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72 NÁPADŮ NA LEPŠÍ JIH
LEVNĚJŠÍ PARKOVÁNÍ
SADY MLADÝCH
NOVÉ OC ODRA

AKTUALITY
AKTUÁLNĚ

NABÍDKA BYDLENÍ NA JIHU

UKÁZKA PRÁCE INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Nabízíme vám bydlení v největším městském obvodu Ostrava–Jih, ve kterém spravujeme 5257 obecních bytů. Poskytujeme
pronájmy nebytových prostor, garáží a garážových stání v parkovacích domech v lokalitách Ostravy-Hrabůvky, Zábřehu, Výškovic,
Dubiny a Bělského Lesa.
Informace o aktuální nabídce naleznete na webové adrese
nemovitosti.ovajih.cz.

Sportovně zábavný den se složkami záchranného systému,
konkrétně s policisty a hasiči, si 9. září mohou přijít prožít nejen
školy, ale také veřejnost každého věku. Na parkovišti za Akordem
a sousedícím bývalém fotbalovém hřišti budou pro veřejnost
od 15 do 17:30 připraveny statické i dynamické ukázky zadržení
pachatele služebním psem, zneškodnění ozbrojeného pachatele
v ujíždějícím vozidle, práce městské policie s koňmi i společný
zásah a vyproštění osoby při dopravní nehodě.

FARMÁŘSKÉ TRHY

AKCE OVLIVNÍ DOPRAVU

Oblíbená akce se uskuteční na tržnici na náměstí SNP
i po prázdninách, tentokrát ve čtvrtek 22. září.

Sportovní a kulturní akce pořádané v září ovlivní i městskou
hromadnou dopravu. V našem obvodě se jedná o akce RunTour
3. 9. (odklon linek č. 2, 39, 50 a 57) a Zažít Ostravu jinak 17. 9.
(odklon linek č. 39 a 44). U příležitosti Dne železnic 24. 9. nabídne
dopravní podnik oblíbené jízdy historickými tramvajemi a trolejbusy Ostravou.

LETNÍ KINO PRO DĚTI
S létem se Jih rozloučí posledním letním kinem 6. září na bývalém
fotbalovém hřišti (poblíž areálu Vodního světa Jih), tentokrát věnovaném pohádce V hlavě. Promítání v 19:30 předchází doprovodný
odpolední program. Občerstvení a dobrá nálada jsou zajištěny.

ZAŽIJEME OSTRAVU JINAK
I letos zažijeme Ostravu jinak na sousedské slavnosti, kde
se může každý podělit se svými sousedy o to, co umí nejlépe.
Na návštěvníky čekají domácí dobroty, ukázky zručnosti sousedů
i spousta zábavy pro celou rodinu.

NABÍDKA VOLNÝCH STÁNÍ PRO VOZIDLA I MOTORKY
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

01 Fr. Formana

Dubina

PP

1, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 26, 27, 29, 32, 35, 37, 42, 44, 46, 47,
48, 49, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 62

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

PP

1, 2, 6, 12, 15, 24, 29, 31, 37

PP

1, 2, 8, 10, 12, 16, 19/2, 20, 24, 26, 30, 34, 41/2, 53

33 Vl. Vlasákové

Bělský Les
NP

67

PP

1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 30, 33, 35, 36, 40, 41, 41/1, 41/2

NP

45, 60/2, 64, 77

PP

5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19/2, 20, 26, 27, 28, 31, 33

41 B. Václavka

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

Volná stání
pro motorky

Bělský Les

42 B. Václavka

Bělský Les

51 L. Hosáka

Bělský Les

PP
NP

15/1, 40/1
96

Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 800,- Kč včetně DPH a pro parkování 1 motorky
ve výši 400,- Kč včetně DPH. Vyřizuje: Pavla Šimáčková, tel.: 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz
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AKTUALITY
ÚVODNÍK

Vážení spoluobčané, jste skvělí!
Opravdu si to myslím, protože jste přihlásili do participativního rozpočtu více než 70 smysluplných projektů,
které mohou zlepšit a obohatit naše město. Nejaktivnější
přitom byli zejména občané Výškovic, kteří jich poměrově k počtu obyvatel této části podali nejvíce a prokázali
tím, že mají velký zájem o dění ve svém obvodě. Připomínám, že rozhodovat o tom, které z navrhovaných projektů se budou opravdu realizovat, budete opět vy, občané,
a to v internetovém hlasování na začátku listopadu.
Skvělí jste byli i na všech akcích, které jsme pro vás připravili, letními kiny počínaje a minikoncerty v netradičních
místech konče. A s akcemi ještě rozhodně nekončíme. Zajímavé kulturní a společenské události nabízí i měsíc září. Například 3. a 4. září proběhnou Slavnosti obvodu v prostoru u
K -TRIO, v Komorním klubu a v kině Luna, 17. září se pak již
podruhé u nás na Jihu uskuteční sousedské slavnosti v rámci akce „Zažít Ostravu jinak“ a nelze opomenout ani velmi
oblíbené Svatováclavské slavnosti u zámku Zábřeh.
Skvělé nápady jste uvedli před více než půl rokem v anketě: „Co vám chybí v Bělském lese?“ Na základě vašich
podnětů v něm vyrostly grilovací altány, menší lanové centrum, dětské hřiště, nové lavičky, připravuje se osvětlení úseků, kde dříve více světla chybělo. Projektuje se nové velké
dětské hřiště u Čujkovovy ulice.
Je skvělé, že společně s vámi tvoříme Jih!

starosta Martin Bednář

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
Místostarostka
Věra Válková
Místostarosta
RNDr. František Staněk, Ph.D.
Místostarostka
Ing. Hana Tichánková
Místostarosta
Bc. František Dehner
Členka rady
Markéta Langrová
Člen rady
Ing. Adam Rykala
Člen rady
Ing. Otakar Šimík
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík

Odbor hospodářské správy
Odbor správních činností
Odbor majetkový
Odbor právní
Odbor ﬁnancí a rozpočtu
Odbor dopravy a komunálních služeb
Odbor výstavby a životního prostředí
Odbor bytového a ostatního hospodářství
Odbor investiční
Odbor sociálněprávní ochrana dětí
Odbor sociální péče
Odbor strategického rozvoje,
vztahů s veřejností, školství a kultury
Odbor podpory volených orgánů
Oddělení kontroly a interního auditu
Oddělení veřejných zakázek

599 430 331
599 430 410
599 430 344
599 430 344
599 430 345
599 430 331
599 430 410
599 430 331
599 430 268

Ing. Radim Navrátil
Mgr. Radek Drong
Mgr. Andrea Miškaříková
JUDr. Petr Holášek
Ing. Kateřina Blahová
Ing. et Ing. Jindřich Haverland, Ph.D.
Ing. Petr Halfar
Ing. Alena Brezinová
Ing. Lubomír Burdík
Mgr. Lenka Pavlíčková
Bc. Lenka Podolinská

599 430 469
599 430 293
599 430 420
599 430 335
599 430 260
599 430 270
599 430 207
599 430 288
599 430 382
599 430 465
599 430 450

Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA
Jana Zjavková
Ing. Bc. Jarmila Capová
Bc. Kateřina Gemrotová

599 430 282
599 430 239
599 430 456
599 430 395

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.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj• Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady
MO Ostrava-Jih • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 317 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně
(kromě července) v nákladu 50 900 výtisků • Datum vydání: 30. 8. 2016 • Číslo: 7 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se
stanovisky redakce • Foto titulní strana: ZŠ a MŠ Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 9. 2016.
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HISTORIE
V CENTRU
DĚNÍ

72 NÁVRHŮ DO
PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTU

Do konce června mohli všichni obyvatelé Ostravy-Jihu podávat své návrhy do pilotního ročníku participativního
rozpočtu. Projekt nazvaný „Společně tvoříme Jih!!!“ byl představen veřejnosti již na začátku roku. Více než polovinu z celkového počtu návrhů, kterých na radnici dorazilo celkem 72, občané podali v posledním červnovém týdnu.

Od září projekty zveřejníme, hlasování
proběhne v listopadu

me obvod, v němž žijeme, příjemnějším a krásnějším. Společně
tvoříme Jih.“
Vzhledem k tomu, že podávání projektů bylo otevřené již
od května, v průběhu obou měsíců přicházeli občané za koordinátorkou Katkou Šebestovou na konzultace svých nápadů a návrhů.
„Nejčastěji jsme se bavili o rozpočtu, pro většinu občanů bylo
těžké odhadnout, kolik by tak jejich návrh mohl stát. Několik projektů jsme bohužel kvůli formálním nedostatkům museli vyřadit
(důvodem byly například chybějící podpisové archy),“ sdělila Katka Šebestová, koordinátorka projektu.
V tuto chvíli probíhá technické hodnocení projektů, během
srpna pak bude známa celková částka podaných návrhů. Ta se
stále upravuje, protože právě rozpočet je potřeba u většiny návrhů po technickém zhodnocení přizpůsobit, většinou navýšit.
Ukázalo se, že odhady obyvatel týkající se nákladů například
na vybudování parkovacích míst nebo chodníků jsou často velmi
podhodnocené. Stejně tak u dětských herních prvků se musí jednat o prvky certiﬁkované, které se i výrazně cenově liší od běžně
dostupných.
Občané se dozvědí o projektech, které postoupí do hlasování,
na začátku září, a to na webových stránkách, v Jižních listech či
na Facebooku městského obvodu i Společně tvoříme Jih. Velká
část návrhů se týká dětských hřišť a sportovišť, dále oprav veřejných komunikací či prostranství. Další projekty se týkají například
cyklistiky nebo agility hřišť pro psy.

Obvod byl pro účely Společně tvoříme Jih!!! rozdělen do čtyř
oblastí – Bělský Les a Dubina, Hrabůvka, Výškovice, Zábřeh.
Pro každou část byl stanoven stejný základ v hodnotě 1 mil. Kč
(20 % rozdělované částky), zbývající 1 milion byl rozčleněn podle
poměru trvale hlášených obyvatel. Celkem tak budeme rozdělovat
pro Dubinu a Bělský Les 1 220 000 Kč, v Hrabůvce 1 300 000 Kč,
ve Výškovicích 1 140 000 Kč a v Zábřehu 1 370 000 Kč.

Rozdělení celkových 72 návrhů
dle jednotlivých částí:
•
•
•
•

Hrabůvka - 20 návrhů
Zábřeh - 20 návrhů
Výškovice - 21 návrhů
Dubina a Bělský Les - 11 návrhů

„Děkuji všem obyvatelům našeho obvodu, kteří se zapojili
do projektu participativního rozpočtu tím, že připravili svůj nápad pro realizaci. Mám radost z velkého počtu podaných návrhů
a těším se na jejich prezentace v měsíci září a říjnu,“ uvedla
Hana Tichánková, místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih. „Zároveň zvu všechny občany k hlasování a výběru vítězných projektů v měsíci listopadu. Věřím, že touto cestou udělá-
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NEPŘEHLÉDNĚTE

PŘIBUDOU PARKOVACÍ MÍSTA, RADNICE
VYBRALA LOKALITY
bude upřesněn na základě projektové dokumentace. Náklady se
budou pohybovat v řádu desítek milionů korun. V současné době
jsou realizována nová parkovací v okolí ulice Mitušova. V příštím
roce se bude stavět například parkoviště na ulici Kaminského
a Aviatiků.
„Při výběru lokalit jsme vycházeli z dokumentu Koncepce statické dopravy v městském obvodu Ostrava-Jih a našich zkušeností
a poznatků z praxe, včetně připomínek občanů,“ dodala vedoucí
oddělení dopravy Petra Bálková. Úředníci postupně zpracovávají
investiční záměry na jednotlivé lokality. Příprava stavby včetně projektu vyřízení stavebního povolení a výběru zhotovitele trvá přibližně 1,5 roku. Samotná stavba se pak pohybuje už jen v řádu týdnů.
Zvýšení počtu parkovacích míst v městském obvodu Ostrava-Jih si vytyčilo vedení městského obvodu už na začátku svého
působení v programovém prohlášení koaličních stran a počátkem
letošního roku jej potvrdil i průzkum veřejného mínění. Parkování bylo nejčastěji zmiňováno občany v souvislosti s nedostatky
na Jihu, a to zejména v části Dubina.

