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HLASUJTE

OD 23. DO 29. ŘÍJNA 2017!

PŘEDSTAVUJEME
37 NOVÝCH NÁVRHŮ
PARTICIPATIVNÍHO
ROZPOČTU.

www.spolecnetvorimejih.cz

AKTUALITY

Aplikace Ostravy-Jihu
pro vaše chytré
telefony
Využíváte již novou 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 čase, aktuality
o velkoobjemových kontejnerech,
bydlení a další.
Aplikaci si můžete zdarma
stáhnout do vašeho chytrého telefonu po zadání klíčových slov
„Ostrava-Jih“. Aplikaci podporuje jak Android, tak také IOs.

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

3. Starobělské Lurdy
se blíží! Už jste se
registrovali?

Na Jihu se chystá oblíbená výsadba Sadu mladých
Každý, kdo chce svému dítěti,
případně vnoučeti vysadit po jeho
příchodu na svět mladý strom, se
opět může přihlásit. Stále oblíbenější akce nazvaná Sady mladých
se dočká již čtvrté výsadby, a to
9. listopadu v Bělském lese. Zájemci budou mít opět na výběr
ze tří druhů stromů – dub letní,
třešeň ptačí nebo buk lesní. Za
poplatek rodina obdrží kromě
stromku také pamětní list a sloupek s cedulkou, na které je napsáno, o jaký strom se jedná a komu
je věnován.
„K dnešnímu dni evidujeme
38 přihlášených rodin, které
chtějí vysadit strom na počest
svého potomka. Chtěli bychom
v této tradici pokračovat, protože původní záměr, že se lidé
budou vracet do přírody na pro
ně významné místo, se naplnil
vrchovatě,“ raduje se místosta-

rosta František Staněk, který je
zároveň duchovním otcem celého
projektu.
Na letošní vysazení stromku se ještě mohou případní zájemci přihlásit, a to do 16. října

Trhy se vším všudy a něco navíc
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 zahrad-

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.

na telefonu: 599 430 344 nebo
e-mailem: petra.roupova@ovajih.cz,
případně písemně na adresu Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, dopisem označeným heslem
„Sady mladých“.

Kdy a kde

19. 10. 2017 OD 8:00 NA
TRŽNICI NA NÁMĚSTÍ SNP!
Ostrava - Zábřeh
ních 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 trhy o odborný výklad a doprovodný kulturní program.

Šance
Přispějte do významného výzkumu
české společnosti. Za rozhovor odměna! pro nezaměstnané
Vybrané domácnosti našeho městského obvodu Ostrava-Jih
městského obvodu Ostrava-jih by měli navštívit poprvé v terjsou přizvány k účasti na význam- mínu 15. 9. – 10. 11. 2017 a pak
ném vědeckém výzkumu, který znovu v dalších termínech až
přinese dosud neznámé pohledy do konce listopadu 2017.
Vyplnění dotazníku s tazana společenské vztahy v české
společnosti. Výzkum v rámci telem trvá přibližně 40 minut.
Mezinárodního programu so- Účastníci výzkumu obdrží malý
ciálního programu ISSP připra- dárek. Tento výzkum je anovili odborníci z Akademie věd nymní a pořádají ho renomovaČR a bude v něm osloveno 4500 né vědecké instituce. Poznatky
náhodně vybraných domácností budou sloužit českým i zahraz celé ČR. Dotazování realizují ničním vědcům a mohou být záStartuje se již 12. listopadu, vyškolení tazatelé společnosti kladem pro zlepšování sociální
3,2 km běh, kondiční chůze, v cíli MEDIAN. Vybrané domácnosti politiky.
pro všechny originální medaile,
3000 koblihů, teplý čaj, vybíhá
se po dvojicích každých 15 vteUž jste fanouškem našeho
řin, závod vede těmi nejtěžšími
pasážemi ostravského Bělského
facebookového proﬁlu?
lesa, loni účast 1028 běžců, letos
Najdete jej pod názvem
se očekává 1500 účastníků, neMěstský obvod Ostrava-Jih!
váhejte a registrujte se na http://
facebook.com/mob.ovajih
www.bezvabeh.cz/starobelske-lurdy/startovni-listina.
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starší 50 let

Nezisková organizace Rovnovážka, z. s., zahajuje v říjnu 2017 projekt Dejte práci šanci, který pomůže
30 dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaným lidem starším 50 let
zlepšit postavení na trhu práce. Projekt nabízí poradenství, motivační
kurzy, počítačové kurzy i rekvaliﬁkace. Více než polovině účastníků
bude zprostředkováno zaměstnání
s ﬁnanční podporou pro zaměstnavatele. Aktivity projektu budou
realizovány v Ostravě. Přihlásit se
můžete již nyní. Účast je bezplatná.
Projekt je ﬁnancován z operačního
programu Zaměstnanost.
Více informací o projektu najdete na stránkách www.rovnovazka.cz. Kontakt: Bc. Klára
Tidrichová, tel.: 736 140 697,
e-mail: rovnovazka@seznam.cz.

ÚVODNÍK
Slovo starosty

Jak důležité
je míti Filipa,
pardon, jak
důležité je
mít Technické
služby

Běh pro Pavla
Třetí ročník projektu, který má pomáhat konkrétním osobám z Ostravy se
zdravotním znevýhodněním, nese název
Běh pro Pavla. Tentokrát pomůže Pavlovi
Prunnerovi k pořízení chodítka a asistence k zlepšení životní situace. Na trať závodů s délkou tratí 5 a 10 kilometrů chceme
přivést jak výkonnostní běžce, tak i úplné
amatéry a zdravotně postižené.
Akce se bude konat 21. 10. 2017 od
15. hodiny do 19. hodiny. Start i konec závodu bude u kostela svatého Ducha v Ostravě–Zábřehu, ul. Kotlářová. Start závodu
bude v 16:00 hod. V 18:00 hod. proběhne
vyhodnocení závodu, program bude pokračovat občerstvením a bude zakončen
ohňostrojem u kostela sv. Ducha.
Pavlík se narodil v roce 1993 s diagnózou
DMO – kvadrospastická forma s těžkou
mentální retardací. Je to kombinované postižení spojené s těžkým postižením motoriky
a přidruženými problémy, v běžném životě

je zcela závislý na druhé osobě. Pavlík je celý
život v domácím prostředí, nikdy nebyl umístěn v žádném ústavním nebo podobném
zařízení. Samotná každodenní manipulace
a obsluha Pavlíka je fyzicky velmi náročná,
jeden člověk to nezvládne. Vzhledem k tomu,
že je odkázán jen na svoji maminku, je zde
nutná asistenční služba. Dalším důvodem je
také starost o druhého syna Dominika, který má také diagnózu DMO – pravostranná
hemiparéze, epilepsie a přidružené problémy. To znamená, že je ochrnutý na pravou
stranu těla, špatně chodí. Má pravou nohu
slabší a kratší, má nefunkční pravou ruku a je
epileptik. Přes všechny uvedené diagnózy se
maminka samoživitelka snaží, aby oba synové měli šťastný a smysluplný život.
Beneﬁční běh proběhne pod záštitou
starosty městského obvodu Ostrava-Jih
Martina Bednáře společně s garantem závodu Římskokatolickou farností Ostrava-Zábřeh ve spolupráci s organizací Young
Life Česká republika, pobočkou Ostrava.
Hlavním organizátorem akce je NADAČNÍ FOND BĚH PRO.

Martin Bednář
Vážení občané, milí čtenáři,
z našich společných setkání, telefonátů, e-mailů či
dopisů vím, jak řada z vás oceňuje založení Technických služeb Ostrava-Jih, zkráceně TSOJ. Jejich aktivity jsou pro náš městský obvod a vaši spokojenost
nenahraditelné ve velké šíři činností, rychlosti a kvalitě. Pokosy v areálech škol a školek, provoz veřejného
WC, ořezy keřů, oprava výtluků na cestách, nátěry
zábradlí, opravy pískovišť, svoz části odpadkových
košů, běžný úklid veřejných prostranství jsou jen
některé činnosti, které vykonávají. Mohou reagovat na aktuální požadavky bez nutnosti vypisovat
dlouhotrvající výběrová řízení. Mají i další přínosný
aspekt, a to sociální. Zaměstnávají osoby z úřadu
práce, ty schopné a pracovité přijímají do trvalého
pracovního poměru. Stojím si za tím, že dát lidem
práci musí být ceněno, nikoliv haněno, jak se v poslední době děje. Vznik TSOJ považuji za správný
a včasně splněný volební slib. Nezbytné počáteční
investice si náš obvod mohl dovolit jen za cenu úspor
v jiných položkách rozpočtu, věřím ale, že to byla investice, která se našemu obvodu každodenně užitečně vrací.
A nyní k podivným názorům a dezinformacím,
které jsem zaznamenal. Někteří lidé si myslí, že
nepřizpůsobivé občany městský obvod Jih hromadně ubytovává na Dubině nebo v místní části Bělský
les. Není to pravda! Potřebujete-li informace, zeptejte se na příslušném odboru úřadu nebo přímo
mne.
Přeji krásné dny a úspěšné rozhodování v rámci
2. ročníku participativního rozpočtu, který se dotkne v našem okolí každého z nás, i ve volbách parlamentních.

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

O školách a školství
na Jihu s radním
Adamem Rykalou

Čtenáře Jižních listů by jistě zajímalo, jak
se Ostrava-Jih demograﬁcky vyvíjí řekněme v posledních deseti letech? Kolik dětí se
zde rodí a nastupuje do některé z místních
škol?
V rámci celého města Ostrava došlo od počátku 90. let k zásadnímu poklesu. Zatímco
v roce 1991 žilo v Ostravě téměř 330 tisíc obyvatel, o 24 let později už jen 293 tisíc. Pokles
o 34 tisíc obyvatel představuje více než 10 % původního obyvatelstva. Významný pokles počtu
obyvatel zaznamenal také náš městský obvod
Ostrava-Jih. Po sametové revoluci tady žilo téměř 121 tisíc obyvatel, aktuálně máme zhruba
103 tisíc obyvatel, tedy o 18 tisíc lidí méně.
Do škol nastupuje každoročně méně dětí už
několik let. Kapacita základních škol v obvodu je 12 104 míst při maximálním počtu žáků
ve třídě 34. Pokud bychom brali v úvahu třídy
o počtu 25 žáků, dostáváme se na kapacitu
8 900, ale ani tu zdaleka nemáme naplněnou.
V minulém školním roce jsme měli na školách
7 646 žáků.
Kolik dětí nastoupilo do první třídy nyní?
Jedná se zhruba o 900 dětí, ale přesné počty v tuto chvíli ještě neznáme, statistiky ředitelé zasílají úřadu do 30. září.
Jaký předpokládáte další vývoj?
Demograﬁcká analýza potvrdila, že obecně nízká porodnost obyvatel České republiky
se projevuje také na lokální úrovni v Ostravě
i v městském obvodu Ostrava-Jih. Negativní

jevy s tím spojené se budou ještě prohlubovat,
bude ubývat obyvatel v nejmladších věkových
kategoriích a naopak výrazně přibývat nejstarších obyvatel. V nejmladších věkových
kategoriích do roku 2025 klesne počet dětí
zhruba o 2,5 tisíce. Vzhledem k výchozímu
stavu (9371 dětí mladších 10 let) se jedná
o pokles o 27 %. Naopak v nejstarších věkových kategoriích nad 60 let přibude do roku
2025 zhruba 14 % stávajícího počtu obyvatel.
Naším úkolem je počítat s tímto vývojem.

opakování chyb z 90. let, kdy se zrušila řada
školek a místo nich jsou dnes pivnice.

Víte už, kolik škol bude potřeba řekněme
za deset let – a co bude s těmi nevyužitými?
Jak už jsem popsal, dětí bude dál ubývat,
ale kolik bude potřeba škol, nechci odhadovat, závisí to na mnoha faktorech. Už dnes se
ředitelé škol snaží, aby volné prostory měly
nějaké smysluplné využití, případně ve spolupráci s úřadem hledají další možnosti. Mojí
snahou bylo vždy řídit se tím, co obvod poDá se podle vašich propočtů a plánů očeká- třebuje. Víme například, že bude přibývat seniorů, a proto má smysl začít přizpůsobovat
vat další optimalizace místních škol?
To bude záviset na počtu žáků a na ochotě městské objekty jejich potřebám, ať už se to
radnice řešit nedostatečnou naplněnost škol. týká bydlení, nebo služeb.
Z demograﬁcké analýzy víme, že věková skupina lidí s potenciálem zakládat rodiny v sou- Jak se díváte na současnou situaci ohledně
časné době tvoří zhruba 29 tisíc obyvatel, pedagogů – jak jsou na tom školy v Ostraza 10 let se bude jednat pouze o něco málo vě-Jihu? Máme na mysli počty pedagogů,
přes 22 tisíc – je tedy možné prognózovat jejich erudici atd. Jak hodnotíte zvýšení
zhruba 23% pokles, což vytváří potenciál mezd – zlepší to podle vás situaci pedagodalšího zhoršování situace. Zlepšení se tedy gů?
Jsem přesvědčen, že naše státní školy jsou
očekávat nedá a zodpovědní radní by to měli
řešit. Jak ale víme z dřívějška, jsou to nepo- velmi dobré, učitelé zkušení a rodiče jim mopulární kroky, které navíc někteří zneužíva- hou důvěřovat. Hustota obyvatel a množství
jí, aby kritizovali a napadali vedení obvodu. škol vlastně utváří konkurenční prostředí. Je
Rozhodování tedy vůbec není snadné, ale to však v kompetenci ředitelů škol, jaký kona druhé straně radní mají povinnost starat lektiv si vybudují a udržují. Co se týče platů,
se o majetek s péčí řádného hospodáře a na- zřizovatel řeší provozní příspěvek, nikoli ﬁpříklad vytápět prázdné budovy hospodárné nancování pedagogů.
není. Naším závazkem však je, aby budovy,
které sloužily jako školy, sloužily dále pro Jak se daří školám žádat a také čerpat účepotřeby občanů Ostravy-Jihu. Nedovolíme lové dotace?
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ROZHOVOR
Snaží se obvod pomáhat školám
s jejich rozvojem? Můžete říci,
co konkrétně podpořil obvod
v této oblasti v posledních třech
letech?
Podporujeme a vylepšujeme
jak materiální vybavení škol
a školek, tak i výukové programy
a doplňkové činnosti. Například
školkám dotujeme autobusovou
dopravu na výlety a nainstalovali jsme interaktivní tabule pro
zpestření každodenní náplně,
opravujeme a rekonstruujeme
hřiště apod. Ve školách dochází
k modernizaci výuky a budování
odborných učeben.

Jsou školy, které čerpají neustále a hodně. Některé školy čerpají méně, je to individuální. Ale
obecně platí, že se všechny naše
školy zapojují do projektů a jsou
aktivní.
Co v oblasti školství chystá obvod v následujících letech?
Budeme dále pokračovat v rekonstrukci škol a školek a také
chceme zkvalitňovat prostředí
pro výuku. Uvědomujeme si i určitý dluh z minulosti, kdy bohužel
řada školek stále není zateplená.
Takže bychom toto chtěli postupně napravit.

Na co konkrétního se výhledově mohou nejen děti, ale
i jejich učitelé a rodiče v rámci zlepšování kvality školství
těšit?
Hlavní činností zřizovatele jsou
údržba a opravy. Školy a školky
v našem obvodě už něco pamatují, a proto je nutné do nich neustále investovat a rekonstruovat
např. sociální zařízení, oplocení,
opravy hrací plochy, dopravní
hřiště apod. Iniciativa v rámci
různých projektů, případně i nových aktivit je hlavně na ředitelích škol. My se je vždy snažíme
podpořit.

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.
Do výběrového řízení se mohou přihlásit 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 statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 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.

Pasování prvňáčků na ZŠ Březinova

Krátce ze zastupitelstva
Ve čtvrtek 7. září se uskutečnilo již 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu
Ostrava-Jih na kterém se mimo
jiné rozhodlo o navýšení rozpočtu na výstavbu tří nových
dětských minihřišť a záměru
k prodeji pozemků na nová
sportoviště.
Jedním ze schválených bodů
bylo stanovisko k záměru prodeje pozemků včetně staveb
v Zábřehu na ulicích Plzeňská
a Pavlovova. Záměrem tohoto
projektu je v obvodu vybudovat
kvalitní sportovní výukové centrum pro děti a mládež. Do roku
2019 by tak měl vyrůst sportovní areál o dvou hřištích s umělým povrchem a jedním hřištěm
s přírodním povrchem. Dále
bude zrekonstruovaný objekt
na ulici Plzeňská, ve kterém
vzniknou šatny a sociální zařízení a zrekonstruovaný objekt
na ulici Pavlovova s byty pro
trenéry a hráče, internát, učebny, cvičební sály atd. Za projektem stojí Ostravská sportovní

Dne 4. září se na ZŠ Březinova konalo slavnostní pasování prvňáčků. Letos bylo pasování významnější tím, že probíhalo za přítomnosti
radního městského obvodu Ostrava-Jih Ing. Adama Rykaly a samotného pasování se ujal hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ivo
Vondrák, CSc. Slavnostního zahájení nového školního roku se účastnil také náměstek hejtmana pro oblast školství pan Mgr. Stanislav Folwarczný a nový ředitel školy RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D. Všichni
noví prvňáčci složili slavnostní „slib“ a obdrželi mnoho krásných dárků, za které velmi děkujeme našim váženým hostům. Nejenom básní,
ale také zpěvem přivítali nové prvňáčky žáci naší školy, ale také celé
slavnostní pasování moderovali. Děkujeme.
Děti odcházely ze školy s úsměvem, plné dojmů a zážitků a my věříme, že jim úsměv na tváři vydrží i po celý dlouhý školní rok.
Přejeme jim ve škole mnoho úspěchů!
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z.s. a členy jsou čtyři fotbalová
sdružení v čele s Akademií FC
Baník Ostrava z.s.
Díky schváleným rozpočtovým opatřením nám na Jihu
vyrostou tři nová dětská minihřiště na ulicích Aviatiků v Hrabůvce, F. Formana a M. Fialy
na Dubině. Na každé minihřiště
je z rozpočtu vyčleněno 800 tis.
Kč. Dále vznikne nové multifunkční hřiště na ulici Aviatiků
v celkové výši 3 100 tis. Kč. Navýšen byl také příspěvek Technickým službám Ostrava-Jih,
kterým bude dále předáno nové
vozidlo na oddělený sběr a svoz
odpadu.
Na základě dohody koaličních stran se změnily úkoly
jednotlivých členů rady. Odbor
sociální a správa informačního
systému bude mít nově v kompetenci místostarostka Věra
Válková a Odbor dopravy a komunálních služeb místostarosta
František Staněk.
Další zastupitelstvo proběhne 2. listopadu 2017.

www.ovajih.cz

Z OBVODU

Úředníci a policisté kontrolovali technický stav
bytů, ověřovali počet nahlášených osob
Koncem předchozího měsíce byla provedena kontrola v obytném domu na ulici
Čujkovova 23, zda nájemci užívají byty i společné prostory řádným způsobem
a v souladu s platnou nájemní smlouvou a domovním řádem. Kontrolu všech
bytových jednotek zahájili 20. září v 8 hodin zaměstnanci odboru bytového
hospodářství a odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih ve
spolupráci s Policií ČR a Městskou policií Ostrava.

