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AKTUALITY
AKTUÁLNĚ

ZASTUPITELSTVO BUDE
3. LISTOPADU VE 13 HODIN

SADY MLADÝCH – PŘIHLÁSIT SE
MŮŽETE DO 7. ŘÍJNA

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih, které se bude konat 3. 11. ve 13 hodin ve 4. patře budovy A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Z každého jednání
zastupitelstva je pořizován video záznam, který naleznete společně s reportážemi z našeho obvodu na Youtube kanálu Městský
obvod Ostrava-Jih.

Pro
velký ohlas jsme
prodloužili termín
přihlášek
– ještě do 7. října se můžete
hlásit na Sady
mladých, nově
vznikající tradici
v podobě výsadby stromů na počest nově narozených občánků
Sady mladých
našeho obvodu.
Po úspěšném prvním sázení na jaře budeme pokračovat i letos
na podzim, a to 27. října v Bělském lese. Zájemci se mohou do
7. října obracet na kancelář místostarosty Františka Staňka, a to
osobně, telefonicky na 599 430 344 nebo na e-mail: frantisek.
stanek@ovajih.cz.

FARMÁŘSKÉ TRHY
Čerstvá zelenina, bylinky, ovoce – především jablka, ale i peckoviny, domácí sýry, ruční výrobky, kuchyňské nářadí – třeba i dřevěné vařečky – a mnohé další od lokálních prodejců, někdy je
to i zahrádkář od vedle... To vše na Farmářských trzích 19. října
od 8:00–18:00 hodin na Tržnici vedle náměstí SNP v Ostravě –
Zábřehu. O tom, zda- li budou poslední v letošním roce rozhodne
jednání s prodejci.

POŽADAVKY NA OŘEZ STROMŮ
A KEŘŮ
Víte o místě, kde přerostlé keře a stromy omezují rozhled
na komunikaci nebo použití chodníků? Kontaktujte ÚMOb Ostrava-Jih. Vaše požadavky na ořez budou přijímat správci zeleně: Ing. Veronika Staňková, tel.: 599 430 364, e-mail: veronika.
stankova@ovajih.cz; Angela Bandolová, tel.: 599 430 472, e-mail:
angela.bandolova@ovajih.cz.

STAROSTA UDĚLÍ CENU MĚSTSKÉHO
OBVODU OSTRAVA-JIH - NAVRHNĚTE
KANDIDÁTA!
Kdo z vašich spoluobčanů přispívá k dobrému jménu našeho
městského obvodu a České republiky? Je špičkou ve svém oboru
- konstruktér, lékař, muzikant, učitel… Stará se nejen o svou rodinu, ale pomáhá i zdravotně postiženým, trénuje mladé sportovce,
vede skautský oddíl… Navštěvuje osamělé seniory, či dokonce zachránil někomu život nebo zabránil násilnému trestnému činu…
Pak jste našli „občana Jihu,“ který zaslouží ocenění! Navrhnout
takovéto osobnosti můžete do 30. 11. 2016, a to e-mailem, poštou
nebo osobně na uvedené kontakty:
Poštou nebo osobně: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3,
700 30 Ostrava-Hrabůvka, e-mailem: jizni.listy@ovajih.cz, do
předmětu zprávy uveďte „Nominace - Cena městského obvodu
Ostrava-Jih 2016“. V únoru 2017 předá starosta Martin Bednář
plaketu městského obvodu vybraným spoluobčanům.

DĚKUJEME ZA 3000 „LAJKŮ“
Těší nás, že facebooková stránka našeho obvodu má čím dál
více fanoušků. Čím dál tím častěji sdílíte a komentujete příspěvky,
které se na našem facebookovém proﬁlu objevují. Jsou pro nás
přínosem a motivací do další
práce. V září počet našich fanoušků překročil hranici 3000
„lajků“. Děkujeme. Pojďme zkusit toto číslo do Vánoc změnit
na 5000.

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

31 B. Četyny

Bělský Les

PP

38/2

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

PP

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

PP

1, 2, 8, 10, 12, 15, 16, 19/2, 20, 24, 26, 30, 34, 41/2, 53, 55

33 Vl. Vlasákové

Bělský Les
NP

67

PP

1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 19/1, 20, 22, 24, 30, 33, 35, 36, 40, 41, 41/1, 41/2

NP

43, 45, 54, 60/2, 64
5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 19/2, 20, 26, 27, 28, 31, 33, 41/1

41 B. Václavka

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

Volná stání
pro motorky

Bělský Les

42 B. Václavka

Bělský Les

PP

51 L. Hosáka

Bělský Les

PP

40/1

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 občané Jihu,
můj úvodník je tentokrát o velké výzvě. Buďme aktivní a ukažme,
že máme zájem o veřejné dění!
Jste pro znovuzavedení lékařské pohotovosti na Jihu, opravu důležitých silničních tepen a podchodů, navýšení počtu domovů důchodců, kvalitnější střední školy či častější letecké linky z Mošnova?
Všechny výše uvedené body dokáže s vaší podporou – díky vašim
hlasům - prosadit krajský úřad.
Dokažte, že jste neopomenutelnou součástí veřejného dění.
Řekněte rodině a známým, ať využijí své právo rozhodnout o budoucnosti a přijdou 7. a 8. října do volebních místností. Považuji to
za velmi důležité. V hospodě i jinde se kritizuje snadno a často, ale
každý z nás má velkou šanci mnohé ovlivnit právě při volbách. Nepodceňujme význam krajských voleb, které mohou výrazně ovlivnit
náš každodenní život v dalších letech.
Na začátku listopadu nás občany Jihu starší 16 let čeká ještě jedno důležité hlasování. Prostřednictvím internetu rozhodnete doma
nebo u nás na úřadě o realizaci vašich námětů, které jste sami podali
v rámci 1. ročníku participativního rozpočtu. Informace o jednotlivých projektech naleznete na stránkách www.spolecnetvorimejih.
cz. Myslím, že hlasování bude velmi zajímavé až do posledních chvil.
I v tomto případě bude mít vaše účast zásadní vliv. Těším se na sílu
hlasů, hodných našeho více než stotisícového obvodu!
Závěrem přidávám své osobní upozornění. Nikdy jsem neposílal
ani nebudu posílat jakoukoliv výzvu, koho máte konkrétně volit, či
naopak volit nemáte, jaký projekt máte, či nemáte podpořit. Jakékoliv dokumenty s obdobným sdělením, s mým podpisem nebo fotkou
budou vždy podvrh (již se to v minulosti stávalo). Výjimkou jsou jen
pravidelně vydávané Jižní listy, které máte možnost držet ve svých
rukách, stejně jako budoucnost našeho obvodu.
Uvážlivé a rozhodné hlasování přeje

Martin Bednář, starosta

Můžete nás najít na www.ovajih.cz nebo FB Městský obvod Ostrava-Jih
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 sociálně právní 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: 3. 10. 2016 • Číslo: 8 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se
stanovisky redakce • Foto titulní strana: Městský obvod Ostrava-Jih • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 10. 2016.
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HISTORIE
V CENTRU
DĚNÍ

OSTRAVA-JIH CHCE ZKVALITNIT BYDLENÍ
V OBECNÍCH BYTECH. NE KAŽDÝ NÁJEMNÍK
SE VŠAK V BYTĚ CHOVÁ SLUŠNĚ
Obyvatelé nejlidnatějšího ostravského obvodu Ostrava-Jih, kteří bydlí v obecních bytech, se nemusejí obávat, že
obvod bude jejich byty prodávat.
„Zrušili jsme záměr privatizovat obecní bytový fond a snažíme
se zvyšovat kvalitu bydlení v těchto bytech. Obvod nyní vlastní
5257 bytů, z toho bude dokončen prodej u pouhých 29 bytů
ve třech bytových domech, dalších 5 bytů půjde do prodeje v takzvaných doprodejových domech, tedy tam, kde byl v minulosti
uskutečněn prodej bytů pouze v části domu. Průběžně provádíme
rekonstrukce bytových domů i opravy bytů, do kterých každoročně investujeme desítky milionů korun,“ říká radní pro bytovou
oblast Markéta Langrová.
Bohužel ne všichni nájemníci se v bytech chovají podle zásad
slušného spolužití. Odbor bytového a ostatního hospodářství eviduje od počátku roku 2016 asi 40 stížností na závadné chování
nájemců a uživatelů bytů v obecních bytových domech. V průměru se tak jedná o zhruba 5 stížností měsíčně, což je při vysokém
počtu obecních bytů naštěstí poměrně nízký počet.
Jednotlivé případy porušování dobrých mravů v domě řeší bytový odbor v souladu s občanským zákoníkem, a to v přímé spolupráci s odborem právním zdejšího úřadu. Proti nájemcům, kteří
se v bytových domech opakovaně dopouštějí závadného chování,
porušují dobré mravy v domě nebo způsobují jinak závažné škody, užívají byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, lze uplatnit
sankce. Ty se řídí zvláštními ustanoveními občanského zákoníku
o nájmu bytu a jsou odstupňovány podle intenzity: výzva pronajímatele k odstranění závadného chování nebo protiprávního vztahu, neprodloužení nájemního vztahu sjednaného na dobu určitou
nebo výpověď z nájmu bytu.
Občané se v případě jakéhokoliv protiprávního jednání (nejčastěji rušení nočního klidu), mohou obracet na Městskou policii Ostrava, případně na přestupkové oddělení a odbor bytového

Sídliště Dubina
hospodářství zdejšího úřadu. Především by se však o nežádoucím
chování svých nájemců a uživatelů bytů v domě měl dozvědět
konkrétní vlastník nebo správce bytu, protože městský obvod
Ostrava-Jih není jediným vlastníkem či správcem bytových domů
v problematických lokalitách, v nichž se množí stížnosti na chování nájemníků, především v oblasti Ostravy-Dubiny.
Aktuální nabídka obecních bytů k pronájmu je k dispozici
na webových stránkách nemovitosti.ovajih.cz.

ROZŠIŘUJEME KAMEROVÝ SYSTÉM
Výškovicích a také veřejné prostranství na ulici Aloise Gavlase na
Dubině. Kamery budou přenášet data na monitorovací stanoviště
kamerového systému na pracoviště Městské policie Ostrava,“ uvedl referent prevence kriminality Adam Roško.
Zprovoznění monitorování jednotlivých lokalit v plném rozsahu bude zajištěno společností OVANET a.s. do 60 dnů od nabytí
účinnosti smlouvy, zajištění odběrových míst elektrické energie
a získání souhlasu vlastníků nemovitosti s umístěním zařízení na
jejich majetku v jednotlivých lokalitách. Jedno monitorovací zařízení vyjde obvod na 2 000 Kč bez DPH/měsíc.
„Městský obvod Ostrava-Jih se snaží kriminalitě zabránit nejen
těmito přímými nástroji, ale také zkvalitňováním zázemí pro širokou veřejnost. Konkrétně se jedná o výstavby sportovišť, dětských
hřišť a poskytování účelových dotací organizacím, které působí na
území obvodu,“ dodal radní Adam Rykala.
Občané se nemusí obávat případné ztráty soukromí. Při otáčení kamery jsou vždy zakryty privátní zóny, to znamená, že není
možný průhled jak na balkóny, tak do oken. Záznam slouží pouze
k odhalování konkrétních incidentů (přestupků či trestných činů).

Městský obvod Ostrava-Jih dlouhodobě pracuje na zvýšení
bezpečnosti obvodu, na které se z nemalé části podílí kamerový
systém. Ten se radnici osvědčil již dříve, a proto radnice připravuje
jeho další rozšíření.
Rada na svém posledním zasedání schválila rozšíření kamerového systému o dalších pět kamer ve čtyřech lokalitách. Již v tuto
chvíli hlídá bezpečnost občanů kamerový systém v třinácti lokalitách, kde se nachází celkem dvacet kamer. Podněty k vytipování
těchto míst dostal městský obvod společně s městskou policií od
občanů žijících na Jihu.
„Do dnešního dne jsme rozmístili na Jihu dvacet kamer v lokalitách se zvýšenou kriminalitou. Prokazuje se, že pomáhají snižovat
kriminalitu, a proto jsme se rozhodli v rozmísťování kamer pokračovat a zvyšovat tak bezpečnost problémových míst,“ řekl radní
Adam Rykala, který má problematiku bezpečnosti na starosti.
A kde se budou nové kamery nacházet? „Jedná se například
o okolí ubytovny Soiva na Hulvácké ulici v Zábřehu, dále veřejný
prostor v okolí provozovny Lidl, která se nachází na Jugoslávské
ulici. Monitorovány budou zastávky MHD na ulici 29. dubna ve
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NEPŘEHLÉDNĚTE

POZNEJ SVÉHO STRÁŽNÍKA
Chcete vědět, který strážník Městské policie Ostrava se stará o ulici, v níž bydlíte? Chcete mu sdělit, co vás a sousedy ve vaší lokalitě trápí, nebo se
na něj obrátit s konkrétním požadavkem či prosbou
o pomoc? „Svého“ okrskáře jednoduše najdete
na internetových stránkách Městské policie.
Přes odkaz www.mpostrava.cz se dostanete přímo do záložky s názvem Okrskáři (záložku
naleznete také na hlavní straně www.mpostrava.cz). V seznamu městských obvodů vyberete požadovanou lokalitu (např. Ostrava-Hrabůvka, Ostrava-Dubina, Ostrava-Zábřeh). Ukáže se vám
seznam ulic, v němž si najdete tu svou (např. Jana Maluchy). Kliknete na ni a zjistíte, do jakého
okrsku vybraná ulice náleží. Poslední kliknutí a na stránkách se objeví jméno strážníka, jeho fotograﬁe i charakteristika okrsku, který spravuje.
Strážníka pak můžete písemně kontaktovat prostřednictvím tlačítka „Napsat vzkaz okrskáři“
nebo využít kontaktní telefon na služebnu Městské policie, jejíž adresa je v detailu okrsku uvedena.

PODĚKOVÁNÍ S RADOSTÍ
Do redakce Jižních listů přišla prosba o poděkování poctivé nálezkyni, která ve čtvrtek
25. srpna našla v bankomatu České spořitelny na Horní ul. 1.000 Kč, které odevzdala na pobočce banky. Částka byla převedena zpět na účet klientky, jež si je z bankomatu nevyzvedla (nebo
je tam spíše zapomněla).
Jak jsme se dozvěděli, za peníze měl být koupen narozeninový dort malému synovi, a tak se
i stalo, i když s malým zpožděním. Paní nálezkyně pak způsobila radost nejen mladé rodině a jejich chlapci, ale snad i převážné většině našich spoluobčanů, kteří jsou přesvědčeni, že v našem
městském obvodu žijí slušní a poctiví lidé.
Jsme rádi, že neznámé poctivé nálezkyni můžeme touto cestou veřejně poděkovat.

