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KRAJSKÉ VOLBY 2016

HLASUJTE DO 6. LISTOPADU 2016!

K říjnovým volbám do krajských zastupitelstev přišlo v celé
České republice 35,57 % oprávněných voličů. V Moravskoslezském kraji 30,58 % a v městském obvodu Ostrava-Jih 26,69 %
oprávněných voličů. Kompletní výsledky voleb do zastupitelstev
krajů, včetně údajů o stranách, jejichž kandidáti se nestali členy
zastupitelstva, najdete na www.volby.cz.

V pondělí jsme odstartovali hlasování o vašich návrzích projektu Společně tvoříme Jih.
O budoucnosti návrhů můžete rozhodnout
do 6. 11. Více informací a přístup k hlasování naleznete na www.spolecnetvorimejih.cz.
V pracovní dny máte možnost hlasovat také
v budově radnice.

Na Jihu dopadly volby pro úspěšně kandidující strany takto:
ANO 2011 - 6 744 hlasů, 29,79%, ČSSD - 3 411 hlasů, 15,07%,
KSČM - 2 888 hlasů, 12,75%, SPD SPO - 2 060 hlasů, 9,10%,
ODS - 1 410 hlasů, 6,22%, KDU-ČSL - 1 166 hlasů, 5,15%.

NABÍZÍME LEVNĚJŠÍ PARKOVÁNÍ!!!
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, který má na starosti provoz parkovacích domů, mění stávající ceník služeb a od 1. 1. 2017
nabídne občanům parkovací stání za nižší ceny. Nově za měsíc
parkování pro motorová vozidla zaplatí stávající nájemci i noví zájemci 690 korun měsíčně, oproti původní ceně 800,- Kč za jedno
parkovací stání. Podmínkou pro stávající nájemce je uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě.

V Moravskoslezském kraji se zastupiteli stali kandidáti těchto
stran:
ANO 2011
(76 768 hlasů, 25,70 %, 22 mandátů)
ČSSD
(49 752 hlasů, 16,66 %, 14 mandátů)
KSČM
(34 001 hlasů, 11,38 %, 9 mandátů)
KDU-ČSL
(30 383 hlasů, 10,17 %, 8 mandátů)
SPD SPO
(20 973 hlasů, 7,02 %, 6 mandátů)
ODS
(20 719 hlasů, 6,93 %, 6 mandátů).
Nově zvolení krajští zastupitelé a zástupci hnutí ANO, KDU-ČSL a ODS již stvrdili dohodu o spolupráci podpisem koaliční
smlouvy. Nová koalice bude mít v pětašedesátičlenném krajském
zastupitelstvu většinu 36 hlasů. V jedenáctičlenné radě připadne
vítěznému hnutí ANO šest míst, lidovci budou mít tři a ODS dva
zástupce.

STAROBĚLSKÉ LURDY
UŽ 13. LISTOPADU!
V neděli 13. listopadu se bude konat v ostravském Bělském lese
druhý ročník závodu Starobělské Lurdy. Tato běžecká akce je určena nejen pro výkonnostní běžce, ale i pro ty, kteří s běháním
teprve začínají.
Trasa vede těmi nejtěžšími a zároveň nejkrásnějšími pasážemi,
které v „Běláku“ existují. Nejzajímavější a zároveň nejkontroverznější částí závodu je pro mnoho běžců velmi prudký seběh v následující části lesa. Jedná se o strž, která má neuvěřitelných 170 %
klesání. Pro ty, kteří se trošku bojí, tak úhel je „jen“ 59°. V tomto
místě bude pro jistotu nataženo lano.
I letos se poběží o pohár starosty, takže vítězný muž i žena
dostanou umělecké předměty, které vyrobila výtvarnice Hana Žaludová, jejíž tvůrčí duše má starobělské kořeny. Nejrychlejší běžec
kromě toho vyhraje běžecký kočárek od americké ﬁrmy B.O.B.
v hodnotě 13 000Kč, pro vypsané věkové kategorie jsme připravili ﬁnanční odměny. Možnost přihlásit se online budou mít zájemci o běh až do 5. listopadu, v omezeném množství pak i v den
závodu na místě startu.

FARMÁŘSKÉ TRHY
V listopadu se můžete těšit kromě tradičního sortimentu - ovoce, uzenářských výrobků, sýrů,
medu, vajec a řady dalších farmářských produktů, také na
první pozdrav adventu v podobě jmelí, vánočních ozdob, svíček, adventních věnců a svařeného vína. Kdy? Ve středu 16.
11. od 8 do 16 hodin na tržnici
vedle náměstí SNP.

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

51/2

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

PP

1, 2, 3,, 4, 11, 15, 24, 29, 37

33 Vl. Vlasákové

Bělský Les

PP

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

NP

53

41 B. Václavka

Bělský Les

42 B. Václavka

Bělský Les

51 L. Hosáka

Bělský Les

Podlaží

Volná stání
pro motorky

Volná stání pro osobní motorová vozidla

PP

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

NP

43, 54, 60/2, 64

PP

6, 7, 9, 10, 13, 16, 19/2, 20, 26, 27, 28, 31, 33, 41/1

NP

53/1

PP

40/1

NP

83

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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Hlasujte do 6. 11.

AKTUALITY
ÚVODNÍK

Vážení občané, milí čtenáři,
už jste přemýšleli o tom, co nového by mělo na našem Jihu vzniknout, případně co v našem obvodu naopak nechcete?
Až do 6. listopadu 2016 můžete hlasovat na internetové stránce
www.spolecnetvorimejih.cz o jednotlivých projektech navržených
našimi občany a svým hlasem rozhodnout o rozdělení 5 milionů korun, které naše radnice vyčlenila v rámci participativního rozpočtu.
Nezapomeňte, že počítač i pomoc s hlasováním máte k dispozici
také na Informacích v budově radnice. Nenechte si ujít tuto ojedinělou příležitost. Svým hlasováním můžete ovlivnit život v našem
městském obvodu a já věřím, že k vaší spokojenosti.
Na radnici jsme letos museli věnovat pozornost jednomu nepříjemnému tématu a tím je Podnik bytového hospodářství Ostrava 3.
Ten je sice v likvidaci více než 20 let, v poslední době se však dostávají na povrch indicie o podivných aktivitách jeho likvidátora,
přičemž na místě je podezření ze spáchání trestných činů. Po dvou
letech v politice nevěřím na náhody, a proto rozumím křiku jedné
opoziční strany i podnikatele s diamanty a komerčními prostorami
pronajímanými hernám, jehož vazba na daného likvidátora je víc než
zřejmá. Chci ubezpečit naše občany, že se křiků a výhrůžek nezalekneme a i nadále budeme bojovat proti všem nešvarům, které se na
radnici v minulosti děly.
„Fajně a pěkně“ proběhla česká premiéra ﬁlmu Ostravak ostravski
v kině Luně za účasti ostravských patriotů. Podobné akce přispívají
k tomu, že je naše kino Luna třetím nejnavštěvovanějším jednosálovým
kinem v České republice. Ambicí i úkolem nové ředitelky příspěvkové
organizace K-TRIO je na pomyslných stupních vítězů dále stoupat.
Přeji vám všem pohodový podzim.

Martin Bednář, starosta

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

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

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

Odbor hospodářské správy
Odbor správních činností
Odbor majetkový
Odbor právní
Odbor ﬁnancí a rozpočtu
Odbor dopravy a komunálních služeb
Odbor výstavby a životního prostředí
Odbor bytového a ostatního hospodářství
Odbor investiční
Odbor 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: 1. 11. 2016 • Číslo: 9 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí
shodovat se stanovisky redakce • Foto titulní strana: Podzim na Jihu, autor: Boris Renner • Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 11. 2016.

na www.spolecnetvorimejih.cz
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HISTORIE
V CENTRU
DĚNÍ

OSTRAVA–JIH NECHCE ŽÁDNÉ HERNY ANI
VÝHERNÍ AUTOMATY
Rada městského obvodu Ostrava–Jih
na svém posledním zasedání zamítla dvě
žádosti o povolení provozování automatů
a videoloterijních terminálů. Navazuje tak
na rozhodnutí o úplném zákazu hazardu
na území obvodu, který zastupitelstvo
obvodu schválilo už v prosinci roku 2014.
Hlavním důvodem je zajištění bezpečnosti a spokojenosti obyvatel.
„Nemůžeme a nechceme teď ustupovat. Usilujeme o zákaz hazardu už tři roky
a podařilo se nám prosadit vyhlášku, která v celém městě bude od 1. ledna 2017
výrazně regulovat hazardní hry. V některých obvodech, včetně Jihu, nastane úplný zákaz automatů a heren. Na ten řada
občanů čeká,“ vysvětlil rozhodnutí rady
Adam Rykala, radní městského obvodu
Ostrava–Jih, který má mimo jiné na starosti problematiku bezpečnosti.

„Podle letošního průzkumu veřejného
mínění v městském obvodu Ostrava–Jih si
65 procent zdejších obyvatel přeje úplný
zákaz herních automatů a dalších 17 procent občanů se vyjádřilo pro jejich omezení. Právě k oblasti hazardu měli lidé nejvíce
vyhraněný názor a vedení obvodu jej chce
plně respektovat,“ uvedla místostarostka
Hana Tichánková, která je zodpovědná
za ﬁnance městského obvodu.
„V okolí každé herny byla zaznamenána
zvýšená kriminalita. Navíc hazard vysává
peníze z lidí a dostává je do ﬁnanční a psychické krize. Jedinou cestou je nulová tolerance heren, automatů a non-stopů provozujících automaty a podobné hazardní
hry. Bezpečnost a prevence kriminality je
pro nás prioritou,“ doplnil radní Rykala.
Místostarosta František Staněk, který má
na starosti sociální problematiku v obvodu

navíc zdůrazňuje ohrožení hazardem v oblasti sociální a mnohdy dramatický dopad
na vzájemné vztahy i fungování rodin.
Zákaz hazardu na Jihu navrhlo nové zastupitelstvo hned po komunálních volbách
v roce 2014, i přes silný tlak hazardního
lobby. Návrh prosadili všichni zastupitelé
ANO, ČSSD, KDU-ČSL a KSČM. Návrh nepodpořili zastupitelé hnutí Ostravak a ODS.
Od schválené vyhlášky si vedení obvodu
slibuje zejména zvýšení bezpečnosti.
„Výpadek ﬁnančních prostředků z hazardu
chce radnice pokrýt úsporami energií, rozšířením nákupů prostřednictvím veřejných aukcí
a efektivnějším zacházení s ﬁnančními prostředky,“ dodává místostarostka Tichánková.

INVESTICE: PŘIPRAVUJEME DALŠÍ HŘIŠTĚ,
PARKOVACÍ MÍSTA I NOVÉ KOMUNIKACE
Kompletní rekonstrukce bytového domu Edisonova 15 v Jubilejní kolonii, nové parkoviště v sídlištní zástavbě na ulici
Výškovická 70-72, víceúčelové sportovní hřiště Petruškova či nová část ﬁtness parku na Dubině – to jsou příklady investičních akcí, které byly v našem městském obvodě v letošním roce úspěšně dokončeny a předány k užívání občanům. To
je samozřejmě pouze zlomek projektů, které radnice v lokalitách Ostravy-Jihu postupně realizuje. Na stránkách Jižních
listů chceme proto pravidelně čtenářům přinášet informace, které investiční stavby budou v nejbližší době zahájeny.
vším hasiči a vozidla rychlé zdravotnické pomoci nebudou muset
při výjezdu z nového integrovaného záchranného centra kličkovat
mezi hustě zaparkovanými auty a zvýší tak rychlost a efektivitu
svého zásahu,“ dodává místostarosta. Nové propojení obou ulic
bude na stávající komunikace napojeno dvěma křižovatkami.
Před vyhlášením soutěže na dodavatele je projekt rekonstrukce slepé části ulice Drůbeží, jejímž účelem je zlepšit dopravní obslužnost k rodinným domkům v této části obvodu, a rekonstrukce
autobusové smyčky ulice Klášterského ve Výškovicích. Zde budou
pro větší pohodlí a bezpečnost občanů upraveny autobusové zastávky, vybudován nový přístupový chodník a doplněny přechody
pro chodce. Projekt pamatuje také na zřízení zázemí pro řidiče.
Pro tyto bezprostředně připravované investiční akce je určen
objem ﬁnančních prostředků v celkové výši cca 18 milionů korun.
Vzhledem k tomu, že se jedná o venkovní stavby, bude termín jejich realizace záviset také na příznivých klimatických podmínkách.
Plán investic pro rok 2016 ovšem počítal nejen s ﬁnančně či
časově náročnějšími projekty: Příkladem těch sice „menších“ rozsahem, nikoliv však významem pro zkvalitnění života obyvatel
našeho obvodu, může sloužit investiční akce v knihovně na ulici Závodní v Ostravě-Hrabůvce. Nová venkovní plošina umožní
bezbariérový přístup do knihovny tělesně postiženým návštěvníkům, kteří jsou odkázáni na vozík či průvodce. Bude realizována
do konce letošního roku.