Až 900 nových parkovacích míst postupně vznikne v městském obvodu Ostrava–Jih. Parkování je podle průzkumu veřejného mínění jedním z největších problémů, které trápí zdejší
obyvatele. Úřad nyní intenzivně pracuje na přípravě nových
ploch.
„Nedostatek parkovacích míst sužuje většinu měst. Problémů
s parkováním jsme si vědomi a situaci v návaznosti na stále se
zvyšující poptávku po místech k parkování intenzivně řešíme,“
uvedl starosta Martin Bednář.
„Pracujeme na tom, aby byla nová parkovací místa vytvořena
rovnoměrně ve všech částech obvodu, chceme ale také zachovat
dostatek zeleně a vyhovět tak požadavkům obyvatel. Aktuálně
největší parkoviště vznikne na ul. Jičínská, kde rekonstrukcí současného parkoviště přibude téměř 90 nových parkovacích stání,“
doplnila místostarostka Věra Válková, která má na starosti odbor
dopravy a komunálních služeb.
Postupně by tak mohlo vzniknout až 900 nových parkovacích
míst ve 30 vybraných lokalitách. Přesný počet parkovacích míst

JIH NABÍDNE LEVNĚJŠÍ PARKOVÁNÍ
Velká změna čeká také parkovací domy v městském obvodu.
Rada schválila snížení ceny parkovného ve všech obvodem provozovaných parkovacích objektech.
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, který má provoz parkovacích domů na starosti, mění stávající ceník služeb a od 1. 1. 2017
nabídne občanům parkovací stání za nižší ceny. Za měsíc parkování pro motorová vozidla nově stávající nájemci i noví zájemci
zaplatí 690 Kč měsíčně, oproti původní ceně 800 Kč za jedno
parkovací stání. Podmínkou pro stávající nájemce je uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě.
V městském obvodu Ostrava-Jih je aktuálně k dispozici sedm
parkovacích objektů na následujících adresách s celkovou kapacitou 594 parkovacích stání.

•
•
•
•
•
•
•

Parkovací objekt 01 na ul. Františka Formana, Ostrava-Dubina
Parkovací objekt 31 na ul. Bohumíra Četyny, Ostrava - Bělský Les
Parkovací objekt 32 na ul. Vlasta Vlasákové, Ostrava - Bělský Les
Parkovací objekt 33 na ul. Vlasty Vlasákové, Ostrava - Bělský Les
Parkovací objekt 41 na ul. Bedřicha Václavka, Ostrava - Bělský Les
Parkovací objekt 42 na ul. Bedřicha Václavka, Ostrava - Bělský Les
Parkovací objekt 51 na ul. Ladislava Hosáka, Ostrava - Bělský Les

„Na Jihu je dlouhodobě řešen nedostatek parkovacích míst
a zvyšující se neprůjezdnost ulic trápí zejména záchranné složky. Nižší ceny za stání snad budou motivovat i ty, kteří zatím
možnost parkovat ve zmíněných objektech nevyužili,“ říká radní
Markéta Langrová.

INZERCE

Nově otevřená prodejna
s nábytkem
Ob
bchodní centrum Špalíčekk
Dr. Marrtínka 15990, Ostra
ava-Hrabůůvka

SC-362027/01

Vám na
abízí ze širrokého so
ortimentu
• lo
ožnic
• dětských pokojů
• se
edaček
• jíd
delních sttolů a židllí
• kancelářsk
kého náb
bytku
• masivního
o nábytku
a spoustu dalších doplňků
Rádi Váss uvítáme v pracovníí době
Po – Pá v době
ě od 9 – 17
7 hod.
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ZAJÍMAVOSTI

SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI PIVA

CYKLOSVĚTLUŠKA
„Solidarita ostatních s těmi, kteří potřebují pomoc, je pro mnohé symbolické světýlko naděje v hluboké tmě nejistoty. Pokud
nejste lhostejní a navíc umíte jezdit na kole, přidejte se k nám a
svou cyklojízdou podpořte dobrou věc,“ vzkazují z DK Akord
k akci Cyklosvětluška aneb Světýlka naděje pro MH Ondrášek.
Charitativní cyklojízda Bělským lesem se uskuteční 24. září od
17 hodin a nabídne pestrý doprovodný program, který po 20. hodině vyvrcholí ohňovou show, koncertem skupiny NEBE a vystoupením písničkářky Anna Lukášová. Výtěžek z akce bude věnován Mobilnímu hospici Ondrášek, více informací najdete na webu www.
dk-akord.cz. Městský obvod Ostrava-Jih je partnerem této akce.

Pro všechny milovníky dobrého piva, hudby i zábavy rozhodně
stojí za návštěvu akce spojená se státním svátek připadajícím letos
na středu 28. září. Slavnosti piva na Zámku Zábřeh budou zahájeny už v úterý 27. září ve 14 hodin a budou na nádvoří zámku pokračovat s hudbou a zábavou až do středeční osmé hodiny večerní.

OPRAVY OSVĚTLENÍ
NEBEROU KONCE

CHYSTÁ SE 25. ROČNÍK
HECBOJE

V lokalitě Výškovic je v současné době realizována stavební
akce „Rekonstrukce VO oblast Srbská – Jičínská“, jejímž předmětem je rekonstrukce veřejného osvětlení na místních komunikacích
– ul. 29. dubna, Srbská, Jičínská a Výškovická, a to na základě objednávky statutárního města Ostravy. Tato akce je realizována již
od 10/2015. Zhotovitelem je společnost ELSPOL spol. s r.o. Městský obvod Ostrava-Jih není zadavatelem ani zhotovitelem zmiňované rekonstrukce a nemůže průběh ovlivnit. „Opakovaně jsme
obdrželi podněty občanů, kteří si stěžovali na otevřené výkopy či
nepořádek, aniž by se na stavbě delší dobu něco dělo, vždy jsme
na tuto skutečnost zhotovitele upozornili s žádostí o maximální
zajištění bezpečnosti. Přesný postup prací či konkrétní časový harmonogram však společnosti samozřejmě nařídit nemůžeme, ale
i přesto se snažíme vyvinout všechny možné kroky ke zvýšení bezpečnosti,“ vysvětluje starosta Martin Bednář.

Oblíbená soutěž se uskuteční 14. září a jako obvykle nabídne
zábavu pro všechny věkové kategorie. Od 16 do 18 hodin si děti,
žáci, dorost i dospělí užijí na hřišti TJ SOKOL Hrabůvka na Plavecké ulici netradiční disciplíny v podobě:
• hledání pokladu a chytání ryb pro děti,
• skoku v pytli, běhání v gumácích, síťky a zabíjení hřebíků pro
žáky
• pohánění ráfku, skoku s kufrem a chůze na chůdách pro dospělé.
Za nepříznivého počasí budou závody v hale na stejné adrese,
takže neváhejte, a ve středu 14. září vyrazte za sportem.

INZERCE

Soukromá základní škola
a mateřská škola, s. r. o.

SOBOTA 10. ZÁŘÍ 2016
OD 11:30 HODIN

OSTRAVA - SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD
VSTUP ZDARMA

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

XII. FESTI

PŘIJÍMÁ
děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
/děti a žáci s kombinacemi zdravotního postižení/
• velmi nízký počet dětí a žáků ve třídách
• logopedická péče s klinickým logopedem
• zdravotní tělesná výchova pod vedením fyzioterapeuta
• výuka alternativní komunikace – pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami /LMP, STMP, TMP, PAS/
• plně kvalifikovaný pedagogický sbor, asistenti pedagoga
• velký důraz na reedukaci, socializaci, zvládnutí inkluze
• výuka cizích jazyků
• široká nabídka mimoškolních aktivit, zájmových útvarů
• svoz a rozvoz dětí a žáků

PÓDIUM STIHL® TIMBERSPORTS®
13:00

KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD SPORTOVNÍCH DŘEVORUBCŮ
CZECH SERIES 2016

NEJLEPŠÍ PROFESIONÁLNÍ ZÁVODNÍCI ZA ÚČASTI ÚŘADUJÍCÍHO VICEMISTRA SVĚTA MARTINA KOMÁRKA

PÓDIUM HRADNÍ NÁDVOŘÍ
11:30
14:30
16:30

CIMBÁLOVÁ MUZIKA KUBALOVCI
DOCUKU - FOLKLORBEAT Z VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
PETER NAGY & INDIGO THE BEST OF 30+1 TOUR

DOPROVODNÝ PROGRAM
Generální partner:

Hlavní partneři:

www.festivaldreva.cz
Partneři:

Mediální partneři:

FRÝDECKOMÍSTECKÝ

PATRIOT
Jižní listy

SC-361509/01

SC-362046/01

www.volgogradska.cz
www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/
Telefon: 602 713 226

VAL DŘEV ®
A

NE JVĚTŠ
NA SEVE Í DŘEVORUBECK
RNÍ MOR
Á SHOW
AVĚ
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PODPORA PRO LUCKU
35 tisíc korun věnovali žáci Základní školy B. Dvorského své bývalé spolužačce, která je od útlého
dětství upoutaná na invalidní vozík. „Děti se vzdaly symbolického nanuku a ušetřenou částku věnovaly
na dobrou věc,“ vysvětlila koordinátorka sponzoringu Pavla Bačovicová. „Letos jsme se rozhodli změnit
tradičního adresáta pomoci a volba padla na naši bývalou žákyni Lucku, kterou před nedávnem postihla
tragédie v podobě úmrtí maminky,“ doplnila učitelka.
„Do akce se zapojila naprostá většina žáků a zaměstnanců školy i děti z mateřské školky. Ráda bych
vyzdvihla, že mnohé děti přispěly i daleko vyššími částkami, než je hodnota jednoho nanuku. Všem, kteří
přispěli, patří velké poděkování,“ uzavřela Pavla Bačovicová. „Slavnostní předání symbolického šeku se
uskutečnilo ještě den před začátkem letních prázdnin,“ doplnil autor článku Jan Goj.

MARATON ZDRAVÍ RODINNÉHO CENTRA
Rodinné centrum městského obvodu Ostrava-Jih realizuje v letošním roce projekt „Maraton zdraví“, který je zaměřen na děti v evidenci
sociálně-právní ochrany dětí ve věku 7 až 15 let.
Jedná se o výchovně vzdělávací program pro
rizikové děti a mládež ve spolupráci s odborem
sociální právní ochrana dětí.
Cílem maratonu je poskytnout dětem nové pozitivní zážitky, únik z problémového rodinného
prostředí a především zvýšení povědomí o rizikových oblastech života – aktivita a sebedůvěra
jsou tou nejlepší prevencí rizikového chování dětí.
Na červencovém příměstském táboru v Sanatoriích Klimkovice se děti zúčastnily řady vědomostních a sportovních her, přednášky Policie ČR o šika-

ně, přednášky o první pomoci, muzikoterapie pod
vedením speciálních pedagogů a koupání v bazénu.
Pro 20 dětí projekt zahrnuje také doučování
v rodinném centru, které probíhalo už v květnu
a červnu a pokračovat bude dále v září a říjnu. „Nejžádanějšími předměty jsou český jazyk, matematika, fyzika a chemie, zájem dětí o doučování dokonce překračuje kapacitní možnosti pedagogů, takže
se v doučování pokračuje až do vyčerpání ﬁnancí
z projektu,“ uvedla Lenka Pavlíčková, vedoucí odboru sociálně právní ochrana dětí, se kterým rodinné centrum spolupracuje. Pro rok 2017 se připravuje projekt s pracovním názvem „Hlavou i srdcem“.
Rodinné centrum městského obvodu Ostrava-Jih
naleznete na Čujkovově 1719/31 v Ostravě-Zábřehu.

PTÁČATA:
ŠKOLIČKA
PRO NEJMENŠÍ

Středisko volného času Ostrava–Zábřeh bude i v tomto
školním roce nabízet v prostorách své pobočky V Zálomu 1
na Pískových dolech školičku
pro nejmenší. Ocenit ji mohou
především děti od jednoho
a půl roku do tří let. Právě pro
ně zde bude otevřena Miniškolička pro Ptáčata. Dvakrát týdně zde rodiče mohou na dopoledne přivést své ratolesti
a využít volného času podle
svých potřeb a přání. Den
otevřených dveří s názvem
Sídliště žije!!! pro děti i rodiče
se uskuteční 21. 9. 2016 přímo
na pobočce SVČ V Zálomu.

INZERCE

SEZÓNNÍ

VÝPRODEJ

%

Škoda Octavia

Kč
9
9
9
9
5
2

310 000 Kč

s financováním
Při koupi vozu
e

vám vyplatím

Kč

ihned na ruku

Vyberte si právě teď.
Až 8000 kvalitních vozů za nejlepší ceny.

OSTRAVA
Místecká 3220

PO–NE 8:00–21:00
Více info o uvedených akcích naleznete na www.aaaauto.cz/sleva a www.aaaauto.cz/leto-plne-vyher.
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Volejte zdarma denně 8–21 hod.