VÁŽENÍ
SPOLUOBČANÉ,
rádi a vytrvale budeme konat
vše pro zlepšení a zkrášlení našeho obvodu. Ne vždy a na každém
místě je však přítomna kamera či
policista. Je potřeba, abychom
byli všímaví my všichni.
Je škoda, že na novém hřišti na Petruškově ulici po týdnu
musíme za naše peníze opravovat škody vandalů za 150 tisíc
korun.
Je smutné, že někoho napadne spalovat na veřejných
ohništích v Bělském lese dřevěné odpadkové koše.
Nebuďme lhostejní, chraňme
náš společný majetek Prosím,
hlaste všechny podezřelé aktivity na známých číslech Městské
policie či Policie ČR.
Děkuji za spolupráci
Martin Bednář, starosta

SC-362217/01

INZERCE
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ROZHOVOR

RADNÍ OTAKAR
ŠIMÍK: KDYŽ CHCI
NĚCO ZMĚNIT,
MUSÍM PRO
TO NĚCO
UDĚLAT
Žije na Jihu od svého narození, má tady svou rodinu a přátele. Léta se zajímal o dění v obvodě, sledoval, jak radnice dokáže reagovat na požadavky
a potřeby svých občanů. Před dvěma lety se rozhodl vstoupit do komunální
politiky aktivně. Proč?
„Mohl jsem se věnovat pouze své práci
a koníčkům a stěžovat si na to, co se mi tady
nelíbí, co mne štve a kde vidím možnosti
udělat to jinak a lépe a vyprávět to známým.
Ale já zastávám názor, že když chci něco
změnit, musím pro to něco skutečně udělat.
Začal jsem se proto aktivně zajímat o řízení našeho městského obvodu a vstoupil
do politiky,“ říká v rozhovoru pro Jižní listy
radní za hnutí ANO 2011 Otakar Šimík.
Jako neuvolněný radní chodíte normálně do práce. Je tedy možné vás
na radnici zastihnout?
Častěji než byste čekali (smích). Jak jsem
již říkal, pokud chcete něco změnit, musíte
mít průběžné informace, možnost předložit
návrhy a vstupovat do dění. Pravidelně se
účastním porad vedení, řádných i mimořádných schůzí rady, hodnotících a výběrových
komisí. Jsem členem komise ekonomické
a investiční a komise pro dopravu, parkovací systémy, komunální, čistotu a pořádek.
Náš obvod je nejlidnatějším obvodem Ostravy s více než 100 tisíci občany, je tedy
přirozené, že se neustále objevují podněty
k řešení, vylepšení a realizacím.
V současné době jste radním za oblast výstavby a životního prostředí. Co
přesně do této oblasti spadá?
Pod odbor výstavby a životního prostředí patří stavební úřad, vyřizující například
stavební povolení, ohlašování staveb či rekonstrukcí, a agenda životního prostředí.
Ta zahrnuje třeba povolování kácení dřevin,
agendu rybářských lístků, ale i evidenci čipovaných psů a další. Podstatné je uvést

na pravou míru mé kompetence v rámci
přiděleného odboru výstavby a životního
prostředí. Tento odbor téměř výhradně vykonává funkci státní správy, od samosprávy
musí fungovat odděleně. Rozhodně proto
nemám ambice do výkonu státní správy zasahovat. To nesmí žádný člen rady, uvolněný
či neuvolněný. Nicméně činnost odboru je
úzce provázána s reálným životem na Jihu.
A tady mohu jako radní a zastupitel ve spolupráci s občany měnit věci k lepšímu.
Chod úřadu má oproti soukromé sféře
svá speciﬁka. Vnímáte některé zásadní
rozdíly?
Přiznávám, že mne některé procesy
překvapily. Jako občan jsem řadu z nich
buď nevnímal, anebo nechápal. Například
časovou náročnost projektů od schválení
návrhu na poradě vedení po její realizaci. Dnes už vím, že vše má svůj vymezený
řád, že každý proces je podřízen dané legislativě a není možné jej urychlit.
Sledujete současné trendy v řízení jiných úřadů?
Bylo by škoda to nedělat a nepoučit se tam,
kde mají dobré výsledky. Nyní u nás na odboru výstavby a životního prostředí připravujeme zavedení efektivnějšího informačního
systému. Inspirovali jsme se u jiného obvodu,
kde mají s tímto systémem dobré zkušenosti.
Můžete zmínit nějaký zajímavý projekt, který radnice připravuje?
Jsem například rád, že se řeší revitalizace místních rybníků. Podařilo se získat
dotaci na sanaci tří rybníků ve Výškovi-
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cích v blízkosti ulice Drůběží. Součástí
záměru je i vybudování mobiliáře, zpevněných ploch nebo třeba i altánu a laviček. V druhé polovině roku 2018 by nám
tak na Jihu mohla vzniknout další pěkná
volnočasová zóna. V současnosti se připravuje projektová dokumentace a realizuje se výkup jednoho z rybníků, který je
v majetku státu. Dále je v přípravě revitalizace sídelní zeleně v lokalitě za kinem
Luna a v Hrabůvce u Savarinu, která by
měla proběhnout v období červenec až
listopad 2017. Myslím, že si obě místa více
zeleně zaslouží.
Jak jako radní vnímáte zájem občanů
Jihu o dění v obvodu?
V našem obvodu je spousta aktivních
občanů, sdružení a neziskových organizací, která se zapojují do dění v obvodu.
V této souvislosti musím zmínit participativní rozpočet, do kterého se aktivně zapojily desítky našich občanů. Právě díky
nim získává radnice inspiraci a podněty
na nové projekty, které povedou k dalšímu zlepšení života na Jihu.
Již podruhé jste se účastnil cyklistické
Jízdy ostravských starostů spolu se zástupci
radnice města Ostravy. Coby aktivní cyklista tak můžete porovnat podmínky na Jihu
s ostatními obvody, které jste projížděli?
Díky cyklokoordinátorovi města Ostravy Martinovi Krejčímu jsme se při projíždění jednotlivými cyklotrasami dozvěděli
řadu novinek z oblasti cyklistické dopravy.
Zaujala mne mimo jiné prohlídka slepého
ramene Odry v Petřkovicích a záměr propojit novou cyklostezkou z této oblasti Ostravu s Bohumínem. Rád jsem samozřejmě
informoval o umístění cyklopumpy u nás v
Bělském lese. Věřím, že se v rámci celého
Ostravska blýská cyklistům na fajne časy.

AKCE

V ZÁŘÍ TO NA JIHU ŽILO!
Měsíc září byl nabitý akcemi. Hned první zářijový víkend proběhly Slavnosti obvodu. Program byl tradičně
rozdělen do dvou dnů.

byl už v 16:00, kdy se děti mohly bavit na skákacích atrakcích, hrát
si s klaunem a nechat si hravě pomalovat obličej. Následně v 19:30
začalo samotné promítání animovaného ﬁlmu V hlavě.

V sobotu 3. září probíhal program na pěší zóně u Kulturního
domu K-TRIO a děti i dospělí se mohli bavit díky řadě aktivit. Nechyběly zábavné atrakce, stánky s jídlem a dobrým pitím, kolotoče, malování na obličej. Díky degustační show „Brouk na talíři“
si lidé mohli vychutnat brouky a chrobáky v netradiční podobě.
K poslechu nám zahrály kapely Gustav Vomacka Worcestra, Banda del Caffe a vrcholem večera byla kapela Úspěch. Zpestřením
dne bylo také první představení všech 48 návrhů přihlášených
do participativního rozpočtu (viz Příloha tohoto vydání). V neděli
4. září program pokračoval v Komorním klubu,
kde se uskutečnil koncert
„Procházka operetou“,
a v kině Luna mohli lidé
za zvýhodněné vstupné
navštívit ﬁlmy Strašidla,
Obr dobr a Taxi 121.
Oba slavnostní dny se
těšily hojné účasti. Všem návštěvníkům děkujeme a zveme na další ročník, který již připravujeme.

V pátek 9. září na bývalém fotbalovém hřišti a na přilehlém
parkovišti proběhl Zábavný den s IZS. Děti i dospělí zde mohli
vidět záchranné složky v akci a večer byl obohacen o vystoupení
hudební skupiny Naděje.

Nejen děti, ale i senioři si rádi hrají. Tentokrát si v pátek 16. 9.
užili Vinohraní v DPS Odborářská.

V sobotu 17. září se za kinem Luna uskutečnila akce „Zažít Ostravu jinak“, hlavním mottem této akce je nesedět doma a přijít poznat své sousedy. Mimo stánkový prodej, výměnu receptů a babských rad zde byly k vidění Parkour L.E.A.D, workshop vystoupení
MG Dance, jóga, kapela TGM, mažoretky KROKODÝL a hudebník
Tomáše Grohregin.

Ve čtvrtek 8. září proběhlo třetí a zároveň poslední letní kino
v tomto roce, které bylo věnováno dětem. Akce se uskutečnila
na bývalém fotbalovém hřišti vedle Vodního areálu Jih a začátek
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ZBLÍZKA

PO STOPÁCH MINULOSTI NAŠEHO OBVODU
Víte, jak vypadal náš obvod v minulosti? Historii nově připomínají panely na šesti místech Jihu. V průběhu srpna
bylo v našem obvodu rozmístěno šest informačních ploch, které mladým lidem i pamětníkům připomínají hluboké
historické kořeny míst, kde dnes žijí a pracují.
cialistickému projektu, který zůstal nedokončený. Historii „vzorného sídliště Zábřeh“ představuje panel na náměstí SNP, Výškovicím
je věnován panel na ulici Husarova v místech, kde jsou památníky
1. a 2. světové války. Panel, který mapuje vznik Hrabůvky, se nachází na ulici Horní u nákupního centra zvaného Hlubiňák.
Na projektu se podílel kolektiv nadšenců, jimž záleží na tom,
aby současní obyvatelé nejlidnatějšího ostravského obvodu nezapomněli, jak Jih vlastně vznikal. Autory projektu jsou: Tomáš
Majliš, který připravuje historické okénko do Jižních listů, Petr
Přendík, kronikář městského obvodu Ostrava-Jih, Antonín Szturc
a graﬁk Martin Zálesný.

Jižní město – Po stopách minulosti, ul. Výškovická.
A že je co připomínat! Vždyť městský obvod Ostrava-Jih vznikl
na území tří historických obcí (Hrabůvka, Zábřeh, Výškovice), jejichž dějiny sahají až do 14. století.
Každý panel je umístěn v lokalitě, jejíž historie je na něm prostřednictvím zajímavostí například ze stavební minulosti konkrétního místa, připomínána.
První panel přibližuje největší klenot Jihu – zámek Zábřeh
a jeho okolí v Zábřehu nad Odrou, a je umístěn právě naproti rekonstruovanému areálu zámku. Dvě informační tabule u kina Luna
a na Dubině jsou věnovány vzniku Jižního města jako velkému soVzorné sídliště Zábřeh - Po stopách minulosti, náměstí SNP.
Všichni autoři mají úzkou vazbu na speciální web našeho
městského obvodu s názvem Ostrava-Jih, Po stopách minulosti,
na adrese http://historie.ovajih.cz/. Na tuto webovou stránku rovněž odkazuje QR kód umístěný na každém informačním panelu.
Fotograﬁe byly čerpány z Archivu města Ostravy, případně z archivu fotografa Petra Sikuly, který mapoval obvod ve 2. polovině
20. století.
Naše poděkování patří společnosti ArcelorMittal Ostrava, která ﬁnančně přispěla na realizaci celého projektu. V budoucnu se
chceme jednotlivým místům zmiňovaným na panelech věnovat
podrobněji, stejně tak budeme dále rozvíjet web o historii našeho
obvodu. Aktuálně také pořádáme nepravidelný cyklus přednášek
věnovaný dějinám Ostravy-Jihu v prostorách radnice.

Zábřeh nad Odrou - Po stopách minulosti, ulice U Zámku.
INZERCE

Až 50 procent žen se už setkalo s mimovolným
únikem moči. Tzv. inkontinence jim často značně
komplikuje život. Bojí se zasmát, kýchnout nebo
třeba i zvednout těžký nákup. Dosud byla jedinou
účinnou léčbou operace. Každý zákrok v anestezii
ale provází určité riziko komplikací. Proto se tyto
operace provádějí jen u výrazného stupně inkontinence. Ostatní ženy jsou pak často odkazovány jen
na pouhé cvičení, které většinou není účinné, a nebo
na nošení inkontinenčních vložek.
Silesia Medical v Ostravě-Porubě nyní nově naRadomír Ichnovský přebízí unikátní možnost řešení – Gynlaser Fotona se bírá novou techniku od
systémem G-Runner. „Zákrok trvá pouhých 20 mi- zástupce dodavatele.
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nut, je nebolestivý, bez anestezie a bez rizik komplikací. Účinnost je popisována u 97 procent žen,“
popisuje metodu Radomír Ichnovský, ředitel kliniky
Silesia Medical.
Jedná se o účinný a extrémně šetrný erbiový
laser, kombinovaný s aplikátorem řízeným počítačem. Díky němu je laserový paprsek rovnoměrně
aplikován, což zajišťuje maximální účinnost a šetrnost. Klinika Silesia Medical v Ostravě-Porubě je
jedním ze dvou pracovišt v ČR, které touto technikou disponuje.

www.gynlaser.cz,

www.silasiamedical.cz

SC-361972/01

Silesia Medical nabízí unikátní řešení inkontinence u žen

INZERCE

9RMHQVN¼]GUDYRWQÈSRMLwzRYQD£5
9DwHMLVWRWD]GUDYRWQÈSÄÃH
1HMVWHVSRNRMHQLVH]GUDYRWQÈSRMLwzRYQRX"
9ÈWH{HGRMLPÔ{HWH]PÇQLW"
9RMHQVN¼]GUDYRWQÈSRMLwzRYQDMHWXSURYwHFKQ\DQDEÈ]È9¼P
s .ÃQDURYQ¼WND
s .ÃSURWÇKRWQÄ{HQ\
 DPDPLQN\NRMHQFÔ
s .ÃQDwNROXYSÓÈURGÇ
s .ÃQDSODY¼QÈVGÇWPL

s .ÃQDRÃNRY¼QÈ
s .ÃQDFYLÃHQÈVGÇWPL
s .ÃQDGHQW¼OQÈK\JLHQX
s .ÃQDRFKUDQQÄVSRUWRYQÈSRPÔFN\
s DPQRKÄGDOwÈSÓÈVSÇYN\

201

&KFHWHVWHMQÇNYDOLWQÈ
SÄÃLYHwSLÃNRYØFK
]GUDYRWQLFNØFK]DÓÈ]HQÈFK
jakou mají vojáci Armády
£HVNÄUHSXEOLN\"
&KFHWHPÈWMLVWRWX{H
VH9¼PD9DwLPEOÈ]NØP
YSÓÈSDGÇSRWÓHE\GRVWDQH
QHMPRGHUQÇMwÈOÄÃE\
RQNRORJLFNØFKRQHPRFQÇQÈ
YSURWRQRYÄPFHQWUX"

ZZZYR]SF]

SC-361953/01

3ÓLKO¼wNXQDMGHWHQDZZZYR]SF]SULKODVND

PAK NEVÁHEJTE
$3³,'(-7(6(
.10-,m'1(6

SC-362023/33

&KFHWHSURVHEHLVYÄ
GÇWLERKDWRXQDEÈGNX
SÓÈVSÇYNÔQDSODY¼QÈ
FYLÃHQÈUHJHQHUDFL
RÃNRY¼QÈwNROQÈSRE\W\
URYQ¼WNDGHQW¼OQÈK\JLHQX
ÃLQDUÔ]Q¼SUHYHQWLYQÈ
Y\wHWÓHQÈWRYwHSRFHOØ
URNDEH]QXWQRVWLVWÓ¼GDW
ERG\QHERNUHGLW\"

9

www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

VOLBY
DO KRAJSKÝCH
ZASTUPITELSTEV
SE BLÍŽÍ
Volby do krajských zastupitelstev
proběhnou ve dnech
7. a 8. října 2016.
Obyvatelé našeho obvodu, kteří jsou
občany České republiky a dosáhli věku
18 let, budou volit spolu s občany ostatních ostravských městských obvodů
a obcí v Moravskosleszském kraji jeho
65členné zastupitelstvo, a to na čtyřleté
období. Volební místnosti jsou pro jednotlivé volební okrsky umístěny v tradičních
objektech jako při všech předchozích volbách. Volebního klání se účastní v našem
kraji 25 politických stran, hnutí a koalic.
Voliči obdrží nejpozději do 4. 10. 2016
do svých domovních schránek sadu
25 hlasovacích lístků, které budou k dispozici také přímo ve volebních místnostech.
O čem budou rozhodovat vámi zvolení zástupci? Jaké jsou jejich kompetence? Podrobné informace naleznete na
www.ovajih.cz.