Nemalé ﬁnanční prostředky investuje vedení našeho městského obvodu do rekonstrukce stávajících sportovišť a vybudování
nových hřišť. Další z nich vznikne v Ostravě-Hrabůvce, v návaznosti na rekonstrukci areálu parku a náměstí Generála Svobody.
Nové dětské hřiště zaujme volnou plochu uprostřed dlážděných
chodníků v parku. Na hrací prvky s vesmírnou tematikou se mohou těšit především děti od 3 do 12 let, na které čeká pískoviště
s posuvným krytem, houpadla, kovový kolotoč či herní sestavy se
skluzavkami. Pro jejich dospělý doprovod nebudou chybět pevně
ukotvené lavičky.
Jedním z palčivých problémů, které trápí občany nejlidnatějšího ostravského obvodu a na jehož řešení radnice intenzivně
pracuje, je nedostatek volných parkovacích míst. Výběrovým řízením právě prochází projekt na výstavbu parkoviště kolem objektu stávajících garáží na ulici Bedřicha Václavka. Zároveň bude
prodloužena původní nájezdová rampa ke garážím. Jde o lokalitu
na Dubině s hustou bytovou zástavbou, v níž tak vznikne 14 nových parkovacích míst pro šikmé stání, k nim přibudou dvě bezbariérová s rozšířenou parkovací plochou, dalších 13 míst bude
určeno pro podélné parkování aut.
„V části Dubina a Nová Bělá nás konečně čeká výstavba propojení ulic Jiříkovského a Kaminského, které by mělo ulehčit dopravnímu zatížení v dané lokalitě,“ říká místostarosta František
Dehner, do jehož gesce investiční akce v obvodu spadají. „Přede-
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Hlasujte do 6. 11.

V CENTRU DĚNÍ

REKONSTRUKCE VÝŠKOVICKÉ ULICE OMEZÍ DOPRAVU
stavby si vyžádá 11,1 mil. Kč včetně DPH a je hrazena ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Celá rekonstrukce zahrnuje úsek vymezený křižovatkou ulic Výškovická /Plzeňská u místní komunikace
ulice Ruská až po křižovatku ulic Výškovická /U Studia včetně rampy ke komunikaci ul. U Hrůbků, a to v délce cca 1,223km. Součástí
opravy vozovky je také rekonstrukce autobusového zálivu Karpatská,
oprava silničních obrub a silničního odvodnění komunikace společně
s hloubkovou sanací neúnosných míst v blízkosti nástupiště tramvajové zastávky Horymírova. Po dokončení oprav povrchu vozovky
dojde k obnově dopravního značení, které bude doplněno dalšími
bezpečnostními prvky.“

V termínu od 7. do 11. listopadu dojde k ﬁnální úpravě povrchu
a pokládce asfaltové vrstvy silnice v úseku ulice Ruská až po křižovatku ulic Výškovická a U Studia včetně rampy k místní komunikaci ulice
U Hrůbků ve směru na Výškovice. Uvedený úsek bude v době stavebních prací pro dopravu zcela uzavřen, je nutné počítat s objízdnými
trasami. Plánovaná oprava komunikace III/4787 Výškovická probíhá
v gesci Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
a jejím zhotovitelem je společnost STRABAG a. s. Byla zahájena 3. října,
ukončení poslední etapy se předpokládá do 1. prosince 2016.
Na podrobnosti investiční akce jsme se zeptali Šárky Vlčkové,
tiskové mluvčí Správy silnic Moravskoslezského kraje: „Realizace

NÁMĚSTÍ SNP - REKONSTRUKCE KANALIZACE POTRVÁ DO POLOVINY PŘÍŠTÍHO ROKU,
DOPRAVNÍ OMEZENÍ SKONČÍ V LISTOPADU
Ve směru jízdy od ulice Výškovické k Plzeňské je umožněn průjezd
uzavřeným úsekem vozidlům, která jedou z ul. Čujkovovy na ul. Rodimcevovou. Výjezd z náměstí SNP od KD Akord je možný do dvou
směrů – rovně na ulici Rodimcevovu nebo na ulici Čujkovovu.
Poslední dvě etapy rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP
se uskuteční v době od 1. 12. 2016 do 30. 4. 2017 a to již bez dopravního omezení pro osobní automobily, dotknou se však pohybu chodců a parkovacích míst. Ukončení všech stavebních prací je
stanoveno na červen 2017. Náklady ve výši téměř 4,8 milionu korun
bez DPH jsou v plné výši hrazeny z rozpočtu města Ostravy. (bk)

Špatný technický stav a nedostatečnou kapacitu řeší probíhající rekonstrukce kanalizace na náměstí SNP v Zábřehu. Nová
kanalizace bude z kameninových trub v celkové délce 293 metrů
a součástí stavby je také přepojení kanalizačních přípojek, uličních vpustí a dešťových svodů, včetně vybourání nebo zalití cementopopílkovou směsí nevyhovující staré kanalizace.
Stavební práce si vyžádaly omezení nebo úplné zastavení
provozu v ul. Čujkovově i na náměstí SNP. Tato omezení potrvají do konce listopadu. Objízdná trasa je vedena v obou směrech
ulicemi Kpt. Vajdy, Pavlovovou, Rodimcevovou a náměstím SNP.
INZERCE

Firma se 150tiletou tradicí
hledá dělníky do gumárenské výroby
Požadavky:

• Vyučen - dobrý zdravotní stav

Nabízíme:

SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., Vítkovská 391/29, 742 35 Odry, Mgr. Jana Šádková - personalistka, tel.: 556 763 217

OPTIKA TRIUMPH

SC-362348/01

• Velmi dobrá nástupní mzda
• Mzdové zvýhodnění za práci v nepřetržitém provozu
• Od 1. ledna 2016 nový harmonogram nepřetržitého
provozu, 2 volné víkendy za měsíc
• Příspěvky na stravování a penzijní připojištění
• 5 týdnů dovolené
• Poukazky Flexi Pass
• Odměnu na letní a zimní dovolenou
• Příspěvky na dojíždění

AKCE až -50 %
LISTOPAD
PROSINEC

NA BRÝLOVÉ OBRUBY
Y

NÍ

ÁNOČ

+ VDÁREK

NA BRÝLOVÁ SKLA ČIRÁ S ÚPRAVOU
U

SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH
Ý
ÝCH
BRÝLÍ.

Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218 | www.triumphoptical.cz
na www.spolecnetvorimejih.cz
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SC-351803/07

MAR SH, MULTIFOKÁLNÍ, ZABARVOVACÍÍ

NEPŘEHLÉDNĚTE

CHARITA
POŘÁDÁ DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Nevíte, kam se obrátit
o radu a pomoc v případě,
že jste se dostali do dluhové
pasti? Potřebujete pomoci
s vyplněním či sepsáním formulářů a žádostí? Nedaří se
vám nalézt vhodné zaměstnání? Máte zdravotní omezení? Potřebujete podpořit?
Služby Poradna sv. Alexandra a Target – podporované
zaměstnávání (realizované
pod Charitou sv. Alexandra)
pořádají v pátek 11. listopadu
na svém pracovišti na ulici
Fr. Formana 13, Ostrava–Dubina Den otevřených dveří.
Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout prostory
organizace od 9. do 16. hodiny a také si zakoupit výrobky
z chráněné dílny Charity sv.
Alexandra. Srdečně se těšíme na vaši návštěvu.

PŘI LIKVIDACI STÁTNÍHO PODNIKU SE
ROZPLYNULO TÉMĚŘ 36 MILIONŮ KORUN
Městský obvod Ostrava-Jih se rozhodl podat trestní oznámení na neznámého pachatele,
z důvodu podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu porušování povinnosti
při správě cizího majetku, ke které mohlo dojít při likvidaci Bytového podniku Ostrava 3.
Likvidace Bytového podniku Ostrava 3 začala
již v listopadu roku 1997. Kmenové jmění státního
podniku při vstupu do likvidace dosahovalo částky
takřka 37 milionu korun. Přestože proces likvidace
byl zahájen před téměř dvaceti lety, stále nebyl dokončen a původní likvidátor byl vice než dva roky
zcela nečinný ve vztahu k zakladateli.
Z toho důvodu byl na jaře tohoto roku původní likvidátor odvolán a ustanoven nový. Vzhledem
k tomu, že vzniklo podezření z nehospodárného
nakládání s majetkem svěřeným státnímu podniku

k hospodaření, byl současný likvidátor nucen v prvé
řadě přikročit k prověřování dosavadního postupu
likvidace a ke kontrole zákonnosti a oprávněnosti
učiněných kroků v rámci procesu likvidace.
Jedním z důvodů, pro které radnice trestní oznámení podává, je podezření, že původní
likvidátor při uzavírání smluv o provedení dražeb hradil nepřiměřeně vysoké náklady na krytí
dražeb a mohl tím porušit zákonem danou povinnost řádně opatrovat a spravovat majetek
státního podniku. Kmenové jmění se z původní
hodnoty takřka 37 mil. korun snížilo na aktuální
zůstatek 0,5 mil. korun.
Dle Zprávy likvidátora o postupu likvidace
bylo odhadnuto, že náklady na dražby mohly
v obecné rovině tvořit až 54% vydražené ceny
předmětu dražby a o tyto částky byl majetek
státního podniku ve prospěch jednotlivých dražebníků snížen. V rámci prověřování současný
likvidátor nalezl rovněž velmi úzké vazby odvolaného likvidátora s některými ze subjektů, které
působily při jednotlivých úkonech procesu likvidace.

INZERCE

Soukromá základní škola
a mateřská škola, s. r. o.
Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Zveme Vás
V na

DEN PLNÝ SLEV A OCHUTNÁVEK
v MAKRO O
Ostr
trava 16.11.2016
16 11 2016

PŘIJÍMÁ

od 9:00 do 17:00 hod.

děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
/široká nabídka podpůrných opatření ve vzdělávání/

Káva a dortík ZDARMA

• velmi nízký počet dětí a žáků ve třídách • logope-

Akce platí po pĜedlo
ožení tohoto kuponu

SC-362046/03

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

NEMÁTE
MAKRO KARTU?
VYUŽIJTE TUTO
JEDNODENNÍ KARTU.

JEDNODENNÍ NÁKUPNÍ KARTA
Podmínky p
použití jednodenní nákupní karty:
• Tato karta opravĖuje jejího držitele k jednorázovému vstupu
a nákupu v kterémkoliv velkoobchodním stĜedisku
MAKRO Cash & Carry ýR s.r.o.
• Na tuto karrtu lze provést nákup zboží do maximální hodnoty
10 000 Kþ (vþetnČ DPH). Zboží podléhající spotĜební dani
v
je pouze za cenu pro koneþného spotĜebitele.
(tabákové výrobky)
• Pro
P pĜípad
Ĝí dnou reklamaci
kl
i vad
d zboží
b ží je
j tĜ
tĜeba
b zachovat
h
t
originál fak
ktury.
ýárový kód
d naskenujte pĜi vstupu do prodejny MAKRO.
Kartou se zároveĖ
z
prokažte pĜi placení na pokladnČ.
Platnost 16..11.2016

www.makro.cz
MAK
KRO Ostrava-Hrabová
Místecká 280
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Hlasujte do 6. 11.

SC-362338/01

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

NEPŘEHLÉDNĚTE

CYKLISTÉ ROZSVÍTILI BĚLSKÝ LES
Přes sto cyklistů se v sobotu večer 24. září stalo Cyklosvětluškami. Noční jízdou rozzářili nejen
Bělský les, ale zažehli také pomyslné světélko naděje pro klienty Mobilního hospicu Ondrášek.

Dům kultury Akord za podpory městského
obvodu Ostrava–Jih připravil pro účastníky bohatý program. Díky spolupráci se sdružením
OSTRAVOUNAKOLE se podařilo provést cyklonadšence nejen 50kilometrovou tratí okolo Ostravy, ale hlavně na dvou okruzích Bělským lesem.
Věk nehrál roli, a tak se na nejkratší trasu okruhu

Mini Bělák vydaly i dvouleté děti na odrážedlech.
K překvapení pořadatelů a za velkého aplausu
přihlížejících návštěvníků po 2,5 km dojely na výchozí místo – náměstí SNP - bez úhony a včas.
Po příjezdu druhého pelotonu z 5,5 km dlouhého okruhu Maxi Bělák, který vytvořil v Bělském
lese nádherně zářícího dlouhého hada, došlo na
ohňovou show Cirkusu Levitare a na vyhlášení
výherce nejoriginálněji ozdobeného kola. Zástupci Mobilního hospicu Ondrášek díky všem zaregistrovaným obdrželi šek s výtěžkem 9 800 Kč.
A na závěr všichni mohli „vzlétnout k Nebi“ při
koncertu havířovské kapely s tímto příznačným
jménem.
Mgr. Bc. Darina DAŇKOVÁ

ZÁPACH Z HALDY HRABŮVKA
Obyvatelé Ostravy-Jihu by již neměl obtěžovat nepříjemný zápach z haldy. Radnice požádala o prošetření Českou inspekci životního prostředí. Z jejího jednání s odpovědnými zástupci provozovatele haldy
vyplývá, že zdrojem zápachu byl rekultivační substrát, vznikající v rámci sanace haldy, prováděné z důvodu nápravy starých ekologických zátěží. Nevonící substrát, který tvoří dovážené kaly z ČOV, smíchané s
popílkem, je využíván jako zdroj živin a rozvážen po odvalu. Rozprostření velkého množství tohoto substrátu a vysoké denní teploty měly za následek nežádoucí šíření zápachu. Dobrou zprávou je, že zápach
nepředstavuje zdravotní riziko a vzhledem k ukončené výrobě substrátu by se již neměl šířit.

VÁNOČNÍ
STROMY
NA JIHU

Blíží se doba adventu, ke
které tradičně patří slavnostní
rozsvícení vánočních stromů.
Na 1. adventní neděli můžete
být u toho, až se rozzáří vánoční strom na náměstí SNP
v Zábřehu. Na 2. adventní neděli pak proběhne slavnostní
rozsvícení u K-TRIO v Hrabůvce. U rondlu v této městské části bude příchod nového roku připomínat kromě
osvětleného stromu světelné
PF 2017, další vánoční stromy
budou rozsvíceny také u OC
Odra ve Výškovicích, u domů
s pečovatelskou službou na
ul. Horymírova a Odborářská
a před radnicí.

