištěm. Tak to je. I proto
musí být mix investic vyvážený a nesmí se
preferovat jedna oblast před druhou.
Tichánková: Jsem člověk, který pracuje s obrovským nasazením. Věci dělám po
zralé úvaze a z přesvědčení. Snažím se vždy
porozumět, co kritika k jeho vyjádření vede.
A mnohdy mu i rozumím. Ale nejde se zavděčit všem, stejně jako nejde rekonstruovat a stavět a přitom nikoho neomezit. Vždy
věřím, že nakonec i ten největší bručoun
ocení, co a v jakém pořadí děláme. A že existují záležitosti, které nejsou v naší moci vyřešit? Bohužel! Také proto se snažíme chod
radnice co nejvíce přiblížit lidem. Myslím si,
že častokrát zní kritika jen z nedostatku informací. Veškeré vysvětlování, konstruktivní
diskuze a komunikace je opravdu běh na
dlouhou trať.
Šimík: Bývám rozladěný, zejména když
nad něčím dlouho sedíme, přemýšlíme, jednáme s odborníky, složitě hledáme způsoby financování, nebo když prostě víme, že
nám současná legislativa neumožňuje řešit
situaci okamžitě a operativně, jak bychom si
sami přáli. Souhlasím s tím, že mnohdy vy-

plývá kritika jen z nedostatečné komunikace a vysvětlení stavu věcí, proto se skutečně
snažíme občany informovat o tom, jak se
věci mají. Vždy je však třeba rozlišit, kdy se
jedná o oprávněnou kritiku ze strany občanů a kdy o pouhou snahu jedince vytvořit
z komára velblouda.
»» Co považujete za investici číslo jedna
v letošním roce?
Tichánková, Dohnal, Šimík: Opravu prostranství obchodního centra Kotva!
Tichánková: A určitě to také jsou příprava architektonické soutěže prostoru před
kostelem svatého Ducha a dokončení projektové dokumentace předprostoru před
poliklinikou, který přímo navazuje na nově
rekonstruované náměstí.

okamžitě zamilovala. Dnes, 100 let po jejím
vzniku, je opět nádherná a nesporně se dá
označit jako výkladní skříň nejen Jihu, ale
celé Ostravy. Komorní klub, který je součástí
naší příspěvkové organizace, dotváří celou
atmosféru místa kulturními a společenskými akcemi. Tak jako nově vzniklá kavárna
poblíž. Obyvatelé Jubilejní kolonie i přilehlého Družstva zde žijí i sousedským spolkovým životem. Je to místo, které nám ostatní
mohou jen závidět
Šimík: Myslím si, že v našem obvodě je
řada zajímavých míst. Osobně si nejraději chodím vyčistit hlavu do Bělského lesa,
který i díky finančnímu daru obvodu nabízí
nejen klidnou a krásnou přírodu, ale i možnost grilování v altánech, upravené stez-

Jednou z významných investičních akcí v bytové oblasti byla rekonstrukce objektu na ulici
Velflíkova v Jubilejní kolonii.

»»

Jak velkorysý má Jih letos investiční
rozpočet?
Tichánková: 295 milionů korun.
Šimík: Celý rozpočet obvodu pro rok
2022 činí 1,292 miliardy korun a je zhruba
o 160 milionů korun vyšší, než byl vloni, kdy
jsme zohlednili očekávaný výpadek příjmu
ze sdílených daní v souvislosti s pandemií.
Prakticky budeme letos hospodařit s částkou srovnatelnou s rozpočtem v roce 2020.
Dohnal: Oproti Zlámané Lhotě je náš
rozpočet ambiciózní, oproti Dubaji až tak
ne. (smích) Pracujeme s tím, co je. Rozpočet je daný.
»» Je nějaké místo, které máte na Jihu
nejraději, které byste doporučili návštěvníkům odjinud?
Tichánková: Jubilejní kolonie. Když jsem
se tam poprvé kolem roku 1990 ocitla, byla
to zanedbaná čtvrť, ale s úžasným geniem
loci. A i přes ten zubožený stav jsem si ji
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ky, příjemná posezení i hřiště. Vím, že lidé
si také moc rádi projdou Křížovou cestu
u studánky Panny Marie. V poslední době
taky často chodím, nebo jezdím na kole do
areálu rybníků ve Výškovicích, kde se nám
podařilo vytvořit jedinečnou odpočinkovou zónu. Její blízkost vnímám jako jeden
z významných benefitů bydlení na Jihu. Na
dosah máme řeku, louky, les, přírodní rezervaci… Buďme na to hrdí a těšme se z těchto
příležitostí, o kterých se jiným obvodům či
městům může jen zdát.
Dohnal: Také mám velmi rád pobyt v přírodě a té zde máme opravdu hodně. Bělský
les a Poodří nám mohou leckde závidět. Do
budoucna chceme právě tato místa více
otevřít a zatraktivnit. Mnoho lidí vůbec neví,
jaké skvosty zde máme, což je velká škoda.
Přitom se právě v těchto lokalitách dá udělat hodně muziky za celkem rozumné peníze. Proč toho tedy nevyužít.

www.ovajih.cz

NÁZORY
V letošním roce budou opět oceněny Osobnosti Jihu. Městský obvod Ostrava-Jih dlouhodobě nabízí a podporuje řadu aktivit
a projektů, které mohou podpořit rozvoj potenciálu každého jednotlivce již od předškolních let. Které okolnosti a podmínky
podle vás nejvíce formují osobnostní rozvoj občanů na Jihu?

Dagmar Holaňová
ANO 2011

Městský obvod Ostrava-Jih nabízí svým
občanům různé formy
osobního rozvoje, a to
od předškolního věku
až do seniorského.
Máme 26 organizací,
které pracují na Jihu s dětmi a mládeží na
rozvíjení jejich dovedností jak sportovních,
tak uměleckých. Žáci a studenti ve školách
mají různé možnosti kroužků, školy podporují rozvoj talentovaných školáků. Opravují se
školní hřiště pro využití jak škol, tak pro veřejnost. V domě kultury Akord se pořádají různé kulturní a vzdělávací aktivity pro všechny
věkové kategorie. Pro seniory je tu univerzita
třetího věku, zájezdy s přednáškami, senior
kluby a různé společenské akce. Myslím si, že
nabídka na Jihu je dobrá, i když vždy je co
zlepšovat. Osobně se těším, že v budoucnu
budou přibývat další aktivity.

Hana Štanglerová
Ostravak

Osobnostní rozvoj
každého z nás vychází
z rodinného prostředí, prochází průřezem
celého života člověka
a je ovlivněn utvářením vztahů k sobě,
druhým, vůči prostředí a společnosti a projevuje se vždy jako celek. Každou osobnost,
tedy i každého občana Jihu ovlivňuje veškeré dění v prostředí, ve kterém žije a pracuje, takže veškerý rozvoj obce, včetně všech
akcí pro občany Jihu, jsou důležitou součástí rozvoje celého našeho obvodu. Patří
zde rozvoj a kvalita školství, sociální oblasti,
soustavná revitalizace bydlení i veřejných
prostranství a třeba každá opravená lavička,
která udělá radost jednotlivci. Součástí jsou
také kulturní i sportovní akce pořádané pro
občany Jihu, jako třeba Slavnosti Jihu, na
kterých budou Osobnosti Jihu oceněny.

Jan Gara
KSČM

Dnešní doba je plná
neustálých změn na
všech úrovních lidského života. Dynamicky
se mění životní prostředí, posouvají se
společenské i kulturní

normy, přicházejí nové formy komunikace,
mění se způsoby práce. Tyto změny kladou
velký tlak i na oblast vzdělávání. Právě učitelé jsou schopni připravit žáky na novou
dobu. Kromě předávání vědomostí musí
dnes učitel v mnohem větší míře vést žáky
k rozvoji dovedností a schopností, pokud
chceme, aby byli v moderním světě úspěšní.
Jsem velmi rád, že i v tomto roce městský
obvod ocení několik pedagogů za jejich aktivní práci. Právě takoví učitelé jsou nejlepší
garancí kvalitního vzdělávání žáků v našem
obvodu. Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem učitelům a ostatním pracovníkům ve
všech úrovních vzdělávání za jejich práci.

Pavlína Polášková
Piráti

Děti a mládež
v tomto směru nejvíce
ovlivňují školky, školy
a mimoškolní zájmová činnost. Hodně
přispívá město Ostrava. Finančně podporuje talentované děti, kariérní poradce
nebo projekty (Svět techniky, Fajna dílna,
aktivity středisek volného času). Seniorům pomáhají KZOJ a pobočky knihoven
v oblasti IT gramotnosti, tréninku paměti,
univerzity třetího věku atd. Poznání sebe
a svých kořenů v obvodu zajišťuje publikační a přednášková činnost našeho kronikáře. Domnívám se však, že osobnostnímu rozvoji nejen občanů na Jihu, ale
také vedoucím představitelům radnice, by
pomohla upřímnější a více otevřená komunikace radních s občany, více participace,
vysvětlování i naslouchání. Právě vzájemné
vztahy a jejich budování jsou jedním ze stavebních prvků osobnosti člověka.

Libuše Přikrylová
Lečo

Výchova v rodině,
podpora,
motivace,
prostředí, ve kterém
člověk žije, formují
jeho osobnost a je základem pro jeho další
rozvoj. Právě větší podíl občanů na správě místa, kde žijí, pomáhá
k navození rovnováhy, přátelského prostředí, pocitu sounáležitosti a hrdosti. Na Jihu
žije spousta šikovných lidí, osobností, které
reprezentují náš obvod svými činy, nápady,
skutky, sportovními či uměleckými výkony,
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ale i prostým všímáním si a zvelebováním
okolí svého bydliště. Jsou vzorem a motivací nejen mládeži, ale i ostatním spoluobčanům. Je dobře, že u nás na Jihu existují
možnosti, jak zapojit občany do správy věcí
veřejných, ale také jim za jejich práci poděkovat. Proto děkuji všem občanům Jihu za
jejich aktivitu a vytváření prostředí, ve kterém se nám bude žít lépe.

Petr Opletal
ODS

Stejně jako asi
u takřka každého jiného člověka kdekoliv
na světě je osobnostní
rozvoj i občanů našeho městského obvodu
utvářen
především
vlivem dědičnosti, výchovy v rodině, školy a prostředí, ve kterém vyrůstají. Jestliže
bych více rozvedl poslední zmíněný faktor,
nezanedbatelnou roli v něm hraje určitě
úroveň infrastruktury a občanská vybavenost, kvalita bydlení, dostupnost veškerých
služeb, mateřských školek, škol, možnosti
sportovního a kulturního vyžití, bezpečnost… Všechny tyto faktory také ovlivňují
i to, zda obyvatelé Ostravy-Jihu budou chtít
v místech, kde často i vyrůstali, zůstat či budou případně uvažovat o změně bydliště.

Irena Bláhová
SPD

První priorita světonázorová tzv. Koncepce
společné bezpečnosti
určuje odpovědnost
za výchovu mladé
osobnosti primárně na
rodině. Rodina musí
vštěpit mladému člověku lásku ke svým
předkům, k sourozencům, spoluobčanům,
národu, národním tradicím, vlasti a svobodě.
Globalisté se naopak snaží vychovat mladého člověka pro tzv. nový světový řád, světoobčanství, kde pojmy jako národ a vlast nemají své místo, kde pojem svoboda nabývá
nových pokřivených významů. K tomu cíli
slouží dnešní progresivní školství s novým
výkladem dějin, globalistická média a nevládní organizace, tzv. neziskovky. Současná typická rodina vede svůj každodenní
boj o přežití. Rodičům pak nezbývá dost
času a sil na výchovu dětí. Místo rodiny tak
dítě vychovává škola, sociální sítě, média
a neziskovky.

JUNIOR REDAKCE

ČTEME, A PROTO JSME…

Pro knihu šel bych světa kraj, řekli by pravděpodobně ti, kteří mezi své koníčky řadí četbu knih. V tomto směru je velmi potěšující, že kniha patří mezi věrné společníky tisíců žáků z našeho obvodu. Ostatně římský filozof Marcus Tullius Cicero (106 až
43 před naším letopočtem) moc dobře věděl, proč uvedl: „Čti při každém čekání; čti každou hodinu; čti ve svém volném čase;
čti při práci; čti při příjezdu a odjezdu. Úkolem vzdělané mysli je zjednodušeně řečeno: číst, abys věděl vést.“
A jak si s tématem Kniha a já poradili školáci ze ZŠ B. Dvorského v Bělském Lese? To už se dočtete na následujících řádcích.
Berenika Malečková
9. ročník ZŠ
SLOVA
Obrací stránky, vůně line se celou místností.
Bezpečí rozprostře se,
všude okolo ní.
Útěcha.
Vcítila se do jejich slov,
jako by byly její vlastní.
Z vedlejších pokojů ozývá se křik,
ona však nedbá.
Hle, nechť tvé oči září světlem,
tvá duše obrací se k měsíci.
Vlny se vzdouvají,
loď se potápí.
Hluk utichl, těžké kroky se přibližovaly.
Schová knihu pod prkennou podlahu,
vstříc životu se vydá.

Foto: ZŠ B. Dvorského

Barbora Světlíková
9. ročník ZŠ
OD POHÁDEK K MALÉMU PRINCI
Snad každý z nás už od mala vyrůstal
na poslechu pohádek. Ať už nám četli rodiče či prarodiče na dobrou noc, vždy to
stálo za to a chtěli jsme přídavek. Rodiče
už byli unavení, a tak nám řekli, že zítra je
taky den. To nás napínalo a motivovalo ke
spánku, protože jsme se těšili na další večerní čtení. Za to jim patří velký dík á uznání. Ovšem jen jedna postavička provází děti
několik generací a myslím si, že stále provázet bude. Je to Krtek, který se díky svým
vlastnostem dotýká několika dětských srdcí. Začíná se orientovat ve světě, pozoruje
jej, poznává a zkoumá. Vlastně nás učí, že
spolupráce a navazování vztahů je hodně
důležité do života. Tím se získávají pravá
přátelství. Vděk můžeme projevit spisovateli Zdeňkovi Milerovi, který tuto postavičku vytvořil v roce 1956.
Z mého úhlu pohledu bych pohádky rozdělila na kouzelné a zvířecí. V kouzelných
pohádkách vystupují převážně nadpřirozené bytosti, trpaslíci, obři, čerti, vodníci,
sudičky, víly a další… Ve zvířecích pohádkách jsou zvířata nositeli symboliky lidských vlastností: pes-věrnost, liška- lstivost
a mazanost, medvěd–hrubá síla. Nejspíše si
říkáte, proč se tolik pozastavuji nad pohád-

kami, ale všechno má svůj smysl. Díky těmto pohádkám můžeme v životě rozpoznat
vlastnosti lidí, komu věřit, komu se vyhnout.
Přinášejí tak jasné poučení do života.
Postupem času vyrosteme a zájmy rozšiřují naše obzory. V dnešní době si plno
dospívajících vybírá mezi tím, co je osloví
a baví. Myslím si, že tak je to správné. Existuje několik žánrů knih, takže si určitě každý
vybere svou srdcovku. Jako například: horor, science fiction, fantasy, román, novela,
bajka… Osobně se přikláním k volbě fantasy
knížek, ke kterým patří Harry Potter, Letopisy Narnie, Alenka v říši divů… Tento žánr
knížek si mě získal ze všeho nejvíce.
Ráda se vracím ke knížce Malý princ, protože každým rokem v ní najdu něco, čeho
jsem si doposud nevšimla a objevím v ní
vzácné souvislosti. Líbí se mi hlavní myšlenka, která vypráví o tajemství podivuhodné
pouti malého prince, o dobru a zlu, o přátelství a kráse, o pravém štěstí a odpovědnosti
za ty, které máme rádi. Přiznám se, že se mi
jedna věta zabydlela v mé mysli: „Co je důležité, je očím neviditelné, správně vidíme
pouze srdcem.“
Z tajných zdrojů jsem se dozvěděla, že
lékaři pacientům předepisují recept pouze
do lékárny, ale mohli by začít předepisovat
návštěvu knihovny či knihkupectví. To by
mohlo být relaxační.
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Veronika Tkacziková
9. ročník ZŠ
VŮNĚ KNIH
Ráda trávím svůj volný čas čtením knížek. Preferuji klasické knížky vyrobené z papíru, protože mám moc ráda vůni těchto
nových knih.
Nejraději čtu humorné příběhy, u kterých
se můžu zasmát. Líbí se mi také třeba napínavé historky nebo příběhy k zamyšlení
a knihy s různými fakty.
Když mají knížky navíc větší písmena,
skvěle se odreaguji bez větší námahy očí. Ke
všemu mi čtení rozšiřuje slovní zásobu, což
se hodí ve škole i v běžném životě.
Určitě bych každému doporučila, aby si
někdy přečetl nějakou zajímavou knížku.

