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SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI PIVA 27.–28. ZÁŘÍ 2017
ŽÁDEJTE O ÚČELOVÉ DOTACE NA ROK 2018
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AKTUALITY

V měsíci říjnu
se uskuteční tradiční
akce s názvem
SADY MLADÝCH
Chcete nechat vysadit svému
dítěti či vnoučeti památný strom?
Kontaktujte nás a vyberte si ze tří
druhů, které lze zasadit. Vybírat
můžete z dubu letního, třešeň
ptačí či buku lesního. Nyní je
přihlášeno 25 zájemců a výsadba
opět proběhne v Bělském lese.
Za strom zaplatí žadatel 800 Kč
a mimo něj dostane také pamětní
list a sloupek s cedulkou s informacemi.

Kontakt
Hlásit se můžete do 30. 9. 2017
na telefonu 599 430 344
nebo na e-mailu
petra.roupova@ovajih.cz.

Farmařské trhy pod taktovku Slezského rynku!
Spolek českých výrobců a zemědělců ve spolupráci s městským
obvodem Ostrava-Jih pořádá předváděcí a prodejní akci českých
a regionálních farmářských potravinářských výrobků, produktů,
výpěstků a služeb. Současně bude
prezentována lidová tvořivost
včetně regionálních zvyků a zvláštností. Probíhat bude doprovodný
kulturní program pro celou rodinu.
Kromě nabídky řezníků, pekařů, ovoce a zeleniny nechybí
na rynku stánky s uměním perníkářů, cukrářů, včelařů, bylinářů,
kořenářů, hrnčířů a dalších výrobců a řemeslníků. Návštěvníci
ochutnají mléčné výrobky, kozí
nebo ovčí sýr a jogurty, sezónní
ovoce a zeleninu nebo zabijačkové speciality, např. jitrnice, jelita,
tlačenku a klobásky. Mohou si odnést sazenice zahradních rostlin,
najdou zde i něco ze zahraničí,

především z Polska a Slovenska,
ale i z dalších zemí EU, např. Řecka, Holandska a Bulharska.
Moderátor obohatí rynek o odborný výklad a doprovodný kulturní program.

I na Jihu může vyrůst dětská lanovka!

Kdy a kde

21. 9. 2017 OD 8:00 NA
TRŽNICI NA NÁMĚSTÍ SNP!

Dlouhodobé uzavření pošty
 Česká pošta, s. p., oznamuje všem svým klientům, že její
provozovna pošta OSTRAVA 46, sídlem: Horní 1492/55, 700 46
Ostrava – Hrabůvka, bude z důvodu celkové rekonstrukce
objektu městským obvodem Ostrava-Jih, ve kterém se nachází
pobočka pošty, v termínu od 14. 8. 2017 do 28. 2. 2018 dočasně
uzavřena pro veřejnost.

V městském obvodu Ostrava-Jih
stále častěji slýcháme požadavky
na volnočasové využití. Vedení obvodu tyto potřeby vnímá a budování
sportovišť, míst pro odpočinek či kulturní vyžití patří mezi jednu z priorit.

Celková rekonstrukce celého
objektu probíhá do 31. 12. 2017.
Od 2. 1. 2018 do 28. 2. 2018 probíhá pouze rekonstrukce vnitřních prostor objektu pošty.
Pro zachování obslužnosti dané
lokality v maximálně možné kvalitě
a komfortu oznamujeme zákazníkům, že všechny jejich požadavky
budou vyřízeny na nejbližších poštách, a to konkrétně takto:
Pošta OSTRAVA 5, sídlem:
Dr. Martínka 1406/12, 705 00
Ostrava – Hrabůvka (v blízkosti
Kulturního domu K-TRIO), kontaktní tel. 596 761 405.
Hodiny pro veřejnost: PO–PÁ:
8:00–11:30 hod.; 12:30–18:00
hod., SO: 8:00–10:00 hod.
Daná pošta od 14. 8. 2017 bude
zajišťovat ukládání zásilek (listovních a balíkových) k vyzvednutí
a obsluhovat klienty z ulic: Adamusova, Dr. Martínka, Holasova,
Klegova, Letecká, Na Fojtství, Na
Mýtě, Plavecká, U Prodejny.
Pošta OSTRAVA 30, sídlem:
Bohumíra Četyny 1047/12, 700 30
Ostrava - Bělský Les, kontaktní
tel. 596 713 556.
Hodiny pro veřejnost: PO–PÁ:
8:00–19:00 hod., SO: 8:00–12:00
hod.
Daná pošta od 14. 8. 2017 bude
zajišťovat ukládání zásilek (lis-

Nyní i vy můžete svým hlasováním rozhodnout, kde by bylo
nejlepší místo pro umístění dětské lanové dráhy. Své tipy můžete
zasílat do 20. září na adresu
jizni.listy@ovajih.cz.

Zastupitelstvo bude 7. září ve 13 hodin
Zveme občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se bude konat 7. 9. 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.

Už jste fanouškem našeho
facebookového proﬁlu?
Najdete jej pod názvem Městský obvod Ostrava-Jih!

facebook.com/mob.ovajih
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tovních a balíkových) k vyzvednutí a obsluhovat klienty z ulic:
Moravská, Dvouletky, Edisonova, Hasičská, Heritesova, Horní,
Jubilejní, Mládeže, Moravská,
Odborářská, Provaznická, Slezská, Stavbařů, Šponarova, U Haldy, U Nové školy, Velﬂíkova, Závodní, Zlepšovatelů.
Na poštách Ostrava 30 a Ostrava 5 si občané dle uvedeného
přehledu ulic budou vyzvedávat
uložené poštovní zásilky a poukázané peněžní částky. Na uvedených poštách budou uloženy
poštovní zásilky, k jejichž převzetí budou klienti vyzváni v případě
neúspěšného pokusu o jejich dodání v místě uvedeném v adrese.
Jestliže klientovi ukládání
poštovních zásilek na uvedených
poštách nebude vyhovovat, na
jeho žádost připravíme zásilky
k vyzvednutí na kterékoliv jiné
ukládací poště (např. v blízkosti
vašeho zaměstnaní apod.). Písemná žádost na změnu ukládání
zásilek může být podaná na kterékoliv poště.
Obě pošty, Ostrava 30 i Ostrava 5, budou personálně posíleny tak, aby došlo ke standardní
a kvalitní obsluze každého klienta České pošty, s. p., k jeho maximální spokojenosti.

ÚVODNÍK

O účelové dotace žádejte do 16. října!
Statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih vyhlásil výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků v oblasti školství
a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; sportu; sociální
péče na rok 2018. Zažádat o celkovou částku
3,5 mil Kč mohou právnické nebo fyzické
osoby působící na území obvodu Ostrava–Jih
v oblasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže a prevence kriminality;
sportu; sociální péče; dále právnické a fyzické
osoby poskytující služby v oblasti sociální péče
pro občany Městského obvodu Ostrava-Jih.
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu městského obvodu na rok

Slovo starosty

2018, formulář žádost a její povinné přílohy
jsou k dispozici na internetových stránkách
www.ovajih.cz, sekce Účelové dotace a granty nebo k osobnímu vyzvednutí:
• pro oblast školství a vzdělávání a kultury
v kanceláři č. 109, budova B, 1. patro ÚMOb
Ostrava-Jih,
• pro oblast volného času dětí a mládeže
a prevence kriminality; sportu v kanceláři č.
110, budova B, 1. patro ÚMOb Ostrava-Jih,
• pro oblast sociální péče v kanceláři č. 126,
budova C, přízemí ÚMOb Ostrava-Jih.
Příjem žádostí je od 2. října do 16. října
2017.

Aplikace Ostravy-Jihu pro vaše chytré telefony
Spustili jsme aplikaci s názvem Ostrava-Jih. Aplikace
má ulehčit občanům vyhledávání potřebných informací
o městském obvodu. Najdete
zde základní informace, kontakty, fotogalerii, kontakty
na zaměstnance, informace
o školách, kultuře a volném
Díky aplikaci nemusíte
čase, aktuality o velkoobjemových kontejnerech, bydle- v mobilu zdlouhavě vyhledávat potřebné informace
ní a další.

na webových stránkách, ale
najdete je snadno a rychle přímo v ní. Budeme vám
také zasílat zprávy přímo
na uzamčenou obrazovku
v případě, že se bude jednat
o důležitou informaci.
Aplikaci si můžete zdarma
stáhnout do chytrého telefonu
po zadání klíčových slov „Ostrava-Jih“. Aplikaci podporuje
jak Android tak také IOs.

Martin Bednář
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
od svých sedmi let navštěvuji obchodní centrum na Horní ulici, známé pod názvy Hlubiňák,
Železňák, Merkur. V dětství jsem tam, stejně
jako mnozí z vás, spěchal na zmrzlinu, později
na poštu a za nákupy, v plnoletosti do místního
pubu. V posledních letech to bylo také z důvodů
blízké ubytovny a hlavně – hlavně z důvodu plánované rekonstrukce náměstí. V září začínáme
první fázi, v rámci které opravíme část budovy,
patřící městskému obvodu Ostrava-Jih. Následovat bude zvětšení parkoviště za poliklinikou, výstavba výtahu do 1. patra obchodního
centra. Poté přijde na řadu to hlavní – úprava
celého prostranství a zastřešení části objektu
tak, aby se zde mohly konat akce i za nepříznivého počasí. Každá stavba s sebou přináší dočasné obtíže. V tomto případě nedostupnost
služeb po dobu probíhající rekonstrukce. Více
se dozvíte v článku na straně 4 a 5.
Zároveň směřujeme k důležité události
naší země, která si již v předstihu zaslouží naši pozornost. V říjnu 2018 oslavíme
100 let od vzniku Československa. Rád bych
vás požádal o náměty, jakým způsobem si
tuto událost v příštím roce připomenout.
Své podněty a myšlenky prosím posílejte
e-mailem na adresu 100let@ovajih.cz nebo písemně na adresu úřadu: Horní 3 , Ostrava-Jih.
Závěrem nemohu opomenout současné zářijové akce obvodu. Potkejme se na Svatováclavských slavnostech, Slezském rynku na náměstí SNP nebo Miss Babči. Těším se na vás.
S přáním hezkých zářijových dní

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

599 430 331

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 sociální péče
Odbor strategického rozvoje,
vztahů s veřejností, školství a kultury
Odbor podpory volených orgánů
Oddělení kontroly a interního auditu
Oddělení veřejných zakázek

599 430 268

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

599 430 331
599 430 410
599 430 344
599 430 344
599 430 345
599 430 331
599 430 410
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Ing. Radim Navrátil
Mgr. Radek Drong
Mgr. Andrea Miškaříková
Mgr. Petr Mentlík
Ing. Kateřina Blahová
Mgr. Daniel Jeřábek
Ing. Petr Halfar
Mgr. Soňa Cingrová
Ing. Lubomír Burdík
PhDr. Linda Nováková-Palatá

599 430 469
599 430 293
599 430 420
599 430 268
599 430 260
599 430 211
599 430 207
599 430 243
599 430 382
599 430 450

Ing. Gabriela Tóthová, DiS.
Jana Zjavková
Ing. Bc. Jarmila Capová
Bc. Kateřina Gemrotová

599 430 132
599 430 239
599 430 456
599 430 395

www.ovajih.cz

ROZHOVOR
ROZHOVOR

STO DNŮ PRO ŽELEZŇÁK

Markéta Langrová o dvouleté přípravě investice za víc než
30 milionů korun, o hodinách jednání, harmonii celku, o sto
dnech, za které známý Železňák neuvěřitelně prokoukne.
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ROZHOVOR

Obchodní centrum v Ostravě-Hrabůvce, známé spíše jako Železňák, patří
k jednomu z nejrušnějších míst Jihu. Právě se rozjíždí jeho rekonstrukce.
Rozsáhlá, v několika etapách, náročná a hlavně všemi očekávaná a sledovaná.
„Přípravy do jisté míry smělého projektu vytvořit ze starého Železňáku
moderní objekt a vtisknout mu tvář 21. století jsou u konce. Začínáme!“ říká
koordinátorka celé akce, radní Markéta Langrová, která řídí odbor bytového
a ostatního hospodářství.
Bylo pro vás zajímavé zažít v posledních
měsících rytmus, který není daný klasickou osmihodinovou dobou?
Určitě. Část našich společných kroků
a úspěšného dokončení veškerých příprav,
mám na mysli všechny majitele provozoven,
architekty, projektanty, stavbaře, úředníky
zainteresovaných odborů na radnici a ostatní, se často zvládal díky tomu, že nikdo z nás
si na pracovní dobu nehrál. Strávili jsme
společně mnoho času. Naštěstí vždy vyhrála ﬂexibilita a taky disciplinovanost. Dopředu nás hnala jediná myšlenka – vždy a za
všech okolností brát na zřetel speciﬁka daného místa a vybudovat nový Železňák, který zvýší ve všech směrech hodnotu celého
obvodu. Občanům nabídne komfortnější,
modernější, čistější a bezpečnější místo obchodních příležitostí i zábavy a odpočinku .
Bylo to hodně pestré a adrenalinové období.
Co se bude následujících sto dní dít?
Stavební práce revitalizace části, kterou vlastní městský obvod, začínají 6. září.
Prostory jsou vyklízené. Postupně budou
provedeny nové vnitřní i venkovní rozvody
elektroinstalace, vody,
y odpadů i vytápění
y
objektu. Železňák čeká zateplení obvodového pláště a provedení barevně sjednocené fasády, nových výkladců. Ten výčet
prací a naplánovaných změn je hodně dlouhý. V tuto chvíli asi není potřeba popisovat vše do detailu. Jde nám o to, abychom
dodrželi časovýý harmonogram a hlavně
kvalitu. Železňák byl postaven někdy v sedmdesátých letech minulého století a od té
doby jsme ho prakticky jen užívali s obvyklou údržbou. Bylo opravdu už na čase něco
s jeho stavem udělat.