SC-362235/01

INZERCE

na www.spolecnetvorimejih.cz
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Z OBVODU

PODZIMNÍ ÚKLID OBVODU DOPROVÁZÍME
VÝSADBOU KVĚTIN A ZELENĚ
Rozhovor s ředitelem TSOJ Miroslavem Janečkou
Technické služby obvodu Ostrava-Jih (TSOJ) byly začátkem
října spolupořadatelem mezinárodní akce s přehlídkou moderní
komunální techniky. Setkali se na ní zástupci technických služeb
a organizací, které zabezpečují, aby moderní města současnosti byla čistá a funkční. Jak se tato akce povedla a měla i ohlas
u veřejnosti?
Bohužel říjnové počasí nám nepřálo, ale přesto se této výjimečné a mimořádně zdařilé akce v Ostravě zúčastnilo celkem
150 členů „Spolku veřejně prospěšných služeb ČR“ (SVPS) a taktéž 30 kolegů ze Slovenska.
V rámci odborné části akce bylo přihlášeno 50 vystavovatelů
a provozovatelů technických služeb s různými tématy a diskuzními příspěvky. I přes nepřízeň počasí občané města a samozřejmě
účastníci pozitivně hodnotili ojedinělou výstavu komunální techniky.
V příštím roce na podzim TSOJ a SVPS uspořádají opětovně tuto
akci s výrobci a dodavateli komunální techniky a s podporou Magistrátu města Ostravy a městského obvodu Ostrava–Jih, s cílem podpořit technické služby v Moravskoslezském kraji.

Tlakové čištění plochy před kinem Luna
A jak jste připraveni na zimní údržbu?
V kompetenci našich technických služeb je zimní telefonní dispečink, který jsme zajišťovali poprvé vloni. Zkušenosti zatím nemáme žádné, zaznamenali jsme pouhé čtyři telefonáty, protože,
lidově řečeno, vloni žádná zima se sněhem prostě nebyla.
Odstraňování sněhu je v kompetenci smluvních ﬁrem, naši zaměstnanci budou ručně dočišťovat vstupy do podchodů, přechody
pro chodce, autobusové zastávky a prostory u obchodních středisek jako je Venuše, Kotva, u „Železňáku“ a u kina Luna. U tohoto
prostoru nevíme, co eventuální větší množství sněhu může udělat
s povrchovou úpravou, která tam byla realizována v roce 2015.
Ale závěrem bych chtěl zdůraznit, že i když zimní údržbu zajišťují externí ﬁrmy, my nezůstaneme pasivní a zimní údržbu budeme koordinovat.
Kontakty: e-mail: podatelna@tsoj.cz nebo telefon: 601 568 205.

Co může náš obvod, případně přímo naši spoluobčané v následujícím období očekávat od TSOJ?
Samozřejmě podzimní úklid obvodu v různých lokalitách, novinkou
je osazování podzimní výsadby květin a zeleně v Hrabůvce, Zábřehu
a na Dubině a také v sídlištní zástavbě. Chystáme i další akce pro zlepšení čistoty na Jihu. Své podněty můžete hlásit na cistota.ovajih.cz.
Na co se zaměřujete při podzimním úklidu?
V souvislosti s Památkou zesnulých jsme uklízeli hřbitov na ulici U Studia. Padající listí se odtud odstraňuje permanentně. Stále
pokračují ořezy keřů, a to nejen tam, kde zasahovaly do chodníků
a znemožňovaly dobrý výhled řidičům. Kácíme suché stromy, odstraňujeme i jednotlivé suché větve.

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
ÚT 1. 11. 2016
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1
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
Břenkova
Markova 17
Tylova 7, 35
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 9. 11. 2016
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krásnoarmejců
22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74

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

ČT 10. 11. 2016
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10,26
29. dubna 7,23
Výškovická 127,
147, 157, 180
Srbská 7, 21
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PO 14. 11. 2016
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34,
52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39,
49, 71
Drůbeží 1
ÚT 15. 11. 2016
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20

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

Hlasujte do 6. 11.

INZERCE

Dopoledne firmám,
odpoledne domů, večer na přání.

www.ceskaposta.cz

na www.spolecnetvorimejih.cz
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SC-362221/04

V Ostravě teď doručujeme balíky ve třech časových zónách. Čas i místo
avizovaného doručení si navíc můžete sami snadno změnit na webu
pošty v aplikaci Změna doručení Online.

ROZHOVOR

BĚH PRO ELIŠKU S PETROU ČERNOCKOU
Téměř 700 lidí přišlo v sobotu 22. října ke kostelu svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu podpořit třináctiletou Elišku Doležalovou. Na běžecké tratě v délce 5 a 10 km vyrazilo 411 běžců všech věkových kategorií, dalších 80 jich
startovalo na bezbariérové trase v délce 750 m. Díky úhradě startovného v dobrovolné výši se na místě podařilo
vybrat celkem 60 tisíc korun.

Tělesně postižená Eliška dlouhodobě potřebuje řadu zdravotních pomůcek
nutných k přežití. V současné době je
akutní automobil, na jehož pořízení budou využity také patřičné dotace, a koupací lůžko. Účet pro Elišku bude otevřen
do konce roku 2016, zájemci tak mohou
i nadále přispívat a současnou celkovou
částku 178.370 korun ještě navýšit. Aktuální informace a pokyny k platbě jsou k dispozici na http://behproelisku.fox24.cz/.
Hlavním pořadatelem beneﬁčního běhu
a současně garantem závodu byla Římskokatolická farnost Ostrava-Zábřeh ve spolupráci s organizací Young Life Česká republika, pobočkou Ostrava. Akce proběhla již
druhým rokem pod záštitou starosty Martina Bednáře. Skvělou atmosféru akce podpořilo i vystoupení oblíbené zpěvačky Petry
Černocké, kterou jsme na místě vyzpovídali:

Jaký je váš vztah k Ostravě? Zaznamenáváte v našem městě nějaké změny?
K Ostravě mě váže určitý sentiment,
protože právě tady se odehrávala většina mých koncertů s kapelou, v začátcích
mé pěvecké kariéry. Hráli jsme tu každoročně na Dnech horníků nebo známých
MDŽ. Ostrava byla vždy osobitá, nejen
svým dialektem, ale celkovou atmosférou. Chlapi dřeli na šachtách, ale uměli
se se svými rodinami i bavit, když přijeli
„umělci z Prahy“. Teď už je trochu jiná,
s útlumem těžkého průmyslu si ale zachovává svou hrdost a hlavně stále překvapuje svým smyslem pro umělecké počiny, tím nemyslím jen živou kulturu, ale
i odvážné architektonické počiny. Prostě
zůstává svá.
Co vy a charita? Účastníte se charitativních akcí často?
Víte, já jsem asi pohodlná v tom, že
asi tak 60 000Kč ročně věnuji charitám
prostě tím, že zajdu do banky a prověřeným organizacím, jak je třeba Člověk
v tísni, Lékaři bez hranic, Helpes nebo
Arcidiecézní charita, posílám zavedením
trvalého příkazu pravidelné příspěvky.
Na menší, lokální projekty ale nezapomínám. Udělám panenku do aukce nebo namaluji obrázek nebo prostě přijedu a zazpívám. To víte, času je ale pořád málo
a zdaleka nestihnu všechno, co bych si
přála. Taková moje libůstka jsou zvířátka, podporuji různé kočičí a psí útulky
a v Ústí nad Labem sponzoruju už víc než
deset let orangutanici Ňuňinku.
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Kdy se mohou občané Ostravy, případně blízkého okolí těšit na vystoupení
Petry Černocké?
Jednoduše řečeno do Ostravy jezdím
tak nejméně desetkrát do roka. Přesná
data vám ale teď neřeknu, protože už před
rokem jsem si zatrucovala a řekla manželovi, že veškerou agentážní práci bude dělat
už on a já už budu jen zpívat. Docela to
zvládá, ale teď ho zrovna nemám po ruce,
takže nevím ani, kde budu hrát pozítří :-).
A jakou odpověď dostal starosta Martin
Bednář, když požádal Saxanu, zda by mu
mohla poradit alespoň jedno kouzlo – nejlépe jak zajistit spokojenost všem občanům
našeho městského obvodu Ostrava-Jih?
Tak to bohužel. Kouzla z pohádek se
do denní reality starosty propašovat nedají. Ale budu mu držet palce, aby měl
to potřebné kouzlo osobnosti, které by
mu pomáhalo pro svůj region na vyšších
místech vyjednat to, co je třeba. Oba jsme
na tom vlastně podobně v tom, že nám
musí lidé věřit, aby došlo ke spolupráci,
která přinese užitek všem.

Hlasujte do 6. 11.

AKTUÁLNĚ

SVATOMARTINSKÁ BARBORKA NA JIHU
- NASTUPTE SI PROSÍM!
Legendární ostravská tramvaj Barborka
bude 11. 11. 2016 těšit
malé i velké cestující na
tramvajové trase č. 15.
Vyjíždět budeme ze
směru Dubina v době
od 15:30 do cca 18:30
hod.
Nebude chybět svatomartinská atmosféra,
drobný dárek a zástupci
radnice.

Legendární Barborku znají všechny generace

VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU JSOU PRÁZDNINY
KAŽDÝ DEN
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh je příspěvkovou organizací statutárního města Ostravy. Zájmové a vzdělávací programy pro děti, mládež i dospělé připravuje kolektiv odborných
pedagogických pracovníků v objektech v Ostravě-Zábřehu,
na sídlišti Ostrava-Dubina a také na sídlišti Pískové doly.
Zájmové kroužky jsou zaměřeny na sport, výtvarné techniky,
keramiku, ekologickou výchovu, hudbu, tanec, počítače, letecké
i železniční modeláře, mladé rybáře atd. V dopoledních hodinách
probíhají kurzy Klubko pro rodiče s dětmi od 1,5 roku věku. Nově
Středisko volného času otevřelo miniškoličku Ptáčata pro děti
od 2 let. Širokou škálu kurzů doplňují například programy pro
ozdravné pobyty, adaptační kurzy pro základní i střední školy,
stmelovací i prevenční workshopy, programy na školních výletech
a řada vzdělávacích kurzů.
K akcím nejvíce oblíbeným u široké veřejnosti se řadí přehlídky
zájmových činností, festival Bavíme celou rodinu a taneční soutěž
Paforta, ekologický Den Země, sportovně-humanitární Běh naděje, sportovní turnaje, karnevaly, dětské dny a další. Nechybí ani
„akce na klíč“ pořádané pro jiné subjekty.

Výtvarná dílnička Barvínek je určena dětem předškolního věku.
K náplni volného času neodmyslitelně patří sportovní vyžití.
Pro malé zájemce, kteří nemohou pravidelně navštěvovat kroužky, jsou připraveny pestré spontánní aktivity v klubu Bavidlo, pro
starší děti a mládež pak nový sportovně-rekreační areál. V době
školních prázdnin středisko realizuje tematické tábory a odborná
soustředění v Beskydech a Jeseníkách a příměstské tábory.
Více informací najdete na www.svczabreh.cz. Lenka Červená

PAPÍROVÍ MODELÁŘI USPĚLI NA MISTROVSTVÍ ČR
Klub papírových modelářů základní školy Dvorského v Ostravě - Bělském
Lese se 1. října v Kyjově zúčastnil soutěže
s mezinárodní účastí, která byla součástí mistrovství České republiky. Modeláři
slavili úspěch a získali dva tituly vicemistr
ČR 2016.
Tomáš Kuneš, žák 4. A, vyhrál v konkurenci 15 modelářů 4 medaile a s titulem
vicemistr ČR 2016 se stal druhým nejúspěšnějším modelářem v republice v kategorii mladších žáků. V kategorii starších
žáků obdobně, se stejným titulem, uspěla
Lucie Nogolová. O další dvě medaile se

na www.spolecnetvorimejih.cz

Vítězný pohár a modely Tomáše Kuneše, vicemistra ČR 2016.
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postaral Štěpán Šlesinger, a to v kategorii
Dakarských modelů a Diorámat, které se
ale nepočítají do republikového mistrovství.
V hodnocení modelářských klubů náš
klub obsadil krásné druhé místo, za týmem z Brna-Lužánek a před kluby z Liberce, Prahy, Plzně, Třebíče, Jindřichova
Hradce, Bílovce i Polska a Slovenska. Mistrovství České republiky je nejvyšší úrovní
soutěže, které se mohou stavitelé papírových modelů zúčastnit.
Martin Svoboda
Vedoucí Klubu papírových modelářů

www.ovajih.cz

Z OBVODU

SLUŽBA PRO OSOBY
S AUTISMEM
Sociální rehabilitace MIKASA se zaměřuje na děti od 7 let a dospělé s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým
syndromem. Snaží se jim pomoci v začleňování do běžného života, a to především
prostřednictvím individuálních a skupinových aktivit a nácviků.
S klientem jsou nacvičovány dovednosti, které mu umožní žít co nejvíce samostatný život. Jde například o nácviky
nakupování, cestování, administrativních
dovedností, pracovních návyků apod. Nácviky jsou prováděny v bezpečném prostředí tréninkových místností, ale i v přirozeném prostředí klientů.
Službu najdete na ulici Bozděchova 4
v Moravské Ostravě, více informací získáte na www.mikasa-detem.cz, na telefonním čísle 730 51 34 05 a e-mailu zastupce.
predsedy@mikasa-detem.cz.
PhDr. Michal Panáček, PhD.