KOLEM SVĚTA ZA PĚT DNÍ

Anglický „čaj o páté“ ve školní knihovně.
Poslední prázdninový týden jsme díky
projektu „Klub FreeCoolIn“ za ﬁnančního
přispění Statutárního města Ostrava podnikli cestu kolem světa za pět dní. Cílem
projektu je smysluplně zaměstnat děti
trávící prázdniny ve městě a navíc podpořit multikulturní výchovu. Během pěti
dnů jsme navštívili turisticky atraktivní
místa v Anglii, Nizozemí, Portugalsku,

Řecku a Bulharsku. Prohlížení fotograﬁí,
vyprávění legend a pověstí jsme spojili
také s ochutnávkou typických pokrmů.
Vyzkoušeli jsme tak tradiční anglický „čaj
o páté“ s mlékem a čajovým pečivem
„scones“, řecké olivy i závin plněný balkánským sýrem „banina“.
Bc. Romana Ráblová
Základní škola – Hrabůvka

INZERCE

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

PŘIJÍMÁ
děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
/široká nabídka podpůrných opatření ve vzdělávání/
• velmi nízký počet dětí a žáků ve třídách • logope-

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

SC-362046/02

dická 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/
• velký důraz na reedukaci, socializaci, zvládnutí inkluze • výuka cizích jazyků • široká nabídka mimoškolních
aktivit, zájmových útvarů • svoz a rozvoz dětí a žáků
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Lucie Bílá opět vystoupí
v Ostravě s kapelou Petra
Maláska s hosty a pěveckým sborem za doprovodu Janáčkovy ﬁlharmonie Ostrava. Koncert
diriguje Miriam Němcová a svátečním slovem jej
uvádí římskokatolický
kněz Zbigniew Czendlik. Vánoční koncert se
uskuteční 8. prosince od
19 hodin v multifunkční aule GONG ve Vítkovicích. Kdo chce sám
porovnat, jak se organizátorům podařilo spojit jedinečné seskupení
umělců a to výjimečný
hlas Lucie Bílé s orchestrem Janáčkovy ﬁlharmonie Ostrava, může si
vstupenky zakoupit na
www.jfo.cz a www.ticketsream.cz. Tento vánoční koncert může být
krásným vánočním zážitkem a zpříjemnit letošní Vánoce.

SC-361543/03

Bílé ﬁlharmonické vánoce
Lucie Bílé

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

AKTUÁLNĚ

JAKÉ TAJEMSTVÍ VYDÁ
ZÁBŘEŽKA NA PODZIM?
Opět se blíží podzim a s tím spojený
úklid přírody v rámci celosvětové akce Clean
up the World v okolí vodního toku Zábřežka. Již čtvrtým rokem členové ZO Českého svazu ochránců přírody Alces na jaře
a na podzim uklízejí Zábřežku. Když na jaře
odvezeme separovaný odpad do sběrného
dvora, vypadá to, že na podzim už nebu-

de co uklízet. Je to omyl, který přetrvává
již čtvrtým rokem, a tak i letos nastoupí
ochránci přírody a veřejnost k úklidu. Pokud
budete mít zájem pomoci, sraz je jako každým rokem u zastávky MHD Pískové doly
16. října v 9 hodin. Akci vede I. Weissová
(aviw@seznam.cz). Rukavice a pytle na separovaný odpad budou pro vás připraveny.

Ukliďme Zábřežku

SPOLEČNĚ BĚŽÍME
PRO ELIŠKU

Běh pro Elišku – tak se jmenuje beneﬁční
běh, kterým chceme pomoci tělesně postiženým a nemocným spoluobčanům v Ostravě
zkvalitnit jejich každodenní život. Uskuteční
se již 22. října v Ostravě Zábřehu a Výškovicích. Start i konec závodu bude u Kostela
Sv. Ducha v Ostravě–Zábřehu a pořadateli
jsou římskokatolická farnost Ostrava-Zábřeh
ve spolupráci s organizací Young Life, záštitu
nad akcí převzal starosta městského obvodu
Ostrava-Jih Martin Bednář. Na závod s délkou tratí 5 a 10 kilometrů chtějí pořadatelé
přivést jak výkonnostní běžce, tak amatéry
a zdravotně postižené. Výtěžek (včetně celého startovného) letošního druhého ročníku
bude věnován tělesně postižené Elišce Doležalové, která ke svému životu potřebuje
nemálo zdravotních pomůcek, akutně pak
nový, vyhovující automobil a koupací lůžko.
Součástí beneﬁčního běhu bude bohatý
doprovodný program, který bude zakončen
večerním ohňostrojem. Další informace i registrace na http://behproelisku.fox24.cz/.

SC-361979/01

INZERCE
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NÁZOR

ZEPTALI JSME SE ZASTUPITELŮ
Podané ruce, Cyklosvětluška aneb Světýlka naděje, Mobilní hospic Ondrášek, Moment bazar, Podpora pro Lucku,
Mobilní hospic Kryštof, ADRA, Charita Ostrava, Kola pro Afriku… to je neúplný výčet charitativních projektů, o nichž
v posledním roce psaly Jižní listy a které proběhly na Jihu. Připomeňme si, že charita (z latinského výrazu caritas
= slitování) označuje dobročinné akce na pomoc trpícím, sociálně slabým, nemocným či jinak postiženým lidem.
Takoví lidé u nás existují, i když jsme občany státu s vyspělým zdravotním a štědrým sociálním systémem.
Proto jsme se zeptali našich zastupitelů:
Které charitativní projekty, případně i konkrétní organizace by měl obvod podporovat a proč?

František Staněk (KDU-ČSL)

a o potřeby svých občanů a zároveň chránit veřejný zájem. Neměli bychom ale zapomínat i na jiná místa, jiné země, kde se
mají podstatně hůře než my a bez pomoci druhých by možná ani nepřežili. Je tedy velmi těžké rozhodovat, kdo má dostat přednost a kolik peněz si kdo zaslouží. Nedá se říct, který
projekt je důležitější, zajímavější nebo prospěšnější pro obvod.
Vlastně by ani nebylo fér vyzdvihovat nějaký projekt nebo organizaci, protože všechny mají svůj smysl a význam pro určitou
skupinu obyvatel a místo, kde působí. Většinou také předkladatelé projektů a žadatelé o příspěvky či dary mají upřímný zájem
pomáhat a nechtějí vydělávat. Tito lidé si zaslouží naši pozornost a obdiv. Často věnují své práci více než běžných 8 hodin,
nemají horentní platy a dělají práci, kterou bychom my možná
vůbec nezvládli.

Všechny charitativní organizace, jejichž náplní je pomoc občanům v jejich krizové životní situaci, mají mou podporu a upřímnou
hlubokou úctu. Oceňuji, že podávají pomocnou ruku napříč generacemi. Je třeba je podporovat a často i hájit před sobeckostí
a bezohledností některých jedinců i skupin osob.

Zdeněk Hübner (Ostravak)
Každá pomoc lidem v tíživé situaci má obrovský význam. Může
se stát komukoliv z nás, že jej potká něco podobného. Panuje názor, že těmto lidem má pomáhat stát. Souhlasím. Stát ale netvoří
pouze prezident, vláda či poslanci. Stát tvoříme i my občané. A je
tedy naší morální povinností a v našem zájmu, těmto lidem pomáhat a podporovat organizace, které potřebnou pomoc nabízí.
Projektů, které si zaslouží naši pomoc, je celá řada. Pokrývají široké spektrum služeb od azylového bydlení a pomoc pro
matky s dětmi až po práci s dětmi ze sociálně znevýhodněných
skupin.
Mě oslovil projekt Mobilního hospice Ondrášek, který v Ostravě
a okolí zajišťuje zdravotní, sociální a psychologickou péči nevyléčitelně nemocným dětem, dospělým a jejich příbuzným. Díky
tomuto projektu mohou nemocní poslední chvíle trávit se svými
blízkými v prostředí svého domova.

Hana Tichánková (ANO 2011 )
Proč vlastně někteří lidé pomáhají jiným? Pro získání vlastního
dobrého pocitu z radosti těch, kterým pomohli. Pro pocit prospěšnosti a vědomí, že navzdory tlaku konzumní doby zůstáváme
lidmi a v duchu sounáležitosti vnímáme potřeby druhých. Oblastí,
ve kterých je možno, a především potřeba pomoci, je celá řada.
Právě charitativní projekty jsou synonymem pro pomoc. Náš
městský obvod každoročně poskytuje nemalou ﬁnanční podporu
řadě organizací prostřednictvím účelových dotací, mířících do sociální oblasti, školství, kultury, volného času dětí a mládeže, sportu i prevence kriminality. Osobně již dlouhá léta podporuji Fond
ohrožených dětí. Jsem pro podporu těch charitativních projektů,
za kterými je vidět prokazatelná, smysluplná práce a pomoc potřebným v kterékoli oblasti.

Rostislav Hřivňák (ČSSD)
Každá obec by měla podporovat především projekty a subjekty na svém území a pracovat pro své občany. Koneckonců
to ukládá zákon - pečovat o všestranný rozvoj svého území

KDO DÁVÁ, DOSTÁVÁ
Máte rádi děti? Rádi si povídáte se staršími lidmi? Dělá
vám radost pomáhat druhým? Máte hodinu týdně, kterou můžete darovat? Přijďte na Jiráskovo náměstí 4
ve středu 5. 10. nebo 12. 10. mezi 13. a 17. hodinou a staňte se dobrovolníkem! Dobrovolnické centrum ADRA
hledá ochotné lidi, kteří by se rádi věnovali opuštěným
a nemocným dětem a seniorům v Ostravě. Pouhou vaší
přítomností a zájmem můžete udělat velkou věc v životě potřebných lidí. Stačí se rozhodnout. Více informací na www.adraostrava.cz nebo na telefonním čísle
605 784 584.

ADRA stále hledá dobrovolníky
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DĚTSKÉ KRESBY
PRO AFRIKU

KLUBKO: DOPOLEDNE
S MÁMOU, TÁTOU
Středisko volného času
Ostrava–Zábřeh, p.o., nabízí
i v tomto školním roce kurz
KLUBKO. Ocení ho především rodiče na rodičovské
dovolené s dětmi ve věku
od jednoho a půl roku, kteří
tak mohou třikrát týdně po
dobu 12 týdnů prožít dopoledne se svými ratolestmi.
V prostorách tělocvičny, herny a výtvarné dílny pro ně bude
připraven program plný pohybových hrátek s říkadly, básničkami,
písničkami a hravým tvořením. Děti, které se chystají na budoucí
nástup do mateřské školky, si pravidelnou docházkou zvyknou na
svou novou roli v dětském kolektivu, naučí se respektovat systém
a programový řád a osvojí si mnoho nového pomocí her a společné zábavy. Zápis do kurzu KLUBKO probíhá i na pobočkách
V Zálomu 1 a na Dubině, ulice J. Matuška 26. Více informací na
www.svczabreh.cz.
Lenka Červená
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh

Děti ze ZŠ a MŠ A. Kučery zaslaly africkým školákům obrazy
a částku 1 000,- Kč.
Děti ZŠ a MŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce vytvořily v rámci
vlastního projektu Děti dětem krásné kresby pro oživení tříd školáků v nejchudší zemi světa Malawi.
Obrázky zdobí stěny základní školy ve Fanuelu na západě této
17miliónové africké země a několik z nich dekoruje hlavní chodbu česko-slovenské nemocnice, kterou v odlehlých oblastech
mimo asfaltové silnice postavila ostravská nezisková organizace
International Humanity. Děti také připojily sumu 1000 Kč ze sběru
papíru na nákup učebních pomůcek. Krásné obrazy znázorňující
čtyři roční období v Evropě i samotné Malawi namalovala paní
Zuzana Živnůstková a přidaly se i maminky školáků, které vlastnoručně vytvořily panenky a další věci pro potěšení afrických dětí.
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D.
Předseda International Humanity

PODZIMNÍ MODELÁŘSKÉ SETKÁNÍ
Klub
železničních
modelářů Ostrava pořádá v sobotu 22. a neděli
23. října 2016 v prostorách Střediska volného
času
Ostrava-Zábřeh
v bývalé základní škole V Zálomu 1, Pískové
doly tradiční prezentaci své činnosti pro velké i malé příznivce
modelové i skutečné železnice. K vidění bude velké segmentové
kolejiště v měřítku 1:87, doplněné menšími panely a dalšími ukázkami modelářských prací. Více informací o akci naleznete na internetových stránkách: www.kzmostrava.net.

MATEŘSKÉ ŠKOLY
BEZ HRANIC
Mateřské školy bez hranic je název
projektu, jenž cílí na zkvalitnění výuky
v předškolních zařízeních. Své zkušenosti si v jeho rámci vymění pedagogové ze čtyř mateřských škol Ostravy-Jihu a z polských mateřinek ve městě
Wodzisław Śląski.
Každá země představí svůj systém
výuky a dobré zkušenosti, které obohatí nejen jednotlivé pedagogy, ale také
zástupce zřizovatele. Předmětem diskuze budou například přístup k inkluzi
nebo materiálně-technické vybavení
mateřských škol. V rámci projektu se
mimo jiné uskuteční výměnný pobyt
dětí. Projekt je realizován v programu
přeshraniční spolupráce INTERREG V-A
Česká republika - Polsko (fond mikroprojektů euroregionu Silesia). Zahájení
se předpokládá v lednu 2017.

SALESIÁNI DĚTEM

Salesiánský
dům
dětí a mládeže na Volgogradské ulici 2
v Ostravě-Zábřehu byl
založen v roce 1999.
Nabízí zájmové kroužky, otevřený klub, jednorázové akce, výlety,
prázdninové pobyty,
příměstské
tábory
a řemeslné dílničky
pro žáky z okolních ZŠ. Jeho součástí je i zahrada s basketbalovým hřištěm a dětskými herními prvky. Provoz je denně od 14 do
18 hod. Ročně jej navštěvuje kolem 200 žáků, od předškolních dětí
až po středoškolskou mládež. Zájemci se mohou přihlašovat osobně nebo telefonicky na čísle 569 751 697 nebo na e-mailové adrese
ostrava.fma@volny.cz.
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AKTIVNÍ LÉTO TECHNICKÝCH SLUŽEB
Technické služby Ostrava-Jih (TSOJ) nemají prázdniny. Jejich
zaměstnanci opravili v červenci a srpnu celou stovku výtluků na lokálních komunikacích, natřeli a opravili půl stovky laviček a odstranili 5 ks nevyhovujících sušáků a klepáčů. Na přání občanů bylo
nejen z ulic B. Četyny 4-6, Výškovická 56, J. Škody 9 a Provaznické 82 odstraněno 20 laviček. Ptáte se proč? Některé byly tak vážně
poškozené, že „odpočívající“ mohl přijít k úrazu, ty ostatní k odpočinku sloužit nemohly z prostého důvodu, že si je pro sebe zabrali
ti, jimž se obecně říká „nepřizpůsobiví.“ Takže pryč!
Kdo rozhoduje, co se má odstranit nebo naopak instalovat či
opravit? Technické služby pracují v koordinaci s odborem dopravy a komunálních služeb, jehož inspektoři permanentně taková
zařízení kontrolují a evidují i přání našich spoluobčanů. Dalším
zdrojem informací je webová aplikace ČISTOTA!!! – z něho jdou
připomínky přímo na dispečink Technických služeb.
Tématem, které zajímá snad každého, je sekání trávy – údržba
zelených ploch. V našem obvodě je 4 000 hektarů zelených ploch
a jejich pravidelnou údržbu mají na starosti externí ﬁrmy. TSOJ se
starají o pouhé procento.
„V příštím roce převezmeme od zřizovatele 400 ha zelených
ploch, např. u škol, školek, jeslí, hřbitova aj., což odpovídá cca 10 procentům zelených zatravněných ploch v obvodu. Budeme k tomu
mít i potřebnou techniku, kterou chceme s ﬁnančním přispěním zřizovatele zakoupit,“ upřesňuje ředitel TSOJ Miroslav Janečka.
I v létě pokračovalo ošetření vzrostlé zeleně. Ořezy byly prováděny tam, kde větve zasahují do chodníků a stezek, znemožňují
viditelnost dopravního značení či výhled řidičům na křižovatkách.
Likvidovány byly také suché stromy, celkem 30 ks. Další pravidelnou aktivitou Technických služeb je zajištění logistiky pro pravidelné farmářské trhy nebo třeba očkování psů (montáž a demontáž
potřebného vybavení).