Dá se za 100 kalendářních dnů to všechno
udělat?
Zhotovitel Bystroň Group a.s. termín
potvrdil ve smlouvě. Samozřejmě se může
cokoli během rekonstrukce přihodit, neporučíme větru ani dešti (smích), ale sto dnů
je reálných. Podle informací bude v objektu
následující týdny velmi rušno. V jeden den
se tam může vystřídat přes sto stavařů a řemeslníků.
Železňák je na několik měsíců vyklízený. Existují nějaká omezení pro nájemce
a pro občany?
Nechceme v žádném případě rušit dosavadní prodejny a služby. Po dokončení
revitalizace najdou občané své oblíbené
obchůdky a provozovny zase na svém místě. Navíc nebudeme zvedat nájemné. Až do
února příštího roku je dočasně uzavřena
zdejší pošta, ale obslužnost této lokality
zajišťují
j
j nejbližší
j
provozovnyy na ulicích Dr.
Martínka a Bohumíra Četyny. Chtěla bych
občanům i nájemcům poděkovat za trpělivost a pochopení celé situace. Věříme, že
rekonstrukce bude probíhat hladce a bez
jakýchkoli prodlev. A pokud jde o dopravu a parkování v této lokalitě, během první
etapy této investice nepočítáme s žádnými
omezeními. To jen pro upřesnění.
Obchodní centrum vlastní kromě městského obvodu ještě další tři subjekty. Jih
opravuje svoji část „účko“, a co bude se
zbývajícími?
Jsem velmi ráda, že se nám podařilo
najít
j společnou řeč s ostatními vlastníky.
y
Opraven bude celý Železňák. Kompletně a postupně - každý ale, jak se říká, po

vlastní ose. Absolutní shoda panuje v respektování studie jednotného vzhledu,
což je velmi důležité. Vzájemná vstřícnost
a korektnost byla
y během přípravných
ý
jednání nevídaná. Šli jsme za svou vizí,
možná trochu bořili zavedená klišé o direktivních snahách úřadu. Dnes víme, že
i ty nejsmělejší představy se mohou povést, pokud máte chuť, odvahu a nebojíte
se spoléhat na zdravý selský rozum.
A mohou se povést, pokud máte peníze.
A taky pokud máte peníze. V rozpočtu
obvodu potřebné ﬁnance na rekonstrukci
našeho majetku jsou.
I na následné dobudování a revitalizaci
prostoru kolem Železňáku?
Příští rok v dubnu chceme zahájit rekonstrukci parkoviště u polikliniky a jeho rozšíření o další stání. Projektovou dokumentaci
už máme hotovou a předpoklad je, že ještě
letos začneme soutěžit zhotovitele. Následovat bude oprava náměstí a srovnání jeho
plochy do jedné roviny. Vyměněna bude
dlažba, náměstí bude částečně zastřešeno,
opatřeno moderním mobiliářem atd. … ale
to se bavíme až o přelomu roku 2018 a 2019.
Čeká nás ještě
j
hromada práce. Teď je na pořadu dne revitalizace Železňáku.
Jak zvládáte dělat více věcí najednou?
Jak to umí většina žen. Je to naše přirozenost. Řeším paralelně více úkolů, ale snažím
se nebýt obětí své práce, nechodit na neproduktivní schůzky. Dělám ráda všechno
přímo, rychle a konstruktivně. Pak zvládne
každý mnoho i naráz současně. Jakékoli zobecňování ale nemám ráda.
Na co se těšíte?
Na první koncert na novém náměstí, na
rozsvícení vánočního stromu a vůni svařáku, na večeři ve zdejší restauraci, na lidi,
kteří budou do „malého města ve městě“
rádi chodit. A taky aby celý prostor trošku
dráždil jejich představivost a hlavou jim po
dokončení revitalizace svištěly superlativy
jako báječné, úchvatné a super místo Jihu.
Před námi je teď prvních 100 dnů rozsáhlé
a náročné rekonstrukce…

NOVÉ SRDCE JIHU
• Otevřený i krytý bezbariérový
prostor plný zeleně
• Bezpečné místo s kamerovým
systémem
• Moderní nákupní centrum a služby
• Kavárna a restaurace
• Relaxace, odpočinek, zábava
• Výborná dopravní dostupnost
a parkování
Investor
městský obvod Ostrava-Jih
Zhotovitel
BYSTROŇ Group a.s.
Architektonická studie
PROJEKTSTUDIO
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Z OBVODU

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 2. května 2017 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017. V pátek 20. října budou volební místnosti otevřeny v době
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. října od 8:00 do 14:00 hodin.
V městském obvodu Ostrava-Jih
je vytvořeno 96 stálých volebních
okrsků. Informace o jednotlivých
volebních okrscích budou zveřejněny na úřední desce zdejšího
úřadu, včetně úřední elektronické
desky. Volební místnost okrsku
č. 11006 byla přemístěna z budovy Církve bratrské na adrese
U Haldy 18, Ostrava-Hrabůvka,
do prostor Vítkovické střední průmyslové školy na adresu Hasičská
1003/49, Ostrava-Hrabůvka.
Právo volit do Parlamentu České republiky má státní občan ČR,
který alespoň ve druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a nenastala u něj překážka ve výkonu
volebního práva.
Voliči, který nebude moci volit
ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá úřad
městského obvodu na jeho žádost
voličský průkaz. Žádost lze podat

Rekonstrukce
autobusové smyčky
Klášterského
V současné době probíhá výběrové řízení na doplnění a úpravu
manipulační plochy stávajících autobusových zastávek Klášterského
a prostoru smyčky pro autobusy
MHD. V plánu je výstavba nového chodníku a zastávky s novými
přístřešky pro cestující, realizace
zázemí pro řidiče, doplnění a úprava přechodů pro chodce na ul. Proskovická v Ostravě–Výškovicích.
Stavba proběhne v šesti etapách z důvodu nutnosti omezení
dopravy v době výstavby.
1. etapa – autobusová zastávka
a nový chodník,
2. etapa – rekonstrukce části
autobusové smyčky a přilehlých
chodníků,
3. etapa – realizace druhé části
smyčky a chodníků,
4. etapa – středové ochranné ostrůvky stávajícího a nového přechodu pro chodce,
5. etapa – zúžení vozovky a výstavba napojení chodníku,
6 etapa – nový povrch vozovky
a trvalé dopravní značení.
Součástí je přeložka a doplnění
veřejného osvětlení, úprava kanalizace, doplnění chrániček kabelů,
kácení tří stromů a nová výsadba
čtyř stromů. Plánovaná doba výstavby je 160 kalendářních dnů.
Předpokládaná cena díla je bezmála 9,5 milionu korun.

ověřeným podpisem voliče, popř.
v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky
nejpozději do 13. října 2017.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat

osobně ode dne vyhlášení voleb až
do 18. října 2017 do 16:00 hodin
na ohlašovně Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3,
Ostrava-Hrabůvka nebo zaslat
v listinné podobě opatřené úředně

ÚMOb Ostrava-Jih, odbor správních činností, ohlašovnu pobytu
(osobně v kanceláři č. 025 A a 026 A,
tel.: 599 430 302 nebo 599 430 354,
nebo písemně na posta@ovajih.cz)
a ve dny voleb přímo okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena.
Oprávnění voliči obdrží hlasovací lístky do schránek nejpozději
3 dny přede dnem voleb, v obálkách
s informací o čísle volebního okrsku
a adrese volební místnosti a s informací o způsobu hlasování. Pokud
se výjimečně stane, že volič lístky
neobdrží do 17. října 2017, může si
celou sadu vyzvednout na ÚMOb
Ostrava-Jih, odboru správních činností, ohlašovně pobytu, kancelář
č. 025 A a 026 A nebo v den voleb
ve volební místnosti.

Opravy uměleckých děl v obvodu Ostrava-Jih

V letošním roce proběhlo:

• zrestaurování kříže z roku 1866 na ulici Starobělská 61,
autor neznámý, fundátor Josef Tománek, restauroval
Ing. Mojmír Zmítko – Kamenictví Zmítko
• zrestaurování kříže z roku 1867 na ulici Zimmlerova 25,
autor neznámý, fundátor Jan Holáň, restauroval
Ing. Mojmír Zmítko – Kamenictví Zmítko
• oprava válečného hrobu „Válečným hrdinům“ na veřejném hřbitově v Ostravě-Zábřeh, opravoval Martin
Widenka, DiS. – Kamenictví Widenka

Do konce roku 2017 proběhne:

• Šest kusů dekorativních stěn s mozaikou v areálu Bělského lesa, autor Pavel Hanzelka, dekorativní stěny bude

restaurovat Ing. Mojmír Zmítko – Kamenictví Zmítko
• socha sv. Floriána včetně podstavce z 27. 10. 1872
(podstavec stojí ve dvorní části ulice Rezkova 12 – na
místě bývalého hasičského hřiště, samotná plastika
stojí vedle hasičské zbrojnice na ulici Dolní 51), po zrekonstruování bude plastika včetně podstavce umístěná
vedle hasičské zbrojnice na ulici Dolní 51, autor neznámý, plastiku včetně podstavce bude restaurovat Ing.
Mojmír Zmítko – Kamenictví Zmítko
• plastika „Matka s dítětem“ z roku 1963-1966 před ZŠ
Volgogradská 6B, autor Jiří Myszak, podstavec plastiky
bude restaurovat Ing. Mojmír Zmítko – Kamenictví
Zmítko, samotnou plastiku bude restaurovat umělkyně
pí Jaroslava Rybová

Požární zbrojnice v novém kabátě
Požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů z Ostravy-Zábřehu září novotou, zatím z venku.
V budoucnu přijdou na řadu i interiéry. Za rekonstrukci budovy
požární zbrojnice zaplatila radnice necelý milion korun. Opravily
se omítky, vznikla nová fasáda
a proběhly zámečnické práce.
Požární zbrojnice potřebuje
ještě nové rozvody elektřiny, ty
původní jsou ještě ze 30. let minulého století. Dále jsou v plánu
interiéry a okolí hasičské zbrojnice. V plánu je také zvelebení hřiště, kde hasiči pořádají akce pro
širokou veřejnost.
Místní sbor dobrovolných
hasičů působí již od roku 1890
a za tu dobu pomohl v řadě případů nejen v Ostravě-Jihu, ale
i v rámci celé Ostravy. Jednotka

NOVÁ FASÁDA hasičské zbrojnice.

je předurčena k práci na vodě.
Na výzvu Integrovaného záchranného centra Ostravy vyjíždí
k požárům a jiným mimořádným
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událostem. Naposledy dobrovolní hasiči zasahovali například při
požáru elektrárny v Dětmarovicích na Karvinsku.
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INZERCE

POCTIVÁ
PRÁCE
Máte rádi stabilní pracovní
prostředí? Automobily světových
značek? Zkuste novou pracovní
příležitost v Ostravě-Hrabové.
Nabízíme:
•
•
•
•

Nástupní plat od 110 Kč / hod. plus bonusy
Prémie 9 % ze mzdy
Hlavní pracovní poměr
Příspěvek na dopravu 500–2 000 Kč a další

•
•
•
•
•
•

Slévače
Obráběče kovů
Montážníky
Údržbáře
Nástrojáře
Řidiče vysokozdvižného vozíku

Kontaktujte nás: 778 886 606, brembo_prace@cz.brembo.com

www.poctiva-prace.cz
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Hledáme spolehlivé:

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Příprava projektů do podzimního hlasování se blíží k závěru!
 Od 1. května do 30. června měli občané našeho městského obvodu už podruhé možnost přicházet se svými návrhy
do participativního rozpočtu – projektu Společně tvoříme
Jih. Odevzdáno bylo letos 53 nápadů.
Prázdniny pro participativní
rozpočet neplatí!
Léto bylo vyhrazeno případnému doplnění či upřesnění návrhů
a jejich posouzení odbornými
útvary úřadu městského obvodu.
Návrhy procházejí důkladnou
kontrolou, nejprve na úplnost
podaného návrhu, často je třeba
ještě s autorem upřesnit celkový
záměr a rozpočet nebo chybí plánek, podle kterého by bylo možné
návrh přesněji lokalizovat.
Po doplnění se na majetkovém odboru ověřuje v katastru
nemovitostí, zda je pozemek
ve vlastnictví statutárního města
Ostrava a ve správě městského
obvodu Ostrava-Jih. Dále se kontroluje, zda není předmětem pronájmu nebo smlouvy o budoucím
prodeji. Zjišťuje se, o jaký typ
pozemku se jedná a jestli zde
nejsou z toho vyplývající omezení (např. zemědělská půda,
pozemek v záplavovém pásmu,
manipulační plocha). Důležité je
také zjistit rozmístění inženýrských sítí. Následně jsou návrhy
postupovány dalším odborným
pracovištím – zpravidla odboru
dopravy a komunálních služeb.
Tento odbor je totiž správcem
veřejné zeleně, pozemních komunikací, hřišť, pískovišť, lavi-

ček, uměleckých děl a dalšího
městského mobiliáře a řeší tak
převážnou většinu záležitostí,
které jsou v rámci participativního rozpočtu navrhovány. Jeho
úkolem je nejen dbát na údržbu svěřeného majetku, ale také
na základě znalosti obvodu a požadavků občanů navrhovat místa, kde by bylo vhodné doplnit
další mobiliář – např. vybudovat
nová hřiště, umístit herní prvky,
lavičky, odpadkové koše apod.
Předmětem posouzení ze
strany odboru dopravy a komunálních služeb je především
technická náročnost realizace
a vhodnost pro danou lokalitu.
Při posouzení se vychází ze stávajících pasportů pozemních
komunikací, pískovišť či hřišť,
které mapují současný stav těchto prvků. Současně pracovníci
odboru berou v potaz také dřívější zkušenosti, neboť zpravidla
se některými návrhy v rámci dřívější činnosti již zabývali. Určité
návrhy mohou být v rozporu se
stávajícími záměry na úpravu lokality, což však automaticky neznamená vyřazení projektu, vždy
je snaha najít společně optimální
nebo kompromisní řešení. Odbor
dopravy a komunálních služeb
stanoví také celkovou orientač-

TAKÉ MY jsme podali svůj návrh!

ní časovou náročnost a posoudí
rozpočtové náklady, které jsou
nedílnou součástí každého doručeného návrhu.
Posledním v řadě je pak odbor
investiční. Ten se zaměřuje hlavně na rozpočet. Předpokládáme,
že běžný občan nemůže mít přehled o nákladech na projektovou
přípravu, zemní nebo bourací
práce. Proto se nad návrhy sejdou vedoucí oddělení přípravy
investic s technikem oddělení
realizace a případné chybějící položky rozpočtu podle obsahu ná-

vrhu doplňují. Odbor investiční
také popíše, jaká povolení budou
k realizaci potřebná, například
územní souhlas, územní rozhodnutí, rozhodnutí o vynětí ze
zemědělského půdního fondu,
stavební povolení.
Zajímá vás, o jakých návrzích
se bude letos v druhém kole participativního rozpočtu hlasovat?
Přehled projektů s jejich stručným popisem uveřejníme v příštím čísle Jižních listů a souběžně
také na stránkách Společně tvoříme Jih!

Společně tvoříme Jih – Kam se pohnuly vaše projekty?
Máme dokončeno:

Pracujeme na tom:

• Lavičky bez opěradel Hrabůvka,
• Více košů v části Dubina a Bělský Les,
• Zpřístupnění a dovybavení hřiště ZŠ Košaře v části Dubina,
• Malé místo relaxace – Zábřeh,
• Seniorlinky – Hrabůvka,
• Seniorlinky – Zábřeh.

•
•
•
•
•
•
•

Výběh pro mláďátka
Fitness zóna u Odry
Mraveniště u sídliště
Minihřiště pro děti
Dětské hřiště Pavlovova
3x bezpečněji přes Volgogradskou
Agility park

•
•
•
•

Dřevěná věž pro děti
Workoutové hřiště Maluchy
Hřiště pro sport a vzdělávání
Seniorlinky

Více informací na
www.spolecnetvorimejih.cz
a na Facebooku Společně tvoříme Jih!

Varšava letos vyhlásila už 4. ročník participativního rozpočtu
 Přidělování ﬁnancí jednotlivým čtvrtím se řídí pravidlem,
že na participativní rozpočet připadne 1–2 % z celkového
rozpočtu každé čtvrti.
Částka, která je k dispozici činí
61 miliónů zlotých (cca 360 milionů Kč). Celý proces začíná nápadem. Tak jako u nás je na podání
návrhu zhruba 60 dní. Podmínkou přihlášení návrhu je podpora
30 občanů, stvrzená jejich podpisy. Během následujících 4 měsíců
se návrhy kontrolují a diskutuje

projektům. Do 14 dnů od hlasování jsou pak zveřejněny výsledky.
Své návrhy mohou s písemným
souhlasem rodičů podávat i nezletilí obyvatelé Varšavy. Návrhy mohou mít lokální charakter
nebo celoměstský.
Příklady úspěšných návrhů
z loňského roku:
Kolekce novinek do knihoven v rámci tohoto návrhu se
do knihoven v jedné z varšavských
čtvrtí nakoupilo téměř 10 000

se o nich s obyvateli. Diskuze se
odehrává také elektronickou cestou přes diskusní fórum. Každý
autor je povinen svůj návrh představit na veřejné prezentaci.
Hlasování probíhá v červnu a je
na ně vyhrazeno 14 dní. Až do konce hlasování je dovoleno pořádat
propagační setkání k jednotlivým
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knih, 250 ﬁlmů, 1 600 audioknih
a 100 gramofonových desek.
Využití prostoru kolem altánu
jako plochy pro motýly – vysazení keřů a rostlin, které přitahují
motýly a jiný užitečný hmyz.
Opěrky na kola – kovové
opěrky umístěné na světelných
křižovatkách v místech, kde se
kříží cyklistické stezky se silnicí.
Umožňují cyklistům větší pohodlí při čekání na zelenou – nemusí
totiž sesednout z kola.