www.ovajih.cz

ŠKOLSTVÍ

V MATEŘINKÁCH SI PŘIPOMNĚLI OLYMPIJSKÉ HODNOTY

Foto: MŠ B. Dvorského

Olympijský oheň byl letos zažehnut nejen v čínském
Pekingu, ale rovněž v areálech
Mateřské školy Bohumíra Dvorského v Bělském Lese a Mateřské škole Harmonie Mitušova 4
v Hrabůvce.
Také zde se konala zimní
olympiáda, kterou pro předškoláky připravili vyučující z těchto
mateřinek. V MŠ B. Dvorského

Foto: MŠ Harmonie Mitušova 4

měli na programu pět disciplín, a to běh na umělohmotných lyžích, sjezd z kopce na
bobech, střelbu do hokejové
branky, biatlon s hodem na cíl
a curling – koulení medicinbalem. Také v MŠ Mitušova 4 si
děti vyzkoušely curling, biatlon,
boby, hokej a slalom na lyžích.
V rámci poslední disciplíny si
předškoláci navzájem pomáhali

s klienty Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
Stonožka.
„V úvodu děti splnily slib, že
budou závodit čestně. Následně
se s vervou a s odhodláním zvítězit pustily do soutěží, za které
dostaly medaile. Pro nás vyučující bylo největší odměnou vidět
spokojené děti,“ uvedla Vladimíra Klossová z MŠ B. Dvorské-

ho, na kterou navázala Petra
Bilová, zástupkyně ředitelky MŠ
Mitušova 4: „Chtěli jsme v dětech probudit zájem a lásku
ke sportu, pohybu a podpořit
výjimečnost, respekt, přátelství
jako hlavní hodnoty olympionismu. Sport totiž chápeme jako
prostředek k porozumění sobě
i druhému a rozvíjení radosti ze
společného úsilí.“

PRVNÍ MÍSTO ZA POCHOUTKU Z HRABŮVKY

Foto: 2× archiv SSSS

Julie Černeková ze Střední
školy společného stravování
(SSSS) v Hrabůvce zvítězila
v sedmém ročníku soutěže cukrářů Podbeskydský ještěr. „Z výhry jsem nadšená. Zjistila jsem
také, na čem ještě musím zapracovat. Byla to pro mě velká
zkušenost,“ okomentovala svůj
úspěch žákyně druhého ročníku oboru cukrář, která soutěžila
vůbec poprvé. Úkolem zúčastněných bylo připravit slavnostní
dort libovolného tvaru na jakékoliv téma s hmotností do čtyř
kilogramů a degustační vzorek

do hmotnosti půl kilogramu.
Julie Černeková přitom zvolila
dort, kterému dominoval motiv
ptáka a ovoce. „Vybrala jsem si
3D motiv výrobku. Musela jsem
si nakreslit návrh se všemi detaily, což nebylo vůbec jednoduché. Výrobek jsem si třikrát
odzkoušela, abych byla během
soutěže klidná a jistá. Je ale
pravda, že bez pečlivé přípravy
a bez konzultací s učitelem odborného výcviku bych tak dobře nedopadla,“ doplnila Černeková, jež na přípravu své vítězné
pochoutky měla pět hodin.

Tradiční cukrářskou soutěž
Podbeskydský ještěr každoročně pořádá Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb
ve Frýdku-Místku.

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITOU SE VYPLÁCÍ
Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka se sídlem na ulici
Slezská má celkem čtyři pracoviště. V tomto školním roce
tam bylo k 10. únoru ve všech
odděleních umístěno 67 chlapců a dívek se soudně nařízenou
ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou.
„Děti z oddělení v Ostravě-Hrabůvce se letos vzdělávají
v deseti středních školách v Os-

travě, Havířově a ve Frýdku-Místku, kde absolvují patnáct
učebních nebo studijních oborů
– dvouletých, tříletých i maturitních,“ informuje ředitel ústavu
Pavel Němynář s tím, že průměrný prospěch v loňském školním
roce byl 2,2 v teoretických předmětech, 2,21 v odborném výcviku a 1,33 byl průměr v chování.
Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka je také fakultní in-

stitucí Ostravské univerzity.
„S univerzitou spolupracujeme
v několika rovinách. Vysokoškoláci nám pomáhají při přípravě
dětí na vyučování, my jim zase
poskytujeme odborné praxe
a stáže. Realizujeme rovněž
společné projekty zaměřené
na přípravu našich dětí na život po ústavní péči,“ upřesňuje
ředitel Pavel Němynář. Kromě
pracoviště v Hrabůvce, kde se
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nachází koedukované oddělení
pro chlapce a dívky, jsou další
oddělení ve Frýdku-Místku, a to
pro dívky. V Polance nad Odrou
je pak provozováno oddělení
pro chlapce.
Posledním pracovištěm výchovného ústavu je tréninkový
byt v městském obvodě Ostrava-Poruba, kde se děti učí
samostatnosti a zodpovědnosti
pro svůj budoucí dospělý život.

ŠKOLSTVÍ

ŘEMESLO MÁ STÁLE ZLATÉ DNO
Po roční odmlce se v K-Triu
konal už třináctý ročník vzdělávací akce Řemeslo má zlaté dno.
Ve dnech 26. a 27. ledna představilo prostřednictvím soutěží
své aktivity osm středních škol.
Díky tomu měli žáci devátých
tříd základních škol možnost
seznámit se s nejrůznějšími
obory, otestovat své odborné
znalosti a také soutěžit o zajímavé ceny.

„Účast byla hojná. Soutěžilo přibližně 200 žáků. Padesát
studentů středních odborných
škol se podílelo na realizaci
a přípravě úkolů. Akce probíhala ve velmi přátelském duchu.
Věříme, že jsme byli budoucím
studentům nápomocni ve výběru jejich zaměření,“ uvedla
za pořadatele, kterým byla příspěvková organizace Kultura
Jih, Petra Višnická.

Foto: Kultura Jih

BRONZOVÁ PŘÍCHUŤ OSTRAVSKÝCH SPORTOVNÍCH HER
Ostravské sportovní hry pokračovaly třetí disciplínou, kterou bylo skákání přes švihadlo.
Také v této výzvě si velmi dobře
vedli zástupci Jihu. Třetí místo obsadili školáci ze ZŠ MUDr.
Emílie Lukášové a Klegova a o

příčku za nimi skončily děti ze
ZŠ Bohumíra Dvorského. Po
třech kláních Ostravských sportovních her napočítáme v první
desítce šest škol z našeho obvodu. Třetí je ZŠ B. Dvorského,
čtvrtá ZŠ MUDr. E. Lukášové

a Klegova, šestá ZŠ Volgogradská a od osmého do desátého
místa se seřadily ZŠ Horymírova, ZŠ Alberta Kučery a ZŠ
Srbská.
Vyhodnocení projektu, který s ohledem na aktuální situ-

aci probíhá distančně formou
měsíčních výzev, se uskuteční
v červnu. Aktuální informace o Ostravských sportovních
hrách jsou k dispozici na webové stránce: www.talentova.cz,
sekce Projekty města.

MEDAILOVÉ ŽNĚ JIŽANŮ V SOUTĚŽI GENERACE PRARODIČŮ

Žáci z Jihu prokázali, že kreativita je jejich silná stránka.
Uspěli totiž v literární soutěži
Generace prarodičů. V hodnocení odborné poroty obsadili
první místo Michaela Brázdová ze ZŠ Bohumíra Dvorského

Prvně jmenovanou žákyni devátého ročníku 10. února
v doprovodu zástupkyně ředitelky Vlasty Krmáškové přijala
na radnici místostarostka Dagmar Hrabovská, aby jí poděkovala za příkladnou reprezentaci
obvodu.
„Velmi si vážím toho, že
máme v obvodě mladé lidi,
kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál. Poděkování patří také
jejich učitelům, kteří je k této
kreativní činnosti vedou,“ okomentovala parádní výsledek
místostarostka.
V rámci soutěže Generace prarodičů měly děti za úkol
navštívit své babičky, dědečky,
pratety či prastrýce, a zjistit, jak

a Jakub Křimský. Vendula Madurová skončila druhá a navíc
Nela Sikorová (všichni třeťáci
ze ZŠ Alberta Kučery) získala
pomyslný bronz díky internetovému hlasování, do kterého se
zapojilo 7 500 respondentů.

ODPADOVÝ MATERIÁL POSLOUŽIL PRO NOVÁ KRMÍTKA.
V Mateřské škole Ignáta Herrmanna v Hrabůvce už odmala
budují u dětí vztah k přírodě. A navíc ke zvířatům, kterým se
musí během zimy pomáhat. Potvrzuje to fakt, že se předškoláci pustili do výroby krmítek pro ptáky. Použili k tomu různý
odpadový materiál, jako jsou papír či PET lahve.
„Děti vše naplnily směsí tuku, semínek a oříšků a připravená krmítka pak rozvěsily na stromy v naší školní zahradě i v jejím okolí,“ uvedla Danuše Drholcová z MŠ Ignáta Herrmanna
s tím, že ptačí cesta dále vede směrem k Mateřské škole Mjr.
Nováka a Základní škole Krestova.

se jim žilo v době jejich dětství
a dospívání. Jaká byla doba,
když tehdy chodili do školy.
Jaké byly jejich touhy a sny, co
chtěli prožít, čím nebo kým se
chtěli stát a podobně. Následně
žáci své příbuzné vyzpovídali,
a poté jejich vyprávění zpracovali a zapsali do souvislého
textu.
Porota pod vedením Miriam
Prokešové z Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě hodnotila úroveň zápisu,
vzhledu i dodržení tématu.
Literární soutěže, kterou vyhlásila nezisková organizace Balónek, se ve čtyřech kategoriích
zúčastnilo celkem 215 dětí z 30
ostravských základních škol.

Foto: MŠ Ignáta Herrmanna
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HURÁ DO ŠKOLY
Foto: Lukáš Ston

Vážení rodiče předškoláků,
jelikož se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/23, zveřejňujeme 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).
Nezapomeňte si k zápisu vzít a připravit:

»» 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 doporu»»
»»
»»

čující posouzení příslušného 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. dubna 2022).
Dítě, které dovrší 6 let až v průběhu školního roku 2022/2023, může být přijato již v daném školním roce, pokud o to
požádá jeho zákonný zástupce.
U dítěte, které dovrší 6 let v období září až prosinec 2022, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
U dítěte, které dovrší 6 let v období leden až červen 2023, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
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DUBNOVÉ ZÁPISY DO PRVNÍCH
TŘÍD – UDÁLOST PRO PŘEDŠKOLÁKY
Vážení rodiče, milé děti,
v současné době se chystáte učinit velmi důležité rozhodnutí,
a to zvolit si tu správnou základní školu pro povinnou školní docházku. V našem obvodu nabízí vzdělávání 17 základních škol, které nyní navštěvuje 7 252 žáků. Kapacita škol pro přijetí je však vyšší,
takže pro budoucí žáky 1. tříd je zajištěn dostatek míst.
Ale nejen místo pro přijetí do školy je důležité. Také správná volba
školního vzdělávacího programu je předpokladem zdárného průběhu vzdělávání. Naše školy nabízejí opravdu širokou škálu možností od
rozšířené výuky cizích jazyků, matematiky, přírodovědných předmětů, informatiky a výpočetní techniky po sportovní výchovu. Realizována je také bilingvní (dvojjazyčná) výuka nebo výuka metodou CLIL.
Žáci mohou navštěvovat třídy pro talentované, ale i třídy speciální
pro děti s vývojovou poruchou učení. Správná volba školního vzdělávacího programu umožňuje individuální rozvoj osobnosti každého
dítěte. Pevně věřím, že díky kvalitní a pestré nabídce vzdělávání bude
počet školáků v obvodu stoupat.
Naším cílem jako zřizovatele je ve spolupráci s řediteli škol tyto
vzdělávací instituce zvelebovat, modernizovat, vytvářet z nich komunitní centra inspirující žáky nejen ke vzdělávání, ale také k celé
řadě mimoškolních zájmových aktivit. V minulém roce byly do
oprav a údržby škol investovány finanční prostředky v objemu zhruba 122 milionů Kč, což je téměř čtyřikrát více než v roce 2019.
Ze srdce přeji budoucím prvňáčkům i jejich rodičům, aby slavnostní okamžik zápisu mohli prožít ve zvolené škole, vyzdobených
třídách, ve společnosti svých budoucích učitelů a starších spolužáků s vědomím, že to je ta správná škola pro jejich vzdělávání.
Dagmar Hrabovská, místostarostka

ROZVRŽENÍ ŠKOL DO MĚSTSKÝCH ČTVRTÍ
HRABŮVKA

ZÁBŘEH
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

ZŠ a MŠ Březinova 52
ZŠ a MŠ Horymírova 100
ZŠ Chrjukinova 12
ZŠ Jugoslávská 23
ZŠ a MŠ Kosmonautů 13
ZŠ a MŠ Kosmonautů 15
ZŠ a MŠ Volgogradská 6B

»» ZŠ MUDr. Emílie Lukášové
a Klegova
»» ZŠ a MŠ Krestova 36A
»» ZŠ a MŠ A. Kučery 20
»» ZŠ a MŠ Mitušova 16
»» ZŠ Provaznická 64

VÝŠKOVICE

»» ZŠ a MŠ B. Dvorského 1

BĚLSKÝ LES

»» ZŠ Srbská 2
»» ZŠ a MŠ Šeříková 33

DUBINA
»» ZŠ F. Formana 45
»» ZŠ a MŠ V. Košaře 6
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH
BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

www.zs-brezinova.cz

596 784 375
605 405 955

Škola nabízí příjemné prostředí v oblasti zástavby nízkých domů. Propojuje v sobě
tradici nejstarší školy v obvodě Ostrava-Jih, nových trendů výuky (například
badatelsky orientovaná výuka) i přátelského prostředí. Škola se zaměřuje na podporu
přírodovědných předmětů již od MŠ až po devátý ročník, využívání nových technologií
ve výuce (děti již od první třídy pracují s tablety), podporu robotiky a programování již
od prvních tříd. Nedílnou součástí je individuální práce s talentovanými žáky s našimi
koordinátory nadání. Škola rovněž disponuje pestrou nabídkou kroužků a od příštího
roku chce zapojit do výuky také rodilého mluvčího anglického jazyka.
Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 12.00–18.00
2. den:
5. dubna, 12.00–17.00

Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Nyní nelze stanovit z důvodu epidemické situace, informace o případném dni otevřených
zdenka.mikeskova@zs-brezinova.cz dveří bude uveřejněna na webových stránkách školy. Popřípadě lze zkonzultovat na adrereditel@zs-brezinova.cz
se: reditel@zs-brezinova.cz.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH
HORYMÍROVA 100, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

www.zshorymirova.eu

599 524 831
728 415 449
skola@zshorymirova.cz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Splývavá metoda čtení Sfumato
Logopedická péče prostřednictvím digitalizované výukové metody
Rozšířená výuka v rámci tělesné výchovy, sportovní průprava
Výuka angličtiny včetně konverzací s rodilým mluvčím
Netradiční trávení přestávek s pobytem na školním hřišti
Zapojení ICT výuky v rámci mezipředmětových vztahů
Lyžařské a snowboardové kurzy, plavecká výuka, příměstské tábory
Workoutové hřiště a sportovní areál i pro veřejnost
Školní poradenské pracoviště, školní psycholog
Stravování ve školní jídelně, dopolední svačinky, školní družina a školní klub
Výuka anglického a ruského jazyka s rodilým mluvčím, výuka jazyka německého
Od 6. ročníku rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky, práce s počítači
od 3. ročníku

Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 13.00–18.00
2. den:
5. dubna, 13.00–17.00
Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
30. a 31. 3. 2022 od 8.00 do 18.00