AKCE JEHLA
Strážníci ostravské městské policie se
celoročně při své běžné hlídkové činnosti
zabývají také sběrem použitých injekčních
stříkaček, aby předešli nebezpečí, jemuž
jsou vystaveny především děti na hřištích
a pískovištích, ale i domácí zvířecí mazlíčci.
Ve čtvrtek 6. října se spolu se svými kolegy
v dalších 7 městech zapojili do koordinované celorepublikové „akce Jehla“.
Po celý den strážníci cíleně kontrolovali veřejná prostranství, kde se zaměřovali především na nepřehledná odlehlá místa, skrytá zákoutí a odpočinkové zóny. V našem městském obvodě bylo v rámci akce do terénu vysláno 6 strážníků, které doprovázeli dva
asistenti prevence kriminality. Nalezli celkem 3 odhozené injekční stříkačky a jehly. „Žádná
z nich se nenacházela na dětském hřišti,“ uvedl Michal Maršo z úseku prevence a propagace Městské policie Ostrava. Na území celé Ostravy strážníci při jednodenní „akci Jehla“
sebrali celkem 52 kusů použitých stříkaček, což je přibližně stejný počet, který během
předchozího měsíce září odstranili právě z lokalit Ostravy-Jihu (50 kusů).
Městská policie apeluje na občany, aby se v žádném případě nepokoušeli odhozené
injekční stříkačky a jehly v dobrém úmyslu odhazovat do odpadkových košů či je jakkoliv
odstraňovat sami. Kontaminovaného materiálu se z důvodu vlastní bezpečnosti vůbec
není radno dotýkat. Stačí neprodleně zavolat na linku 156 a strážníci městské policie zajistí
odborný sběr a následnou likvidaci.

PODZIMNÍ OZVĚNY

„Pěšky, na kole, vlakem, na koni,
s kytarou, autem, stopem a na lodi až
za obzor“ zní podtitul cestovatelského
a hudebního festivalu Podzimní OZVĚNY.
Třináctý ročník proběhne 9. až 13. listopadu v ostravském Kulturním domě K-Trio,
v DK Akord, Planetáriu a s víkendovým
programem v kině Vesmír. Festival nabídne řadu přednášek, besed, ﬁlmů a diashow. K nejzajímavějším hostům bude
patřit slavný český mořeplavec Richard
Konkolski a také Leoš Šimánek, který

s dalšími členy své expedice na nafukovacích člunech obeplul západní pobřeží
Kanady a Aljašky.

Přednášky jsou ovšem zaměřeny nejenom na unikátní projekty, ale také na běžná
dobrodružství, která může zažít každý návštěvník. Cestovatelský program doprovodí
řada hudebních vystoupení, návštěvníci se
mohou těšit například na koncert skupin
Lístek, Dominika, TopinQui, Mr. Stickman,
Sasaband a Acoustic Irish. Festival pořádá
občanské sdružení Folk v Ostravě, mezi
partnery, kteří festival podpořili, se řadí také
městský obvod Ostrava-Jih. Celý program
festivalu najdete na www.ozvenyostrava.cz.
Miroslav Duda

HOVORNA PRO DĚTI, ŽÁDAJÍCÍ O POMOC
Za účelem vytvoření bezpečného a přátelského prostředí byla
na pracovišti odboru sociálně právní ochrana dětí na ul. Provaznická 62 v Ostravě-Hrabůvce nově vybavena a zpřístupněna
jednací místnost, tzv. Hovorna. Místnost je vkusně a vhodně vybavena, respektuje soukromí klientů a důvěrnost jednání s nimi.
Součástí je i dětský koutek s hračkami, aby se děti při jednání cítily
uvolněně a příjemně. Hovornu lze také využívat i k jiným účelům,
například pro konání případových konferencí, během kterých se
společně s dalšími přizvanými osobami hledá řešení konkrétních
situací ohrožených dětí a rodin. Platné právní předpisy zajišťují
každému dítěti právo obracet se na orgány a zařízení sociálně-právní ochrany dětí s žádostí o pomoc při ochraně svého života
a dalších svých práv, a to i bez vědomí rodičů nebo jiných osob
odpovědných za jejich výchovu. Dítě má také právo svobodně
vyjadřovat vlastní názory k záležitostem, které se ho v souvislosti se sociálně-právní ochranou dotýkají. Orgány sociálně-právní
ochrany jsou povinny s dítětem hovořit a jeho sdělení věnovat
náležitou pozornost.
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Hlasujte do 6. 11.

HISTORIE

ZA ZAPOMENUTOU SLÁVOU HRABŮVSKÝCH ZPĚVÁČKŮ
Dnes již na zašlou slávu Hrabůvských
zpěváčků vzpomíná jen několik málo
pamětníků. Před sedmdesáti lety byl ale
tento dětský sbor chloubou zábřežského
školství a jeho popularita zasáhla skrze
rozhlasové vlny celé Československo.

První krůčky ke slávě
Ve 30. letech minulého století byla
v rozrůstající se vilové čtvrti v Zábřehu nad
Odrou na Březinově ulici vystavěna nová
moderní obecná škola. Při škole fungoval
od roku 1937 také dětský pěvecký sbor
pod vedením učitele J. Bohuše, který se
ale svým repertoárem ani úspěchy nijak
nevymykal obdobným školním tělesům.
V září roku 1939 do školy nastoupil nový
devětadvacetiletý učitel Bohumil Kulínský, který měl za sebou své první dva
roky učitelské praxe na školách ve Staré
Bělé a v Hrabůvce. Na obou předchozích
působištích vedl pěvecké kroužky a také
v zábřežské škole se rozhodl založit nový
dětský pěvecký sbor, přestože zde již jeden
existoval. Po počátečních neshodách s učitelem Bohušem se Kulínský pustil s dětmi
do práce a během tří měsíců práce pozvedl úroveň sboru natolik, že se rozhodl jej
přihlásit do celostátní rozhlasové soutěže
školních sborů. Každý z účastníků soutěže
zaslal svou nahrávku, která byla anonymně
posouzena odbornou porotou. K velkému
překvapení všech Kulínského školní sbor
soutěž ve velké konkurenci tří stovek dalších sborů vyhrál a děti byly spolu se svým
sbormistrem pozvány do Prahy k nahrání
několika skladeb na desku a živému koncertu pro Československý rozhlas. Pro děti
z průmyslového Ostravska byla návštěva
Prahy velkou událostí. Kromě natáčení
a koncertu navštívily Národní muzeum,
podnikly okružní poznávací jízdu Prahou
a absolvovaly vyjížďku parníkem po Vltavě.

Na vrcholu
Na počátku 40. let přijal sbor název
Hrabůvští zpěváčci a zahájil velkolepou

éru koncertů v celém ostravském regionu i mimo něj. V dubnu 1941 byl sbor
pozván opět do Prahy, aby zazpíval
ve Smetanově síni Obecního domu. Aby
bylo možné pražský koncert realizovat,
bylo potřeba získat potřebné ﬁnance na cestu. Hrabůvští zpěváčci proto
celé jaro koncertovali v ostravském regionu a cestou do Prahy vystoupili se
svým programem také v Ústí nad Orlicí
a v Pardubicích. Až do konce války Hrabůvští zpěváčci pravidelně natáčeli pro
Československý rozhlas a uspořádali
desítky koncertů, včetně dalšího v pražském Obecním domě. Práce sbormistra
Kulínského se setkávala s nadšenou kritikou a Hrabůvští zpěváčci byli označováni za nejlepší protektorátní dětský
pěvecký sbor své doby.

Po válce
Během války získal Bohumil Kulínský
renomé skvělého sbormistra a hudebního pedagoga. Již v prvních poválečných
měsících dostal nabídku začít budovat
v Praze nově vznikající Dětský sbor Československého rozhlasu, kterou přijal.

Na začátku října 1945 opustil místo učitele
na zábřežské Březinově škole, ale za svým
sborem i nadále na některé zkoušky dojížděl. V roce 1947 Bohumil Kulínský přizval
část členů Hrabůvských zpěváčků k účasti
na Světovém festivalu mládeže, kde společně s členy pražského Dětského sboru
Československého rozhlasu opět vyhrál
první cenu. Pro mnohé členy Hrabůvských
zpěváčků pak byl vyvrcholením jejich působení ve sboru společný zájezd s pražským sborem na turné po Švédsku v roce
1948, které podle dochovaných kritik sklidilo nebývalý ohlas v místním tisku. Stále
větší časová zaneprázdněnost Bohumila
Kulínského vedla po návratu ze Švédska
k postupnému zániku Hrabůvských zpěváčků. Bývalí členové si ale i přesto udrželi
vzájemnou pospolitost a v dalších desetiletích pořádali vzpomínková setkání, na kterých si připomínali slavnou éru, během níž
v letech 1940-48 vystoupili na více než
150 koncertech. Těchto setkání se účastnil
také Bohumil Kulínský, který v té době již
vedl opět jeden z nejlepších československých dětských sborů – Bambini di Praga.
Tomáš Majliš

ZAPOJTE SE DO MAPOVÁNÍ HISTORIE NAŠEHO OBVODU
zaniklé restaurace Korýtko a přilehlé čerpací stanice, tramvajových
tratí, plynových lamp, dále snímky z výstavby dvouletek a proudovek
v Hrabůvce a panelového sídliště ve Výškovicích. Budu rád, pokud
občané poskytnou jakékoliv materiály k dějinám ostravské cyklistiky.
Z řad pamětníků vyzývám ty, kteří pamatují osudnou noc
z 30. 4. na 1. 5. 1945, kdy v Zábřehu nad Odrou vypukly po osvobození nové boje, aby se přihlásili na výše uvedeném kontaktu.
Vítány jsou jakékoliv materiály. Nezasílejte prosím materiály
stažené z internetu.
Petr Přendík, kronikář m. ob. Ostrava-Jih

Prosím občany, aby poskytli k digitalizaci materiály z historie
našeho obvodu. Historické dokumenty, fotograﬁe či předměty
trojrozměrné povahy mohou občané zapůjčit na nezbytný čas
pro oskenování či vyfotografování. Máte-li možnost vlastní digitalizace, můžete zaslat digitální snímky v elektronické podobě na
e-mailovou adresu petr.prendik@ovajih.cz (pokud znáte datum
a místo pořízení snímku – dopište pod fotograﬁi). V opačném případě volejte tel. č. 605 437 296.
Nejvíce postrádám snímky z tzv. Družstva, z vilové čtvrti mezi
ulicemi Zimmlerova a Plzeňská, fotograﬁe staré Polanecké spojky,

na www.spolecnetvorimejih.cz
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NÁZOR

ZEPTALI JSME SE ZASTUPITELŮ:
Jak hodnotíte roční působení Technických služeb Ostrava-Jih (TSOJ) v našem obvodu? Jak by se měly podle vás
nadále rozvíjet jejich aktivity ve prospěch občanů Jihu?

Karel Malík (ANO 2011)

podmínkách svých objektů, které navíc svou velikostí a technickým
stavem brání rozvoji ﬁrmy. Snad se příští rok podaří udělat víc, protože
zatím ze strany úřadu pro rozvoj technických služeb mimo jejich založení mnoho uděláno nebylo. To, co nám v obvodě chybí, je pravidelné
strojní čištění (zatím se sbírají pouze papírky a větší odpad), větší péče
o technický mobiliář (lavičky, odpadkové koše, zábradlí, dětská hřiště, kašny, květníky a další). Je potřeba rozvíjet vybavenost pro údržbu
zeleně a komunikací. Takže směry rozvoje jsou vcelku jasné, tak jako
to, že je to „běh na dlouhou trať“ a na řadu let. Bohužel rozběh zatím
pořád vázne a není takový, jaký by náš obvod potřeboval.

Technické služby Ostrava–Jih byly založeny usnesením zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih v červnu roku 2015 s tím, že
„fyzicky“ tato příspěvková organizace vznikla v září téhož roku. Tímto krokem došlo jednak k naplnění jednoho z bodů programového
prohlášení stávající koalice v městském obvodu a jednak k posílení
výkonu údržby městského majetku, který byl do té doby spravován
organizací Majetková správa Ostrava Jih (MSOJ). I když slovo spravován je možná přehnané – osobně se domnívám, že v době fungování
MSOJ veřejný pořádek trpěl a úklid a údržba probíhaly nekoncepčně.
Do jisté míry to mohlo být způsobeno podstavem lidí, do určité míry
v tom mohla sehrát roli i skutečnost, že v té době byly priority MSOJ
zřejmě v jiné oblasti výkonu její činnosti.
Roční působení TSOJ tedy hodnotím pozitivně, a to jak samotný krok založení TSOJ, který byl podpořen napříč politickým
spektrem v zastupitelstvu, tak i samotné výsledky za rok provozu.
V obvodu vidím méně neuklizených košů, nepořádku kolem popelnic či rozbitých laviček. Radost mám i ze zprovoznění veřejného WC v podchodu u polikliniky v Hrabůvce.
Samozřejmě je pořád co zlepšovat a ne ve všech částech našeho obvodu je situace ideální. Technické služby se musí více
zaměřit na běžný úklid chodníků, zelených ploch, keřů, pískovišť
a dětských hřišť, opravu mobiliáře či parkovacích objektů. Z vlastní zkušenosti vím, že ke spokojenosti občanů někdy stačí pouze
svítící světlo či fungující čipová karta od zámku…
Musíme si však uvědomit, že po ročním provozu se jedná pouze
o „první krůčky“ nové organizace a že na hlubší hodnocení je potřeba
si počkat. Teprve až budou TSOJ vykonávat pravidelnou péči o zeleň
či zimní údržbu, bude možné hovořit o úspěchu či neúspěchu.