Z OBVODU

Technické služby Ostrava-Jih rozšiřují svou činnost

FONTÁNA na ul. J. Matušky

FONTÁNA před pizzerií u Železňáku

PITNÍK na náměstí snp

Od 1.6.2017 Technické služby Ostrava-Jih, p.o. • Fontána před poliklinikou v Hrabůvce
(TSOJ) rozšiřují v rámci své činnosti provoz a údrž- • Fontána před pizzerií u Železňáku v Ostravě- Hrabůvce, v rámci rekonstrukce tohoto objektu bude
bu veřejného prostranství a nově se starají také
provedena taktéž obnova fontány s novými techo opravy fontán a vodotrysků. Taktéž jim přibyla
nickými vlastnostmi a parametry v roce 2018, které
správa a údržba hřbitova na ul. U Studia v Ostravězpříjemní toto prostředí pro obyvatele Jihu
-Zábřehu.
• V Ostravě-Dubině na ul. Jaromíra Matušky je
provozuschopná fontána – vodotrysk
Fontány a vodotrysky na území městského obvodu

Ostrava–Jih jsou rozmístěny následovně:
• Fontána u kina Luny, aktuálně probíhají opravy
v rámci reklamačního řízení do konce srpna tohoto roku,
• Vodotrysk na náměstí SNP v Zábřehu před DK
Akord
• Pitník na náměstí SNP

Veřejně prospěšná
služba
Od srpna nově platí, že osoby
v hmotné nouzi čeká veřejná služba.
Bez ní jim klesnou sociální dávky.
V praxi se často veřejně prospěšné
práce a veřejná služba zaměňují.
Hlavní rozdíl je především v jejich
odměňování – zatímco za veřejně
prospěšné práce dostane člověk
minimální mzdu, veřejná služba je
de facto zdarma. V rámci veřejné
služby je možné pracovat pro obec
– v zimě jde například o úklid
chodníků, v létě údržbu zeleně.
Od října mohou nezaměstnaní
nastoupit na veřejnou službu také
u Technických služeb Ostrava-Jih
(TSOJ). Pro začátek obvod počítá
s jedenácti až dvaceti lidmi, kteří
budou zametat a uklízet, hrabat listí, odklízet odpady, vytrhávat plevel
a dělat další pomocné práce v údržbě.
Důležitou informací je, že uchazeči veřejné služby nebudou zaměstnanci TSOJ, ale budou pouze
docházet na práci, a to v rozsahu
min. 20–30 hod. měsíčně. TSOJ
nebudou vybírat zájemce z uchazečů v rámci celé Ostravy, ale pouze z uchazečů z městského obvodu
Ostrava–Jih.
Veřejná služba jako jeden ze způsobů udržet si výši dávek v hmotné
nouzi je určená pro ty, kteří nemají
práci déle než půl roku.

Na hřbitově na ulici U Studia nově provádí TSOJ
údržbu zelených ploch, úklid prostranství a zabezpečují režimově provoz hřbitova. TSOJ mají v současné době přes 130 zaměstnanců a dalších 11 lidí
a jeden koordinátor by dále mohli pomáhat v rámci
veřejně prospěšných prací.
Ing. Miroslav Janečka, ředitel TSOJ

INZERCE

Taneční klub AKCENT OSTRAVA
NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
KDE:

Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 49 (bývalé kino Vítek)

Termín: 12. 9. a 13. 9. (16:00 až 18:00 hod.)
Skupiny: mini 4–7 let, děti 8–10 let, junioři 11–15 let, mládež 15 a více let
• disco dance, street, show a modern dance • začátečníci i pokročilí

celoroční kurzy pro děti a taneční pro dospělé

SC-371184/02

tel.: 737 248 053, www.akcent-ostrava.cz, e-mail: akcent-ova@volny.cz
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Z OBVODU

Hrací automaty z Jihu zmizí do konce roku 2019
 Občané se často ptají, jak je možné, že ještě na Jihu vídávají herní automaty i přes jejich zákaz. Jak to tedy je?
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města Ostravy z října
2015 nelze na celém území městského obvodu Ostrava-Jih povolovat umístění výherních hracích
přístrojů ani jiných podobných
herních zařízení. U výherních
hracích automatů umístěných
na území Jihu, povolených měst-

ským obvodem Ostrava-Jih,
kterých bylo cca 260 kusů v asi
sedmdesáti provozovnách, vypršela lhůta povolení nejpozději 31.
12. 2016. Tyto automaty již bez
výjimky zmizely.
Některá jiná obdobná herní
zařízení však povolovalo i Ministerstvo ﬁnancí ČR a tato zaříze-

ní v počtu cca 700 ks mohou mít
povolení platné až do konce roku
2019.
Orgány státního dozoru a orgány příslušným k projednání
správních deliktů v oblasti hazardních her jsou nově celní úřady. Pokud si chcete ověřit, zda
mají konkrétní výherní automaty
dosud platné povolení k provozu,
kontaktujte Celní úřad pro Moravskoslezský kraj.

Revitalizace fotbalového
areálu Klegova

Celní úřad pro Moravskoslezský
kraj
Nám. Sv. Čecha 8, Ostrava
Telefon: 596 270 300
Fax:
596 270 399
El.podatelna:
podatelna570000@cs.mfcr.cz

35 KONCERTŮ
BESEDY / VÝSTAVY / WORKSHOPY / FILMY

Koncert
v kostele je
zážitek

ZREVITALIZOVANÝ fotbalový areál Klegova

V rámci akce „Revitalizace
fotbalového areálu Klegova“
byla za ﬁnanční účasti MMO
realizována stavba oploceného
travnatého fotbalového hřiště
u základní školy na ul. Klegova 27
v Ostravě-Hrabůvce, kde stávající
sportovní areál již dlouhou dobu
nevyhovoval nárokům a požadavkům jak pro výkonnostní, tak
i rekreační využití. Sportoviště
bylo morálně zastaralé a nevhodné pro stávající úroveň sportování
v dnešní době.
Nové travnaté hřiště o rozměru 100x56,59 m je vybaveno automatickou závlahou, pevnými
brankami a střídačkami. Celé
plocha hřiště je oplocena, aby
nedocházelo k poškození závlahového systému. Oplocení are-

Kontakt

álu má 5 vstupních branek a je
za brankami doplněno ochrannou sítí výšky 5,2 m. Součástí
areálu je dlážděný chodník, pod
kterým je zásobník na závlahovou
vodu o objemu 12 m3.
Hřiště je navrženo dle současných trendů a pro nejjednodušší
údržbu.
V rámci stavby bylo nutno
provést přeložku sekundárního
rozvodu teplovodu a vykácení 8
stromů, za které bude provedena náhradní výsadba nových 10
stromů.
Stavba byla zahájena v březnu 2017 a dokončení proběhlo
v srpnu 2017.
Celkové náklady přesáhly sedm
miliónu korun, z toho uhradil
2 mil. Kč Magistrát města Ostravy.

04 –28/09
14. ROČNÍK

vybraní učinkující 14. ročníku svatováclavského hudebního festivalu:
Dan Bárta / Philippe Bernold / Hana Blažíková / Collegium 1704 / Collegium Marianum
Český ﬁlharmonický sbor Brno / Sébastien Droy / Mahan Esfahani
Filharmonie Brno / Lukas Geniušas / Kateřina Kněžíková / Tomáš Král
Barthold Kuijken / Václav Luks / Robert Balzar Trio / Schola Gregoriana Pragensis
Slovenský komorní orchestr B. Warchala / Simona Šaturová / Esther Yoo
C E LÝ P R O G R A M F E S T I VA L U ,
S E Z N A M P Ř E D P R O D E J N Í C H M Í S T,
ON-LINE PRODEJ VSTUPENEK NA

www.shf.cz

ZA FINANČNÍ
PODPORY

Nový chodník mezi Avionem a Pískovými doly bude brzy otevřen
Po delším období příprav bude v polovině
září zpřístupněn obyvatelům městské části Ostrava-Zábřeh zcela nový chodník, jenž
spojí nákupní centrum Avion Shopping Park
a rezidenční část Pískové doly. Více než 200
metrů dlouhý chodník usnadní přístup k centru nejen obyvatelům Pískových dolů, ale
také zaměstnancům nákupního centra, kteří
z tohoto směru přicházejí, například z nedaleké zastávky městské hromadné dopravy.
O projekt výstavby se společně s vlastníkem
pozemku dlouhodobě zasazoval také městský obvod Ostrava-Jih.

„Jsme rádi, že můžeme projekt chodníku
do Pískových dolů konečně zrealizovat a představit obyvatelům bezprostředního okolí nákupního centra. Naší dlouhodobou vizí je být dobrým
sousedem a přispívat k rozvoji místních komunit. Stavba nové cesty pro pěší do našeho poslání
přesně zapadá. Věříme, že tím zkvalitníme život
nejen našim zákazníkům, ale také zaměstnancům, kteří do centra každodenně dochází za svými pracovními povinnostmi,“ říká Tomáš Míček,
ředitel nákupního centra Avion Shopping Park.
K pohodlnější cestě k nákupnímu centru z rezidenční oblasti Pískové doly přispěje také zcela
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nové veřejné osvětlení situované podél dlážděné stezky a lavičky, které budou do prostoru instalovány v nejbližších době. Na podzim bude
potom projekt ﬁnálně zakončen výsadbou zeleně lemující celou délku chodníku.
Samotná výstavba nové cesty pro pěší trvala poměrně krátkou dobu, a to zhruba měsíc
a půl. Ke stavbě bylo použito pohodlné, praktické a vzhledné zámkové dlažby. „Věříme, že
nový chodník nejen zjednoduší každodenní
život obyvatelům Zábřehu, ale také přispěje
k hezčímu a kvalitnějšímu okolí,“ doplňuje
Tomáš Míček.

INZERCE

CHCETE PODÁVAT NABÍDKY NA OPRAVY
VOLNÝCH BYTŮ
v bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy,
městského obvodu Ostrava-Jih? Plánovaný finanční objem zakázek
po dobu dvou let je 55 miliónů korun.

REGISTRUJTE SE na zakazky.ovajih.cz!
Registrace
doDNS
DNS(Dynamického
(Dynamického
nákupního
systému)
proběhly
do7.31.
7. 2017.
Registrace do
nákupního
systému)
probíhají
do 31.
2017.
Poté již
Nyní
již nabídky
mohou nabídky
opravybytů
volných
bytůpouze
podávat
pouze registrovaní
dodamohou
na opravynavolných
podávat
registrovaní
dodavatelé!
Dodatečná
registrace
je možnájekdykoli
průběhuvdvouletého
trvání DNS.trvání DNS.
vatelé!
Dodatečná
registrace
možnávkdykoliv
průběhu dvouletého

Potřebuje poradit s elektronickým podáváním
cenových nabídek?

Výběry,
a platby
nonstop

Přijďte na praktický seminář 19. července 2017

Kontakt pro více informací k DNS:
Kontakt pro více informací k DNS:
Renáta Ručková,Renáta
oddělení
zakázek
Ručková,veřejných
oddělení veřejných
zakázek
599 430
452, e-mail: renata.ruckova@ovajih.cz
Tel.: 599 430 452, Tel.:
e-mail:
renata.ruckova@ovajih.cz

INZERCE

ČMELÁČEK z.s.
denní stacionář Ostrava
volná místa
pořádáme letní tábory,
víkendové pobyty, setkávání
rodičů
svoz a rozvoz klientů v
rámci Ostravy a okolí zdarma

Za úsměvnými tvářemi handicapovaných osob stojí
ČMELÁČEK z.s. - nezisková organizace, která poskytuje sociální
péči handicapovaným osobám.

3ĩù<å<
'N5Aå<Ć

Nejkomplexnější
sociální služba
pro handicapované
v Ostravě
734 462 370

Důležitou součástí chodu této organizace je také snaha
zpříjemnit život rodičům postižených, kteří jsou často
opomíjeni.

www.cmelacek.cz

Velkou výhodou pro ně je především svoz a rozvoz jejich dětí
ZDARMA do prostor Čmeláčku.

info@cmelacek.cz

SC-371370/01

Centrum pro mentální
handicap

KARATE – TAI CHI –SEBEOBRANA
Váš svět bojových umění
Tlapákova 17A, Ostrava – Hrabůvka
Lidická 9, Ostrava – Vítkovice

NÁBOR OD 4. ZÁŘÍ 2017

Zveme Vás do nového!

www.watejitsu.eu

SC-371360/01

tel. 775 089 575

Oznámení o provozu
ambulantního zdravotnického zařízení:

Otevřeli jsme pro Vás novou moderní
pobočku v OA Kotva, Ostrava-Zábřeh,
s možností nonstop výběrů a plateb.
Otevřeno pro Vás máme kromě
víkendu každý den od 9.00 do 17.00
hodin, v pátek do 16.00 hodin.
Tak se stavte, budeme se těšit.
Když ve Vás někdo věří, dokážete víc.

GYNET Lékařské centrum
Ambulance NEUROLOGIE
MUDr. Irena Johannová
Kotlářova 8, Ostrava - Zábřeh 700 30
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SC-370818/02

tel.: 590 990 455
Smluvní vztahy se všemi zdravotními pojišťovnami.

SC- 371386/01

Objednávky každou středu od 7,00 do 14,00

www.ovajih.cz

NAŠI SENIOŘI

Fandíme rodině
Rodinný festival je pozváním pro
všechny rodiny, aby v bezpečném
a krásném prostředí hukvaldské
obory prožily společně výjimečné
odpoledne. Centrum pro rodinu
a sociální péči chce kromě zábavného programu představit své prorodinné aktivity, kurzy i poradenství,
které veřejnosti nabízí. Festival
bude mít také charitativní rozměr –
beneﬁční běh pro Projekt VÝZVA,
který pomáhá rodinám pečujícím
o dítě se zdravotním postižením
a letos slaví 15 let svého fungování.
Rodinný festival se bude konat
v sobotu 23. září od 14 hodin. Vystoupí kapela ZRNKA, B PLÁN,
Klauni na volné noze, Kejklíř Vojta
i se svým divadélkem, děti si budou
moci vyzkoušet tradiční řemesla,
seznámit se s lesní pedagogikou,
obdivovat psí kusy a agility… Rodiče mohou vyrazit na Manželské
rande, shlédnout výstavu SVOJI,
využít mobilní rodinné poradenství, projet se s dětmi na rikši a posedět u táboráku. Provázet nás
bude až do 19 hodin Aleš Juchelka.
Součástí festivalu bude i beneﬁční běh, kterým budou moci
účastníci podpořit rodiny pečující
o dítě s postižením. Tříkilometrový okruh po vrstevnici okolo
hradu mohou absolvovat i rodiče
s dětmi. Trasa je výjimečná tím, že
není běžně přístupná veřejnosti.
Více o festivalu FANDÍME RODINĚ na webu hukvaldy.prorodiny.cz. Projekt je spoluﬁnancován
statutárním městem Ostrava.

Senior linky pro Dubinu
V současné době je realizován
projekt participativního rozpočtu statutárního města Ostrava,
městského obvodu Ostrava-Jih
– Senior linka, kdy na základě
žádosti občanů Městská policie
Ostrava provádí instalaci nouzového tlačítka občanům části
městského obvodu Hrabůvka,
Zábřeh a Dubina.
Instalace Senior linky – nouzového tlačítka, provádí městská
policie na základě žádosti občanů, které lze podat jak u Odboru
sociální péče ÚMOb-JIH, tak přímo u městské policie, ředitelství
MP, Nemocniční 11/3328, Ostrava - Moravská Ostrava.
Jelikož zájem o instalaci ze
strany občanů byl a je dosud značný, uvolnili jsme ještě posledních
12 kusů pouze pro zájemce nior linky a bližší informace vám Michnová - vedoucí úseku prez městské části Dubina. K žádosti může sdělit kompetentní pra- vence a propagace, Hlubinská
o instalaci nouzového tlačítka Se- covník městské policie Michaela 1183/6, tel. 601 297 660.