800 110 800
www.aaaauto.cz

www.ovajih.cz

SC-362034/01

až

ZBLÍZKA

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 6. května 2016 byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů, které proběhnou ve dnech 7. a 8. října 2016. V pátek 7. října budou volební místnosti otevřeny v době od 14 do 22 hodin
a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin.
V městském obvodu Ostrava-Jih je vytvořeno 96 stálých volebních okrsků. Informace o jednotlivých volebních okrscích budou zveřejněny na úřední desce zdejšího úřadu, včetně elektronické úřední desky.
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, a nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu voličů je zapsán, vydá úřad městského obvodu
na jeho žádost voličský průkaz. Žádost lze podat v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče na adresu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odbor správních činností, Horní 791/3,
Ostrava-Hrabůvka, v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny posta@
ovajih.cz nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče, a to nejpozději do 30. září 2016. Osobně lze
požádat o vydání voličského průkazu do 5. října 2016 do 16 hodin.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat ÚMOb Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovnu poby-

tu (osobně v kanceláři č. 025 A a 026 A, tel.: 599 430 302 nebo
599 430 354 nebo písemně, popřípadě elektronicky na posta@ovajih.cz) a ve dny voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky do schránek nejpozději
tři dny přede dnem voleb v obálkách s informací o čísle volebního okrsku a adrese volební místnosti a s informací o způsobu
hlasování. Pokud se výjimečně stane, že volič lístky neobdrží do
4. října 2016, může si celou sadu vyzvednout na ÚMOb Ostrava-Jih, odboru správních činností, ohlašovně pobytu, kancelář
č. 025 A a 026 A nebo v den voleb ve volební místnosti.

SEDMÝ ROČNÍK
FOTOSOUTĚŽE

KURZ ODEZÍRÁNÍ ZÍSKAL
PODPORU NAPŘÍČ OBVODY

Střední průmyslová škola stavební v Ostravě-Zábřehu vyhlašuje již sedmý ročník fotosoutěže, který je tentokrát zaměřen na
nejkrásnější místa v našem kraji. Soutěž je opět určena milovníkům fotografování všech věkových skupin. Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny, které budou předány na prosincové vernisáži v Domě kultury Akord. „Více informací je na našich stránkách
www.stav-ova.cz, tak na nic nečekejte a foťte,“ vzkazují s koncem
léta organizátoři.

Městský obvod Ostrava-Jih každoročně podporuje řadu akcí
a meziročně zvyšuje granty a dotace až o 500 tisíc. V tomto roce se
tak náš obvod přidal například i k podpoře týdenního kurzu odezírání mluvené řeči pro nedoslýchavé společně s městem Ostrava, Porubou a Novou Bělou. „Kromě nových přátel a skvělých zážitků získali účastníci cenné rady zmírňující handicap a zlepšující komunikaci
na úřadech, v obchodech, u lékaře i v rodině,“ doplňuje Anna Prokopovičová ze Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR.

REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ

SADY MLADÝCH

Začátek nové tradice v podobě výsadby stromů na počest
nově narozených občánků v Bělském lese bude po úspěšné
výsadbě na jaře pokračovat i letos na podzim, konkrétně
27. října. Zájemci se již nyní mohou obracet na kancelář místostarosty Františka Staňka, a to osobně, telefonicky na
599 430 344, nebo na e-mail frantisek.stanek@ovajih.cz.

Od 1. října 2016 bude započata rekonstrukce obřadní síně.Jako
náhradní sezdávací místo Rada městského obvodu Ostrava-Jih stanovila sál Komorního klubu v Hrabůvce na Velﬂíkově
ulici. S případnými dotazy se mohou (nejen svatebčané) obracet na pracovnice matriky na telefonních číslech 599 430 385,
599 430 219 a 599 430 299.
foto: L. Kaboň / Deník
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MILIARDY
stálo 13 nových dotovaných
eko technologií (2015)

5 000
STROMƆ
zachytí 520 tun
prachu roƍnƐ

Patƥíme mezi nejƍistší hutƐ
na svƐtƐ
Dávno plníme nejtvrdší ekologické normy v Evropské unii. Pįesto jsme se rozhodli dále investovat do
ochrany životního prostįedí. PįesvĐdĆili jsme vládu
a Evropskou unii, aby podpoįily naše nadstandardní
ekologické investice, a pįidali jsme vlastní stovky
miliónĻ korun. Spustili jsme 13 odprašovacích
zaįízení, která pįekonávají požadavky norem
a zákonĻ. To vše dĐláme proto, že vĐįíme ve
spoleĆnou budoucnost Ostravy a naší huti.

0,001mm

520
tolik tun prachu navíc
letos zachytíme novými
filtry

AMO_EKO_188x130.indd 1

I TY NEJMENŠÍ

2015

prachové ƍástice zachytí
naše tkaninové filtry

BYL ROKEM
rekordní ekologizace
ostravské huti

spoleƍnƐ máme
budoucnost
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JAKO OTEC CHCI PRO DĚTI
BEZPEČNĚJŠÍ JIH
Léto se pomalu přehouplo a nadešel čas, kdy se děti vrací do školních lavic. A protože se ve školách přes prázdniny
obvykle bouřlivě opravuje a rekonstruuje, vyzpovídali jsme radního Adama Rykalu, pod kterého spadá nejen oblast
školství, ale také kultury i sportu.
Mohou se děti po prázdninách těšit
na opravené školy a školky?
Ano, prázdninový čas vždy využíváme
k menším či větším rekonstrukcím v našich školách a školkách. Mezi největší
letošní akce patří opravy sociálních zařízení, například na ZŠ Šeříkova ve Výškovicích nebo ZŠ V. Košaře na Dubině. V plánu
je ale ještě zateplení a výměna oken školní družiny ve Výškovicích, výměníkové
stanice na ZŠ A. Kučery v Hrabůvce a pro
děti nejatraktivnější oprava školního hřiště na ZŠ Srbská ve Výškovicích.
Také u některých mateřských škol
bylo vidět čilý pracovní ruch.
To rozhodně bylo. V mateřské škole Tylova jsme opravili zahradní terasy a v zahradě MŠ Za Školou, kde od září otvíráme
další třídu pro nejmenší děti od dvou let,
chodníky. V MŠ Mjr. Nováka v Hrabůvce
jsme vyměnili okna a dveře a v dalších
měsících se plánuje výměna oken a dveří
v MŠ J. Maluchy na Dubině nebo opravy

Ať chceme nebo ne, technologie se
stávají součástí našeho života. Chystáte tedy nějaké technologické novinky
ve školách a školkách?
Ano, postupně zavádíme interaktivní
tabule do škol a školek, tak aby výuka
byla moderní a odpovídala zvyšujícím
se standardům. Řada našich škol je také
úspěšnými žadateli o dotace na technologie užívané pro logopedii nebo výuku
dětí se speciálními nároky, takže nabízí
rodičům a hlavně dětem něco navíc, což
je jednoznačně dobře.

mládeže, přesto jsou pro nás důležité.
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih sám
pořádá spoustu kulturních akcí a zároveň
podporujeme řadu organizací, kde děti
i my samotní trávíme svůj volný čas, ale
řekl bych, že největší část kultury zajišťuje
naše příspěvková organizace Kulturní zařízení Ostravy-Jih (KZOJ). Pod tu spadá
Kino Luna v Zábřehu, K-TRIO v Hrabůvce
i Komorní klub v Jubilejní kolonii. Chod
KZOJ je závislý na rozpočtu, který uvolňuje naše zastupitelstvo. Program KZOJ
najdete na webu www.kzoj.cz, řadu dalších kulturních akcí podporujeme formou
grantů a informujeme o nich v Jižních listech i online na našem facebooku a webu.

Kromě školství je ve Vaší gesci také
kultura. Jak je to tedy s kulturním vyžitím nás z Jihu? Kam můžeme chodit
za kulturou a kde se o společenských
a jiných akcích dozvíme?
Málokdo si spojí činnost obce s oblastmi jako je kultura, sport či volný čas

Kultura ducha je tedy zajištěna dobře,
jak je to s kulturou těla – se sportem?
Myslím, že obě oblasti v posledních letech úspěšně rozvíjíme. Co se sportu týká,
každý rok navyšujeme částky na podporu organizací, které sportem na Jihu žijí,
a průběžně také zahajujeme výstavbu

plotů na MŠ Klegova v Hrabůvce a MŠ
Chrjukinova v Zábřehu.
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volně přístupných sportovišť. Máme hezké
reakce na pumptrackovou dráhu pro kola,
kterou jsme postavili na Dubině, a která
patří mezi největší v České republice.
Na Jugoslávské ulici by mělo vzniknout víceúčelové hřiště. Co si pod tím
můžeme představit?
A ne jen tam. Víceúčelové hřiště je
místo pro sport prakticky všech generací.
Na nevyužité ploše bývalých betonových
hřišť jsou zakreslena hřiště hned pro několik sportů a návštěvníci si tak mohou
vždy vybrat a hrát na jednom místě podle
momentální nálady.
Proč obvod taková hřiště připravuje?
Vždyť kdysi nám stačil i ten betonový plac.
Chceme přispět ke snížení kriminality
a věříme, že opravená a atraktivní hřiště
přilákají mladé a odlákají je od pouličního
poﬂakování, alkoholu nebo drog. Kdysi
na Jihu bylo doslova prázdno a s dětmi
se chodilo maximálně na desítky let staré
průlezky. Ty musely být bohužel postupně
rušeny s ohledem na bezpečnost a právní předpisy, takže jsme zdědili prakticky
pustý ostrov. Jsem rád, že nyní můžeme
využívat nová sportoviště, dětská hřiště

i nová dopravní hřiště. V této oblasti nás
ale čeká ještě hodně práce.
Co jsou to bezpečná hřiště a kde je
na Jihu najdeme?
Bezpečná hřiště jsou zjednodušeně ta,
u kterých je správce dohlížející na provoz
a půjčující na přání různé vybavení. Tato
hřiště jsou mimo provozní dobu zamykána.
Hřiště, u kterých správci nejsou a jsou volně přístupná, se snažíme proti dealerům,
vandalům a jiným kriminálníkům zabezpečit alespoň bezpečnostními kamerami.
Kamery nejsou jen u nových hřišť, ale
také na jiných místech. Bude se jejich síť
i nadále rozšiřovat?
Ano, pracujeme na tom. Už jsme dostali několik zpráv od policie o tom, jak bezpečnostní kamery pomohly zastavit opilé
řidiče nebo dopadnout zloděje. Dbáme
na to, aby kamery nikoho neobtěžovaly
a vždy monitorovaly jen veřejná prostranství. Věřím, že se tak Jih může stát bezpečným a příjemným místem pro život.
Ještě Vás čeká trochu osobnější otázka. Proč jste si vybral právě rozsáhlou
oblast školství a kultury?
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Stal se ze mě hrdý táta dvou dětí a namísto nadávání v hospodě chci pomoci
vytvořit něco, co po nás tady na Jihu zůstane právě pro naše děti. Troufám si tvrdit, že jsme podrobeni té největší kontrole.
(smích)
Jakou kontrolu máte na mysli?
Svého syna. Jsme pravidelnými návštěvníky nových hřišť, ty testujeme vždy
ihned po dokončení. A také spolu rádi
chodíme do našeho Kina LUNA, prakticky
každý měsíc. Užíváme si nejen pohádky,
ale taky pohodu a atmosféru jednoho
z posledních a přesto dobře prosperujících kamenných kin v Ostravě.
Doporučení na kino tedy rozhodně
využijeme, máte doporučení i na nějaké
nově postavené hřiště?
Určitě ano, před pár dny byla dokončena výstavba hřiště na Petruškově ulici
v Zábřehu (na fotograﬁích). Plníme sliby
a každý rok se nám daří postavit minimálně 4 velká dětská hřiště, která jsou rovnoměrně rozmístěna po celém Jihu. Takže
pokud nemají čtenáři blízko Petruškovu,
doporučuji sledovat facebook obvodu, kde
každé další nové hřiště s radostí sdílíme.

www.ovajih.cz

TÉMA

NOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM ODRA
Obyvatelé Ostravy-Výškovic i okolí se nejpozději v roce 2018 dočkají nového obchodního centra, které nahradí loni
zbourané a již nevyhovující obchodní centrum Odra.
„V těchto dnech konečně nabylo rozhodnutí o stavebním povolení plné moci,“ řekl ředitel správy majetku společnosti 3E Projekt Martin Výtisk. Právě 3E Projekt je investorem celé stavby.
OC Odra nebude kopírovat ﬁlozoﬁi nových obchodních center v Ostravě. „Těší mne, že tato lokalita opět plnohodnotně ožije
a zpřístupní občanům především služby a provozovny, které potřebují, například lékárnu, prodejnu potravin, kadeřnictví, květinářství či restauraci,“ vítá záměr společnosti starosta městského
obvodu Ostrava-Jih Martin Bednář.
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budeme moci přeložit,“ uvedl Výtisk. Dodal, že podle současných
odhadů by se mohli obyvatelé Výškovic a okolí dočkat otevření
nového obchodního centra v roce 2018.