Vyjádření
Před řadou měsíců jsem požádal vydavatele radničního
periodika Jižní listy o zveřejnění mého příspěvku nazvaného
„Škatulata v komisích“. Text nebyl bez jakékoliv reakce a uvedení důvodu zveřejněn. Proto jsem v souladu s postupem dle
tiskového zákona požádal o uveřejnění doplňující informace
následujícího znění:
„Před několika měsíci proběhla v médiích informace, že
Rada městského obvodu Ostrava-Jih snížila počet členů v komisích. Důvodem je údajně snaha šetřit peníze, po vzoru města. Radní však úmyslně neřekli, že snížili počet jen o ty členy
komisí, které nominovala opozice. Zároveň nebyl sdělen důvod, proč se jednalo pouze o zástupce opozice. Jde jen o náhodu? Podle našeho názoru se jedná o porušení pravidel demokratického fungování radnice, kdy dochází k postupnému
vyloučení opozice z naprosté většiny orgánů samosprávy.
Pokud chtějí radní opravdu šetřit, existuje jediná spravedlivá varianta, jak opravdu ušetřit a přitom mít aktivní komise.
Navrhujeme odvolat všechny členy komisí kromě předsedů
(předseda má zodpovědnost za činnost komise a její členy)
a složit komise výhradně z občanů obvodu, kteří nejsou zastupitelé. Navrhujeme, aby se výzvou uveřejněnou na webu městského obvodu, v Jižních listech, na sociálních sítích a prostřednictvím dalších médií oslovili obyvatelé obvodu, zda nechtějí
v komisích pracovat. Za stanovených podmínek (např. praxe
v příslušné oblasti, vzdělání aj.) by zde pracovali lidé, kteří se
v dané problematice orientují. V komisi sociální by pak např.
působili sociální pracovníci, pečovatelé, aktivní senioři apod.
Odměna za práci by se v tomto případě neposkytovala měsíčně, ale vždy na konci kalendářního roku, opět za určitých
podmínek, zahrnujících mimo účast na jednáních komisí i aktivní působení v dané oblasti.
Tento návrh vnímáme jako způsob, jak zamezit klasickému
proﬁtujícímu přístupu některých členů zastupitelstva, kteří pouze
chodí z jednoho jednání komise na druhé, mnohdy bez základní znalosti problematiky. Součástí našeho návrhu je samozřejmě
i přesné deﬁnování činností komisí a úprava jednacího řádu.
My v hnutí Ostravak máme tento koncept promyšlený
a jsme ochotni si s vedením obvodu sednout a projednat jej.
Pokud ovšem rada městského obvodu o našem návrhu nebude chtít ani diskutovat, je jasné, že změny v komisích byly
čistě účelové, s cílem zamezit opozici v přístupu k informacím
a obecně omezit její vliv na správu obvodu.“
Zdeněk Hübner, člen Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih (Hnutí Ostravak)

Adama Rykala (ČSSD)
Příspěvkovou organizaci Technické služby Ostrava–Jih se podařilo založit na základě rozhodnutí zastupitelstva městského obvodu
už v roce 2015, tedy v souladu s tím, k čemu jsme se zavázali v programovém prohlášení, a navíc s předstihem. Cíl byl jasný. Chtěli jsme
zlepšit úklid a údržbu veřejných prostranství, ulic, hřišť a další služby
pro obyvatele. Když začínáte z ničeho a od základu budujete novou
organizaci a ještě k tomu v náročných podmínkách našeho obvodu,
kde je řada míst dlouhodobě zanedbaných, je to těžký úkol. Bylo
potřeba sehnat šikovné pracovníky, zajistit zázemí, nastavit postupy
a nakoupit technické vybavení. Rok je zatím krátký čas na hodnocení,
ale rozjezd nové organizace máme zdárně za sebou. Dali jsme možnost nezaměstnaným zapojit se do aktivního života zvelebováním veřejného prostranství. Teď se musíme soustředit na zlepšení podmínek
pro jejich výkon, tedy hlavně dovybavit organizaci moderní technikou
a celkově zkvalitnit i rozšířit služby pro obvod a občany, které technické služby provádějí. Nejdůležitější je, abychom měli v obvodu pořádek v každém ročním období a aby se občané cítili dobře.

Petr Smoleň (OSTRAVAK)
Hodnotit vznik technických služeb je potřeba ze dvou pohledů. Jeden obecný a druhý praktický, skutečný. Ten první je jasně kladný, náš
obvod potřeboval ﬁrmu tohoto určení a je dobře, že je máme. Je poznat a vidět, že se zvyšuje úroveň čistoty, zastřihávají se keře a podobně. Ten druhý, skutečný, je méně optimistický. Za rok trvání ﬁrmy se
nenakoupila skoro žádná technika. Pracovníci živoří v nevyhovujících
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Hlasujte do 6. 11.

SC-361953/02

SC-362352/01

INZERCE

na www.spolecnetvorimejih.cz
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SENIOŘI

KRÁLOVNOU MARMELÁD JE KRÁL

Na říjnovém Senior klubu v DK AKORD byla vyhlášena soutěž
o královnu marmelád. Přihlášených bylo 38 vzorků sladkého mámení, takže porota měla velmi náročný úkol. Vítězem se stal jediný přihlášený muž, Jiří Král, s marmeládou vyrobenou z červených
mirabelek. Gratulujeme. A protože v našem obvodě žije spousta
zahrádkářů či chalupářů, přinášíme vítězný recept:

Potřebuji:
1,25 kg červených mirabelek, 1 kg cukru (písek), 1 sáček želírovacího přípravku

Postup:
1. Dozrálé červené mirabelky omyjeme a odstopkujeme.
2. Ovoce rozvaříme, propasírujeme a zbavíme pecek.
3. Na 1 kg ovoce přidáme stejné množství pískového cukru a 1 sáček
želírovacího přípravku (používám DR. Oetker-Gelﬁx 1:1).
4. Směs vaříme 3-4 minuty za stálého míchání, během vaření
sbíráme pěnu.

SENIOŘI SLAVILI
SVŮJ DEN

Pod záštitou Odboru sociální péče se
6. října uskutečnily oslavy Mezinárodního
dne seniorů. V K- Triu se sešlo na osm desítek našich dříve narozených spoluobčanů ze všech pěti Klubů seniorů, jež fungují
v obvodu Ostrava-Jih.
Country tance v podání souboru Hazard navodily srdečnou atmosféru setkání, kterého se zúčastnili i starosta Martin
Bednář, místostarostky Hana Tichánková
a Věra Válková a místostarosta František
Staněk. Po celou dobu akce hrála k tanci
a poslechu hudební skupina KLASIK a pro
účastníky bylo připravené také pohoštění.
Mezinárodní den seniorů, který připadá na 1. říjen, se letos slavil v našem obvodu již po devatenácté.

5. Uvařenou směs dáme do dobře umytých, suchých sklenic
a dobře zavíčkujeme.
6. Sklenice obrátíme dnem vzhůru a necháme úplně vychladnout.
Stejným postupem vaříme marmeládu i ze žlutých mirabelek.
Nechte si chutnat!

PANÍ VALÉRIE OSLAVILA
STÉ NAROZENINY
Náš obvod má další stoletou občanku:
paní Valérii Studnickou. Narodila se 15. října
1916 v Rychvaldě, v rodině, která už měla
11 dětí. Vyučila se švadlenou a tuto práci
vykonávala až do svatby. Spolu s manželem, který zemřel před 30 lety, vychovala
syna a dceru. Do rodiny dnes patří i tři vnuci a jeden pravnuk. Když děti paní Valérie
povyrostly, začala pracovat v laboratoři,
nejprve na dole Hlubina, později na dole
Šverma, kde setrvala až do důchodu.
Šití však zůstalo jejím celoživotním koníčkem, také pekla ty nejlepší koláče a celý
život až dodnes ráda čte. Všude byla velmi
oblíbená pro svou laskavou povahu.

Od roku 1958 žije v rodinném domku
v Ostravě-Zábřehu u své dcery. Ta o ni
s láskou pečuje, poslední léta velmi intenzivně, protože paní Valérie se již obtížně
pohybuje. Všichni ji mají velmi rádi a přejí
jí mnoho sil do dalšího života.
Gratulujeme!

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 říjnu
oslavili krásné výročí:
Valerie Studnická
Anna Strakošová
Jarmila Kleiberová
Pavel Tunák
Hedvika Longová
Vladimír Zítko
Jiřina Jeřábková
Marie Trochtová

100 let
95 let
92 let
91 let
91 let
91 let
90 let
90 let

Anna Calášová
Štěpánka Ranošová
Alice valigůrová
Marie Mišurcová
Karel Vavřík
Stanislav Pospíšil
Dimitra Angelova
Božena Romaniecová
Milan Tvarda
Alžběta Mecová
Anna Horká
Alfred Gillar
Drahomíra Mánková
Milada Tořová
Jiří Klečka
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90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let

Anna Hollerová
Rostislav Portužák
Zdenka Gletová
Jaroslav Harenčík
Stanislav Vajdík
Jindřiška Ďurmeková
Alžběta Skuplíková
Milada Dohnalová
Pavlína Marcinová
Mojmír Sigmund

80 let
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.

Hlasujte do 6. 11.

INZERCE

Lékárna Budoucnost
Mjr. Nováka 1392/1
Ostrava Hrabůvka
Tel.: 596 768 226
E-mail:
lekarna@lekarna-bella.cz
www.lekarna-bella.cz

Mgr. Hana Pajorová
#IGPVWTCFQOȡEȭQʓGVʉQXCVGNUMȩRȩɉGUTQ
5O[UNGOFQOȡEȭRȩɉGLGRQUM[VPWVȭMQORNGZPȭ\FTCXQVPȭ
RQOQEKXRʉKTQ\GPȩOTQFKPPȩORTQUVʉGFȭ

Nakupujte levně!
z nízké ceny
potravních doplňk
ů
z nízké ceny
dětské výživy
z trvale nízké do
platky
za léky

&QOȡEȭRȩɉGLGJTC\GPC\G\FTCXQVPȭJQRQLKʓVɕPȭPC\ȡMNCFɕ
KPFKMCEGNȩMCʉGЯ
2ȩɉKRQUM[VWLGOGJQFKPFGPPɕЯ
0CʓGUNWʰD[\CJTPWLȭ
z \ȡMNCFPȭ\FTCXQVPȭRȩɉK


RTGXGPEGCNȩɉDCRTQNGʰGPKPQʓGVʉQXCVGNUMȡTGJCDKNKVCEG

z QFDQTPQW\FTCXQVPȭRȩɉK
 UNGFQXȡPȭXKVȡNPȭEJHWPMEȭQFDɕTDKQNQIKEMȩJQOCVGTKȡNWRQFȡXȡPȭNȩMʡ
z URGEKCNK\QXCPQW\FTCXQVPȭRȩɉK


RȩɉGQMNKGPV[UGUVQOKȭFKCDGVGOEJTQPKEMȺOKTCPCOK
PȡXʓVɕX[WMNKGPVʡXFQOȡEȭORTQUVʉGFȭMVGʉȭRQFUVQWRKNK\ȡMTQM
PCQFFɕNGPȭLGFPQFGPPȭEJKTWTIKGCLGLKEJPȡUNGFPȩQʓGVʉGPȭ

 6GNGHQP
YYYFQOCEKRGEGRCLQTQXCE\

2ʉKLOGOG\FTCXQVPȭUGUVTWUTGIKUVTCEȭCʉRUM$Я
6CMȩPC\MTȡEGPȺȷXC\GM

SC-362273/01



Otevírací doba:
Po - Pá: 8:00 - 18:00
So: 8:00 - 12:00
Navštivte náš e-shop www.lekarna-bella.cz

SC-362269/01

z LGFPQFGPPȭEJKTWTIKK

Vítko
oviická
á ne
emocnice
přijme všeobecné sestry
NABÍZÍÍME
» stipendijní programy,
» přátelskou atmosféru v profesionálním
kolektivu,
» individuální přístup k adaptaci a rozvoji
jednotlivých zaměstnanců.
Náborový příspěvek 50.000 Kč.

BENEF
FIT
TY PRO ZAMĚSTNANCE
» příspěvek na dopravu do zaměstnání,
» příspěvek na stravování,
» týden dovolené navíc,
» pomoc s ubytováním,
» výhodné nabídky mobilního operátora pro
celou rodinu,
» programy zvýhodněných účtů u ﬁnančních
společností,
» bezúročné půjčky,
» očkování za zvýhodněné ceny pro celou
rodinu,
» příspěvek na životní pojištění,
» stabilizační odměny,
» příspěvek na tábory pro děti
zaměstnanců
Vlastní mateřská škola v areálu nemocnice
pro děti od dvou let.