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH
CHRJUKINOVA 12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

www.zschrjukinova.cz

596 746 291
728 169 369
skola@zschrjukinova.cz

• Příjemné prostředí moderně vybavené zrekonstruované školy (hřiště, zahrada, altán)
• Dlouhodobé zaměření na výuku cizích jazyků (rodilí mluvčí, bilingvní výuka)
• Čtvrtým rokem je otevřena první třída pro žáky se zvýšeným zájmem o školní úspěchy
(nižší počet žáků, klidová část školy, úzká spolupráce s rodinou, finanční podpora
výuky z grantu Talentmanagementu Ostrava)
• Žáci jsou do této třídy přijímáni na základě přijímacího pohovoru
• Kvalitní, ochotný a vstřícný pedagogický sbor
• Moderní výukové metody (využívání digitálních technologií, jako například interaktivní
tabule, tablety, Bee bot) i tradiční pomůcky
• Otevřena je také přípravná třída pro děti pětileté nebo s odkladem povinné školní docházky
• Motto: Nám na vašich dětech záleží.
Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 12.00–18.00
2. den:
5. dubna, 13.00–17.00
Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Školu je možno navštívit kdykoli po předchozí telefonické domluvě.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH
JUGOSLÁVSKÁ 23, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Škola nabízí žákům kromě moderně vybavených učeben s multimediálními tabulemi
a dataprojektory především široké spektrum možností využívání volného času v rámci
mimoškolních aktivit ve školní družině a školním klubu – mimo obvyklých kroužků
sportovních her, keramiky, vaření, pořádá pravidelně prázdninové příměstské tábory na
koňské farmě. Všichni žáci 2. až 6. ročníku jezdí na plně dotované 14denní školy v přírodě
do Jeseníků, ve škole pořádají i týdenní ozdravné pobyty. Pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami je zajištěna plně kvalifikovaně odborná péče, dětem nastupujícím
do 1. tříd škola nabízí jedenkrát týdně v odpoledních hodinách klub Předškoláček.
www.zsjugoslavska.cz

555 558 690
zsjugo@seznam.cz

Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 13.00–18.00
2. den:
5. dubna, 13.00–17.00
Den otevřených dveří
22. března, 8.00–17.00
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Po předchozí domluvě kdykoliv během vyučování v 1. třídách (8.00–11.40), případně
i odpoledne.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH
KOSMONAUTŮ 13, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Moderní škola rodinného typu nabízí bezpečné a přátelské prostředí. Preferována je
úzká spolupráce s rodinou. Součástí pracovního týmu je psycholog, speciální pedagog
a sociální pedagog. Vstup do školy je bezbariérový. Online výuku žáci a rodiče zvládají
díky vzájemné pomoci a spolupráci.
Škola se řídí mottem: „S námi vaše dítě zažije raketový start ve vzdělávání…“
Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 9.00–18.00 objednávkový systém
2. den:
5. dubna, 9.00–17.00 objednávkový systém
www.zskosmonautu13.cz

596 746 665
skola@zskosmonautu13.cz

Den otevřených dveří
15. března, 8.00–17.30
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
15. března 8.00–17.30 hodin nebo po předchozí domluvě kdykoliv během vyučování
v 1. třídě (8.00–11.40 hodin), popřípadě i odpoledne.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH
KOSMONAUTŮ 15, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Škola s bohatou historií a tradicí nabízí žákům vzdělávání ve třídách běžných, speciálních
a pro nadané žáky v bilingvních. V bilingvních třídách probíhá výuka většiny předmětů
v angličtině, a to i s rodilými mluvčími; na konci studia tito žáci absolvují mezinárodní
zkoušky. Speciální třídy jsou zřízeny pro žáky s vadami řeči. Jde o jedinou veřejnou školou
v obvodu, která tyto třídy zřizuje. Vyučuje se prostřednictvím moderních metod, například
matematika dle profesora Hejného, čtení a psaní metodou Sfumato ad. Školní družina je
pro žáky v provozu od 6 do 17 hodin a nabízí mnoho aktivit a kroužků.
www.kosmonautu15.cz

596 746 735
sekretariat@kosmonautu15.cz

Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 12.00–18.00
2. den:
5. dubna, 12.00–17.00
Den otevřených dveří
31. března, 15.00–18.00
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
31. března, 9.00–11.00, možná účast rodičů ve výuce 1. tříd.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH
VOLGOGRADSKÁ 6B, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Škola se samými andílky. Budoucím andílkům nabízí všestranně zaměřené třídy, výuku
angličtiny od 1. třídy, výuku dalšího cizího jazyka (němčina, ruština) od 7. třídy, dotované
školy v přírodě, zapojení do různých projektů Talentmanagementu, Erasmus+, kariérové
poradenství, možnost zdravého stravování, možnost bezlepkových a bezmléčných diet.
Provoz školní družiny je zajištěn od 6 do 17 hodin. Pro děti jsou pořádány příměstské
tábory, ve škole probíhají tréninky basketbalu (Snakes Ostrava) a je možné navštěvovat
různé kroužky k podpoře nadání – keramický, rukodělný, čtenářský, sportovní, badatelský.
www.skolavolgogradska.cz

728 498 433

VÝŠKOVICE

lydie.stulova@skolavolgogradska.cz

Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 13.00–18.00
2. den:
5. dubna, 13.00–17.00
Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Individuálně, dle domluvy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-VÝŠKOVICE
SRBSKÁ 2, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Základní škola Srbská se nachází v Ostravě-Výškovicích v blízkosti Bělského lesa. Škola
umožňuje vzdělávání rozšířené o kvalitní výuku cizích jazyků, ekologie a informační
technologie. Škola významně rozvíjí a podporuje sportovní aktivity žáků. Na 2. stupni
mají žáci v jedné třídě rozšířenou výuku tělesné výchovy. Škola úzce spolupracuje se
sousedními dvěma mateřskými školami (MŠ Staňkova, MŠ Srbská) na společném projektu
Čteme našim kamarádům před spaním. Organizace disponuje kvalitním interaktivním
vybavením korespondujícím s potřebami současného školství.
www.zs-srbska.cz

596 737 461
zs-srbska@zs-srbska.cz

Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 13.00–18.00
2. den: 5. dubna, 14.00–17.00
Den otevřených dveří
Bude upřesněno na webových stránkách školy podle aktuální epidemické situace.
Prohlídka školy
Bude upřesněno na webových stránkách školy podle aktuální epidemické situace
nebo „virtuálně“ na webových stránkách školy v sekci prohlídka školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-VÝŠKOVICE
ŠEŘÍKOVÁ 33, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Výchovu a vzdělávání zajišťuje kvalifikovaný pedagogický sbor, který je doplněn o školní
poradenské pracoviště. Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, k výuce jsou
využívány tablety. Škola disponuje řadou odborných učeben, které se stále modernizují.
Žáci se účastní mnoha vědomostních, znalostních i dovednostních soutěží a olympiád.
Pořádány jsou školy v přírodě, adaptační, lyžařské a turistické kurzy. Školní družina pro
žáky 1.–5. ročníku je v provozu denně od 6 do 17 hodin a nabízí řadu kroužků. Školní
jídelna umožňuje výběr ze dvou jídel a také bezlepkovou a bezlaktózovou stravu.
www.zsserikova.cz

602 611 626
skola@zsserikova.cz

Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 13.00–18.00
2. den:
5. dubna, 13.00–17.00
Den otevřených dveří
S přihlédnutím k epidemické situaci bude termín aktuálně přizpůsoben.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA
MUDr. EMÍLIE LUKÁŠOVÉ A KLEGOVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
•
•
•
•
•
•
•
•
www.zslukasove.cz

•
•
•
•

Standardní třídy a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Spolupráce s MFK Vítkovice
Dvě tělocvičny, dvě travnatá hřiště
Rozsáhlý areál s možností využívání venkovní učebny v atriu
Dlouholetá zkušenost s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Práce s nadanými a talentovanými žáky
Výuka angličtiny od 1. ročníku, od 7. ročníku v nabídce ruský a německý jazyk
Využívání metody CLIL (výuka školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka)
a hodiny s rodilým mluvčím ve výuce
Pro výuku v prezenční i distanční formě disponuje škola moderní technikou,
robotickými pomůckami a zázemím odborných učeben
Výuka informatiky a robotiky od 4. ročníku
Organizace exkurzí, ozdravných pobytů, škol v přírodě
Provoz školní družiny: od 6 do 17 hodin

Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 13.00–18.00
2. den:
5. dubna, 13.00–17.00
www.zsklegova.cz

Den otevřených dveří
15. března, 13.00–17.00 (nebo podle aktuální epidemické situace)
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Kdykoliv po osobní domluvě.

596 784 723
596 787 663
info@zslukasove.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA
KRESTOVA 36A, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

www.zskrestova.cz

702 263 210
702 263 229
zskrestova@zskrestova.cz

Fakultní škola Ostravské univerzity. Nabízí všestranné třídy a třídy s rozšířenou výukou
anglického jazyka, od 1. třídy čtyři až šest hodin angličtiny týdně v malých skupinkách,
metodu CLIL (výuka školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka), možnost
získání certifikátů Cambridge English YLE, rozvoj technického a přírodovědného
talentu; výuku informatiky a robotiky od 4. ročníku. Škola se zapojuje do projektů
Erasmus+, Talentmanagement a nabízí dotované ozdravné pobyty, kroužky: badatelský
a matematický klub, anglický jazyk, pěvecké sbory, hru na flétnu, keramiku, jógu,
basketbal, florbal, sportovní hry, tenis, stolní tenis; nadstandardně vybavené učebny,
školní jídelnu s výběrem obědů se salátovým barem, mezigenerační hřiště s lanovým
centrem a přírodní zahradou.
Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 13.00–18.00
2. den:
5. dubna, 13.00–17.00
Den otevřených dveří
proběhl 21. 2. 2022 (15.30–17.30, v 16.45 informační beseda s ředitelem školy).
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Dle individuální dohody s ředitelem školy.

Veškeré informace o základních a mateřských školách v městském
obvodu Ostrava-Jih najdete na: www.skolynajihu.cz.
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HRABŮVKA

ZÁPISY DO ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA
A. KUČERY 20, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

www.zsakucery.cz

597 317 504
725 987 850
sekretar@zsakucery.cz

• Příjemné prostředí kompletně zrekonstruované školy, moderní učebny, vybavené
multimediální technikou
• Profesionální a vstřícný přístup
• Kvalifikovaná pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, reedukační péče
• Výuka angličtiny s využitím rodilého mluvčího již od 1. ročníku
• Široký výběr kroužků a sportovních aktivit – vlastní bazén, dopravní hřiště,
beachvolejbalové kurty, workoutové hřiště
• Pravidelné pořádání projektových dnů, lyžařských výcviků, zotavovacích akcí
a poznávacích zájezdů pro žáky
• Stravování ve školní jídelně s výběrem ze dvou hlavních jídel
Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 12.00–18.00
2. den:
5. dubna, 12.00–17.00
Den otevřených dveří a prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
31. března, od 15 do 16 hodin (pokud epidemická situace dovolí). Prohlídka školy
s možností zapojení dětí do ukázkové hodiny.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA
MITUŠOVA 16, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

www.zsmitusova16.cz

736 761 940
pail@zsmitusova16.cz

• Zaměření školy na výuku anglického jazyka (rozšířená výuka od 1. třídy, komunikativní
styl výuky, dělené skupiny od 4. třídy, rodilý mluvčí ve výuce, cizojazyčné vyučování
metodou CLIL – výuka školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, žáci skládají
mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge přímo na škole)
• Dělené skupiny v matematice a českém jazyce, příprava na střední školu
• Ve škole pořádají workshopy pro předškoláky, úzká spolupráce s MŠ Mitušova 90,
MŠ Mitušova 6 a MŠ Harmonie
• Školní družina se širokou nabídkou kroužků (keramický, sportovní, výtvarný,
dramatický) s provozní dobou od 6 do 17 hodin
• Dotované školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, zahraniční zájezdy
Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 12.00–18.00 (k dispozici objednávkový systém)
2. den:
5. dubna, 12.00–17.00 (k dispozici objednávkový systém)
Den otevřených dveří
29. března
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
V době probíhajících školiček pro předškoláky (více informací na webu školy), nebo
kterýkoliv den po předchozí domluvě.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-HRABŮVKA
PROVAZNICKÁ 64, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Škola nabízí výuku žáků s intelektovým nadáním, rozšířenou výuku anglického jazyka
(AJ), matematiky, logiky a osobnostního rozvoje. Úzká spolupráce se Světem vzdělání.
Výuka AJ probíhá od 1. ročníku s rodilým mluvčím, některé předměty jsou vyučovány
částečně v AJ. Dále škola nabízí speciálně pedagogickou péči, velký výběr zájmových
kroužků, klub předškoláků, moderně vybavené třídy, úzkou spolupráci s rodiči, pravidelné
víkendové akce s rodiči a dětmi, příjemnou a vstřícnou atmosféru školy, individuální
přístup k dětem, profesionální tým pedagogů, výjezdy žáků do zahraničí, školy v přírodě,
lyžařské kurzy, kurzy plavání, badatelské kurzy aj.
www.zsprovaznicka.cz

596 789 850
736 609 032

Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 13.00–18.00
2. den:
5. dubna, 13.00–17.00

zsprovaznicka@seznam.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-BĚLSKÝ LES
B. DVORSKÉHO 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

www.zsdvorskeho.eu

595 700 532
606 471 598
skola@zsdvorskeho.eu
jana.krejci@zsdvorskeho.eu

Moderně vybavená a bezpečná škola, fakultní škola Ostravské univerzity, tři hodiny tělesné
výchovy na 1. stupni a pět hodin tělesné výchovy ve sportovních třídách na 2. stupni. Nové
multifunkční hřiště, spolupráce s HC Vítkovice, FC Baník Ostrava, Snakes Ostrava, Atletika
Poruba. Žurnalistika – vlastní časopis, studio, školní rádio. Péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami (školní psycholog, speciální pedagog atd.). Přípravná třída pro
žáky s odkladem povinné školní docházky. Podpora žáků nadaných (Talentmanagment,
MENSA) a cizinců. Projektová výuka, ozdravné pobyty, lyžařské výcviky, kroužky, doučování.
Výuka angličtiny od 1. ročníku, výjezdy do zahraničí, rodilí mluvčí, výuka CLIL (výuka školního
předmětu prostřednictvím cizího jazyka), partnerské školy v Evropské unii (EU). Projekty EU,
statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, univerzity, vlastní projektové dny. ICT
výuka, robotika, ekologie. Výběr ze dvou jídel, stálý zkušený pedagogický sbor.

BĚLSKÝ LES

ZÁPISY DO ZŠ

Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 13.00–18.00
2. den:
5. dubna, 13.00–17.00 (pro zájemce o sport. třídu testování 15.30–17.00, tělocvična)
Den otevřených dveří
9. a 10. března, 8.00–10.00 v současných 1. třídách

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA
FRANTIŠKA FORMANA 45, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Fakultní škola Ostravské univerzity, která spolupracuje s MENSA ČR. Škola je
bezbariérová, má moderně vybavené učebny, zahradu, venkovní učebnu, hřiště,
divadélko, keramickou dílnu. Ve výuce jsou využívány moderní formy a metody práce,
digitální technologie a robotika. Škola má rozšířenou výuku cizích jazyků – angličtina již
od 1. třídy, výuka v cizím jazyce probíhá i v jiných předmětech – metoda CLIL. K výběru
francouzský jazyk (FJ), němčina, ruština, rodilý mluvčí FJ. Nadstandardní péče a podpora
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných a talentovaných. Škola je
zapojena v mnoha projektech, zahraniční spolupráce, Erasmus+, eTwinning.
www.zsformana.cz

725 975 571
posta@zsformana.cz

Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 12.00–18.00
2. den:
5. dubna, 12.00–17.00
Den otevřených dveří
16. března, 8.00–17.00
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Po domluvě kdykoliv během měsíce března v pracovních dnech od 8 do 17 hodin.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-DUBINA
V. KOŠAŘE 6, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

www.zskosare.cz

595 700 048
601 340 311
kosare@kosare.cz
zastupkyne@kosare.cz

• Moderní, nově vybavené třídy a učebny, bohatá nabídka odpoledních i víkendových
aktivit, dvě velké tělocvičny, spolupráce se sportovními oddíly, venkovní učebna, školní
knihovna, využití moderních komunikačních technologií (elektronické žákovské knížky,
konzultace, online výuka), „Školička“ pro budoucí prvňáčky.
• Od 1. třídy výuka anglického jazyka, komplexní služby poradenského pracoviště i se
speciálními vzdělávacími potřebami.
• Dotované lyžařské, turistické a ozdravné pobyty na horách, prázdninové tábory, doučování.
• EKOŠKOLA, zapojení do mnoha projektů a grantů Evropské unie, Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy a statutárního města Ostravy, aktivní spolupráce s rodiči.
Termín zápisu
1. den:
4. dubna, 12.00–18.00
2. den:
5. dubna, 12.00–17.00
Den otevřených dveří
16. března, 9.00–17.00
Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Po domluvě v době od 17. března do 1. dubna 2022.
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DUBINA

Prohlídka školy pro rodiče budoucích prvňáčků
Dle osobní domluvy a 9. a 10. března.
Přednáška v MŠ pro rodiče budoucích prvňáčků: 9. března od 15.30 hodin.