Původní projekt na stavbu Odry se v minulých letech změnil – z bezmála půlmiliardové investice je nyní polovina. „Ekonomika v Ostravě se
změnila, původní velký projekt jsme přehodnotili, v současné době bychom nesehnali tolik zajímavých nájemců,“ uvedl Martin Výtisk.

3E Projekt plánuje, že v centru umístní také svou vlastní restauraci. „Máme řetězec pivnic Šatlava, ale v Odře by měla být restaurace ještě na vyšší úrovni s kvalitní gastronomií a samozřejmě
naším pivem,“ dodal Martin Výtisk.

Upozornil, že stavba nebude jednoduchá. „Budeme stavět na
sídlišti, kde je mimo jiné trafostanice a také předávací teplovodná stanice – čekají nás jednání, jak a kdy tyto distribuční kanály
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NÁZOR

ZÁJEMCI O DOTACE DOSTALI
PROSTOR NA RADNICI JIHU
Ještě před letními prázdninami se v místnosti Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih uskutečnil seminář pro
potenciální žadatele o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A
Česká republika – Polsko. Naše radnice nabídla své prostory pro organizaci semináře, který vedli zástupci euroregionu
Silesia a který byl určen pro neziskové subjekty. Tedy především pro obce, školy všech stupňů, spolky, střediska volného
času a sportovní kluby, které mají zájem o navázání či rozvoj spolupráce s polskými partnery při realizaci mikroprojektů.
Semináře se zúčastnili např. zástupci Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, zástupci jednotlivých městských
obvodů města Ostravy a dalších subjektů z Ostravy a okolí. Účastníci byli seznámeni se základními principy fungování fondu, podporovanými aktivitami a aplikací pro podávání žádostí o dotace. Více informací o čerpání prostředků je k nalezení
například na webu www.euroregion-silesia.cz. Jaký mají naši zastupitelé názor na efektivní využití dotací? A jaký mají
názor na otevření radnice prospěšným aktivitám?

František Dehner (ČSSD)

odrazuje. Vyhlašování dotačních titulů bývá často na poslední
chvíli, což vede k tomu, že vypracování projektu dle metodiky
SMART je mnohdy nadlidský úkol.
Radnice Ostravy-Jih má velké rezervy v efektivním využívání
dotací. Je proto jen dobře, že uspořádala seminář, který by čerpání dotací měl podpořit. Důležité je však nejen to, aby projekt měl
smysl a nešlo jen o neúčelné utrácení ﬁnančních prostředků, ale
také to, aby následnou realizaci provedl transparentně vybraný
dodavatel. V neposlední řadě je nutné, aby rozhodujícím kritériem
pro výběr dodavatele nebyla pouze nejnižší cena, ale také řádná
kvalita provedené zakázky včetně adekvátní záruční lhůty.

Zažili jsme různé vlny postojů k dotacím od odmítání a kritiky,
že dotace křiví trh, až po nadšení a přesvědčení, že kdo nečerpá dotace, je sám proti sobě. Faktem je, že díky dotacím máme
opravené školy, cesty, rozšířenou infrastrukturu pro cestovní ruch,
cyklostezky atd. Bylo by jistě lepší stavět, modernizovat a inovovat z vlastních a národních zdrojů, ale zatím nejsme na tom tak
dobře. Naučili jsme se dotace využívat i přes obrovskou administrativní zátěž. Jestli je to vždy efektivní, se nedá říct, ale rozumní
radní, kterým nejde jen o vlastní zájmy nebo popularitu, se o to
snaží. Ochota radnice pomáhat prospěšným aktivitám by měla
být samozřejmostí, bez ohledu na prospěch. Není umění podporovat velké sportovní či jiné populární akce a zajímavé projekty.
Pomáhat malým nevýdělečným projektům bývá těžší a často se
o nich veřejnost nedoví. Ale význam pro místní obyvatele je nevyčíslitelný. Příkladem jsou právě přeshraniční miniprojekty z oblasti kultury, vzdělávání, sociální oblasti nebo ochrany přírody.
Mimochodem šance získat dotaci na přeshraniční projekt je velká.
Ve Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v minulém období
bylo úspěšných 82% žádostí.

Ing. Hana Tichánková (ANO 2011)
Považuji za přínosné, pokud radnice mimo oblast tradičních
sportovních a kulturních akcí formou grantů podporují i vznik nových projektů a podnikatelských aktivit. A to nejen těch, jež jsou
organizovány neziskovými organizacemi a spolky, ale také občany. Ostrava-Jih každoročně navyšuje granty pro aktivity, které přináší užitek občanům obvodu. Rovněž posiluje kontrolní mechanismy, jejichž smyslem je zajistit řádné využívání poskytnutých
prostředků, ať již ﬁnanční nebo materiální povahy tak, aby jich
nebylo zneužíváno a sloužily skutečně k určenému účelu.
Čerpání dotačních titulů je mnohdy spojeno s poměrně náročnou administrativou a účelem obdobných seminářů, který proběhl, je využití dotací vyjasnit a zpřístupnit.
Prostory radnice v takových případech slouží k dalšímu, žádoucímu, rozvoji našeho městského obvodu. Oceňuji všechny aktivity,
které v konečném důsledku přinášejí nejen smysluplné využití volného času napříč generacemi, ale podávají pomocnou ruku rovněž
v oblasti cílené prevence a konkrétní pomoci v krizových situacích.

Mgr. Jiří Dostál (KDU-ČSL)
U dotací v oblasti sportu, volného času, prevence kriminality
nepochybuji o účelnosti jejich využití. Otevření radnice obdobným aktivitám vnímám jako jednu z cest pro rozvoj řady oblastí
života obce. Snad přibudou asistenti prevence kriminality. Spolupráce s neziskovými, církevními a o.p. s. je již realitou.

Mgr. Hana Kubišová (OSTRAVAK)
Efektivita využití dotací je dnes velkou otázkou. Administrativní náročnost spojená s nutností deﬁnování měřitelných kritérií
pro jejich vyhodnocování mnoho subjektů od žádostí o dotace
INZERCE

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

– Výškovice, Poruba, Ostrava-Jih a Moravská Ostrava.

PS: NEJSME RK!
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SC-361948/01

Máme hotovost.

TEL.: 605 951 756 - stačí prozvonit.

SC-361869/01

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.: 603 757 592

S přítelem koupíme byt v oblasti

SC-361494/02

SC-361975/01

INZERCE
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ZAJÍMAVOSTI

HAVELKA A JEHO
MELODY MAKERS

KLUBY SENIORŮ V OBVODĚ

Vitalitou nabitý Ondřej Havelka a swingové smrště s jeho Melody Makers, špičkový
houslista Josef Špaček a talentovaná operní
pěvkyně Patricia Janečková – oba v doprovodu skvělého orchestru Camerata Janáček.
Výjimečný koncert pro dobrou věc – na podporu ostravského Mobilního hospice sv.
Kryštofa proběhne 21. září od 19 hodin v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovice.
„Kromě beneﬁčního účelu koncert připomene, že Charita Ostrava poskytuje služby pro
lidi v nouzi především na Ostravsku od roku
1991, tedy 25 let. Na koncert zveme širokou
veřejnost, předprodej vstupenek probíhá
v síti Ticketpro,“ vzkazují zástupci Charity.

SENIOR KLUB
V AKORDU
Zároveň s kluby seniorů organizovanými
odborem sociální péče funguje také sbor
pro občanské záležitosti, který akční rukou Šárky Zubkové organizuje senior klub
v AKORDU, který se po prázdninách opět
rozjíždí 6. září v 15 hodin. Tématem tohoto
setkání budou včelí produkty, a přednáška
o jejich využití z hlediska farmacie. Ve druhé části samozřejmě nebude chybět tanec.
Ve sladkém mámení se bude pokračovat i na dalším klubu 4. října, kdy bude vyhlášena soutěž o královnu marmelád. „Stačí přinést vzorek své domácí marmelády
a porota bude ochutnávat. Čeká na vás
milé překvapení,“ vzkazuje Šárka Zubková.

Cvičení nejen pro seniory
Jak se již stává příjemným zvykem, na
ﬁtness hřišti pod širým nebem na Odborářské 72 proběhne společné cvičení – nejen
pro seniory! Tentokrát rozcvička na workout
hřišti začne ve středu 21. září v 18 hodin.

Činnost odboru sociální péče není zaměřena pouze na pomoc a podporu občanům,
kteří se dostali do tíživé sociální situace, jak jsme vás informovali v předchozích číslech,
ale v nemalé míře se také věnuje podpoře aktivity našich seniorů. Odbor zajišťuje provoz
pěti klubů seniorů v různých částech obvodu. Od pondělí do čtvrtka se zde v odpoledních
hodinách setkávají senioři a aktivním způsobem tráví svůj volný čas. Společně navštěvují
divadelní představení, hrají společenské hry, pro zlepšení fyzické kondice chodí na vycházky a prostřednictvím zájezdů poznávají zajímavá místa. Odborem sociální péče jsou
pro ně připravovány různé besedy, např. přednášky městské policie z oblasti bezpečnosti
seniorů, přednášky týkající se péče o zdraví a také zajímavé prezentace o životě v ostravské ZOO nebo akce jako Masopust, utkání v kuželkách, koncerty a další. Pod vedením
kvaliﬁkovaných pracovnic je poskytována pravidelná poradenská činnost a v domově Čujkovova senioři navíc i trénují paměť.

Připravujeme
16. září VINOHRANÍ
devátý ročník sportovních her seniorů
klubů seniorů v zahradě Odborářská 72

meček a do vodního mlýna a 27. září
do Marlenky ve Frýdku-Místku, na frýdecké náměstí a muzeum

Přehled klubů seniorů
6. října Den seniorů
setkání členů Klubů seniorů při příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů,
velký sál K-TRIO, občerstvení, krátký program, hudba k tanci
V září se uskuteční také dva zájezdy,
a to 14. září zájezd do Bartošovic na zá-

• Kluby seniorů, Čujkovova 21, Ostrava –
Zábřeh, první pondělí a čtvrtek od 13
hodin, druhé úterý od 13 hodin
• Klub seniorů, Horymírova 121, Ostrava –
Zábřeh, úterý a čtvrtek od 14 hodin
• Kluby seniorů, Odborářská 72, Ostrava
– Hrabůvka, první pondělí od 14 hodin,
druhé úterý a čtvrtek od 14 hodin

MILÝM OSLAVENCŮM PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ
V našem městském obvodě jsou desítky seniorů, kteří v tomto období
přijímají gratulace k dožitým osmdesáti a více letům. S radostí se připojujeme a přejeme všem jubilantům zdraví a dny prožité v pohodě. V srpnu
oslavili krásné výročí:
Pavla Cupáková
Antonín Mokroš
Drahomíra Kubátová
Vlasta Zezuláková
Romana Bauerová

102 let
101 let
95 let
94 let
93 let

Silva Martinková
Drahomíra Čopová
Marie Paciorková
Eliška Mojžíšková
Marie Enenkelová
Nadějka Šíchová
Milada Pavlisková
Marie Buriánková
Ernest Lukačovič
Ludmila Podešvová
Alena Sováková
Hedvika Mamulová
Marie Němcová
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92 let
92 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Hana Pindurová
Michal Hrib
Marie Gajdová
Božena Kunovjánková
Evženie Blažková
Dagmar Sysalová
Drahoslav Chmura
Zdena Vaculková
Leoš Mohyla

85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Uvedení jubilanti souhlasili se zveřejněním svého jména v Jižních listech.