„Situace je už delší dobu neúnosná a začíná být v mnohých ohledech mimořádně
vážná. Pro některé nájemníky je bydlení
v tomto domě nekomfortní. Na radnici přicházejí stále častěji a opakovaně bezmocní a nešťastní lidé, kteří si stěžují nejen na
nadměrný hluk a nepořádek v domě, ale
mnozí se dnes dokonce obávají o svůj majetek a bezpečnost. Výhrůžky jsou na denním pořádku a sousedské vztahy na bodu
mrazu,“ říká radní Markéta Langrová s tím,

že už není dál akceptovatelné tyto poměry
přehlížet.
Pronajímatel provedl kontrolu dodržování povinností nájemců, ověřoval počet nahlášených osob žijících v bytě a především
technický stav bytů včetně závad a poškození
obecního majetku. Výsledky jednotlivých šetření byly zapsány v záznamu o kontrole bytu.
„Kontrola bytového domu na Čujkovově
ulici byla nevyhnutelným a z našeho pohledu jediným řešením. Především jsme chtěli

pomoci všem slušným a pořádkumilovným
nájemníkům. Sousedy si nevybíráme, ale
bývají to hlavně oni, kteří dokáží ostatním
udělat ze života peklo,“ dodává M. Langrová
po skončení kontroly.
Průběh celé akce byl vyhodnocen. Z 96
bytů je v současné době obýváno 87, přičemž nezastižení byli písemně vyzváni k jejich dodatečnému zpřístupnění. „V několika
případech musí nájemníci podat oznámení o změně počtu osob v bytě, protože byt
obývá více lidí, než je hlášeno pronajímateli. Byli jsme upozorněni na opakující se
závadné chování konkrétních nájemníků,
kteří ruší noční klid nebo jejich návštěvy obtěžují svým chováním sousedy,“ konstatuje
M. Langrová.
Při kontrole zasahovala policie u agresivního muže. Není obyvatelem domu, ale často na
Čujkovově 23 navštěvuje své příbuzné. Rada
městského obvodu v tomto případě odsouhlasila podání písemné výzvy k odstranění
závadného chování před podáním výpovědi.
Pracovníci sociálního odboru zjistili potřebu
odborné pomoci jednomu z nájemníků.
„Lidé byli vstřícní. Nájemci poukazovali
na závadové bydlení konkrétních spolubydlících i ve vedlejších domech, na pobyty nenahlášených osob, upozorňovali nás rovněž
na nedostatky v bytech. Ty budou následně
řešit technici odboru. Každopádně některé
bytové jednotky vykazují špatný technický
stav neodpovídající běžnému opotřebení.
Vybavení totiž zničili samotní nájemníci,“
uvádí Markéta Langrová.
Všichni účastníci kontroly a zejména
občané si od přijatých opatření slibují, že
povedou k rychlému odstranění zjištěných
nedostatků a problémů. Vzhledem k tomu,
že ochranu slušných nájemníků považuje
vedení městského obvodu za jednu z priorit,
budou obdobné kontroly pokračovat. Jejich
cílem bude prověřit, zda byly přijaté kroky
dostatečně účinné.

Lidé se musí cítit ve svém městě bezpečně
Nájemní bydlení je obecně považováno
za nejpřirozenější a také nejčastější formu
bydlení. S velkou koncentrací obyvatel zejména v sídlištní zástavbě souvisí ale i řada
negativních jevů, na které poukázal ve své
stížnosti např. Jan Hrabovský. Podle něj jde
speciálně o oblasti Bělský Les a Dubina,
kam se stěhují stovky nepřizpůsobivých.
„Dělají obrovské problémy, kradou, fetují,
prodávají drogy,“ píše nespokojený občan.
„Problematiku bezpečnosti na sídlištích
se všemi důsledky se i přes naši součinnost
s městskou i státní policií nedaří vždy řešit tak, jak bychom si představovali,“ říká
radní Markéta Langrová. „Zájemců o nájemní bydlení v našich domech přibývá.

Dbáme na to, aby v obecních bytech našli
svůj domov slušní lidé, kteří řádně platí nájmy, udržují pořádek a čistotu, respektují
a hlavně ctí domovní řád,“ dodává s tím, že
nelze dopředu nikdy odhadnout, jak se kdo
bude chovat a jednat.
Obvod má v bytech velký soubor majetku, o který se má povinnost řádně starat.
Ten mu za to přináší pravidelný a stabilní příjem do společné kasy. „Byli bychom
sami proti sobě, kdybychom si do obecních, mnohdy nákladně opravených bytů
vědomě stěhovali neplatiče, dealery drog,
zloděje a jiné nepřizpůsobivé nájemníky,
jak píše ve svém e-mailu pan Hrabovský,“
uvádí radní.
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Vychází z předpokladu, že rozhoduje-li
se úřad městského obvodu, kdo bude bydlet v obecním bytě, vždy hraje významnou
roli nejen cena, lokalita, konkrétní stav
bytu, ale především osoba nájemce. Toto
však nebývá závazné pro některé soukromé pronajímatele, kteří vydělávají na
ubytovávání chudých, sociálně slabých
a hlavně těch, kteří se dopouštějí přestupků a jiných trestných činů. „Policisté radí
jedno: Pokud kdokoli z nás bude svědkem
jakéhokoli negativního jevu, je třeba vše
ohlásit. Policisté situaci dokáží řešit. Důležité je mít po ruce telefon a v případě
ohrožení se nebát požádat o pomoc,“ apeluje Markéta Langrová.

Z OBVODU

Kam jsme v letošním roce
investovali a kam ještě budeme?
Revitalizace, zateplování, výstavba hřišť, opravy, budování bezbariérových přístupů, to je jen malý
výčet toho, do čeho v letošním
roce městský obvod Ostrava-Jih
ještě investuje:
• „Zateplení obvodového pláště,
oprava střechy a sanace lodžií
bytových domů B. Václavka 19,
21 Ostrava – Bělský Les“ v celkové výši 5.389.205,- Kč bez
DPH, dokončení v 11/2017
• „Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody,
elektroinstalace a vytápění
Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55“ ve výši
29 711 852,45 Kč bez DPH .
Dokončení do 100 kalendářních dnů
• „Zateplení a výměna oken MŠ
Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka“ ve výši 8.678.451,42 Kč
bez DPH, termín realizace
4Q/2017 – 1Q/2018
• „Komplexní zateplení domu
vč. GO střechy a oprav VZT,

střechy BD Fr. Formana 47,49
vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6,
Ostrava – Bělský Les ve výši
Zateplení obvodového pláště
10 357 951,89 Kč. Bez DPH.
domu, střechy, stropů a oprava
Termín realizace : 4Q/2017 –
střechy BD Fr. Formana 51,53
1Q/2018
Objekt Kpt. Vajdy 6 Objekt ga• „Revitalizace MŠ Volgoráží s přístavbou Maj. Správy
gradská 2613/4, Ostrava-ZáAgility park Ostrava-Dubina
břeh“, náklady na realizaci:
Dětské minihřiště č. 25, ul. Avi3.204.943,00 Kč. Bez DPH.
atiků
Realizace bude provedena ještě • Dětské minihřiště č. 18, ul. Fr.
v roce 2017
Formana Dětské minihřiště č.
19, ul. M. Fialy
• Revitalizace ZŠ Kosmonautů
V září bylo dokončeno:
• „Rekonstrukce bytového domu
15, Ostrava-Zábřeh (pavilon
Pavlovova 71, Ostrava-Zátělocvičen)
břeh“. Náklady na realizaci: • Výstavba víceúčelové hřiště
4.542.064,48 Kč bez DPH
v M. O. OVA-Jih, ul. Veverko• „Zateplení půdy, oprava střeva-Aviatiků-Na Obecní v k.ú.
chy, výměna střešní krytiny
Hrabůvka
bytových domů na ul. Zlepšova- • Vybudování
bezbariérovételů 6, 8, 10, 12 Ostrava – Hraho přístupu do 2. NP objektu
bůvka“. Náklady na realizaci:
na ul. Provaznická 1244/62,
1.572.543,00 Kč bez DPH
Ostrava-Hrabůvka
• Vybudování výtahu a bezbariérového WC ve 2.N.P v paviPrávě se soutěží dodavatel:
• Zateplení obvodového pláště
lónu B, objektu Mjr. Nováka
domu, střechy, stropů a oprava
1455/34

Jízda starostů
podevatenácté!

Jihem prosvištěl peleton 19. ročníku Jízdy ostravských starostů.
Na trase dlouhé 28 km reprezentovalo Jih pět jezdců v čele se
starostou Martinem Bednářem.
V Bělském lese jen na chvíli přibrzdili u altánu s drobným občerstvením a jízda startující v Hrabové
pokračovala přes Vítkovice, Fifejdy
a Hošťálkovice až do Třebovic.

INZERCE

Společnost RESIDOMO, s.r.o. je největším poskytovatelem nájemního bydlení v ČR a v Moravskoslezském kraji
vlastní více než 43 tisíc bytů. Posláním
RESIDOMO je být svým nájemníkům
spolehlivým, profesionálním a dlouhodobým partnerem, který pomůže proměnit
nájemní bydlení v domov. Ale nejen to.
Velkou pozornost věnuje oblasti seniorského bydlení. Služba „Senior asistent“
prostřednictvím pracovníka s odbornou
specializací například zajišťuje drobné
úpravy v bytech na náklady společnosti,
zprostředkovává potřebné zdravotní a sociální služby. Instalace madel či sedáků
v koupelně, odstranění prahů, to jsou poměrně snadno řešitelné situace. Spousta
starších lidí se však dostane do mnohem
závažnějších problémů. A právě těm se
snaží projekt Senior asistent pomoci.
„Pokud člověk zůstane sám, je to smut-

né. Pokud ale navíc zůstane bez jakýchkoli ﬁnančních prostředků, pak je to velmi
těžké,“ říká koordinátor zdravotně-sociální terénní péče.Hana Vlhová. A nabízí

příběh muže, kterého jeho vlastní důvěřivost a laskavost připravila takřka o střechu nad hlavou. „Šetření u tohoto seniora
bylo zahájeno poté, co začal narůstat dluh
na nájemném. Bylo zjištěno, že byl v bytě
okraden dvěma ženami, které na něm
vylákaly peníze a posléze mu zcizily doklady a kreditní kartu. Doklady následně
použily k vyřízení půjčky. O další hotovost
ho připravil „kamarád“, kterému peníze
půjčil v dobré víře, že mu je vrátí. To se
však nestalo. Začaly docházet upomínky
o neplacení půjčky, nájemného, inkasa
atd. Všechny platby vždy řešila senioro-
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va žena, která bohužel zemřela a nebohý senior se dostal do bludného kruhu.
Při šetření jsme navíc zjistili, že již druhý
den nemá co jíst, pije jen vodu a zbytky
kávy. Zahájili jsme jednání s řadou institucí a nakonec se podařilo najít schůdnou
cestu, jak z tohoto kruhu ven. A naštěstí pro seniora mohl díky této spolupráci
zůstat tam, kde je zvyklý, kde to má rád,
tedy doma.“
To je jen jeden z opravdu silných příběhů, které se svými klienty Hana Vlhová
a její spolupracovnice takřka denně prožívají. Díky lidskému přístupu a ochotě
pomoci to byl příběh s dobrým koncem.
Služba Senior asistent pomáhá seniorům v Ostravě a Karviné, v roce 2016
bylo provedeno jejím prostřednictvím 65
místních šetření a více než 800 intervencí na základě telefonátů na Zákaznickou
linku.

www.ovajih.cz

SC-371028/04

Služba Senior asistent společnosti RESIDOMO
pomáhá i při řešení závažných problémů

INZERCE

KONTAKT NA INZERCI

MASÉRSKÉ CENTRUM

Vážení klienti,
UZÁVRKA INZERCE
DO LISTOPADOVÉHO VYDÁNÍ
JIŽNÍCH LIST
JE JIŽ 18. 10. 2017.
Máte-li zájem o umístní inzerce,
prosím volejte
nebo pište na uvedený kontakt.

Unika Relax Ostrava, sociální podnik

na Poliklinice Hrabůvka
1. patro, zóna A

25%

Celková masáž

(80 minut) 480 Kč
se slevou jen

360 Kč

Inzertní manažerka:

Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

Iveta Šavelová

ª720 968 555

SC-370488/42

*slevu nelze uplatnit při platbě permanentkou
akce platí od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017

SC-371013/04

WWW.UNIKARELAX.CZ

Tovární 2114/11,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Prodejna, náhradní díly, servis:
595 696 542, 606 720 002
Otevírací doba: 8:00 – 16:00 hod.

energetická
getická
ãR
ãR

172
72
litru
tru

objem
jem

 à

63
litru
tru

objem
jem
 à


NORDline RD 233R

t.SB[JDÓWâLPO3 kg / 24 hod.
t4QPUƤFCB178 kWh / rok
t)MVŝOPTU41 dB
t3P[NūSZ ÀY)Y7 54 x 61 x 170 cm
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Cgáj~`bjC

6 990 Kč
1ƸWPEOÓDFOB
10 612 Kč

Platnost akční nabídky do 31. 10. 2017 nebo do vyprodání zásob. K uvedeným cenám je nutno připočíst PHE ve výši:
kombinovaná chladnička – 194 Kč. Chyby a omyly v textu a ve vyobrazení vyhrazeny.

SC-371499/01

Kombinovaná chladnička

SC-371533/01

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

NA CELK
OVOU
MASÁŽ*

TÉMA
Z OBVODU

JAK Z JIHU UDĚLAT
DOBROU ADRESU

7 MILIONŮ KORUN NA VAŠE NÁPADY!!!
Zábřeh
Hrabůvka
Dubina a Bělský Les
Výškovice

1 860 000 Kč
1 800 000 Kč
1 7 10 000 Kč
1 630 000 Kč

MŮŽETE ROZHODNOUT O SOUČASNOSTI
A BUDOUCNOSTI NEJVĚTŠÍHO OSTRAVSKÉHO
OBVODU. HLASUJTE OD PONDĚLÍ 23. ŘÍJNA
DO NEDĚLE 29. ŘÍJNA 2017.
CO JE TO PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?
• Jde o formu účasti občanů na rozhodování o místě, kde žijí.
• Obyvatelé starší 16 let mají možnost už druhým rokem přicházet od začátku května do konce června se svými nápady na zlepšení veřejného
prostoru.
• Veřejné hlasování o občany vybraných návrzích se koná v říjnu 2017.
• Městský obvod Ostrava-Jih projekty realizuje.
Bližší informace najdete na www.spolecnetvorimejih.cz a na stejnojmenné facebookové stránce. Aktuální zprávy jsou zveřejňovány každý měsíc také v pravidelné rubrice Participativní rozpočet - Společně tvoříme Jih v Jižních listech.

POZVÁNKA

Srdečně zveme obyvatele Jihu na veřejná setkání.
Přijďte se seznámit s jednotlivými návrhy, které jsou zařazeny
do letošního hlasování:
ª V úterý 10. října od 17 hodin v Kostele Sv. Ducha
ª Ve čtvrtek 12. října od 17 hodin v budově radnice Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3
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www.ovajih.cz

TÉMA
ROZHOVOR

„TO NEJDE“ JSOU SLOVA, PO KTERÝCH
NASKAKUJE HUSÍ KŮŽE SNAD KAŽDÉMU
Jeden komunální politik návštěvě ukáže radnici, jiný vás vezme do parku. Rozhovor s místostarostkou Hanou
Tichánkovou začal v její kanceláři u jednacího stolu, na němž jsou seřazeny desítky projektů. Angažuje se totiž
v participativním rozpočtu a pomáhá na svět zajímavým nápadům. „Zanedlouho o nich budou občané hlasovat.
Jsem zvědavá, co nakonec vyberou a co budeme v příštím roce realizovat,“ říká. Zašli jsme si ale sednout ven
na obyčejnou lavičku…
Proč nás zvete zrovna na lavičku?
Protože i něco tak zdánlivě banálního jako
lavička nebo obyčejný odpadkový koš může
obyvatelům našeho obvodu chybět.
Co dnes můžete říct o existenci participativního rozpočtu?
Participativní rozpočet byla moje stěžejní
motivace, když jsem se rozhodovala vstoupit
do komunální politiky. Před třemi roky to byl
v České republice jen teoretický pojem a málokdo si dovedl představit, co vše se za ním
skrývá. Hlavní myšlenka – zapojit občany do
správy místa, kde žijí, bydlí, chodí do školy
nebo pracují – mě fascinovala a přišla mi naprosto skvělá.
Věděla jsem, že především ve velkých
městech, kde místní samosprávy a obyvatelé
tvoří dva rozdílné a často nepropojené světy,
je nutné začít lépe komunikovat, zajímat se
o názory druhých, ptát se na konkrétní věci,
být více empatičtí.
Do jaké míry je empatie důležitá ve vaší
práci?
Hodně. Při rozhovorech s autory nápadů
a lidmi, kteří vše připravují, pozorně poslouchám a zkouším se dostat pod povrch. Možná to tak někdy nevypadá, ale zajímá mě,
kdo chce co a jak vyjádřit. Máme v běhu první ročník akce. Za jeho aktéry stojí velké úsilí. Museli jsme vypracovat Zásady, stanovit
konkrétní postupy, prosadit a najít ﬁnanční
prostředky, oslovit politiky, úředníky a hlav-

ně aktivní občany. Těm patří největší díky.
Podařilo se a jsem ráda, že participativní
rozpočet je životaschopný a změny, opravy
i rekonstrukce vedou k lepšímu a spokojenějšímu životu na Jihu.
Překvapil vás zájem obyvatel městského obvodu budovat, měnit, vylepšovat?
Na rovinu? Na začátku jsem se docela
obávala, že lidi tento projekt neosloví. Když
jsem vše dala dohromady, nespala jsem
hrůzou. Pořád mě mučily otázky, co bude,
když občané nepřipraví žádný projekt.
A pak přišlo 72 nápadů.
Přesně. To byla pro nás docela velká euforie. Věděla jsem, že to musí fungovat, ale
teprve doručené projekty tomu všemu daly
reálný základ.
Kdo má vlastně šanci uspět?
Úplně každý, vybrány mohou být velké akce za miliony i malé za pár tisícovek.
Stačí zpracovat jednoduchý projekt, získat
15 podpisů a snažit se zajistit si co nejvyšší
podporu při hlasování. Náš tým je ochoten
pomoci a poradit, ale nejvíce práce leží na
bedrech samotného navrhovatele.
Kdy jste si začala uvědomovat, že akce
zařazené do participativního rozpočtu
jsou skutečné a hlavně že vás na radnici
čekají ne vždy jednoduchá jednání a přípravné kroky k realizaci?
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Ve chvíli, kdy proběhlo hlasování a výběr
vítězných projektů. Byl to takový druhý bod
zvratu. Hlasovaly téměř 4 tisíce obyvatel,
což je s ohledem na zkušenosti v zahraničí
v prvním ročníku výborný výsledek. Až do
tohoto okamžiku všechno úspěšně klapalo.
Ovšem potom nastal tvrdý pád.
Narazili jste během přípravy schválených projektů na něco, co jste vůbec do té
doby nepředpokládali?
Narazili jsme na tvrdou úřednickou realitu.
V Zásadách jsme si stanovili podmínku, že
každý z vybraných nápadů musí být realizovaný do 12 měsíců, což posuzují úředníci už
ve chvíli takzvané technické analýzy projektu.
Tento časový rozsah má svůj význam, protože
obyvatelé – navrhovatelé i hlasující - musí vidět zřetelný zájem a aktivitu ze strany úřadu.
A v tom je problém?
A jaký! Přestože všichni, kteří se na technické analýze podíleli, schválili realizovatelnost projektů do 12 měsíců, dnes jich je
hotových jen minimum. Zažívám pocity
obrovské frustrace. Byrokracie při hledání konstruktivních řešení je neuvěřitelná.
Štve mě, když jiní s ohledem na své pohodlí
jdou cestou neochoty, nekompetentnosti.
„To nejde“ jsou slova, po kterých naskakuje
husí kůže snad každému. Množství rádoby
objektivních příčin proč něco nejde udělat
je tak obludné, že je člověk nemůže nikdy
pochopit. Představte si, že máte nápad,