Na závěr přidává Miroslav Janečka pozvání na mezinárodní akci
s přehlídkou moderní komunální techniky ve dnech 5.–6. října 2016
na parkovacích plochách hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava:
„Na 150 zástupců technických služeb, ﬁrem a organizací, které
pečují o čistotu a vzhled měst, zabezpečují údržbu, úpravy veřejných prostranství a servisní služby, se sejde ve dnech 4.–6. října
2016 v našem obvodu. Pod záštitou ostravského primátora Tomáše Macury a starosty městského obvodu Ostrava-Jih Martina Bednáře se bude konat valná hromada Spolku veřejně prospěšných
služeb, který tyto organizace sdružuje v celostátním měřítku. Přijedou hosté z blízkého i dalekého zahraničí ze Slovenska, Francie
a USA. Srdečně zveme občany k prohlídce moderní vystavované
techniky. V rámci této významné akce budou Technické služby
Ostrava-Jih, ale i další subjekty prezentovat činnost technických
služeb a současně i vystavovatelé dopravní, zahradní a komunální
techniku, která slouží pro zabezpečení hlavních činností technických služeb.“

ROZMÍSTĚNÍ 192 VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
V MĚSÍCI ŘÍJNU A LISTOPADU 2016
ČT 20. 10. 2016
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 18
V. Jiříkovského
17, 22
J. Maluchy 9, 18,
J. Matuška 32
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27
PO 24. 10. 2016
Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Na Obecní 6
Stadická 13
ÚT 25. 10. 2016
Dr. Martínka 5, 30,
33, 59,
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly x
L. Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka

Cholevova 45
Cholevova x Fr.
Lyska
ST 26. 10. 2016
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 39
Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20, 40, 72
Holasova 18
Klegova 80
PO 31. 10. 2016
Provaznická 1, 11,
63,
U Prodejny 7
Klegova 62
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 58
Hasičská 60
ÚT 1. 11. 2016
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38

Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krásnoarmejců
22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74

Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20

ČT 10. 11. 2016
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 7, 21

PO 21. 11. 2016
Petruškova 14
Volgogradská 10,
40, 60, 87, 133, 108
Výškovická 54,
84, 94
Řadová 18, 34

ÚT 8. 11. 2016
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23,
38, 50

PO 14. 11. 2016
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34,
52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39,
49, 71
Drůbeží 1

ST 9. 11. 2016
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18

ÚT 15. 11. 2016
K Odře x Smrčkova
Husarova 78

ÚT 22. 11. 2016
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

Břenkova
Markova 17
Tylova 7, 35

Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1

PO 7. 11. 2016
Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29,47
Středoškolská 6
Za Školou 4
Garáže Rudná za
ČD – střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9

ST 2. 11. 2016
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 10
Hulvácká 22
ČT 3. 11. 2016
Horymírova 30,
114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31,
53, 54
Jandova 3
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Speciální příloha Jižních listů
participativní rozpočet

Místostarostka Hana Tichánková a koordinátorka Kateřina Šebestová při prezentaci projektů v kině Luna

Seznamte se s návrhy, diskutujte s autory a rozhodněte

PŘÍLOHA

PŘIJĎTE SE DOZVĚDĚT VÍCE. I VÁŠ HLAS
MŮŽE ROZHODNOUT!
Projekt participativního rozpočtu se – s vaší podporou – blíží do ﬁnále. Mile
jste nás překvapili počtem přihlášených návrhů, jak vylepšit své okolí!
Společně s autory těch návrhů, o kterých budete moci hlasovat, připravujeme
veřejná setkání, na kterých vám návrhy
podrobně představíme. Budete mít příležitost získat doplňující informace a ujasnit si, kterým projektům dáte své hlasy.
Prezentace návrhů a diskuze budou probíhat:
12. října od 17 hod. v Kulturním domě
K-Trio
20. října od 17 hod. v kostele Sv. Ducha v Ostravě–Zábřehu (v Pastoračním centru Jana Pavla II.)
Hlasovat můžete od 31. října do 6. listopadu 2016. Všechny návrhy uveřejňujeme v této speciální příloze Jižních listů

48

Q»YUKÓ

a na webových stránkách www.spolecnetvorimejih.cz.
Z celkového počtu 72 podaných návrhů
splnilo podmínky a postoupilo do hlasování 48 projektů.
Některé z vašich projektů musely být
bohužel vyřazeny, protože nesplňovaly
některou z podmínek participativního
rozpočtu stanovených na začátku, jako
například:
+ Projekt je nutno realizovat v průběhu
jednoho roku.
+ Realizace musí být v kompetenci městského obvodu a na jemu svěřených pozemcích.
+ Návrh nesmí přesáhnout prostředky
vyhrazené pro danou část městského
obvodu.

NWHUÃVSROHÂQÆUR]GÆOÇPH
QDYDvHQ»SDG\
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PÓzHWHKODVRYDWYW×GQX
RGGR

GQÇ

+ Zábřeh
1 370 000.- Kč
+ Hrabůvka
1 300 000,- Kč
+ Dubina a Bělský Les 1 220 000.- Kč
+ Výškovice
1 140 000,- Kč

RNWHU×FKPÓzHWH
UR]KRGQRXWLY\
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PLOLÍQÓ

V průběhu technické analýzy jsme často zjistili, že odhadovaný rozpočet neodpovídá realitě, a museli jsme jej navýšit.
U některých projektů tak přesáhl celkovou
částku vyhrazenou pro danou část. Část
návrhů také nesplňovala formální požadavky, například chyběl podpisový arch
dokládající podporu návrhu dalšími 15
obyvateli. Přes veškeré úsilí a spolupráci s navrhovateli se u některých projektů
nepodařilo překážky překonat. Ani tyto
návrhy však nespadnou pod stůl a bereme
je jako podnět ze strany obyvatel obvodu.
Připomínáme objem ﬁnancí, které byly vyčleněny pro jednotlivé časti našeho městského obvodu:

9wHFKQ\Q»YUK\LLQIRUPDFH
QDMGHWHQDZZZVSROHFQHWYRULPHMLKF]

JAK A KDY HLASOVAT
Hlasování odstartujeme v pondělí
31. 10. a potrvá do neděle 6. 11. 2016. Pro
hlasování využijeme ověřený hlasovací
systém společnosti D21, pomocí kterého rozhodli v letošním roce o projektech
participativního rozpočtu také obyvatelé
například Prahy 10 i New Yorku.
Můžete udělit až 4 pozitivní hlasy projektům, které se Vám zamlouvají a netřeba rozlišovat, kde na Jihu bydlíte.
Až 2 minusové hlasy můžete dát těm
návrhům, které se vám naopak nelíbí.
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Díky možnosti přerozdělení více hlasů
vítězí zpravidla ty projekty, které jsou přijatelné pro nejvíce lidí.
Eliminuje se tak možnost, že by se
mezi vítěze dostal projekt, který je sice
určitou skupinou výrazně podporován,
ale u mnohem větší části hlasujících vyvolává pochyby.
Do hlasování se mohou zapojit všichni
obyvatelé Ostravy-Jihu od 16 let. K hlasování se dostanete odkazem z našich
webových stránek www.spolecnetvori-

mejih.cz. Nejprve budete vyzváni k zadání vašeho telefonního čísla, na které vám
pak zašleme unikátní PIN kód. Teprve po
zadání tohoto kódu budete moci hlasovat. Děláme to proto, abychom zajistili,
že každý bude moci hlasovat pouze jednou.
Pro ty, kteří nejsou kamarádi s internetem a chtějí rozhodnout, bude od 31. 10.
do 4. 11. 2016 zajištěna možnost hlasovat
na Informacích radnice Ostrava–Jih, kde
vám naši zaměstnanci rádi pomohou. Budete mít také na místě možnost si ještě
prohlédnout všechny návrhy.

Všechny návrhy s podrobným popisem a fotograﬁemi

PŘÍLOHA

DUBINA A BĚLSKÝ LES
Návrh: D1/Hřiště v areálu ZŠ Košaře

Návrh: D2/Více košů v části Bělský les

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Stanislav Holiš
87 700 Kč
v areálu ZŠ Košaře
Oplocené hřiště, které je zajištěno vysokým plotem, ale
není přístupné dětem, protože není zhotoven vstup.
Navrhuji dovybavení a zpřístupnění. Využití je možné
celoročně neomezeným počtem obyvatel v závislosti
na počasí.

Jan Šeděnka
24 400 Kč
v areálu ZŠ Košaře

Zvýšení počtu odpadkových košů celkem o 7 ks v oblasti
Bělský les. Často se
stává, že množství
košů je nedostatečné
a odpadky jsou rozházeny okolo koše.

Návrh: D3/Workoutové hřiště Maluchy

Návrh: D4/Agility park

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Martin Válek
387 536 Kč
ul. Jana Maluchy

Jiří Chrástek
374 838 Kč
ul. V. Vlasákové,
J. Matuška

Vybudování středně velkého workoutového hřiště. Cvičební prvky
stalky (pro trénink stojek), dvojitá
bradla, trojitá bradla, svislé žebřiny,
šikmý žebřík, poledance (pro tanec a
šplh) aj. Je vhodné jako plnohodnotná náhrada posilovny.

Agility park by díky oplocení vytvořil bezpečný prostor pro realizaci občanů i jejich mazlíčků.
Vybrané překážky a jejich umístění dávají velkou variabilitu. Navržená trasa byla před lety použita na oﬁciálních závodech.

Návrh: D5/20 senior linek

Návrh: D6/Cykloboxy

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Alena Durošková
Zařízení se skládá
120 000 Kč
z řídicích jednoDubina a Bělský Les tek a dvou tlačítek, prostřednictvím kterých si
mohou osamělí senioři přivolat pomoc, např.
v případě náhlých
zdravotních potíží. Provoz zajišťuje Městská policie
Ostrava.

Návrh: D7/Dračí hřiště
 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Jakub Mastík
840 000 Kč
ul. Dr. Šavrdy

Karel Malík
308 550 Kč
přesné umístění na
www.spolecnetvorimejih.cz
Záměrem projektu je obohatit
infrastrukturu pro cyklisty. A to
zejména pro ty, kteří kolo používají jako dopravní prostředek
do práce, případně jej kombinují s jinou formou dopravy. Přesné umístění návrhu naleznete
u webové prezentace projektu.

Návrh: D8/Dřevěná věž pro děti
Umělecký víceúčelový objekt Drak hřiště cca 12 m dlouhý, rozpětí křídel
zhruba 10 m a výška
objektu 4 m. V těle
draka 9 kuličkových
drah, prolézačky pro
děti. Pod křídly budou umístěny lavičky (10 ks), které budou chráněné před
deštěm a sluncem.

najdete na www.spolecnetvorimejih.cz/projekty

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Zuzana Šopuchová
Šimíková
67 500 Kč
ul. B. Dvorského,
blízko vstupu na
2. stupeň ZŠ

Navrhuji dětské minihřiště – dřevěnou věž se dvěma skluzavkami, horolezeckou stěnou a pískovištěm
pod věží. V prostoru se denně pohybuje mnoho dětí ve věku 1-10 let
a herní prvky chybí.
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PŘÍLOHA

HRABŮVKA

Návrh: H1/Estetizace prostoru

Návrh: H2/Relaxační prostor

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Petr Přendík
417 167 Kč
Vjezd do Jubilejní
kolonie

Ivo Lapčák
358 040 Kč
ulice Horní
a Edisonova

Odstranění současných dřevin, úprava chodníků kolem prostranství, osázení a výsadba nových rostlin, celková
úprava místa. Místo nebude pro obyvatele využitelné, návrh počítá s estetickým prvkem a celkovým okrášlením prostoru

Relaxační prostor je situován
mezi domy Horní ev. č.: 5, 7, 9,
11 a Edisonova 83, 85, 87, 89 a je
v těsné blízkosti radnice Ostrava-Jih. Prostor je hojně využíván
již v současné době především
matkami s dětmi.

Návrh: H3/Chodníky za domem

Návrh: H4/Rekonstrukce chodníků

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Jaromíra Jaborská
1 130 751 Kč
ul. Dr. Martínka
53-61

Roman Lipus
Dle přiložené foto967 763 Kč
dokumentace, která
ul. U Nové školy 75-81
hovoří za vše. Jsou
nafoceny všechny
4 vchody U Nové
školy 75, 77, 79 a 81.

Havarijní stav chodníků za uvedeným
domem - blok 5220. Asfalt je vylámaný s velkým počtem děr a prasklin,
zarostlý trávou. Stav je nebezpečný, ale také nevzhledný. Denně tyto
chodníky využívá velké množství lidí.

Návrh: H5/Hřiště pro sport a vzdělávání

Návrh: H6/Lavička bez opěradla

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Adéla Šípová
1 039 257 Kč
ZŠ Provaznická

Cílem je zvýšit možnosti sportovního
využití mladších dětí a celé rodiny. Jde
o hrací prvky, které jsou vyrobeny
z akátového dřeva
a poskytují využití areálu jak ve výuce, tak i ve volném
čase. Prvky jsou navrženy pro děti od
3 do 12 let.

Návrh: H7/Oprava chodníků
 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Zdeněk Husák
219 694 Kč
ul. Dvouletky
54–58
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Mgr. Helena Dostálová
17 800 Kč
ulice Dvouletky
a Hasičská

Instalace lavičky na autobusové zastávky na ulice Dvouletky a Hasičská. Je nelogické, že lavičky jsou pouze na výstupní zastávce před obchodem Hruška, kde
lidé na autobus nečekají. Navrhujeme lavičku bez opěradla.

Návrh: H8/Výběh pro mláďátka
Navrhujeme,
aby
obec provedla opravu napojení starých
chodníků, které jsou
v katastrofálním stavu, na chodníky nové – realizované námi (SVJ Dvouletky)
v roce 2015. Jedná
se o plochu nového
dláždění o celkové
ploše 60,75 m2.

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Nikola Carić
59 520 Kč
ul. Edisonova 33

Rádi bychom si za přispění vašeho
projektu vybudovali hřiště pro děti
a kvalitnější posezení pro hlídače. Jde
o vybudování domečku se skluzavkou
a hygienicky nezávadného pískoviště.
Pro rodiče bychom uvítali 3 lavičky
a stolek na odložení občerstvení (svačinky pro děti, vody).

Všechny návrhy s podrobným popisem a fotograﬁemi

PŘÍLOHA

HRABŮVKA/VÝŠKOVICE
Návrh: H9/Oprava plácku u fontány

Návrh: H10/Beachvolejbalové hřiště

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Jiří Dostál
1 167 050 Kč
Dr. Martínka

Ing. Michal Jouza
750 000 Kč
ZŠ Alberta Kučery

U Polikliniky Hrabůvka se nachází
malá betonová plocha, a to konkrétně na p. č. 311/33. Jsou na ní umístěny dva basketbalové koše. Vše je
však zpustlé, koše potrhané. Obnova
hřiště a basketbalových košů je velmi
vhodná.

Beachvolejbal je nový moderní sport,
který mohou hrát všechny věkové
kategorie. V městské části Dubina
a Hrabůvka taková hřiště chybí a jejich výstavbu by využívaly hlavně
děti a mládež, kterým v dnešní době
chybí pohyb a sportovní využití.

Návrh: H11/20 senior linek

Návrh: H12/Cykloboxy

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Alena Durošková
120 000 Kč
Hrabůvka

Zařízení se skládá
z řídicích jednotek a dvou tlačítek, prostřednictvím kterých si
mohou osamělí senioři přivolat pomoc, např.
v případě náhlých
zdravotních potíží. Provoz zajišťuje Městská policie
Ostrava.

Návrh: V1/Minihřiště pro děti
 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Eva Zedníková
77 882 Kč
ul. Břustkova 11

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Karel Malík
925 650 Kč
přesné umístění na
www.spolecnetvorimejih.cz
Záměrem projektu je obohatit
infrastrukturu pro cyklisty. A to
zejména pro ty, kteří kolo používají jako dopravní prostředek
do práce, případně jej kombinují s jinou formou dopravy. Přesné umístění návrhu naleznete
u webové prezentace projektu.

Návrh: V2/Hřiště v ďolíku
Vzhledem k tomu, že po letech
dochází postupně k omlazování obyvatel této
části
Ostrava–
Jih, tak by bylo přínosné, aby
tento kousek prostoru byl opraven
a doplněn potřebnými částmi
dětského hřiště.

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Ing. Hana Nejedlíková
450 000 Kč
ulice Staňkova

Po úpravě by hřiště v dolíku sloužilo dětem z okolních domů. To uvítají zejména
rodiče s malými dětmi. Jistě by ho využily i děti z nedaleké mateřské školy jako alternativu ke své zahradě. V zimě je
možné v okolí sáňkovat a bobovat.

