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Velká rekonstrukce by měla začít v příštím roce

Radnice chystá opravu náměstí v Hrabůvce
 � Rada městského obvodu 

rozhodla o zahájení zadáva-
cího řízení na opravu náměstí 
v Hrabůvce. Velká rekon-
strukce by měla začít v roce 
2019 a radnice předpokládá, 
že na ni vynaloží více než 
100 milionů korun.

„Opravu centrálního veřejné-
ho prostoru v  Ostravě-Jihu jsme 
plánovali už od  začátku našeho 
volebního období. Nejdříve jsme 
vloni opravili objekt Železňáku, 
na to navázala letošní rekonstrukce 
parkoviště u polikliniky a v příštím 
roce bychom pokračovali úpravou 
zchátralého a  nevzhledného pro-
storu před Železňákem. Předpo-
kládáme, že v roce 2020 upravíme 
také prostor kolem ulice Dr.  Emí-
lie Lukášové. Náš obvod konečně 
po letech získá moderní a důstojné 
centrum, kde se mohou konat i vý-
znamné akce,“ věří starosta měst-
ského obvodu Martin Bednář.

Nová kašna, dlažba i osvětlení
Revitalizace náměstí se týká 

prostoru vymezeného Železňá-
kem, budovou fi nančního úřadu 

a rušnou komunikací na Horní uli-
ci k hranici podchodu v Hrabůvce. 
Náměstí dostane nové lavičky, ze-
leň, veřejné osvětlení a inženýrské 
sítě (vodovod, kanalizace), dlažba 
získá jednotný povrch. 

Změn se dočká i kašna. Ze součas-
né se odstraní plastika Květ autora 
Štěpána Mikuly z roku 1979 a bude 
uložena dočasně do depozitáře; poz-
ději bude znovu osazena v blízkosti 
polikliniky. Pěší plochu náměstí do-
plní nová kašna z několika podruž-
ných vodních střiků orientovaných 

rovnoběžně s  Horní ulicí tak, aby 
neubírala tolik veřejného prostoru.

Infocentrum, zastřešení i výtah
V  rámci náměstí je nově navr-

žen objekt městského infocentra, 
v  němž bude umístěno veřejné 
WC. Mezi východním a  západ-
ním křídlem obchodního domu je 
navrženo zastřešení. 

„Díky tomu se zde mohou ko-
nat krátkodobé akce a  kulturní 
aktivity. Počítáme s tím, že se tady 
budou konat vánoční trhy, jarmar-

ky, koncerty, meetingy, rozsvítí-
me tady vánoční strom. Stávající 
ochoz může být během akcí vyu-
žíván jako hlediště. Bude to prostě 
příjemné místo nejen pro nakupo-
vání, ale i pro setkání lidí a smys-
luplné trávení volného času,“ říká 
radní Markéta Langrová.

 V části objektu Železňáku bude 
u  stávajícího točitého schodiště 
instalován částečně prosklený 
kulatý výtah, který budou moci 
využívat maminky s  kočárem 
a imobilní občané.  (sed)

Výzva pro zastupitele
Oslavy 100 let od  vzniku re-

publiky vyvrcholí 25. října 2018 
v  kině Luna od  16 hodin slav-
nostním setkáním zastupitelů. 
Na  toto odpoledne zve vedení 
městského obvodu také všechny 
zastupitele, kteří ve  své funkci 
působili od vzniku městského ob-

vodu Ostrava-Jih, tedy od 14. září 
1990 až do  současnosti. Pokud 
máte o  účast zájem, kontaktujte 
prosím tiskovou mluvčí Gabrielu 
Gödelovou na  telefonním čísle 
599 430 490 nebo pište na e-mail: 
gabriela.godelova@ovajih.cz. 
 (red)

V Komorním klubu začne 
na podzim fungovat Senior Point

 � Senioři v Ostravě-Jihu se mohou těšit na nové místo 

setkávání. V Komorním klubu na Velfl íkově ulici v Jubilejní 

kolonii se zřejmě už na podzim otevře Senior Point. 