NÁSTU
UP MOŽNÝ IH
HNED!

na www.spolecnetvorimejih.cz

SC-362262/01

Bc. Xenie Gašparová
tel.: 555 633 024, mobil: 724 255 338
e-mail: xenie.gasparova@vtn.agel.cz

SC-361543/02

KONTAKT
Mgr. Denisa Zielonková, personalistka
tel.: 595 633 090, mobil: 724 831 843,
e-mail: denisa.zielonkova@vnt.agel.cz
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DIÁŘ

OSTATNÍ AKCE
DŮM KULTURY AKORD

4. – 5. 11.
KOUČINK V PRAXI – Asociace integrativních
koučů. Konference

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

11. 11.
RESTAURACE AKORD – Svatomartinská husa

DIVADLO

16. 11. – 19:00 / Klub Akord
GIGOLOSHOW
Striptérská skupina GLADIATORS navazuje na
úspěšné LADIES PARTY a jako první v ČR přichází s novou jedinečnou erotickou show podle
americké verze GIGOLOSHOW.
Vstupné: předprodej 350 Kč, na místě 400 Kč

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.
Pozor – slosovatelné vstupenky!!!
www.nahodile.cz,
Vstupné 150 a 110 Kč
10. 11. – 19:00
Miloš Forman, Jaroslav Papoušek, Ivan Passer, Jana Galinová:
Hoří, má panenko! - Docela velké divadlo Litvínov. Komedie na motivy slavného ﬁlmu, který v 60. letech pobouřil nejen většinu hasičů,
úředníků a politiků, ale i všechny, kteří se v něm
poznali... Režie: Jurij Galin
Hrají: David Suchařípa, Josef Náhlovský, Vladimír Kratina a další. Délka představení:
2 hod 25 min. s přestávkou
Vstupné 400, 350, 300 a 150 Kč
12. 11. – 19:00
Christopher Durang:
LASKAVÁ TERAPIE – Divadlo Palace
Kamil si poprvé v životě podá seznamovací
inzerát. Květa poprvé v životě na seznamovací inzerát odpoví. Když se to dozví Květin
psychiatr, ztropí žárlivou scénu. To Kamilova
psycholožka seznamování podporuje, pouze
zapomněla, že je Kamil už několik let zadaný.
Kdo z tohoto propletence ztřeštěných situací
a poblázněných postav nakonec najde štěstí
v náručí toho pravého? A kdo je v téhle bláznivé komedii zralý na terapii?
Režie: Vanda Hybnerová
Hrají: Vanda Hybnerová, Miroslav Etzler, Martin
Pechlát, Vojta Záveský, Sandra Černodrinská
alt. Kristýna Leichtová
Vstupné 400, 350, 300 a 180 Kč
19. 11. – 18:00 / Velký sál
NOC DIVADEL / STUDNA
Komponovaný pořad, který divákům poodhalí
zákulisí přípravy nově se rodícího představení
Na prknech…
Vstup zdarma
23. 11. – 17:00 a 20:00
BESÍDKA DIVADLA SKLEP
Kabaretní pásmo oblíbeného divadla, které letos slaví 45 let existence. Opět hrajeme 2 představení, ve kterých se na vás budou těšit Milan
Šteindler, David Vávra, Jiří Fero Burda, František Váša, Jana Hanáková, Tereza Kučerová,
Lenka Vychodilová, David Noll a další.
Vstupné 350, 300, 250 a 200 Kč
29. 11. – 19:00 / Hudební sál
Michaela Doleželová a Roman Vencl:
KDYŽ SE ZHASNE – Divadlo Do Houslí
Když se zhasne nabízí nepřetržitou zábavu
a rozhodně patří k tomu nejlepšímu, co je
v současné české komediální dramatice k vidění. Vstupné 200 Kč

PRO DĚTI
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

18. 11. – 19:00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Večer příznivců společenského tance. Hudební
režie: Vladimír Koždoň.
Vstupné 99 Kč
21. 11. – 19:00 / Klub Akord
OZVĚNY: Dominika a Sasaband
Cestovatelsko-hudební festival s cestopisnou
projekcí. www.ozvenyostrava.cz
22. 11. – 19:00 / Klub Akord
PAVEL NOVÁK – JE TU STÁLE
Vzpomínkový pořad s Pavlem Novákem mladším, jenž vás provede životem i hudební kariérou svého tatínka Pavla Nováka.
Vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 230 Kč
Senioři (nad 60 let) zdarma – v rámci projektu
AKTIVNÍ SENIOR – omezená kapacita, rezervace předem v pokladně DK Akord: info@dk-akord.cz, tel. 596 762 511.
23. 11. - 17:00 / Červený salónek
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA V PRAXI – Zima
Jedinečná příležitost, jak získat odpověď na
příčiny svých zdravotních problémů. Zaměřeno
na zimní období. Lektor: Mgr. Marian Volanský
- praktik čínské medicíny, instruktor Qi gong
a Tai-chi
Vstupné 90 Kč
Senioři (nad 60 let) zdarma – v rámci projektu
AKTIVNÍ SENIOR – omezená kapacita, rezervace předem v pokladně DK Akord: info@dk-akord.cz, tel. 596 762 511.
27. 11. / náměstí SNP
VÁNOČNÍ STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v poetickém duchu prvního adventního dne slibuje
zážitek pro celou rodinu. Bližší informace na
www.dk-akord.cz. Vstup zdarma
Do 30. 11.
FOTO FEST 2016 – Život v detailu
Výstava nejlepších fotograﬁí přihlášených do
soutěže FOTO FEST.

PRO SENIORY
1. 11. - 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů s cestopisnou přednáškou Martina Bednáře a taneční zábavou –
hraje PETESAX.
Vstup zdarma
8. 11. - 10:00
AKTIVNÍ SENIOR – Estetika stolování
Přednáška Vlasty Gazdové.
Vstup zdarma

PŘIPRAVUJEME
4. 12. – 10:00
MIKULÁŠ A KOUZELNÉ SLŮVKO – soubor Nahodile
Veselý pohádkový příběh s písničkami zakončený nadílkou pro všechny děti.
Autor a režie: Zdeněk Kačor
Vstupné: děti 120 Kč (Mikulášská nadílka
v ceně), dospělí 90 Kč
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6. 12. – 19:00
BÁRA BASIKOVÁ – Vánoční koncert
Komponovaný večer, ve kterém zazpívá naše
přední zpěvačka sólově, za doprovodu zpěváčků z Dětského sborového studia Ostrava-Jih
i rockové kapely.
Vstupné 370, 300 a 250 Kč
8. 12. – 19:00
Patrick Barlow:
MESIÁŠ – Divadlo Verze
Celosvětově úspěšná komedie o největším příběhu všech dob, plná montypythonovského
humoru. Divadlo musí šetřit, nejsou peníze na
další herce ani na zvířata, a tak se dva herci pokusí o nemožné - zahrát celý příběh Vánoc ve
dvou. Režie: Thomas Zielinski
Hrají: Igor Chmela, David Prachař, Mariana Prachařová
Vstupné 390, 340. 290 a 150 Kč
15. 12. – 19:00
Donald Churchill:
CHVILKOVÁ SLABOST - Divadlo v Rytířské
Novinka! Brilantní komedie o nečekaných zvratech a odhaleních ve vztahu muže a ženy.
Režie: Petr Hruška
Hrají: David Matásek, Petra Špalková a Sandra
Černodrinská
Vstupné 350, 300, 250 a 150 Kč

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

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
1. 11. od 16.30 do 20.00 hod.
PLSTĚNÉ DEKORACE DO BYTU Jednorázový výtvarný kurz pro dospělé a děti od 10 let
s výrobou originálních dárků. V ceně je zahrnutý veškerý materiál. Nutná rezervace. Vstupné 450 Kč, předprodej KD K-TRIO.
6., 13., 20. 11. v 17.00 hod.
TANEČNÍ VEČERY Živá hudba, pro příznivce
společenského tance se skupinou DOMINO,
vstupné 40 Kč, předprodej KD K-TRIO.
5. 11. od 9.00 do 14.00 hod.
REIKY II. STUPEŇ Jemná metoda přirozeného
léčení, pokračovací seminář, vede terapeutka
a mistr Reiki Zuzana Galuszková. Nutná rezervace. Vstupné 750 Kč, předprodej KD K-TRIO.
7. 11. v 18.00 hod.
ISLAND Cestopisná přednáška spojená s výstavou fotograﬁí - Kamil Übelauer.
11. 11. v 18.00 hod.
PODZIMNÍ OZVĚNY – Kirgistan, Venezuela,
stereoskopické 3D projekce, Lístek – koncert
trampské skupiny. Předprodej a informace na
www.ozvěnyostrava.cz
12. 11. od 9.00 do 17.00 hod.
ASTROLOGIE – tajemství momentu našeho narození. Chcete zjistit, jak ovlivňují planety náš
život a proč je pro astrologii důležitý okamžik
a místo narození? Získáte vypracovaný osobní
horoskop. Přednáší Mgr. Anna Kudelová. Nutná
rezervace. Vstupné 750 Kč, předprodej KD K-TRIO.
14. 11. v 17.30 hod.
PARTNERSKÁ KOMUNIKACE Beseda s rodinným terapeutem Drahoslavem Červenkou.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.
14. 11. v 18.00 hod.
STOPEM PO JIHOVÝCHODNÍ ASII – Přijďte si
poslechnout Lukášovo vyprávění naplněné
čerstvými zážitky z cesty spojené s promítáním v kině LUNA. Na svoji třetí velkou cestu
se dvacetiletý Lukáš Matějček vydal do jihovýchodní Asie. Za tři měsíce urazil, převážně

Hlasujte do 6. 11.

DIÁŘ

stopem, vzdálenost téměř pět tisíc kilometrů.
Měl tak možnost důkladně prozkoumat celý
Vietnam, Kambodžu a část Thajska. Vstupné
165 Kč, předprodej KD K-TRIO, kino LUNA, OIS.

v jejich životě. Děti jsou zapojeny do děje pohádky, která je plná písniček a veselých příhod,
vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO, kino
LUNA, OIS.

16. 11. od 9.30 do 14.30 hod.
O LÉČENÍ I ZRÁNÍ LIDÍ A PŘEDÁVÁNÍ I ODEBÍRÁNÍ ŽIVOTNÍ SÍLY Přednáší Ing. Miroslav
Hrabica - autor knih o zdraví a lidském hledání,
který také dobrým slovem, radami i laskavýma
rukama pomáhá nemocným ke zdraví a lepšímu
životu. Vstupné 80 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 Červeňovám tel.: 596 721 488,
731 472 996

25. a 26. 11. od 10.00 do 18.00 hod.
FESTIVAL PATCHWORKU Prodejní výstava, na
které autorky z celé České republiky vystaví nádherné ručně zpracované textilní deky, přehozy
i milé drobnosti, potěší nejen nádhernou výstavou, tvořivou atmosférou, ale i možností nakoupit dárky pro sebe nebo své blízké. Pro ty, kteří
chtějí vyzkoušet vlastní šikovnost, jsou připravené tvůrčí dílny i odborné kurzy. Pro nadšence této techniky je připraven prodej speciálních
pomůcek a látek i ukázky volného quiltování
a vyšívání na strojích značky Brother. Přihlášky
na tvůrčí kurzy na www.kzoj.cz. Vstupné 50 Kč,
žáci a studenti 25 Kč, předprodej KD K-TRIO.
28. 11. v 17.30 hod.
ŽIJME V SOULADU S PŘÍRODOU Vliv potravin na zdraví člověka, potravinová intolerance,
kontaminační vlivy, přednáší Radmila Odstrčilíková.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO
30. 11. v 19.00 hod.
PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA Koncert,
který mapuje období od zpěvákova průlomu,
vzniku ostravského stylu, kdy se ostravština
díky jeho písničkám stala v tehdejším Československu třetím úředním jazykem, až do
současnosti. Vstupné 180 Kč, předprodej KD
K-TRIO, OIS

WELLNESS & FITNESS
26. 11.
CVIČÍME PRO RADOST, mimořádná sobotní
nabídka pohybových aktivit, 9.00 Hatha yoga,
10.30 Jóga, 12.00 Body work, 13.30 Superkalanetika, 15.00 SM systém, 16.30 Relaxace pohybem. Vstupné 60 Kč, jeden vstup, předprodej
KD K-TRIO.

stejnojmenné knihy. Vstupné 120 Kč, předprodej
KD K-TRIO, OIS a v den akce od 17.30 na místě.
10. 11. v 19.00 hod.
NĚŽNÁ NOC - BLANKA ŠRŮMOVÁ & JAN
SAHARA HEDL Koncert k novému CD Neměj
strach. Písničky, skupina i album, to všechno
vzniklo vlastně náhodou díky osobnímu setkání rockového písničkáře Jana Sahary Hedla se zpěvačkou Blankou Šrůmovou. Vstupné
160 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS a v den
akce na místě od 18.30 hodin.
12. 11. v 17.00 hod.
JIŘÍ ERLEBACH Koncert - magické housle
s panovou ﬂétnou. Nenechte si ujít vystoupení houslového virtuosa, zpěváka a baviče
JIŘÍHO ERLEBACHA, který se svými humorně
laděnými show baví na zaoceánských lodích
publikum po celém světě! Díky jeho všestrannosti uslyšíte v dokonalém provedení mnoho
různých hudebních stylů a budete okouzleni
i panovou ﬂétnou. Vstupné 120 Kč, předprodej
KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 16.30.

Od 7. 11.
ISLAND výstava fotograﬁí Kamil Übelauer

17. 11. v 19.00 hod.
DIRTY DEEP Victor Sbrovazzor – kytary, zpěv,
foukací harmonika, Adam Lanfrey – baskytara, Geoffroy Sourp – bicí. Francouzský soubor
ze Štrasburku Dirty Deep hraje chytlavé heavy
blues ovlivněné folkem i rockem. Původně jednočlenný projekt (Viktor S. jako Dirty Deep)
vznikl v roce 2010. Od té doby cestuje po turné
celou Evropou, aby šířil svou hudební víru. Svou
muziku vnímá jako životní styl. Výsledkem je velmi autentická, neopakovatelná, výbušná bluesová show. Vstupné 160 Kč, předprodej KD K-TRIO,
OIS a v den akce na místě od 18.30 hodin

RESTAURACE K-TRIO
PLENÉR BUMBÁLKA 2016 – malba, práce studentů Střední škola uměleckých řemesel s. r. o.
Od 3. 11. OBRAZY - STANISLAV HOLÍNKA

26. 11. v 17.00 hod.
ADVENTNÍ KONCERT, vstupné 120 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě
od 16.30 hodin

KOMORNÍ KLUB

KINO LUNA

VÝSTAVY
GALERIE K-TRIO
MODRÝ GÁNDHÍ - AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o.