ROZHOVOR
zajistíte politickou shodu a podporu, ﬁnanční prostředky, jdete do toho s obrovským
osobním nasazením a úředník to pak zabije.
Trefujete se do vlastních řad, uvědomujete si to?
Samozřejmě, a o to víc mě to celé zlobí.
Už několikrát jsem rozjela projekt a pak zjistila, že to trvá strašně dlouho. Je mi jasné, že
jako místostarostka nemůžu změnit svět teď
a hned, ale aspoň v něm můžu žít. A opravdu chci, aby se mi v něm i ostatním líbilo. To
je všechno.
Vyprovokovali vás občané, v dobrém
slova smyslu, k některým novým zajímavým nápadům?
Na projektech, které obyvatelé Jihu
přihlásili a poslali i letos, je vidět, jak naši
předchůdci málo dbali na úplně obyčejné

potřeby svých občanů. Lidem prostě chybí
nejen lavičky, odpadkové koše, dětská hřiště, sportoviště, ale i jiné estetizující úpravy
veřejného prostoru. Nápady se často opírají
o zdravý selský rozum, což je určitě nejpřínosnější pro celý participativní rozpočet.
Platí, že o ﬁnancování nápadů rozhoduje zejména prospěšnost pro občany?
Měla bych to vysvětlit: Samospráva neposuzuje ani kvalitu ani prospěšnost. Jsou to
samotní občané, kteří svými hlasy rozhodují, co nového v obvodu vznikne.
Rozpočet není nafukovací, ten participativní už vůbec ne. Kolik peněz chcete
uvolnit v příštím roce?
Meziročně jsme uvolnili na příští rok
7 milionů korun, což je o 2 miliony více než
loni. Byla bych ráda, kdybychom se dostali

v následujících letech až na částku alespoň
10 milionů.
Musí to být fajn, když lidé bez ohledu na
vlastní prospěch jdou cestou obecně užitečné věci…
Bezpochyby. Jsou vždy lidé, kteří se nikdy a do žádného projektu nezapojí, a je to
v pořádku. Důležité je vyjít vstříc těm, kteří
nejsou lhostejní ke svému okolí a nechtějí jen nečinně přihlížet a poslouchat, co by
měli, a jak by mohli, jestli mi rozumíte. Ani já
nejsem jenom komunální politička, mám názory jako každý jiný. A jako každý jiný chci,
aby slyšel někdo mě.
Vím, že musím být aktivní a pořád mám
proč, pořád jsou přede mnou věci, se kterými jsem se nevypořádala, které chci ještě
udělat. Podstatou je nečinně nesedět s rukama založenýma v klíně.

NEPŘEHLÉDNĚTE
S dotazy se můžete obrátit na koordinátorku Janu Mecnerovou prostřednictvím e-mailu jana.mecnerova@ovajih.cz
a tel. 720 952 981.
Více informací najdete na www.spolecnetvorimejih.cz.
Aktuální zprávy můžete sledovat také na facebookové
stránce facebook.com/spolecnetvorimejih.cz.

PŘEDSTAVUJEME 37 NOVÝCH NÁVRHŮ Z DOŠLÝCH 53!!!
„Během kontroly vyplněných formulářů
byly 3 vyřazeny kvůli formálním nedostatkům, jako je například nedodání podpisového archu. Autory jsme samozřejmě vyzvali
k nápravě. Ze zbylých 50 pak bylo 13 vyřazeno, protože nebylo možné uskutečnit nápad
na navrhovaném pozemku, a to z důvodu
nájemních vztahů třetího subjektu k pozemku, hustých inženýrských sítí, nebo se nám
nepodařilo najít v dané chvíli náhradní pozemek. Po bližším posouzení jsme také zjistili, že
odhadované náklady některých návrhů přesahovaly částku určenou pro městskou čtvrť.
Jelikož jednotlivé akce je třeba realizovat jako
celek, nešlo tedy snížit náklady ani úpravou
daného návrhu,“ říká Jana Mecnerová, koordinátorka projektu Společně tvoříme Jih.
PEČLIVÉ POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ
Na posuzování návrhů se kromě koordinátorky podíleli zástupci majetkového

odboru (majetkové a jiné vztahy k pozemkům, inženýrské sítě), odboru dopravy
a komunálních služeb (vhodnost návrhu pro
danou lokalitu z hlediska již instalovaného
vybavení), odboru investičního (investiční
záměry, se kterými by mohl návrh kolidovat,
posouzení reálnosti navrhovaných nákladů)
a také odboru školství (vyjádření k návrhům
na pozemcích škol).
LIDÉ CHTĚJÍ BYDLET A ŽÍT PO SVÉM
Je víc než zřejmé, že občané si všímají veřejného prostoru, mají k němu vztah
a chtějí ho aktivně využívat. Lidé prostě
chtějí bydlet a žít po svém.
„Obzvlášť rodiče malých dětí by rádi se
svými caparty byli častěji venku a pro děti
měli k dispozici nějakou bezpečnou hrací
zónu v blízkosti svého domu. Obvod za
poslední roky v této oblasti udělal hodně,
ale vypadá to, že poptávka po místech,
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kde by si děti mohly hrát a která splňují
moderní parametry a požadavky zejména
na bezpečnost, je nedostačující,“ míní
koordinátorka.
Potěšující ovšem je, že vzrostl počet návrhů, které prostor u domů označují jako skvělé místo k setkávání různých generací.
„Kromě atrakcí pro děti navrhovatelé
pamatují i na cvičební prvky pro mládež,
lavičky se stoly pro seniory nebo příjemná
estetická zákoutí k odpočinku. Obyvatelé
Jihu si umí představit oživení starých hřišť,
vítají vybudování zcela nových workoutů nebo sportovišť na míčové hry. Velmi
zajímavé a inspirativní jsou také projekty,
které chtějí připomenout historii Jihu,“ dodává J. Mecnerová.
Za pozornost stojí i téma oprav chodníků a přeměn vyšlapaných stezek. Pokračuje trend nabízet prostory sloužící škole
široké veřejnosti.

www.ovajih.cz

HRABŮVKA

DUBINA

TÉMA
NAŠI SENIOŘI

D1 - ZAHRADNÍ ALTÁN

D2 - PROSTOR PRO VŠECHNY

Bohdana Lokajová
200 000 Kč
Pozemek ZŠ Dvorského 1

Pavel Janík
563 754 Kč
Mezi B. Četyny, B. Dvorského
a V. Vlasákové

Celodřevěný altán vybavený
lavičkami a stoly umožní jak
výuku venku a aktivity školní
družiny, tak i odpočinek seniorů v odpoledních hodinách.
Altán bude přístupný veřejnosti spolu s hřištěm, které
prochází úpravami.

Místo k odpočinku i zábavě
v zeleni uprostřed sídlištní
zástavby s možností volného pohybu psů v oploceném
prostoru. Využití prázdné plochy vybudováním
chodníčků, instalací laviček,
přírodních herních prvků z živého proutí a dřeva, piknikových stolů s lavicemi.

H1 - PARČÍK MEZI PANELÁKY

H2 - KONEC CHŮZE PO BLÁTĚ

Marta Gavendová
970 000 Kč
Dr. Martínka před poliklinikou

Jiří Oborný
509 950 Kč
Mezi Albertem a parkovištěm na Mjr. Nováka

Přeměna starého betonového
nevyužívaného hřiště na ploše před poliklinikou na parčík
pro relaxaci. Lavičky, vyvýšený záhon a truhlíky s květinami, pružinová houpačka,
chodník na kreslení pro děti,
odpadkový koš. Zpříjemní
pobyt na pěší zóně dospělým
i dětem.

Vybudování chodníku místo vyšlapané stezky v trávě
v prostoru, kde je velký pohyb lidí. Zlepšení komfortu pěších i vzhledu místa.
Z hliněné dálnice - úhledný
chodník.

H3 - KUK DO ZELENĚ A CÍTÍM SE SPOKOJENĚ

H4 - HRAVÉ ATRIUM

Věra Hutyrová
115 000 Kč
Dvůr Edisonova 89 a Edisonova 83 k Horní

Zuzana Dvořáková
1 000 000 Kč
Areál ZŠ MUDr. Emílie Lukášové, Klegova

Úprava zeleně na veřejném
prostranství. Celkem cca 23 m
(2 pásy) dvoumetrových širokých záhonů osázených
pestrobarevnými trvalkami,
které by uzavíraly z boku
travnatý prostor za domy.

Proměna atria ZŠ MUDr. Emílie Lukášové na místo pro aktivní oddech všech generací.
Projekt zahrnuje zastřešený
altán, zřízení streetartové
plochy pro kreslení, lezecké
stěny, laviček, stolků s deskovými hrami, řetězových houpaček. V odpoledních hodinách
bude přístupné veřejnosti.

H5 - VYŽEŇME DĚTI VEN SI HRÁT

H6 - LAVIČKA SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ

Silvie Fuglevičová
250 290 Kč
Edisonova a Šponarova

Zbyněk Pracný
99 000 Kč
Před ZŠ U Haldy 66
a kostelem Panny Marie
královny posvátného růžence

Instalace prvků pro hru
a sport malých i větších dětí
v prostoru dvorů mezi domy.
Pro malé děti dřevěný domeček. Pro větší betonový stůl
na stolní tenis, koš na basket,
celokovový prvek na šplh.

Kruhová lavička ve tvaru odložené koruny Anežky Přemyslovny obepínající památnou
„svatoanežskou“ lípu, která
byla vysazena skauty a skautkami ze 7. oddílu Truhlíci svaté Anežky české v listopadu
roku 2011.
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HRABŮVKA

TÉMA
INZERCE

H7 - BEACHVOLEJBALOVÁ HŘIŠTĚ

H8 - PODPORUJEME BEZPEČNOST SENIORŮ

Michal Jouza
1 300 000 Kč
Areál ZŠ Alberta Kučery

Darina Míková
30 690 Kč
Přednáškové sály v Ostravě-Hrabůvce

Moře na Jihu nemáme, ale
pláž pro hru mít můžeme!
Každému pro radost, pro pohyb, pro soutěž, pro zábavu.
Beachvolejbal je hra na písku,
naboso, vždy pro dva hráče
na každé straně sítě, nebo
pro větší skupiny hráčů jako
při běžném volejbalu.

Série bezplatných přednášek
a seminářů určených pro veřejnost. Informace z oblasti
prevence rizikového chování
a bezpečnosti ve veřejném
i virtuálním prostředí.

H9 - POHYB PRO DĚTI

H10 - PRO ZDRAVÝ VÝVOJ DĚTÍ

Olga Kucínová
211 155 Kč
Dvůr na ulici Adamusova

Olga Kucínová
101 755 Kč
Mezi ulicemi Plavecká, U Prodejny a Provaznická

Přidání herních prvků k stávajícímu pískovišti a betonové ploše. Koš na basket,
hrazda na cvičení, kolotoč,
houpadlo na pružině. Lavička a odpadkový koš. Vznikne
minihřiště s posezením.

Vybudování hrací zóny – minihřiště pro děti. Odstranění nebezpečných železných
tyčí. Instalace pružinového
houpadla, kolotoče, houpačky a lavičky pro rodiče.

H11 - DEN ZÁBAVY A ATRAKCÍ PRO DĚTI
Z UBYTOVEN A NEJEN PRO NĚ

H12 - CHODNÍK PRO REPREZENTACI I POHODLÍ
Pavlína Nováčková
485 075 Kč
Edisonova

Miroslav Demeter
45 000 Kč
Hrabůvka poblíž ubytovny
Hlubina

Oprava chodníku v těsné
blízkosti radnice. Položení
zámkové dlažby v délce cca
60 m v ulici Edisonova a také
oprava příchodu ke vchodům. Za současného stavu
se na chodníku drží voda
a v zimě namrzá.

VÝŠKOVICE

Den zábavy a atrakcí zdarma pro všechny děti, nejen
ty z ubytoven. Akce umožní
pobavit se i dětem ze sociálně slabých rodin. Nafukovací
atrakce, soutěže v obratnosti,
malování na tvář. Pro dospěláky romská kapela.

V1 - NOVÉ SCHODY PRO POSTIŽENÉ

V2 - DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Olga Strauchová
450 000 Kč
Před Lumírova 545/74 směrem k parkovišti

Martina Mazdřeňová
738 225 Kč
U Lumírova 7

Usnadnění přístupu na parkoviště lidem s tělesným
hendikepem, kteří v tomto
domě bydlí, vybudováním
schodiště se zábradlím na
místě již zrušeného. V domě
bydlí další občané, kteří chodí o berlích.

Minihřiště a posezení pro
rodiče v místech, kde v minulosti byly atrakce pro děti,
ale dosloužily. Věž pro děti
se šplhací stěnou, žebřinami, skluzavkou a lanovým
prvkem. Houpadla, kolotoč
a pískoviště s dřevěným krytem a lavičky pro rodiče.
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ZÁBŘEH

VÝŠKOVICE

TÉMA
INZERCE

V3 - REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ V ALEJI

V4 - KVALITNÍ A MODERNÍ HŘIŠTĚ PRO
KOHOKOLIV A KDYKOLIV

Miroslav Knápek
60 000 Kč
Mezi Břustkova 9 a Šeříkova 19

Lenka Holková
960 766 Kč
Mezi Výškovická a 29. dubna

Úprava stávající travnaté
plochy fotbalového hřiště,
odstranění
nebezpečných
kamenů a betonů, zasypání
děr. Oprava branek, nové sítě,
nová zábrana, aby míče nelítaly na cestu, nová lavička.

Úprava hřiště pro míčové
sporty – především na oblíbený fotbal a basketbal.
Možná je i házená. Vzhledem
k neomezenému a bezplatnému vstupu mohou nejen
děti a mládež sportovat,
kdykoliv mají chuť. Moderní
venkovní sportovní plocha
včetně oplocení.

V5 - OD HŘIŠTĚ K HŘIŠTI

V6 - HŘIŠTĚ V DOLÍKU

Jiří Dostál
170 000 Kč
Mezi hřištěm a prolézačkou na ulici Lumírova

Hana Nejedlíková
634 000 Kč
Staňkova mezi č. 18a, 18b, 36 a 32

Vybudování spojovací betonové plochy mezi dvěma
dětskými hřišti (atrakcemi
hřiště a prolézačka) na ulici Lumírova. Protože se děti
v deštivějších dnech více
ušpiní, cestička by pomohla
jim i jejich rodičům.

Doplnění obnoveného pískoviště o průlezky, houpačky, lavičky a plot. Nahrazení
staré zídky lezeckou stěnou.
Zapomenuté dětské hřiště
bude znovu sloužit dětem
z okolních domů i nedaleké
školky.

V7 - OBNOVA PÍSKOVIŠTĚ A HŘIŠTĚ

Z1 - OBNOVME HŘIŠTĚ TYLOVA

Veronika Jarolímová
898 200 Kč
Mezi Staňkova 17 a 19

Anna Mišová
1 622 000 Kč
Dvůr Tylova 41 a prostor mezi Jugoslávská 26 a 28

Obnova bývalého pískoviště na ulici Staňkova a přidání herních prvků pro děti
a posezení pro rodiče. Houpačka, herní sestava, hravé
lavičky z akátu, basketbalový
koš. Mohou využít i cyklisté
s dětmi z blízké cyklostezky.

Obnovení zchátralého hřiště pro malé i velké – obnova
pískoviště, šplhací sestava se
skluzavkou, houpačky, workoutové prvky. Vytvoření
sportovní i odpočinkové zóny
- instalace ﬁtness strojů pro
seniory a laviček se stolem.

Z2 - BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLO PRO VĚTŠÍ
PŘEHLEDNOST KŘIŽOVATKY

Z3 - VYBAVENÍ KLUBOVNY A PC UČEBNY
KOMUNITNÍHO CENTRA PRO SENIORY

Lenka Fišerová
5 000 Kč
Křižovatka Chalupníkova a Komarovova

Danuše Hanáková
184 700 Kč
KC pro seniory u náměstí SNP

Bezpečí na cestách ÚMOb
Jih. Instalace sloupu se zrcadlem pro zvýšení bezpečnosti obyvatel ulic Komarovova,
Chalupníkova a Moravská.

Pořízení notebooku, dataprojektoru, ventilátorů a fotoaparátu do klubovny a pořízení
počítačů, kancelářských židlí
a tiskárny se skenerem do PC
učebny komunitního centra
pro seniory v Zábřehu.
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ZÁBŘEH

TÉMA
HISTORIE

Z4 - RENOVACE SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ – UL. JIŽNÍ

Z5 - NEZAPOMEŇME NA ZÁBŘEŽSKOU
KAPLIČKU SV. JANA

Petr Fülöp
321 060 Kč
Ve dvoře mezi Jižní, Patrice Lumumby a Svazácká

Petr Přendík
189 800 Kč
Nad zastávkou MHD
Pískové doly

Renovace povrchu stávajícího
hřiště a osazení sloupů pro
natáhnutí sportovní sítě na
nohejbal, volejbal a tenis, namalování lajn. Univerzální využití hřiště. Volný přístup pro
širokou veřejnost.

Navraťme kapličce sv. Jana
v Zábřehu na Javůrkově ulici podobu z konce 19. století
a oživme jedno z mála historických míst našeho obvodu.
Předejme kapličku dalším
generacím tak, jak vypadala
původně.

Z6 - DRÁHA NA HRU PÉTANQUE

Z7 - REVITALIZACE PROSTORU ZA
DOMY NA ULICI KOTLÁŘOVA 36, 38, 40
A VOLGOGRADSKÁ 56, 58, 60

Matylda Richterová
154 000 Kč
Mezi Výškovická 50 a 62 a chodníkem u trati

Kateřina Strážnická
684 000 Kč
Kotlářova a Volgogradská

Vybudování dvou drah - rovné plochy s povrchem vhodným k házení koulí. Pétanque
je hra pro každého bez rozdílu věku. Je snadná i pro hendikepované.