ROZHOVOR

Číst, číst a číst. Platí, pokud si chceme neustále rozšiřovat naše obzory,
protože nám nestačí to, co už víme.
Vzdělávat se je třeba v každém věku.
Ostatně o přínosu čtení knih hovoří nejedna vědecká studie. Mezi ty
šťastné, kteří doslova a do písmene
žijí v obklopení knih, patří také Petra
Šimonová. S vedoucí obvodu knihovnických služeb III nahlédneme do
pestrého světa knih mimo jiné z toho
důvodu, že v březnu probíhá řada
akcí, které propagují a podporují
četbu. Rovněž jsme se však zastavili
v jednotlivých pobočkách Knihovny
města Ostravy na Jihu a zároveň jsme
se věnovali jednomu z velmi diskutovaných témat v této oblasti, a to
elektronickým knihám.

S LÁSKOU KE KNIHÁM
»»

Vybavíte si první knížku, kterou jste
četla?
První knížku si nevybavím, ale četla jsem
už v raném dětství. Jistě to tedy byla knížka pohádková. Čtení mě fascinovalo. Veřejná knihovna pro mě byl dům plný příběhů
i vědomostí. Navždy mi učaroval. Byla jsem
uchvácena nepřeberným množstvím titulů,
které jsem si mohla vypůjčit domů a číst.
Čtenářský průkaz jsem opatrovala jako oko
v hlavě a knihovnice pro mě byly celebrity.
»» Co čtete aktuálně?
Bohužel časy, kdy jsem přečetla dvě i tři
knihy týdně, jsou dávno pryč. Věřím ovšem,
že se jednou zase vrátí. Momentálně mám
rozečtenou knihu Mazl Tov, autobiografické

Foto: Knihovna města Ostravy

vyprávění belgické novinářky Margot Vanderstraetenové o letech, kdy jako studentka vypomáhala s výukou dětí v ortodoxní
židovské rodině. Preferuji příběhy, které zachycují realitu. Neutíkám do nadpřirozených
světů. Stejně jako obsah díla je pro mě důležitá i jazyková výstavba.
»» Souhlasíte, že se stáváme knihami, které čteme?
Jsou senzační knihy, které nás dokážou
natolik vtáhnout do děje, že se můžeme na
chvíli stát jeho součástí. Děj pak prožíváme
stejně intenzivně jako samotná literární postava. V tom je kouzlo čtení. A věřím, že to,
co čteme, formuje naši osobnost.
»» V čem vidíte zásadní nevýhodu toho,
že v současnosti čteme spíše různé strohé výlevy či vyjádření na sociálních sítích
a podobně?
Takové čtení není z mého pohledu moc
přínosné. Nekultivuje, nerozvíjí kritické myšlení. Většina pisatelů i čtenářů těchto textů
si chce jen potvrdit už dříve vytvořený vlastní názor a pod rouškou anonymity mnohdy
nevybíravým způsobem přesvědčit svět
o vlastní pravdě. Čtenářům na sítích hrozí,
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že snadno uvěří dezinformacím, nechají se
ovlivnit a zmanipulovat. Přitom internet je
bezednou studnicí hodnotných informací.
Jde jen o to umět najít kvalitní zdroje.
»» Čím to je, že chceme číst stále kratší
a méně náročné texty, které jsou pro nás
z dlouhodobého hlediska neefektivní?
Je to vývoj. Žijeme v době nejmasivnější informační exploze. Informace se na nás
valí ze všech stran, a protože jsme tvorové
společenští a zvídaví, máme tendenci vědět
o všem, co se kde odehrává. Není pak v našich silách číst plné texty, nutí nás to přeskakovat mezi tématy a zrychleně proklikávat
titulky, aby nám něco neuniklo.
»» Co děláte v knihovně pro to, aby se situace zlepšila?
Odhalujeme výhody i krásy čtení knih.
Nejlépe se nám to daří u dětí a mladých, a to
díky výborné spolupráci s místními školami.
Motivujeme také děti ke čtení v rámci různých programů. Prostřednictvím dárkových
sad, které jsou předávány mimo jiné i v rámci vítání občánků na radnici Ostravy-Jihu,
zveme novopečené rodiče k nám do knihovny. Daří se nám díky tomu oslovit i ty rodiče,

M

ROZHOVOR

kteří nejsou našimi čtenáři. Poradíme jim,
Pobočka Závodní v Hrabůvce je jedinečjak v dětech pěstovat kladný vztah ke čtení
ná svou úzkou a mimořádnou spoluprací
a co jim mohou číst už od narození.
se Základní školou U Haldy. Netradiční for»» V čem vidíte zásadní rozdíly mezi ná- mou jsou zde žáci se specifickými vzděvštěvníkem knihovny dnes a třeba před
lávacími potřebami vedeni ke čtenářství.
pětadvaceti lety?
Nejmenší knihovnou na Jihu je pobočka GuV možnostech, které má. Díky automatirťjevova v Zábřehu. Řadu let pro ni hledáme
zaci knihoven, která v České republice provětší a přístupnější prostory, abychom mohli
bíhala od 90. let minulého století, jsou nyní
rozšířit služby knihovny v této lokalitě také
výpůjční služby pro čtenáře mnohonásobně
pro dospělé čtenáře.
komfortnější. Dostupnost titulů zjistí čtenář
»» Určitě vás potěšilo, že už brzy bude
v online katalogu. Vypůjčené knihy, o které
v provozu také pobočka V Zálomu. Je
má zájem, si může ve
tomu tak?
svém čtenářském kontu
O vybudování poboč„To, co čteme, formuje
sám rezervovat, volné
ky V Zálomu jsme začali
naši osobnost. Čtenářům
tituly si může nechat
jednat už v roce 2011,
na sítích hrozí, že snadno
odložit. Čtenáři Knihovkdy jsem nastoupila do
ny města Ostravy (KMO)
funkce vedoucí obvodu.
uvěří dezinformacím, nemají od minulého roku
Je to takové vymodlené
chají se ovlivnit a zmanimožnost půjčovat si také
dítě. V současné době
pulovat.“
e-knihy. A letos spustíuž probíhá vybavování
me online registrace.
interiéru nábytkem. Vel»» Myslíte si, že je přínosné číst knihy mi mě těší zájem čtenářů, kteří se stále více
v elektronické podobě?
doptávají, kdy bude zahájen provoz. Věřím,
Výhodou e-čtení je dostupnost. Knížky
že ještě pár měsíců všichni vydržíme a nejlze stáhnout odkudkoli a kdykoli. Elektronicpozději koncem jara se v knihovně sejdeme.
ké knihy se nepronesou, což čtenáři ocení
»» Je něco, co vám na práci knihovnice
zejména na cestách. Možnost upravit si vechybí?
likost písma pak uvítají ti, kterým neslouží
Nejsem už v přímých službách. Vedu
dobře zrak. V současnosti nabízíme k vykolektiv pětadvaceti knihovnic a dvou knipůjčení zdarma přes 10 tisíc e-knih, mezi
hovníků. Oni jsou alfou a omegou veškerého
kterými nechybí nejnovější bestsellery ani
dění v knihovnách. Mou pracovní náplň tvoří
ověřená klasika.
management, administrativa, personalisti»» Co si slibujete od akce Březen – měsíc ka… Za výsledky činnosti poboček obvodu
čtenářů?
zodpovídám ředitelce KMO. Jsem na své
Březen býval měsícem knihy, pak také
pozici spokojená. S láskou však vzpomínám
měsícem internetu. Od roku 2009 je pozorna časy za pultem. Chybí mi osobní a pravinost orientována na čtenáře. Cílem celostátdelný kontakt se čtenáři.
ní akce je podpora čtenářské gramotnosti,
propagace knihoven a získávání nových
čtenářů. V KMO se tradičně zaměřujeme na
začínající čtenáře. Pro dospělé pořádáme
například takzvané „šťastné hodinky“, kdy
mohou získat roční registraci do knihovny
zdarma.
»» Na Jihu aktuálně fungují čtyři pobočky
KMO. Jak si vedou ve srovnání s jinými pobočkami v Ostravě?
Naše obvodní knihovna na ulici Dr.
Martínka je nejvytíženější pobočkou s nejbohatším fondem v KMO. Stojí totiž na ideálním místě. Bohužel nedisponuje prostory,
jaké by si množství čtenářů, které ji navštěvuje, zasloužilo. Také pobočka ve Výškovicích na ulici 29. dubna patří k nejnavštěvovanějším v rámci KMO. Zde máme kromě
půjčoven i přednáškový sál a samostatnou
místnost pro rodiče s nejmenšími dětmi
i teen zónu.
»» A pokud se týká poboček na ulicích Závodní a Gurťjevova?
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»»

Co děláte pro to, aby vaši kolegové byli
stále lepší pracovníci a do práce se těšili?
Naslouchám jim, podporuji je, vedeme
motivační pohovory. Mnohé věci řeším i intuitivně. A musím přiznat, že snad neznám
knihovníka, který by se do práce netěšil.
Požadavky na knihovníky se stále zvyšují,
takže tohle je opravdu práce, která musí lidi
bavit.
»» Co nového jste se v poslední době naučila?
V knihovně se člověk učí neustále novým
věcem. Co jsem se nenaučila, je hospodařit
efektivně s časem. Ten je pro mě nedostatkovým zbožím v práci i v osobním životě.
»» Jak vidíte budoucnost knihy?
Budoucnost knihy i knihoven vidím optimisticky.
»» Můžete konkretizovat?
Knihu nevytlačil ani internet. Knihovny
nezaniknou, transformují se. Jsou to vzdělávací, kulturní i komunitní centra. Jsou také
místy prevence osamělosti, obzvlášť u starších čtenářů. I naše pobočky často navštěvují senioři, kteří žijí sami. Přijdou, protože
si chtějí přečíst noviny nebo jen tak pobýt
v bezpečném a kultivovaném prostředí. Postarají se o ně vlídní pracovníci.

Foto: 2× Knihovna města Ostravy

www.ovajih.cz

Z OBVODU

UMCIRKUM PROPOJUJE UMĚNÍ A ZÁBAVU

Foto: UmCirkum

Vytvářet inspirativní prostředí, to je cíl
centra nového cirkusu UmCirkum, jehož sídlo najdeme V Zálomu 1 v Zábřehu, a to v objektu, který spravuje městský obvod.
„Naším záměrem je rozšiřovat nabídku
kulturního a volnočasového vyžití o jedinečné aktivity nového cirkusu. To zname-

ná multižánrového uměleckého směru, kde
se prolíná spousta prvků akrobacie, tance,
divadla, pantomimy, žonglérství, klauniéry
a živé hudby,“ říká umělecký ředitel centra
Václav Pokorný.
V nabídce UmCirkum figurují aktivity
jak pro dospělé, tak pro pohybově nadané

OPRAVENÉ VÝTAHY ZVYŠUJÍ
KOMFORT BYDLENÍ
Portfolio bytového fondu Ostravy-Jih
tvoří 311 bytových domů, kde se radnice stará o 88 osobních výtahů. Od roku 2019 jich
bylo v obecních domech vyměněno celkem
16 s dílčí nosností 630 až 1 125 kilogramů. Za
provedené práce zaplatila radnice celkem 26
milionů korun. „Z toho se ve třech případech
jednalo o kompletní novou výstavbu výtahů
v domech pro seniory na ulicích Odborářská
a Horní. Do té doby tam výtahy zcela chyběly,“
řekla místostarostka Markéta Langrová.
Zatím poslední tři výměny probíhají
v těchto dnech v domech na ulicích Výškovická 151 a 153 a Klegova 23. V posledním
jmenovaném domě byly práce na výměně
osobního výtahu o hmotnosti 450 kilogramů
zahájeny koncem ledna a rekonstrukce by
měla být hotova do poloviny března. Jedná se o poslední výtahovou klec v obecních
domech. Tam, kde to bylo technicky možné,
nově instalované výtahy s moderním vzhledem nabízí vyšší nosnost a tím pádem i vyšší
přepravní kapacitu.
V letošním roce plánuje radnice vyměnit
také oba výtahy v domě na ulici Lumírova 7
ve Výškovicích.

děti různého věku. U mnoha z nich přitom
hraje důležitou roli mezinárodní přesah
a spolupráce.
„V rámci projektu Scéna V4 chceme
podpořit součinnost profesionálů i amatérů
v oboru nového cirkusu a pouličního divadla v zemích Visegradské čtyřky. Navázali
jsme rovněž spolupráci s Norskými fondy,
takže se snažíme aktivně podílet na odbourávání stávajících stereotypů a předsudků
a poznávání odlišných kulturních hodnot či
tradic v širším evropském kontextu,“ upřesňuje dále V. Pokorný. Jeho pochvalná slova
míří i na výhodné zázemí centra, které tvoří
taneční sál, akrobatický sál se závěsnými
body, tělocvična pro kruhový trénink a doskoková jáma.
„K dispozici máme veškeré dostupné
cirkusové vybavení pro vzdušnou akrobacii,
jako jsou například šály, hamaky, akrobatické kruhy či strapsy, ale také pro akrobatickou přípravu. To znamená trampolínu, tatami, žíněnky a podobně,“ uzavírá umělecký
ředitel s tím, že UmCirkum stále přibírá nové
členy a pro děti mimo jiné pořádá jarní a letní příměstské kempy.
Aktuální informace lze získat na webu:
www.umcirkum.cz.

FOTOGRAFIE
V GALERII VENKU
Od 4. do 13. března se v Pekingu
konají zimní paralympijské hry. A právě v souvislosti s tímto významným
sportovním svátkem handicapovaných
sportovců se na Náměstí Ostrava-Jih
uskuteční výstava, která představí jednotlivé zimní paralympijské sporty. Fotografie bude možné v rámci Galerie
Venku zhlédnout od 7. do 20. března.

DLAŇ ŽIVOTU
Obecně prospěšná společnost
Dlaň životu připravila pro rodiče
s malými dětmi vzdělávací aktivity.
Program Masáže dětí se uskuteční
15. března od 9 do 11 hodin. Následně
30. března od 9 do 11 hodin je přichystán program Nenásilná komunikace.
Navíc v březnu začíná Kurz rozvoje
osobnosti pro matky. Více informací
se dozvíte na: www.dlanzivotu.cz
nebo pište na e-mailovou adresu:
poradna@dlanzivotu.cz.
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Z OBVODU

UKLIĎME NÁŠ JIH

V loňském roce dobrovolníci během akce Ukliďme náš Jih uklízeli v lokalitách Bělského lesa,
okolí Korýtka a cyklostezky směrem ze Zábřehu do Polanky. Během tříhodinové práce naplnili téměř 300 velkých pytlů s odpadem s celkovou váhou 4,5 tuny.
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České
republiky (a dokonce na pár místech mimo
ni). Jejím cílem je uklidit ve veřejném prostoru nepořádek a nelegálně vzniklé černé skládky. V našem městském obvodě se
do ní můžete zapojit prostřednictvím akce
Ukliďme náš Jih.
„Hlavním jarním úklidovým dnem v roce
2022 je sobota 2. dubna a my se v tento den
pustíme od 9 do 12 hodin do úklidu hned
ve dvou lokalitách v obvodu. Obdobně jako
vloni pomůžeme zbavit nepořádku Bělský
les a ruce k dílu nově přiložíme také v okolí
pramene Korýtko. Na těchto dvou místech
budou mít týmy radnice Ostravy-Jihu připraveny pytle, rukavice i drobné občerstvení
pro dobrovolníky, kteří se budou chtít přidat.