Návrh: V3/Úprava hřiště Lumírova

Návrh: V4/Oprava chodníku

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Linda Stryjová
129 534 Kč
ul. Lumírova

Zlepšení stávajícího hřiště, dodělání spojovací
cesty mezi dopravním hřištěm
a lanovou prolézačkou, doplnění o lavičku a odpadkový
koš.
Dojde ke zvýšení pohodlí pro
děti i rodiče.

najdete na www.spolecnetvorimejih.cz/projekty

Dalibor Polášek
300 000 Kč
ul. Kubalova,
Řadová

V současné době je na ulicích Řadová, Hýlova, Kubalo a části ulice Volgogradská společný provoz vozidel
a chodců. Pochozí chodník neumožňuje pohyb dětských kočárků, invalidních vozíků, invalidů s berlemi a obecně starých lidí.
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PŘÍLOHA

VÝŠKOVICE

Návrh: V5/Startovací dráha pro RC modely

Návrh: V6/Cykloboxy

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Martin Plánička
80 300 Kč
louka za zahrádkářskou kolonií

Karel Malík
305 550 Kč
přesné umístění na
www.spolecnetvorimejih.cz
Záměrem projektu je obohatit
infrastrukturu pro cyklisty. A to
zejména pro ty, kteří kolo používají jako dopravní prostředek
do práce, případně jej kombinují s jinou formou dopravy. Přesné umístění návrhu naleznete
u webové prezentace projektu.

RC modely v dnešní době zažívají obrovský vzestup. Navrhujeme vybudování startovací
a přistávací dráhy na místech,
kde se létá již několik desítek
let. Mapu naleznete u webové
prezentace projektu.

Návrh: V7/Mraveniště u sídliště

Návrh: V8/20 senior linek

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Ing. Veronika Košč
616 824 Kč
ul. Břustkova, Šeříková a Výškovická

Alena Durošková
120 000 Kč
Byty osamělých
seniorů

V okolí ulice Břustkova, Šeříkova a Výškovická není momentálně vyhovující
hriště, které by splňovalo nejnovější
bezpečnostní kritéria s vyhovujcími
herními prvky. Projekt „Mraveniště u
sídliště“ spočívá ve vytvoření nového
dětského hřiště určené dětem ve věku 2–15 let.

Zařízení se skládá z řídicích jednotek a
dvou tlačítek, prostřednictvím kterých
si mohou osamělí senioři přivolat pomoc, například v případě náhlých zdravotních potíží. O provoz senior linek se
stará Městská policie Ostrava. V projektu se jedná o uvolnění ﬁnančních prostředků pro nákup dalších senior linek.

Návrh: V9/Cykloboxy

Návrh: V10/Fitness zóna u Odry

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Filip Valder
193 000 Kč
ul. Na Rybníčkách

Výstavba nového dětského hřiště (dnes již neexistujícího, které
zde v dávné éře
vzniklo hlavně díky spolupráci mezi sousedy a za
podpory města)
spolu se zastřešeným posezením,
příp. ohništěm u
potoka.

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Ondřej Malý
357 500 Kč
podél cyklostezky
na ul. K Odře

V rámci projektu Fitness zóna u Odry
navrhuji vybudování venkovní ﬁtness
zóny pro cvičení osob v produktivním
a postproduktivním věku, která v dané
oblasti dlouhodobě chybí. Venkovní ﬁtness zóna je sestava posilovacích a protahovacích strojů, na kterých je možné
provádět silová cvičení a strečink.

Návrh: V11/Hřiště pro všechny
 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Jana Řeháčková
1 132 000 Kč
jihovýchodní
konec ulice Jičínská

Projekt počítá s vybudováním jednoho víceúčelového hřiště. Jednalo
by se o kombinované hřiště s tartanovým povrchem. Hřiště je určeno pro volejbal, badminton a malou
kopanou.
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Všechny návrhy s podrobným popisem a fotograﬁemi

PŘÍLOHA

ZÁBŘEH
Návrh: Z1/Parkování pro lidi
 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Pavel Šoltys
1 000 000 Kč
ul. Čujkovova 24

Návrh: Z2/Tanec v ulicích
Parkování v okolí
domu Čujkovova
1734/24 je velmi
svízelné, vozidla
parkují na ulici Krasnoarmějců, kde zužují
proﬁl velmi frekventované komunikace. Místní obyvatelé mají
neustále problém
s parkováním.

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Ing. Ivo Šnajdr
245 600 Kč
Náměstí SNP

Cílem projektu je oživit Jih a nabídnout
lidem netradiční zážitky na dosah ruky.
V rámci 10 přibližně 4hod. lekcích přímo „na ulici“ si budou moci zcela zdarma osvojit základy tanců jako jsou salsa,
bachata, samba a dalších pod vedením
zkušeného tanečního páru.

Návrh: Z3/Obnovení dětského hřiště

Návrh: Z4/3x bezpečněji přes Volgogradskou

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Monika Musiolová
193 562 Kč
Svazácká
a Krasnoarmějců

manželé Ďulíkovi
350 000 Kč
ulice Volgogradská

Obnovení hřiště je iniciováno z důvodu většího počtu malých dětí v bytovém domě na ulicích Svazácká 10, 12,
14 a v nejbližším okolí. Rádi bychom
proto jako maminky navrhly menší
dětské hřiště pro naše nejmenší přímo před jejich domem.

Vybudování nových přechodů pro
chodce na ulici Volgogradská. Ulice
se nachází v hustě obydlené oblasti s několika školami, školkami a domovem důchodců. V současné době
jsou na celém úseku jen dvě bezpečná místa pro přecházení.

Návrh: Z5/Vrhni se na workout, ať nejsi out!

Návrh: Z6/Dětské hřiště

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Ing. Pavel Michajlovič
798 600 Kč
Umístění na ploše
ul. Bedrnova
vedle dětského hřiště.
a Zimmlerova
Projekt navrhuji, protože přispěje ke zvýšení fyzické kondice,
obratnosti, motoriky
a v neposlední řadě
i ke zvýšení sebevědomí cvičenců - dle
hesla „v zdravém těle,
zdravý duch“.

Eva Pětvaldská
881 500 Kč
ulice Pavlovova 25

Dětské
hřiště
o rozloze 30x15
metrů. Hřiště by
mělo být oplocené, aby se nám
zde nevenčili pejsci. Povrch hřiště
je z části travnatý
a z části písčitý dopadová plocha
pod herní sestavou a houpačkou.

Návrh: Z7/Hřiště pro psy

Návrh: Z8/Malé místo relaxace - lavička

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Zdeněk Hübner
398 848 Kč
ul. Kpt. Vajdy poblíž TS Ostrava Jih

Cílem je umožnit chovatelům psů
bezplatně využívat oplocené hřiště
s překážkami pro psy tak, aby se psi
mohli vyřádit bez rizika, že utečou.
K dispozici budou zejména dřevěné
překážky pro psy, na kterých mohou
majitelé své psy trénovat a cvičit.

najdete na www.spolecnetvorimejih.cz/projekty

Pavlína Nováčková
14 000 Kč
ul. Gerasimova

Prostor u pískoviště Gerasimova 6
a mezi domy Čujkovova 30 a 32. Nachází se zde pískoviště. Pískoviště je
zde cca od r. 2013. Prostor kolem pískoviště je ovšem zanedbaný - vyšlapaná tráva, neestetická lavička.
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PŘÍLOHA

ZÁBŘEH

Návrh: Z9/Vybudování chodníků

Návrh: Z10/Vylepšeme „Starobku“

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Věra Šimečková
770 000 Kč
ul. Glazkovova - Borogodského

Alena Macečková
194 322 Kč
Starobělská ulice

Vybudované chodníky budou sloužit všem obyvatelům uvedené oblasti
(starým, mladým, dětem), ale i všem
ostatním procházejícím spoluobčanům. Důležité je, že chodníky současně zajistí i bezpečnější pohyb chodců.

Ošetřené stromy v aleji budou i pro
další generace obyvatel zkrášlovat
životní prostředí, mírnit hluk z Rudné
ulice, poskytovat lepší místní mikroklima, stín, úkryt pro ptactvo. Opravená
část ulice zlepší komfort obyvatel, pracovníků ﬁrem i návštěvníků.

Návrh: Z11/Náměstíčko s památníkem

Návrh: Z12/20 senior linek

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Libor Bednář
415 000 Kč
ul. Hulvácká,
Zimmlerova a Dolní

Nedaleko křižovatky Hulvácké ul.
se nachází památník obětem války.
Celková
rekonstrukce místa by
důstojným způsobem přispěla
k uctění památky
hrdinů a esteticky
pozvedla úroveň
lokality.

Alena Durošková
120 000 Kč
Zábřeh

Zařízení se skládá
z řídicích jednotek
a dvou tlačítek,
prostřednictvím
kterých si mohou
osamělí
senioři přivolat pomoc,
např. v případě
náhlých zdravotních potíží. Provoz
zajišťuje Městská
policie Ostrava

Návrh: Z13/Cykloboxy

Návrh: Z14/Pohybem a hrou ke spokojenému JIhu

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Karel Malík
1 365 500 Kč
přesné umístění na
www.spolecnetvorimejih.cz
Záměrem projektu je obohatit
infrastrukturu pro cyklisty. A to
zejména pro ty, kteří kolo používají jako dopravní prostředek
do práce, případně jej kombinují s jinou formou dopravy. Přesné umístění návrhu naleznete
u webové prezentace projektu.

Dušan Kubečka
487 279 Kč
ul. Horymírova, Rezkova

Workoutové hřiště poskytne možnost relaxu a tělesného vydovádění dětem
a sportovní vyžití mládeži i dospělým. K tomu se
přidají žáci ZŠ Horymírova
a MŠ Rezkova. Lokalita bude výrazně estetičtější.

Návrh: Z15/Dětské sportovní hřiště

Návrh: Z16/Vyasfaltování prašné silnice

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

 Autor návrhu:
 Odhad ceny:
 Lokalita:

Lucie Válková
584 100 Kč
ul. Krasnoarmějců 26
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V blízkém okolí
chybí hřiště pro
děti této věkové skupiny. Navrhuji postavit
hřiště v areálu
FC Ostrava-Jih,
které by mělo
zcela určitě využití širokou skupinou obyvatel.

Zdeněk Šoch
769 500 Kč
ul. Pavlovova

Na původní uježděnou prašnou
cestu dát vrstvu asfaltu. Jezdí
tam 292 garážníků a po panelové cestě chodí studenti do školy. A dýchají prach.

INZERCE

OPTIKA TRIUMPH

AKCE až -50 %
ZÁŘÍ, ŘÍJEN

NA BRÝLOVÉ OBRUBY

NA BRÝLOVÁ SKLA ČIRÁ S ÚPRAVOU MAR SH,
SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

Bohumíra Četyny 21
Tel. 73
730
0 51
515
5 51
515
5

Ostrava - Bělský Les
Tel. 73
7399 52
5222 31
3166

www.autosklodubina.cz
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Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 | Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451| www.triumphoptical.cz

SC-351803/06

MULTIFOKÁLNÍ, ZABARVOVACÍ

VZORKOVÁ PRODEJNA OSTRAVA

www.ceskydomov.cz
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KONTAKT NA INZERCI
SC-361543/01

Uzávrka inzerce do DALŠÍHO vydání JIŽNÍCH LIST je již 15. 10.
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

W
O
H
S
O
C
S
I
D
E
K
O
KARA
ELOVÝ
PŘED HOT

VÍTEK
M DOMEM

tu KARAOKE
o
b
so
u
o
d
ž
a
K
z
O
Každý pátek DISC
VSTUP ZDARMAXC!!UP!KɉȡM5XKLCP[/ȡ\
5XKLCP[-

GN4CFGICUV
4CFGICUV-Q\

TCDʡXMC
2KXPKEGȆɉMQ*
MW
QQ
GD
CE
(
PC
U
UVGT
5NGFWLVGPȡ
TCʰGPȺ,ȤIGTOGK
CO
P
Xɕ
FQ
NG
VG
GL
8[\MQWʓ

15

SC-362172/01

OSTRAVA-HRABŮVKA, ADAMUSOVA 1316/2A
www.ovajih.cz

SENIOŘI

DOMOV ČUJKOVOVA SLAVÍ 45 LET
45 let od otevření Domova si jeho obyvatelé připomněli na
slavnostní „zahradní párty“ přesně v den výročí – 30. června.
V pestrém programu nechyběla zvířata ze ZOO Ostrava, vystoupení mažoretek, hudební produkce skupiny Albatros, či bohaté
občerstvení v podobě domácích koláčů, grilovaných párků, bramboráků a osvěžující zmrzliny. Na závěr účastníci společně vypustili
balonky, ke kterým si každý napsal své přání.

30. června roku 1971 se Domov Čujkovova stal místem klidu a zázemí pro prvních 166 seniorů. V té době nesl název Domov soustředěné péče pro důchodce v Ostravě-Zábřehu. Šlo o jedno z prvních
zařízení tohoto typu na území tehdejšího Československa. Domov
se postupem času rozrůstal, dnes ve dvou bezbariérových šestipodlažních budovách se spojovacím traktem žije 301 uživatelů.
Domov Čujkovova v Ostravě-Zábřehu je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Ostrava. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nabízí dva druhy
pobytové sociální služby, a to Domov pro seniory pro 245 osob
a Domov se zvláštním režimem pro 56 osob. Pobytové sociální
služby jsou poskytovány celoročně těm uživatelům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují celodenní podporu a pomoc
při zajišťování aktivního a důstojného života.

Den otevřených dveří
Dne 6. října od 9 do 11.30 a od 13 do 17 hod. pořádá Domov
Čujkovova Den otevřených dveří. Pro zájemce je připravena prohlídka Domova, informace o poskytovaných službách, prezentace
volnočasových aktivit, základní sociální poradenství i poradenství
v oblasti ošetřovatelské péče.

103 LET PANÍ STRAKOŠOVÉ

SETKÁNÍ OSAMĚLÝCH
Radost, smutek, úspěch, nepohoda, samota... Někdo se
s tím vyrovnává sám, ale většina lidí – protože člověk je tvor
společenský – může plně žít jen v kontaktu s jinými. Proto je
zde naše „Setkání osamělých“, které se uskuteční 16. prosince
v 15:00 hodin v K-TRIU.
Zájemci o setkání osamělých 60+ se mohou hlásit paní Šárce Zubkové na tel. 599 430 410 nebo e-mail: sarka.zubkova@
ovajih.cz.

Paní Strakošová si své narozeniny opravdu užila

DEN SENIORŮ V OSTRAVĚ

V pondělí 5. září oslavila 103 let Bohuslava Strakošová, která se narodila v Ostravě-Svinově. Maminka syna Pavla se nyní těší ze dvou vnoučat, šesti pravnoučat a měsíc staré prapravnučky jménem Mia. Studovala
rodinnou školu s maturitním oborem, ale jelikož se brzy musela začít
starat o nemocnou maminku, nemohla školu dostudovat. S manželem
r. 1936 postavili ve Svinově domek, kde žila celý život. Byla v domácnosti,
od roku 1970 je vdovou. Dědeček pracoval se dřevem, byla obklopena
domácími zvířaty a polem. Sama byla celý život byla tvořivá – donedávna
ještě vyšívala, háčkovala a pletla. Zájmy opustila, až když se jí zhoršil zrak,
měla ráda divadlo, ráda zpívá, dříve působila v kostelním sboru. Nyní tráví dopoledne s ostatními klienty DD Čujkovova v jídelně, po zbytek dne
odpočívá. Zůstává optimistka, přestože již tělo neslouží, jak by si přála.

21. října 2016 proběhne v Domě kultury města Ostravy,
9.00–13.00 hod., vstup ZDARMA. Připraveny jsou přednášky,
v provozu budou poradenská centra odborníků na sociální péči.
Jak se bránit podvodníkům, jak zvýšit svou bezpečnost, jaké jsou
dávky a sociální služby – to jsou příklady témat, na které může
návštěvník získat odpověď na krátkých přednáškách nebo v diskuzi v poradenských centrech. A protože zdraví je nejcennější, co
máme, po celý den bude nabízeno např. měření tlaku, tuku s konzultacemi odborníků a jiné. Akci pořádá DTO CZ ve spolupráci
s Magistrátem města Ostravy.