HISTORIE

PAMÁTNÍK BUDOVÁNÍ SOCIALISMU
Milí Ostravané z Jihu, mnozí z vás důvěrně znají místo, kudy se vstupuje na Městský
úřad obvodu Ostrava-Jih. Rušná křižovatka
protínajících se ulic Horní, Moravské a Plzeňské. Z hlediska chodce patrně ne příliš
příjemné místo k procházení, z pohledu
urbanistického a historického jde o hranici mezi starší a novou sídelní zástavbou.
V tzv. Jubilejní kolonii z počátku dvacátých
let 20. století šlo o ideálně pojatý plán zástavby sídliště pro dobré bydlení. V části
Bělský Les se měl těsně po druhé světové
válce uskutečnit plán vzorového sídliště,
jenž však nebyl v příjemném životním rozvrhu tří- a čtyřpodlažní zástavby dokončen.
Nejmladší panelákový komplex pro ty, kteří
přišli do Ostravy pracovat, vyrostl za hranicí Plzeňské: Výškovice se připojovaly k Ostravě dvakrát – 1941 a po osamostatnění
v roce 1954 znovu 1966; poslední Dubina
rozšířila městský obvod v roce 1984.
Proč však tyto útržkovité historické připomínky o sídlištích? Protože se dotýkají
i detailu veřejného prostoru, o němž se
tiše uvažuje i nahlas spekuluje. Jde právě
o křižovatku zmíněnou v úvodu. Dodneška tam stojí monument, který vzbuzuje
otázky, ale i potřebu vyřešit problém „co
s ním“, případně „kam s ním“.
Samotná historie tzv. Památníku budování socialismu zabírá šest let. Na počátku
roku 1971, tj. necelý půlrok před květnovým sjezdem KSČ, který oﬁciálně připravil podmínky pro tzv. normalizaci, byly
schváleny podmínky pro soutěž na monument. Byli jmenovitě vyzváni sochaři, kteří
se již v 60. letech osvědčili. Návrhy předložili Jiří Myszak, Vladislav Gajda, Václav
Fidrich, Karel Vávra, Karel Vašut a Miroslav
Rybička. Soutěž vyhrál zábřežský usedlík,
sochař Jiří Myszak, jehož další skulptury
i plastiky našly už dříve místo v rozšiřující se sídlištní zástavbě jižní části města –
a koneckonců v celé Ostravě.
V únoru 1972 se práce na pomníku pozastavily. A právě v tomto roce se na scéně
kolem pomníku objevuje postava brněnského sochaře Miloše Axmana, a to jako
odborného poradce. Axman byl žákem
Vincence Makovského, což je významné i v souvislosti s konečnou podobou
pomníku v Ostravě-Hrabůvce. Později
vedl po svém učiteli ateliér na Fakultě architektury VUT v Brně, od 1973 byl v čele
sochařského ateliéru na pražské Akade-

zdroj: fotoarchiv AMO; datum: přelom 70./80. let 20. století; foto: Petr Sikula
mii a pedagogickou kariéru završil jako
její dlouholetý rektor (1976–1985). Historie
pomníku se v roce 1973 zvrátila; začalo se
mluvit o druhé soutěži. Nebyla však vypsána a archivní dokumenty z roku 1975 nám
prozrazují, že „autoři byli určeni“ a celkové
náklady byly stanoveny na 600 tisíc korun.
Zakázku získal Miloš Axman spolu s architektem Rudolfem Spáčilem. To je však řečeno až rok poté, co byla sjednána objednávka! V létě 1975 byl připraven model 1:1
v podniku Kamena Blansko, což znamenalo, že původní materiálový záměr v bronzu
a žule byl změněn na pískovec. Koncem
roku 1977 byl monument bez připomínek
zkolaudován. Kosmonaut, hutník a tančící
žena – tři postavy sousoší vypovídaly o ambicích společnosti, zaměřené na současné
i budoucí. Z historického hlediska pak představují tradiční a době přizpůsobené zobrazování, které mělo kořeny v prvorepublikových pracovních tématech civilistního
umění. Fakticky však ještě ve starší vrstvě
popisného realismu 19. století. Aktuálnímu veřejnému pohledu se nabízela oslava
práce a vědy jako základního blaha společnosti. Mohli bychom počítat, kolik takových
soch nebo sousoší z té doby zůstalo v celé
České republice, Ostravu nevyjímaje. Monument z Ostravy-Jih však provokuje spíše
svým názvem než faktickým utvářením.
Tuto možná zdlouhavou historii uvádím proto, aby na jedné straně vyvstala
tehdejší vůle osazovat veřejné prostranství uměleckým dílem, na druhé straně
tomu kontrastovala současná neúroda
umění na území celého třetího největšího
města naší země. A ještě další připomenutí: v obvodu Ostrava-Jih se nachází řada
sochařských děl, která – přestože v různé
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kvalitě – kopírují duchovní stav měnící se
společnosti. Lze je s určitou poučeností
vnímat jako muzeum paměti či času.
Axmanovo sousoší označované jako Komunisté mělo svého totožného předchůdce v Brně – tamní dílo bylo osazeno v roce
1973 na Malinovského náměstí, odstraněno
v roce Axmanovy smrti 1990. Z hlediska
sochařského zpracování nejde o zápornou
hodnotu; sousoší navíc zřetelně navazuje
na Makovského bronzové sousoší Nový věk
(původně pro světovou výstavu 1958; dnes
originál na brněnském výstavišti a odlitek
před novou budovou Národního muzea
na klíčovém urbanistickém uzlu na Wilsonově třídě nad Václavským náměstím
v Praze). I takto lze konstatovat historické
souvislosti, nejen zdůrazňováním kdysi aktuální ideologické nálepky. Axman zřejmě
díky monumentu v Hrabůvce získal i další
zakázky v Ostravě nebo pro Památník Ostravské operace v Hrabyni.
A bezradnost, co s monumentem
před budovou městského úřadu Ostrava-Jih? Nabízí se řešení: pomník zrestaurovat a důsledně označit tabulkou s historickým expozé. Vzhledem k umístění
a ke kompozici sousoší na prostranství,
které mělo kdysi sloužit svátečním ceremoniím, by bylo možno okolní prostor se
zelení zkultivovat jako místo pro klidnou
promenádu, aniž by oživoval sentiment
po zašlých časech.
Autor: PhDr. Marie Šťastná, Ph.D.,
působí na Katedře dějin umění a kulturního dědictví Filozoﬁcké fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě. Specializuje se na dějiny výtvarného umění 19. a 20. století.

www.ovajih.cz

DIÁŘ

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

DIVADLO
1.9. – 19:00
Agentura Harlekýn
DROBEČKY Z PERNÍKU
Tragikomický příběh s nadějeplným koncem.
Několik běžných životních situací, které musí
řešit alkoholička právě propuštěná z léčení,
její nedospělá dcera a stále neúspěšný herec, čekající na příležitost, která nepřichází.
Převzaté představení z Divadla A. Dvořáka Příbram. V hlavní roli Simona Stašová.
16. 9. – 19:00
Alain Reynaud Fourton:
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA – Agentura Harlekýn
Novinka! Pytel uloupených peněz dokáže oživit
i sebevraha. Jenže policii taky. Francouzská komedie s kriminální příchutí.
Marc je ženami obdivovaný spisovatel. Ale delší
dobu již nemá o čem psát. Usoudí, že se nachází
v bezvýchodné životní situaci a rozhodne se spáchat sebevraždu. Překvapí ho letitý přítel Luc, který
se už také kdysi pokusil zabít, když ho opustila žena,
a teď chce učinit totéž, protože se k němu vrátila.
Sebevražedné plány jim překazí trojice prchajících
amatérských lupičů s pytlem plným peněz. Vtrhnou
do bytu, sebevrahy si vezmou za rukojmí a vyhrožují, že je zabijí. Přestože je to právě to, co si Marc
s Lucem nejvíce přejí, při pohledu na plný pytel bankovek dostávají znovu chuť do života. Tvůrčí fantazie
se Marcovi vrací právě včas. Lupičské trio potřebuje
plán a za dveřmi je policie. Máte se na co těšit.
Hrají: Václav Vydra, Jan Šťastný alt. Svatopluk
Skopal, Jana Boušková alt. Jana Malá, Martin
Zahálka alt. Martin Davídek, Lenka Zahradnická
alt. Barbora Šťastná Petrová, František Skopal alt.
Martin Zahálka ml. Režie: Jan Novák
Délka představení: cca 2 hod. s přestávkou
Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč
20. 9. – 19:00 / Klub Akord
Martin Jarošek:
PIVAŘKY.CZ aneb Muži, pivo, zpěv – soubor
Zběsilá pípa
Jedná se již o 4. pivní muzikál M. Jaroška (autor
libreta i hudby), který poukazuje na nekalé praktiky velkého nadnárodního pivovaru – zlikvidovat
malý pivovar s dobrým pivem a nahradit ho svým
„sračkovarem“. Dále jen prozradíme, že svoji roli
sehrají nejen peníze, ale i typicky ženské zbraně.
Vstupné 100 Kč

VENKOVNÍ AKCE
17. 9. – 15:00 / letní zahrada
Zažít Ostravu jinak
aneb Sousedská slavnost na konec Letního
festivalu
Program pro děti i dospělé, soutěže.
Cirkus LeVitare – interaktivní moderní žonglérská
show Honzy Hlavsy.
Hudba k tanci a poslechu. Folklórní pásmo MFS
Ševčík a CM Tolar. CZ a SK hity v podání Pavla
Dodo Doležala a Coverbandu.
V rámci Letního festivalu DK Akord a celoostravské akce Zažít Ostravu jinak – www.zazitostravujinak.cz. Vstup zdarma
24. 9. – 17:00 / Náměstí SNP,
Bělský les a okolí Akordu
CYKLOSVĚTLUŠKA
aneb Světýlka naděje pro MH Ondrášek
Charitativní cyklojízda Bělským lesem. Výtěžek
z akce bude určen pro mobilní hospic Ondrášek.
Pestrý doprovodný program, který po 20. hodině
vyvrcholí ohňovou show a koncertem skupiny NEBE.

Pro účastníky budou připraveny tři okruhy:
Mini Bělák – pro rodiny s malými dětmi, okruh na
cca 10 min.
Maxi Bělák – pro různé věkové kategorie, okruh
na cca 30 min.
Super okruh – pro borce, na několik hodin během
odpoledne
Nutná registrace předem! Ze všech registrovaných účastníků jich několik vylosujeme a odměníme hezkými cenami. Také proběhne soutěž
o nejoriginálněji nasvícené kolo.
Registrační poplatek: děti 50 Kč, ostatní 150 Kč
(svítilna na kolo jako dárek v ceně poplatku).
Doprovodný program pro veřejnost zdarma.
Bližší informace, jak se zaregistrovat aj., v pokladně Akordu a na www.dk-akord.cz.

Němčina – mírně pokročilí
Hudební kurz: Hra na klavír
Pohybové kurzy:
Dětský aerobik, Vinyasa Flow Yoga, TWB, Protahovací cvičení, Cvičení na ﬁtballech, Flowin, Rekreační jóga, Zumba, Ladies Fitclub, Pilates, Problémové partie, Step, Relaxační cvičení, Qi Gung
Bližší informace o jednotlivých kurzech na www.
dk-akord.cz/kurzy.

OSTATNÍ AKCE

15. 10. – 20:00
ARAKAIN DYMYTRY TOUR 2016
Propojení předních českých metalových kapel,
které by si neměl nechat ujít žádný fanoušek tohoto žánru. Společné songy, všech deset muzikantů na jednom pódiu, společné sólo bubeníků.
Předkapela: ABSOLUT DEAFERS.
Vstupenky v pokladně DK Akord. Limitovaná edice vstupenek s CD zdarma! Při včasném zakoupení vstupenek obdržíte jako bonus live CD z jarní části tohoto turné. Pořádá Livemusic Agency.
Vstupné – předprodej: 399 Kč

9. 9. – 19:00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Večer příznivců společenského tance. Hudební
režie: Vladimír Koždoň.
Vstupné 99 Kč
14. 9. – 19:00 / velký sál
JAKUB KOHÁK a DAVID KRAUS aneb Hvězdy,
jak je neznáte
Zábavná talkshow. David Kraus zazpívá písničky z pořadu Tvoje tvář má známý hlas.
Moderuje Václav D. Kosík.
Vstupné 350, 300 a 250 Kč
27. 9. - 18:00 / Klub Akord
STUD2NA: De Cuatros Ukulelos
Vystoupení studentské hudební skupiny
– zpěv, čtyři ukulele a další doprovodné
nástroje.
V rámci projektu STUD2NA aneb Studnice studentských nápadů.
Vstup pro studenty a mládež zdarma, dospělí 30 Kč

PRO SENIORY
6. 9. - 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů. Beseda Evy Halkenvalderové na téma „Vliv včelích produktů na lidské zdraví z pohledu farmacie“. Prodej včelích produktů.
Hudební produkce: PETESAX.
Vstup zdarma
13. 9. - 10:00 / Hudební sál
AKTIVNÍ SENIOR: Ať květiny mluví za vás
Tvůrčí dílna a beseda s paní Friedrichovou. Praktické ukázky, jak si upravit čerstvé květin pro jakoukoliv společenskou událost.
Kapacita omezena, nutná rezervace předem na
pokladně DK Akord – tel: 596 762 511,
info@dk-akord.cz
Vstup zdarma
21. 9. – 18:00 / velký sál
EVA A VAŠEK
Dvouhodinový koncert s projekcí a vyprávěním
nejen o osobním životě Evy a Vaška, ale i o cestování s písničkami po celém světě.
Vstupné 200 Kč.
30. 9. - 15:00 / velký sál
SETKÁNÍ KLUBŮ SENIORŮ
Vzájemná
prezentace
jednotlivých
klubů seniorů z Ostravy, ukázky jejich činnosti.
Realizováno za ﬁnanční podpory statutárního
města Ostrava.
Vstup pouze na pozvánky pro přihlášené kluby bližší informace u Mgr. Zdeňka Kačora: z.kacor@
dk-akord.cz, tel.: 725 059 558

KURZY

Jazykové kurzy:
Angličtina – začátečníci, mírně pokročilí,
středně pokročilí
Italština – začátečníci, mírně pokročilí
Španělština – začátečníci, mírně až středně pokročilí
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PŘIPRAVUJEME
1. 10. – 15:00
Zpíváme a tančíme s Míšou – Minidiskotéka
v cirkuse
Zábavný pořad Míši Růžičkové plný pohybu
a písniček.