S odvozem nepořádku nám pak pomohou
lidé z Technických služeb Ostrava-Jih. Předem děkuji všem, kdo pomůže, aby byl Jih
zase o něco příjemnější místo,“ zve na akci
Ukliďme náš Jih starosta Martin Bednář.
Všechny informace k projektu, včetně toho, kdo další a kdy se do akce v našem obvodu zapojí, naleznete na webu:
uklidmecesko.cz. Tam se můžete také přihlásit jako dobrovolník ke konkrétní úklidové skupině, nebo prostě přijďte. Sraz bude
v sobotu 2. dubna od 8.45 do 9 hodin, a to
na dvou místech. V Bělském lese se dobrovolníci potkají u tramvajové smyčky na ulici
Svornosti (konečná tramvajové linky č. 11).
Naopak ti, kteří se rozhodnou pro úklid Korýtka, budou mít sraz na parkovišti nad pramenem, a to na ulici Petruškova v Zábřehu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
BYLA REKORDNÍ
V Tříkrálové sbírce se letos podařilo na
Ostravsku, v okolních městech a obcích
shromáždit částku 2 743 525 korun. Peníze pomohou pokrýt nejen místní záměry
Charity Ostrava, ale i regionální projekty
a zahraniční humanitární pomoc pořadatele sbírky Charity Česká republika. Na
Jihu se díky tříkrálovým skupinkám dobrovolných koledníků podařilo vybrat 162 620
korun, což je téměř o sedmdesát tisíc více
než loni.
Získané finance podpoří mimo jiné činnost Charitního střediska svatého Kryštofa –
– mobilního hospice, pomohou vybavit kuchyň v hospici svatého Lukáše (oba subjekty
sídlí ve Výškovicích na ulici Charvátská)
a zároveň přispějí k vybavení dětského hřiště v Charitním domě svaté Zdislavy na ulici
Kapitolní v Zábřehu.

NOVÁ PARKOVACÍ
MÍSTA

Závěrem loňského roku bylo na Dubině
vybudováno nové parkoviště se sedmnácti parkovacími místy. Jeho základem
mezi bytovými domy byla původní asfaltová plocha hřiště. Příjezd na parkoviště je z jednosměrné místní komunikace Kaminského a doplněny zde byly
chodníky i veřejné osvětlení. Za práce
radnice zaplatila necelé 2,4 milionu
korun. V obvodu je v plánu postupné
vybudování dalších devíti parkovacích
ploch.

V ÚNORU NA NÁMĚSTÍ KVETLY LOUKY A STROMY
Pastva pro oči i duši. I tak lze popsat
výstavu Ze-ze-mě, která v únoru krášlila
Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce. Její autor
Martin Fabián Rusek zde představil své obrazy na téma kvetoucích luk a stromů, které
kolemjdoucí těšily záplavou zářivých barev
a pozitivní energií.
„Snažím se malovat srdcem, abych byl
uvěřitelný. Záměrem je vyvolat u lidí pozitivitu. Nechci malovat nějaké těžké námětové
obrazy nebo nějaké depresivní obrazy. Myslím si, že lidi si spíš pověsí do bytu něco, co
jim udělá radost,” řekl ke svým dílům Martin
Fabián Rusek.
Obrazy bylo možné od 14. do 27. února
zhlédnout na solitérních oboustranných panelech v zastřešené části náměstí.
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SENIOŘI

OCENĚNÍ ZA PRÁCI PRO DRUHÉ
i za enormního nasazení. Mám
na mysli zejména naše lékaře,
sestry a další pracovníky ve zdravotnictví, kteří i v seniorském
věku podávají v dnešní době
obdivuhodné výkony,“ řekl Josef Juřeník, který pořádá závody
v orientačním běhu, podílí se na
chodu železničního muzea a organizuje další sportovní aktivity
pro seniory. Sám se orientačnímu běhu věnuje 34 let.
„Snažím se běhat s rozumem,
týdně tak patnáct až dvacet kilometrů, které doplňuji rychlou
chůzí,“ prozradil Josef Juřeník
s tím, že ročně zvládne pětadvacet až třicet závodů. Mezi
nimi nechybí ani mistrovství světa veteránů, které se například
loni konalo v maďarském Szé-

Foto: Jiří Juřeník

Josef Juřeník z Výškovic se
stal ostravským Seniorem roku
2021. Tradiční anketu vyhlásilo
statutární město Ostrava, přičemž nominováni mohli být
aktivní senioři starší 65 let, kteří

výjimečným způsobem přispívají ke zlepšení života společnosti.
„Ocenění mě potěšilo. Ačkoliv si myslím, že je řada dalších
osobností, které udělají spoustu
dobrého pro druhé, a to mnohdy

SOCIOPOINT RADÍ

KREATIVITA A AUTORSKÉ
ČTENÍ V KÁVIČKOVÁNÍ
V Komorním klubu na ulici
Velflíkova 8 v Hrabůvce se koná
oblíbená kulturně-společenská
akce Kávičkování.
Dne 14. března bude hlavním
tématem kreativní jarní dekorace. Zúčastnění si vyrobí jarní
dekoraci z materiálu, který obvykle bývá v domácnostech.
S lektorkou Naděždou Štýbrovou se mimo jiné bude tvořit

kesfehérváru. „Několikrát jsem
se zúčastnil i největších vícedenních závodů na světě O-Ringen,
které se konají ve Švédsku a kde
běžně startuje více než 10 tisíc
účastníků,“ uvedl vitální senior,
jenž se do našeho městského
obvodu přestěhoval v roce 1975
po absolvování vysoké školy.
I s ohledem na běžecké možnosti za nejoblíbenější místo
považuje Bělský les. „V obvodu
jsou i další hezká místa a zákoutí, například směrem na
Výškovické tůně u Odry, za obchodním centrem v Zábřehu,“
doplnil.
V některém z dalších vydání
Jižních listů si budete moci přečíst rozhovor s oceněným Josefem Juřeníkem.

Od 1. října loňského roku funguje v budově Nové radnice na
Prokešově náměstí 8 SOCIOPOINT, takzvané místo prvního
kontaktu. Zájemci tam mohou
získat různé informace, potřebné kontakty a formuláře související se sociální tematikou.
U dříve narozených byly vytipovány dvě hlavní oblasti, a to
domácí násilí a problematika
osamělosti. Nicméně na sociální
pracovníky se mohou obracet

ze zbytkového textilu a vlny.
O čtrnáct dnů později, tedy
28. března, bude na programu
autorské čtení. Anna Sýkorová, jež se narodila v roce 1951,
představí její knihu Vzpomínky
a básničky. Zároveň se bude povídat o čase, ve kterém aktuálně
žijeme.
Obě akce začnou v 10 hodin
a vstupné je 60 korun.

DŘÍVE NAROZENÍ SE PUSTILI
DO DALŠÍ VÝZVY. Vzhůru za
dalšími plaveckými rekordy.
Senioři z Jihu se opět pustili do další plavecké výzvy
Přeplavme svůj La Manche,
kterou vyhlásila organizace
SenSen. V roce 2020 zvládlo
24 seniorů uplavat téměř 66
kilometrů. Nejkratší vzdálenost z britského Doveru do
francouzského Calais je přitom 34 kilometrů.
Také sedmý ročník této plavecké štafety probíhal v bazénu Základní školy Alberta
Kučery. Kompletní výsledky
byly známy po uzávěrce tohoto vydání Jižních listů.
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všichni senioři, kteří potřebují
najít vhodnou pomoc k řešení
tíživé sociální situace.
Služby jsou poskytovány
zdarma i anonymní formou. To
znamená, že při konzultacích
není nutné uvádět jméno či
osobní údaje klienta.
V případě potřeby je možné
volat na bezplatnou telefonickou linku: 800 700 650, nebo
psát na e-mailovou adresu:
sociopoint@ostrava.cz.

SENIOŘI

GABRIEL NABÍZÍ ŘADU
SMYSLUPLNÝCH AKTIVIT
Komunitní centrum, které
funguje v Charitním středisku
Gabriel, nabízí pro dříve narozené pestrý program. Nabídka aktivit je určena každému, kdo má
chuť účastnit se kulturního, společenského a duchovního života,
nebo si chce jen popovídat.
Každý týden mohou senioři
zdarma využít celou řadu aktivit, jako jsou například kurz
práce na PC, dámský klub Živá
voda, keramická dílna, lekce cizích jazyků (angličtina, němčina, ruština), posezení u šálku

čaje či kávy, nejrůznější přednášky a besedy.
Od února figuruje v nabídce také muzikoterapie a jednou až dvakrát měsíčně jsou
organizovány zajímavé výlety
a vycházky.
Podrobné informace k centru v Charitním středisku Gabriel
a nabídce aktuálního programu zájemci najdou na webu:
ostrava.caritas.cz, sekce Komu
pomáháme – Senioři, případně
telefonních číslech: 731 131 951
nebo 737 610 758.

Foto: Jaroslav Elfmark

NA PLESE SENIORŮ ZAZPÍVÁ WALDA. Kulturní dům Akord
v Zábřehu bude 29. dubna od 15 do 20 hodin hostit ples seniorů. Jako host se představí Walda, který zazpívá nejznámější hity
Waldemara Matušky. K tanci bude hrát skupina Klasik. Bohatý
program moderují Zdeněk Kačor a Šárka Zubková. Záštitu nad
plesem, který se koná za finanční podpory městského obvodu
Ostrava-Jih, převzali starosta Martin Bednář a místostarostové
Dagmar Hrabovská, Hana Tichánková, Jan Dohnal a Zdeněk
Hűbner.

KVÍZ OTESTUJE ZNALOSTI
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje organizuje
jarní kvíz pro seniory. Ten se
uskuteční 27. dubna od 13 hodin v hotelu Pod Hůrkou v Háji
ve Slezsku. Obsahem soutěže
jsou všeobecné znalosti z různých tematických okruhů, jako

Foto: Charita Ostrava

PODANÉ RUCE HLEDAJÍ POSILU
Společnost Podané ruce
poskytuje osobní asistenci v domácnostech lidí, kteří
potřebují pomoc s běžnými
denními činnostmi. Jedná se
také o seniory se sníženou
soběstačností. Aktuálně v této
organizaci hledají osobního
asistenta nebo asistentku pro
lidi s postižením a seniory.

Vítány jsou osoby komunikativní, zodpovědné a vnímavé
k potřebám klientů. Požadována je samostatnost v terénu
a týmovost v rámci kolektivu.
Zájemci mohou své nabídky
zasílat na e-mailovou adresu:
prace@podaneruce.eu. Více informací o aktivitách společnosti
je na webu: www.podaneruce.eu.

BESEDY NA RŮZNÉ TÉMA
Městská policie Ostrava organizuje preventivní besedy pro
seniory. V současnosti je možné si vybrat z různých témat,
a to Bezpečně doma a na ulici,

JUBILANTI ÚNOR
Božena Laryšová .   .   .   .   .   .   .  100 let
Zdeňka Janšová  .   .   .   .   .   .   .   . 98 let
Oldřich Čajka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93 let
Ladislav Janáček .   .   .   .   .   .   .   .  92 let
Bohumír Budík .   .   .   .   .   .   .   .   .  90 let
Ludmila Tichavská .   .   .   .   .   .   . 90 let
Jan Černek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Alžběta Průchová  .  .  .  .  .  .  .  . 90 let
Ludmila Motlochová .  .  .  .  .  .  . 85 let
Richard Babič  .   .   .   .   .   .   .   .   . 85 let
Zdeňka Pelantová .  .  .  .  .  .  .  . 85 let

například cizí slova, český jazyk, světové osobnosti, české
filmové pohádky atd. Zúčastnit
se mohou tříčlenná družstva
organizací a klubů seniorů. Přihlášky lze zasílat do 10. dubna na e-mailovou adresu:
aktivity-krs@ms-seniors.cz.

Šmejdi a podvodná jednání,
Bezpečně na internetu či Mimořádné události. V případě zájmu
lze psát na e-mailovou adresu:
info@mpostrava.cz.

Všichni se chtějí dožít vysokého věku,
nikdo však nechce být starý.
— Ruediger Dahlke
Anna Drobotová  .   .   .   .   .   .   .   . 
Ján Draĺ .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Ludvík Cholevík .  .  .  .  .  .  .  .  .
Jarmila Koryčanská .   .   .   .   .   .   . 
Svatomír Vašut .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Irena Sokolová .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Mária Louštilová .   .   .   .   .   .   .   .
Vlastimil Přivřel  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Olga Premusová  .   .   .   .   .   .   .   . 
Hana Veličková .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Magdalena Benetková  .  .  .  .  .  .
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85 let
80 let
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80 let
80 let
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80 let
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Ágnes Wiejová .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Martin Buržák  .   .   .   .   .   .   .   .   .
Karla Pavlisková  .   .   .   .   .   .   .   .
Jiřina Kadlčíková .   .   .   .   .   .   .   . 
Zdeňka Vrbová .   .   .   .   .   .   .   .   . 
Alenka Mužíková .   .   .   .   .   .   .   . 
Adela Nekolová .  .  .  .  .  .  .  .  .
Marie Sedláčková .   .   .   .   .   .   .   . 
Lumír Supík .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Zdenka Matějová .   .   .   .   .   .   .   . 
Květoslava Dermeková .   .   .   .   .

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
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KNIHOVNY A ČÍTÁRNY V DĚJINÁCH JIHU

V aktuálním vydání Jižních listů se line téma knih a knihoven. Ideální příležitost si připomenout minulost knihovnictví
na Jihu. Počátky knihoven v našem obvodu sahají až do 90. let 19. století, kdy docházelo ke vzniku prvních čtenářských
spolků. Po vzniku Československa začal platit zákon, jenž obcím nařizoval zřídit obecní knihovny. Posledních sto let tak
mohou obyvatelé jižní části Ostravy chodit do veřejných půjčoven knih, které náleží k základní občanské vybavenosti.

DUŠEVNÍ A SPOLEČENSKÝ ROZVOJ

Nově pořízený nábytek, pečlivě opatrovaný knižní fond, veškerá
agenda o čtenářích a jejich výpůjčkách – to vše bylo ponecháno bez
kontroly několik dní.
Půjčování bylo znemožněno a knihovna do vyřešení situace
několik měsíců nemohla plnit svou funkci. Sál a domovnický byt
v domě na ulici Velflíkova byl od 1. prosince 1939 pronajat místní
skupině NSDAP. Od stejného dne měla česká knihovna své oficiální
sídlo ve sklepení školy u pošty.
Po 2. světové válce se česká knihovna vrátila do svých původních
prostor (července 1945), kde setrvala až do roku 1959, kdy objekt
začal využívat obvodní národní výbor. V sále původní knihovny byla
vybudována obřadní síň. Knihovní pobočka byla nově umístěna v nehostinném vlhkém prostředí na ulici Místecká v někdejším Sedláčkově
hostinci. Knihovna se – již podruhé – do sálu v 1. patře vrátila v roce
1965. Setrvala zde až do 22. července 2004, kdy byla uzavřena před
generální rekonstrukcí objektu. Knihy byly následně uloženy do bývalého krytu civilní obrany v ZŠ Bohumíra Dvorského, Ostrava-Bělský
Les. Dne 29. září 2006 byl dům, v němž sídlila knihovna, slavnostně
otevřen po rozsáhlé rekonstrukci jako kulturní zařízení, od roku 2008
nazývané jako Komorní klub. Po rekonstrukci domu na adrese Závodní č. o. 47 byla 28. prosince v objektu někdejší mateřské školy otevřena nová pobočka, která nahradila původní na ulici Velflíkova.

Počátky knihovnictví v Hrabůvce sahají do závěru 19. století.
V roce 1892 vznikl v obci Čtenářský spolek v Malé Hrabové, jehož
účelem bylo „pěstovati duševní a společenský rozvoj členů spolkových, jakož i obyvatelstva okresu moravsko-ostravského.“ Spolek
jmenovaného účelu dosahoval čtením, předčítáním, odebíráním
knih a časopisů, rozhovory, zábavami, divadelními představeními
a výlety. Již v roce 1892 bylo ve spolku zapsáno 58 členů, a v jeho
čele stál starosta Jan Golat. Knihy byly do spolkové knihovny pořizovány svépomocí samotnými členy spolku. Pro své členy pořádal spolek nejčastěji programy ze čtené literatury, zábavné večírky
a taneční zábavy. Od roku 1910 činnost členů stagnovala, v roce 1912
přestali čtenáři vyvíjet činnost a až v roce 1915 spolek oficiálně zanikl.