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 září
oslavili krásné výročí:
Bohuslava Strakošová
Karel Slouka
Jarmila Capová
Libuše Bencalíková
Eva Palačková

103 let
93 let
93 let
90 let
90 let

Jiří Papuga
Břetislav Dvorský
Jaroslav Ondruš
Mária Surovcová
Věra Černochová
Jarmila Vrkoslavová
Václav Kubínský
Rozmary Wittichová
Jaroslava Tunáková
Božena Pruchnická
Jarmila Sládková
Marie Novotná
Marie Magerová
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90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let

Bohumír Šnyta
Jiří Horák
Světluška Plawná
Stanislav Bužek
František Šindler
Josef Satke
Mikuláš Husvét
Zdeněk Tokarz
Josef Kubík

80 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

Z HISTORIE OBECNÉ ŠKOLY
VE VÝŠKOVICÍCH

Při vycházce starými Výškovicemi k řece Odře musí každý návštěvník minout budovu obecné školy, nacházející se naproti kaple na Husarově ulici nedaleko restaurace Pod Parohama. Přestože školní budova pochází z počátku 20. století,
historie výškovického školství sahá dále do minulosti a ve svých počátcích je úzce spojena s nedalekou Starou Bělou.

Počátky výškovického
školství
Pravděpodobně již před polovinou
17. století byla ve Staré Bělé zřízena olomouckou kapitulou škola, do které docházely děti bohatých sedláků nejen z Bělé,
ale také z okolních vesnic Nové Bělé,
Výškovic, Proskovic a Krmelína. O osobě
učitele a jeho příjmech vypovídá záznam
z roku 1672, který uvádí, že učitel má k dispozici „vlastní příbytek, oplocenou zahradu a k tomu příjem od všech sedláků z pěti
vesnic po 2 slezských groších. Ze vsí Stará
Bělá a Výškovice dostává od každého sedláka po jednom bochníku chleba. Za zápis
křtu dostává 1 groš a 3 denáry. U příležitosti posvícení mu všichni obyvatelé darují
za pokropení svěcenou vodou koláče“. Až
do vydání tereziánského patentu o všeobecné vyučovací povinnosti v roce 1774
starobělskou školu navštěvovalo pouze
několik dětí předních obyvatel zmíněných
obcí. Po roce 1774 se ale povinnost navštěvovat školu rozšířila na všechny děti
ve věku 6-12 let. Přestože zákon přikazoval rodičům děti do školy posílat, nebyla
docházka nijak příkladná. Dokazuje to přehled skutečné docházky dětí z konce 80. let
18. století, kdy z 26 školou povinných výškovických dětí školu pravidelně navštěvovali
pouze 3 chlapci. Jedním důvodem vysoké
absence bylo jistě přesvědčení rodičů, že
školní vzdělávání odvádí děti od domácích
povinností. Tento názor byl rozšířen mezi

Obecná škola na počátku 20. století. / Foto: soukromá sbírka S. Mazurka
širokými vrstvami obyvatel a Výškovice nebyly žádnou výjimkou. Druhým důvodem
velké absence ale mohla být také vzdálenost, kterou musely děti zdolávat při cestě
do školy. Tříapůlkilometrová cesta z Výškovic do školy ve Staré Bělé často v deštích a sněhu byla hlavně pro nejmenší děti
únavná. Již v roce 1789 bylo proto povoleno, aby se nejmenší děti ve věku 6–9 let
mohly v případě nepřízně počasí vyučovat
ve Výškovicích pod vedením některého ze
sousedů.

vat potřebám rostoucí obce. Bylo proto
rozhodnuto o výstavbě nové školní budovy
na protější straně Husarovy ulice. Nová škola
byla dostavěna a slavnostně otevřena jako
dvoutřídní v roce 1903. Ve škole se vyučovaly děti od 1. do 5. třídy, starší žáci pokračovali nejčastěji na měšťanské škole v Zábřehu
nad Odrou. Bez větších změn toto rozdělení
vydrželo až do období po 2. světové válce,
kdy od roku 1950 starší děti navštěvovaly
druhý stupeň školy ve Staré Bělé.

Zánik školy
Výškovické školy

Žáci s učitelem Rudolfem Elblem v pol. 30. let
20. století. / Foto: soukromá sbírka S. Mazurka

Právě velká vzdálenost mezi Výškovicemi
a starobělskou školou
vedla obecní radní v roce
1873 k rozhodnutí vystavět vlastní školu v centru obce v blízkosti zdejší
kaple. Škola byla vystavěna jako přízemní budova
s jednou třídou a bytem
pro učitele. Nacházela se
naproti dnešní skautské
klubovny na Husarově ulici. Již na konci 19. století
bylo patrné, že stávající
budova nemůže dostačo-
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Výškovická škola si i po válce udržela
svůj charakter vesnické malotřídky, kdy
se až do poloviny 70. let společně učili
vždy žáci dvou ročníků, tedy 1. a 2. třídy
a 3. a 4. třídy. Již v 50. letech začaly starší
děti od 5. třídy navštěvovat školy v nově
vznikajícím zábřežském sídlišti. V roce 1961
byla v sousedství přistavěna budova mateřské školky pro děti v předškolním věku.
Deﬁnitivní zánik školy přinesl rok 1977, kdy
byly výškovické děti rozmístěny do nových
škol v rozrůstajícím Jižním městě. Budova
školy ale nezůstala prázdná. Volné prostory využila sousední mateřská školka
a dnes se zde nachází klubovna 48. skautského oddílu, turistický oddíl Sylvatik nebo
taneční studio.
Tomáš Majliš

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
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. Byla mučednicí lásky. Hořela
pro ni — neuměla jinak než láskou — ale nepotkala ji. Manželka, matka, milenka — všechno všanc,
všechno celou bytostí, nic napůl. A velká spisovatelka, která jako Mácha a Havlíček pozdvihla naši
literaturu k výšinám. Je uhrančivá tvorbou i životním stylem. Nezkrotitelně svobodná, spanilá
duchem i zjevem. A vznešená tragickým údělem
svého nedlouhého života.
Režie: Miloš Horanský
Hrají: Tatiana Vilhelmová jako Božena Němcová,
Aleš Procházka jako J. Němec a Tomáš Pavelka
Délka představení: 1 hod. 50 min.
Vstupné 350, 330, 290 a 190 Kč
Levnější vstupenky získáte zakoupením podzimního cyklu divadelního předplatného.

ZÁBAVA
20. 10. – 19:00
SCREAMERS: Videopůjčovna
Nová společná show oblíbených travesti
skupin Screamers a Techtle Mechtle.
Dvouhodinový zábavný pořad nabitý humorem,
nadsázkou, tancem, parodiemi zpěvaček, zpěváků, herců a hereček.
Nedopatřením se nám při našem cestování
všechny ﬁlmy na videokazetách tak trochu „rozsypaly“ a pomíchaly, ale pokusíme se je společně s vámi znovu setřídit a rozdělit podle žánrů,
kam patří, a při tom všem si užít opět spoustu
legrace. Nepřijdete tak o pořádnou dávku smíchu s komediemi Louise de Funèse, zazpíváme
si v muzikále Mamma Mia! se skupinou ABBA,
projdeme se kouzelným světem pohádek a přání,
který milujeme všichni. Nebude chybět romantika ani „tvrdí chlapi“. A možná se objeví i Mimoni
či Simpsonovi…
Vstupné 320, 250 a 200 Kč
22. 10 – 19:00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Večer příznivců společenského tance. Hudební
režie: Vladimír Koždoň.
Vstupné 99 Kč

KONCERTY
12. 10. – 18:00 / Klub Akord
BENEFIČNÍ KONCERT PRO MOBILNÍ HOSPIC
ONDRÁŠEK
Vystoupí: HANA FIALOVÁ, Acustrio Václava Fajfra, Bandaband, Mike Fojtík a přátelé, Marta Tománková. Ota Maňák a Sluníčko.
Vstupné: předprodej v DK Akord 250 Kč, na místě 300 Kč (200 Kč z každé vstupenky bude použito na veřejnou sbírku MHO oznámenou KÚ MSK
pořádanou pro zajištění provozu hospice)
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

26. 10. – 19:00
VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY – Mezi svými
Pro mimořádný úspěchu hitu Půlnoční přichází
Václav Neckář se zcela novým komorním projektem ,,Mezi svými“, ve kterém představí písně ze svého nového alba Mezi svými (ale dojde
i na osvědčené staré hity v podobě jeho nejkrásnějších baladických písní). Koncert v komorním
divadelním prostředí bude jedinečnou možností
potkat se s písničkami Václava Neckáře v důvěrné, osobité atmosféře, tváří v tvář a „ mezi svými“.
Vstupné 390, 350 a 250 Kč

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
1. 10. – 15:00
Zpíváme a tančíme s Míšou – Minidiskotéka
v cirkuse
Zábavný pořad Míši Růžičkové plný pohybu
a písniček.
Vstupné 120 Kč
STUD2NA aneb Studnice studentských
nápadů
ZDIVIDLA v Klubu Akord
11. 10. - 17:00
Dětská představení z ostravské divadelní líhně
ZDIVIDLA pod vedením Sašy Rychetského.
13. 10. - 17:00
Studentská divadelní představení v podání ZDIVIDLA Ostrava.
Vstup pro děti, studenty a mládež zdarma, dospělí 30 Kč
24. 10. – 8:30
na konci září
Projekce celovečerního historického ﬁlmu s tematikou 2. světové války a beseda s tvůrci.
Pořad určený školám, ale volná místa i pro veřejnost.
www.nakoncizari.cz
Vstupné 50 Kč

PRO SENIORY
4. 10. - 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů, tentokrát v duchu sladkého mámení. Na programu bude mimo jiné soutěž o královnu marmelád. Zapojit se může každý,
kdo přinese vzorek své domácí marmelády. O vítězi rozhodne odborná porota. Dalším bodem
programu bude zahájení výstavy fotograﬁí ze
soutěže FOTO FEST 2016 a vyhlášení vítězů.
V rámci programu na vás čeká i milé překvapení.
Hudební produkce: PETESAX.
Vstup zdarma
11. 10. - 10:00 / Klub Akord
AKTIVNÍ SENIOR: Trénování paměti 2
Pro velký ohlas uvádíme pokračování přednášky Trénování paměti. Lektor: Antonín Liška
z MENSANA. Kapacita omezena, nutná rezervace
předem v pokladně DK Akord – tel.: 596 762 511,
info@dk-akord.cz
Vstup zdarma

OSTATNÍ AKCE
FOTO FEST 2016 – Život v detailu
4. 10. - 30. 11.
Výstava nejlepších fotograﬁí přihlášených
do soutěže FOTO FEST.
Vernisáž se uskuteční 4. 10. kolem 16. hodiny
v rámci pořadu Senior klub.
6. 10. – 16:30
Setkání Patriotů Moravskoslezského kraje
Konference

PŘIPRAVUJEME
4. 11. – 19:00
HECOVINY SPECIÁL – soubor Nahodile
K příležitosti 30 let od založení souboru si herci
připravili výběr divácky nejúspěšnějších scének,
skečů, tanečních vstupů a všeho dalšího, co kdy
odehráli. Čeká vás 2 a 1/2 hodiny zábavy, která
zaútočí na vaše bránice a jistě vás „vyhecuje“
k smíchu.
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Pozor – slosovatelné vstupenky!!! Partnerem tohoto pořadu je cestovní agentura GALEB, která
z přítomných diváků vylosuje „štastlivce“, jemuž
poskytne poukaz pro 2 osoby na 14denní pobyt
ve Vodicích v Chorvatsku. www.nahodile.cz
Vstupné 150 a 110 Kč
4. – 5. 11.
KOUČINK V PRAXI
– Asociace integrativních koučů
Konference
6. 11. – 16:00 / Velký sál
FERDA MRAVENEC
– Docela velké divadlo Litvínov
Dobrodružství šikovného mravence a jeho broučích přátel podle knížek Ondřeje Sekory. Výpravná pohádka plná veselých písniček.
Vstupné 120 Kč

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

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
2., 9., 16., 23., 30. 10. v 17.00 hod.
TANEČNÍ VEČERY Živá hudba, pro příznivce
společenského tance se skupinou DOMINO,
vstupné 40 Kč, předprodej KD K-TRIO.
12. 10. v 19.00 hod.
ŽALMAN & SPOL 70 JAR + BIGBAND Koncert
v rámci turné 70 JAR. V roce 2016 Pavel Lohonka oslaví 70. narozeniny a k tomuto jubileu
připravil velké celoroční turné s názvem 70 JAR,
rozšířené o devítičlenné doprovodné těleso.
Kino LUNA vstupné 230, 280 Kč, předprodej KD
K-TRIO, kino LUNA, OIS.
3. 10. v 17.30 hod.
Akupresura a čínská medicína Co je čínská medicína, jaké jsou její metody a možnosti. Základní rozdíly mezi východním a západním pohledem na člověka, zdraví a svět. Praktické ukázky
s nácvikem akupresurních univerzálních bodů.
Přednáší Romana Farna. Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.
12. 10. v 17.30 hod.
JAK SI UDRŽET ZDRAVÍ Vliv a funkce vitamínů a minerálních látek, imunitní systém, bylinná
podpora při onemocnění. Přednáší Leona Krátká
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.
15. 10.
CVIČÍME PRO RADOST Mimořádná sobotní
nabídka pohybových aktivit, 9.00 Hatha yoga,
10.30 Jóga, 12.00 Pilates s bossu, 13.30 Superkalanetika, 15.00 SM systém, 16.30 Body work.
Nutná rezervace. Vstupné 60 Kč, jeden vstup,
předprodej KD K-TRIO.
15. 10. od 9.30 do 14.30 hod.
Léčivá síla dechu Sobotní prožitkový seminář
s Mgr. Zuzanou Kaiser se zaměřuje na dechové cvičení k uvolnění tělesných i psychických
bloků, zvýšení energetického potenciálu, pročištění a ozdravení těla. V příjemném prostředí
Komorního klubu se naučíte techniky k upevnění zdraví a zlepšení nálady. Nutná rezervace.
Vstupné 700 Kč, předprodej KD K-TRIO.
15. 10. od 9.00 do 14.00 hod.
REIKY I STUPEŃ Jemná metoda přirozeného
léčení je vhodná pro každého, umožní člověku pracovat na sobě, zlepšit své zdraví, vztahy
a rozvinout vlastní potenciál. Vede terapeutka
a mistr Reiki Zuzana Galuszková. Nutná rezervace. Vstupné 750 Kč, předprodej KD K-TRIO.
17. 10. v 17.30 hod.
PARTNERSKÁ KOMUNIKACE Beseda s rodinným
terapeutem Drahoslavem Červenkou. Získáte
praktické pomůcky a doporučení, které vám po-
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mohou při řešení situací, které potkáváte ve svém
životě. Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.
21. 10. v 17.00 hod.
SNOW FILM FEST ﬁlmový festival – sníh, led,
adrenalin. Celovečerní přehlídka ﬁlmů. Přijďte
si užít příjemné odpoledne ve znamení dobrodružství, adrenalinu a zimních sportů. Vstupné
80, 60 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS.

DĚTEM
9. 10. v 10.00 hod.
MALÁ ČARODĚJNICE Čarodějnici, 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. Vstupné
50 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS.
23. 10. v 10.00 hod.
HALLOWEEN S HOPSALÍNEM Strašidelně veselé dopoledne s klaunem Hopsalínem, soutěže,
tanec, masky při vstupu obdrží malou odměnu.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.
do 31. 11. přijímáme přihlášky do soutěžního
projektu ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO, pro žáky
devátých tříd základních škol je připraveno 18 interaktivních stanovišť, na kterých se budou prezentovat konkrétní řemesla či obory praktickými
úkoly. Pod odborným vedením si žáci ověří vlastní předpoklady pro různorodé odborné činnosti.
Soutěží šestičlenná družstva. Pro nesoutěžící
žáky je připravený doprovodný program. Realizace projektu se uskuteční 18. a 19. ledna 2017.
Podrobné informace a přihlášky na www.kzoj.cz,
Ingrid Červeňová tel.: 596 721 488, 731 472 996

VÝSTAVY
MODRÝ GÁNDHÍ - AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká
škola, s.r.o.
PLENÉR BUMBÁLKA 2016 – malba, práce studentů Střední škola uměleckých řemesel s. r. o.

KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
20. 10. v 18.00 hod.
MANDE – ZEMĚ HUDBY – ﬁlm, beseda a koncert v jednom – pořadem provází Palo Nowák.
Vyprávění o lidech, kteří k životu potřebují děti,
vodu, víru a hudbu. To ostatní buď přijde, nebo
nepřijde. Zajímavé vyprávění s videoprojekcí
a živou ukázkou tradičních hudebních nástrojů
a písní. Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO
a v den akce na místě od 17.30 hodin.
22. 10. v 17.00 hod.
ANSemble Duettino komorní cyklus koncertu
Nicola Proksch (Rakousko) - soprán I, Simona
Mrázová (ČR) - soprán II, Alexandr Starý (ČR)
– klavír. Program - Felix Mendelssohn- Bartholdy, Fanny Hensel, Antonín Dvořák, Johannes
Brahms a další, vstupné 120 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce od 16.30 na místě
26. 10. v 19.00 hod.
Pam Steebler (USA) & Pam Steebler Band
(USA/CZ) souljazzová zpěvačka z Brooklynu,
Po zhlédnutí některého z jejích pódiových výkonů a po vyslechnutí jejího zpěvu je navýsost
jasné, že Pam Steebler má obrovský talent a její
hlas už dnes patří k těm, na něž se nezapomíná… Bohatý a plný vokál Pam Steebler je inspirován jak „velkými“ hlasy Barbry Streisand,
Whitney Houston, Celine Dion a Mariah Carey,
tak o generaci mladšími vokalistkami Beoyncé,
Adele, Pink a Kelly Clarkson. Pam svým vokálem
vytváří doslova čistou harmonii…
vstupné 180 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS
a v den akce od 16.30 na místě

KINO LUNA
Kino LUNA, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
1. – 2. 10. v 15.30 hod.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ /2D/ (The Secret Life
of Pets, USA 2016)
Animovaný / komedie / rodinný, české znění,
přístupný. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
1. – 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.
1. – 2. 10. ve 20.00 hod.
DEEPWATER HORIZON: MOŘE V PLAMENECH
/2D/ (Deepwater Horizon, USA 2016)
Akční / drama / thriller, 2D formát, české titulky,
od 15 let. Vstupné 110 Kč.
3. 10. – 5. 10. 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.
3. 10. v 17.45 hod.
NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN (Der geilste Tag, Německo
2016)
Komedie / drama, české titulky, od 12 let, 113 minut. Vstupné 60 Kč.
3. – 5. 10. ve 20.00 hod.
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL /2D/ (Suicide Squad,
USA 2016)
Akční / dobrodružný / fantasy / thriller / komedie, české znění, od 12 let, 123 minut. Vstupné
90 Kč.
4. 10. v 17.45 hod.
BUCHTY A KLOBÁSY (Sausage Party, USA
2016)
Animovaná komedie pro dospělé, české titulky,
od 15 let, 89 minut. Vstupné 90 Kč.
5. 10. v 17.45 hod.
CESTA DO FANTAZIE (Sen to Chihiro no kamikakushi, Japonsko 2001)
Animovaný / dobrodružný / fantasy / pohádkový, české znění, přístupný, 124 minut. Vstupné
90 Kč.
6. – 10. 10. v 15.30 hod.
KUBO A KOUZELNÝ MEČ /2D/ (Kubo and the
Two Strings, USA 2016)
Animovaný / fantasy / rodinný, české znění, přístupný, 101 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
6. – 9. 10. v 17.45 hod.
CAFÉ SOCIETY (Café Society, USA 2016)
Komedie / drama / romantický, české titulky,
od 15 let, 96 minut. Vstupné 110 Kč.
6. – 9. 10. ve 20.00 hod.
DÍVKA VE VLAKU (The Girl on the Train, USA
2016)
Thriller / mysteriózní, české titulky, od 15 let,
112 minut. Vstupné 110 Kč.
9. 10. v 10.00 hod.
DO KINA ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE (ČR)
Pohádkové dopoledne pro nejmenší. Vstupné
30 Kč.
Jak Rákosníček odhalil velkou podvodní loupež
– Jak Křemílek a Vochomůrka honili basu – Říkání o víle Amálce – O Makové panence a medvídku Matějovi – Jak Rumcajs vyspravil císařskou
silnici – Divoké sny maxipsa Fíka o požárnících
– O klukovi z plakátu – Káťa a Škubánek – Maxipes Fík objevitel.
10. 9. v 17.30 hod.
OBR DOBR /2D/ (The BFG, USA, Velká Británie,
Kanada 2016)
Rodinné fantasy, r. Steven Spielberg, české znění, přístupný, 117 minut. Vstupné 60 Kč
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10. 9. ve 20.00 hod.
VE JMÉNU KRVE (Blood Father, USA 2016)
Akční / thriller, české titulky, od 15 let, 88 minut.
Vstupné 90 Kč.
12. 10. v 19.00 hod.
ŽALMAN & SPOL. 70 JAR + BIGBAND – koncert
v rámci turné 70 JAR
13. – 23. 10. (mimo 16. 10.) v 15.30 hod.
JÁ, KOCOUR (Nine Lives, USA 2016)
Rodinná komedie, české znění, přístupný, 87 minut. Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.
13. – 15. 10. v 17.45 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (ČR 2016)
Komedie Tomáše Hoffmana s Ondřejem
Vetchým a Petrou Hřebíčkovou v hlavních rolích. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč.
13. – 15. 10. ve 20.00 hod.
ANTHROPOID (Anthropoid, Velká Británie, ČR,
Francie 2016)
Historický / thriller / válečný / životopisný, české znění, od 12 let, 120 minut. Vstupné 120 Kč.
16. 10. v 16.00 hod.
Metropolitní opera New York – vrcholná operní
podívaná.
Richard Wagner: Tristan und Isolde (Tristan
a Isolda)
Sezonu 2016 / 2017 zahájí nová inscenace Wagnerova Tristana a Isoldy pod taktovkou Sira Simona Rattlea, která bude jeho debutem v projektu Live in HD. Účinkují: Nina Stemme (Isolde),
Jekatěrina Gubanova (Brangäne), Stuart Skelton (Tristan), Jevgenij Nikitin (Kurwenal), René
Pape (Král Marke).
Inscenace Mariusze Treliňského vznikla v koprodukci s Festspielhausem v Baden-Badenu, Teatr
Wielki – Polskou národní operou a čínským
Velkým národním divadlem v Pekingu. Nastudování německy s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 300 Kč, cena abonmá 250 Kč.
17. 10. v 17.45 hod.
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ (ČR 2016)
Dramatický příběh, od 12 let, 90 minut. Vstupné
60 Kč.
17. - 19. 10. ve 20.00 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (ČR 2016)
Komedie Tomáše Hoffmana s Ondřejem
Vetchým a Petrou Hřebíčkovou v hlavních rolích. Ml. přístupný. Vstupné 120 Kč.
18. 10. v 17.45 hod.
VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD (ČR 2016)
Drama / komedie, r. Jan Němec, od 12 let,
75 minut. Vstupné 110 Kč.
19. 10. v 10.00 hod.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ /2D/ – promítáme
mateřským školám (bližší info kino.luna@kzoj.cz).
19. 10. v 17.45 hod.
RODINNÉ ŠTĚSTÍ (Ernelláék Farkaséknál, Maďarsko 2016)
Hlavní cena festivalu za nejlepší ﬁlm z 51. MFF
Karlovy Vary. Drama, české titulky, od 12 let,
81 minut. Vstupné 80 Kč.
20. – 23. 10. v 17.45 hod. a 26. 10. ve 20.00
hod.
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC (ČR 2016)
Komedie, režie Tomáš Vorel st., od 12 let, 85 minut. Vstupné 120 Kč.
20. – 24. 10. ve 20.00 hod.
OSTRAVAK OSTRAVSKI (ČR 2016)
Nová komedie byla volně vytvořena dle námětu legendárního blogera a jeho sedmi knižních
bestsellerů s názvem Deníky Ostravaka. Od
12 let, 90 minut. Vstupné 100 Kč.
23. 10. v 10.00 hod.
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ (ČR)
Pohádkové dopoledne pro nejmenší, 69 minut,
vstupné 30 Kč.
Jak Rumcajs vyhnal z lesa dubové mužíky – Jak
Rákosníček udělal z nebeského draka kolotoč
- Jak Křemílek a Vochomůrka zabloudili v bedlovém lese – Jak Rumcajs vysadil duhu na nebe

www.ovajih.cz
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– Pan Tau a neděle – Divoké sny maxipsa Fíka
o kopané.
24. – 26. 10. v 15.30 hod.
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ /2D/ (Storks, USA
2016)
Animovaná komedie, české znění, přístupný.
Vstupné 90 Kč.
24. 10. v 17.45 hod.
ZA LÁSKOU VZHŮRU (Un homme á la hauteur,
Francie 2016)
Romantický / komedie, české titulky, od 12 let,
98 minut. Vstupné 50 Kč.
25. – 29. 10. v 17.45 hod.
OSTRAVAK OSTRAVSKI (ČR 2016)
Komedie, r. David Kočár, v hl. rolích Igor Chmela,
Dušan Sitek, Jitka Smutná, Michal Čapka, Filip
Čapka aj. Od 12 let, 90 minut. Vstupné 100 Kč.
25. 10. ve 20.00 hod.
KISS ROCKS VEGAS
Pouze jeden den, jeden večer, 100 kin v ČR!
Gene Simmons a jeho legendární KISS zvou
všechny své věrné z KISS ARMY a ostatní fanoušky na jedinečný záznam koncertu z Las Vegas. 24 kamer vám ukáže celou show s detaily,
které v halách nemůžete postřehnout. Vstupné
v předprodeji činí 110 Kč, v den projekce 150 Kč
a 110 Kč pro členy KISS ARMY a ostatní s make-upem KISS nebo v triku KISS.
27. – 31. 10. (mimo 30. 10.) v 15.30 hod.
KUBO A KOUZELNÝ MEČ /2D/ (Kubo and the
Two Strings, USA 2016)
Animovaný / fantasy / rodinný, české znění, přístupný, 101 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
27. – 29. 10. ve 20.00 hod.
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ, (Bridget Jones´s
Baby, Velká Británie, Francie, Irsko, USA 2016).
Komedie, od 15 let, 101 minut. vstupné 110 Kč,
české znění.
30. 10. v 16.00 hod.
Metropolitní opera New York – vrcholná operní
podívaná.
Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni
Účinkují: Hibla Gerzmava (Donna Anna), Malin
Byström (Donna Elvira), Serena Malﬁ (Zerlina),
Rolando Villazón (Don Ottavio), Simon Keenlyside (Don Giovanni), Adam Plachetka (Leporello),
Matthew Rose (Masetto), Kwangchul Youn (Komtur). Za dirigentským pultem stane šéfdirigent
Met Fabio Luisi. Režie Michael Grandage. Nastudování italsky s anglickými a českými titulky.
Základní vstupné 300 Kč, cena abonmá 250 Kč.
31. 10. 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 60 Kč.
31. 10. ve 20.00 hod.
JACK REACHER: NEVRACEJ SE (Jack Reacher:
Never Go Back, USA 2016)
Akční / krimi / drama / mysteriózní / thriller,
české titulky, přístupný. Vstupné 120 Kč.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

POBOČKA Dr. MARTÍNKA

Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava–Hrabůvka,
599 522 303, hrabuvka@kmo.cz
22. 10. 9.00
JAK SLUNÍČKO PŘIVÍTALO PODZIM - malovaná
pohádka spojená s výrobou vrány technikou
origami; v rámci knihovnického klubu Martínek
pro děti předškolního věku a jejich rodiče
V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli děti
1. 10. - 15.10 během půjčování
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ - kviz pro všechny
soutěživé děti

8. 10. 9.00 - 11.30
JAK SE VIDÍM JÁ? - výtvarná dílna; tvorba
vlastního portrétu technikou koláže
celý měsíc během půjčování
DĚTI - tematická výstavka knih

losovat, kdo získá dárkovou poukázku na registrační poplatek

TÝDEN KNIHOVEN

celý měsíc během půjčování
PODZIMNÍ BAZAR KNIH - výprodej knih vyřazených z fondu knihovny

3. 10. - 7. 10. během půjčování
TÝDEN S SHAKESPEAREM - zábavný kviz pro
starší děti
3. 10. - 8. 10. během půjčování
JAK SE VÁM LÍBÍ? - tematická výstavka knih
W. Shakespeara pro dětské čtenáře
3. 10. - 8. 10. během půjčování
ZNÁMÝ, NEZNÁMÝ WILLIAM SHAKESPEARE soutěžní kviz pro dospělé čtenáře
4. 10. a 6. 10. během půjčování
NAVRHNI SI SVÉHO ROMEA/SVOU JULII – výtvarná dílna; známé divadelní postavy očima
současných dětí
celý měsíc během půjčování
VĚČNÝ SHAKESPEARE - tematická výstavka
knih k výročí narození spisovatele

7. 10. během půjčování
SHAKESPEARE VÁS ZVE DO CIZINY - jednoduchý testík pro děti i dospělé

POBOČKA ZÁVODNÍ

Závodní 47, 700 30 Ostrava–Hrabůvka,
599 522 308, zavodni@kmo.cz
26. 10. 16.00 - 18.00
JAK SI DĚTI KDYSI HRÁLY - další vzpomínkové setkání Klubu přátel historie a literatury
v knihovně s projekcí Bc. Petra Přendíka
celý měsíc během půjčování
KAMZÍCI V JESENÍKÁCH 1913-2013 - výstava
V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli děti
3. 10. - 21. 10. během půjčování
DĚTI - KNIŽNÍ HRDINOVÉ - test pro starší děti

celý měsíc během půjčování
Z DRUHÉ RUKY - prodej knih vyřazených z fondu knihovny

3. 10. - 21. 10. během půjčování
NEZBEDNÁ HŘEBENOVKA ANEB OBJEVÍŠ
SKRYTÉHO HRDINU? - soutěž pro mladší děti

POBOČKA VÝŠKOVICE

10. 10. a 13. 10. 14.00 - 17.00
HOLKA NEBO KLUK? - dílna; tvoříme postavičky a oblečení z papíru