Realizace spojovacího chodníku mezi ulicemi Kotlářova
a Volgogradská a rekonstrukce
pískoviště. Zajištění bezpečné
chůze pro chodce. Bezpečné
a příjemné prostředí pro hru
pro naše nejmladší obyvatele.

Z8 - WORKOUT PARK BEDRNOVA

Z9 - POHODLÍ PRO SENIORY

Pavel Michajlovič
545 600 Kč
Mezi Bedrnova a Zimmlerova

Dagmar Šurányi
80 000 Kč
Horymírova, Markova

Workout park pro cvičení
s vlastní vahou využitelný
a přístupný celoročně. Cílová skupina mládež od 14 let
a dospělí. V blízkém okolí se
podobná možnost nenabízí.
V místě je kamerový systém
- projekt chráněn před vandalismem.

Instalace 10 kusů laviček
v antivandal provedení beton
+ mozaika. Blízko je domov
seniorů a dům s pečovatelskou službou a bydlí zde
i mnoho starších obyvatel
v bytových domech, kteří si
rádi vyjdou na procházku, ale
nemají si kde odpočinout.

Z10 - PODPORUJEME BEZPEČNOST SENIORŮ

Z11 - DEN ZÁBAVY A ATRAKCÍ PRO DĚTI
Z UBYTOVEN A NEJEN PRO NĚ

Darina Míková
30 690 Kč
Přednáškové sály Zábřeh

Miroslav Demeter
45 000 Kč
Poblíž ubytovny Čujkovova
Den zábavy a atrakcí pro
všechny děti, a nejen ty z ubytoven, zdarma. Akce umožní
pobavit se i dětem ze sociálně slabých rodin. Nafukovací
atrakce, soutěže v obratnosti,
malování na tvář. Pro dospěláky romská kapela.

Série bezplatných přednášek
a seminářů určených pro veřejnost. Informace z oblasti
prevence rizikového chování
a bezpečnosti ve veřejném
i virtuálním prostředí.
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ZÁBŘEH

TÉMA
NÁZORY

Z13 - REVITALIZACE VNITŘNÍHO PARTERU
ULICE SVORNOSTI

Z12 - RELAX NA ZIMMLEROVA
Jana Bartošová
877 700 Kč
Okolo Zimmlerova 54

Jiří Kafka, Marie Ladecká
1 529 460 Kč
Za domy Svornosti 25, 27, 29

Vybudování
odpočinkové
a relaxační zóny pro všechny
generace. Zastřešené pískoviště, houpačka, pružinová
houpadla pro děti. Šlapadlo
a odrážedlo, betonový stůl
na stolní tenis pro sport a altán s lavičkami k odpočinku.

Revitalize dlouhodobě degradovaných ploch – místo
asfaltové plochy u domu
s pečovatelskou službou
miniparčík se skulpturou
a květináči, oprava chodníku
a asfaltového hřiště, výměna
laviček za nové.

Z15 - DĚTSKÝ RÁJ

Z14 - DĚTSKÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ PRO DĚTI
VE VĚKU 2–8 LET

Petra Pavlíková
871 455 Kč
Za domy Horymírova 20,
22, 24
Chceme prostor pro trávení
volného času s dětmi a možnost sousedského setkávání
na dvoře. Dětem chceme dopřát prolézačky a houpačky
(herní sestava se skluzavkou,
pružinová houpadla, houpačka, kolotoč).

Lucie Válková
600 000 Kč
Před bývalou školkou Krasnoarmějců 26
Dětské hřiště pro nejmenší
s herní sestavou, houpačkami, pískovištěm, kolotočem, pružinovými houpadly,
malým lanovým parkem
a pružinovou lavicí. Oplocení
nízkým plotem. Využití bude
celoroční.

Z16 - CESTA BEZPEČNÁ DĚTEM

…Jih nemusí být jen magnetem obchodQtFK SĺtOHåLWRVWt D E\GOHQt PłåH EêW WDNp
PtVWHP]iEDY\DSRKRG\NGHVLPDOtLYHOFt]DVSRUWXMtY\FKXWQDMtUDGRVW]SURFKi]N\
Y XSUDYHQpP SDUNX DQHER SĺHćWRX QRYLQ\
QDRE\ćHMQpODYLćFH7DNRYpDPELFHPiSURMHNW6SROHćQɀWYRĺtPH-,+1iSDG\VDPRWQêFK REćDQł MVRX LQVSLURYDQp NRQNUpWQtP
PtVWHP -VRX ]DMtPDYp G\QDPLFNp L RULJLQiOQt 1HMYɀWãt PɀVWVNRX ćiVW 2VWUDY\ YãDN
QLćtPQHVYD]XMt3UiYɀQDRSDN«

Pavlína Nováčková
6 000 Kč
Mezi křižovatkou Krasnoarmějců, Gerasimovova a Gerasimovova 18
Umístění zpomalovacího retardéru pro zvýšení bezpečnosti
dětí hrajících si na přilehlých
travnatých plochách a přecházejících místní komunikaci.

KAŽDÝ HLAS JE DŮLEŽITÝ
• Hlasování bude zahájeno v pondělí 23. 10. a potrvá do neděle 29. 10. Probíhat bude pouze elektronicky pomocí ověřeného hlasovacího
systému společnosti D21.
• Hlasovat lze také v recepci - Informace radnice Ostrava-Jih.
• Zájemci mohou udělit až 4 pozitivní hlasy projektům, které považují za nejlepší a smysluplné. Jednomu projektu lze udělit pouze jeden hlas.
• Až 2 minusové hlasy může občan dát těm návrhům, které se mu naopak nelíbí.
• POZOR! Negativní hlasy může hlasující uplatnit až po udělení hlasů pozitivních, a to v poměru 2:1 (2 pozitivní, 1 záporný).
• Díky přerozdělení více hlasů vítězí projekty, které jsou zajímavé pro nejvíce lidí. Eliminuje se tak možnost, že by se mezi vítěze dostal projekt, který je sice určitou skupinou výrazně podporován, ale u mnohem větší části hlasujících vyvolává pochyby.
• Do hlasování se mohou zapojit všichni obyvatelé Ostravy-Jih starší 16 let.
• K hlasování se občan dostane pomocí odkazu z webových stránek www.spolecnetvorimejih.cz. Nejprve bude vyzván k zadání telefonního čísla, na které mu bude odeslán PIN kód. Teprve po zadání tohoto kódu bude moci hlasovat. Tím je zajištěna objektivita hlasování,
každý může volit favority jen jednou.
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Z historie Ostravského okruhu

 Na začátku června 1929 rozezněl okolí Bělského lesa zvuk motorů. Byl odstartován první ročník Ostravského okruhu, motocyklového závodu, který byl v předválečném Československu považován za jednu z předních sportovních akcí svého druhu.
včetně strážníka, který zde dohlížel na bezpečnost závodu.

Příběh slavného závodu začal již
v roce 1928, kdy byl členy ostravského Klubu motocyklistů uspořádán rychlostní závod Hrabůvka
–Stará Bělá, který však u diváků
nevzbudil vetší ohlas. Pořadatelé
se proto rozhodli, že následujícího
roku celou akci zopakují, tentokrát ale již jako okruhový závod,
který měl být divácky mnohem
atraktivnější – vznikla tak myšlenka Ostravského okruhu.

První ročníky
V červnu 1929 se na startu
1. ročníku Ostravského okruhu
setkali především jezdci z Ostravy a blízkého okolí, kteří absolvovali jedenáctikilometrový okruh,
jehož trasa vedla od restaurace Dakota po dnešní Plzeňské
a Horní ulici do Zábřehu, odtud
po Výškovické ulici do Výškovic
a dále po dnešní Blanické ulici
do Staré Bělé, odkud se závodníci po Junácké ulici vrátili zpět
k restauraci Dakota. Již druhý
ročník Ostravského okruhu přilákal závodníky z celého Československa a třetího ročníku v roce
1931 se zúčastnili přední jezdci
Evropy, jakými byli francouzský
mistr Paul Boetsch nebo Švýcar
Oiltr. Závod v tomto roce probíhal na 20 kol a vítěz kategorie
nejsilnějších motocyklů o objemu 500 ccm Jan Jaroš z Ostravy
zdolal celou trasu na své motorce BMW průměrnou rychlostí

Proměny závodu

102 km/h. Z výsledkové listiny
je také patrné, že v tomto ročníku byla zařazena také kategorie
závodních automobilů. Mezinárodní účast přilákala přes 40 000
diváků a potvrdila celorepublikový význam tohoto závodu.

Tragický ročník 1933
Přestože byla trať závodu dobovými závodníky a komentátory
hodnocena jako jedna z nejlepších
co do své členitosti a obtížnosti,
rozhodli se v roce 1933 organizátoři pro pátý ročník závod ještě
více divácky zatraktivnit. Stávající jedenáctikilometrový okruh
byl nahrazen kratším dvoukilometrovým okruhem, který měl
zajistit, že diváci nebudou na průjezd závodníků v jednotlivých
kolech čekat dosavadních sedm
minut, ale pouze necelé dvě minuty. Nová trať byla vyměřena
od restaurace Dakota po dnešní
Plzeňské na křižovatku u hotelu

Helbich a odtud ulicí U Lesa zpět
k restauraci Dakota.
Závod v tomto roce přilákal
přes 50 000 diváků, kteří se tísnili
v okolí zkráceného okruhu. Přestože byla kolem trati napnuta drátěná lana a na pořádek dohlíželi
pořadatelé i strážníci, nepodařilo se zamezit tomu, aby diváci
v tlačenici kolem trati lana nepřekonávali, neseděli v příkopech
a na jiných zakázaných místech.
Během závodu došlo postupně
k několika vážným nehodám.
Po defektu pneumatiky vylétl
stroj jednoho ze závodníků mezi
diváky, kteří seděli u trati. Zranil
zde tři diváky, z toho dva školáky-bratry, z nichž jeden svým
zraněním podlehl a druhý byl
v bezvědomí a ohrožení života
odvezen do vítkovické nemocnice. K další nehodě došlo při selhání brzd jednoho ze strojů, který
následně vjel do skupiny diváků.
Vážně zraněno bylo deset osob,

Kalendárium
říjen 1811
říjen 1847
4. října 1994
5. října 1930
5. října 1932

8. října 1928
10. října 1909

16. října 1892
25. října 1870
27. října 1872
28. října 1947

30. říjen 1907

Tragická bilance 5. ročníku
Ostravského okruhu vedla organizátory k rozhodnutí vrátit se
v roce 1934 opět k původní trase.
Od tohoto ročníku se symbolem
závodu stal „Černý démant“, trofej, kterou věnovalo Wilczkovo
kamenouhelné těžířstvo. Obnovená trať se využívala až do roku
1937, kdy se uskutečnil poslední
devátý ročník závodu. V rozjitřeném roce 1938 se již závod
nekonal a tradice byla obnovena
až v roce 1950, kdy se Ostravský
okruh uskutečnil jako národní
závod automobilů. Pro potřeby
závodu byla vytvořena nová přibližně pětikilometrová trasa, která vedla od křižovatky u dnešní
prodejny Lidl na Plzeňské ulici
ke křižovatce mezi Starou a Novou Bělou, dále po ulici Mitrovické ke kostelu ve Staré Bělé a zpět
po Junácké. Od roku 1952 přibyla opět kategorie motocyklů,
které od následujícího roku převládly. Po delší přestávce mezi
lety 1957-1966 byl závod ještě
na krátkou dobu obnoven jako
mistrovství ČSSR motocyklů.
Vlivem rostoucího výkonu strojů
a vývoji závodění se trať stala nevhodnou a poslední ročník se zde
uskutečnil v roce 1970.
Tomáš Majliš

Přednáška

- zábřežský kostel Navštívení Panny Marie slavnostně vysvětil
místecký děkan, páter Antonín Kuča
– během tyfové epidemie zemřelo v Hrabůvce 7 obyvatel
– Rada města Ostravy udělila m. ob. Ostrava-Jih právo užívat
znak
– byla zprovozněna tramvajová parní dráha z Vítkovic do Hrabůvky
– došlo k explozi v zábřežské chemické továrně Julius Rütgers
vlivem výbuchu destilačního kotle na olej, zemřely dvě osoby,
jedna byla vážně zraněna
– město Moravská Ostrava odsouhlasilo projekt na výstavbu čerpacích stanic a jímání vody v lokalitě Bělského lesa
– byla vysvěcena část hřbitova v Hrabůvce u příležitosti slavnostního posvěcení základního kamene pro nový kostel v Hrabůvce
– byla vysvěcena místeckým děkanem kaple Nanebevzetí Panny
Marie ve Výškovicích
– nad Zábřehem byl pozorován zajímavý přírodní úkaz – polární
záře
– byla vysvěcena kamenná socha sv. Floriána, jež byla vyhotovena na náklady Štefana Neničky
– na Klegově ulici v Hrabůvce byl odhalen u někdejšího hřbitova
pomník připomínající padlé a umučené občany v období 2. světové války
– v zábřežských ulicích se vůbec poprvé rozsvítily pouliční lampy,
jednalo se o plynové osvětlení
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Přednášky o panelových sídlištích a o Zábřehu
Ve čtvrtek 26. října proběhne od 17.30 hod. v sále
zastupitelstva radnice Ostravy-Jihu přednáška
na téma Panelová sídliště našeho obvodu aneb Co
o nich (ne)víme? Dozvíte se spoustu zajímavostí
o konceptech sídlišť a o jednotlivých typech panelových domů, které se objevují na území našeho
obvodu. Součástí přednášky bude též ukázka dobových snímků z výstavby sídlištních celků.
Poslední letošní přednáška z historie se uskuteční
23. listopadu od 17.30 hod. Kronikář obvodu Petr
Přendík představí téma Starý Zábřeh v letech
1914-1945. Jedná se o období vymezené světovými
válkami, které bude přiblíženo pomocí autentických
textů, vzpomínek a zejména fotograﬁí.
Počet míst na přednáškách je omezen, rezervujte si
proto v předstihu své místo na tel. č. 605 437 296 či
na tel. č. 599 430 175.

INZERCE

Městský obvod Ostrava-Jih vyhlašuje výběrové řízení na prodej volných bytů a domu
adresa bytu

číslo bytu

Hasičská 37/476, Ostrava–Hrabůvka
Letecká 38/582, Ostrava–Hrabůvka

velikost

476/2
582/1

1+1
2+1

adresa domu

informace

velikost

Úlehlova 4/239, Ostrava Hrabůvka

včetně pozemku
a příslušenství

vyvolávací cena

výše kauce

500 000 Kč
590 000 Kč

3+1

50 000 Kč
59 000 Kč

vyvolávací cena

výše kauce

800 000 Kč

80 000 Kč

časy prohlídek
18. 10. 14:30–15:00
15:15–15:45
16:00–16:45

Úlehlova
Hasičská
Letecká

19. 10. 10:00–10:30 Letecká
10:45–11:15 Hasičská
11:30–12:00 Úlehlova

Informace k výběrovému řízení je možno získat na Odboru majetkovém Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,
kontaktní osoba Kateřina Ručková, tel.: 599 430 420, e-mail: katerina.ruckova@ovajih.cz,
Bc. Renáta Gadlinová, tel.: 599 430 220, 599 430 420, e-mail renata.gadlinova@ovajih.cz, http://ovajih.ostrava.cz/cs
INZERCE

elektroinstalace v bytě, opravy, bytová jádra, kuchyně,
elektro revize, opravy a revize hromosvodu

konzultace a cenová kalkulace zdarma.

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

Volejte 773 740 609 nebo pošlete SMS, zavoláme.
ZDARMA průkaz PENB

SC-370899/05

Řešíme exekuce, dluhy, omezení práv.

www.ceskydomov.cz
www.ceskydomov.cz
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LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

SC-370956/02

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

SC-362682/10

www.elektroservis-ova.cz

SC-370660/04

telefon: 604 147 618, e-mail: elektro.hlista@seznam.cz,

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-362685/10

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

ELEKTROSERVIS OSTRAVA

19

www.ovajih.cz

AKTUALITY

Péče o zeleň na přelomu léta a podzimu
Pracovníci oddělení veřejné
zeleně TSOJ i v parných letních
měsících pečovali o zeleň v našem obvodě. Během měsíce srpna a počátku září proběhlo páté
kolo sečení trávy v objektech škol
a školek tak, aby bylo vše připraveno na počátek nového školního
roku. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat za spolupráci vedoucím pracovníkům těchto zařízení,
kteří nám umožnili plynulý postup
prací i během prázdnin. Pro zajímavost bylo po ukončení pátého
kola posečeno od začátku sezóny
v dubnu celkem téměř 235 hektarů
travnatých ploch, což je pro představu plocha představující stejný
počet velkých fotbalových hřišť.
Kromě svěřených objektů jsme
mimo plán pokosili např. louku
u Koliby o rozloze 2,5 ha pro akci
Family Fest, kde se naplno ukázala síla našeho strojového parku

stáje Ferrari. Důležitou součástí
letní péče o zeleň byla pravidelná
zálivka vysazených letničkových
a trvalkových záhonů a nádob, kdy
jen za srpen bylo na zálivku použito cca 13.000 l vody.