VYDÁNÍ ENCYKLOPEDIE BRITANNICA
V roce 1975 byla otevřena nová moderní knihovna v Osvětové besedě na ulici Dr. Martínka (nyní objekt K-Trio). V době svého vzniku
se řadila mezi vůbec nejmodernější ostravské půjčovny knih. Ještě
před otevřením knihovny existovala menší knihovna v prostorách
základní školy na ulici Krestova, která posloužila jako základ knižního
fondu pro novou veřejnou knihovnu.
Knihovna je v prostorách kulturního zařízení dodnes, ačkoliv již
dávno zaniklo hudební oddělení se studovnou a s čítárnou. Roku
1999 byla pobočka zapojena jako jedna z prvních do procesu automatizace, načež získala elektronický katalog a také připojení k internetu. V roce 2001 se knihovna chlubila kompletním vydáním encyklopedie Britannica a také kompletní sbírkou zákonů od roku 1969.
V červnu 2002 bylo kulturní středisko uzavřeno kvůli rozsáhlé
rekonstrukci a knihovna byla přechodně přestěhována do náhradních prostor. Přes 5 000 čtenářů muselo čekat na dokončení rekonstrukčních prací. Dne 15. dubna 2004 byl opravený kulturní dům
K-Trio otevřen a s ním i knihovna. V přízemí kulturního domu se
nachází půjčovna pro dospělé a sklad, v patře pak dětské oddělení.

Foto: soukromá sbírka Zdeňka Wludyky

Stará Místecká silnice v Hrabůvce; vlevo budova se spolkovou místností Čtenářského spolku; počátek 20. století

ROZHODOVAL NOVÝ ZÁKON
Podle nového zákona o obecních knihovnách (1919) byla v Hrabůvce koncem roku 1920 zřízena obecní knihovna. Obecní výbor
jmenoval knihovní radu a 16. ledna 1921 do knihovny zavítali první
čtenáři. Knihovna měla být umístěna ve školní budově u kostela, a to
vedle obecní kanceláře. První knižní fond vznikl spojením dosavadních knihoven Sokola (284 vázaných, 6 nevázaných knih), Čtenářské
besedy (198) a Dělnické knihovny (150, celkem 632 kusů). V této podobě půjčovna fungovala do roku 1927.

Z JUBILEJNÍ KOLONIE DO SUTERÉNU
Právě v roce 1927 byla dokončena výstavba reprezentativní budovy knihovny a čítárny v areálu Jubilejní kolonie, která v současnosti
slouží potřebám Komorního klubu. Roku 1932 se nacházelo v knihovně 2 653 knih, které si půjčovalo 347 čtenářů. Celkový počet výpůjček
ročně činil 16 703. V čítárně bylo k dispozici 714 novin a časopisů.
Po vzniku protektorátu Čechy a Morava byla česká knihovna
z domu vystěhována. Dopoledne 12. dubna 1939 oznámil neznámý
muž rodičům místní knihovnice, že knihovna bude okamžitě vyklizena. Než však mohlo město podniknout kroky k přestěhování
svého majetku do odpovídajícího prostoru, byla knihovna během
následujícího dopoledne odvezena německými okupanty. Následně
bylo pátráním knihovnice a městských úředníků zjištěno, že majetek knihovny se nalézá v suterénu budovy školy u pošty v Hrabůvce.

U POČÁTKŮ BYL RASTISLAV
Počátky knihovnictví v obci Zábřeh nad Odrou jsou spjaty se Čtenářským spolkem Rastislav, k jehož založení došlo 27. prosince 1892.
Jednalo se zároveň o jeden z prvních spolků v obci. Cílem spolku bylo
„vzdělání ducha svých členů a společenská zábava; prostředky k dosažení uvedeného účelu jsou jednak čtení dobrých, tj. ani náboženství ani mravnosti neodporujících knih a časopisů, přednášky, jednak
besední zábavy vůbec jako hudba, zpěv, divadelní hry a společenské
vycházky.“ Mezi členy spolku bychom našli tehdejší intelektuální elitu
obce: faráře Františka Šerého, nadučitele Richarda Sedliského, kooperátora Ignáce Spurného či starostu Františka Hrabovského.
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V roce 1893 měl spolek přes šedesát členů, kteří se scházeli ponejvíce v hostinci Petra Jurečky na dnešní Starobělské ulici. Členové
spolku budovali společnou knihovnu, která byla tvořena nejen knihami, ale také časopisy. Činnost Rastislava byla ukončena v roce 1904
a až po osmi letech byl spolek vymazán ze spolkového rejstříku.
Jen o něco mladší byl čtenářský spolek Dělnická beseda Ratolest,
jenž se ustavil 8. července 1893. Po ustavení se do spolku zapsalo 27
členů. Spolek se zaměřoval na přednáškovou a vzdělávací činnost
a pořádal též čtenářské večery. V roce 1898 se spolek přestěhoval do
sousedních Vítkovic, načež ihned zanikl.
Posledním podobně orientovaným seskupením byl Všeobecný
občanský čtenářský dům, který vznikl 10. října 1909. Účelem spolku bylo šířit vzdělanost mezi místními obyvateli a také si sdružení
kladlo za cíl vybudovat spolkový objekt pro své akce, v němž by se
nacházela také restaurace a kavárna. Spolek však již po roce přestal
vyvíjet činnost a roku 1912 byl vymazán ze spolkového rejstříku.
V obci existovaly ale i další spolkové knihovny – Občanské besedy, místního odboru Národní jednoty a Sboru dobrovolných hasičů.
Právě knižní fond Občanské besedy a Národní jednoty převzala v letech 1913 a 1922 do své správy sama obec Zábřeh nad Odrou, čímž
došlo ke vzniku první veřejné knihovny.

vým knihovnám veřejná instituce, která od roku 1923 nabízela 640
knižních svazků v nové budově hasičské zbrojnice č. p. 643 na ulici
Varšavská. Výzdoba fasády na budově jasně svědčí dodnes o tom,
že zde skutečně fungovala knihovna.

ČERNÍ BARONI PUTOVALI DO SKLEPA
V únoru 1959 byla v rámci otevření kulturního domu NHKG na
nynějším náměstí SNP zpřístupněna nová knihovna. Do té doby fungovala na sídlišti zvaném tehdy Stalingrad menší knihovní pobočka
v bloku č. 12 v Pavlovově ulici (Místní lidová knihovna).
Nová knihovna byla situována v prvním patře kulturního domu
a zpočátku byla přístupná jen dva dny v týdnu (středa a čtvrtek od
14 do 18 hodin). Již v roce 1961 byla knihovna sloučena s pobočkou
Místní lidové knihovny na Pavlovově ulici. Fond knihovny nově čítal 18
840 svazků, z čehož bylo 3 482 knih politické literatury, 221 odborných
knih, 3481 knih pro děti a 9 666 kusů beletrie. V roce 1968 knihovna nabízela již 40 000 knih, čímž se zařadila mezi nejlépe vybavené
v Ostravě. Některé z nich byly v roce 1969 vyčleněny jako takzvaně
akční a byla svázány do balíku a uschovány do sklepení kulturního
domu – Černí baroni, knihy od Jaroslava Foglara a podobně.
Knihovna začala po roce 1989 upadat a Nová huť již o její další provoz neměla zájem. Zařízení se nepodařilo začlenit do rámce
Knihovny města Ostravy a k 30. dubnu 1997 byla jeho činnost ukončena. Již od ledna téhož roku probíhal rozprodej knižního fondu. Podařilo se prodat 80 procent knih.

OD ROZLETU K URALU
Obchodní dům Rozlet s restaurací Kotva nabízel od přelomu 60.
a 70. let také celou řadu služeb. Nechyběla ani pobočka knihovny
umístěná v prvním patře dolní části objektu. Pobočka sestávala
z oddělení pro dospělé a pro děti a ze skladu knih. V 80. letech navštěvovalo půjčovnu okolo 2 000 čtenářů. Knihovna zde setrvala do
počátku 90. let, kdy byla po privatizaci střediska zrušena. V první
polovině 80. let byla otevřena také knihovna v právě dokončeném
obchodním středisku Ural na ulici Jugoslávská. Navštěvovalo ji okolo
1 500 čtenářů, ale i tato pobočka byla na počátku 90. let zrušena.

Foto: Knihovna města Ostravy

Místní lidová knihovna v bývalém hostinci U Marků; 70. léta 20. století

POBOČKA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

VZOR PRO PŘEDSTAVITELE Z RŮZNÝCH OBCÍ

Až do roku 1991 působila další půjčovna knih také v ulici Volgogradská, která byla zrušena v rámci ekonomických opatření. V roce
1996 ji nahradila stejně jako pobočku v Kotvě nová knihovna situovaná v objektu Domu dětí a mládeže na Gurťjevově ulici. Vzhledem
ke svému umístění slouží pouze jako pobočka pro děti a mládež.

O stavbě samostatné knihovny uvažovali představitelé Zábřehu již
v roce 1912, ale nakonec byla realizována formou přístavby obecné
školy na ulici Dolní až v roce 1923 podle projektu Moravsko-slezské
stavební společnosti Navrátil a Gajovský. Součástí přístavby byla tělocvična, nad níž se nacházela knihovna, čítárna a přednáškový sál, který sloužil také potřebám školy a místních spolků. Zábřežská knihovna
byla dávána za vzorný příklad, jak má vypadat moderní knihovna,
a jezdili se do ní dívat představitelé obcí ze širého okolí. Již v letech
1926/1927 navštívilo knihovnu 8 215 čtenářů a vypůjčeno bylo 17 430
knih. V roce 1950 knihovna disponovala 8 000 knihami, evidovala
500 čtenářů, kteří uskutečnili přes 25 000 výpůjček. Ani tato čísla ale
nezabránila tomu, aby byla knihovna roku 1951 přestěhována, ačkoliv
se proti přemístění postavily významné osobnosti a členové knihovní rady Veřejné knihovny města Ostravy. Knihovna našla nové místo
v někdejších prostorách nechvalně známého hostince U Marků č. p.
146, který bychom v současnosti hledali na ulici Ruská (přesněji v klínu mezi Ruskou a Syllabovou ulicí). Setrvala zde do počátku 80. let,
načež se přestěhovala do střediska Ural na ulici Jugoslávská (viz dále).

ZCHÁTRALÝ STAV ZNAMENAL PŘESTĚHOVÁNÍ
První výškovická knihovna byla otevřena roku 1983 v souvislosti s otevřením obchodního a kulturního domu Odra v sídlišti Nové
Výškovice. Knihovna původně zabírala celé přízemí kulturního domu
a skládala se z velkých oddělení pro dospělé a pro děti, která byla
oddělena vstupním foyer. Původně zde nechyběly ani studovna
a sklad. V roce 2001 byla půjčovna připojena k internetu. Před deseti lety se pobočka musela pro zchátralý stav budovy přestěhovat
ze svých původních prostor. Nové místo našla v budově bývalé základní školy na ulici 29. dubna. Slavnostně byla otevřena 7. září 2012
a tvoří ji oddělení pro dospělé a děti.
Petr Lexa Přendík
Máte nějaké fotografie či vzpomínky na knihovny v našem obvodu? Podělte se o ně s námi na e-mailové adrese:
petr.prendik@ovajih.cz.

POSLOUŽILA I HASIČSKÁ ZBROJNICE
Dodejme, že součástí Zábřehu byly až do 60. let 20. století
také Hulváky. I v této mladé osadě vznikla díky několika spolko-
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ADRA ZAPOJILA REKORDNÍ POČET DOBROVOLNÍKŮ

Foto: ADRA Ostrava

I díky finanční podpoře
městského obvodu Ostravy-Jih
zapojilo Dobrovolnické centrum
ADRA v minulém roce rekordní
počet dobrovolníků. Za třináctiletou existenci této organizace,
která působí v Ostravě již od
roku 2008, se jí podařilo v minulém roce vyslat k potřebným
652 dobrovolníků. Jde o historicky nejvyšší počet dobrovolníků ADRA nejenom v Ostravě,
ale také v rámci všech dobrovolnických center ADRA, která
působí v 15 městech napříč celou Českou republikou.

„Máme obrovskou radost.
I přes všechna opatření, která
komplikovala našim dobrovolníkům docházet do zdravotnických a sociálních zařízení, jsme
v minulém roce dosáhli historického rekordu v počtu 652
dobrovolníků. Za tímto číslem
se skrývá neuvěřitelných 10 788
dobrovolnických hodin strávených s lidmi, kteří strádají po sociální či zdravotní stránce nebo
trpí osaměním. Za každou ze
4 881 návštěv můžeme najít konkrétní příběh vzájemného porozumění, přátelství či obyčejného

Dobrovolníci ADRA docházeli v městském obvodu Ostrava-Jih loni do těchto přijímajících organizací a domácností:
»» Domov Korýtko, Petruškova 2963/6, Ostrava-Zábřeh;
»» Domov Čujkovova, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh;
»» Centrum sociálních služeb Domus, Patrice Lumumby
2608/66, Ostrava-Zábřeh;
»» Mobilní hospic Ondrášek, Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh;
»» Dětské centrum Domeček, Jedličkova 5, Ostrava-Zábřeh;
»» 24 domácností seniorů;
»» 3 domácnosti osob se zdravotním postižením a rodin
s dvojčaty a vícerčaty;
»» 10 pěstounských rodin.
Celkově se zapojilo 76 dobrovolníků, kteří věnovali potřebným 2346,75 hodin svého volného času během 991 návštěv.

BEZPLATNÉ SEMINÁŘE
Zajímá vás tematika pečovatelství? Chcete se v této oblasti
nadále vzdělávat a rozvíjet své
znalosti a vědomosti?
Díky Sociální akademii BN se
sídlem na ulici Tovární 11 a projektu Podporujeme hrdinství,
které není vidět III se můžete
zúčastnit bezplatných seminářů
zaměřených na různá témata.
Sociálně-právní oblast je na
programu ve dvou termínech,
a to 19. března a 9. dubna. Dále
jsou pro zájemce připraveny
třídenní semináře na téma relaxace (1. až 3. dubna a 22. až 24.
dubna) a psychologie a psychické kondice pečujících, včetně

hojně diskutovaného tématu
– prevence sociální izolace (18.
až 20. března a 8. až 10. dubna).
U třídenních akcí je možné využít bezplatné hlídání dětí či opečovávaných osob.
Kurzy budou probíhat od
8.30 od 15 hodin v kulturním
domě K-TRIO v Hrabůvce a po
celou dobu je poskytnuto občerstvení zdarma. Po absolvování semináře získá účastník
osvědčení.
Více informací a online
přihláška je k dispozici na:
www.sabn.cz, případné dotazy
lze zasílat na e-mailovou adresu: info@sabn.cz.

lidství, kdy člověk nemyslí jenom
na své vlastní zájmy, ale i na dobro jiných,“ říká Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického
centra ADRA Ostrava.
Dobrovolníci ADRA v Ostravě pomáhají bez nároku na
odměnu seniorům, dětem, lidem se zdravotním i mentálním
postižením, ale i nemocným
a umírajícím. Právě široká paleta dobrovolnických programů,
které umožňují dobrovolníkům
pomáhat ve všech etapách lidského života, dělá tuto dobrovolnickou organizaci unikání.
Více informací o Dobrovolnickém centru ADRA Ostrava,
a to včetně jejich charitativních
obchodů, se dozvíte na webu:
adraostrava.cz.

ŠETŘENÍ ZJIŠŤUJE PODMÍNKY
V DOMÁCNOSTECH

100|50|0|0
Pantone 300

10|100|100|15
Pantone 1805

Český statistický úřad letos organizuje výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice
pod názvem Životní podmínky
2022. Šetření bude probíhat do
12. června, přičemž jeho smyslem je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální
a ekonomické situaci obyvatel
v 34 evropských zemích.
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Zjišťování se uskuteční na území celé České republiky v 11 473
domácnostech, z nichž se 6 723
do projektu zapojilo už v předchozích letech.
Všechny zvolené domácnosti
byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Dotazy týkající se tohoto tématu zodpoví Eva Kramolišová z Krajské správy
Českého statistického úřadu,
kterou lze kontaktovat na telefonním čísle: 732 457 135
nebo
e-mailové
adrese:
eva.kramolisova@czso.cz.