19. 10. – 19:00
Miloš Horanský:
NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU – Divadlo Viola
Martýrium jednoho srdce a dvou osudů pro tři herce. Vícežánrová koláž o životě Boženy Němcové
s Josefem Němcem, plná dramat, vzpoury, souznění
i poezie. V roli Boženy Němcové Tatiana Vilhelmová,
dále hrají Aleš Procházka a Tomáš Pavelka.
20. 10. – 19:00
SCREAMERS: Videopůjčovna
Nová show oblíbené travesti skupiny. Dvouhodinový zábavný pořad nabitý humorem, nadsázkou, tancem, parodiemi zpěvaček, zpěváků,
herců a hereček.
26. 10. – 19:00
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY – Mezi svými
Koncert v komorním divadelním prostředí bude
jedinečnou možností potkat se s písničkami Václava Neckáře v důvěrné, osobité atmosféře, tváří
v tvář a „mezi svými“.
12. 11. – 19:00
Christopher Durang:
LASKAVÁ TERAPIE – Divadlo Palace
Bláznivá komedie o tom, že každý je tak trochu
blázen, zejména psychiatři. Hrají: Vanda Hybnerová, Miroslav Etzler a další.
23. 11. – 17:00 a 20:00
BESÍDKA DIVADLA SKLEP
Kabaretní pásmo oblíbeného divadla, které letos
slaví 45 let existence. Opět 2 představení.
8. 12. – 19:00
MESIÁŠ – Divadlo Verze
Absolutní vánoční klasika – celosvětově úspěšná
komedie Patricka Barlowa, plná montypythonovského humoru. Dva herci v podání Davida Prachaře a Igora Chmely se pokusí sehrát všechny
postavy největšího příběhu všech dob.

KULTURNÍ DŮM K-TRIO
Dr. Martínka 4, Ostrava–Hrabůvka, tel.:
596 739 107, e–mail: info@kzoj.cz, www.kzoj.cz

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
3.–4. 9. SLAVNOSTI OBVODU OSTRAVA-JIH
3. 9. od 14 hodin atrakce, stánky, kolotoče, malování na obličej, „Brouk na talíři“ – ochutnejte
neobvyklé delikatesy!
14.30 GUSTAV VOMACKA WORCHESTRA, 15.45

DIÁŘ

„Brouk na talíři“ – gastro show, 16.15 BANDA DEL
CAFÉ, 17.40 „Brouk na talíři“ – gastro show, 19.00
ÚSPĚCH
4., 11., 18., 25. 9. v 17.00 hod.
TANEČNÍ VEČERY Živá hudba, pro příznivce
společenského tance se skupinou DOMINO.
Předprodej KD K-TRIO.
20. 9. v 17.30 hod.
NUMEROLOGIE A TAROT, jsou vědy, které zkoumají člověka z pohledu čísel s cílem dospět k pochopení sebe i druhých v každodenním životě.
Přednáší Monika Bumbová, předprodej KD K-TRIO.
22. 9. v 17.30 hod.
PODZIMNÍ ROVNODENNOST, jaký význam měly
podzimní obřady slovanských předků a jak probíhaly? Ve společné meditaci navážeme na tradice
mnoha rodů našich dávných předků a oslavíme
životodárné cykly. Meditací provází Mgr. Zuzana
Kaiser. Předprodej KD K-TRIO.
27. 9. v 17.30 hod.
Tradiční ČÍNSKÁ MEDICÍNA, příčiny nemocí
a jak je ovlivnit stravou z pohledu čínské medicíny.
Přednáší Ivana Slámová. Předprodej KD K-TRIO.
27.–28. 9.
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI PIVA - přehlídka minipivovarů, bohatý doprovodný program.
Zámek Zábřeh, vstup zdarma.

Připravujeme
12. 10. v 19.00 ŽALMAN & SPOL. koncert
v rámci turné 70 JAR + BIGBAND – kino
LUNA. Předprodej KD K-TRIO, kino LUNA, OIS

DĚTEM
Připravujeme
9. 10. v 10.00 hod.
MALÁ ČARODĚJNICE Čarodějnice, o které se v této
pohádce vypráví, je sto dvacet sedm let. Zdá se vám
to hodně? Jenže ve světě kouzel je to málo! Proto
se naší čarodějnici říká malá čarodějnice… Hrají herci
Divadla Scéna. Předprodej KD K-TRIO, OIS.

Kurzy pro dospělé: Kalanetika, Superkalanetika, P - Class, Pilates s Bosu, Cvičení - prevence
bolesti zad, Cvičení pro seniory, Cvičení na míčích, Čchi-Kung, Jóga, Hatha yoga, Latina dance,
Let´s dance, Zumba, Linie, Body styling, strečink
a relaxace, Taneční pro manželské páry a partnerské dvojice, Břišní tance, Havajské tance.
Vzdělávací semináře: Numerologie a tarot, Automatická kresba pro každého, Výuka anglického jazyka,
Akupresura, celé tělo na dosah ruky, Reiki I. stupeň,
Reiki II. stupeň, Klub stolních her, Výtvarné kurzy.

113 minut. Vstupné 120 Kč, pouze v neděli 4. 9.
v rámci doprovodného programu Slavností obvodu Ostrava-Jih mimořádné vstupné 60 Kč.

VÝSTAVY

1.–4. 9. ve 20.00 hod.
TAXI 121 (ČR 2016) Thriller / drama, nepřístupný,
90 minut. Vstupné 100 Kč, pouze v neděli 4. 9.
v rámci doprovodného programu Slavností obvodu Ostrava-Jih mimořádné vstupné 50 Kč.

GALERIE K-TRIO
Výtvarné práce studentů Soukromé střední umělecké školy AVE ART.

KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
4. 9. v 16.00 hod.
PROCHÁZKA OPERETOU Koncert v rámci Slavností obvodu Ostrava-Jih, program J. Offenbach,
J. Strauss, E. Kálmán, F. Lehár, O. Nedbal, účinkují
Soňa Jungová, Peter Svetlik – zpěv, Regina Bednaříková – klavír. Předprodej KD K-TRIO a v den
akce na místě od 15.30 hodin.
16. 9. v 19.00 hod.
Will JOHNS BLUES Band (GB/CZ) kytarista
a zpěvák se zaměřením na blues. V České republice se představí v sevřeném triu s Tomášem
Liškou (baskytara) a Tomášem Hobzekem (bicí).
Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě
od 18.30 hodin.
22. 9. v 18.00 hod.
GRUZIE – SVANETIE Cestopisný komponovaný
pořad Jiřího Kráčalíka (ﬁlm, foto, hudba, beseda).
Doprovodný program Mezinárodního festivalu
outdoorových ﬁlmů 2016. Předprodej KD K-TRIO
a v den akce na místě od 18.30 hodin.

KINO LUNA

KURZY
1. 9. – 30. 9. od 8.00–18.00 ZÁPIS DO KURZŮ
Kurzy pro děti: Výuka hry na kytaru, saxofon,
keyboard, akordeon, Kreslení a malování, Břišní
tance, Hip Hop, Disco dance, Taneční klub MINI,
Hrajeme šachy.

Kino LUNA, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
1. 9. – 4. 9. v 15.30 hod.
STRAŠIDLA (ČR 2016)
Pohádková komedie r. Zdeňka Trošky, přístupný,

1.–4. 9. v 17.45 hod.
OBR DOBR 2D (The BFG, USA, Velká Británie,
Kanada 2016)
Rodinné fantasy, r. Steven Spielberg, české znění, přístupný, 117 minut. Vstupné 120 Kč, pouze
v neděli 4. 9. v rámci doprovodného programu
Slavností obvodu Ostrava-Jih mimořádné vstupné 60 Kč.

5.–7. 9. v 15.30 hod.
HLEDÁ SE DORY - 2D (Finding Dory, USA 2016)
Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný,
české znění, přístupný. Vstupné 90 Kč.
5. 9. v 17.45 hod.
NEŽ JSEM TĚ POZNALA (Me Before You, USA
2016) Drama / romantický, české titulky, od 12 let,
110 minut. Vstupné 60 Kč.
5. 9. ve 20.00 hod.
SUPER DUPER ALICE COOPER (Kanada 2014)
– exkluzivně. Příběh rockové ikony, který vypráví Alice Cooper osobně. České titulky, od 12 let,
98 minut. Vstupné 100 Kč.
6. – 11. 9. v 17.45 hod.
OBR DOBR - 3D (The BFG, USA,Velká Británie,
Kanada 2016). Rodinné fantasy, r. Steven Spielberg, české znění. Vstupné 130 Kč.
6.–7. 9. ve 20.00 hod.
ZHASNI A ZEMŘEŠ (Lights Out, USA 2016). Horor, české titulky, od 15 let, 90 minut. Vstupné
90 Kč.
8.–11. 9. v 15.30 hod.
LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL (Open Season: Scared Silly, USA 2015). Animovaný /
dobrodružný / komedie, české znění, přístupný,
84 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
8.–11. 9. ve 20.00 hod.
SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON (SULLY,
USA 2016). Životopisný / drama, české titulky, od
12 let, 96 minut. Vstupné 110 Kč.
12.–18. 9. v 15.30 hod.
MŮJ KAMARÁD DRAK (Pete´s Dragon, USA 2016)
Rodinný / dobrodružný, české znění, přístupný,

INZERCE

ZÁPIS NOVÝCH ČLENŮ
7. 9. 2016 | 15 - 18 hod.
Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 49 (bývalé kino Vítek)

Taneční klub

AKCENT OSTRAVA

- mnohonásobní MISTŘI ČR
- mnohonásobní MISTŘI Evropy
a světa
- klub s dlouholetou historií
- show, disco, latino, street, ...

Máte rádi tanec?
Hledáte nové kamarády?
Přijďte mezi nás!

děti 4-10 let | junioři 11-15 let | dospělí 15 a více let
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www.ovajih.cz

SC-361817/02

tel: 737 248 053
akcent-ova@volny.cz

začátečníci | pokročilí

DIÁŘ

103 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
12. 9. v 17.45 hod.
STARCI NA CHMELU (Československo 1964). Komedie / drama / muzikál / romantický, přístupný,
89 minut. Vstupné 50 Kč.
12. 9. ve 20.00 hod.
LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY (ČR 2016),
Hudební dokument, od 12 let, 89 minut. Vstupné
60 Kč.
13. 9. – 14. 9. v 17.45 hod.
STRAŠIDLA (ČR 2016). Pohádková komedie
r. Zdeňka Trošky, přístupný, 113 minut. Vstupné
120 Kč.
13.–14. 9. ve 20.00 hod.
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ (ČR 2016). Dramatický příběh, od 12 let, 90 minut. Vstupné 110 Kč.
15.–18. 9. v 17.45 hod.
PRÁZDNINY V PROVENCE (ČR 2016)
Komedie, přístupný, 95 minut. Vstupné 110 Kč.
15.–18. 9. ve 20.00 hod.
SMRT VE TMĚ (Don´t Breathe, USA 2016)
Thriller / horor, české titulky, od 15 let, 88 minut.
Vstupné 110 Kč.
19.–21. 9. v 15.30 hod.
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ - 2D (Ice
Age 5, USA 2016)
Animovaná komedie, české znění, přístupný.
Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.
19. 9. v 17.45 hod.
UČITELKA (ČR 2016)
Drama, přístupný, 120 minut. Vstupné 60 Kč.
19. 9. ve 20.00 hod.
THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK – THE
TOURING YEARS (Velká Británie / USA 2016)
Hudební dokument, r. Ron Howard, české titulky,
přístupný, 100 minut. Vstupné 90 Kč.
20.–25. 9. v 17.45 hod.
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ (Bridget Jones´s
Baby, Velká Británie, Francie, Irsko, USA 2016)
Komedie, české znění, od 15 let, 101 minut. Vstupné 120 Kč.
20. – 21. 9. ve 20.00 hod.
NERVE: HRA O ŽIVOT (Nerve, USA 2016)
Dobrodružný / krimi / mysteriózní / sci-ﬁ /
thriller, české titulky, od 12 let, 96 minut. Vstupné
100 Kč.
22.–27. 9. v 15.30 hod.
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ - 2D (Storks, USA 2016)
Animovaná komedie, české znění, přístupný.
Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.