Centrum jim poradí s jakouko-
liv životní situací.

„Bude zde dva dny v  týdnu 
působit kontaktní pracovník. Se-
nioři si sem mohou zajít pro in-
formace z  oblasti volnočasových 
aktivit, bude zde působit poradna 
v  oblasti bytové nebo sociální, 
která bude pro všechny seniory 
zdarma,“ uvedla místostarostka 
městského obvodu Věra Válková. 

Se Senior Pointem, který při-
pravuje Kulturní zařízení Os-
trava-Jih, bude spolupracovat 
i  Městská policie Ostrava. „Se-
nioři patří k  nejohroženějším 
skupinám obyvatel, jsou velmi 
častými terči podvodníků, tak-
zvaných šmejdů. Policie bude pro 
ně připravovat programy zamě-
řené na  prevenci a  bezpečnost,“ 
doplnila Válková. 

Součástí Senior Pointu bude 
i právní poradna a senioři si tady 

mohou vyřídit SeniorPas Mo-
ravskoslezského kraje na  různé 
slevy, mohou si vytisknout doku-
ment nebo pracovat s počítačem.

Senior Point na Jihu bude dru-
hým podobným centrem v Ostra-
vě a šestým v Moravskoslezském 
kraji. (sed)

SENIOR POINT bude sídlit v Komor-
ním klubu FOTO / ARCHIV

Kaplička sv. Josefa dostane 
požehnání

Kaplička nacházející se nad 
zastávkou autobusů Pískové doly 
na  Javůrkově ulici v  Zábřehu 
získala v  červnu svou původní 
podobu. Byla opravena v  rámci 
participativního rozpočtu a  oby-
vatelé Jihu se složili na sošky sva-
tých.

Kaplička bude požehnána 
ve čtvrtek 6. září. V 17 hodin pro-
běhne v kostele Navštívení Panny 
Marie v Zábřehu mše svatá za ze-
mřelé občany Zábřehu, načež se 
lidé přesunou ke  kapličce. V  18 
hodin  zde připomene historii 
obnovené památky  kronikář ob-

vodu Petr Přendík a vloží do nitra 
kapličky pamětní list. Následovat 
bude požehnání kapličky před-
stavitelem zábřežské farnosti 
P. Vítězslavem Řehulkou.   (pp)

FOTO / PETR PŘENDÍK

TAK BY PO REKONSTRUKCI mělo vypadat náměstí v Hrabůvce.  REPRO / JIŽNÍ LISTY

10 392 m² nové dlažby
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Slovo starosty

23,48 % a 20 587. 

Vážení spoluobčané, to jsou 
čísla z roku 2014.

První znamená procento 
oprávněných voličů. Druhé 
uvádí konkrétní počet občanů, 
kteří přišli k  minulým komu-
nálním volbám.

Každý z  vás sledujete dění 
a  změny. Můžete porovnávat 
více volebních období. Řada 
věcí není dokonalých, ale lze 
ocenit postupný vývoj, vize 
a směřování.

Myslím, že i letos bude platit 
výzva nám všem: Jste spoko-
jeni s  tím, kam směřuje náš 
obvod a  město? Pak MUSÍTE 
přijít k  volbám. Něco se vám 
nelíbí a myslíte si, že jsou kan-
didáti, kteří mohou lépe hájit 
vaše zájmy? Pak MUSÍTE při-
jít k volbám.

Ano, jsem přesvědčen, že 
účast ve  volbách je nejen po-
třebná, ale i  nutná. V  parla-
mentních volbách chodí volit 
daleko více z vás. Náš městský 
obvod si zaslouží, abyste se 
většinově vyjádřili, jak budou 
vypadat další čtyři roky.

Snad budou volební kam-
paně korektní. Snad nebudu 
slýchat lži, pomluvy a výmysly, 
které nás provázely tímto vo-
lebním obdobím. Budou-li se 
podobné klamavé zprávy pře-
ce jen šířit, věřím ve  váš úsu-
dek. Ověřit si skutečná fakta je 
snadné, ptejte se přímo u zdro-
je, ať již na příslušném odboru 
radnice, nebo přímo mne. 