Domovinka pro seniory
Ostravské středisko Diakonie
ČCE provozuje již 18 let Domovinku (v upravené rodinné vile
se zahradou na Syllabově ulici
č. 20 v Ostravě–Vítkovicích),
která je integrovaným ambulantním a pobytovým zařízením
sociálních služeb, kde poskytujeme služby denního stacionáře
(s kapacitou 7 míst) a týdenního
stacionáře (s kapacitou 9 lůžek).
V Domovince nabízíme kvalitní
registrované sociální služby také
pro občany městského obvodu
Ostrava–Jih.
V Domovince poskytujeme
pobyt (v týdenním stacionáři),
odbornou podporu a pomoc osobám starším 50 let bydlícím v Ostravě a nejbližší spádové oblasti,
které mají sníženou soběstačnost
a jejichž situace vyžaduje pomoc

a podporu 24 hodin denně (v případě týdenního stacionáře) nebo
od ranních do odpoledních hodin
(v případě denního stacionáře),
a to od pondělí do pátku.
Podporujeme
soběstačnost
uživatelů (např. při hygieně, oblékání, pohybu, podání jídla a pití,
kontaktu s vrstevníky, zájmových
činnostech apod.) a volnočasové aktivity dle jejich představ
a možností. Vytváříme rovněž
podmínky pro setkávání se s vrstevníky a udržení kontaktu s blízkým okolím.
Služby jsou poskytovány dle
individuálních přání uživatelů.
Služby denního stacionáře Domovinky jsou uživatelům poskytovány celoročně od pondělí
do pátku od 6:30 hod. do 15:30
hod. s výjimkou státem uznaných

Kontaktní informace
Diakonie ČCE
– středisko v Ostravě
DOMOVINKA PRO SENIORY
Syllabova 1306/20,
703 00 Ostrava–Vítkovice
tel.: 595 781 611, 739 244 712
e-mail:
domovinka.ostrava@diakonie.cz

www.ostrava.diakonie.cz
svátků. Služby týdenního stacionáře Domovinky jsou uživatelům poskytovány nepřetržitě (24
hodin denně), vždy od pondělí
od 6:30 hodin do pátku do 15:30
hodin s výjimkou státem uznaných svátků.
Martin Bittner, manažer projektů
Diakonie ČCE – střediska v Ostravě

Můžeme si dovolit umírat doma?
 Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je
možná i v domácích podmínkách. Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek
umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat
v kruhu svých blízkých, doma.
Naše služby jsou pro pacienty
zdarma. Ulevujeme pacientům a
jejich rodinám od potíží, ať už fyzických, nebo psychických, které
onemocnění v závěru života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje
specializovanou paliativní péči.

Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut,
psycholog a duchovní. Z naší
základny v Ostravě vyjíždíme
každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se
dovolají 24 hodin denně. Mobilní
hospic Ondrášek působí i na území vašeho města. Nebojte se nás
kontaktovat. V současné době

MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA., pomocí
které chceme říci, že je možné
strávit poslední chvíle doma
a že existují služby, které vám
pomohou. Kampaň proběhne od
9. do 15. října a více informací se
dočtete na facebookové událos-
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ti „DOMA. Týden pro Mobilní
hospic Ondrášek“.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava–Zábřeh, tel: 725 409 411.
Více informací lze najít na www.
mhondrasek.cz nebo na Facebookovém proﬁlu.

INZERCE

ELEKTROSERVIS OSTRAVA
elektroinstalace v bytě, opravy, bytová jádra, kuchyně,
elektro revize, opravy a revize hromosvodu
telefon: 604 147 618, e-mail: elektro.hlista@seznam.cz,

konzultace a cenová kalkulace zdarma.

len Svazu lyža eské republiky

SC-370660/03

www.elektroservis-ova.cz

otevírá dvacátý první roník

LYŽASKÉ ŠKOLY
pro dti ve vku od 6 do 15 let
Program lyžaské školy:
x íjen až duben 1x týdn cviení v tlocvin
(tvrtek 1700 - 1830 hod.) (v Ostrav - Zábehu na ZŠ Chrjukinova)
x v zimní sezón 8 výjezd autobusem na hory s výukou

Investiční skupina koupí byty v Ostravě.
Výplata kupní ceny do 3 dnů od doložení dokladů.

VŠE POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH INSTRUKTOR
S PROFESIONÁLNÍ LICENCÍ !

Volejte 773 740 609 nebo pošlete SMS, zavoláme.

Ve spolupráci s firmou MADEJA sport zajišujeme zapjení
lyžaského vybavení na celou sezónu.

ZDARMA průkaz PENB

SC-370899/04

Řešíme exekuce, dluhy, omezení práv.

Slevy na vleky v lyžaském stedisku Bílá.
Schzka s rodii se uskutení:

12.10.2017 v 17.00 hod.
na ZŠ Chrjukinova (Ostrava – Zábeh)
Rodie budou seznámeni s bližšími informacemi a výší školného.

Vysoká škola báňská –

Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství

ZA ÁTE NÍKY JEZDIT NAU ÍME
A POKRO ILÉ ZDOKONALÍME!
Kontaktní adresa:

nabízí v rámci studia Univerzity třetího věku kurz zaměřený
na získání nejnovějších poznatků v oblasti požární ochrany
a bezpečnosti

Mitrovická 216
724 00 Ostrava - Stará Blá
telefon: 606 276 182
http://www.skikutac.cz

Srden Vás zve

Doc. PhDr. Petr Kutá, Ph.D.
(diplomovaný uitel lyžování)

Partnei: MADEJA SPORT, SKI VÍTKOVICE BÍLÁ

Předcházení vzniku požáru
Zajištění bezpečnosti osob a majetku
Likvidace požáru
Ochrana obyvatel
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Termín podání přihlášek do 30. 9. 2017 na studijní oddělení
FBI, Lumírova 13, 700 30 Ostrava - Výškovice
Podejte si přihlášku a přijďte studovat Univerzitu třetího
věku na naší fakultě.

Více informací na: http://www.fbi.vsb.cz/U3V

Realizováno s finanní podporou statutárního msta Ostravy a mstského obvodu Ostrava-Jih

WWW.MOJEPLAZMA.CZ
SC-371239/01

•
•
•
•
•

SC-371321/01

Zaměření přednášek:

Co je akademia
CZ?

DARUJTE
KREVNÍ PLAZMU

Nejkvalitnější akreditovaný kurz „Zubní
instrumentářka“ v Ostravě

kurz proplatí jako rekvalifikaci úřad práce
Naším posláním je
pro starší 18 let
vytvořit platformu
maturitní zkouška není podmínkou
vzdělávání, která
po absolvování můžete odborně asistovat
podpoří každého
zubnímu lékaři nebo dentální hygienistce
v jeho snech a plánech.
osvědčení akreditovaného zařízení o odborné
Jsme u utváření kurzu,
způsobilosti k výkonu práce zubní instrumentářky
u jeho průběhu i
výkon práce zubní instrumentářky v ordinacích
ukončení.
České republiky i v zemích EU
zaměstnání, po kterém je na trhu
možnost zaměstná
práce poptávka

OSTRAVA

MojePlazma
Horní 266/73, 700 30 Ostrava
tel.: 592 750 440
darovat@mojeplazma.cz

SC-371369/01

Začínáme
23.9.2017

UHRADÍME VÁM
POBOČKA
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MĚSÍČNĚ AŽ

1 000 Kč

*

děkujeme
pravidelným
dárcům

*Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst.
2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou
pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za
její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu,
s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem
její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

www.ovajih.cz

SC-371356/01

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

SC-362685/09

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

INZERCE

KONTAKT NA INZERCI
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PŮJČKA

Inzertní manažerka:

V bance Vám nepůjčí? Neriskujte jinde a rovnou nás kontaktujte. Jsme 20 let prověřenou nebankovní společností, pod kontrolou České Národní Banky.
Tolerantní vůči registrům, bez zástavy, bez poplatků.
Vše s minimální dokladovostí a pohodlí Vašeho domova.

Oslavte s námi šedesátku!

MASÉRSKÉ CENTRUM

Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a,
nejstarší všeobecně vzdělávací střední škola
v městském obvodu Ostrava-Jih, si v letošním roce
sérií akcí připomíná významné výročí – 60 let
od svého založení. Přijměte proto naše srdečné pozvání a oslavte toto jubileum s námi.

Unika Relax Ostrava, sociální podnik

na Poliklinice Hrabůvka
1. patro, zóna A

29. 9. 2017

SLEVA P
RO
SENIORY
60+

Masáž zad
d a šíje
(35 minut) 250 Kč
se slevou jen

175 Kč
Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

30%
NA VŠEC

HNY

SLUŽBY

*

ª 720 968 555
ª
WWW.UNIKARELAX.CZ

*slevu nelze uplatnit při platbě permanentkou
*sleva se nevztahuje na nákup permanentek a dárkových poukazů,
akce platí od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017
SC-371164/01

Oslavy výročí 60 let od založení školy vyvrcholí v pátek 29. září
2017. V dopoledních hodinách bude všem zájemcům, zejména z řad
absolventů a bývalých zaměstnanců, zpřístupněn areál školy. Máte
možnost přijít a zavzpomínat si na časy strávené ve školních lavicích
či za katedrou, ale také se podívat, co se ve škole změnilo, kam se za
tu dobu posunula a jaké nové příležitosti a možnosti svým žákům nabízí. Bude připraven doprovodný program, mj. výuka podle rozvrhu
hodin či složení maturitních zkoušek. Na tento program se můžete
předem registrovat pomocí internetového formuláře.
V podvečerních hodinách pak bude následovat společenské setkání
v prostorách DK Akord. K poslechu i k tanci bude hrát několik hudebních skupin, připravujeme pestrý doprovodný program. Zejména
však jistě oceníte přátelskou atmosféru a unikátní možnost setkat se
s těmi, s nimiž jste se už dlouhá léta neměli možnost vidět, a popovídat si s nimi. Také na toto podvečerní setkání připravujeme registraci
účastníků pomocí webového rozhraní.
K připomenutí výročí 60 let školy připravujeme tradiční almanach,
máte také možnost zakoupit si upomínkové předměty. Více informací o přípravách a průběhu oslav výročí školy na našem webu:
www.gvoz.cz
Všechny, kteří s Gymnáziem Ostrava-Zábřeh
měli a mají něco společného, ještě jednou srdečně
zveme k oslavám výročí 60. výročí založení školy.

SC-371371/01

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

SC-371308/01

Volejte, pište
733 711 524

Iveta Šavelová
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pro získání slevy je nutno předložit průkaz s fotograﬁí dokládající věk

SC-371013/03

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

SC-362682/09

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Vážení klienti,
UZÁVRKA INZERCE
DO ÍJNOVÉHO VYDÁNÍ
JIŽNÍCH LIST
JE JIŽ 20. 9. 2017.
Máte-li zájem o umístní inzerce,
prosím volejte
nebo pište na uvedený kontakt.

SC-371028/01

INZERCE

residomo_mladi_hlaska_inz_188x264_01_vystup.indd 1
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www.ovajih.cz

NÁZORY
Zeptali jsme se zastupitelů
V poslední době přibyla v městském obvodu Ostrava-Jih celá řada sportovišť, workoutových i dětských hřišť, byly vybudovány nové altány v Bělském lese, instalovány nové cyklopumpy, to vše se záměrem poskytnout obyvatelům co nejširší možnosti a komfort při trávení volného času. Bohužel však i přes intenzivní
spolupráci s městskou policií a rostoucí počet bezpečnostních kamer vyžadují mnohá zařízení kvůli poničení a rozbitým atrakcím neustálé opravy.

Našich zastupitelů jsme se proto zeptali: Jak dle vás lze předcházet vandalismu a jaká navrhujete řešení, aby nedocházelo k ničení obvodního majetku?

Otakar Šimík
radní
ANO 2011

subjektů. Kromě volnočasových aktivit jsme
také udělali zásadní krok ke zvýšení bezpečnosti ve městě zrušením hazardu. Důležitým
faktorem však zůstává výchova v rodině. Jenže
tu můžeme „zvenčí“ ovlivnit jen minimálně. Ať
už je příčinou cokoliv, násilí a ničení nesmíme
tolerovat a dopadení i potrestání viníků musí
být prioritou stejně jako různé druhy prevence.

Všichni bychom měli být především všímaví, a pokud vidíme, že někdo ničí majetek,
Jiří Dostál
bezodkladně kontaktovat městskou policii.
Netečnost a přístup „raději se do ničeho
zastupitel
neplést“ nic a nikoho neochrání. Všichni
KDU-ČSL
chceme, aby náš městský obvod byl dobrým
místem k životu. Dobrým příkladem je zapojení do participativního rozpočtu, kde si
občané sami řekli a přišli s podněty, co jim
zpříjemní život na Jihu. Realizované projekty nejen užívají, ale také sledují, aby nedocházelo k jejich ničení. Svou roli určitě má
jejich osobní zapojení, informace o procesu,
předcházejícím vlastní realizaci, ﬁnančních 1. Kamerové systémy, které jsou přesvědčinákladech. Jednou z cest, jak předcházet
vým důkazním materiálem pro různé druvandalismu, je dostatek sportovišť a záhy řízení (přestupkové trestní aj.). Nesmí
jmových kroužků pro děti v obvodu. Kdo si
být ale přehnaně náročné takové záznamy
hraje, nezlobí. Stejně jako působení rodiny
od policie (provozovatele) získat. Je potřea výchova k ohleduplnosti a znalosti hodnoba je rozšiřovat, zdokonalovat.
ty věcí, které „užíváme a platíme společně“. 2. Boj s alkoholem u mládeže. Mladí nezletilí
Pokud zkrátka někdo ničí majetek městskése nesmějí dostávat snadno k pití, jako levného obvodu, ničí majetek jeho občanů, tedy
mu vínu aj. Vrchní v našem obvodu by si měli
i svůj vlastní.
osvojit kontroly věku mladých lidí a jednoduše jim nenalít (alkohol neprodat). Stejně tak
cigarety. K tomu jsou vhodným nástrojem
i kontroly ze strany policie a MP, ale i pozitivní působení orgánů samosprávy na podnikatele v oblasti hostinství, restaurací.
Věra Válková
3. Dostatečný počet příslušníků policie a MP.
místostarostka
Již se to jeví jako mantra, ale je to nutno znovu zopakovat. Tedy dostačující množství
ČSSD
mužů a žen přiměřeně vybavených technikou. Auta, měřiče hluku aj. Výkon spravedlnosti je tím účinnější, čím je rychlejší.
4. Soudy tzv. sprejery trestají kombinacemi
Vandalismus je problém, se kterým se bojuje
více trestů (pokuty, zákaz vstupu na akce,
velmi těžce. Postrádá totiž logiku. Většina lidí
domácí vězení).
má v sobě zakotvenou potřebu budovat si doVšímavostí nikoliv lhostejných občanů obmov, životní jistoty a příjemné prostředí. Ale vodu.
najdou se lidé, kteří bezdůvodně ničí majetek
druhých, který navíc slouží dětem a širší veřejnosti. Je to nepochopitelné a neomluvitelné, ale
bohužel se to stává. Vedení městského obvodu
i městská policie se snaží takové případy řešit
Martin Mařák
a také jim předcházet. Bezpečnostní kamery
zastupitel
jsou jedním z osvědčených opatření, proto stále
jejich počet na veřejných prostranstvích rozKSČM
šiřujeme. Městská policie má nezastupitelnou
roli při zlepšování bezpečnostní situace ve městě a výrazně přispívá k omezení trestné činnosti.
Práce policistů a strážníků má zásadní vliv, ale
zaměřujeme se také na děti a mládež, aby trávili
Je to měsíc, co zde byla vznesena otázka,
svůj volný čas smysluplně. Klademe při tom dů- jestli mají děti dostatek možností, jak tráraz na spolupráci a podporu neziskových orga- vit prázdniny. V tu chvíli jsem si říkal, chybí
nizací působících v rámci obvodu, ale i dalších tady malý dvůr a velký bič. Byl jsem pln zloby.