28. 9.
HEZKY pouze ČESKY
Oslavte s námi Den české státnosti s nejúspěšnějšími českými ﬁlmy tohoto roku za symbolických 28 Kč!
13.15 hod. ŘACHANDA (ČR 2016), pohádková
komedie, přístupný, 104 minut, vstupné 28 Kč.
15.30 hod. TEORIE TYGRA (ČR 2016), komedie,
přístupný, 101 minut, vstupné 28 Kč.
17.45 hod. JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY (ČR 2016),
komedie, 85 minut, vstupné 28 Kč.
20.00 hod. SEZN@MKA (ČR 2016), komedie, od
12 let, 90 minut, vstupné 28 Kč.
Žádné titulky – pouze česky, žádný popcorn –
pouze samé české lahůdky po celý den v kinokavárně Café Luna. Za příznivého počasí se můžete
těšit také na živou, hezkou, pouze českou hudební produkcí před kinem Luna, která vám zpříjemní čas před ﬁlmovým představením. Zajistěte si
své vstupenky včas, předprodej již zahájen!

20. 9. - 22. 9. 12.00 - 15.00
MALÁ KNIHOVNICKÁ RALLYE - soutěž; zábavná soutěžní hra, během které si děti procvičí
znalosti v dopravním provozu

26. 9. v 17.45 hod.
MATKY NA TAHU (Bad Moms, USA 2016)
Komedie, české titulky, od 15 let, 100 minut.
Vstupné 60 Kč.

V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli věci kolem nás

27. 9. v 17.45 hod.
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ (Bridget Jones´s
Baby, Velká Británie, Francie, Irsko, USA 2016)
Komedie, české titulky, od 15 let, 101 minut.
Vstupné 120 Kč.
29. 9. – 2. 10. v 15.30 hod.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ - 2D (The Secret Life of
Pets, USA 2016)
Animovaný / komedie / rodinný, české znění, přístupný. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
29. 9. – 2. 10. v 17.45 hod.
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI - 2D (Miss Peregrine´s Home for
Peculiar Children, USA 2016)
Fantasy, r. Tim Burton, české znění, přístupný.
Vstupné 120 Kč.
29. 9. – 2. 10. ve 20.00 hod.
DEEPWATER HORIZON: MOŘE V PLAMENECH 3D (Deepwater Horizon, USA 2016)
Akční / drama / thriller, české titulky, od 15 let.
Vstupné 130 Kč.

POBOČKA VÝŠKOVICE

29. dubna 33, 700 30 Ostrava–Výškovice,
599 522 350, vyskovice@kmo.cz
celý měsíc
THE TAP TAP NAČERNO - výstava vtipů o lidech s hendikepem, které prošly tvrdou cenzurou členů kapely The Tap Tap a zároveň absolventů Jedličkova ústavu. Autoři výstavy jsou
kreslíři z časopisu Sorry a patronem výstavy je
zpěvák XINDL X.
8. 9. 16.00
SHAKESPEARE ŽIJE VĚČNĚ - veřejné čtení
a interaktivní beseda pro teenagery v rámci
TeenClubu Gaučárny a v rámci projektu Shakespeare Ostrava 2016

1. 9. 16.00
MALOVANÉ VERŠOVÁNKY - veřejné obrázkové
čtení
8. 9. 15.00–17.00
SLUNCE, SLUNKO, SLUNÍČKO - tvůrčí dílna
15. 9. 15.00–17.00
V POVĚTŘÍ - tvůrčí dílna spojená se soutěží;
skládání papírových vlaštovek
29. 9. 16.00
SLOVOHRANÍ - literární soutěž se slovy a slovíčky
celý měsíc během půjčování
VĚCI KOLEM NÁS - tematická výstavka knih
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
1. 9. - 23. 9. během půjčování
CESTOU NECESTOU - dopravní vědomostní
test
20. 9. 15.00–17.00
KOLA VERSUS AUTA - promítání stejnojmenného ﬁlmu s titulky, pod záštitou organizace Europe Direct Ostrava; pro teenagery a dospělé
22. 9. 13.00–17.00
VŠECHNO JEDE, CO MÁ KOLA – soutěžní odpoledne před knihovnou, ve spolupráci s městskou policií

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
POBOČKA ZÁVODNÍ
POBOČKA Dr. MARTÍNKA

Závodní 47, 700 30 Ostrava–Hrabůvka,
599 522 308, zavodni@kmo.cz

Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava–Hrabůvka,
599 522 303, hrabuvka@kmo.cz

V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli věci kolem nás

24. 9. 9.00
A PAK SE TO STALO!!! - první setkání po prázdninách v rámci knihovnického klubu Martínek
pro děti předškolního věku a jejich rodiče; víte,
co se může stát, když budete žalovat?; příběh
o užalované Kamilce spojený s tvorbou obrázků pomocí barevných pásků podle vlastní
fantazie

15. 9. 14.00–17.00
DRACI V POVĚTŔÍ - dílna; tvorba papírových
draků

25. 9. ve 20.00 hod.
IDA (Ida, Polsko, Dánsko, Francie, Velká Británie
2013)
Drama, kamera Ryszard Lenczewski a Lukasz Žal,
české titulky, od 12 let, 82 minut. Vstupné 80 Kč.

V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli věci kolem nás

26. 9. ve 20.00 hod.
SAMA NOCÍ TMOU (A Girl Walks Home Alone at
Night, USA 2014)
Horor / romantický / thriller, kamera Lyle Vincent,
české titulky, od 12 let, 99 minut. Vstupné 80 Kč.

celý měsíc během půjčování
VŠECHNY KRÁSY KOLEM NÁS - kviz zaměřený
na běžné věci kolem nás
SLOVOHRANÍ - literární soutěž; hrátky se slovy
a slovíčky pro malé básníky
VĚCI KOLEM NÁS - tematická výstavka knih
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

celý měsíc během půjčování
POZOR, ČERVENÁ - doplňovačky a hřebenovky s dopravní tematikou pro mladší děti
SPRÁVNĚ A BEZPEČNĚ - dopravní test pro
starší děti
VĚCI KOLEM NÁS - tematická výstavka knih
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

22.–24. 9. ve 20.00 hod.
SEDM STATEČNÝCH (The Magniﬁcent Seven,
USA 2016)
Akční / western, české titulky, od 15 let. Vstupné
110 Kč.
25.–27. 9. 08 OSTRAVA KAMERA OKO
mezinárodní ﬁlmový festival se zaměřením na vizuální stránku ﬁlmu – kamera / kameraman

27. 9. ve 20.00 hod.
MRTVÝ MUŽ (Dead Man, USA / Německo / Japonsko 1995)
Western / drama / fantasy, kamera Robby Müller,
české titulky, od 12 let, 121 minut. Vstupné 80 Kč.

10. 9. 9.00–11.30
SOVÍ POTĚŠENÍ - výtvarná dílna; výroba praktického stojánku na tužky

16. 9.–22. 9. během půjčování
CESTOU NECESTOU – kviz; dopravní kviz,
v němž se děti seznámí se zajímavostmi z alternativní dopravy
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21. 9. 14.00–15.30
POLICEJNÍ POHÁDKY A POHÁDKY O DOPRAVNÍCH ZNAČKÁCH - čtení ze stejnojmenných
knih

16. 9.–22. 9. během půjčování
CHYTŘE DO CÍLE - zábavná soutěž
16. 9.–22. 9. během půjčování
UKÁZNĚNÝ CYKLISTA - soutěž v doplňování co
nejvíce součástí kola do okének na obrázku
16. 9.–22. 9. během půjčování
DOBRÝ CHODEC – poznávání dopravních značek populární formou

DIÁŘ

POBOČKA GURŤJEVOVA

OSTRAVAR ARÉNA

V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli věci kolem nás
12. 9. - 16. 9. během půjčování
CESTOU NECESTOU - výtvarná dílna

30. 8. – 3. 9.
ISU JUNIOR GRAND PRIX 2016
Světová série nejlepších krasobruslařských juniorů včetně českých juniorských mistrů světa
ve sportovních dvojicích Anny Duškové a Martina Bidaře.

celý měsíc během půjčování
CESTOU NECESTOU - soutěž
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

1. 9. v 11,30 Krátké tance
v 14,50 Krátké programy žen
v 19,55 Krátké programy sportovních dvojic

16. 9. - 22. 9. během půjčování
V POVĚTŘÍ - interaktivní tvůrčí dílna se soutěží

2. 9. v 9,45 Krátké programy mužů
v 14,10 Volné tance
v 17,45 Volné jízdy sportovních dvojic

*PROJEKT „V HLAVNÍ ROLI HRDINA“ FINANČNĚ PODPORUJE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

3. 9. v 10,30 Volné jízdy žen
v 16,00 Volné jízdy mužů

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava–Zábřeh, 599 522 321,
gurtjevova@kmo.cz

CHARITA OSTRAVA
CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL
Čujkovova 40a, Ostrava–Zábřeh,
tel.: 737 610 758, www.ostrava.charita.cz

ATLETICKÁ HALA

7. 9. v 17,30
HC VÍTKOVICE STEEL – KREFELD PINGUINES
Champions Hockey League
9. 9. v 17,00
HC VÍTKOVICE STEEL – HC SPARTA PRAHA
utkání hokejové extraligy

1. 9. – 30. 9. Výstava fotograﬁí – Ze života
CHS Gabriel

11. 9. v 17,00
HC VÍTKOVICE STEEL – PIRÁTI CHOMUTOV
utkání hokejové extraligy

9. 9. v 8.30 hod.
Z Kunčic p. O. pod Stolovou: turistický výlet,
pěšky 5,5 km.
Sraz na nádraží O.- Vítkovice.

16. 9. v 17,00
HC VÍTKOVICE STEEL – MOUNTFIELD HRADEC
KRÁLOVÉ utkání hokejové extraligy

13. 9. v 16.00 hod
Odpoledne s písničkou: Písničky s klávesami
a klarinetem.
Hraje Zdeněk a Vašek.
14. 9. v 9.00 hod.
Výstava W. Shakespeare v Ostravském muzeu:
prohlídka výstavy, vstupné 50,- Kč.
Sraz na zastávce tramvaje Kotva.
20. 9. v 16.00 hod
Odpoledne s písničkou: Písničky s klávesami.
Hraje Josef Seifert
21. 9. ve 14. 00 hod.
Kavárna pro pamětníky: představení nové německé dobrovolnice.
30. 9. v 8.40 hod
Landek – hornické muzeum: prohlídka muzea +
nové fárání, vstupné 90,- Kč.
Sraz na zastávce tramvaje Kotva.

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

18. 9. v 19,00
MIRO ŽBIRKA – ROAD TO ABBEY ROAD TOUR
2016
23. 9. v 17,00
HC VÍTKOVICE STEEL – BK MLADÁ BOLESLAV
utkání hokejové extraligy
27. 9. v 17,00
HC VÍTKOVICE STEEL – HC ENERGIE KARLOVY
VARY utkání hokejové extraligy

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

Připravujeme:
12. 11. ve 20 hod. BRIT FLOYD – SPACE AND
TIME CONTINUUM WORLD TOUR 2016 OSTRAVAR ARÉNA
Po celosvětovém veleúspěšném turné v loňském roce čítajícím 146 koncertních zastávek
se Brit Floyd… nejznámější a nejvěrnější Pink
Floyd show, vrátí do Evropy a v sobotu 12. listopadu vystoupí v OSTRAVAR ARÉNĚ. Všem
fanouškům Brit Floyd připomene zásadní písně
z alb The Dark Side of the Moon, Wish You
Were Here, Animals, The Wall a The Division
Bell. Brit Floyd uchvátí příznivce nejen ztvárněním celé skladby Echoes z přelomového alba
Meddle, ale také ostatními hudebními drahokamy z více než padesátileté historie Pink Floyd.
30. 11. v 19,30 hod.
KINGS ON ICE OSTRAVAR ARÉNA Do Ostravy
se koncem roku 2016 vrací vrcholné světové
krasobruslení, šou Jevgenije Pljuščenka

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
OSTRAVA–ZÁBŘEH, P.O.
Gurťjevova 8, Ostrava–Zábřeh
www.svczabreh.cz
Zápisy do kroužků a kurzů probíhají od 1. 9.
2016 na všech recepcích.
Více info na www.svczabreh.cz
3. a 4. 9.
Kroužkobraní – Avion Shoping park, info:
p. Nováček
22. 9. Běh naděje Ostrava-Zábřeh
23. 9. Běh naděje Ostrava-Poruba

MĚSTSKÝ STADION

24. 9. Ostravské sportovní ligy – ﬂorbal, info:
p. Nováček

3. 9. v 10,00
SPORŤÁČEK festival sportu pro děti
9. 9. v 18,00
MFK VÍTKOVICE – FK VANSDORF utkání fotbalové národní ligy
14. 9.
FC BANÍK OSTRAVA – SLEZSKÁ FC OPAVA
utkání fotbalové národní ligy
17. 9. v 17,00
FC BANÍK OSTRAVA – 1. SK PROSTĚJOV utkání
fotbalové národní ligy
25. 9. v 16,30
MFK VÍTKOVICE – FK BANÍK SOKOLOV utkání
fotbalové národní ligy

25. 9. Ostravské sportovní ligy – aerobic, info:
p. Nováček
30. 9. Běh naděje Ostrava-Komenského sady

POBOČKA V ZÁLOMU 1,
Ostrava–Pískové Doly, tel. 724 034 750
21. 9. Sídliště žije – propagační akce – vstup
zdarma, info: p.Červená

POBOČKA J. MATUŠKA 26A,
Ostrava–Dubina, tel.596 768 565
13. 9. Ostravské záření – propagační akce,
info: p. Volek

INZERCE
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www.vodar.cz

KONTAKT NA INZERCI

PRÁC
CE PRO
OVÁD
DÍME:

Vážení klienti, uzávrka inzerce do ZÁIJOVÉHO
vydání JIŽNÍCH LIST je již 15. 9. 2016.