23,48 % a 20 587.  Překonej-
me zmíněné hodnoty účasti 
a  oslavme i  takto aktuální vý-
ročí samostatnosti naší vlasti. 

„Má-li naše demokracie své 
nedostatky, musíme překoná-
vat ty nedostatky, ale ne překo-
návat demokracii.“ (TGM)

Martin Bednář

Dotazník bude zjišťovat, jak 
bezpečně se ve městě cítíte

 �V Ostravě se v průběhu října uskuteční online mapování 

zkoumající, jak bezpečně se obyvatelé Ostravy cítí. Výzku-

mu se mohou zúčastnit také obyvatelé Jihu. 

„I když policejní statistiky uka-
zují, že je na Jihu stále bezpečně-
ji, všichni víme, že to není zdaleka 
ideální. Jsem rád, že takový do-
tazník vznikl, protože ukáže, kde 
se lidé cítí bezpečně a  kterým 
místům se naopak vyhýbají. Pro 
nás to bude vodítko, na  které 
části města bychom se měli více 
zaměřit. Doufám, že se do dotaz-
níkového šetření zapojí i  obyva-

telé Jihu a  pomohou nám zlepšit 
život na  Jihu,“ vyzývá starosta 
města Ostravy Martin Bednář.

Tým složený z pracovníků VŠB 
– Technické univerzity Ostrava 
ve spolupráci s Magistrátem měs-
ta Ostravy bude zkoumat to, jestli 
se lidé cítí ve svém okolí bezpečně, 
a pokud ne, co město může udělat 
pro to, aby se cítili bezpečněji. 
Zároveň bude možné v  rámci vý-

zkumu zjistit, které lokality se jeví 
jako problémové, a porovnat tyto 
výsledky se záznamy policie. Vý-
sledky dotazníků budou sloužit 
jako další zdroj informací o  kri-
minalitě pro městskou policii. Pro 
radnici bude analýza sloužit jako 
podklad pro plánování aktivit 
v oblasti prevence kriminality.

Dotazník bude pro občany ote-
vřený během října a  můžete ho 
vyplnit online na  adrese www.
mapybezpecnosti.cz.  (red)

Jak to vypadá s bezpečností 
na Jihu, čtěte na straně 5

Autobusová smyčka Klášterského je hotová
 � Pět měsíců trvala rekonstrukce autobusové smyčky Klášterského ve Výškovicích, která 

byla dokončena na začátku září. 

Lidé se dočkali nových zastá-
vek MHD s  novými přístřešky 
a  jednotným vzhledem, nového 
osvětlení i přechodů pro chodce.

„Vznikly tady nové chodníky 
a  zastávky MHD jak ve  směru 
na Proskovice, tak na Zábřeh, ři-
diči autobusů určitě přivítali nové 
zázemí,“ řekl starosta městského 
obvodu Martin Bednář s  tím, že 
rekonstrukce přišla na  necelých 
7 milionů korun. Kvůli rekon-
strukci se musely vykácet tři stro-
my, ale nahradí je výsadba čtyř 
nových. Součástí investiční akce 
byla i úprava kanalizace.

„Ulice budou pro obyvatele 
bezpečnější – vznikly tam středo-
vé ostrůvky a  nový přechod pro 
chodce, lidé budou mít jednoduš-

ší přístup k zastávkám. Na točně 
bude více místa, takže se tam bu-

dou moci otáčet i větší autobusy,“ 
dodal starosta.  (sed)

FOTO / JIŘÍ URBAN

 Oslavy republiky zahájila osmičková výstava
S velkým zájmem se setkala ver-

nisáž výstavy Století významných 
osmiček v  městském obvodu Os-
trava-Jih v  kině Luna, která byla 
symbolicky zahájena 21. srpna. 
Výstava, která mapuje nejvýznam-
nější „osmičková výročí“, je sou-
částí oslav stého výroční vzniku 
Československa. 