Při této činnosti vydatně pomohla nová cisternová nástavba na multikáře a „speciálně“ upravený Fiat
Doblo. Voda byla čerpána přímo
ze zdroje vodáren v Nové Vsi. Koncem srpna byla provedena kultiva-

Oprava veřejného osvětlení v okolí ulic Srbská
a Jičínská by měla probíhat do konce října
Lidé ve Výškovicích se konečně
dočkají dokončení vleklé opravy
veřejného osvětlení. Stavba, jejímž investorem je statutární město Ostrava, sice započala již v říjnu
2015, nicméně původní zhotovitel, společnost ELSPOL spol.
s r.o. z důvodu insolvence práci
nedokončila. Nutné zabezpečovací práce na rozestavěné stavbě
pak byly realizovány společností
Ostravské komunikace a.s.
V současné době zajišťuje realizaci nedokončené stavby s názvem

„Rekonstrukce VO oblast Srbská,
Jičínská“ v předpokládané ceně
téměř 3 miliony korun společnost
ELSPOL-Gattnar s.r.o. Termín
dokončení byl smluvně stanoven
na poslední říjnový týden.
„Bohužel mají na průběh stavby
vliv nové okolnosti, které mohou
prodloužit termín i cenu dokončení
díla. Například kabelové trasy, jsou
již z velké časti provedeny předchozím zhotovitelem a při vyhledání
překopů, prostupů přes komunikace zjišťujeme neprůchodnost těch-

to tras, které budou sloužit novému
kabelovému vedení. V případě zjištění neprůchodnosti trasy provádíme čištění za pomocí mechanizace.
Pokud se nepodaří trasu zprůchodnit, musíme provést nový překop,
prostup,“ vysvětluje vedoucí výroby Vladimír Nasadil ze společnosti
ELSPOL-Gattnar.
S dotazy ohledně probíhající
stavby se mohou občané obrátit na
hlavního stavbyvedoucího Václava
Krále, tel.: 739 490 335 nebo na Vladimíra Nasadila, tel.: 603 860 958.

ce habrové výsadby mezi urnovými
hroby na hřbitově v Zábřehu. Práce
byly komplikovány úzkými mezerami mezi jednotlivými památníky
a muselo se postupovat s velkou
opatrností, aby nedošlo k jejich poškození.
V současné době probíhají letní
ořezy a odstraňování náletových
dřevin v zahradách MŠ a ZŠ a dalších lokalitách Ostravy–Jihu dle
plánu a požadavků ODK. Hodně
práce bylo vykonáno při likvidaci
následků prudkých větrů a silného
deště, kdy se odstraňovaly spadané
větve a vyvrácené stromy.
S nástupem podzimu nás čeká
vyhrabávka listí v zahradách základních i mateřských škol a domů
s pečovatelskou službou a postupné
odstranění výsadeb letniček ze záhonů a mobilních nádob. Po ukončení
vegetace koncem října pak nastane
období zimních ořezů keřů a stromů, kácení a frézování pařezů.
Ing. Pavel Mitura,
ved. odd. veřejné zeleně TSOJ

V lokalitě na pravé straně ul.
Výškovická, směrem na MO Stará Bělá jsou dále Magistrátem
města Ostravy, odborem investičním, připravovány níže uvedené investiční akce veřejného
osvětlení, u kterých v současné
době probíhá příprava na zadání
veřejných zakázek malého rozsahu na zajištění zhotovitele staveb.
• Rekonstrukce VO oblast Lumírova – Charvatská
• Rekonstrukce VO oblast Lužická – Lumírova
• Rekonstrukce VO oblast Šeříkova – Na Výspě
• Rekonstrukce VO oblast Předškolní

INZERCE

9LUWX¡OQVYÛW

SC-371500/02

16. 10. – 12. 11.
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AKTUALITY

Nabídka volných stání pro vozidla i motorky
Parkovací objekt

Městská část
Ostrava

Podlaží

Volná stání pro osobní motorová vozidla

Volná stání
pro motorky

01 Fr. Formana

Dubina

PP

1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 17, 18, 20, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 47, 48, 49,
52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 62

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

PP

15

33 Vl. Vlasákové

Bělský Les

PP

1, 9, 19/2, 41/2

41 B. Václavka

Bělský Les

PP

1, 4, 6, 8, 19/1, 20, 22, 33, 35, 40, 41/1, 41/2

42 B. Václavka

Bělský Les

PP

7, 9, 10, 16, 19/2, 20, 24, 27, 28, 33, 41/1, 41/2

51 L. Hosáka

Bělský Les

NP

65/1

Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 690,- Kč včetně DPH a pro parkování 1 motorky
ve výši 400,- Kč včetně DPH. Vyřizuje: Pavla Šimáčková, tel.: 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz
INZERCE

Z činnosti Technických
služeb Ostrava-JIH

Září
• Dokončeno rozmístění
120 ks košů na separovaný sběr
• Dokončena instalace
13 betonových a 13 kovových laviček
• Nátěr cca 450 m zábradlí
(ul. Závodní a Plzeňská)
• Provádění škarpirky
chodníků (Závodní, ÚMOb,
Dr. Martínka, Horní, Jubilejní, Cholevova, Plzeňská,
Sámova, Hasičská,
F. Hajdy, Úlehlova)
• Výpomoc při přípravě
Svatováclavských slavností
• Oprava cca 150 ks výtluků
v rámci celého obvodu
• Vybudování dvou odpočívadel na cyklostezce
u Ostravice

„Přijďte si pro kartu,
která nemá ráda
poplatky jako vy.“
Gabriela Neumanová
Banka CREDITAS

Říjen

Vybírejte pětkrát do měsíce
zdarma z libovolného bankomatu
v ČR a nestarejte se, komu patří.
Šetřete peníze i své nohy.
Zastavte se v některé z našich nově zařízených ostravských
poboček v ul. 28. října 3348/65 nebo na Hlavní třídě 702.

www.creditas.cz
800 888 009
SC-371446/03

• Doplňování chybějících
malých košů a instalace
nových (cca 30ks)
• Výpomoc při organizování
voleb do Poslanecké sněmovny
• Pokračování v nátěrech
zábradlí a škarpirek chodníků
• Likvidace černých skládek
s bezplatným využitím
kontejnerů OZO (cca 5 ks)
• Opravy a nátěry laviček
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INZERCE

9LUWX¡OQVYÛW

SC-371500/01

16. 10. – 12. 11.
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INZERCE

OPTIKA TRIUMPH

SLEVY až -50 %
PRO ŘÍJEN

NA BRÝLOVÉ

OBRUBY

NA BRÝLOVÁ SKLA

S MAR SH MULTIFOKÁLNÍ,
SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS, ČIRÁ

SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

Vysoká škola báňská –

SC-371160/01

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

OD 2. 10. JSME TU
PRO VÁS
JEŠTĚ DÉLE!

Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
nabízí v rámci studia Univerzity třetího věku kurz zaměřený na získání nejnovějších poznatků v oblasti
požární ochrany a bezpečnosti

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

DARUJTE
KREVNÍ PLAZMU
WWW.MOJEPLAZMA.CZ

NOVÁ
OTEVÍRACÍ
DOBA

Výuka začíná 12. 10. 2017 a stále přibíráme nové zájemce o studium. Přihlášky podávejte na studijní oddělení FBI, Lumírova 13, 700 30 Ostrava - Výškovice
Podejte si přihlášku a přijďte studovat Univerzitu třetího věku na naší fakultě.

7:30–16:00
8:00–20:00
8:00–20:00
7:30–16:00
8:00–20:00

MĚSÍČNĚ AŽ

KONTAKTY

1 000 Kč

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

*

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.

SC-371575/01

SC-371592/01

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

Po
Ut
St
Čt
Pá

UHRADÍME VÁM

SC-371572/01

•
•
•
•
•
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AKTUALITY

Na problematiku ubytoven a jejich obyvatel
se zaměřuje místní multidisciplinární tým
Již půl roku se zástupci radních
městského obvodu Ostrava-Jih,
odboru školství, odboru sociálního, zástupci Městské policie (MP)
a Policie ČR, zástupci občanů, majitelé ubytoven a neziskové organizace snaží v lokalitách ubytoven
posílit prevenci kriminality prostřednictvím asistentů prevence
kriminality a multidisciplinárního
přístupu. Cílem aktivní spolupráce
napříč organizacemi a veřejností je
zajistit bezpečné a klidné vzájemné
soužití v blízkosti ubytoven Hlubina, Areál, Čujkovova a Soiva, zlepšit chování ubytovaných i vztahy
s okolními občany.
Společně s neziskovým sektorem (Vzájemné soužití, Saleziáni Dona Bosca, Bílý nosorožec,
Centrom a dalšími) se všichni
v rámci prevence snaží nabídnout volnočasové aktivity dětem

a mládeži. V budoucnu se počítá
s rozšířením nabídky i na příslušných školách, otevřením blízkého
školní hřiště i spoluprací s organizacemi, podporovaných granty na využití volného času dětí.
Dětem věnuje pozornost také
Odbor sociálně právní ochrany
dětí, který má na ubytovnách
řadu klientů. Probíhat bude
mimo jiné řada kontrol docházky
žáků do škol, opět i ve spolupráci
s majiteli některých ubytoven.
Na Čujkovově ulici nově působí
Rodinné centrum, které zajišťuje
doučování žáků a rovněž aktivity
pro předškolní mládež. Na ubytovně Areál bude se svým sociálně zdravotním projektem působit
Sdružení sociálních asistentů.
Ačkoli na samotných ubytovnách není vykázaná vysoká trestná činnost, v okolí ubytoven má

Informace k volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky

Množí se stížnosti na zábavní
pyrotechniku
S přicházejícím podzimem se začaly zejména na sídlištích objevovat
problémy s používáním pyrotechniky. Stížnosti řeší strážníci městské
policie stále častěji. Na pyrotechniku si stěžují zvláště majitelé zvířat
i rodiče malých dětí. Rozzlobení obyvatelé Jihu, kterým nejen uprostřed
noci noci, ale i ve dne nad hlavami
často bouchají petardy a rachejtle,
adresovali stížnosti i na radnici.
Proto také připomínáme, že
na území statutárního města Ostravy platí od 1. listopadu 2012
protihluková vyhláška, jejímž cílem je ochrana veřejného pořádku omezením hluku, a to v přesně
určených časech.
Každý občan je povinen zdržet
se výše uvedených činností způsobujících hluk o nedělích, státních a ostatních svátcích během
celých 24 hodin. V průběhu pracovního týdne od pondělí do pátku a také o sobotách v době od

řada občanů Jihu neblahé zkušenosti se situacemi, které musí řešit
s policií. V minulosti byla po dohodě s Městskou policií vybudována
kontaktní místa MP na ulici Čujkovova a také přímo v prostorách
ubytovny Soiva na Hulvácké ulici.
Akce Policie ČR jsou zaměřené
na drogovou politiku a probíhají
bez medializace. Aktivní jsou rovněž asistenti prevence kriminality
Městské policie.
K zajištění bezpečnosti přispívá také postupná instalace
bezpečnostních kamer v daných
lokalitách. U ubytovny Areál
je s ní počítáno ještě v letošním
roce.
„Celé situaci by pomohly zákony, které by život na ubytovnách dále upravovaly. Našly by
se varianty bydlení pro rodiny
s dětmi, které na ubytovnu roz-

hodně nepatří. Je dobře, že řada
majitelů ubytoven komunikuje
s úřadem a na základě podnětů
nejen multidisciplinárního týmu,
zlepšuje život na ubytovnách
i v jejich okolí. Cesta na zlepšení je bohužel dlouhodobá a není
jednoduchých řešení. Všichni si
však přejí zlepšení současné situace a také vyřešení problematiky
života na ubytovnách a v jejich
blízkosti,“ konstatuje starosta
Martin Bednář, který se jednání
multidisciplinárního týmu pravidelně účastní.
Činnost multidisciplinárních
týmů je podporována v rámci
realizace projektu „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence
kriminality a multidisciplinárního přístupu“, reg. č. CZ.03.2.60/
0.0/0.0/15_026/000278, který je
ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu
zaměstnanost, státního rozpočtu
a rozpočtu statutárního města
Ostravy.

20 do 22 hodin. Zákaz platí rovněž pro dobu nočního klidu každodenně od 22 do 6 hodin.
Porušení obecně závazné vyhlášky je možné postihovat podle
zvláštních právních předpisů. Fyzickým osobám může být uložena pokuta do výše 30 tisíc korun
a podnikajícím fyzickým osobám
až do 200 tisíc korun. Výjimku
mají podniky průmyslové a zemědělské výroby, pracovníci údržby
komunikací a veřejného prostranství a také pracovníci údržby veřejně prospěšných zařízení.
Plný text vyhlášky je k nahlédnutí na www.ostrava.cz

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

žádat 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.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v říjnu
23. 10.
F. Formana 18, 31
M. Fialy
3
V. Jiříkovského
15, 20, 50
J. Maluchy 14, 35
J. Matuška
14
J. Škody
10
V. Košaře
5, 11

24. 10.
Tlapákova
J. Kotase
A. Kučery
Fr. Hajdy
Krestova
Mjr. Nováka
Na Obecní
Stadická

17
3, 29
18
6, 22
2, 24
6, 21
6
13

25. 10.
Dr. Martínka
5, 30, 59, 65
Dr. Šavrdy
1
Zd. Chalabaly
3
Vaňkova
46
B. Četyny
13
V. Vlasákové
B. Václavka

Cholevova
45
Cholevova x Fr.
Lyska
26. 10.
J. Herolda
Mitušova
Krakovská
U Lesa
Plzeňská

24

12
43, 77
16
45
17

Sámova
6
Horní
4, 20, 40
Holasova
14
Klegova
74
30. 10.
Provaznická
U Prodejny
Klegova

1, 11, 72
7
72

Horní
39
U Nové školy
81
Dvouletky
16
Odborářská
16
Jubilejní
33, 77
Hasičská
25
31. 10.
Hasičská
60
Zlepšovatelů 7, 38

Edisonova
25
Moravská
101
U Haldy
16
Úlehlova
25
Rodinná
48
Česká
35
Chalupníkova 57
Ovocná
20
Nám. Gen Svobody 1

NÁZORY

Našim zastupitelům jsme v každém vydání nabízeli aktuální témata z obvodu a žádali je o jejich názor. Tentokrát jsme však
prostor a výběr námětu nechali pouze na nich. O co se s vámi chtěli podělit, co je trápí či naopak z čeho mají radost?

Jana Hellerová
zastupitelka
ANO 2011

Mezi lidmi žijícími na Dubině se šíří různé
informace o nově vyrůstající stavbě na volném pozemku. Je důležité uvést na pravou
míru některé okolnosti dotýkající se této
stavby. Na pozemku ve vlastnictví společnosti ORIO Morava a.s. roste novostavba víceúčelového komplexu Orio. V objektu by měly
být vybudovány prodejní a administrativní
prostory a bytové jednotky. Stavba vzniká
na pozemku, který již v roce 2008 na základě
rozhodnutí zastupitelstva prodal jeho tehdejší vlastník, statutární město Ostrava. Prodej
se uskutečnil dávno před tím, než naše hnutí
ANO 2011 zasedlo v orgánech obvodu Ostrava-Jih. Stavba byla zahájena na základě
stavebního povolení, které vydal stavební
úřade ve Staré Bělé, neboť naše radnice byla
označena za podjatou. Ve stavebním povolení je mimo jiné uveden zákaz výstavby herny
a restaurace.

Věra Válková
místostarostka
ČSSD

Musíme být připraveni
pomáhat seniorům
Podle údajů o počtu obyvatel v našem obvodě Ostrava-Jih dochází k trvalému poklesu obyvatel. Například v roce 2000 měl náš
obvod 117 996 obyvatel a k 1. 7. 2017 má
náš obvod „pouze“ 102 236 obyvatel. Také
demograﬁcká analýza, loni zpracovaná pro
úřad, potvrdila, že nižší porodnost a odliv
lidí stěhováním se projevuje také na lokální úrovni v Ostravě i v městském obvodu
Jih. Negativní jevy s tím spojené se budou
ještě prohlubovat, protože má dál ubývat
obyvatel v nejmladších věkových kategoriích a naopak výrazně přibývat nejstarších
obyvatel. Ve věkových kategoriích nad
60 let přibude do roku 2025 zhruba 14 % stávajícího počtu obyvatel. Ostrava-Jih se tak
musí jako celá ČR připravit na prodlužující
se věk našich občanů, a protože bude narůstat počet seniorů, musíme více dbát na jejich
potřeby. Proto se jako zodpovědní politici už
teď zabýváme problémy a potřebami seniorů. Základem služeb pro naše seniory je dostupné bydlení, kvalitní systém sociálních
služeb, dostupná a kvalitní lékařská služba.
Tyto služby je potřeba budovat s předstihem

a reagovat tak na zvyšující se počet seniorů.
Nesmíme také zapomenout na bezpečnost
a bezbariérovost. Důstojné stáří patří mezi
priority sociální demokracie, ale je potřeba,
aby se k nám přidaly i další politické strany či
hnutí a přizpůsobily své záměry realitě a vytvořily tak společně podmínky pro důstojné
stáří seniorů. Věříme, že nikdo nepochybuje,
že si to senioři zaslouží.

Ing. Karel Pražák
zastupitel
KDU-ČSL

K diskuzi, čím zlepšit život v našem obvodě,
bych chtěl přispět úvahou o možnostech, které má každý z nás. Bez ohledu na ekonomické
podmínky je kvalita života na prvním místě
ovlivněna vztahy, ve kterých žijeme. Atmosféra, kterou zažíváme ve společnosti, kolektivech
i vlastních rodinách, odráží způsob, jakým hodnotíme své partnery, prosazujeme své záměry
nebo jak se stavíme k odlišnostem a názorům,
které se nám nelíbí. Bylo by chybou ustupovat ve věcech, které jsou pro nás zásadní, ale
můžeme si vybrat, jakým způsobem budeme
na odlišnosti reagovat. Zdržme se negativního
nálepkování a zkusme hledat to, co nás spojuje.
Mnoho dobrých nápadů není uskutečněno
jen kvůli bezohlednosti při jejich prosazování
nebo proto, že rezignujeme na možnost získání spojenců, s nimiž se výsledky našeho úsilí
mohou stát trvalejšími. Vzhledem k tomu, že
dobro i zlo mají tendenci šířit se lavinovitě, má
každý z nás nezastupitelné postavení ve společnosti a je důležité, jak se na svém místě v daném
okamžiku zachová. Pokusme se k sobě chovat
ohleduplněji a vstřícněji. Prostředí, ve kterém
žijeme, se stane přátelštější.

Leo Luzar
zastupitel
KSČM

Vážení spoluobčané,
již 27 let je KSČM na vaší straně. Vždy stojíme proti praktikám majícím za cíl peníze pro
někoho na úkor nás všech ostatních. Nevěřili
jsme v čestnost privatizace. Odsuzovali velkou
privatizaci jako cestu k rozkradení miliard,
například z OKD. Bojovali jsme proti prodeji
školek, ze kterých vznikly hospody, abychom
za pár let museli řešit, kam s dětmi. Zachovali jsme bytový fond pro nájemníky a odmítli
prodej realitkám. Díky nám máte stále nájemní obecní byty pro vaše děti. Postavili jsme se
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proti snahám budovat ghetta nepřizpůsobivých a problémy řešíme komunitní prací. Prostě dle KSČM má být politika službou pro vás,
občany, a to je náš cíl. Není důležité, zda je to
politika komunální, krajská nebo parlamentní.
Nejdůležitější je, zda tuto politiku dělají čestní
lidé s životními zkušenostmi a s cílem sloužit
zájmům České republiky a jejich občanů. Svůj
názor na KSČM můžete vyjádřit u voleb. Žádný
člen KSČM vás nikdy neodmítne vyslechnout
a případně vám i pomoci.

Mgr. Hana
Štangerová
zastupitelka
OSTRAVAK

Sport pro všechny
Veřejné sportovní centrum CDU SPORT je
neziskovým projektem, který je realizován s ﬁnanční podporou statutárního města Ostravy
a městského obvodu Ostrava–Jih. Tento projekt je určen pro zájemce všech věkových kategorií, kteří si chtějí naplno užít svůj volný čas.
CDU SPORT pro ně vytváří unikátní a stabilní
zázemí pro různé tělovýchovné aktivity.
Pod jednou střechou zde, kromě vytváření
podmínek pro sportování, realizují a připravují projekty prevence kriminality dětí a mládeže a uskutečňují vlastní programy podpory
prevence a zlepšování zdraví u rizikových
skupin obyvatel. Mimo to také středisko
poskytuje výhodné podmínky ostatním neziskovým organizacím pro jejich vlastní činnost.
Právě díky neziskové formě fungování
a zpětnému investování ﬁnančních prostředků se mohl projekt rozrůst do dnešní podoby.
Ve sportovním centru na Charvátské ulici
v Ostravě–Výškovicích si tak zájemci mohou
zvolit mezi devíti sportovními disciplínami,
kterými jsou badminton, squash, stolní tenis,
fotbal, volejbal, ﬂorbal, lezectví nebo bikeﬁtness a k dispozici je rovněž relaxace ve formě
solné jeskyně nebo sauny.
V loňském roce spolek CDU SPORT –
VOLNÝ ČAS ve spolupráci s Odborem sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
připravil pro naše seniory projekt celoročních
zájmových aktivit. Cílem projektu je zapojit
i dříve narozené občany do sportovních aktivit. Za cíl svých procházek si tak dnes mohou
zvolit také návštěvu křišťálové solné jeskyně.
Se svou osobní kartičkou, kterou mohou získat v klubech důchodců, DPS nebo na odboru
sociální péče mohou bezplatně absolvovat až
4 pobyty v solné jeskyni, a to kdykoliv v průběhu celého dne. Tato aktivita je proto u našich seniorů velmi oblíbená a díky podpoře
radnice je hojně využívána i v letošním roce.
Díky sportovnímu centru CDU SPORT si
můžete i vy spolu s celou rodinou vyzkoušet
širokou škálu sportů a udržovat se tak v kondici a zdraví.