Boj s vandalismem musí být
veden ve více úrovních.
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Kontaktovali mě občané obvodu a posílali mi
fotograﬁe, na kterých mi poukazovali, jak se
ničí či je poničený náš společný obecní majetek. A nejsou to jenom děti, které by potřebovaly cvičení v malém dvoře. Ty naše děti totiž
vidí nás dospělé a snaží se nás napodobovat.
Dneska je většině lidí jedno, jestli se někde
něco ničí, vždyť to není moje. To ale není
pravda. My tu žijeme, my tu platíme daně, náš
společný je to majetek. Kašna, hřiště, chodník, lavička i ty stromy jsou naším společným
majetkem. Kdyby někdo přišel k vám domů
a začal to tam rozbíjet, jistě nesklopíte oči
a nenecháte ho v tom pokračovat. Chovejme se
ke svému okolí stejně jako k naší domácnosti.
Otevřeme prosím všichni oči a prohlédněme
si své okolí. Je třeba si uvědomit, že čím více
budeme muset opravovat, tím méně budeme
budovat. Bez nás samotných nám nepomůžou
ploty, strážníci ani kamerový systém. Bez nás
samotných budou mít lumpové stále navrch.

Viktor Panuška
zastupitel
OSTRAVAK

Problém vandalismu se týká všech větších
měst, o to více tam, kde se lidé navzájem neznají. Bohužel, v krátkodobém horizontu
nemá jednoduché řešení. Nelze každý kousek volného prostranství osadit bezpečnostní
kamerou a policisté také nemohou být všude
najednou. Je to běh na opravdu dlouhou trať,
jejíž cíl je velmi, velmi vzdálený.
Výchova občanů k úctě k veřejnému i soukromému majetku musí začít v rodinách,
ve školách, přes spolupráci Policie ČR,
Městské policie Ostrava, sociálních služeb,
magistrátu a dalších. Prostě všech zainteresovaných státních i nestátních institucí. Není
to problém pouze mladých lidí, určitého etnika nebo bezdomovců.
A začít bychom hlavně měli sami od sebe.
Občanská statečnost a angažovanost je to,
co v naší společnosti téměř vymizelo. Lhostejnost občanů k dění kolem sebe je živnou
půdou pro vandaly všeho druhu. Pokud nebudeme mlčky přihlížet, nebo se budeme dokonce odvracet zády v okamžicích, kdy budeme
sami svědky činnosti poškozování a ničení
toho, co jiní pracně a nákladně vybudovali,
bude boj s vandalismem stále pokračovat.
Přitom mnohdy stačí jen pachatele okřiknout, zavolat další lidi na pomoc nebo se
rovnou obrátit na městskou či státní policii.
A i když se třeba hned nepodaří vandala zadržet, pokud mu takto jeho počínání několikrát
znepříjemníme, je pravděpodobné, že už dále
v ničení cizího majetku nebude pokračovat.

HISTORIE

Hlubiňák - Železňák - Novák - Horní
Všechna uvedená pojmenování
symbolizují jediný objekt:
obchodní středisko na Horní ulici
v Hrabůvce, které letos slaví 40 let
od svého zprovoznění.
Od roku 1960 probíhala na katastru Hrabůvky výstavba souborů panelového sídliště. Stavba
obytných panelových domů v období socialismu patřila mezi hlavní priority státu. Občanská vybavenost však za bytovou výstavbou
většinou zaostávala. Stejně tomu
bylo i v Hrabůvce, která se rozrůstala ze staré obce v moderní
sídliště. Scházela zde základní
občanská vybavenost, která by
odpovídala standardu doby a zejména neustále narůstajícímu
počtu obyvatel. Situaci dokumentuje věta vytržená ze zápisu
hrabůvského občana z roku 1962:
,,Staré obchody se zavírají a nové
se nestaví.“ Od roku 1956 byl
největším lokálním obchodním
komplexem Gastronom na ulici
Dvouletky. Teprve po stavebních
peripetiích byla roku 1964 otevřena samoobsluha na ulici Sámově.
Ve stejném roce byla otevřena
i restaurace Slávie s přilehlými
obchody a dům služeb na protější
straně Závodní ulice. V roce 1965
byla zprovozněna samoobsluha
na ulici U Prodejny, roku 1968
začaly fungovat potraviny na Klegově ulici. V roce 1971 byl veřejnosti předán komplex Venuše,
o rok později Budoucnost na ulici
Mjr. Nováka. Stále však chybělo
moderní středisko, které by se
stalo přirozeným centrem nové
Hrabůvky.

lovině 90. let proběhla přestavba
části objektu pod velkou nástěnnou mozaikou. Dále byly zrušeny
lodžie obrácené směrem do ulice
Provaznické. Poutače umístěné
na střeše střediska vzaly za své
a byly nahrazeny reklamou rozličného druhu. Nejdelší křídlo
střediska bylo stavebně mnohokrát upraveno. Mezi jednotlivými
částmi střediska byly instalovány
bezpečnostní mříže.

Umění jako součást střediska

roku 1972 byla výstavba střediska
zastavena. Mezi lidmi tehdy vzniklo pojmenování nedokončeného
objektu podle vzhledu rozestavěné
konstrukce: Železňák. Po čase bylo
nákupní centrum pro přilehlou
část Hrabůvky dokončeno. Ve skutečnosti se jedná o jedenáct konstrukčních objektů, které vytvářejí
celkově půdorys obráceného písmene J. První obchody střediska
byly otevřeny roku 1975, poslední
v lednu 1977.

Obchody i služby
V 80. letech bychom v Železňáku
(přezdívaném též často Hlubiňák)
nalezli samoobsluhu potravin,
řeznictví, rybárnu (pamětníci
vzpomenou na nádrže s rybami
za výlohami), zeleninu, mléčnou
jídelnu, obuv, domácí potřeby,

textil, drogerii, knihkupectví, poštu, fotoateliér Hvězda, opravnu
elektrospotřebičů ETS, opravnu
obuvi Obnova, obuv a kožešiny
Svedrup, prodejnu nábytku Dřevovýroba, Módní tvorbu Hana
a další. Železňák se stal jedním
ze tří hlavních středisek projektu
tzv. Jižního Města: v Zábřehu byl
doplněn Kotvou a ve Výškovicích
Odrou. Povšimněme si, že tato
centra byla situována podél nejrušnějších tepen jednotlivých částí
města, respektive obvodu: podél
ulice Výškovické a Horní (od roku
1979 přejmenované Stalingradských hrdinů).
V průběhu let byl Železňák mnohokrát upravován až
do dnešní nesourodé podoby,
čímž se ztratila původní jednotná
koncepce celého objektu. V 1. po-

Hlavní obchodní centrum
Stavební práce na novém nákupním středisku na Horní ulici
počaly rokem 1969 montáží ocelové konstrukce a betonáží stropů.
Práce šly poměrně rychle, ale již

Kalendárium
1. září 1960: otevřena ZŠ Provaznická, výuka začala v nové
školní budově až 26. října téhož roku
1. září 1946: byla zahájena výstavba nových domů Jubilejní
kolonie, tzv. dvouletek
3. září 1894: proběhla kolaudace obecné školy u kostela
v Hrabůvce, asanována roku 1985
5. září 1939: oﬁciálně zanikl Klub českých velocipedistů
Výškovice
8. září 1600: zemřel Ctibor Syrakovský z Pěrkova, držitel
Zábřehu, za něhož byla přestavěna zdejší tvrz na zámek
s věží
9. září 1921: proběhla kolaudace prvních tří domů dnešní
Jubilejní kolonie
9. září 1929: položením výhybky u zábřežské pošty začala
stavba tramvajové dráhy do Hrabůvky (zpočátku parní

Do poloviny 80. let bylo středisko osazeno uměleckými díly, jak
to tehdy bylo běžné (resp. povinné). Již na konci 70. let byla osazena plastika Květ do nové fontány
před obchodním střediskem. Autorem plastiky je Štěpán Mikula. Zároveň s kašnou přibyla na volném
prostranství pozoruhodná plastika
Sluneční hodiny, jež byla odstraněna v 80. letech. Mozaika Hrdinství
práce autorů Milana Zezuly a Jana
Václavíka byla slavnostně odhalena 7. května 1985. Unikátní dílo má
rozměry 22x 6 m a jedná se patrně
o největší mozaiku v ČR.
Pojetí okolí obchodního střediska přímo navazovalo na opět
velkoryse řešený prostor v dosahu polikliniky, čímž vznikla
rozsáhlá pěší zóna, která nesloužila jen pohybu několika tisíců
lidí denně, ale též k odpočinku
a relaxaci. O tom dodnes svědčí
umístění velkoprostorových záhonů a laviček. Celkový koncept
okolního vzdušného prostoru
rozbila roku 1987 stavba objektu
plánovaného kina a podchodu.
Stavba budovy zamýšleného kina
se protáhla na 10 let a nakonec
z něj vznikl ﬁnanční úřad. Podchod začal sloužit svému účelu 14. ledna 1994. Dnes je však
notně zchátralý. V roce 2009 vyrostla na severní straně střediska
koncepčně nezapadající budova,
jež rovněž narušila původní široký nezastavěný prostor kolem
obchodního centra.

Přednáška
provoz)
13. září 1806: započala výstavba kostela Navštívení Panny
Marie v Zábřehu dle návrhu J. A. Englische z Opavy
14. září 1990: město Ostrava bylo správně nově rozděleno
do 22 městských obvodů, jedním z nich se stal obvod
Ostrava-Jih
18. září 1878: u dnešní ulice Závoří vypukl požár v okolí
kovárny Antonína Londína, shořela dvě stavení s hospodářskými budovami
24. září 1869 a 1880: napadl první sníh na území Zábřehu
26. září 1919: ukončen provoz parní cihelny Adolfa Müllera
v Hrabůvce
30. září 1916: konec letního času, který byl vůbec poprvé
zaveden od 30. května 1916 v souvislosti se šetřením
v období 1. světové války
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Ve čtvrtek 21. září vám od 17.30
hod. v sále zastupitelstva naší
radnice představí Tomáš Majliš
téma Jubilejní kolonie jako součást
ucelené péče o zaměstnance Vítkovických železáren. Počet míst
pro zájemce je omezen na 55, proto
si včas rezervujte své místo na tel.
čísle: 599 430 137.

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS

Září v KZOJ bude akcemi nabité k prasknutí
a my nezastavujeme ani nepřibržďujeme!
A hned začneme pozvánkou
do kina Luna. Poté, co Hurvínek s tátou Spejblem zpříjemní
zahájení školního roku a doprovodí děti do školních lavic, hned
v neděli 3. září přivítáme v kině
Luna velkého sympaťáka a jednoho z nejpopulárnějších umělců
vůbec, krále walzu André Rieu.
Září doslova rozjíždíme netradičním projektem CYKLOKINO. V pondělí 4. 9. od
19 hodin – sportovní areál vedle
Aquaparku Ostrava-Jih. Jedná se
o unikátní záležitost, která nabízí
divákům nový způsob sledování ﬁlmů. Jejich společná energie
totiž rozsvítí projekci. Šlapáním
na speciálně upravených kolech
se mohou spálené kalorie přetavit do elektrické energie potřebné
pro napájení ﬁlmového představení. Každý, kdo na projekci dorazí, se může zapojit a šlapat, jak

Kulturní dům K-Trio
Dr. Martínka 1439/4,
Ostrava-Hrabůvka

Společenské akce
3., 10., 19., 24. 9. v 17.00
TANEČNÍ VEČERY
Živá hudba, pro příznivce společenského
tance se skupinou DOMINO, 3., 10. 9.
hraje skupina KLASIK. Vstupné 40 Kč,
předprodej KD K-TRIO.
4. 9. v 18.00
VERNISÁŽ MALOVÁNÍ JE RADOST…
RADOST JE MALOVÁNÍ
Vystavují E. Riedl, Š. Spurná, I. Matějásková, V. Parázková, O. Volejníček, vstup
zdarma.
4. 9. ve 20.00
CYKLOKINO
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL
Z OKNA A ZMIZEL
Sportovní areál, ul. Svazácká, Ostrava-Zábřeh, /vedle vodního areálu Ostrava-Jih/. Cyklokino je unikátní projekt, který
nabízí divákům nový způsob sledování
ﬁlmů. Jejich společná energie totiž rozsvítí
projekci. Šlapáním na speciálně upravených kolech se mohou spálené kalorie
přetavit do elektrické energie potřebné
pro napájení ﬁlmového představení.
Každý, kdo na projekci dorazí, se může
zapojit a šlapat, jak mu síly dovolí. Střídání
během ﬁlmu je vítáno. Každý, kdo se zapojí, od nás v závěru dostane malý dárek
za vydané úsilí. Zkušební „cyklojízda“ od
19.00 hodin, dobrovolníci jsou vítáni!!!
20. 9. v 19.00
MAYDAY
John Brown je londýnský taxikář, kterému se
díky přísně dodržovanému harmonogramu
daří tajit skutečnost, že má dvě manželky.
Jednoho dne se mu však vinou malé nehody
vše zhroutí a stane se předmětem horlivého
zájmu místních policistů a novinářů. Rozjíždí
se velký kolotoč lží…Hraje Divadlo 9devítka.
Vstupné 90 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS.

mu síly dovolí. Střídání během
ﬁlmu je vítáno. Zkušební „cyklojízda“ od 19.00 hodin, dobrovolníci jsou vítáni!!! Každý, kdo se
zapojí, od nás v závěru dostane
malý dárek za vydané úsilí. Od
20 hodin společně s „cyklisty“ se
budeme dívat na ﬁlmové zpracování knižního bestselleru Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel.
V pondělí 11. 9. zase pod
taktovkou režisérky Olgy Sommerové oslavíme v kině Luna
92. narozeniny velké, české, stále
aktivní umělkyně, světoznámé
operní pěvkyně a herečky Soni
Červené, která se představí v novém celovečerním dokumentu
pod prostým názvem „Červená“.
Komorní klub 17. 9. od 17 hodin
zahajuje komorní cyklus koncertů. Již podruhé na českém turné
přivítáme amerického bluesmana
a bluesrockera spíše hendrixov27. – 28. 9.
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI PIVA
Degustační přehlídka minipivovarů,
75 druhů piv, program na dvou scénách - zámek Zábřeh a přilehlý park.
Historický program, Lenny, Kamil
Střihavka & Leaders, Vltava aj., vstup
zdarma.

Vzdělávání, relax, kurzy
13. 9. od 9.00 do 17.30
CESTA ZA POZNÁNÍM
Relaxačně poznávací výlet pro seniory. Program – Vagonářské muzeum ve Studénce,
muzeum a kostel sv. Mikuláše s vyhlídkovou
věží v Bílovci, Dům přírody v Poodří se
záchranou stanicí pro ohrožená zvířata,
ukázky výroby s ochutnávkou čokolády
v hotelu Iberia v Opavě. Nutná rezervace.
Cena 440 Kč /v ceně vstupné včetně ochutnávky čokolády/ předprodej KD K-TRIO
14. 9. od 9.00 do 11.00
POHYB JE ŽIVOT - naučte se správně
chodit s holemi, pět čtvrtečních procházek
s výukou správné chůze s holemi na nordic
walking v okolí Ostravy. Nutná rezervace,
cena 800 Kč, předprodej KD K-TRIO.

ského střihu Linwood Lee Taylor.
V rámci ﬁlmového festivalu
Ostrava Kamera Oko, který se
letos zaměřuje na architektonické kvality, uvedeme v kině Luna
v sobotu 23. 9. a neděli 24. 9. maraton sedmidílné ﬁlmové série
Harryho Pottera. Za pozornost
stojí celovečerní dokument Jiřího
Sádka „Nejsledovanější“, který
se věnuje fenoménu youtuberství.
A pro příznivce kina Luna pozor
– hezky pouze česky se po „kinařsky“ tradičně oslaví Den české
státnosti jízdou českým ﬁlmem
za symbolických 28 Kč, kinomilové si proto rezervují čtvrtek 28. 9.
Konec září patří již tradiční
akci Svatováclavské slavnosti piva, letos se můžete těšit
na skvělá piva z 28 minipivovarů, nejen z Moravy a Slezska, ale
také z Čech, ale i ze zahraničí,

konkrétně z Bavorska. Připraveno bude více jak 75 druhů piva –
od klasických ležáků přes mnoho
pivních speciálů, spodně i svrchně kvašených až po piva archivní
a sudově zralá. Zámek Zábřeh
a jeho pivovar si pro tento ročník
připravil „výroční ležák“ - který je připraven z 10 druhů sladu
a je 10x chmelený. Celá akce je
podpořena programem na dvou
scénách. Zámecká scéna nabídne
především historický program
a na hlavní scéně se můžete těšit
na LENNY, KAMILA STŘIHAVKU & Leaders, VLTAVA
nebo PROGRES 2 s Romanem
Dragounem.
Podrobné informace naleznete
na www.kzoj.cz
Těšíme se na vás!