K  tomu radnice v  září a  říjnu 
připravila spoustu zajímavých 
akcí, ať to jsou koncerty decho-
vé hudby, šachový turnaj show 
motorkářů, soutěž Miss Bab-
ča, Svatováclavské slavnosti. 
Celé oslavy v  obvodu vyvrcholí 
27. října a nebude chybět i velko-
lepý ohňostroj. Více čtěte na stra-
nách 8 a 32.  (sed)FOTO / JIŘÍ URBAN
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Před Uralem se už pilně pracuje
 � Prostor před obchodním střediskem Ural na Jugoslávské ulici v Zábřehu se změní k lepší-

mu. Do listopadu, kdy by měly být práce hotovy, přibude 16 parkovacích míst, nový mobiliář 

i výsadba zeleně. Městský obvod zaplatí za rekultivaci prostoru více než 11 milionů korun.

Díky realizaci stavby získá 
tento veřejný prostor novou ar-
chitektonickou kvalitu i   dal-
ších šestnáct parkovacích stání. 
Stávajících dvacet jedna míst 
na  Jugoslávské ulici bude rekon-
struováno, nově vytvořená par-
kovací stání se dopravně napojí 
novým sjezdem na  komunikaci 
Tylova ulice.

„Úpravu prostoru před Uralem 
jsem řešil při veřejném projed-
návání s občany a jsem rád, že se 
jejich náměty budou realizovat. 
Na  místě budou umístěny prv-
ky městského mobiliáře v  po-
době květináčů a  betonových 
prefabrikovaných kostek k  se-
zení. K  oddělení prostoru pro 
pěší a  parkovacích míst budou 
osazeny dělicí kovové sloupky. 
Pamatováno bude samozřejmě 
i na odpadkové koše,“ řekl staros-
ta Martin Bednář.

Místo bude krášlit také zrestau-
rovaná plastika Květ, jejíž autorem 
je akademický sochař Otta Cien-
ciala. Umělecké dílo, pocházející 
z  přelomu 70. a  80. let minulého 
století, bude restaurováno v  so-
chařském ateliéru Martina Kucha-
ře a poté se umístí zpět do prostoru 
jako estetický vodní prvek.  (gg)

STAVEBNÍ FIRMA začala před Uralem pracovat už v srpnu. V listopadu by 
mělo být hotovo.  FOTO / JIŘÍ URBAN

V obvodu se stavby nezastavily ani během letních měsíců
 �Čilý stavební ruch panoval v letních měsících i na dalších 

místech obvodu. 

Na  Dubině se pracovalo 
na  zateplení 4 bytových domů 
na  ulici Františka Formana (47, 
49, 51 a  53), za  které radnice 
zaplatí celkem cca 28 milionů 
korun. V  Zábřehu pokračovaly 
práce na  rekonstrukci objektu 
bývalé Majetkové správy na  uli-
ci Kpt.  Vajdy 6 na  sídlo Tech-
nických služeb Ostrava-Jih, 
která si vyžádá 26 milionů korun. 
Ve  Výškovicích se zase stavbaři 
činili na opravě sportovního areá-
lu na Charvátské ulici – hotov by 
měl být ještě letos a rekonstrukce 
přijde na  41 milionů korun. Živo 
bylo také v Hrabůvce, kde velkou 
změnou za  4,4 milionu korun 
prochází Mateřská škola Klegova 
(píšeme o ní na straně 7). Všech-
ny objekty by měly být dokončeny 
v letošním roce.

V září začne sloužit lidem nová 
autobusová smyčka Klášterské-
ho ve  Výškovicích. Součástí vy-
budování nových autobusových 

zastávek budou také přechody 
pro chodce a  odpadkové koše. 
Na úpravu místa radnice vynalo-
žila 10 milionů korun.