VOLNÝ ČAS
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Řešení úloh z minulého čísla
Křížovka:
KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Sudoku:
281934675 = JEN VÁŽILA
Přesmyčky: STUDÉNKA, VELKÉ HERALTICE, ŠILHEŘOVICE, STARÁ VES
Řešení: ARBORETUM
NAD ONDŘEJNICÍ, NOVÝ JIČÍN, MELČ, NEPLACHOVICE,
VELKÉ HOŠTICE, STĚBOŘICE, NOVÁ HORKA
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DIÁŘ

KULTURNÍ JARO PROVONÍ INSPIRACE I HUMOR
Kultura Jih nelenila a připravila širokou
paletu zajímavých akcí a aktivit nejen pro
nadcházející jarní období.
V březnu v kulturním domě K-TRIO poprvé uvedeme jedinečnou akci Raven Talk,
kterou si rozhodně nemůžete nechat ujít!
Můžete se těšit na sérii přednášek na aktuální témata rezonující společností. Témata,
která by neměl opomenout nikdo z nás. Inspirujte se, a třeba se i vám podaří díky tomu
aspoň trochu změnit svůj život k lepšímu.
Den žen oslavíme opravdu stylově!
Máme tady další premiéru, tentokrát prvního dámského klubu na Jihu. Dámský klub
Anny Kührové je plný proměn, zajímavých

KULTURNÍ DŮM K-TRIO
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 739
107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

SPOLEČENSKÉ AKCE
5. 3. od 15 hodin
RAVEN TALK
Série unikátních přednášek zaměřených na nejaktuálnější témata, jako jsou například zdraví, životní styl, pohyb, ekologické otázky, osobní rozvoj,
nebo také finanční gramotnost. Vstupné 150 Kč
(Akce 1+1 ZDARMA), 75 Kč Kool Senior / studenti.
9. 3. od 19 hodin
HYPNOTIZÉR JAKUB KROULÍK
Hypnóza – umění, které udivuje po staletí! Moderní
hypnotizér ve viktoriánském obleku džentlmena Jakub Kroulík předvede, jak vypadá změněný stav vědomí. Součástí akce bude též autogramiáda k nové
knize Hypnóza, její moc a síla. Vstupné 200 Kč.
20. 3. od 17 hodin
JOSEFSKÁ ZÁBAVA
Živá hudba, pro příznivce společenského tance
se skupinou Domino. Můžete se těšit na tombolu. V ceně vstupného je welcome drink! Vstupné
100 Kč / 85 Kč Kool Senior.

informací, sdílení, zábavy a je určen všem
ženám (nejen z Jihu), které o sebe rády pečují, mají smysl pro humor a život je zkrátka
baví. Také Kino Luna si pro ženy připravilo
dárek v podobě promítání filmu Srdce na
dlani za výhodných 70 Kč.
Na jaro je třeba se pořádně nachystat.
Pokud si potřebujete provětrat šatník, tak
rozhodně musíte dorazit na módní přehlídku / swap s vizážistkou, kde se dozvíte řadu
užitečných rad ohledně vhodného a vkusného oblékání, ale také odlehčíte svému šatníku o nepotřebné kousky! Ty můžete nosit
od 15. 3. do kulturního domu K-TRIO, čímž
dáte nepotřebnému šatstvu druhý život.

Také jste vždycky toužili umět upéct perníčky, které budou nejen chutné, ale také
lákavé na pohled? Díky kurzu Jarní kouzlo
a vůně perníků si ve třech lekcích osvojíte
všechny fígle zkušené cukrářky.
Pokud si chcete zpříjemnit jarní dny, pak
se zastavte v Café Luna na speciální jarní
nabídku!
Více o programu a novinkách na internetových stránkách: www.kulturajih.cz.

Šest lekcí. Rozvíjejte základy samostatné práce
s počítačem. Vedoucí: Radka Krčová. Vstupné
900 Kč / 450 Kč Kool Senior.
21. 3.–4. 4. od 16 hodin
JARNÍ KOUZLO A VŮNĚ PERNÍKŮ I.–III.
Třídílný kurz zdobení jarních perníků s odbornicí
na pečení a zdobení perníků Danielou Ostrákovou,
která přítomné provede voňavým světem perníků
od těsta a polevy až po pečení a zdobení 3D tvarů.
Vstupné 590 Kč / 250 Kč jednotlivý vstup.
26. 3. od 9 hodin
VESNA
Slovanská bohyně jako obraz přírodní energie,
jako symbol ročního období i jako archetyp ženy.
V tanci, cvičeních a meditaci mohou přítomní
vnímat radostnou energii. Také zazní informace
o jarních zvycích a rituálech našich předků. Lektorka: Zuzana Kaiser. Vstupné 450 Kč / 225 Kč
Kool Senior.

Otevření prvního dámského klubu na Jihu. Klub
AK bude otevírat pravidelně jedenkrát měsíčně,
pokaždé s různým programem. Vstupné 60 Kč.

GALERIE A MEZIPATRO
Březen–duben
POHODA V HAMACE
Příchozí na této výstavě zhlédnou díla, která vznikala na kurzech kresby a malby ve výtvarném
ateliéru Hamaka.
Nabízíme prostory k realizaci výstav. Informace
na tel. čísle 596 739 225.

14. 3. v 10 hodin
POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY – POKROČILÍ

Odborářská 677, Ostrava-Jih,
tel.: 603 508 452, e-mail: kulturajih@kulturajih.cz
29. 3. od 16 hodin
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA / SWAP S VIZÁŽISTKOU
Módní přehlídka a výměnný bazar (swap) nejen ze sbírky oblečení, ale také z toho, co nám
doma leží už dlouho a my nevíme co s tím.
Vstupné 60 Kč.

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

KOMORNÍ KLUB
Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, tel.: 731 472 996,
www.kulturajih.cz, FB kdktrio

1. 3. od 10 hodin
DRAČÍ PRINCEZNA (Dragevokteren, Norsko
2020)
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK. Rodinná pohádka, české znění, přístupný, 82 minut. Vstupné 50 Kč.
1. 3. od 16 hodin
JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA (ČR 2021)
CENA ČESKÉ FILMOVÉ KRITIKY – NEJLEPŠÍ
DOKUMENT. Dokument, režie: Adéla Komrzý, přístupný, 73 minut. Vstupné 100 Kč

DĚTSKÉ AKCE

VZDĚLÁVÁNÍ A KURZY

KLUBOVNA

KINO LUNA

VÝSTAVY

26. 3. od 19 hodin
PLES HITŮ
Diskotékové hity od 80. let 20. století až po současnost zahraje Zdeněk Trembač. Můžete se těšit
také na tombolu. Vstupné 200 Kč.
13. 3. od 10 hodin
ZVÍŘATKA A LOUPEŽNÍCI
Divadelní pohádka je určena pro děti od 2 do
10 let. Veselá hudební pohádka na téma známé
pohádky bratří Grimmů o statečných zvířátkách.
Pohádka je koncipována jako malý muzikál, takže
si děti rádi zazpívají s herci. Vstupné 85 Kč.

14. a 28. 3. od 10 hodin
KÁVIČKOVÁNÍ
Podrobnosti na straně 26.

5. 3. od 18 hodin
OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Účinkují: Soňa Jungová – zpěv, Roman Harok
– zpěv, Regina Bednaříková – klavír. Zazní oblíbené operetní a muzikálové melodie těchto autorů: B. Lane, E. Kálmán, A. L. Webber, K. Svoboda, J. Ježek, S. Levay, J. Styne aj.
8. 3. od 16 hodin
KLUB AK
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1. 3. od 17.45 hodin
CHYBY (ČR 2021)
CENA ČESKÉ FILMOVÉ KRITIKY – NEJLEPŠÍ HEREČKA. Romantický, režie: Jan Prušinovský, od 15
let, 99 minut. Vstupné 100 Kč.
1. 3. od 20 hodin
OKUPACE (ČR 2021)
CENA ČESKÉ FILMOVÉ KRITIKY – NEJLEPŠÍ
FILM. Drama / komedie, režie: Michal Nohejl, od
15 let, 98 minut. Vstupné 100 Kč.

DIÁŘ
2. 3. od 10 hodin
MYŠI PATŘÍ DO NEBE (ČR, Francie, Polsko,
Slovensko 2021)
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK. Animovaný / dobrodružný / komedie, české znění, přístupný, 87 minut. Vstupné 50 Kč.
2. a 3. 3. od 15.30 hodin
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 (ČR 2022)
Pohádkový, režie: Ivo Macharáček, přístupný, 100
minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
2. 3. od 18 hodin
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA (Spider-Man: No
Way Home, USA 2021)
Dobrodružný / akční / sci-fi, české znění, přístupný, 149 minut. Vstupné 130 Kč.
3.–6. 3. od 18 hodin
BATMAN (The Batman, USA 2022)
PREMIÉRA. Akční / kriminální / drama, české znění, od 12 let, 176 minut. Vstupné 130 Kč.
3. 3. od 10 hodin
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU (Paw Patrol:
The Movie, USA 2021)
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK. Animovaný / komedie,
české znění, přístupný, 88 minut. Vstupné 50 Kč.
4. 3. od 10 hodin
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK (The Boss Baby:
Family Business, USA 2021)
PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK. Animovaný / komedie,
české znění, přístupný, 100 minut. Vstupné 50 Kč.
4.–6. 3. od 15.30 hodin
HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI (Dogtanian and
the Three Muskehounds, Španělsko 2022)
PREMIÉRA. Animovaná pohádka, české znění,
přístupný, 84 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
7. 3. od 17 hodin
MIMOŔÁDNÁ UDÁLOST (ČR 2022)
Komedie, režie: Jiří Havelka, od 12 let, 102 minut.
Vstupné 140 Kč.
7. a 8. 3. od 19.30 hodin
SMRT NA NILU (Death on the Nile, USA 2020)
Kriminální / drama, české titulky, od 15 let, 127 minut. Vstupné 130 Kč.
8. 3. od 17 hodin
SRDCE NA DLANI (ČR 2022)
FILMOVÝ DÁREK K MDŽ. Komedie, režie: Martin Horský, přístupný, 91 minut. Vstupné 120 Kč,
vstupné pro ženy 70 Kč.
9. 3. od 17 hodin
MIMOŔÁDNÁ UDÁLOST (ČR 2022)
Komedie, režie: Jiří Havelka, od 12 let, 102 minut.
Vstupné 140 Kč.
9. 3. od 19.30 hodin
TRVALÁ DOVOLENÁ (Permanent Vacation,
USA 1980)
KOLEKCE „8 FILMŮ JIMA JARMUSCHE“. Drama,
české titulky, od 12 let, 75 minut. Vstupné 50 Kč.
10.–13. 3. (mimo 12. 3.) od 15.30 hodin
PROMĚNA (Turning Red, USA 2022)
PREMIÉRA. Animovaný, komedie, české znění,
přístupný, 100 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
10.–15. 3. od 17.45 a 20 hodin
BETLÉMSKÉ SVĚTLO (ČR 2022)
PREMIÉRA. Komedie, režie: Jan Svěrák, přístupný,
99 minut. Vstupné 140 Kč.
12. 3. v 9.45 a 13.45 hodin
PŘÍMÝ PŘENOS KONCERTU BTS PŘÍMO ZE SOULU
Energií nabitý koncert v Kině Luna.
16.–20. 3. od 17 hodin
BETLÉMSKÉ SVĚTLO (ČR 2022)
Komedie, režie: Jan Svěrák, přístupný, 99 minut.
Vstupné 140 Kč.
16. 3. od 19.30 hodin
PODIVNĚJŠÍ NEŽ RÁJ (Stranger Than Paradise, USA 1984)
KOLEKCE „8 FILMŮ JIMA JARMUSCHE“
Drama / komedie, české titulky, od 12 let, 89 minut. Vstupné 50 Kč.

17.–20. 3. od 19.30 hodin
VEM SI MĚ (Mary Me, USA 2022)
Romantický, české titulky, od 12 let, 112 minut.
Vstupné 140 Kč.

1.–31. 3.
CHYTNI SI SVÉ JARO
Online únikovka pro hravé čtenáře; více na www.
kmo.cz.

19. a 20. 3. od 14.30 hodin
VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD (Clifford the
Big Red Dog, USA 2022)
Komedie / rodinný, české znění, přístupný, 96 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

1.–31. 3.
ZALOŽ SI ZÁLOŽKU
Tvůrčí dílna pro děti; výroba záložky do knihy.

21. 3. v 16.30
ZÁTOPEK (ČR 2021)
CENA ČESKÉ FILMOVÉ KRITIKY – NEJLEPŠÍ HEREC. Drama / životopisný, režie: David Ondříček,
přístupný, 130 minut. Vstupné 100 Kč, senioři
60 Kč.
21. a 22. 3. od 19.30 hodin
NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ (Verdens verste
menneske, Norsko 2021)
NOMINACE NA OSCARA. Drama, české titulky,
od 12 let, 129 minut. Vstupné 100 Kč.
22. 3. od 17 hodin
TOVE (Tove, Finsko 202)
Životopisný / drama, české titulky, od 15 let, 103
minut. Vstupné 110 Kč.
23. 3. od 17 hodin
CMON CMON (C‘mon C‘mon, USA 2021)
Drama, české titulky, přístupný, 108 minut. Vstupné 100 Kč.
23. 3. od 19.30 hodin
MIMO ZÁKON (Down by Law, USA 1986)
KOLEKCE „8 FILMŮ JIMA JARMUSCHE“. Komedie / drama / kriminální, české titulky, od 12 let,
107 minut. Vstupné 50 Kč.
24.–27. 3. od 15.30 hodin
PŘÍŠERÁKOVI 2 (Happy Family 2, Něm., VB
2021)
PREMIÉRA. Animovaný / rodinný, české znění,
přístupný, 103 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
24.–27. 3. od 17.45 hodin
POSLEDNÍ ZÁVOD (ČR 2022)
PREMIÉRA. Drama, režie: Tomáš Hodan, od 12 let,
95 minut. Vstupné 120 Kč.
24.–27. 3. od 20 hodin
AMBULANCE (Ambulance, USA 2022)
PREMIÉRA. Thriller, české titulky, od 15 let, 100
minut. Vstupné 140 Kč
28.–30. 3. od 17 hodin
POSLEDNÍ ZÁVOD (ČR 2022)
Drama, režie: Tomáš Hodan, od 12 let, 95 minut.
Vstupné 120 Kč.
28. a 29. 3. od 19.30 hodin
ZTRACENÉ MĚSTO (The Lost City, USA 2021)
PREMIÉRA. Komedie / dobrodružný, české titulky, od 12 let, 105 minut. Vstupné 140 Kč.
30. 3. od 19.30 hodin
TAJUPLNÝ VLAK (Mystery Train, USA 1989)
KOLEKCE „8 FILMŮ JIMA JARMUSCHE“. Komedie / kriminální, české titulky, od 12 let, 120 minut.
Vstupné 50 Kč.
31. 3. od 17 hodin
MORBIUS (Morbius, USA 2022)
PREMIÉRA. Akční/ thriller, české znění, od 12 let,
108 minut. Vstupné 150 Kč.
31. 3. od 19.30 hodin
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ (ČR, Slovensko 2022)
PREMIÉRA. Komedie, režie: Zuzana Marianková,
od 12 let, 95 minut. Vstupné 140 Kč.
31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 – KINO NEHRAJE

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
POBOČKA VÝŠKOVICE

29. dubna 33, Ostrava-Výškovice,
tel.: 599 522 350, e-mail: vyskovice@kmo.cz
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1. 3. od 10 hodin (do 3 let)
3. 3. 16.30 hodin (od 3 do 6 let)
IVANKA RÁDA JÍ
Ivance kručí v bříšku a musí se rychle najíst. Co
všechno dobrého si asi nachystá? Pěstování
vlastní dobroty ze semínek, v rámci klubu Bělásek
pro děti a rodiče; nutná rezervace předem.
TÝDEN PRVŇÁČKŮ
7.–12. 3.
SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny; registrace pro prvňáčky zdarma.
11. 3. od 16 a 17 hodin
O LÍNÉ KNIHOVNICI
Divadelní představení nejen pro prvňáčky a jejich
rodiče.
24. 3.
ŠŤASTNÁ HODINKA
Zábavné losování o zajímavé ceny pro všechny
čtenáře; vyhrává každý.