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS

Říjen přinese do KZOJ nejen mimořádné
hudební události, ale také zábavu a adrenalin
Sezónu 2017-18 z Metropolitní opery
v New Yorku s nabídkou pěti nových inscenací včetně dvou premiér, které se i letos budou
živě přenášet satelitem do kin po celém světě,
zahájí nová inscenace Belliniho belcantové
tragédie NORMA se Sondrou Radvanovsky
v titulní roli. Můžete se těšit na skvělý výkon,
poněvadž Radvanovsky je jednou z nejlepších současných interpretek této ikonické
role. Uvedení této opery ve zpožděném přímém přenose v neděli 15. října od 16.00 hodin v kině Luna bude slavnostním zahájením
nové sezóny Live in HD z MET s osvěžujícím
welcome drinkem pro každého návštěvníka
zdarma. Hned následující neděli vystřídá Belliniho Mozartova mistrovská KOUZELNÁ
FLÉTNA, která ve své původní nezkrácené
podobě a na německé libreto se bude v rámci
Live in HD vysílat vůbec poprvé. Věříme, že
se na novou sezónu a operní hvězdy současné
scény těšíte stejně jako my!
Druhou hudební pozvánkou je unikátní
koncertní dokument SCORPIONS FOREVER mapující padesát let rockové legendy
Scorpions, který připravujeme v kině Luna
pouze v jeden den a jeden večer – v pondělí
16. 10. ve 20.00 hodin.
Od 16.–18. 10. zavítá do Luny XV. Mezinárodní festival outdoorových ﬁlmů se svou
soutěžní putovní přehlídkou jedinečných
a neopakovatelných ﬁlmů, které si na nic nehrají, protože to, co divák uvidí, se skutečně
odehrálo. Festival je zaměřený na sporty
i život s outdoorovou tematikou a příznivci
extrémního dobrodružství a adrenalinu si zajisté přijdou na své.

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

Společenské akce
1., 8., 15., 22., 29. 10. v 17.00
TANEČNÍ VEČERY
Živá hudba, pro příznivce společenského
tance se skupinou DOMINO, vstupné 40 Kč,
předprodej KD K-TRIO.
11. 10. v 18.00
VESELÁ TROJKA
Veselá trojka Pavla Kršky - tři dlouholetí
kamarádi, kteří celý život hráli muziku pro
široké vrstvy posluchačů. Hudba pro všechny, kteří si rádi poslechnou lidovou písničku.
Vstupné180 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS.
18. 10. v 19.00
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Ztřeštěná komedie o rozdílech mezi muži
a ženami, komedie o životě, který všichni
dobře známe a který nás přesto znovu
a znovu dokáže překvapovat. Hrají Michaela
Badinková, Dana Homolová, Martin Kraus,
Daniel Rous. Vstupné 250, 220, 200 Kč,
předprodej KD K-TRIO, OIS.
24. 10. v 19.00
BRATŘI EBENI A ROBERT KŘESŤAN &
DRUHÁ TRÁVA
Toto vzácné setkání přinese večer plný
jemné ironie, svižného slovníku, neotřelých
rýmů a skvělých instrumentálních výkonů,
které si získaly publikum napříč hudebními

Z říjnových ﬁlmových premiér si určitě nenechte ujít 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ v režii Marty
Novákové. Strhující příběh výjimečně nadané
básnířky unášené dějinnými událostmi první
poloviny 20. století v Sovětském svazu. Aneta
Langerová v roli nespoutané ruské básnířky
Anny Barkovové, která před druhou světovou
válkou i po ní strávila přes dvacet dva let v sovětských lágrech a vyhnanství. Připravujeme
pro vás v kině Luna předpremiéru tohoto ﬁlmu v úterý 10. 10. od 18.00 za účasti představitelky titulní role Anety Langerové a tvůrčí
delegace, kteří ﬁlmové představení slavnostně uvedou.
Z bohaté programové nabídky kina Luna
ještě jeden tip, a to na premiéru nového českého ﬁlmu BAJKEŘI, kteří slibují být rozvernou letní komedií, která by měla přinést
do pošmourných podzimních dnů opět slunce, letní pohodu a třeba i okouzlení láskou…
V Komorním klubu přivítáme říjen méně
známým triem Ondřej Fencl trio. Autorská
tvorba Ondřeje Fencla z folk-rockového Hromosvodu, ale v komornějším a modernějším
hávu. Zpěváka, kytaristu a klávesistu Fencla
doprovází na elektrickou kytaru talentovaný
Vojtěch Jindra (m. j. kapelník Branu) a skvělá houslistka Hana Kašpárek Vyšínská (m. j.
Inﬂagranti). Konec října pak bude v klubu
patřit kapele Davida Vysloužila & Acoustic irish, která hraje irskou keltskou muziku
s nádechem Beskydských hor. Rádi se také
nechávají ovlivňovat hudebními styly, jako
například swing, blues, folk či world music.
Kapelu jednoduše baví se na jevišti „hudebně
toulat“ . Hostem bude Kristýna Lištiaková &

band, jejichž autorská tvorba vystihuje pop-folk, s inspirací a vlivem jazzu i blues.
Druhá půlka října pak přináší koncert nejen pro seniorskou skupinu, 11. října v Kulturním domě K-TRIO zazní nejznámější hity
Veselé trojky. 18. října od 19 hodin proběhne
divadelní představení MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK. Ztřeštěná komedie o rozdílech
mezi muži a ženami, komedie o životě, který
všichni dobře známe a který nás přesto znovu a znovu dokáže překvapit. Hrají Michaela
Badinková, Dana Homolová, Martin Kraus
a Daniel Rous.
V kině Luna si můžete 24. října vychutnat
koncert Bratrů Ebenů a Roberta Křesťana
s Druhou trávou. Toto vzácné setkání přinese
večer plný jemné ironie, svižného slovníku,
neotřelých rýmů a skvělých instrumentálních
výkonů, které si získaly publikum napříč hudebními žánry. Kromě tria bratří Ebenových
– tedy Marka, Kryštofa a Davida, tvoří kapelu rytmika působící mimo jiné v kapele ETC
Vladimíra Mišíka – Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), Jiří Zelenka (bicí, perkuse)
a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary).
Kapelu dnes již neodlučně doplňuje vynikající jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.
Podrobné informace o akcích a další nabídku naleznete na www.kzoj.cz a na FB (https://www.facebook.com/kdktrio,https://
www.facebook.com/KinoLunaOstrava/,
https://www.facebook.com/restauraceKTRIO/).

žánry. Kromě tria bratří Ebenových – tedy
Marka, Kryštofa a Davida tvoří kapelu
rytmika působící mimo jiné v kapele ETC
Vladimíra Mišíka – Jiří Veselý (basová kytara,
akordeon), Jiří Zelenka (bicí, perkuse) a
Pavel Skála (akustické a elektrické kytary).
Kapelu dnes již neodlučně doplňuje vynikající
jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.
Vstupné 550, 480, 380, 300 Kč, předprodej
KD K-TRIO, Kino LUNA, OIS.

níků vrátit chaloupku Kordulce, která u loupežníků sloužila. Vstupné 50 Kč, předprodej
KD K-TRIO, OIS, Kino LUNA

Výstavy

Komorní klub

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

Velﬂíkova 8
Ostrava-Hrabůvka
tel. 596739107, www.kzoj.cz, https://
www.facebook.com/kdktrio

Dětem
8. 10. v 10.00
O ZDRAVÝCH ZOUBKÁCH ANEB KAZOURY
JSME VYHNALI
Doktorka Zorka Kazomorka naučí obra Zlobra
pečovat o zuby a děti jsou vtaženy do děje a
naučí se pečovat o zuby také a pochopí proč je
nutná prevence, správná hygiena, zdravá výživa, vyzkoušejí si práci zubního lékaře a ztratí
strach ze zubního ošetření. Je to již ověřeno na
praktických případech dětí našich divadelních
přátel. Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO
22. 10. v 10.00
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Pohádkový muzikálek pro děti v Kině LUNA.
Veselá hudební pohádka na téma známé
pohádky bratří Grimmů o statečných zvířátkách. Kozlík, čuník a kočička pomohou
vyhnat z lesa loupežníky. Když se k nim
přidá i kohoutek, nic jim nebrání od loupež-

29. 10. v 10.00
HALLOWEEN S HOPSALÍNEM
Strašidelně veselé dopoledne s klaunem
Hopsalínem, soutěže, tanec, masky při vstupu obdrží malou odměnu. Vstupné 60 Kč,
předprodej KD K-TRIO.

4. 10. v 19.00
ONDŘEJ FENCL TRIO
Jedná se převážně o písničky z repertoáru
Ondřejova folk-rockového Hromosvodu, ale v
komornějším a modernějším hávu. Zpěváka,
kytaristu a klávesistu Fencla doprovází na
elektrickou kytaru Vojtěch Jindra (m.j. kapelník
Branu) a houslistka Hana Kašpárek Vyšínská
(m.j. Inflagranti). Vstupné 120 Kč, předprodej
KD K-TRIO, OIS a v den akce od 18.30 na místě
17. 10. v 18.00
ALJAŠKA – Země nikoho
Cestopisný přednáška s projekcí Ivo Petra.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO a
v den akce na od 17.30
27. 10. v 19.00
David Vysloužil & Acoustic irish + Kristýna Lištiaková & band koncert s křestem CD
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Renáta Valerie Nešporek,
Monika Urbanová a Jana Dulíková
KZOJ, p.o.
Kapela, která hraje irskou keltskou muziku s
nádechem Beskydských hor a také se ráda
nechává ovlivňovat hudebními styly, jako
například Swing, Blues, Folk, či World music.
Hostem bude Kristýna Lištiaková & band, jejichž
autorskou tvorbu vystihuje - folk, s inspirací a
vlivem jazzu i blues. Vstupné 100 Kč, předprodej
KD K-TRIO, OIS a v den akce od 18.30.

Vzdělávání, relax, kurzy
2. 10. v 17.30
NLP – NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ
Zahájení semináře, který využívá bohaté
poznatky úspěšných psychologů a terapeutů pro dosažení rychlých pozitivních změn
v životě lidí. Přednáší Drahoslav Červenka.
Cena 800 Kč, předprodej KD K-TRIO.
2. 10. v 17.30
REFLEXNÍ TERAPIE PRO KAŽDÉHO
Zahájení semináře. Využití jednoduché
metody svépomoci při zdravotních potížích.
Orientace v reﬂexních ploškách na chodidlech, rukách a břiše, ovlivnění lymfatického
systému pomocí reﬂexní terapie. Bylinky na
zharmonizování organismu z receptů Ing.
J.Janči. Vede Romana Farna. Cena 800 Kč,
předprodej KD K-TRIO.
4. 10. od 8.00 do 17.00
CESTA ZA POZNÁNÍM
Relaxačně poznávací výlet pro seniory.
Cena 440 Kč, předprodej KD K-TRIO.
16. 10. od 9.00 do 10.00
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI
Zahájení kurzu pro maminky na mateřské

KULTURNÍ SERVIS

16. 10. v 17.30
ZÁHADY A MYSTERIA, po stopách největších
záhad s Arnoštem Vašíčkem.
Je v Čechách ukrytý nejtajemnější okultní
předmět všech dob? Co se nacházelo v útrobách Chrámové hory? Odhalíme skryté poselství templářů? Nevysvětlitelné archeologické
nálezy, podivné úkazy a paranormální jevy
naznačují, že minulost naší planety je daleko
tajemnější než si vůbec dovedeme představit.
Arnošt Vašíček představí nejzajímavější objevy ze svých cest i novou knihu Krev démona.
Vtupné 80 Kč, předprodej KD K-TRIO
19. 10. v 17.00
OD MANDALY K AUTOMATICKÉ KRESBĚ
Zahájení semináře, který pomocí tvoření
mandal i automatické kresby pomáhá sladit
náš vnitřní i vnější svět, poznávat sebe, relaxovat. Vede Mgr. Eva Lipinová
Cena 800 Kč, předprodej KD K-TRIO.
21. 10. od 9.00 do 14.00
REIKY I STUPEŇ
Jemná metoda přirozeného léčení je vhodná
pro každého, umožní člověku pracovat na
sobě, zlepšit své zdraví, vztahy a rozvinout
vlastní potenciál. Vede terapeutka a Mistr
Reiki Zuzana Galuszková. Nutná rezervace.
Cena 750 Kč, předprodej KD K-TRIO
do 30. 11. přijímáme přihlášky do soutěžního
projektu ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO, pro žáky
devátých tříd základních škol je připraveno
18 interaktivních stanovišť, na kterých se
budou prezentovat konkrétní řemesla či obory
praktickými úkoly. Pod odborným vedením si
žáci ověří vlastní předpoklady pro různorodé
odborné činnosti. Soutěží šestičlenná družstva.
Pro nesoutěžící žáky je připravený doprovodný
program. Realizace projektu se uskuteční 17.
a 18. ledna 2018. Podrobné informace a přihlášky na www.kzoj.cz, Ingrid Červeňová tel:
596 721 488, 731 472 996

Kino LUNA
Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 751 712, www.kzoj.cz,
www.facebook.com/kinolunaostrava
1. 10. v 10.00
KOČIĆÍ POHÁDKY (ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší, 76 minut.

Vstupné 30 Kč. Kotě. O kočičce, myšičce a
červené slepičce. Kočičí škola. Kocourek
Modroočko: Já a můj dvojnožec. Malování pro
kočku. Kocourek Mňouk.
1. 10. v 15.30
LEGO®NINJAGO®FILM (The Lego Ninjago
Movie, USA 2017)
USA 2017, animovaný / akční / komedie,
české znění, komedie, 97 minut. Vstupné 120
Kč, děti 100 Kč.
1. 10. v 17.45 a 20.00
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR (ČR / SR 2017).
Drama, režie Jan Hřebejk, od 12 let, 115 minut.
Vstupné 120 Kč.
2. – 4. 10. v 15.30
EMOJI VE FILMU /2D/ (USA 2017)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný.
Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.
2. 10. v 17.45
OKLAMANÝ (The Beguiled, USA 2017)
Historický / drama, české titulky, od 12 let,
94 minut. Vstupné 60 Kč.
2. – 5. 10. ve 20.00
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR (ČR / SR 2017)
Drama, režie Jan Hřebejk, od 12 let, 115 minut.
Vstupné 120 Kč.
3. – 4. 10. v 17.45
PO STRNIŠTI BOS (ČR / SR 2017)
Komedie / drama, režie Jan Svěrák, přístupný, 111 minut. Vstupné 110 Kč.
5. – 11. 10. v 15.30
ESA Z PRALESA (Les As de la jungle, Francie
2017)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 97 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
6. – 8. 10. v 17.45
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR (ČR / SR 2017)
Drama, režie Jan Hřebejk, od 12 let, 115 minut.
Vstupné 120 Kč.

Filmové pásmo pro nejmenší, 72 minut.
Vstupné 30 Kč.
O Malence. Tři kumpáni. Jonáš a velryba.
Krakonoš a sklínkař Matěj. O starém psu
Bodříkovi. Supermyš.
15. 10. v 16.00
THE METROPOLITAN OPERA – zpožděný
přímý přenos
Vincenzo Bellini: NORMA /nová inscenace/
Sezónu zahájí nová inscenace Belliniho
belcantové tragédie Norma v titulní roli se
Sondrou Radvanovsky, která ji úspěšně
ztvárnila již v roce 2013 nejen v MET, ale i
v Kanadské operní společnosti, Sanfranciské
opeře, Bavorské státní opeře, Gran Teatre
del Liceu a Lyrické opeře v Chicagu a stala
se jednou z nejlepších současných interpretek této ikonické role. Norminu kolegyni a
zároveň sokyni Adalgisu bude zpívat Joyce
DiDonato, Polliona ztvární Joseph Calleja a
v roli Orovesa se představní Matthew Rose.
Novou inscenaci režíruje Sir David McVicar a
Orchestr Metropolitní opery bude řídit Carlo
Rizzi. Nastudování italsky s českými titulky.
Předpokládaná délka 3 hodiny, 4 minuty
včetně přestávky. Vstupné 300 Kč, v rámci
abonmá vstupné zvýhodněné 250 Kč.
16. 10. v 17.45
XV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
ODILE- Z Madagaskaru do moravské
domácnosti (CZE 33 min.)
Volné pokračování Madagaskaru. Odile
se poprvé dostává za hranice své vlasti a
poznává život v moravské domácnosti.
KAVKAZ GRUZIE ARMÉNIE (CZE 22 min.)
Šestičlenná skupinka studentů vysoké školy
se během léta vydala na třítýdenní putování
do Arménie a Gruzie.
STAŇ SE VELKÝM NEBO JDI DOMŮ (GO BIG
OR GO HOME, DEU 26 min.)

Příběh o hledání dokonalé vlny pro surﬁng.
KILIAN (CAN 14 min.)
Kilian Jornet je považován za nejlepšího
horského běžce všech dob. Sledujte jeho běh
přes sedm vrcholů Norska.
KRUH ŽIVOTA (SPHERE OF LIFE, MEX 8 min.)
Krátký ﬁlm o krásách a rozmanitosti
prostředí v oblasti Tehuacán-Cuicatlán
v Mexiku.
16. 10. ve 20.00
SCORPIONS FOREVER (SCORPIONS FOREVER AND A DAY, Německo 2015)
Padesát let historie rockové legendy Scorpions - jejich cesta na vrchol - těžké roky, kdy
zpěvák a zakládající člen kapely přišel o svůj
unikátní hlas - opětovný návrat mezi rockovou
elitu - zpověď blízkého okolí, včetně manželek
- zákulisí legendárního koncertu v Moskvě
a - současný život rockových hvězd, které
stále vyprodávají největší haly světa – to vše
uvidíte v unikátním hudebním dokumentu.
Znění anglicky / německy s českými titulky,
ml. přístupný, 100 minut. Vstupné 110 Kč.
17. 10. v 17.45
XV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
K2. KLÁRA. KRÁSNO. (CZE 24 min.)
Klára Kolouchová je jediná Češka, která kdy
stála na vrcholu nejvyšší hory světa Mt. Everestu. Pokus o zdolání K2.
NAŠE FASCINUJÍCÍ PLANETA – JIŽNÍ MOŘE
(OUR FASCINATING PLANET – THE SOUTH
SEAS, DEU 43 min.)
Jižní moře vypadá jako ráj na zemi. Je to
však jeden z nejnebezpečnějších regionů
na světě.
JONDACHI (CAN 13 min.)
Řeka Jondachi teče džunglí údolím Napo
v Ekvádoru. Pro ty, kteří žijí s řekou poskytuje více než fyzické spojení.
MALÉ POBŘEŽÍ (LITTLE SHORE, RUS 9 min.)