DĚTEM
2. 11. v 16.00 hod.
BROUČKIÁDA Průvod světýlek, příprava
broučků na zimní spánek, ohňová show. Pěší
zóna u KD K-TRIO, vstup zdarma.
13. 11. v 10.00 hod.
O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLATECH Pohádka pro
nejmenší v kině LUNA. Divadelní představení
tety Chechtalíny. Příběh, který děti nejenom
pobaví, ale i naučí zvládat nebezpečné situace

Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka

Kino LUNA, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh

3. 11. v 18.00 hod.
POSTEL, HOSPODA, KOSTEL Zbigniew Czendlik - pohodový, zábavný kněz. POSTEL, HOSPODA, KOSTEL je vyprávění příběhů ze života
osobního, kněžského i jiného… podané humorem jemu vlastním. Beseda s autogramiádou

1. 11. v 15.30 hod.
KUBO A KOUZELNÝ MEČ (Kubo and the Two
Strings, USA 2016)
Animovaný / fantasy / rodinný, české znění,
101 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

INZERCE

KANCELÁŘ
INSOLVENČNÍ
SPRÁVKYNĚ

domácí
vánoční
cukroví

3RVN\WXMHPH
NRPSOH[QtVOXåE\
YRERUX
QHPRYLWRVWt

nabízí
zpracování insolvenčních
návrhů na povolení oddlužení
(osobní bankrot)

í výro b a zákus ků, do rtů a jiných do brůt
B o hatá vlastn
ek

Ing. Soňa Krčová, MBA
insolvenční správkyně

SC-362260/01

mail: oddluzeni3@seznam.cz
www.pomocoddluzit.cz

KONTAKT NA INZERCI
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

na www.spolecnetvorimejih.cz

Neváhejte nás kontaktovat,
rádi Vám odpovíme!
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SC-362287/01

Těšíme se na Vás v Zábřehu

Ul. Výškovická 3085 (v přízemí bývalé Delvity). Otevřeno denně.
Naši druhou cukrárnu U Duhy najdete v Porubě, v OC Duha
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www.ovajih.cz

SC-362259/01

Cukrárna U Zámku

DIÁŘ

1. – 2. 11. v 17.45 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (ČR 2016)
Komedie / romantický, r. Tomáš Hoffman,
od 12 let, 97 minut. Vstupné 120 Kč.
1. – 2. 11. ve 20.00 hod.
JACK REACHER: NEVRACEJ SE (Jack Reacher:
Never Go Back, USA 2016)
Akční / krimi / drama / mysteriózní, české titulky, od 12 let, 115 minut. Vstupné 120 Kč.
2. 11. v 16.00 hod.
Mercredi français – FRANCIE (Les habitants,
Francie 2016)
Dokument, české titulky, přístupný, 84 minut,
Vstupné 90 Kč.
3. – 9. 11. v 15.30 hod.
TROLLOVÉ /2D/ (Trolls, USA 2016)
Animovaný / dobrodružný / rodinný / fantasy,
české znění, 92 minut. Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč.
3. – 8. 11. (mimo 7. 11.) v 17.45 hod.
OSTRAVAK OSTRAVSKI (ČR 2016)
Komedie, r. David Kočár, od 12 let, 90 minut.
Vstupné 100 Kč.
3. – 6. 11. ve 20.00 hod.
DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE (The 9th Life
of Louis Drax, USA / Kan. / VB 2016)
Thriller, české titulky, od 12 let, 108 minut.
Vstupné 100 Kč.
6. 11. v 10.00 hod.
POHÁDKOVÉ PÁSMO PRO NEJMENŠÍ (ČR)
Filmové pásmo 69 minut. Vstupné 30 Kč
Bubla Fráček – Strašidýlko v zahrádce. Pět
draků vodáků – Jak se stal Horymír plavčíkem.
Pohádky o mašinkách – O zvědavé mašince.
O zvířátkách pana Krbce – Povodeň. Bob a Bobek – Ve vzduchu. Divoké sny Maxipsa Fíka –
O vynálezech, O žních. Jája a Pája – Jak plnili
jarní přání. Štaﬂík a Špagetka – Správný tón.
7. 11. v 17.45 hod.
SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON (SULLY,
USA 2016)
Životopisný / drama, české titulky, od 12 let,
96 minut. Vstupné 60 Kč.
7. – 9. 11. ve 20.00 hod.
INFERNO (Inferno, USA 2016)
Mysteriózní / thriller, české titulky, od 12 let,
122 minut. Vstupné 120 Kč.
9. 11. v 10.00 hod. – PROMÍTÁNÍ MATEŘSKÝM
ŠKOLÁM
bližší info - kino.luna@kzoj.cz
9. 11. v 17.45 hod.
Mercredi français – MONSIEUR CHOCOLAT
(Chocolat, Francie 2016)
Drama, české titulky, od 12 let, 110 minut,
Vstupné 80 Kč.
10. – 13. 11. v 15.30 hod.
LICHOŽROUTI /2D/ (ČR / SR 2016)
Animovaný / rodinný, 83 minut. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč.
10. – 13. 11. v 17.45 hod.
DOCTOR STRANGE /2D/ ( Doctor Strange,
USA 2016)
Akční / dobrodružný / fantasy, české titulky, od
12 let, 115 minut. Vstupné 120 Kč.

Matějček vydal do jihovýchodní Asie. Byla to
zatím jeho nejtěžší cesta, která ho navždy změnila. Cestopisná projekce. Vstupné 165 Kč

USA / VB 2016)
Dobrodružný / rodinný / fantasy, české titulky.
Vstupné 130 Kč.

15. – 16. 11. v 15.30 hod.
HLEDÁ SE DORY /2D/ (Finding Dory, USA 2016)
Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný, české znění, přístupný. Vstupné 90 Kč.

29. – 30. 11. v 15.30 hod.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ /2D/ (The Secret Life
of Pets, USA 2016)
Animovaný / komedie / rodinný, české znění,
přístupný. Vstupné 90 Kč.

15. 11. v 17.30 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 90 Kč.
15. – 16. 11. ve 20.00 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (ČR 2016)
Komedie / romantický, r. Tomáš Hoffman,
od 12 let, 97 minut. Vstupné 110 Kč.
16. 11. v 17.45 hod.
Mercredi français – JE TO JEN KONEC SVĚTA
(Juste la ﬁn du monde, Francie / Kan. 2016)
Drama, české titulky, od 12 let, 95 minut. Vstupné 80 Kč.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
POBOČKA Dr. MARTÍNKA

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

17. – 20. 11. ve 14.30 hod.
POJAR DĚTEM ( ČR 2016)
Nejnovější ﬁlmové pásmo složené z pěti animovaných ﬁlmů Břetislava Pojara pro děti od
4–7 let. Psí historie, Hiroshi, O princezně, která
se nesmála, Vánoční balada, Narcoblues. České
znění, 79 minut. Jednotné vstupné 80 Kč.

7. 11. - 3. 12. během půjčování
TAJEMSTVÍ Z KRABIČKY - soutěž; velká podzimní soutěž pro všechny dětské čtenáře

17. 11. 2016 v 00:01 PŮLNOČNÍ PREMIÉRA !
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT /2D/
(Fantastic Beasts and Where to Find Them,
USA / VB 2016)
Dobrodružný / rodinný / fantasy, české titulky,
135 min. Vstupné 130 Kč.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

17. – 23. 11. v 19.30 hod.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT /2D/
(Fantastic Beasts and Where to Find Them,
USA / VB 2016)
Dobrodružný / rodinný / fantasy, české titulky.
Vstupné 130 Kč.

26. 11. 9.00
STATEČNÁ LVÍČATA - beseda se spisovatelkou
Lenkou Rožnovskou u příležitosti Dne pro dětskou knihu; v rámci knihovnického klubu Martínek pro děti předškolního věku a jejich rodiče

21. 11. v 17.00 hod.
THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK – THE
TOURING YEARS (Velká Británie / USA 2016)
Hudební dokument, r. Ron Howard, české titulky, přístupný, 100 minut. Vstupné 60 Kč.

29. dubna 33, 700 30 Ostrava–Výškovice,
599 522 350, vyskovice@kmo.cz

22. 11. v 17.00 hod.
POHÁDKY PRO EMU (ČR 2016)
Komedie / romantický, r. Rudolf Havlík, přístupný, 110 minut. Vstupné 120 Kč
23. 11. v 17.00 hod.
Mercredi français – KRÁSNÉ DNY V ARANJUEZ /3D/
(Les beaux jours d´Aranjuez, Francie / Něm. /
Portugalsko 2016)
Drama, r. Wim Wenders, od 12 let, 97 minut.
Vstupné 130 Kč.
24. – 27. 11. v 17.30 hod.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT /2D/
(Fantastic Beasts and Where to Find Them,
USA / VB 2016)
Dobrodružný / rodinný / fantasy, české znění.
Vstupné 130 Kč.
24. – 27. 11. ve 20.15 hod.
NOČNÍ ZVÍŘATA (Nocturnal Animals, USA 2016)
Thriller / drama, české titulky, od 15 let, 115 minut. Vstupné 110 Kč.

10. – 13. 11. ve 20.00 hod.
HACKSAW
RIDGE:
ZROZENÍ
HRDINY
(Hacksaw Ridge, USA / Austrálie 2016)
Drama / válečný, české titulky, r. Mel Gibson, od
12 let. Vstupné 110 Kč.

26. – 27. 11. v 15.00 hod.
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ /2D/ (Ice
Age 5, USA 2016)
Animovaná komedie, české znění, přístupný,
95 minut. Vstupné 90 Kč.

13. 11. v 10.00 hod.
O STATEČNÝCH KŮZLATECH
Divadelní představení Tety Chechtalíny pro
děti. Vstupné 50 Kč.

28. – 29. 11. v 17.30 hod.
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU (ČR 2016)
Komedie / romantický, r. Tomáš Hoffman,
od 12 let, 97 minut. Vstupné 110 Kč, v pondělí
28. 11. vstupné 60 Kč.

14. 11. v 18.00 hod.
STOPEM PO JIHOVÝCHODNÍ ASII
Na svoji velkou třetí cestu se dvacetiletý Lukáš

30. 11. v 17.30 hod.
Mercredi français – LÍNÁ ZÁTOKA (Ma loute,
Francie 2016)
Komedie, české titulky, od 12 let, 122 minut.
Vstupné 80 Kč.

28. – 30. 11. ve 20.00 hod.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT /2D/
(Fantastic Beasts and Where to Find Them,
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12. 11. 9.00 - 11.30
SVATOMARTINSKÉ LUCERNY - výtvarná dílna;
výroba lucerničky pro podzimní večery

26. 11. během půjčování
NEJLEPŠÍ KNIHY DĚTEM - tematická výstavka
oceněných dětských knih
PRO RADOST… - prodej vyřazených knih

VÝŠKOVICE

celý měsíc
GALERIE U LESA
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ DIVADLA KOMORNÍ
SCÉNA ARÉNA OSTRAVA - fotograﬁe z repertoáru ostravského divadla
3. 11. 15.00 - 17.00
V DUCHU DUCHŮ - tvůrčí dílna pro děti; výroba papírových duchů
4. 11. 18.00 - 22.00
BOJÍTE SE RÁDI? - večer plný tajemných překvapení; čtení strašidelných příběhů, dlabání
dýní a noční půjčování; pro děti i dospělé
10. 11. 16.00
HÁDÁNÍ OSOBNOSTI - zábavné soutěžní odpoledne pro teenagery v rámci Teenclubu Gaučárna
22. 11. 16.30
VÝŠKOVICE V DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍCH: OD
ZEMĚDĚLSKÉ OBCE K PANELOVÉMU SÍDLIŠTI
- projekce historických snímků a ukázka dobových materiálů. Prezentace mapující vývoj starých i nových Výškovic od počátku 20. století po
současnost; fotograﬁe promítne Bc. Petr Přendík
24. 11. 15.00 - 17.00
BOWLINGOVÝ TURNAJ - soutěž dětí v bowlingu

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
26. 11. během půjčování
VÁNOCE V KNÍŽKÁCH - tematická výstavka
knih
ADVENTNÍ BAZÁREK - výprodej knih vyřazených z fondu knihovny
VÍTĚZOVÉ LOVCŮ PEREL - vyhodnocení nejaktivnějších čtenářů dětských knih v rámci celoročního projektu Lovci perel

Hlasujte do 6. 11.