POBOČKA DR. MARTÍNKA

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 599 522 303, e-mail: hrabuvka@kmo.cz
1.–31. 3.
POTT(E)ROVINY
Soutěž; kvíz pro všechny dětské čtenáře v tištěné
i online verzi.
TÝDEN PRVŇÁČKŮ
7.–11. 3.
UTOPENÁ PÍSMENKA
Zábavné odpoledne pro všechny prvňáčky; hrátky s písmenky a slovy.
12. 3. od 9 do 11.30 hodin
VESELÉ ŽABKY
Výtvarná dílna; výroba papírových žabiček.
19. 3. od 9 hodin
PROČ MĚL ZAJÍČEK RADOST
Interaktivní pohádka spojená s výtvarnou dílnou;
v rámci klubu Martínek pro děti předškolního
věku a jejich rodiče.

POBOČKA ZÁVODNÍ

Závodní 47, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 599 522 308, e-mail: zavodni@kmo.cz
1.– 31. 3.
JUBILEA Z JUBILEJNÍ
Literární soutěž pro mládež a dospělé. Hádejte,
kdo tento měsíc slaví jubileum?
1.–31. 3.
VE ZNAMENÍ POHÁDEK
Úniková online soutěž pro děti a mládež; více
na www.kmo.cz.
TÝDEN PRVŇÁČKŮ
7.–11. 3.
TŘI OŘÍŠKY PRO PRVŇÁČKY
Kouzelné úkoly pro prvňáčky.
23. 3. od 16 do 19 hodin
HRAJEME DESKOVKY
Turnaj ve hře Carcassone a hraní dalších her. Doporučeno pro zájemce od 10 let.

POBOČKA GURŤJEVOVA

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh,
tel.: 599 522 321, e-mail: gurtjevova@kmo.cz
1.–31. 3.
NENÍ KNIHA JAKO KNIHA
Soutěž pro malé i velké.

www.ovajih.cz

DIÁŘ
TÝDEN PRVŇÁČKŮ
7.–11. 3.
POHÁDKOVÝ STROM
Interaktivní soutěž.
NOSÁL
Výtvarná dílna; výroba záložek.

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

13. 3.
DÍLNA PRO RODINY S DĚTMI
Info: Klára Slivoňová

8. 3. od 14 hodin
MUZIKOTERAPIE
Zajišťuje Katka Bobčíková.

20. 3.
OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ LIGY – FLORBAL
Info: Matěj Erbs

15. 3. od 16 hodin
ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Vystoupí žáci umělecké školy AVE ART. K tanci
i poslechu zahraje Petr a Vašek.

5.–7. 4.
VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNY PRO MŠ a ZŠ
Info: Aneta Žilinská

POBOČKA V ZÁLOMU

V Zálomu 1, Pískové Doly, tel.: 724 034 750
26. a 27. 3
FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Info: Matěji Erbs

VÍTKOVICE ARÉNA

2. 3. od 18 hodin
MALÝ PRINC – Studio DVA divadlo, Praha
Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů moderní světové literatury od
Antoineho de Saint-Exupéryho. V titulní a jediné
roli originálního zpracování se představí Jan Cina.
Vstupné 200 až 400 Kč.
3. 3. od 19 hodin
KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA – VIP Art Company, Praha
Anglická komedie o tom, co všechno se může
stát, když dvě sestry nenadále odjedou na společnou dovolenou a jejich muži zůstanou v Londýně bez dozoru. Hrají: Lukáš Vaculík, Roman
Štolpa / Robert Stodůlka, Hana Sršňová, Jana Galinová, Jaroslava Zimová, Lenka Lavičková / Lucie
Randáková. Vstupné 250 až 400 Kč.
5. 3. od 20 hodin
DISKOPLES
Tradiční ples pro střední i starší generaci, kde hudební hity uvádí DJ Zdeněk Trembač. K poslechu
a k tanci zazní známé hity legendárních kapel, ale
i současné novinky. Vstupné 350 Kč.
5. 3. od 9 do 13 hodin
LIBOR VILÍM – MOJE EMOCE
Potřebujete vědoměji zacházet sami se sebou
a se svými emocemi? Jste zváni na workshop,
kde vás čeká kupa prožitků, zábavy i náročnějších
témat. Vstupné 290 Kč.
20. 3. od 13 hodin
PORTA 2022
Oblastní kolo hudební soutěže.
30. 3. od 19 hodin
LÁSKA A PÁREČKY – VIP Art Company, Praha
Hra, pyšnící se titulem Hra Francie roku 2004, komickým způsobem demonstruje problémy vztahů mezi mužem a ženou. Hrají: Kateřina Janečková, Jan Révai, Jarmil Škvrna, Karel Zima, Ernesto
Čekan. Vstupné 300 až 400 Kč.
V kulturním domě Akord probíhají od pondělí
do čtvrtku také pohybové kurzy. Více informací:
www.dk.akord.cz, sekce Kurzy.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
OSTRAVA-ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062,
www.svczabreh.cz
6. 3.
DĚTSKÁ NEDĚLE V CINESTAR
Info: Klára Šídlová
10. a 11. 3.
OBVODNÍ RECITAČNÍ SOUTĚZ
Info: Oldřich Volek

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

OSTRAVAR ARÉNA
2. 3. od 17.30 hodin
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC DYNAMO PARDUBICE
utkání hokejové Tipsport extraligy
7. 3. od 16 hodin
HC VÍTKOVICE RIDERA – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC
utkání hokejové Tipsport extraligy
10.–16. 3.
předkolo PLAY OFF hokejové Tipsport extraligy
17.–30. 3.
čtvrtfinále PLAY OFF hokejové Tipsport
extraligy

ATLETICKÁ HALA
5. 3. od 13 hodin
MISTROVSTVÍ ČR V ATLETICE MUŽŮ A ŽEN
V HALE
6. 3. od 11 hodin
MISTROVSTVÍ ČR V ATLETICE MUŽŮ A ŽEN
V HALE
12. 3.
MISTROVSTVÍ ČR VETERÁNŮ V ATLETICE
MUŽŮ A ŽEN V HALE

16. 3. od 14 hodin
ČINNOST NĚMECKÉ DOBROVOLNICE
Kavárna pro pamětníky. Pořádá Živá paměť, o.p.s.
22. 3. od 14 hodin
MUZIKOTERAPIE
Zajišťuje Katka Bobčíková.
23. 3. v 10 hodin
VÝSTAVA ADOLFA BORNA
Zajišťuje Danuše Hanáková. Galerie Chagall.
29. 3. od 14 hodin
MUZIKOTERAPIE
Zajišťuje Katka Bobčíková.
30. 3. od 14 hodin
S DANOU NA CESTÁCH – CHODSKO A DOMAŽLICKO
Přednáška Dany Barnetové.

SLEZSKÝ RYNEK

Lahodné výpěstky od místních
farmářů, koření, uzeniny, med a další
dobroty mohou zájemci zakoupit na
Slezském rynku.
Oblíbená akce se koná na Náměstí
Ostrava-Jih v Hrabůvce od 8 do 17 hodin v těchto termínech:
»» 10. března
»» 11. srpna
»» 31. března
»» 25. srpna
»» 14. dubna
»» 8. září
»» 28. dubna
»» 22. září
»» 12. května
»» 13. října
»» 26. května
»» 27. října
»» 9. června
»» 10. listopadu
»» 23. června
»» 1. prosince
»» 14. července
»» 22. prosince
»» 28. července

19. 3. od 9 hodin
OSTRAVA JUDO OPEN 2022
kategorie U13, U15
20. 3. od 9 hodin
OSTRAVA JUDO OPEN 2022
kategorie U18, U23

MĚSTSKÝ STADION
5. 3.
FC BANÍK OSTRAVA – FC SLOVAN LIBEREC
utkání Fortuna ligy
19. 3.
FC BANÍK OSTRAVA – MFK KARVINÁ
utkání Fortuna ligy

MULTIFUNKČNÍ HALA
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
aktuální termíny na: www.arena-vitkovice.cz

CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh,
tel.: 731 131 951, e-mail: gabriel@ostrava.charita.cz,
ostrava.caritas.cz
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Důležité informace
z našeho obvodu přímo
do vašeho telefonu

ovajih.mobilnirozhlas.cz

SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA BŘEZEN A DUBEN
Kontejnery jsou v uvedeném termínu na místo přistaveny nejpozději do 14.00
hodin 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 přívěsný vozík
Úterý 1. 3.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 40, 60,
87, 133, 108
Výškovická 54, 84, 94
Řadová 18, 34
Středa 2. 3.
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23

Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 8
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

za osobní automobil). Větší množství odpadu mohou občané Ostravy bezplatně
odevzdat jen ve sběrném dvoře v Ostravě-Kunčicích! Jaký druh odpadu je možné
odevzdat bezplatně a jaký za poplatek, zjistíte na: www.ozoostrava.cz nebo na telefonní lince: 800 020 020.

V. Jiříkovského 15, 20, 50
J. Maluchy 14, 35
J. Matuška 14
J. Škody 10
V. Košaře 5, 11

Mjr. Nováka 6, 21
Na Obecní 6
Stadická 13
Úterý 5. 4.
Dr. Martínka 5, 30, 59, 65
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka

Pondělí 4. 4.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24

Čtvrtek 3. 3.
F. Formana 18, 31
M. Fialy 3

Cholevova 45
Cholevova × Fr. Lyska

NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU
Lokalita

Ulice

č. o./č. p.

Plocha
m2

Minimální nájemné
za m²/rok

Účel

Zábřeh

Plzeňská

2619/10

94

bývalá učebna

900 Kč

Hrabůvka

Závodní

330/49

86,3

bývalá kancelář

1 050 Kč

Výškovice

Lužická

591/4

251,82

bývalé studio jógy

300 Kč

PARKOVACÍ STÁNÍ K PRONÁJMU
Lokalita

Ulice

Bělský Les

B. Václavka

č. o./č. p.

Číslo stání

41

13

Nájemné za měsíc
790 Kč

ePřepážka

nemovitosti.ovajih.cz
Chcete hlásit závady či poruchy v bytě nebo společných prostorách obecních domů snadno
a rychle? Dozvědět se, kdo podnět převzal k řešení a jaký bude další postup? Využijte ePřepážku!

KDE A JAK?
Na webu nemovitosti.ovajih.cz
Máte problém s registrací nebo přihlášením? Poradíme Vám!
Kontaktuje nás na tel.: 702 003 539 nebo 599 430 331.
E-mail: tereza.masarovicova@ovajih.cz nebo jana.molnari@ovajih.cz

Středa 6. 4.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská × Sámová
U Lesa 45, 80
Plzeňská 17
Horní 4, 20
Holasova 14
Klegova 74

Edisonova 81
Čtvrtek 7. 4.
Provaznická 1, 11, 72
U Prodejny 7
Klegova 72
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 33, 77
Hasičská 25

ZŠ B. DVORSKÉHO
HLEDÁ UČITELE

Pokud máte vysokoškolské vzdělání a chcete učit informatiku nebo
angličtinu, můžete kontaktovat zástupce ZŠ Bohumíra Dvorského.
Právě v této základní škole v Bělském Lese přijmou od 1. září 2022
učitele/učitelku pro druhý stupeň
těchto předmětů.
V prvním případě stačí, když
budete kontaktovat Renatu Horákovou na e-mailové adrese:
renata.horakova@zsdvorskeho.cz,
přičemž výhodu mají ti, kteří mohou prokázat zkušenosti s robotikou
či 3D tiskem. Naopak učitelé angličtiny se mohou obrátit na Janu
Jeřábkovou na e-mailové adrese:
jana.jerabkova@zsdvorskeho.cz.

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

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář

Odbor hospodářské správy

Ing. Radim Navrátil

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 financí 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

599 430 331

Odbor školství a kultury

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.

599 430 132

Odbor podpory volených orgánů

Bc. Renata Štroblíková

599 430 289

599 430 331

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

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská
Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal

599 430 331
599 430 345
599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková

599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

599 430 410

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

599 430 268

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná: místostarostka Hana
Tichánková; šéfredaktorka: Gabriela Gödelová • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181
• Vychází jednou měsíčně, mimo červenec, v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 1. 3. 2022 • Číslo: 3 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 3. 2022 • Foto: M. Grobař, J. Urban, J. Zerzoň,
ÚMOb Ostrava-Jih, pokud není uvedeno jinak.
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INZERCE

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví
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SC-500976/01
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SC-500971/01

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.: §ª¤ ¥£ª ¡§2

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY • ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
MALOVÁNÍ + ÚKLID
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BADMINTON!

%2&+$1&(
=9(9â(&+1<

63257291Ë1$'â(1&(

1$+$/89Ë7(.
'È76,'27ċ/$

5È',3ě,9Ë7È0(52ý1Ë.<$0/$'âË

SC-500977/01

5R]SLVWUpQLQNĤQDZZZERFKDQFHF](PDLO%2&KDQFH#FHQWUXPF]

SC-500995/01

HLEDÁME TALENTY

SC-500778/24

Dodávka + řidič
STĚHOVÁNÍ * VYKLÍZECÍ PRÁCE * ROZVOZ

SC-500972/01

732 66 40 40

SC-501014/01

ODVEZU / PġIVEZU
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P ro celou rodinu
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z vašich doplatkŢ
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R
Rezervace
eReceptu
e

pomocí SMS nebo emailu
pomo

pro všechny držitele Pharmacard
rd
v LÉKÁRNÁCH ipc

v LÉKÁRNÁCH ipc

Poliklinika Horymírova
mírova • Horymírova 1, Ostrava
Ost
- ZábŐeh

SC-500973/01

SLEVA až 100 %

OTEV
ÍRÁM
NOVO E
LÉKÁ U
RNU

U nás ochutnáte celý svět

Oriental

Lounge

Možnost pronájmu prostor
pro vaše soukromé a firemní akce.

SC-500968/01

Přijďte nás navštívit
a vychutnejte si
konvičku čaje zdarma.
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INZERCE
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DOKÁŽETE
COKOLIV

balení 10 kusů

89,-

O S T R AVA
Výškovická 46/3123

MUŠKÁT PŘEVISLÝ balení 10 ks
Bohatě kvetoucí
V různých barvách
Oblíbená rostlina

Kärcher

Bosch

1799,-

9999,Elektrický turbínový
drtič AXT 25 TC

Víceúčelový vysavač
WD 3

Mokro-suché vysavání
Rozměr vysavače: 388 x 340 x 503 mm

obi.cz

SC-500967/01

Do tloušťky větví 45 mm
Inovativní turbínové řezné ústrojí
Tichý chod

15%

SLEVA

Gladiator Race
Exkluzivní slevu na registraci do závodu
získáš na infostánku.

SC-500969/01

23. dubna
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U SRDCÍ SE ZASTAVOVALI
NEJEN ZAMILOVANÍ
Hned tři ztvárnění srdcí krášlily od 7. do 21. února náš obvod
a přitahovaly pozornost kolemjdoucích. Těch, kteří se rozhodli svými blízkými zvěčnit se před tímto symbolem lásky, odvahy a statečnosti, bylo vskutku požehnaně. A to nejen 14. února, během Dne
svatého Valentýna, který je vnímán jako svátek zamilovaných. Svítící srdce se nacházela na Náměstí Ostrava-Jih v Hrabůvce, lavičky
se srdcovým motivem byly u polikliniky Terapeut ve Výškovicích
a před Kinem Luna v Zábřehu.
„V minulosti jsme v únoru měli v obvodě pouze jedno srdce.
Letos jsme tuto symboliku umístili do různých částí Jihu. Jsme
opravdu rádi za všechny pozitivní komentáře a reakce, protože je

to často právě láska, která nám pomáhá překonávat těžké chvíle,
které mnozí prožívali v posledních dvou letech,“ uvedla místostarostka Hana Tichánková.
V souvislosti se svátkem zamilovaných probíhala na facebookovém profilu městského obvodu Ostravy-Jih soutěž. Úkolem bylo
vyfotit se se svými milovanými u jednoho ze srdcí. Skutečnost, že
přišla spousta příspěvků, svědčí o tom, že lásce v různých podobách se na Jihu opravdu daří. Autoři nejzajímavějších či nejzamilovanějších snímků byli kontaktováni a mohou se těšit na odměnu.
Na této stránce uveřejňujeme pouze několik vybraných fotografií.
Děkujeme všem, kdo se zapojili. Mějte se i nadále rádi!