Co se chystá
„Během následujících dvou 

měsíců ještě zahájíme stavbu 
výtahu včetně souvisejících sta-
vebních prací na  terase v  Domě 
služeb na  Horní ulici 55 (7,5 mi-
lionu korun), vybudování dět-

ského hřiště na  Mitušově ulici 
(6,3 milionu korun), rekonstrukci 
hřiště při ZŠ Volgogradská (2,7 
milionu korun). Bude se zateplo-
vat objekt MŠ na Adamusově ulici 
včetně vybudování spojovacího 
koridoru do  jídelny (8,9 milionu 
korun), opravíme chodníky v   Ju-
bilejní ulici (2,2 milionu korun) 
a zateplíme a kompletně opravíme 
tělocvičnu ZŠ Srbská (16,3 milio-
nu korun),“ uvedl vedoucí odboru 
investic Stanislav Šplíchal.

Co se letos dokončilo
V letošním roce již městský ob-

vod dokončil celou řadu velkých 
investic - opravu fasád a  výmě-
nu rozvodů v  obchodním centru 
Železňák (44,3 milionu korun), 
revitalizaci MŠ Volgogradská 4 
(3,9 milionu korun) a  pavilonu 
tělocvičen ZŠ Kosmonautů 15 
(11 milionů korun), parkoviště 
před poliklinikou (11 milionů 
korun), zateplení MŠ Mitušova 6 
(9 milionů korun) a  bytové-
ho domu V. Vlasákové 2, 4 a  6 
(14 milionů korun).  (sed)

Největší dokončené investice 2015–2017
zateplení ZŠ B. Dvorského 37,4 mil. Kč

modernizace kina Luna a předprostoru před ním 30,4 mil. Kč

rekonstrukce bytového domu Edisonova 15  17,9 mil. Kč

rekonstrukce plavecké učebny ZŠ A. Kučery 17,1 mil. Kč

rekonstrukce bytových domů Edisonova 17, 19 16,0 mil. Kč

zateplení ZŠ Volgogradská 14,6 mil. Kč

zateplení ZŠ Horymírova  14,4 mil. Kč

zateplení družin ZŠ Klegova, A. Kučery a Krestova  14,1 mil. Kč

rekonstrukce bytových domů Velfl íkova 4 10,0 mil. Kč

stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 10,1 mil. Kč

rekonstrukce obřadní síně Úmob Ostrava-Jih 8,3 mil. Kč 

Městský obvod Ostrava-Jih vynaložil na přípravu a realizaci investičních 
akcí odboru v letech 2015-2017 fi nanční prostředky ve výši přibližně 
360 milionů korun, upravený rozpočet na rok 2018 činí 322 milionů korun.

Na ulici Svornosti bude 
bufet a WC

Projekt a všechna potřebná roz-
hodnutí jsou hotovy. Nyní hledá 
radnice zhotovitele na rekonstruk-
ci stávajícího objektu na ulici Svor-
nosti v Zábřehu, díky níž vzniknou 
první veřejné toalety v  Bělském 
lese i bufet s posezením.

„Mezi návštěvníky Bělského 
lesa jsou často maminky s malými 
dětmi, proto bude součástí WC pro 
ženy také přebalovací pult. O čisto-
tu a chod veřejných WC se budou, 
obdobně jako v podchodu u polikli-
niky v  Hrabůvce, starat Technické 
služby Ostrava-Jih. Pro zajištění 
důkladné údržby jsme pro prostory 
toalet zvolili provedení v  nerezu,“ 
popisuje radní Markéta Langrová 
a dodává: „Do druhé části objektu 
budeme hledat nájemce bufetu, 
který zajistí jeho provoz v  letních 
měsících. Věřím, že sem lidé díky 
rekonstrukci a  doplnění venkov-
ního posezení, stojanu na  kola 
a  úpravě okolí při svých procház-
kách v Bělském lese rádi zavítají.“ 

Stavební práce zahrnují rekon-
strukci objektu spojeného s  úpra-
vou vnitřních dispozic, výměnou 
oken a dveří, střešní krytiny a ople-
chování. Část obvodového zdiva 
se vymění a objekt se zateplí. Pro-
vést se musí nové elektroinstala-
ce, vytápění a  rozvody. V  plánu je 
i  zmenšení a  obnova stávajících 
zpevněných ploch a chodníků. Na-
bídky lze podávat do  30. 8. 2018. 
Více na zakazky.ovajih.cz.  (gg)
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Bezpečnost na Jihu: stopka pro herny a ubytovny
 �V městském obvodu je čím dál tím bezpečněji. Alespoň 

to uvádějí policejní statistiky za loňský rok, které byly před 

několika týdny zveřejněny. Vyplývá z nich, že trestná čin-

nost se oproti roku 2016 snížila o 8,4 procenta.