DIÁŘ

KOMETA BRNO utkání hokejové extraligy

ZÁVODNÍ

Závodní 47, 700 30 Ostrava–Hrabůvka,
599 522 308, zavodni@kmo.cz
4. 11. 16.00 - 18.00
PŘED BRANOU A ZA BRANOU - další setkání
Klubu přátel historie a literatury; tentokrát zveme na komentovanou prohlídku vítkovického
hřbitova a zaniklého hřbitova v Ostravě-Hrabůvce, provázet nás bude Bc. Petr Přendík
14. 11. 14.00 - 17.00
STRAŠIDLÁCI - výtvarná dílna; tvorba strašidýlek z různých materiálů
celý měsíc během půjčování
JÁ SE DUCHŮ NEBOJÍM - soutěžní test

GURŤJEVOVA

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava–Zábřeh, 599 522 321,
gurtjevova@kmo.cz
21. 11. - 29. 11. během půjčování
HVĚZDIČKA Z JABLÍČKA - adventní soutěž
a výtvarná dílna
celý měsíc během půjčování
NEKUP TO!!! - prodej vyřazených knih a časopisů

12. 11. ve 20,00 BRIT FLOYD - SPACE AND
TIME CONTINUUM WORLD TOUR 2016
nesmrtelná hudba PINK FLOYD rozezní v OSTRAVAR ARÉNĚ
15. 11. v 17,00 HC VÍTKOVICE RIDERA – HC
VERVA LITVÍNOV utkání hokejové extraligy
20. 11. v 15,30 HC VÍTKOVICE RIDERA – BÍLÍ
TYGŘI LIBEREC
utkání hokejové extraligy
27. 11. v 15,30 HC VÍTKOVICE RIDERA – HC
OLOMOUC
utkání hokejové extraligy
30. 11. v 19,00 KINGS ON ICE
- SHOW Jevgenije Pljuščenka na jediném vystoupení v České republice Jevgenij Pljuščenko, Edvin Marton, Adelina Sotniková, Florent
Amodio, Tomáš Verner, Brian Joubert a další

Městský stadion
5. 11. v 14,00 MFK VÍTKOVICE - FC SELLIER
VLAŠIM
utkání fotbalové národní ligy

25. 11. Adventní tvořivá dílna a hernička pro
děti od 1,5 let, info: p. Řehořová

POBOČKA V ZÁLOMU 1,

Ostrava – Pískové doly, tel. 724 034 750
8. 11. Martinovy lucerny – výroba netradičních
lampionů, od 16-18h, cena 20 Kč/os.
26. 11. Paforta – taneční soutěžní přehlídka,
info: p. Červená

POBOČKA DUBINA,

tel. 727 856 841
5. – 6. 11. Turnaj v Dračím doupěti, info: p. Volek
19. 11. Keramická tvůrčí dílna

SPORTOVNÍ CENTRUM
DUBINA
Horní 287/81, Ostrava – Dubina,
tel.: 721 177 300, www.scdubina.cz
4. 11. 20:00
Futsal - Baník Ostrava (2. liga futsalu)
5. 11. 8:00 – 13:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (elévové Draci)

CHARITA OSTRAVA
CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL

12. 11. v 17,00 FC BANÍK OSTRAVA – SK
SIGMA OLOMOUC
utkání fotbalové národní ligy

5. 11. 13:30 – 20:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (mladší žákyně)

Čujkovova 40a, Ostrava–Zábřeh,
tel.: 737 610 758, www.ostrava.charita.cz

19. 11. v 13,30 MFK VÍTKOVICE – SK DYNAMO
Č. BUDĚJOVICE
utkání fotbalové národní ligy

6. 11. 8:00 – 19:00
Crossminton – SKMaKaKo (4. mistrovství ČR
v Crossmintonu 2016)

Atletická hala

12. 11. 8:00 – 20:00
Fotbal – MFK Vítkovice (Vítek Cup 2016 – kategorie mladší a starší přípravka)

10. 11. v 15,00 hod.
Beseda s Prof. MUDr. Janem Pirkem, CSc.: „srdíčko…“
11. 11. v 11,00 hod
Jistebník: výlov rybníka Bezruč
Sraz na nádraží Ostrava – Vítkovice v 11,00 hod.
15. 11. v 17,00 hod.
Mojmír Klimek „Ohlédnutí“: vernisáž fotograﬁí
23. 11. ve 14,00 hod.
Kavárna pro pamětníky: připomínka 17. listopadu 1939 s promítáním dokumentárního ﬁlmu
25. 11. v 10,00 hod.
Galerie Chagall: výstava Česká krajina.
Sraz na zastávce tramvaje Kotva.
29. 11. v 16,00 hod.
Odpoledne s písničkou: Písničky s klávesami
a saxofonem. Hraje Pete-Sax.

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

OSTRAVAR ARÉNA
5. 11. v 13,30 a 19,30 DĚTI RÁJE TOUR 2016
9. 11. v 17,00 HC VÍTKOVICE RIDERA – HC

5. 11. v 9,00 KARATE GRAND PRIX OSTRAVA
2016

Připravujeme:
11. 12. 2016 GOSPELOVÉ VÁNOCE 2016
16,00 a 20,30 hod. DANTON WHITLEY &
MOSAIC SOUND (USA) Ostrava – Katedrála
Božského Spasitele Danton Whitley & Mosaic
Sound přijede v prosinci do České republiky
vůbec poprvé a naváže tak na dlouholetou tradici gospelových koncertů pořádaných společností VÍTKOVICE ARÉNA, která pravidelně již
od roku 2003 ostravským návštěvníkům přiváží nejlepší americké gospelové soubory.

13. 11. 8:00 – 14:00
Florbal - 1. SC Tempish Vítkovice (starší žáci A)
17. 11. 15:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga
žen)
17. 11. 18:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga
mužů)
18. 11. 20:00
Futsal - Baník Ostrava (2. liga futsalu)
19. 11. – 20. 11. 08:00 – 19:00
Fotbal – Akademie FC Baník Ostrava (Memoriál Hadamczika 2016 kategorie U12 )

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
OSTRAVA–ZÁBŘEH, P.O.

26. 11. 8:00 – 20:00
Fotbal - MFK Vítkovice (O pohár města Ostravy 2016 kategorie U13)

Gurťjevova 8, Ostrava–Zábřeh
www.svczabreh.cz
5. 11. Ostravské sportovní ligy - ﬂorbal, info:
p. Nováček
6. 11. Ostravské sportovní ligy - aerobic, info:
p. Nováček
12. 11. Ostravské sportovní ligy – fotbal, info:
p. Bajgarová

27. 11. 8:00 – 13:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (elévové Aligátoři)
27. 11. 15:00
Florbal - 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga žen)
29. 11. 18:00
Florbal – 1. SC Tempish Vítkovice (extraliga žen)

INZERCE

Ostrava Mar. Hory (naproti Futurum Ostrava)
Novinářská 3, (areál tiskárny)

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
602 838 763

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

na www.spolecnetvorimejih.cz

www.vodar.cz
PRÁC
CE PRO
OVÁD
DÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Belgické koberce 3m/3,66m/4m/5m šíře
Zátěžové koberce, čistící zóny, kusové koberce,
běhouny, obšívání
SC-362261/01

KVALITA - DOBRÉ CENY
PO CELÝ ROK!!!
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Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

www.ovajih.cz

SC-351765/09

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

SC-361869/03

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

ŠKOLY

PRVNÍ
IMATRIKULACE
NA AHOL

Nejenom pro prvňáčky byl první školní den velkým zážitkem, podobné pocity
prožívali v pátek 7. října i studenti AHOL
– Vyšší odborné školy, jediné ,,vošky“
v městském obvodu Ostrava–Jih.
Své studium zahajovali imatrikulací
v přítomnosti starosty Martina Bednáře,
předsedy Sdružení pro rozvoj MSK Radúze Máchy a pedagogů školy v krásných
prostorách Komorního klubu v Ostravě-Hrabůvce. „Věřím, že vám náš obvod poskytne zázemí a podmínky pro úspěšné
studium a po absolutoriu najdete uplatnění v dalším životě,“ přivítal studenty
starosta Martin Bednář.
Imatrikulační slib svým podpisem stvrdilo přes padesát studentů oborů Cestovní ruch, management lidských zdrojů,
mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství a informační technologie.
Mgr. Pavla Sztulová

MARATÓN MÍRU
V KOŠICÍCH

Žáci tří základních škol našeho obvodu (ZŠ a MŠ Volgogradská, ZŠ a MŠ
A. Kučery a ZŠ Klegova) se letos opětovně zúčastnili Mezinárodního maratonu
míru v Košicích. V neděli 2. října vyběhli
na trať Minimaratonu dlouhou 4,2km.
Slavnostní atmosféru sportovní akce doplnil výlet na Chopok a návštěva farmy
Krajinka.
Mgr. Jaroslav Giecek

OSTRAVSKÉ UČITELKY SI
V ITÁLII VYZPÍVALY ZLATO
Pěvecké sdružení ostravských učitelek
(PSOU), které sídlí v našem městském
obvodě, získalo koncem září na mezinárodním soutěžním festivalu pěveckých
sborů Isola del Sole 2016 v severoitalském městečku Grado dvě zlaté medaile.
Sdružení si vyzpívalo vítězství v kategorii
ženské sbory a v kategorii sakrální hudba.
„V silné konkurenci 29 špičkových
sborů z celého světa zaujal ostravský
sbor krásným zvukem a náročným repertoárem,“ říká sbormistr Jurij Galatenko.
„Posluchači byli uchváceni především
provedením skladeb českých autorů,
mezi nimiž se objevily také skladby ostravských rodáků,“ dodává sbormistr. Náročný soutěžní program tvořily skladby
Giovanniho Pierluigi da Palestriny, Petra
Ebena, Jiřího Pospíšila, Otmara Máchy,
Romualda Twardowského a Jana Nováka.

Ženský sbor z jihu Ostravy zvítězil v září
na jihu Evropy. Soutěž probíhala v prostorách nádherné historické baziliky
v centru přímořského města Grado.
Ženský pěvecký sbor ostravských učitelek má více než 60letou tradici (vznikl
v roce 1955) a pod taktovkou Jurije Galatenka, sbormistra opery Národního divadla moravskoslezského, zpívá od roku
2003. Sbor se za tu dobu úspěšně zúčastnil řady festivalů doma i v zahraničí
a vydal několik CD.
Věra Miklušová

TVŮRČÍ PŮLROK V POHODOVÉ ŠKOLE
Nejen učení, povinnosti a domácí úkoly čekají žáky Pohodové školy v Ostravě-Výškovicích, zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí se speciﬁckými poruchami učení a chování.
V listopadu žáci se svými pedagogy rozsvítí lampiony a vydají se do průvodu v okolí
školy. V prosinci do školy zavítají děti z mateřinek a společně se žáky budou tvořit vánoční
výrobky a ozdoby. Na začátek nového kalendářního roku, 5. ledna 2017, základní škola
připravila den otevřených dveří. Zájemci mohou navštívit nejen prostory školy, ale také
nahlédnout do vyučování.
Mgr. Barbora Ševčíková

NA NÁVŠTĚVĚ U POLSKÝCH SOUSEDŮ
Na začátku školního roku navštívili
učitelé ZŠ Březinova 52 v Ostravě-Zábřehu polské město Lyski. Vřelé přijetí, prohlídka partnerského místního gymnázia
(Gimnazjum w Lyskach) a rekreačního
střediska AQUABRAX - Szymocice, milé
přivítání pana starosty, účast na rockovém koncertu, ale také prohlídka Ratiboře
a jeho krásných historických míst všechny
obohatilo o mnoho nezapomenutelných
zážitků.
Na druhou návštěvu koncem září se
pedagogové vydali již s žáky osmých
a devátých tříd. Ve sportovním centru AQUABRAX – Szymocice byl pro ně
připraven pestrý program. Žáci chystali
jídlo podle polského receptu, společně
stolovali, malovali a své sportovní nadšení mohli ukázat ve volejbalu, basketbalu
i fotbalu. Závěrečný táborák byl spojený
s veselými hrami i tancem. Přes počáteční
ostych z jazykové bariéry se všechny děti
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skvěle dorozuměly a našly si mnoho nových kamarádů.
Návštěva partnerské školy a další připravované akce spadají do projektu EU „Víc než zdravá výživa“
CZ.1114120/0.0/16_013/0000220, který
je spoluﬁnancován z prostředků fondu
mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu
Silesia v rámci programu INTERREG V-A
Česká republika. Nejbližší pokračování
společného programu v rámci projektu
proběhne tentokrát v Ostravě.
Mgr. Zdeňka Mikesková

Hlasujte do 6. 11.

ZOOM

KŘÍŽOVKA

V tomto čísle jsme pro vás opět připravili tajenku skrývající druhé slovo z názvu sportovní události. Pět nejrychleji zaslaných e-mailů se
správnou tajenkou a pět prvních dopisů odměníme dárkovými balíčky a lístky do kina Luna. Tajenku zašlete na e-mail: soutez@ovajih.cz
nebo s označením TAJENKA na Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Jih.
INZERCE

opravy turbodmychadel osobních
a dodávkových vozidel

Slavnostní premiéra ﬁlmu OSTRAVAK OSTRAVSKI proběhla
11. 10. v kině Luna, které je 3. nejnavštěvovanějším jednosálovým kinem v ČR.

SC-362276/01

Petr Bulava
Lichnov u Krnova 10
Mobil 602 589 153
www.turbo-repas.cz
e-mail: turbo-repas@seznam.cz
GPS: 50°1´19,783“N,17°39´12,791“E

INZERCE

VZORKOVÁ PRODEJNA OSTRAVA
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www.ovajih.cz

ZOOM

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2016, ZÁMEK ZÁBŘEH

V úterý 27. 10. byly Svatováclavské slavnosti zahájeny průvodem v čele s patronem české země knížetem Václavem s družinou.
28. říjen, Den české státnosti, je zároveň dnem českého piva a svátkem všech, kteří mají pivo rádi.

Ondřej Hejma byl jeden z hlavních tahounů prvního slavnostního dne. Se svou novou kapelou přilákal spoustu nadšenců.

Degustační část zpestřil bohatý doprovodný program.

Slavnosti zahájila místostarostka Věra Válková společně se svatým Václavem a oba popřáli návštěvníkům krásnou zábavu.
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