ZÁPIS DO KURZŮ

21. 9. v 19.00
LINWOOD LEE TAYLOR (USA)
Linwood Lee Taylor- kytary, zpěv, Matěj
Černý (CZ) – baskytara, Tomáš Hobzek (CZ)
– bicí, Americký bluesman a bluesrocker
spíše hendrixovského střihu po velkém
úspěchu v roce 2015 podruhé na českém,
vstupné 180 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS,
v den akce na místě od 18.30.

KD K-TRIO / pondělí – pátek,
8.00 – 18.00 hodin
Kurzy pro děti: Výuka hry na kytaru,
saxofon, keyboard, akordeon, Kreslení
a malování, Břišní tance, Hip Hop, Disco
dance, Taneční klub MINI, taneční folklórní
soubor Malá Morava, Cvičení pro maminky s dětmi. Kurzy pro dospělé: Kalanetika,
Superkalanetika, P - Class, Pilates s Bosu,
Cvičení - prevence bolesti zad, Cvičení pro
seniory, Cvičení na míčích, Cvičení na židli,
Jóga, Hatha yoga, Latina dance, Zumba,
Linie, Body styling, strečink a relaxace,
Taneční pro manželské páry a partnerské
dvojice, Břišní tance, Havajské tance.
Vzdělávací semináře: Numerologie a
tarot, Reﬂexní terapie pro každého,
Homeopatie - cesta ke zdraví, Od mandaly k automatické kresbě, Chi Kung léčebný systém cvičení, NLP - neurolingvistické programování, Výuka anglického
jazyka.
Podrobné informace a rezervace na www.
kzoj.cz, nebo na recepci KD K-TRIO.

Výstavy
Od 4. 9. MALOVÁNÍ JE RADOST … RADOST
JE MALOVÁNÍ – vystavují E. Riedl, Š. Spurná,
I. Matějásková, V. Parázková, O. Volejníček

18. 9. v 17.30
Homeopatie
Přednáška Mgr. Jiřího Moskaly o léčebné
metodě, která využívá léčivé účinky rostlin
a dalších látek ve velmi zředěném poměru.
Vstupné 60Kč, Kč, předprodej KD K-TRIO.

Komorní klub
Velﬂíkova 8
Ostrava-Hrabůvka
tel. 596 739 107, www.kzoj.cz, https://
www.facebook.com/kdktrio

25. 9. v 17.30
REFLEXNÍ TERAPIE
O výhodách reﬂexní diagnostiky a následné
terapii vedoucí k zlepšení zdravotního stavu
přednáší Romana Farna. Vstupné 60Kč, Kč,
předprodej KD K-TRIO.
25. 9. v 17.30
LP – NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ využívá bohaté poznatky úspěšných
koučů, psychologů a terapeutů pro dosažení
rychlých pozitivních změn v životě lidí.
Přednáší Drahoslav Červenka, vstupné
60 Kč, předprodej KD K-TRIO.

17. 9. v 17.00
ZAHAJOVACÍ KONCERT
komorního cyklu koncertů
Účinkují Barbora Čechová, Adam Grygar –
zpěv, Daniela Grygarová – housle, Regina
Bednaříková - klavír. Program W. A. Mozart,
Ch. Gounod, H. Wieniawski, P. de Sarasate,
A. Dvořák, J. Suk. Vstupné 120 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS, v den akce na místě od
16.30.
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Renáta Valerie Nešporek,
Monika Urbanová a Jana Dulíková
KZOJ, p.o.

26. 9. v 18.00
ŠPICBERKY – ZEMĚ VĚČNÉHO LEDU
Komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka. Poutavé přiblížení vzdáleného místa naší planety, podbarvené emotivní hudbou. Doprovodný program Mezinárodního festivalu
outdoorových ﬁlmů 2017, návštěvníci obdrží
poukaz 1+1 ZDARMA na zahájení festivalu,
vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO, v den
akce na místě od 17.30.

Kino LUNA
Výškovická 113
Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 751 712, www.kzoj.cz, www.
facebook.com/kinolunaostrava
1. – 3. 9. v 15.00
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM /2D/
(ČR 2017)
Animovaný / komedie /rodinný, české
znění, přístupný, 85 minut. Vstupné 130 Kč,
děti 110 Kč.
1. – 2. 9. v 17.00
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM /3D/
(ČR 2017)
Animovaný / komedie / rodinný, české
znění, přístupný, 85 minut. Vstupné 150 Kč,
děti 130 Kč.
1. – 2. 9. v 19.30
PO STRNIŠTI BOS (ČR 2017)
Komedie / drama, režie Jan Svěrák podle
předlohy Zdeňka Svěráka, přístupný,
111 minut. Vstupné 120 Kč.
3. 9. v 17.00
ANDRÉ RIEU – LETNÍ KONCERT Z MAASTRICHTU 2017
André Rieu letos slaví 30 let se svým Johann
Strauss Orchestra a vy můžete být u toho.

KULTURNÍ SERVIS
stupný, 97 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
21. – 22. 9. v 17.45
KTERÝ JE TEN PRAVÝ? (Home Again, USA
2017). Komedie / romantický, české titulky,
přístupný, 131 minut. Vstupné 110 Kč.
21. – 22. 9. ve 20.00
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH (Kingsman: The
Golden Circle, USA 2017)
Akční / dobrodružný / komedie, české titulky, od 15 let. Vstupné 130 Kč.
23. – 24. 9. 09 OSTRAVA KAMERA OKO
Mezinárodní filmový festival se zaměřením
na prezentaci kameramanské tvorby výrazných osobností. Hlavním tématem letošního
ročníku je architektura ve filmu. S ohledem
na architektonické kvality uvádíme maraton
sedmidílné filmové série Harryho Pottera.
Vstupné 60 Kč (na jednotlivá představení).
Vstupné 20 Kč pro návštěvníky v kostýmech
z Harryho Pottera (na jednotlivá představení).
Pro filmové maratonce pitný režim - pottrovský oblíbený nápoj „máslový ležák“ - zajištěn!
23. 9.
12.15 HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ (r.
Chris Columbus, r. 2001, 152 minut)
15.00 HARRY A POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA (r. Chris Columbus, r. 2002, 161 minut)
18.00 HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU (r. Alfonso Cuarón, r. 2004, 141 minut)
20.30 HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR (r.
Mike Newell, r. 2005, 157 minut)
24. 9.
12.15 HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD (r.
David Yates, r. 2007, 138 minut)
15.00 HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
(r. David Yates, r. 2009, 147 minut)
18.00 HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI –
část 1 (r. David Yates, r. 2010, 140 minut)
20.30 HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI –
část 2 (r. David Yates, r. 2011, 125 minut
25. 9. v 17.30
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL (ČR 2017)
Drama, režie Jan Hřebejk podle předlohy
Petra Jarchovského, přístupný, 130 minut.
Vstupné 60 Kč.
25. – 27. 9. ve 20.00
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER (American
Made, USA 2017)
Krimi / thriller / životopisný, české titulky,
od 12 let, 114 minut. Vstupné 110 Kč.
26. 9. v 17.45
PO STRNIŠTI BOS (ČR 2017)
Komedie / drama, přístupný, 111 minut.
Vstupné 110 Kč.
27. 9. v 17.45
O TĚLE A DUŠI (Testrol és lékekrol, Maďarsko 2017)
Drama, české titulky, od 15 let, 116 minut.
Vstupné 90 Kč.
28. 9. HEZKY pouze ČESKY
Tradiční jízda českým ﬁlmem za symbolických 28 Kč!
15.30 ŠPUNTI NA VODĚ (ČR 2017)
17.45 MASARYK (ČR 2017)
20.00 MUZZIKANTI (ČR 2017)
Za příznivého počasí zahraje k poslechu
hezky česky také hudební produkce před
kinem Luna. Předprodej již zahájen!
29. 9. – 1. 10. v 17.45 a 20.00
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR (ČR 2017).
Volné pokračování z trilogie Zahradnictví
režiséra Jana Hřebejka, ml. přístupný.
Vstupné 120 Kč.

www.dk-akord.cz / www.facebook.com/ 16. 9. - 14:00
FOLKLÓRNÍ ODPOLEDNE S BURČÁKEM
dkakord
1. a 2. 9. - po 20:00 / Letní zahrada
LETNÍ KINO v Akordu
Každý z večerů promítneme jednu z klasických československých komedií, kterou
jste měli možnost si vybrat v průběhu
srpnového hlasování na našem facebooku:
S tebou mě baví svět, Slavnosti sněženek,
Ať žijí duchové!, Trhák, Ecce homo Homolka,
Noc na Karlštejně aj.
V rámci Letního festivalu 2017. V případě
nepříznivého počasí uvnitř DK.
Vstup zdarma
5. 9. - 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů s programem a
tancem. Vstup zdrama
12. 9. - 19:00 / Klub Akord
STUD2NA: SELF MADE
Madá poprocková skupina, která zaujme
nejen svojí autorskou tvorbou, ale také
muzikantskou vyhraností. V rámci projektu
STUD2NA neboli Studnice studentských
nápadů. Vstupné: děti, mládež a studenti
zdarma / ostatní 30 Kč
14. 9. – 19:00
Petr Kolečko:
PADESÁTKA – A studio Rubín
Komedie o namazaných běžkách a namazaných chlapech.
Vstupné 420, 380, 340 a 250 Kč
Výhodnější vstupenky v rámci Divadelního
předplatného.
15. 9. - 19:00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Pro všechny milovníky společenského
tance a dobré zábavy. Hudební režie: Vladimír Koždoň. Vstupné 99 Kč

Zábavné odpoledne pro celou rodinu s folklórem v různých podobách: harmonikářka
NAĎA MRÁZKOVÁ. Moravský folklórní
soubor ŠEVČÍK s cimbálovkou,kapela THE
ROCK BAND soutěže pro děti i dospělé,
malování na obličej, V rámci Letního festivalu 2017. V případě nepříznivého počasí uvnitř
DK. Vstup zdarma
21. 9. - 16:00 / Velký sál
MISS BABČA 2017
III. ročník soutěže o nejsympatičtější seniorku. Vstup zdarma
23. 9.
CYKLOSVĚTLUŠKA aneb Světýlka naděje
pro Hospic Sv. Lukáše
Charitativní večerní cyklojízda Bělským
lesem pro celou rodinu. Připraveny soutěže
o zajímavé ceny. Možnosti registrace na
www.dk-akord.cz.
27. 9. - 18:00 / Hudební sál
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ – CESTA KE
ŠŤASTNĚJŠÍMU ŽIVOTU
Systém Jóga v denním životě je určený pro
velmi vytíženého člověka západní kultury.
Poskytuje tělesná, dechová, relaxační
a meditační cvičení a dává techniky, kterými
lze dosáhnout lepšího fyzického, duševního,
sociálního a duchovního zdraví.
Lektor: RNDr. Petr Kucharčík
Vstupné: 90 Kč / senioři zdarma (v rámci
projektu AKTIVNÍ SENIOR)

PŘIPRAVUJEME
4. 10. – 19:00
ODVOLÁNÍ – Divadlo v Řeznické
„Filozoﬁcká“ hra amerického dramatika
s komickými situacemi o osobní odvaze
každého z nás, zabývající se tématem nezá-

INZERCE

Dům kultury AKORD

SC-370782/04

Hudebník proslul po celém světě jako král
walzu a je bezpochyby jedním z nejpopulárnějších umělců vůbec. 180 minut. Vstupné 200 Kč.
4. – 17. 9. v 15.30
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM /2D/
(ČR 2017)
Animovaný / komedie / rodinný, české
znění, přístupný, 85 minut. Vstupné 130 Kč,
děti 110 Kč
5. – 10. 9. ve 20.00
TEMNÁ VĚŽ (The Dark Tower, USA 2017)
Akční / fantasy / horor / sci-ﬁ , české titulky, od 12 let, 91 minut. Vstupné 120 Kč.
5. – 12. 9. (mimo 11. 9.) v 17.45
PO STRNIŠTI BOS (ČR 2017)
Komedie / drama, režie Jan Svěrák podle
předlohy Zdeňka Svěráka, přístupný,
111 minut. Vstupné 120 Kč.
11. 9. v 17.45
ČERVENÁ (ČR 2017)
Dokument režisérky Olgy Sommerové k 92.
narozeninám světově proslulé operní pěvkyně Soni Červené je příběhem ženy, jejíž
malé dějiny byly ovlivněny velkými dějinami
Evropy 20. století. Ml. přístupný, 80 minut.
Vstupné 80 Kč.
11. – 13. 9. ve 20.00
TO (It, USA 2017)
Drama / horor / thriller, české titulky,
od 15 let, 135 minut. Vstupné 110 Kč.
13. 9. v 17.45
NERUDA (Neruda, Chile, Argentina, Francie,
Španělsko, USA, r. 2016)
Životopisný / drama, české titulky, přístupný, 108 minut. Vstupné 110 Kč.
14. – 17. 9. v 17.45
NEJSLEDOVANĚJŠÍ (ČR 2017)
Celovečerní dokument je komunikačním
mostem mezi dvěma generacemi. Co to
vlastně znamená být YouTuberem a proč
se stali fenoménem, který má už dnes na
společnost nepřehlédnutelný vliv? Ml. přístupný. Vstupné 110 Kč.
14. – 17. 9. ve 20.00
DUNKERK (Dunkirk, VB, Nizozemsko, Francie,USA, r. 2017)
Akční / drama / historický / válečný, české
titulky, od 12 let, 106 minut. Vstupné 100 Kč.
17. 9. v 10.00
POHÁDKOVÁ ŠKOLA
Filmové pásmo, 77 minut. Vstupné 30 Kč.
18. – 20. 9. v 15.30
EMOJI VE FILMU /2D/ (The Emoji Movie,
USA 2017)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 91 minut. Vstupné 100 Kč.
18. 9. v 17.45
MILOVNÍK PO PŘECHODU (How to Be a
Latin Lover, USA 2017)
Komedie, české titulky, přístupný, 115 minut.
Vstupné 60 Kč.
18. – 20. 9. ve 20.00
AMERICKÝ ZABIJÁK (American Assassin,
USA 2016)
Akční / thriller, české titulky, od 15 let,
112 minut. Vstupné 110 Kč.
19. 9. v 17.45
PO STRNIŠTI BOS (ČR 2017)
Komedie / drama, režie Jan Svěrák podle
předlohy Zdeňka Svěráka, ml. přístupný,
111 minut. Vstupné 110 Kč.
20. 9. v 17.45
PO BOUŘI (Umi jori mo mada fukaku,
Japonsko 2016)
Drama, české titulky, od 12 let, 117 minut.
Vstupné 90 Kč.
21. – 30. 9. v 15.30 (mimo 23. 9., 24. 9., 28. 9.)
LEGO®NINJAGO®FILM (The Lego Ninjago
Movie, USA 2017)
Animovaný / akční / komedie, české znění, pří-