INZERCE

6. – 8. 10. ve 20.00
AMITYVILLE: PROBUZENÍ (Amityville: The
Awakening, USA 2017)
Horor / thriller, české titulky, od 15 let, 85
minut. Vstupné 110 Kč.
9. a 11. 10. v 18.00
BLADE RUNNER 2049 (Blade Runner 2049,
USA / Kanada / Velká Británie 2017)
Sci-ﬁ / thriller, české titulky, od 12 let, 163
minut. Vstupné 120 Kč.
10. 10. v 18.00
Slavnostní předpremiéra za účasti představitelky hlavní role Anety Langerové.
8 HLAV ŠÍLENSTVÍ (ČR / SR 2017)
Životopisný, české znění, od 12 let, 107 minut.
Vstupné 110 Kč.
12. – 21. 10. (mimo 15. 10.) v 15.30
MY LITTLE PONY FILM (My Little Pony: The
Movie, USA / Kanada 2017)
Animovaný / rodinný / muzikál, české znění,
přístupný, 99 minut. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.
12. – 14. 10. v 17.45
8 HLAV ŠÍLENSTVÍ (ČR / SR 2017)
Režisérka Marta Nováková přivádí na plátna
kin populární zpěvačku Anetu Langerovou
v její první ﬁlmové roli. Příběh vypráví o ruské
básnířce Anně Barkovové, která strávila
značnou část svého života ve stalinistických
gulazích a ve vyhnanství. 8 hlav šílenství
je příběh výjimečně nadané umělkyně
unášené dějinnými událostmi 20. století v
Sovětském svazu. Ml. přístupný, 100 minut.
Vstupné 110 Kč.
12. – 14. 10. ve 20.00
SNĚHULÁK (The Snowman, USA / VB /
Švédsko 2017)
Krimi / drama / thriller / mysteriózní / horor,
české titulky, od 15 let. Vstupné 120 Kč.

SC-370782/05

dovolené s dětmi od 1,5 do 3 let. Hravou
formou budeme rozvíjet psychomotorický
vývoj dítěte a poznávat svět s ostatními
dětmi. Ke správnému rozvoji je nutné velké
množství podnětů a dostatek možností k
různým pohybovým dovednostem. Těšit
se můžete na dynamické, hravé cvičení za
pomocí známých lidových písniček a básniček. Cena 750 Kč, /maminka a jedno dítě/
předprodej KD K-TRIO
9. 10. v 17.30
Homeopatie – CESTA KE ZDRAVÍ
Zahájení semináře, který využívá léčivé
účinky rostlin a dalších látek ve velmi zředěném poměru. Je založená na zkoumání
pacienta a jeho symptomů a léčí ho jako
celek. Nemoc je chápána jako porucha centrálního organizačního systému a znamená
oslabenou obranu a v důsledku toho nemoc.
Přednáší Mgr. Jiří Moskala. Cena 800 Kč,
předprodej KD K-TRIO.
12. 10. v 17.30
NUMEROLOGIE A TAROT
Jsou vědy, které zkoumají člověka z pohledu
čísel s cílem dospět k pochopení sebe i druhých
v každodenním životě. Přednáší Monika Bumbová. Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO
14. 10.
CVIČÍME PRO RADOST
Mimořádná sobotní nabídka pohybových
aktivit, 9.00 Relaxace pohybem, 10.30 Jóga,
12.00 Cvičení s kmitacími tyčemi, 13.30
Superkalanetika, 15.00 SM systém, 16.30
Hatha jóga, Radža jóga. Vstupné 60 Kč, jeden
vstup, předprodej KD K-TRIO.

15. 10. v 10.00
O MALENCE A JINÉ POHÁDKY
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KULTURNÍ SERVIS
Inguyagun přeloženo z jazyka Chanty – Malá
pláž. Tady v srdci Sibiře, tajgy, žije babička
Ljuba. Jaký je tu život a tradice?
ZTRACEN V JAPONSKU (LOST IN JAPAN, ESP
4 min.). Japonsko je unikátní zemí. Během
čtrnácti dní jsem navštívil 11 míst: Osaku,
Nara, Kyoto, Arashiyama, Fushi a další.
NEZNÁMO (THE UNKNOWN, GBR 4 min.) The
Unknown sleduje Dava MacLeoda, jeho lásku
k lezení a zkoumání počátku objevování
skotských kopců.
17. – 18. 10. ve 20.00
TO (It, USA 2017).
Drama / horor, české titulky, od 15 let, 135
minut. Vstupné 100 Kč.
18. 10. v 17.45
XV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
BÍLÉ BLUDIŠTĚ (THE WHITE MAZE, AUS 52
min.)
Dvojice dobrodruhů se vydává na lyžích po
hřebeni Chersky s cílem sjet nejvyšší vrchol
východní Sibiře „Gora Pobeda“.
VETŘELCI POZEMSKÝCH OCEÁNŮ (OCEANIC ALIENS, USA 6 min.)
Víme toho více o vesmíru než o zemském
oceánu. Dokument popisuje několik málo
známých druhů žijících pod hladinou.
MOTO CESTOU NECESTOU – JIŽNÍ AMERIKA
2015 I. (CZE 40 min.)
Pavel Liška, Jan Révai a Egon Kulhánek jedou
na motorkách Jižní Amerikou.
STINGL (CZE 5 min.)
Proﬁl cestovatele, etnografa a spisovatele,
který osobně poznal řadu domorodých
kultur.
18. 10. v 10.00
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM /2D/
(ČR 2017)
Informace, rezervace: kino.luna @kzoj.cz
19. – 21. 10. v 17.45
BAJKEŘI (ČR 2017)
Komedie s hvězdným obsazením, režie
Martin Kopp, přístupný, 95 minut. Vstupné
120 Kč.
19. – 21. 10. ve 20.00
MATKA! (Mother!, USA 2017)
Drama / thriller / horor / mysteriózní, české
titulky, od 15 let, 115 minut. Vstupné 120 Kč.
22. 10. v 16.00
THE METROPOLITAN OPERA – zpožděný
přímý přenos
Wolfgang Amadeus Mozart: DIE ZAUBERFLÖTE (KOUZELNÁ FLÉTNA)
Emeritní hudební ředitel Metropolitní opery
James Levine bude dirigovat Mozartovu
mistrovskou Kouzelnou ﬂétnu, kterou
v Met inscenovala režisérka Julie Taymor,
držitelka ocenění Tony Award. Rolí Paminy
bude v Metropolitní opeře debutovat Golda
Schultz, jako Královna noci se představí
Kathryn Lewek, pohádkového prince Tamina
bude zpívat Charles Castronovo, ptáčníka
Papagena Markus Werba, Chrámového
mluvčího ztvární Christian Van Horn a René
Pape opět vystoupí v roli Sarastra. Nastudování německy s českými titulky. Předpokládaná délka 3 hodiny 9 minut. Vstupné 300
Kč, v rámci abonmá zvýhodněné vstupné
250 Kč.
23. a 25. 10. v 15.30
JÁ, PADOUCH 3 /2D/ (Despicable Me 3, USA
2017)
Animovaný / dobrodružný / rodinný, české
znění, přístupný, 90 minut. Vstupné 90 Kč.
23. 10. v 17.45
DUNKERK (Dunkirk, USA 2017)
Historický / akční / drama / válečný, české
titulky, od 12 let, 106 minut. Vstupné 60 Kč.
23. a 25. 10. ve 20.00
BAJKEŘI (ČR 2017)
Komedie s hvězdným obsazením režie
Martin Kopp, přístupný, 95 minut. Vstupné
120 Kč.
24. 10. v 19.00
BRATŘI EBENOVÉ A ROBERT KŘESŤAN &
DRUHÁ TRÁVA

Dvojkoncert. Vstupné 550, 480, 380, 300 Kč.
25. 10. v 17.45
PROJEKT 100 – CESTA NA MĚSÍC (Le voyage
dans la lune, Francie 1902) + PODIVUHODNÁ
CESTA (Le voyage extraordinaire)
První velká ﬁlmová sci-ﬁ cesta v režii kouzelníka Mélièse uváděná spolu s dokumentem o slavném tvůrci. Originální francouzská
verze, české titulky, přístupný, 73 minut.
Vstupné 70 Kč.
26. - 29. 10. v 15.30
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM /2D/
(ČR 2017)
Animovaná komedie, české znění, 86 minut.
Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.
26. – 29. 10. v 17.30
THOR: RAGNAROK /2D/ (Thor: Ragnarok,
USA 2017)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ / fantasy, české
znění, přístupný. Vstupné 120 Kč.
26. – 29. 10. ve 20.00
JIGSAW (Saw VIII, USA / Kanada 2017)
Horor / thriller, české titulky, od 15 let, 91
minut. Vstupné 110 Kč.
29. 10. v 10.00
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE (ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší, 62minut.
Vstupné 30 Kč.
Jak si Rákosníček nepomohl k nebeské
koruně. Říkání o víle Amálce – Jak potkala
beránka Kudrnu. Jak Křemílek a Vochomůrka
udělali obrovi píšťalku a další
30. – 31. 10. v 15.30
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ /2D/ (The Nut
Job 2: Nutty by Nature, USA / Kanada 2017)
Animovaný / rodinný / komedie, české
znění, 92 minut. Vstupné 90 Kč.
30. 10. v 17.45
PĚKNĚ BLBĚ (The Big Sic, USA 2017)
Komedie / romantický, české titulky, přístupný, 119 minut. Vstupné 60 Kč.
30. – 31. 10. ve 20.00
HORA MEZI NÁMI (The MountainBetween
Us, USA 2017)
Dobrodružný / drama / romantický / thriller,
české titulky, od 12 let, 109 minut. Vstupné
110 Kč.
31. 10. v 17.45
ČÁRA (Čiara, Slovensko / Ukrajina / ČR 2017)
Krimi / thriller / drama, režie Peter Bebjak,
od 12 let, 108 minut. Vstupné 110 Kč.

Dům kultury AKORD
Nám. SNP 1, tel.: 596 762 511, e-mail:
info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz / www.facebook.com/
dkakord
3. 10. - 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů s programem a tancem. Vstup zdarma
4. 10. – 19:00
Bill C. Davis:
ODVOLÁNÍ – Divadlo v Řeznické
„Filozoﬁcká“ hra amerického dramatika
s komickými situacemi o osobní odvaze každého z nás, zabývající se tématem nezávislosti v tradičně fungující instituci katolického
semináře. Hrají: Miroslav Táborský a Filip Cíl.
Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč
5. 10. - 10:00
AKTIVNÍ SENIOR: Pohybová cvičení
Lektorka: Zuzana Kaiser
Cvičební úbor a přezůvky s sebou. Počet
míst omezen – přihlášky předem na recepci
DK Akord. Vstup zdarma
5. 10. – 16:30
9. SETKÁNÍ PATRIOTŮ MSK
O Patriotech MSK: Skupina mladých lidí, kteří
se snaží zlepšovat image Moravskoslezského kraje. V zahraničí už všichni nějaký
čas žili a tráva tam není zelenější, pouze
jiná. Spousta příležitostí je i v našem kraji,
stačí jen pořádně otevřít oči. Dvakrát ročně
pořádají inspirativní, networkingová setkání
s top osobnostmi našeho kraje. Přijď si i ty

poslechnout příběhy úspěšných a potkej se
s dalšími Patrioty. Zůstaň s námi v kontaktu
a jakmile budeme pořádat další akci, ozveme
se ti.
6. 10. - 19:00
HECOVINY aneb Podzimní sběr – soubor
Nahodile
Zábavný pořad plný scének, skečů, písniček
a recese. Vstupné 160 a 110 Kč
10. 10. - 17:00 / Klub Akord
FOTO FEST – Humor ve fotograﬁi
Vyhodnocení fotograﬁcké soutěže a vernisáž výstavy. Vstup zdarma
11. 10. – 19:00
SMOLÍKOVI – Studio DVA divadlo
Představení s písničkami na motivy kultovního maďarského animovaného seriálu.
Proslulá maďarská rodinka, která potěšila už
nejméně půl zeměkoule, poprvé na divadle.
Hrají: Eva Holubová, Bohumil Klepl a další.
Vstupné 420, 380, 340 a 250 Kč
12. 10. – 17:00 / Klub Akord
Svět očima Jiřího Tomčíka: OKAVANGO
Cestopisná beseda. Do ráje afrických zvířat
podél delty řeky Okavango vás zavede ostravský cestovatel. Vstupné: 90 Kč / senioři
zdarma (v rámci projektu AKTIVNÍ SENIOR)
15. 10. - 19:00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Pro všechny milovníky společenského tance
a dobré zábavy. Hudební režie: Vladimír Koždoň. Vstupné 99 Kč
16. 10. - 19:00
ONE KNOR SHOW – Než začnu
Znáte z pořadu Na stojáka. MILOŠ KNOR
z Komiků s.r.o. vyjíždí na svou první one
man show. Vstupné 200 Kč
19. 10. - 19:00
SCREAMERS - 112
Nový pořad oblíbené travesti skupiny, tentokrát na téma hasiči, policajti, záchranáři apod.
Vstupné 320, 250 a 200 Kč
21. 10. - 10.00
Tvoření panenek z kukuřičného šustí
Výtvarná dílna.
Líbí se Vám panenka z kukuřičného šustí?
Chtěli byste se to naučit? Pod vedením
lektorky Věry Slívové se naučíte, jak tradiční
technikou pracovat s kukuřičným šustím.
Vstupné: v předprodeji 150 Kč, na místě
180 Kč. Cena kurzu již zahrnuje materiál a
pomůcky k tvorbě ﬁgurek.
23. 10. – 19:00 / Klub Akord
ZDENĚK KAČOR – Recitál „Štěstí je v nás“
Vesele i vážně o životě kolem nás v autorských písničkách za doprovodu hudebního
seskupeni KAMARO. Vstupné 120 Kč
26. 10. - 15:00 / Velký sál
INSPIRATIVNÍ SETKÁNÍ KLUBŮ SENIORŮ
V rámci projektu Aktivní senior. Setkání
zástupců klubů seniorů, kteří zde aktivně
prezentují svoji činnost. Vstup pouze na
pozvánky.
31. 10. - 10:00 / Klub Akord
AKTIVNÍ SENIOR: Tvůrčí dílna s paní Slívovou
Výroba ﬁgurek z kukuřičného šustí. Počet
míst omezen – přihlášky předem na recepci
DK Akord. Vstup zdarma

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

Dr. MARTÍNKA
TADY JSME DOMA*
Průlet kulturou
2. 10. - 23. 10. během půjčování
ROZTANČENÁ OSTRAVA - kviz; test o vývoji
a současné kultuře Ostravska
5. 10. 14.00
ČESKÁ TELEVIZE - exkurze; jedinečná prohlídka televizního studia v Ostravě
14. 10. 9.00 - 11.00
NA PĚT PRSTŮ - výtvarná dílna; výroba
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mrňavých maňásků, tak akorát na prst
21. 10. 9.00
PTAČÍ POHÁDKA - dramatizace pohádky
podle předlohy knihy Hedy Průchové; spojeno s výtvarnou dílnou; v rámci knihovnického klubu Martínek pro děti předškolního
věku a jejich rodiče

TÝDEN KNIHOVEN
2. 10. - 7. 10. během půjčování
OSTRAVSKÉ VYPRÁVĚNKY - tematická
výstavka dětských knih zaměřených na
ostravský region
PRO RADOST… - prodej vyřazených knih
Z NAŠEHO MĚSTA - kviz na téma historie,
zajímavosti a kultura Ostravy
3. 10. 14.00 - 17.00
KNIHOVNÍKEM NA JEDEN DEN - jedinečná
příležitost pro všechny, kdo si chtějí naživo
vyzkoušet roli knihovníka
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dětské
čtenáře knihovny zaměřená na četbu a znalosti přečtených knih

Oddělení pro dospělé
2. 10. - 7. 10. během půjčování
OSTRAVSKY KVIZ - soutěžní kviz pro
dospělé čtenáře zaměřený na znalost ostravských výrazů
OSTRAVA DNEŠNÍ I VČEREJŠÍ - tematická
výstavka knih v oddělení pro dospělé
Z DRUHÉ RUKY - prodej knih vyřazených
z fondu knihovny
INTERNET PRO SENIORY - bezplatné
hodinové školení pro naše čtenáře seniory;
určeno začátečníkům a mírně pokročilým, je
nutné se předem objednat

VÝŠKOVICE
31. 10. 16.00
ŠESTNÁCTITISÍCIKILOMETROVEJ VEJŠLAP
- cestovatelská přednáška Petra Hirsche,
který nám slovem i obrazem představí svou
pěší pouť ze Dvora Králové do španělského
Santiaga de Compostela, italského Říma
a Jeruzaléma v Izraeli
TADY JSME DOMA*
Průlet kulturou
2. 10. - 20. 10. během půjčování
ROZTANČENÁ OSTRAVA - soutěžní test o
vzniku, vývoji i současné kultuře Ostravska
5. 10. 14.30 - 16.00
ČESKÁ TELEVIZE - exkurze do České televize Ostrava
12. 10. 16.00
VE VÍRU SALSY - energické představení
Tomáše Zahuty; s možností výuky základních kroků
19. 10. 16.00
MEZI LOUTKAMI - beseda s hercem Jiřím
Krupicou z Divadla loutek Ostrava
19. 10. 16.30
NA PĚT PRSTŮ - tvůrčí dílna; výroba prstových maňásků
26. 10. 16.00
HUDBOHRANÍ - zábavné soutěžní odpoledne
26. 10.
PŘELET NAD OSTRAVSKÝM HNÍZDEM vyhodnocení projektu Tady jsme doma
KULTURNÍ VŠEHOCHUŤ - tematická
výstavka knih

TÝDEN KNIHOVEN
2. 10. - 7. 10. během půjčování
OSTRAVACI SOBĚ - zábavný kviz pro
dospělé
Z POHÁDKY DO KNIHOVNY - malování
pohádkových bytostí pro nejmenší
RUCE RUČIČKY - tvůrčí dílna; společné tvoření otisků ručiček dětí a rodičů

KULURNÍ SERVIS

ZÁVODNÍ
TADY JSME DOMA*
Průlet kulturou
2. 10. - 20. 10. během půjčování
OSTRAVA JE KULTURNÍ - vědomostní test
pro různé věkové kategorie
5. 10. 14.00 - 17.00
NA PĚT PRSTŮ - tvůrčí dílna; výroba prstových maňásků z plsti
23. 10. - 27. 10. během půjčování
PŘELET NAD OSTRAVSKÝM HNÍZDEM vyhodnocení projektu Tady jsme doma a
předání odměn
KULTURNÍ VŠEHOCHUŤ - tematická
výstavka knih