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

Máte-li zájem o umístní inzerce, prosím volejte nebo pište na uvedený kontakt.

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

SC-351765/07

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

SPORT

KARATISTÉ Z JIHU VYBOJOVALI ZA POLOLETÍ 177 MEDAILÍ

druhém místě se těsně umístil Vojtěch Válek - 7x zlato, 5x stříbro
a 5x bronz, a na třetím místě se umístila zástupkyně ženského pohlaví,
a to Nikola Chybíková s 8x zlatou, 3x stříbrnou a 3x bronzovou medailí.
Veškeré výsledky klubu pak naleznete na webu www.ATTFISKARATE.cz.
„Klub má na svém kontě v letošním roce již 1 týmový titul mistryň světa a 10 titulů mistra ČR, ale všech 177 medailí považujeme
za jeden velký týmový úspěch pro náš klub,“ přiblížila trenérka
reprezentace Veronika Škodová.

Karatisté z klubu ATTFIS, kteří působí v obvodu OstravaJih, se v rámci prvního pololetí zúčastnili 15 turnajů, na kterých
vybojovali celkem 177 medailí, a to 59x zlatou, 60x stříbrnou
a 58x bronzovou. Jde o nejlepší klubové výsledky v oblasti žákovského a mládežnického karate v Moravskoslezském kraji v první
polovině letošního roku. Posledním úspěchem byl start na MČR
v Hradci Králové, kde zástupci klubu vybojovali celkem 36 medailí: 18x zlato, 15x stříbro a 3x bronz.
„Zvýšili jsme počet turnajů, kterých se účastníme, snažíme se
tak účastnit co největšího počtu turnajů a zejména pak těch s mezinárodní účastí,“ uvedl předseda klubu pan Miloš Škoda.

Pozvánka na zářijový nábor nových členů
Klub pořádá v září nábor nových členů na své pobočce v Ostravě-Hrabůvce v tělocvičně ZŠ Provaznická 64 od 6. září v 16:00,
každé úterý a čtvrtek od 16 do 18:30. Hlásit se mohou děti ve věku
již od 3 do 15 let. Veškeré bližší informace a registraci na nábor
naleznete na webu www.KARATEnabor.cz.

Medailově nejúspěšnější závodníci
Závodníkem s nejvyšším počtem bodů v klubovém žebříčku
se stal Alex Kozubal s 4x zlatou, 11x stříbrnou a 3x bronzovou. Na
INZERCE

Na Slezskoostravském hradě v Ostravě proběhne
v sobotu 10. září 2016 (11:30–18:00) XII. ročník Festivalu dřeva,
s největší dřevorubeckou show na severu Moravy.

SC-362009/01

Ostrava – Na Festivalu dřeva v Ostravě v sobotu 10. září 2016 proběhne
jediný kvaliﬁkační závod sportovních
dřevorubců v Moravskoslezském
kraji, série STIHL TIMBERSPORTS
CZECH SERIES. Do Ostravy na něj
přijedou nejlepší závodníci České republiky, včetně evropského šampiona Martina Komárka.
Připraven bude bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Jeho
letošní hvězdou bude Peter Nagy
se skupinou Indigo. Představí výběr
toho nejlepšího z Best of 30+1 tour
na česko–slovenské hudební scéně.
Návštěvníci letošního Festivalu dřeva
v Ostravě se mohou těšit i na starodávný jarmark, zvěřinové hody,
cimbálovku Kubalovci a folklorbeatovou skupinu Docuku. Vše doprovodí dřevosochaři, kteří na akci vytvoří sochy a plastiky, a historická
řemesla: výrobci dřevěných hraček, keramiky a suchých vazeb, košíkáři
a dráteníci. Na hradě i v jeho okolí proběhnou prezentace zahradní
a lesní techniky.
Pro děti budou připraveny zábavné atrakce, soutěže, tvořivá dílnička
a naučná a poznávací expozice Lesů ČR, LS Ostrava „CESTA DO LESA“
a lesní pedagogika Vojenských lesů a statků ČR „UČÍME SE O LESE“.
Ve STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES se soutěží v šesti disciplínách:
Springboard, STIHL Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck, Underhand Chop a Hot Saw.
Vstup na Festival dřeva v Ostravě bude opět ZDARMA.
Více na www.festivaldreva.cz
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SC-361509/01

Program doplní Peter Nagy se skupinou Indigo
a starodávný jarmark

SPORT

CO S VOLNÝM ČASEM PO PRÁZDNINÁCH?

22. srpna byla instalovaná cyklopumpa v Zábřehu na konečné tramvaje
u cyklostezky na okraji Bělského Lesa.

Přemýšlíte nad tím, co by vaše děti bavilo? Sportovat, tvořit nebo tancovat? Středisko volného času Ostrava-Zábřeh připravilo pestrou nabídku možností. Všechny
volnočasové aktivity jsou určeny pro děti
školního, ale také předškolního věku. Zajímavé kurzy a akce si však v programu najdou i dospělí. Zápisy do kroužků již začaly
na všech střediscích, tedy na Gurťjevově 8,
V Zálomu 1 i na J. Matušky 26a.
Veškeré informace naleznete na www.
svczabreh.cz nebo se můžete přijít inspirovat na některou z akcí během tohoto měsíce.

BOXÉRSKÉ KLUBY NABÍRAJÍ NOVÉ ČLENY
Kluky a holky od 10 let může do jednoho z klubů na Jihu zlákat vedení kvaliﬁkovaných
trenérů nebo účast na domácích i zahraničních soutěžích.
SSK Vítkovice
ŠRUBAŘ František
Ostrava-Zábřeh
T: 778 217 883
E: franta.srubar@seznam.cz

X_Fight Club Ostrava
PAVLICA Lubomír
Ostrava-Hrabůvka
T: 776 525 872
E: sobullee@seznam.cz

CCA Fight a Fitness z.s.
Ing. KONEČNÁ Ester Ph.D.
Ostrava-Vítkovice
T: 608 776 882
E: ester.konecna@gmail.com

POCTA STATEČNÝM

Tým žáků ze ZŠ Horymírova získal
5. místo v celorepublikovém ﬁnále branného závodu Battleﬁeld – pocta statečným,
které si vybojoval mezi dalšími 21 zúčastněnými týmy. Tato akce byla pořádána Československou obcí legionářskou ve spolupráci
s lanovými centry Proud, kluby vojenské
historie a Armádou České republiky. Vlastní
závod byl volně inspirován výcvikem výsadkářů ve Velké Británii. „Museli jsme zdolat
střelbu, lanové překážky, luštění kódů a šifer
a prokázat fyzickou zdatnost a obratnost.
Zároveň jsme uplatnili nabyté vědomosti
spojené nejen s touto tématikou,“ okomentovali po příjezdu akci žáci 9. třídy.

INZERCE
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3. – 6. října 2OO1166

Dr. Martínka 51, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

SC-362039/01

www.dlo-ostrava.cz
Projekt je realizován díky finančnímu příspěvku Nadace ČEZ, statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR.

Provozujeme rodinnou kočičí kavárnu
s dětským hřištěm uvnitř a zvířecími kamarády.
Přijďte se pomazlit a pobavit
u dobré Italské kávy Trieste.

www.facebook.com/mnaucaffe

SC-362047/01

Telefon: 604 745 840

otevírá dvacátý ročník LYŽAŘSKÉ ŠKOLY pro děti ve věku od 6 do 15 let
Program lyžařské školy:
• říjen až duben 1x týdně cvičení v tělocvičně (čtvrtek 17.00–18.30 hod.)
(v Ostravě – Zábřehu na ZŠ Chrjukinova)
• v zimní sezóně 8 výjezdů autobusem na hory s výukou

VZORKOVÁ PRODEJNA OSTRAVA

VŠE POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH INSTRUKTORŮ
S PROFESIONÁLNÍ LICENCÍ!
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1JWPWBSTLÈ
0TUSBWB 
Telefon:+420 737 254
108
E-mail:baby.ostrava@
patron.eu
Web:http://www.patron
.eu

Schůzka s rodiči se uskuteční: 13. 10. 2016 v 17.00 hod.
na ZŠ Chrjukinova (Ostrava – Zábřeh).
Rodiče budou seznámeni s bližšími informacemi a výší školného.

Kontaktní adresa: Mitrovická 216, 724 00 Ostrava – Stará Bělá,
telefon: 606 276 182, http://www.skikutac.cz,
Srdečně Vás zve Doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D., (diplomovaný učitel lyžování)

1JWPWBSTLÈ 

8
0TUSBWB 
737 254 10
Telefon:+420 help-centrum.cz
@
va
E-mail: ostra w.patron.eu
ww
Web:http://

SC-361981/01

ZAČÁTEČNÍKY JEZDIT NAUČÍME A POKROČILÉ ZDOKONALÍME!

536.TSP
)&-1$&/


SC-361970/03

Ve spolupráci s ﬁrmou MADEJA sport zajišťujeme
zapůjčení lyžařského vybavení na celou sezónu.
Slevy na vleky v lyžařském středisku Bílá.
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www.ovajih.cz

ZOOM

DRUHÁ PROJEKCE HISTORICKÝCH SNÍMKŮ
Ve čtvrtek 22. září 2016 se od 17:30 uskuteční na radnici městského obvodu Ostrava-Jih (místnost A410) projekce
historických fotograﬁí, tentokrát na téma (Ne)zaniklý starý Zábřeh. Zájemcům budou prezentovány dobové snímky
a mapy historického centra Zábřehu z období 20. století.

Zábřežské kostely, kříže, kapličky, řeka Odra, tramvajová dráha
a nehody, průmysl, Polanecká spojka, usedlosti na bývalé Horymírově ulici, procházka ulicemi na místě dnešní Sport arény – to
jsou jen některé okruhy snímků, které budou doplněny výkladem.
Pokud máte doma starší snímky z území městského obvodu Ostrava-Jih, můžete je přinést k digitalizaci. Maximální počet účastníků je 55 osob. Rezervujte si své místo již teď na e-mailu jizni.listy@
ovajih.cz nebo na telefonním čísle 599 430 137. Těšíme se na vás!

Zábřeh nad Odrou v zrcadle starých fotograﬁí
zdroj fotograﬁí: facebook

SOUTĚŽ O LÍSTKY DO KINA
jizni.listy@ovajih.cz nebo s označením TAJENKA na Úřad městského
obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Jih do 19. 9. 2016.
Výherci z minulého vydání: Jana Wilková, Lenka Prauzková, Marie
Dunkerová, Romana Dihlová, Jiřina Dobrovodská a Goče Mijalovský.
Výherci si na Úřadě městského obvodu Ostrava-Jih mohou v kanceláři
číslo A105 vyzvednout svou výhru v úředních hodinách. Gratulujeme!

I v tomto vydání jsme pro vás připravili křížovku o lístky
do Kina LUNY dle vlastního výběru. V tajence naleznete ukryté pojmenování jedné z nejhezčích dochovaných staveb starého Zábřehu, která se nachází na křižovatce ulic Dolní, Zimmlerovy a Hulvácké. Více o její historii a mnoho dalšího můžete
najít na stránkách www.historie.ovajih.cz. Tajenku zašlete na e-mail
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