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

KULTURNÍ SERVIS

Knihovna města Ostravy
Pobočka Dr. Martínka, Hrabůvka
tel.: 599 522 303,
e-mail: hrabuvka@kmo.cz

Dr. MARTÍNKA
TADY JSME DOMA*
Cestujeme dopravou
1. 9. 9.00 - 11.00
NA MINUTU PŘESNĚ - tvůrčí dílna; výroba
praktických papírových hodin
1. 9. - 30. 9. během půjčování
NA TRATI - dopravní vědomostní test
16. 9. 9.00 - 11.00
NA KŘIŽOVATCE - výtvarná dílna; tvorba
vlastních dopravních značek; v rámci
Evropského týdne mobility
18. 9. - 22. 9. během půjčování
MALÁ KNIHOVNICKÁ RALLYE - zábavná
soutěžní hra, během které si děti procvičí
správné chování v dopravním provozu i
mimo něj; v rámci Evropského týdne mobility
18. 9. - 22. 9. během půjčování
VŠEMI SMĚRY - zábavný dopravní vědomostní kviz; v rámci Evropského týdne
mobility
30. 9. 9.00 - 11.00
JAK SE RODÍ KNÍŽKA - poutavé vyprávění
o tom, co vše je zapotřebí k tomu, aby
vznikla knížka, spojené s autorským čtením
spisovatelky Jarmily Dolanské; v rámci
knihovnického klubu Martínek pro děti
předškolního věku a jejich rodiče
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dětské
čtenáře knihovny zaměřená na četbu a znalosti přečtených knih

VÝŠKOVICE
GALERIE U LESA
KNIHOVNICKÉ RETRO - výstava fotoobrazů
interiérů ostravských knihoven
TADY JSME DOMA*
Cestujeme dopravou
1. 9. - 22. 9. během půjčování
MOJE DOPRAVNÍ ZNAČKA - výtvarná
soutěž o nejoriginálnější značku; v rámci
Evropského týdne mobility
4. 9. - 22. 9. během půjčování
NA TRATI - vědomostní test zaměřený
na sdílenou dopravu; v rámci Evropského
týdne mobility
7. 9. 16.00
VÝPRAVČÍ ČTE POHÁDKY - veřejné čtení
7. 9. 16.00
ZVEDNOUT PLÁCAČKU! - tvůrčí dílna; výroba plácačky pro výpravčího
14. 9. 16.00
PÍŠU VÁM PSANÍ - tvůrčí dílna; výroba
dopisních obálek
21. 9. 13.00 - 17.00
HRAVÁ DRÁHA - SDÍLENÍM VPŘED! - soutěžní odpoledne před knihovnou, ve spolupráci s městskou policií; v rámci Evropského
týdne mobility

ZÁVODNÍ
TADY JSME DOMA*

Cestujeme dopravou
18. 9. - 22. 9. během půjčování
ZVEDNI PLÁCAČKU! - tvůrčí dílna; výroba
papírové plácačky
18. 9. - 22. 9. během půjčování
KOLO JE MŮJ KAMARÁD - soutěž; v rámci
Evropského týdne mobility
18. 9. - 22. 9. během půjčování
DŮMYSLNĚ DO CÍLE - zábavná soutěž;

v rámci Evropského týdne mobility
18. 9. - 22. 9. během půjčování
STŮJ NEBO JEĎ - dopravní soutěž pro mladší děti; v rámci Evropského týdne mobility
18. 9. - 22. 9. během půjčování
VŠICHNI UŽ NÁS JISTĚ ZNAJÍ - hrátky
s dopravními značkami a zábavné luštění;
v rámci Evropského týdne mobility
20. 9. 13.30 - 15.00
ZÁVODNÍ KOLOHRANÍ - zábavné odpoledne
pro děti
25. 9. 15.00 - 17.00
POHÁDKY O DOPRAVNÍCH ZNAČKÁCH veřejné čtení

GURŤJEVOVA
TADY JSME DOMA*
Cestujeme dopravou
1. 9. - 29. 9. během půjčování
NA TRATI - dopravní test
1. 9. - 29. 9. během půjčování
MOJE DOPRAVNÍ ZNAČKA - výtvarná
soutěž
18. 9. - 22. 9. během půjčování
CESTUJEME SPOLEČNĚ - test; v rámci
Evropského týdne mobility
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dětské
čtenáře knihovny zaměřená na četbu a znalosti přečtených knih
*Projekt k 750. výročí města Ostravy „Tady
jsme doma“ ﬁnančně podporuje statutární
město ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Středisko volného času
Ostrava-Zábřeh
Gurťjevova 8, tel. 596 746 062,
www.svczabreh.cz
Zápisy do kroužků a kurzů na recepcích

od 4. 9. 2017. Nabídku najdete na www.
svczabreh.cz
2. 9. 2017 Sporťáček – Městský stadion
9. 9. 2017 LARP Ponorka
9.-10. 9. 2017 Kroužkobraní – nákupní
centrum Avion
10. 9. 2017 LARP Artemis
15. 9. 2017 Fáborkový závod pro rodiny
s dětmi, Bělský les
16. 9. 2017 LARP
21. 9. 2017 Běh naděje, Ostrava-Zábřeh
Bělský les, od 9 do 12 h
22. 9. 2017 Běh naděje, Prokešovo
náměstí Ostrava, od 9 do 12 h
27. 9. 2017 Běh naděje, ul.Studentská,
Ostrava-Poruba, od 9 do 12 h
Pobočka V Zálomu 1, Pískové Doly,
tel. 724 034 750
Sídliště žije , pro rodiny s dětmi od 16 h
Pobočka Dubina, J.Matuška 26a,
tel. 727 856 841
12. 9. 2017 Ostravské záření, pro rodiny
s dětmi

DUBICE
utkání hokejové extraligy
24. 9. v 16,00
HC VÍTKOVICE STEEL – BK MLADÁ BOLESLAV
utkání hokejové extraligy
30.9. - 1.10.
CZECH DANCE OPEN 2017
Super Grand Prix profesionálů v latinskoamerických tancích, galashow s latinou

MĚSTSKÝ STADION
Tel.: 595 701 020
8. 9. v 18,00

MFK VÍTKOVICE – FC MAS TÁBORSKO
utkání fotbalové národní ligy
9. 9. v 17,00
FC BANÍK OSTRAVA – FK JABLONEC
utkání HET ligy
22. 9. v 18,00
MFK VÍTKOVICE – FK FOTBAL TŘINEC
utkání fotbalové národní ligy
30. 9. v 17,00
FC BANÍK OSTRAVA – FC FASTAV ZLÍN
utkání HET ligy

ATLETICKÁ HALA
Tel: 59 67 07 162
Badminton 7,00 – 21,00 hod., on-line rezervace: www.bembajs.cz

Sportovní centrum Dubina
Zázemí pro tenis, ﬂorbal, futsal, badminton, basketbal, stolní tenis, házenou,
volejbal i nohejbal.
Horní 287/81, Ostrava – Dubina, tel.:
721 177 300
www.scdubina.cz
2. 9. – 3. 9. Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice
( Pohár ženy)
8. 9. – 10. 9. Basketbal - SBŠ Ostrava ( OSTRAVA CUP 2017)

11. 9. 17:50 Florbal - 1.SC Tempish Vítkovice
( extraliga mužů)
24. 9. 12:30 – 18:30 Florbal – 1.SC Tempish
Vítkovice ( mladší žáci Tornádo)
28. 9. 13:00 Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice ( extraliga žen)
28. 9. 16:00 Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice ( extraliga mužů)
30. 9. 14:00 Florbal - 1.SC Tempish Vítkovice ( juniorky)
30. 9. 17:00 Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (extraliga mužů)

Charita Ostrava
Charitní středisko Gabriel
1. 9. – 11. 9. 2017
Výstava fotograﬁí Vladimíra Koštiala
8. 9. v 10,00 hod.
Bělský les : vycházka lesem do Staré Bělé.
Sraz v CHS Gabriel.
12. 9. v 17,00 hod.
Lenka Kocierzová – malby : vernisáž
15. 9. v 8,30 hod.
Hukvaldy: Výlet – prohlídka hradu s průvodcem. Autobusem na Hukvaldy, pak
pěšky k hradu 2 km stoupání. Vstupné 70,Kč, nad 70 let 40,- Kč. Sraz na Dubině v 8,30
hod. před Albertem (bývalý Interspar.)
19. 9. v 16,00 hod
Odpoledne s písničkou: Písničky s klávesami
a klarinetem. Hraje Zdeněk a Vašek
20. 9. ve 14,00 hod.
Kavárna pro pamětníky: : Představení
nového německého dobrovolníka o.p.s. Živá
paměť
26. 9. ve 14,00 hod.
Etapy lidského života v průběhu staletí – II.
část. Přednáška Mileny Slawíkové

INZERCE

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 135/3077,
700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
1. 9. v 19,00
HC VÍTKOVICE STEEL – HK DUKLA TRENČÍN, přípravné hokejové utkání
8. 9. v 17,30
HC VÍTKOVICE STEEL – HC PSG ZLÍN
utkání hokejové extraligy
12. 9. v 17,30
HC VÍTKOVICE STEEL – HC SPARTA
PRAHA
utkání hokejové extraligy
17. 9. v 16,00
HC VÍTKOVICE STEEL – HC DYNAMO PAR-

SC-371363/01

vislosti v tradičně fungující instituci katolického semináře. Hrají: Miroslav Táborský
a Filip Cíl.. Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč
Výhodnější vstupenky v rámci Divadelního
předplatného.
6. 10. - 19:00
HECOVINY – soubor Nahodile
Zábavný pořad plný scének, skečů, písniček
a recese.
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AKTUALITY

Zajímá vás, jak ovlivnit dění
v Ostravě? Zapojte se do diskusí
a vyjádřete aktivně své postoje
a názory na život ve městě z pohledu rodin. Další vlna tzv. ohniskových skupin je připravena na září
2017 a poběží zhruba 2 měsíce.
Jednotlivé skupiny jsou členěny
podle stádií životního cyklu – prostor pro vyjádření tak dostanou jak
mladé rodiny, rodiny se staršími

vých městských obvodů. V případě
zájmu o zapojení se do průzkumu lze kontaktovat přímo paní
Hanu Drábkovou Sobkovou (tel.
727 950 831, hdrabkovasobkova@
ostrava.cz), která skupiny vede.
Výsledky ze setkání budou
následně analyzovány a vyhodnocovány a poslouží jako cenný
informační zdroj k nadeﬁnování
oblastí a konkrétních opatření

dětmi, rodiče ve fázi „opuštěného
hnízda“, tak i senioři. Pro získání
co nejpestřejší škály informací je
zároveň zohledněna různost pohlaví, etnicita, socioekonomický
status a také zastoupení jednotli-

Práce na zkoušku?
Uplatnění na trhu práce nebývá zejména pro ženy
s kumulací znevýhodnění (např. péče o vícepočetnou rodinu, nízká kvaliﬁkace, předsudky veřejnosti
apod.) vždy jednoduché. O podání pomocné ruky
v této situaci se snaží projekt města Ostravy s názvem Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava.
V rámci klíčové aktivity „Ženy na trhu práce“ mají
zájemkyně možnost navázat kontakt s potencionálními zaměstnavateli, a to formou stáží a tréninkových míst. Pod dohledem přiděleného mentora se
seznámí s charakterem vybraných prací a vyzkouší
si fungování v běžném provozu. Tréninková místa
tak pomůžou zájemkyním rozvinout jejich pracovní návyky i sociální dovednosti.
V případě potřeby lze navíc využít i individuálního pracovního poradenství, je zajištěna úhrada
jízdného a péče o předškolní děti, takže řada obav

související se vstupem do zaměstnání je opravdu
zbytečná. Zároveň se pomocí skupinového aktivizačního kurzu řeší i podpora sebejistoty účastnic,
uvědomění si vlastní hodnoty a rozvoj základních
komunikačních dovedností, a to ještě před jejich
nástupem na vybrané tréninkové místo.
Nábor účastnic stále probíhá, první tréninková
místa se budou obsazovat koncem července 2017,
po absolvování aktivizačního kurzu, jehož 1. běh byl
spuštěn 21. června 2017. Zájemkyně se můžou obrátit přímo na paní Kateřinu Kneifel (tel: 727 950 828,
e-mail: kkneifel@ostrava.cz).
Všechny aktivity jsou pro účastnice bezplatné,
projekt je spoluﬁnancován prostředky z Evropského sociálního fondu.

připravované Koncepce rodinné
politiky města. Ta vzniká pod hlavičkou městského projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě
Ostrava (CZ.03.2.60/0.0/0.0/1
5_026/0003525), spoluﬁnancovaného prostředky z Evropského
sociálního fondu.
Ing. Ludmila Placová
Magistrát města Ostravy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
INZERCE

z Vzduchotechnika
z Klimatizace
z Topení z Voda

Tel: 596 715 724
603 170 643

WWW.COND-KLIMA.CZ
z Projekce
z Dodávka z Montáž

INZERCE

SC-371372/01

Ovlivněte směřování rodinné politiky v Ostravě!

SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017
OD 11:30 HODIN

OSTRAVA - SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD
VSTUP ZDARMA

IVAL DŘE

VA ®

MISTROV
SOUTĚŽI STVÍ ČR V NE JVĚ
SVĚTA
TŠÍ DŘEV
ORU

BE

CKÉ
PÓDIUM STIHL® TIMBERSPORTS®
13:00 MISTROVSTVÍ ČR STIHL® TIMBERSPORTS®
CZECH SERIES Ostrava 2017 FINÁLE SOUTĚŽE DŘEVORUBCŮ SVĚTOZNÁMÉ SÉRIE O TITUL
MISTRA ČESKÉ REPUBLIKY. NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ DŘEVORUBCI ČR A VICEMISTR SVĚTA MARTIN KOMÁREK

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ MČR
PÓDIUM HRADNÍ NÁDVOŘÍ
11:30 CIMBÁLOVÁ MUZIKA KUBALOVCI
14:30 DOCUKU  FOLKLORBEAT Z VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
16:30 TURBO  ČESKÁ POPROCKOVÁ LEGENDA
DOPROVODNÝ PROGRAM
17:30

Hlavní partneři:

Partneři:

www.festivaldreva.cz
Mediální partneři:

FRÝDECKOMÍSTECKÝ

PATRIOT
Jižní listy

SC-370523/01

Generální partner:
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Vůbec poprvé budou v Ostravě na Festivalu dřeva k vidění ostré závody
- souboj nejlepších sportovních dřevorubců ČR, včetně vicemistra světa
Martina Komárka, o titul STIHL® TIMBERSPORTS® CZECH SERIES 2017.
Soutěží se v šesti disciplínách: Springboard, STIHL Stock Saw,
Standing Block Chop, Single Buck, Underhand Chop a Hot Saw.
Na Festivalu dřeva, který se uskuteční na Slezskoostravském hradě
a v jeho okolí, bude čekat návštěvníky, kromě závodů dřevorubců, také
velmi bohatý program pro celou rodinu. Starodávný jarmark, zvěřinové
hody, poprocková legendární skupina Turbo, cimbálovka Kubalovci
a folklorbeatová skupina Docuku.
Akci doprovodí i dřevosochaři, kteří na akci vytvoří sochy a plastiky
a historická řemesla: výrobci dřevěných hraček, keramiky a suchých vazeb,
košíkáři, dráteníci a prezentace zahradní a lesní techniky.
Pro děti budou připraveny soutěže, tvořivá dílnička, dřevěná akademie,
naučná a poznávací expozice Lesů ČR, LS Ostrava „CESTA DO LESA“
a lesní pedagogika Vojenských lesů a statků ČR „UČÍME SE O LESE“.
Vstup na Festival dřeva v Ostravě bude opět ZDARMA.
Více na www.festivaldreva.cz

www.ovajih.cz

SC-370523/02

XIII. FEST

NA SLEZSKOOSTRAVSKÉM HRADĚ V OSTRAVĚ SE
23. 9. 2017 USKUTEČNÍ XIII. ROČNÍK FESTIVALU DŘEVA
A FINÁLE SOUTĚŽE DŘEVORUBCŮ STIHL TIMBERSPORTS
SERIES O TITUL MISTRA ČESKÉ REPUBLIKY 2017.