TÝDEN KNIHOVEN
2. 10. - 6. 10. během půjčování
HRDINOVÉ DĚTSKÉ LITERATURY - test pro
starší děti a dospělé čtenáře
KNIŽNÍ HLAVOLAMKA - hřebenovka pro
mladší děti
MOJE OSTRAVA - vědomostní kviz
VYZNÁŠ SE V NÍ? - soutěž prověřující znalost orientace v knize; pro starší děti
DRUHÁ ŠANCE - prodej vyřazených knih
2. 10. a 5. 10. 14.00 - 17.00
ZALOŽ SI MĚ - dílna; tvorba záložky do knihy
2. 10. a 5. 10. 15.00 - 17.30
TAK ŠEL ČAs - malé překvapení pro
návštěvníky knihovny
ČERNÉ OČI OSTRAVY
11. 10. 16.00 - 17.30
Z OSTRAVSKÉ HISTORIE - střípky z ostravské historie, vzestupy a pády města Ostravy
zachytí ve svém vyprávění historik, pedagog
a patriot pan Tomáš Majliš; v rámci projektu
Černé oči Ostravy, realizovaného s podporou
statutárního města Ostravy

GURŤJEVOVA
TADY JSME DOMA*
Průlet kulturou
2. 10. - 13. 10. během půjčování
ROZTANČENÁ OSTRAVA - soutěž
2. 10. - 13. 10. během půjčování
NA PĚT PRSTŮ - výtvarná soutěž
16. 10. - 27. 10. během půjčování
STRAŠECÍ - výtvarná soutěž

TÝDEN KNIHOVEN
2. 10. - 6. 10. během půjčování
POHÁDKOVÝ REJ - soutěž bez rozdílu věku
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
i po celý říjen. Nabídku najdete na www.
svczabreh.cz
Nedělní cyklovýlet, v 9 h start SVČ, info:
p.Švagera
Den cyklistiky, od 15 h, info: p. Švagera
Volání divočiny, od 15 h, info: p.Švagera

4. 10. Svátek zvířecí, od 15 h, info: p: Střeláková. NERF liga, info: p.Volek
14. 10. Tvořivá sobota – smalt, ﬁmo, ruční
mýdlo,podzimní dekorace,info: p.Střeláková
14. 10. Ostravské sportovní ligy – ﬂorbal, od
8 do 18 h, info: p.Nováček
15. 10. Ostravské sportovní ligy – aerobic, od
8 do 13 h, info: p.Nováček
20. 10. Den stromů, od 15 h, info: p.Střeláková
25.-26. 10. Potáborový sraz HAMATO, info:
p. Střeláková
26.-29. 10. Příměstský tábor Podzim s NERFKAMI, od 8 do 16 h, info: p.Volek
26. 10. Podzimní Bramborka, tvořivá akce
pro rodiny s dětmi, od 10 h, info: p.Střeláková

Pobočka Dubina,
J.Matuška 26a, tel. 727 856 841
Běh naděje, akce pro MŠ, od 9 do 12 h, info:
p.Červená
21. 10. Historický rogaining, od 10 h v centru
města, info: p.Prais

Pobočka V Zálomu 1,
Pískové Doly, tel. 724 034 750
říjen výstava Příroda kolem nás, denně od
14 do 19 h

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

OSTRAVAR ARÉNA
30. 9. - 1. 10. CZECH DANCE OPEN 2017
Super Grand Prix profesionálů v latinskoamerických tancích, galashow s latinou
6. 10. v 17,30 HC VÍTKOVICE STEEL – HC
ŠKODA PLZEŇ
utkání Tipsport hokejové extraligy
10. 10. v 17,30 HC VÍTKOVICE STEEL – HC
OLOMOUC
utkání Tipsport hokejové extraligy
11. 10. v 19,00 KAREL GOTT A PŘÁTELÉ
Ilona Csáková, Petr Kolář, Monika Absolonová, Dasha
13. 10. v 17,30 HC VÍTKOVICE STEEL – HC
VERVA LITVÍNOV
utkání Tipsport hokejové extraligy
24. 10. v 19,00 CHINASKI – NENÍ NÁM DO
PLÁČE TOUR

1. 10. 16:00
Florbal - 1.SC Tempish Vítkovice (extraliga
žen)
6. 10. 20:15
Futsal - Baník Ostrava (přátelský zápas)
7. 10. 15:30
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice ( extraliga
žen)
7. 10. 18:30
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (juniorky)
8. 10. 10:00 – 17:30
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (dorostenci
A)
13. 10. 20:00
Futsal - Baník Ostrava (2. Liga futsalu)
14. 10. 17:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (tipsport
superliga mužů )
15. 10. – 17. 10.
Futsal – FAČR ( přípravný turnaj)
18. 10. 19:00
Florbal - 1.SC Tempish Vítkovice (pohár
muži)
21. 10. 09:00 – 14:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (elévové
Aligátoři )
21. 10. 15:00
Florbal - 1.SC Tempish Vítkovice (extraliga
žen)
21. 10. 18:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (tipsport
superliga mužů )
22. 10. 09:00 – 15:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (starší
žáci A)
22. 10. 15:00 – 20:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (starší
žáci B )

27. 10. 20:00
Futsal - Baník Ostrava (2. Liga futsalu)
28. 10. 08:00 – 14:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (mladší žáci
Tornádo )
28. 10. 15:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice ( junioři)
28. 10. 18:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice juniorky)
29. 10. 09:00 – 14:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice ( starší
žákyně)
29. 10. 15:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice ( junioři)

Charita Ostrava
Charitní středisko Gabriel
1. 10. – 14. 11. Výstava obrazů Lenky
Kocierzové
10. 10. v 15,00 hod.
Cyklus neobyčejné ženy: Beseda s Evou
Kotarbovou
13. 10. v 8,30 hod.
Štramberk: Výlet – jeskyně Šipka, Bílá hora,
Trúba. Vlakem z nádraží Ostrava –Svinov.
Celkem pěšky asi 7 km, z toho 1 km stoupání.
Sraz na nádraží O.- Svinov v 8,30 hod.
17. 10. v 16,00 hod
Odpoledne s písničkou: Písničky s klávesami
a saxofonem. Hraje Pete-Sax
18. 10. ve 14,00 hod.
Kavárna pro pamětníky: 28. říjen 1918 –
vznik samostatného Československa o.p.s.
Živá paměť
27. 1 0. v 10,00 hod
Podzimní vycházka kolem Odry. Sraz na
zastávce tramvaje Zábřeh vodárna

INZERCE

MĚSTSKÝ STADION
1. 10. v 17,00 FC BANÍK OSTRAVA - FASTAV
ZLÍN
utkání HET ligy
13. 10. v 18,00 MFK VÍTKOVICE – 1. FK PŘÍBRAM
utkání fotbalové národní ligy
27. 10. v 18,00 MFK VÍTKOVICE – MFK FRÝDEK MÍSTEK
utkání fotbalové národní ligy

ATLETICKÁ HALA
Badminton do 22. 10. 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
1. 10. 10:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (juniorky)
1. 10. 13:00
Florbal – 1.SC Tempish Vítkovice (junioři)

SC-371582/01

5. 10. 16.00
LICHOŽROUTI V KNIHOVNĚ - veřejné čtení
ze stejnojmenné knihy a výroba maňásků z
ponožek
LOVCI PEREL - celoroční soutěž pro dětské
čtenáře knihovny zaměřená na četbu a znalosti přečtených knih
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Z OBVODU

Cesta kolem světa za 5 dní
Stejně jako každý rok, tak i letos se mohli zájemci společně
s Klubem FreeCoolIn vypravit
v předposledním srpnovém týdnu
do pěti turisticky atraktivních destinací. Tento klub zajišťuje na Základní škole Ostrava – Hrabůvka,
Provaznická 64, p.o. volnočasový
program pro děti a mládež i z okolních škol. Provoz klubu je již několik let ﬁnancován Statutárním
městem Ostrava. Scénář tohoto
prázdninového projektu je takový,
že se cestovatelé prostřednictvím
prezentace seznámí s danou zemí,
dozví se co ochutnat, jaká místa
navštívit, jak to tam chodí ve škole
a spoustu dalších zajímavostí.
První navštívenou zemí byl
Kypr. Cestovatelé se dozvěděli

spoustu zajímavostí, ochutnali
mandle a vyráběli pohlednice
a záložky do knihy v podobě bohyně krásy a lásky, Afrodity. Druhou navštívenou zemí bylo
Nizozemsko. Druhou zemí bylo
Nizozemsko se svými tulipány,
výbornými sýry a návštěvou muzea Anny Frankové. Další den
proběhla návštěva Švýcarska,
kde klape všechno jako jejich hodinky, které se vyvážejí do celého
světa. Chybět nemohla ochutnávka skvělé čokolády. Předposlední navštívenou zemí bylo
mezi turisty oblíbené Španělsko,
země vyhlášená pěstováním oliv.
Opět tak bylo co ochutnávat,
vyrobeným suvenýrem se stal
vějíř, typický doplněk španěl-

Fotograﬁe: Archiv Klubu FreeCoolIn

ského tance Flamenco. Poslední typických květinových věnců.
cestu podnikli účastníci do ráje Celý týden byl úžasný a všichni už
na zemi, a to na Havajské ostrovy. se těší na další prázdniny!
Proběhla ochutnávka tamních
Autor článku a realizátor projektu:
makadamových ořechů a výroba
Bc. Romana Ráblová

oddávacích dnů pro rok 2018
Podzimní modelářské setkání Kalendář
Jubilejní sňatky
V tomto čísle vychází seznam
oddávacích dnů pro rok 2018.
Chystáte se na oslavu jubilejního
sňatku? Přijďte si zarezervovat
termín vaší zlaté, diamantové, kamenné či platinové svatby k Šárce

Zubkové, tel.: 599 43 410, e-mail
sarka.zubkova@ovajih.cz již na
příští rok, aby jste si připomněli
své „ANO“, které jste si dali před
50, 60, 65 či 70 lety. V dnešní
uspěchané době jsou tyto svatby
příkladem pro mladou generaci.

termíny oddávacích dnů – vždy v sobotu

1. čtvrtletí

3. čtvrtletí

20. 1.; 10. 2.; 10. 3.; 24. 2.; 24. 3.

14. 7.; 21. 7.; 28. 7.; 4. 8.; 8. 8. (středa);
18. 8.; 1. 9.; 8. 9.; 22. 9.

2. čtvrtletí
7. 4.; 21. 4.; 12. 5.; 26. 5.; 2. 6.; 16. 6.;
30. 6.

SVČ Ostrava-Zábřeh, p.o., pobočka V Zálomu 1 a Klub železničních modelářů Ostrava pořádají v sobotu 21. a neděli 22. října 2017
v prostorách bývalé základní školy tradiční prezentaci své činnosti
pro velké i malé příznivce modelové i skutečné železnice. K vidění
bude velké segmentové kolejiště v měřítku 1:87, doplněné menšími
panely a dalšími ukázkami modelářských prací. Více informací o akci
naleznete na internetových stránkách: www.kzmostrava.net.

4. čtvrtletí
20. 10.; 3. 11.; 24. 11.; 1. 12.; 15. 12.

Vyhlášení 8. ročníku fotosoutěže
– Škola základ života

Chcete hrát stolní tenis?
Nejúspěšnější česká a československá stolní tenistka Marie
Hrachová působí v centru CDU
Sport. Právě probíhá nábor do její
Školy stolního tenisu, zapojit se
můžete do pravidelných tréninků, turnajů, soustředění, kde můžete poznat nové kamarády a užít
si spoustu zábavy. Informace
na telefonním čísle 603 814 069.

Pozvánka na utkání extraligy žen:
7. 10. 2017 od 17:30 utkání: CDU
SPORT - STOLNÍ TENIS OSTRAVA
„A“ proti MK Řeznovice TT Armex
Moravský Krumlov

8. 10. 2017 od 10:00 utkání: CDU
SPORT - STOLNÍ TENIS OSTRAVA „A“
proti KST Hluk

Střední průmyslová škola stavební v Ostravě pořádá již osmý ročník
fotosoutěže, jejímž letošním tématem je škola a studentský život vůbec. Do soutěže tedy můžete zasílat
fotky nejen ze školních lavic, ale také
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publikovatelné snímky ze studentského života, z volnočasových aktivit, z výletů, z prázdnin apod. Autoři
nejlepších fotograﬁí budou oceněni
věcnými cenami. Bližší informace
najdete na www.stav-ova.cz.

SENIOŘI

Vinohraní

Den seniorů v Ostravě – vstup zdarma
 20. října 2017 v Domě kultury města Ostravy, 9.00–13.00

Dům s pečovatelskou službou
Odborářská opět ožil Vinohraním.
Jubilejní 10. ročník této sportovně
zábavné akce, která se uskutečnila
v pátek 15. 9. 2017, vykouzlil úsměvy na tvářích všech zúčastněných
seniorů. Po zahájení se všichni přítomní přesunuli do areálu zahrady, kde celá soutěž probíhala.
Do Vinohraní se zapojilo 5 týmů, které byly rozděleny podle
barev. Soutěžilo se v kuželkách,
házení šipek, házení kroužků
na cíl, ve věšení prádla a hledání
rozdílů. Jak už název napovídá,
soutěžilo se o víno a další drobné
ceny, které byly soutěžícím spolu s diplomy rozdány odpoledne
v prostorách jídelny, kde se soutěžící také občerstvili.

Zveme seniory i rodinné příslušníky na pestrý program v Domě
kultury města Ostravy. Na jednom
místě najdete prodejní výstavu,
přednášky, besedy, internet, zdravotnická měření i s konzultací
a mnoho dalšího. Vstup na všechny programy je zcela zdarma.
Přijďte si změřit tlak, tuk, stanovit výškováhový poměr. Věnovat
se vám budou odborníci, kteří vám
poradí i podají bližší informace.
Přijďte si popovídat s výživovým
odborníkem (nutriční terapeut).

Můžete se projít prodejní výstavou. K prodeji budou zdravotnické
pomůcky, léčivé bylinky, produkty
zdravé výživy nebo kosmetika.
Po celý den budou v provozu
poradenská centra, kde můžete
vznést svůj dotaz a hledat odpověď na váš problém. Třeba jak
postupovat v obtížné sociální situaci. Nebo na jaké dávky a služby
sociální péče máte nárok. Chcete
se dozvědět o službách osobní
asistence pro seniory? Jaké jsou
podmínky a jaké služby poskytu-

jí domovy pro seniory nebo domy
s pečovatelskou službou? Připraveni budou i praktici, kteří vás
seznámí s tísňovou péčí o seniory.
Připravujeme i krátké přednášky o kontaktu s lékařem, o nebezpečí komunikačních prostředků
v seniorském věku či o zločincích
a obětech.
Akce je pořádána ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy.
Srdečně zve organizátor, kterým
je DTO CZ (dříve Dům techniky
Ostrava).

Centrum regenerace lidského organismu
V prostorách Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových,
ul. Volgogradská, Ostrava-Zábřeh,
vzniká nové Centrum regenerace
lidského organismu. Přístupné bude
kromě studentů gymnázia sportovcům a také široké veřejnosti, pro
veškeré věkové kategorie dospělých
a dětí, už od 1. měsíce jejich věku.
Jedinečný prostor tak bude využíván k regeneraci a rekonvalescenci,
k obnovení funkcí lidského organismu, včetně rehabilitací po operacích
a úrazech. Komplexnost a hloubka renegerační metodiky spočívá
v kombinaci využití přírodních

produktů – mořského minerálního
bahna a minerální soli, s vysokým
obsahem přírodního beta-karotenu, solné vany a zdravotní masáže.
Součástí služeb je také vyšetření
fyzioterapeuta. Minerální bahna pocházejí ze Sakského jezera a obsahují velké množství životně důležitých
látek, blahodárně působí na lidský
organismus, obsahují vitamíny, antioxidanty a lipidy, přičemž u těchto
ukazatelů výrazně převyšují bahno
Mrtvého moře. Své uplatnění tato
metoda najde při rekonvalescenci
opěrného a pohybového aparátu,
nervové soustavy, revmatismu ale

také například při gynekologických
či kožních onemocněních. V centru budou také 1x měsíčně probíhat
metodické přednášky s ukázkou
jednotlivých masérských technik
a metodiky využití mořské minerální soli a bahna. Vstupné na přednášky bude zdarma, zájemci se mohou
těšit například na téma protistresové
masáže či masáže k uvolnění bolestivých stavů páteře a zad, masáž nohou, metodika odstranění celulitidy
a další.
Předpokládaný termín otevření centra je druhá polovina měsíce listopadu 2017.

Napsali nám:

Poděkování
Děkuji ošetřující lékařce MUDr. Mileně Baldermanové za lidský přístup a nevšední péči nejen
o mého manžela, ale o všechny klienty domova Korýtko v Ostravě-Zábřehu. Také děkuji sestřičkám
a všem pracovníkům domova, kteří se o seniory sta-

rají, a alespoň částečně jim nahrazují domov.Jejich
práce je velmi náročná, vyčerpávající a myslím, že
společensky i ﬁnančně nedoceněná. Za duchovní
péči patří srdečný dík panu faráři Vítězslavu Řehulkovi.
Marie Kubinová

Milým oslavencům přejeme pevné zdraví
V našem městském obvodu jsou desítky seniorů, kteří v tomto období přijímají
gratulace k dožitým osmdesáti a více letům. S radostí se připojujeme
a všem jubilantům přejeme zdraví a dny prožité v pohodě.
V září oslavili významné výročí:
Karel Slouka
Jarmila Capová
Zdenka Vojtová
Libuše Bencalíková
Jiří Papuga
Bohumil Venclík

94 let
94 let
92 let
91 let
91 let
90 let

Jarmila Robertová
Václav Zeman
Jaroslava Fousková
Adelheid Gazurková
Jiřina Švrčková
Jarmila Gieblová

90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Alžbeta Knapová
Ludmila Mikolajková
Ferdinand Pisch
Helena Honyšová
Olga Šopíková
Ludmila Bednářová
Adéla Jarošová
Zdeněk Švestka
Ludmila Marková
Lucie Sulková

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

Miroslav Vrána

80 let

Anna Pešlová

80 let

Marie Pupíková

80 let

Vlasta Chalcařová

80 let

Štěpánka Tomisová

80 let

Zdeněk Rimmel

80 let

Karel Smítka

80 let

Bohumila Klučiková

80 let

Marie Doležilová

80 let
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Miss Babča 2017
Jedenáct soutěžících se v kulturním domě Akord v Zábřehu utkalo 21. září o titul Miss Babča. Do třetího ročníku se přihlásilo
nejvíce uchazeček o titul, nebývalý zájem sklidila akce také u veřejnosti , kdy fanoušci jednotlivých účastnic soutěže zcela
zaplnili hlediště kulturního domu. Na soutěžící čekaly tři úkoly – představení se, volná disciplína a nakonec promenáda ve
společenských šatech. Doprovodný program zaujal například tanečním vystoupením včetně orientálního a módní přehlídkou.
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