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.
V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli děti
13. 10. 15.00
ZLOBILKY A NEZBEDNÍCI - veřejné čtení z knih
Martiny Drijverové
13. 10. 15.00
NÁLADA - literárně-výtvarná dílna
13. 10. 15.30 - 17.00
HOLKA NEBO KLUK? - tvůrčí dílna; výroba postaviček z papíru
20. 10. 15.00
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ! - soutěžní odpoledne
plné her a zábavy
27. 10. během půjčování
V HLAVNÍ ROLI VÍTĚZ - vyhodnocení dětí
v rámci projektu V hlavní roli hrdina
celý měsíc během půjčování
DĚTI - tematická výstavka knih
TÝDEN KNIHOVEN
3. 10. během půjčování
VESELÝ ČLOVĚK JE MISTREM SVÉ DUŠE
(W. Shakespeare) - poděkování dospělým čtenářům za drobný úsměv
3. 10. 15.00
KLUK A PES - veřejné čtení ze stejnojmenné
knihy s ukázkou Člověče, nezlob se pro nevidomé
4. 10. 16.30
DÁREK NAŠIM ČTENÁŘŮM - beseda s paní
spisovatelkou Evou Tvrdou; průřez dosavadní
tvorbou spojený s představením nové knihy
4. 10. 10.30 - 14.00
SHAKESPEAROVSKÉ HRÁTKY - zábavné soutěžení pro nejmenší
5. 10. 9.00 - 12.00
MARATON ČTENÍ - čteme bez přestávky z knihy Příběhy ze Shakespeara
6. 10. 16.00
SETKÁNÍ S MARKOU MÍKOVOU NAD JEJÍMI
KNÍŽKAMI - beseda s dětskou spisovatelkou
pro děti i jejich rodiče; z řad diváků budeme
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27. 10. 15.00 - 16.00
V HLAVNÍ ROLI VÍTĚZ - slavnostní vyhodnocení
projektu a předání cen
celý měsíc během půjčování
DĚTŠTÍ HRDINOVÉ - tematická výstavka knih
TÝDEN KNIHOVEN
3. 10. a 6. 10. 14.00 - 17.00
ROMEO A JULIE ANEB PŘÍBĚH JEDNÉ LÁSKY
- výtvarná dílna; malování této známé dvojice
doplněné libovolným textem v bublině; pro
starší děti
3. 10. a 6. 10. 14.00 - 17.00
CHRAŇ KNIHU ANEB KABÁTEK PRO NI - dílna pro mladší děti; tvorba obalu z ozdobného
papíru
3. 10. - 7. 10. během půjčování
HLEDÁME S WILLIAMEM SHAKESPEAREM - zábavná spojovačka pro mladší děti
3. 10. - 7. 10. během půjčování
WILLIAM SHAKESPEARE V ČASE - hřebenovka
pro starší děti a dospělé
3. 10. - 7. 10. během půjčování
PO STOPÁCH SLAVNÉHO BÁSNÍKA A DRAMATIKA - test pro mládež a dospělé čtenáře
3. 10. - 7. 10. během půjčování
KDO SE SKRÝVÁ V TAJENCE? - zábavná hřebenovka směřující k zacházení s knihou
3. 10. - 7. 10. během půjčování
KNIHY Z DRUHÉ RUKY - výprodej knih

POBOČKA GURŤJEVOVA

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava–Zábřeh, 599 522 321,
gurtjevova@kmo.cz
V HLAVNÍ ROLI HRDINA*
V hlavní roli děti
3. 10. - 14. 10. během půjčování
MŮJ HRDINA - literárně-výtvarná soutěž
celý měsíc během půjčování
CESTOU NECESTOU - soutěž
TÝDEN KNIHOVEN
3. 10. - 7. 10. během půjčování
SHAKESPEAROVINY - interaktivní soutěž, výtvarná dílna a anketa
celý měsíc během půjčování
NEKUP TO!!! - prodej knih vyřazených z fondu
knihovny
*PROJEKT „V HLAVNÍ ROLI HRDINA“ FINANČNĚ PODPORUJE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

DIÁŘ

CHARITA OSTRAVA
CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL
Čujkovova 40a, Ostrava–Zábřeh,
tel.: 737 610 758, www.ostrava.charita.cz
7. 10. 8:00
Malenovice v Beskydech
Výlet do míst pod Lysou horou, pěšky od Rajské boudy
Sraz na nádraží O.- Vítkovice v 8,00 hod.
11. 10. 15:00
Cyklus neobyčejné ženy
Eva Vontorová Fareva - obrazy (Beseda s výstavou obrazů, hudební doprovod Petr Prášek)
14. 10. 8:45
Ze Staré Bělé do Proskovic
Sraz na zastávce autobusu Hotel Bělský les
v 8,45 h.
19.10. 14:00
Kavárna pro pamětníky
28. říjen 1918 – vznik samostatného Československa
21. 10. 9:20
Dolní oblast Vítkovice
Exkurze – vysokopecní okruh s nástavbou,
možnost návštěvy kavárny
Sraz na zastávce tramvaje Kotva.
25. 10. 16:00
Odpoledne s písničkou
Písničky s klávesami a klarinetem

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

OSTRAVAR ARÉNA
1. 10. v 15,00 WDSF PD SUPER GRAND PRIX
LATIN 2016
GALASHOW S LATINOU
2. 10. v 9,00 CZECH Dance latin Ostrava 2016
9. 10. v 17,00 HC VÍTKOVICE STEEL
– HC DYNAMO PARDUBICE
utkání hokejové extraligy
12. 10. v 18,00 ELÁN TOUR 2016 / 30 LET
VÝROČÍ ALBA HODINA SLOVENČINY
16. 10. v 17,00 HC VÍTKOVICE STEEL
– HC OCELÁŘI TŘINEC
utkání hokejové extraligy
18. 10. v 17,00 HC VÍTKOVICE STEEL
– HC ŠKODA PLZEŇ

utkání hokejové extraligy

SPORTOVNÍ CENTRUM
DUBINA

21. 10. v 17,00 HC VÍTKOVICE STEEL
– HC SPARTA PRAHA
utkání hokejové extraligy

Horní 287/81, Ostrava – Dubina,
tel.: 721 177 300, www.scdubina.cz

28. 10. v 17,00 HC VÍTKOVICE STEEL
– HC PSG ZLÍN
utkání hokejové extraligy

1. 10.
8:00 – 15:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (junioři B)

ATLETICKÁ HALA

1. 10.
16:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (junioři)

Badminton do 23. 10. 2016 7,00 – 21,00
hod., on-line rezervace: www.bembajs.cz

2. 10.
11:00
Florbal - 1. SC Tempish Vítkovice (junioři)
8. 10.
14:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga
žen)

MĚSTSKÝ STADION
1. 10. v 17,00 FC BANÍK OSTRAVA - SK
DYNAMO Č. BUDĚJOVICE
utkání fotbalové národní ligy

8. 10.
17:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga
mužů)

8. 10. v 15,00 MFK VÍTKOVICE – SK SIGMA
OLOMOUC
utkání fotbalové národní ligy

9. 10.
10:00 – 17:30
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (dorostenci A)

15. 10. v 17,00 FC BANÍK OSTRAVA – FK
VIKTORIA ŽIŽKOV
utkání fotbalové národní ligy

14. 10.
20:00
Futsal - Baník Ostrava (2. liga futsalu)

22. 10. v 14,30 MFK VÍTKOVICE – SFC OPAVA
utkání fotbalové národní ligy
29. 10. v 17,00 FC BANÍK OSTRAVA – MFK
VÍTKOVICE
utkání fotbalové národní ligy

15. 10.
8:00 – 13:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (starší žákyně)
15. 10.
14:00
Florbal - 1. SC Tempish Vítkovice (junioři)
15. 10.
17:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga
mužů)
16. 10.
11:00
Florbal - 1. SC Tempish Vítkovice (junioři)

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
OSTRAVA–ZÁBŘEH, P.O.
Gurťjevova 8, Ostrava–Zábřeh
www.svczabreh.cz
15. 10. Ostravské sportovní ligy - ﬂorbal, info:
p. Nováček
16. 10. Ostravské sportovní ligy - aerobic, info:
p. Nováček
22. 10. Halloweenský fáborkový závod, info:
p. Řehořová
Podzimní prázdniny:
26. 10. Cesta za pokladem – výlet na Hukvaldy,
info: p. Řehořová
27. 10. Výlet na dětský ranč v Hlučíně, info:
p. Řehořová

21. 10.
20:00
Futsal - Baník Ostrava (2. liga futsalu)
22. 10.
8:00 – 13:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (elévové Aligátoři)
28. 10.
18:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga
mužů)
28. 10.
20:30
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga
žen)
29. 10.
08:00 – 14:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (mladší žáci
Hurikán )

Ostrava – Pískové doly, tel. 724 034 750

29. 10.
14:00 – 18:30
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (mladší žáci
Tornádo )

22. a 23. 10. Podzimní modelářské setkání –
akce pro příznivce železnice

29. 10.
19:30
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice juniorky)

POBOČKA DUBINA

30. 10.
11:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (juniorky)

tel. 727 856 841
8. – 9. 10. Soustředění v šermu, info: p. Volek

30. 10.
14:00 – 20:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (ženy B)

POBOČKA V ZÁLOMU 1

INZERCE

uklidí Vám dočista...

VYČISTÍME VÁM
Mob.: 777 786 503

info@nacisto-uklidy.cz

JIŽ OD

590 KČ

SC-362175/01

SEDAČKU, KOBERCE,
ČALOUNĚNÝ NÁBYTEK

www.nacisto-uklidy.cz

Nad 500 Kč zdarma!
V rámci Ostravy 7 dní v týdnu
www.maleda.cz

SC-362144/01

 Domácí chlebíčky, čerstvá
káva, bagety, obložené mísy
a catering - vše až k Vám.
%&//ê
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www.ovajih.cz

SC-362171/01

Rozvoz až
k Vám domů

SPORT

PŘÍPRAVY NA STAROBĚLSKÉ LURDY
BĚŽÍ DO FINÁLE
V neděli 13. listopadu se bude konat
v ostravském Bělském lese druhý ročník
závodu Starobělské Lurdy. Běžecká akce
je určena nejen pro výkonnostní běžce,
ale i pro ty, kteří s běháním teprve začínají.
„Minulý rok přišly téměř čtyři stovky běžců, letos bychom chtěli překročit tisícovku účastníků,“ říká Rostislav Bažanowski
z běžeckého spolku Bezva běh pro bezva
lidi a hlavní organizátor závodu.
První perná chvilka účastníky čeká
už 200 m po startu, který je naplánován
v blízkosti restaurace Koliba. Místu se říká
Kořeňák a jde o prudký svah propletený
bujně rostoucími kořeny stromů. Druhý,
poměrně prudký kopec (cca 120 % stoupání) budou běžci překonávat v jihozápadním cípu lesa. Nejzajímavější a zřejmě nejnáročnější částí závodu bude velmi prudký
seběh v části lesa, která má neuvěřitelných
170 % klesání (úhel je „jen“ 59°). Zde bude
pro jistotu nataženo lano. Asi 1 km před
metou běžci proběhnou malebným místem kolem studánky, resp. kapličky Panny
Marie Lurdské (odtud název akce), pak

ještě jedno krátké stoupání a zbývajících
600 metrů do cíle je už po asfaltu. Limit
závodu je 40 minut, takže zvládnout trasu
by měl opravdu každý, kdo se aspoň trošku hýbe, tvrdí pořadatelé.
Mezi účastníky uvidíte také českou
miss World 2014 Terezu Skoumalovou,
která poběží už podruhé. Po loňské „premiéře“ se na startu i letos objeví starosta
Ostravy-Jihu Martin Bednář. „Vzhledem
k přetížení v trénincích a následným zdravotním potížím letos závod bohužel nepoběžím, tentokrát jej odstartuji a účastníkům budu alespoň držet palce,“ říká
starosta našeho městského obvodu.
Všichni běžci, kteří se do závodu zaregistrují do 25. října, obdrží v cíli originální
medaili, kterou vytvořil talentovaný student z Fakulty umění Ostravské univerzity Filip Nádvorník. Medaile jsou odlévány
slévárnou ve Valašském Meziříčí. Nejrychlejší běžec kromě toho získá běžecký kočárek od americké ﬁrmy B.O.B. v hodnotě
13 000 Kč, pro vypsané věkové kategorie
jsou připraveny ﬁnanční odměny.

I letos se poběží o pohár starosty
Na běh Starobělské Lurdy se můžete
přihlásit do 2. listopadu. Další informace
získáte na webu závodu a na facebookové stránce běžecké školy.

INZERCE

Ostrava Mar. Hory (naproti Futurum Ostrava)
Novinářská 3, (areál tiskárny)
Belgické koberce 3m/3,66m/4m/5m šíře
Zátěžové koberce, čistící zóny, kusové koberce,
běhouny, obšívání

V Ý R A Z N É S L E V Y N A K U S OV É KO B E R C E
596 966 249
602 838 736

PO-PÁ: 9.00 - 18.00, SO: 9.00 - 12.00
WWW.KOBERCEOSTRAVA.CZ

SC-362199/01

KVALITA - DOBRÉ CENY
PO CELÝ ROK!!!
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www.vodar.cz
PRÁC
CE PRO
OVÁD
DÍME:

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

SC-351765/08

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

SC-362200/01

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
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SC-361869/02

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

SPORT

TŘICET LET KLUBU FUTSALU

Vítkovice - ZOO Cup 2016
Sportovní klub futsalu (halového fotbalu) KFV Roub Vítkovice byl založen na podzim
roku 1986. Z někdejší party přátel, která si po škole či práci jen tak chtěla pro zábavu zasportovat, se postupem času začal vytvářet klub s pevným řádem a sportovními úspěchy.
V klubu přibývaly týmy dospělých A, B, C, po roce 2000 klub zahájil výchovu vlastní mládeže. Nejlepší tým, „áčko“, to z nejnižší soutěže dotáhl až do druhé nejvyšší futsalové soutěže 2. ligy, kterou si zahrál ve třech sezónách 2013 až 2016. Také další týmy klubu se posunuly
výše, dorostenci a junioři dokonce hráli několik let první futsalovou ligu svých soutěží. Klub
působí převážně ve spádové oblasti v Ostravě-Jihu, odkud je také nejvíc hráčů klubu.
Oslavy 30 let od založení klubu byly zahájeny turnajem se zaměstnanci ostravské zoo,
vlastně 10. ročníkem Vítkovice/ZOO Ostrava Cupu, kde všechny týmy klubu obsadily medailové pozice. Následoval křest a autogramiáda knihy o historii klubu, kterou sepsal jeho
předseda Zdeněk Tomčal. Vše zakončilo vzpomínkové posezení hráčů, trenérů a funkcionářů klubu s fanoušky a pamětníky.
Klub futsalu přijme do svých řad další mladé talenty. Zájemci se mohou dostavit na
tréninky v pondělky a středy od 16.30 do haly Vítek v Ostravě-Hrabůvce. Informace lze
získat také e-mailem na z.tomcal@seznam.cz, telefonicky: 731 847 830 či na stránkách
futsalvitkovice.wz.cz, futsalvitkovice.estranky.cz.

ZAŽEŇTE NUDU
V BLUDNÉM
KRUHU
Přijďte se podívat do turistického oddílu Bludný kruh – TOM 4334 v Ostravě-Hrabůvce. Místní oddíl „tomíků“ existuje
už od roku 1999 a pravidelně se schází
v klubovně Na Mýtě 10 vždy v pondělí
od 17.30 do 19 hodin. Každých 14 dní klub
pořádá jednodenní nebo víkendovou výpravu do hor a na horské chaty, o prázdninách pak letní stanové tábory. Celoroční
poplatek činí 600 Kč, ale členství je možné uhradit pouze na půl roku. Tomíci jsou
propojeni s Klubem českých turistů, historickou organizací, která pečuje o všestranný rozvoj turistiky v českých zemích
již více než jedno století.

KŘÍŽOVKA
Znění tajenky uvedené v křížovce
v zářijovém vydání je: Sýkorova vila.
Vstupenky do KZOJ vyhrávají: Alexander Ďurický, Petra Muchová, Vladimír
Hořava. Výherci si na ÚMOb Ostrava-Jih mohou v kanceláři A105 vyzvednout svou výhru v úředních hodinách.
Křížovka opět v příštím čísle!

INZERCE

z Vzduchotechnika
z Klimatizace
z Topení z Voda

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.
Vůz s jedinečným stylem.
Zaujme Vás jeho atraktivní vzhled s 15" koly z lehké slitiny
Matone, klimatizace, rádio Swing s barevným dotykovým
displejem, zadní parkovací senzory a mnohé další. Při
financování se ŠKODA Financial Services již od 299 900 Kč,
včetně 5leté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, navíc
na přání se službou Předplacený servis na 5 let. Objevte
akční nabídku Fresh i u vozů Citigo, Rapid, Octavia a Yeti
a objednejte se na testovací jízdu přímo u nás.

Tel: 596 715 724
603 170 643

WWW.COND-KLIMA.CZ

skodafresh.cz

z Projekce
z Dodávka z Montáž

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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INZERCE v JL
SC-362174/01

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů
Rapid Spaceback Fresh: 4,7–4,9 l/100 km, 107–111 g/km

ADIV, spol. s r.o.
Ruská 2877/82
703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: 596 780 978
www.adiv.cz

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

www.ovajih.cz

SC-362193/01

NABÍDKA,
CO MÁ ŠŤÁVU

HLASUJTE
OD 31. 10. DO 6. 11. 2016!
VŠECHNY NÁVRHY NAJDETE TAKÉ NA

WWW.SPOLECNETVORIMEJIH.CZ
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www.ovajih.cz