ŠKOLY

A zase zpátky do lavic...
Začátek školního roku bývá náročný nejen pro děti, ale i učitele a rodiče. Změnu
každodenního rytmu a nové povinnosti
zvládáme každý jinak, někdo si zvykne za
pár dní, někdo není „ve své kůži“ několik
týdnů. Asi nejtěžší to bude pro prvňáky,
kteří se navíc seznamují s úplně novým
prostředím a spolužáky.
Přeji všem, aby se jim začátek nového
školního roku vydařil. Prvňáčkům, aby se

Povinná předškolní
docházka

V letošním roce se pro předškoláky zavádí povinná docházka do mateřských škol. Děti, které do začátku
září dosáhnou pěti let věku, musí
povinně navštěvovat mateřskou
školu. Zápisy do mateřských škol již
proběhly v měsíci květnu 2017.
Upozorňujeme rodiče nebo jiné
zákonné zástupce, kteří měli povinnost přihlásit dítě do mateřské školy
a jejichž děti nebyly dosud k povinnému předškolnímu vzdělávání přihlášeny, aby tak učinili v nejbližším
možném termínu. V případě nepřihlášení dítěte do předškolního zařízení je toto považováno za přestupek
ve smyslu § 182a zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů, za který lze
uložit pokutu až do 5 000 Kč.

jim ve škole líbilo hned od začátku, a větším
dětem, aby se jim vybavily rychle všechny
nabyté vědomosti z předchozího školního
roku. Učitelům přeji pevné nervy i tolik potřebný nadhled a rodičům přeji hodně sil a
trpělivosti. Nezapomeňte, že školní výsledky jsou sice důležité, ale mnohem důležitější je šťastné dítě.
Adam Rykala
radní městského obvodu Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih pokračuje ve spolupráci
s polským městem Wodzislaw Slaski
Spolupráci s městem Wodzislaw Slaski jsme zahájili v roce
2016 v rámci společného projektu
Mateřské školy bez hranic, který
byl zaměřen na zkvalitnění práce
v oblasti předškolního vzdělávání.
Protože se spolupráce osvědčila, rozšířili jsme ji také na oblast
poskytování sociálních služeb
a zapojili do ní rodinná centra prostřednictvím projektu Červený,
bílý, modrý: dialog polsko-český,
jehož realizace v současné době
probíhá. První aktivitou tohoto
projektu bylo setkání pracovníků
sociálních služeb v polské Wodzislawi, během kterého byly srovnány činnosti rodinných center,
prezentovány zkušenosti pracovníků a doporučena opatření, která
se v praxi osvědčila. Naši pracovníci například navštívili jednu
z kluboven polského rodinného
centra, ve které se konal kulinářský
workshop, během něhož se děti
ve spolupráci s místními seniory
učily připravovat chutné pokrmy.
Nutno podotknout, že polské ro-

dinné centrum má oproti našemu
delší historii a pracuje ve větším
rozsahu, takže je pro nás v řadě oblastí své činnosti velice inspirativní.
Druhou aktivitou projektu byl společný pobyt dětí z obou rodinných
center v Beskydech, kde se děti
věnovaly výtvarným či sportovním
aktivitám a v rámci muzikoterapie
také společné hře na bubny (muzikoterapie je přístupem, který má
pozitivní vliv na rozvoj jedince,
jeho harmonizaci a utlumování
agresivity). Třetí aktivita pro děti
byla věnována nejstarším dějinám
a jejím tématem byl „mamut“
a prehistorický svět. Děti se během setkání v Ostravě dozvěděly
různé zajímavosti ze života tohoto
dávno vyhynulého chobotnatce.
Společně také kreslily a vymýšlely
příběhy, které tento tvor mohl zažít při potulkách v obou příhraničních regionech. Díky společným
činnostem se děti učily spolupráci,

komunikaci a rozvíjely svoji představivost. Symbolické bylo také to,
že v dávné minulosti neexistovaly
hranice, které by omezovaly pohyb
mamutů (pozůstatky z jejich života
si můžeme prohlédnout například
ve wodzslawksém muzeu, kde je
vystaven zhruba metrový kel, nebo
v ostravském Landeku), a také
dnes v podstatě neexistují bariéry,
které by omezovaly přeshraniční
spolupráci. Společný česko-polský
den byl zakončen návštěvou Dinoparku, takže děti mohly na vlastní
oči vidět, jak prehistorická zvířata
vypadala. Děti i dospělí, kteří se
projektu účastnili, si společně strávený čas pochvalovali, proto věříme, že spolupráce bude pokračovat
i v dalších oblastech. Projekty Mateřské školy bez hranic a Červený,
bílý, modrý: dialog polsko-český
byly ﬁnančně podpořeny z Programu Interreg V-A Česká republika
– Polsko.

INZERCE

Nadaní fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje píjem žádostí o udlení nanní podpory. Tato výzva je urená organizacím i jednotlivcm, kteí nám zašlou zajímavý projekt se zamením na aktivity dtí a senior v oblasti vzdlávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb.
Nadaní fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodob podporuje kvalitnjší péi o dti s mentálním nebo
fyzickým hendikepem, vzdlávání a volnoasové vyžití mládeže a pomáhá seniorm k dstojnému
a plnohodnotnému životu.
Pro získání nanní podpory Vašeho projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji v roce 2017,
posílejte své žádosti v termínu od 1. záí do 20. íjna 2017. Jak zažádat o podporu a další informace
o Nadaním fondu najdete na webu www.vitkovicesteel.com. O pidlení nanních píspvk rozhodne správní rada Nadaního fondu VÍTKOVICE STEEL do 15. listopadu 2017.
V pípad dotaz, prosím, použijte e-mail nadacni.fond@vitkovicesteel.com
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Nadaní fond VÍTKOVICE STEEL
rozdlí letos neziskovým organizacím 2 mil K.

SPORT

Starobělské Lurdy spustily registrace.
Zapotí se běžci i vyznavači kondiční chůze

3. ročník beneﬁčního
běhu! Tentokrát se
poběží pro Pavla

 V neděli 12. listopadu se bude konat v ostravském Bělském lese třetí ročník závodu
Starobělské Lurdy. Tato běžecká akce je určena nejen pro výkonnostní a začínající běžce,
ale svou premiéru si zde odbudou i kondiční chodci.
Minulý rok se v lese sešla více než tisícovka běžců. Letos poprvé bude umožněn start i chodcům, kteří z různých důvodů nemohou běhat. Takže každý, kdo vyznává kondiční chůzi, je na startu
vítán. Limit pro zdolání tříkilometrové tratě je šedesát minut.
Prvního ročníku se zúčastnil i starosta Ostravy-Jihu Martin
Bednář. „Musíme přiznat, že z časových důvodů teď běhání moc
nedávám, ale odpoledne se určitě zúčastním slavnostního ceremoniálu.
Všichni běžci a chodci, kteří se do závodu zaregistrují do
5. listopadu, obdrží v cíli originální medaili, kterou vytvořil talentovaný student z Fakulty umění Ostravské univerzity Filip
Nádvorník.
I letos se poběží o pohár starosty, takže vítězný muž i žena
dostanou umělecké předměty, tentokrát se jedná o vázy, jejichž
autorem je akad. architekt Bohuslav Horák. Nejrychlejší běžec
kromě toho vyhraje běžecký kočárek Revolution SE od americké
ﬁrmy B.O.B. Britax v hodnotě 13 000 Kč.
Další informace získáte na webu závodu www.bezvabeh.cz/
starobelske-lurdy.

Běžecká škola Ostravy–Jihu opět nabírá na obrátkách
Pro všechny, kdo chtějí začít běhat a přitom taky
zhubnout, zlepšit svoji kondici nebo si jen vyčistit
hlavu, je určena bezplatná Běžecká škola Ostravy-Jihu. Jedná se o společný projekt městského obvodu Ostrava-Jih ve spolupráci se spolkem Bezva běh
pro bezva lidi, který se po letních prázdninách opět
rozbíhá naplno. Cílem této běžecké školy je sdružit všechny příznivce běhání a umožnit jim, podle
jejich výkonnosti, společný a tělu zdravý pohyb v
tréninkových skupinách.
Přihlásit se mohou výkonnostní běžci i úplní začátečníci, kteří uběhnou sotva 200 metrů. Organi-

zátoři všem slibují pravidelné tréninky v Bělském
lese na pilinové dráze v areálu zdraví, na okruhu
běžeckého závodu Starobělské Lurdy (3,2 km) a
blízkém okolí.
Od 6. září každou středu a neděli v 17.00h.
Místo srazu: před restaurací Koliba
Aktuální informace Běžecké školy Ostravy-Jih
budou zveřejňovány na webu městského obvodu
Ostrava-Jih.
Běžecká škola Ostravy-Jihu je pro zájemce
ZDARMA!

Již nyní se můžete přihlásit na
stránkách www.behpro.cz na
beneﬁční běh pro Pavla, který se
uskuteční 21. října od 15:00. Start
závodu je u kostela sv. Ducha
v Zábřehu a poběží se trasa 5 km
a 10 km. Výtěžek z běhu poputuje
stejně jako v předešlých letech na
pomoc handicapovaným dětem,
tentokrát Pavlovi ze Zábřehu,
který trpí kvadrospastickou formou DMO s těžkou mentální retardací. Za vybrané peníze chtějí
pořadatelé běhu přispět Pavlovi
na pořízení chodítka a asistenční
službu.
Běh proběhne pod záštitou starosty Martina Bednáře společně
s garantem závodu Římskokatolickou farností Ostrava-Zábřeh.
Přihlaste se také a pojďte
s námi podpořit dobrou věc!

E-Motion Park Ostrava,
největší hala
pro elektromotokáry.
Přes 8000 m² plochy
čeká jen na vás!

Házenkářky Ostravy-Jihu chystají nábor
Nejúspěšnější dívčí míčový
sport v Ostravě – házená Hrabůvka-Zábřeh, přijímá každé úterý a
čtvrtek od 15.30–16.30 hod. do
svých řad dívky do házenkářské
přípravky a dalších družstev, oddíl je mistr ČR a vítěz Moravskoslezské ligy v mladších žačkách
a starších žačkách, mistr ČR
v mladším dorostu a pravidelný
ﬁnalista mezinárodních soutěží.
Zveme všechna děvčata základních škol, ročníků narození 2006
a mladší, aby přišla samostatně,
s kamarádkou nebo se svými rodiči ve sportovním oblečení na
tréninky, které se konají na Pla-

vecké ulici v Hrabůvce v blízkosti
pizzerie Ježek .
Házenkářská přípravka – 2006
a mladší, působí v našem oddíle již
několik let a stává se přípravnou
stanicí pro další trénování děvčat
a chlapců, kteří za pár let hrají
nejvyšší soutěže. Přípravku vedou zkušení trenéři mládeže, kteří mají za sebou mnoho úspěchů
v žákovských kategoriích. Náplní
družstev je přirozený rozvoj pohybových schopností děvčat s míčem i bez míče. Toto vše formou
soutěží, gymnastiky a atletiky.
Zároveň hledáme děvčata ročníku 2000 až 2003, která mají za

sebou zkušenosti z různých sportů a která by nám pomohla v již
rozehraných soutěžích na postu
brankáře a střelců – zkušenosti
z volejbalu jsou vítány. Zároveň
jsou vítána děvčata bez zkušeností, ale s odvahou vstoupit mezi
naše rozběhnuté týmy.

Kontakt

Tomáš Bárta,
mob.: 777 733 947
e-mail: handball@email.cz
www.hazenahrabuvka.cz

Špičková, přes 400 metrů dlouhá trať se spoustou možností, jak
se s ní vypořádat. Záludné zatáčky střídají rychlé úseky, nudit se
rozhodně nebudete. Dejte svým
soupeřům co proto, na možnost
předjíždění u nás nemusíte nervózně čekat, předjíždějte prostě
kdekoliv. 6–8 m široká trať vám
to umožní. Skvělé jízdní vlastnosti elektro-motokár na celé dráze
podpoří speciální nátěr na míru
vyvinutý s výrobcem barev, první
v Evropě. Otevřeno je každý den od
12:00 do 22:00 hodin, o víkendech
dokonce od ranních 10:00 hodin.
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AKTUALITY

Mezinárodní festival outdoorových ﬁlmů je zde!
Začátek XV. Mezinárodního festivalu outdoorových ﬁlmů skupiny ČEZ v roce 2017 se
nezadržitelně blíží. Začíná 6. října na tradičním místě, tedy v Domě kultury města Ostravy. Novinkou je však kino Luna, kam se
festival přesune 16. října!
Ředitel festivalu Jiří Kráčalík symbolicky
zahájí sérii besed v Komorním klubu KZOJ
26. 9. v 18 hodin a uvede komponovaný pořad Špicberky – Země věčného ledu ze své
loňské expedice. Účastníci se mohou těšit
na treking v arktické oblasti, brody přes potoky s třístupňovou vodou, putování po ledovcích i arktické tundře, poznání místní
fauny a ﬂóry a seznámení s místní historií
a současností z nejsevernější trvale obydlené
části světa.

CYKLOSVĚTLUŠKA aneb Světýlka
naděje pro Hospic sv. Lukáše
Druhý ročník charitativní večerní cyklojízdy Bělským lesem pro
celou rodinu startuje před DK AKORD 23. 9. v 19:00. Přidejte se taky
a rozsviťte společně Bělský les! Vstupné je 200 Kč pro dospělé a 80 Kč
pro děti a výtěžek poputuje do Hospice sv. Lukáše.
Nebude chybět bohatý doprovodný program, který začne už v 17:00
koncertem Aničky Lukášové, po skončení cyklojízdy proběhne ohňová show a vyhlášení vítězů.
Registrovat se můžete na www.dk-akord.cz, a to na tři druhy okruhů – MAXI BĚLÁK, MINI BĚLÁK a MIKRO BĚLÁK.
Akce se koná ve spolupráci s městským obvodem Ostrava-Jih.

26. ročník Hecboje, soutěže pro
všechny, je tady!
TJ Sokol Hrabůvka, z. s., vás
zve na otevřenou soutěž 26. ročníku Hecboj, která se koná 13.
září 2017 od 16 do 18 hodin.
Soutěž je určena pro všechny
věkové kategorie, muže i ženy,
děti i dospělé a bude se konat
na hřišti TJ Sokol Hrabůvka, ul.
Plavecká.
Pro všechny účastníky jsou
připraveny netradiční disciplíny. Děti budou hledat poklad
a chytat ryby, žactvo si zaskáče
v pytli, zaběhá v gumácích a za-

bije hřebíky. A co je připraveno
pro dospělé? Pohánění „ráfku“,
skok s kufrem nebo třeba chůze
na chůdách.
Na akci vás srdečně zve TJ Sokol Hrabůvka, z.s., ve spolupráci s Moravskoslezskou asociací
Sport pro všechny – RC SPV Ostrava, Ostravskou tělovýchovnou
unií, Magistrátem města Ostravy
a Městským obvodem Ostrava-Jih!
Za nepříznivého počasí se budou konat na tomtéž místě v hale.

Je vám více než 50 let?
Nemůžete najít zaměstnání, rádi byste jej změnili
anebo se po dlouhé době chcete vrátit do práce?
Pak právě pro vás je určen projekt Nová šance a zkušenost pro
50+. Zkušení psychologové vám poradí, na jakou profesi se hodíte,
posílíte svůj osobní rozvoj, projdete rekvaliﬁkací a na 6 měsíců vás
i zaměstnáme. Vše ZDARMA.

Registrujte se do listopadu
na edukana@edukana.cz, 737 782 333.
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