„Bezpečnost našich obyvatel 
vnímáme jako důležitou sou-
část spokojeného života na  Jihu. 
Proto jsme jako první v  Ostravě 
iniciovali zrušení heren na  Jihu, 
proto kontrolujeme problema-
tické nájemníky v  obecních by-
tech, umísťujeme bezpečnostní 
kamery v  rizikových místech, 
vybavili jsme byty seniorů bez-
pečnostními řetízky a  tak dále. 
Policejní statistiky ukazují, že 
jdeme správným směrem, ale stá-
le nejsme na  konci našeho sna-
žení,“ říká starosta městského 
obvodu Martin Bednář. 

Kamery ohlídají bezpečí lidí
Jeho slova potvrzují i  poslední 

rozhodnutí rady městského ob-
vodu, která posvětila rozšíření 
kamerového systému v  ulicích 
i  v  obecních bytových domech. 

Čtyři nové kamery budou střežit 
prostory kolem nákupního cent-
ra v  Hrabůvce zvaného Železňák, 
další 4 kamery budou sledovat 
okolí hotelového 
domu Hlubina 
a  prostory pod-
chodu tramva-
jové zastávky 
MHD Hulvácká 
budou monito-
rovat další 4 ka-
mery.

Kromě toho  do prvních 30 
obecních bytových domů budou 
umístěny bezpečnostní kamery. 
„Reagujeme tak na  opakované 
podněty ze strany našich nájem-
níků a domovníků. Jsme přesvěd-
čena, že umístění kamer přispěje 
k lepší ochraně svěřeného majet-
ku, zvýšení bezpečnosti nájem-
níků a  v  případě nežádoucího 

chování i k dopadení pachatelů,“ 
vysvětluje radní pro bytovou ob-
last Markéta Langrová.

Stopka pro ubytovny
Pocit bezpečnosti u obyvatel Jihu 

více než jinde ovlivňují i  obyvatelé 
13 ubytoven. Vedení obvodu při-
znává, že řešení je složité. Ubytov-
ny jsou totiž v soukromých rukách 

a  radnice nemů-
že majitelům na-
řídit, aby ve svém 
majetku nezřizo-
vali ubytovny.

„ Z k o u š e l i 
jsme ubytovny 
vykoupit, ale ma-
jitelé nám je buď 

nechtěli prodat, nebo chtěli více pe-
něz, než činil znalecký posudek. Teď 
jsme požádali statutární město Ost-
rava, aby vyhlásilo na Jihu stavební 
uzávěru. Znamená to, že by se zde 
nemohly stavět další ubytovny. Už 
podruhé jsme požádali o vyhlášení 
bezdoplatkových zón ve čtyřech lo-
kalitách a  čekáme, zda uspějeme,“ 
vysvětluje starosta Bednář. Dodává, 

že i když se to nepovede, radnice ne-
přestane hledat řešení ve  prospěch 
slušných lidí na Jihu.

Herny už nepovolujeme
I  když vedení našeho obvodu 

iniciovalo zákaz automatů už 
v  roce 2014 a  od  1. ledna 2017 
už nelze na  celém území Ostra-
vy povolovat umístění výherních 
hracích přístrojů ani jiných po-
dobných herních zařízení, herny 
na Jihu stále existují. Může za to 
Ministerstvo fi nancí ČR.

„Zákaz automatů a  heren byl 
naší prioritou. Měli jsme tu asi 
260 kusů výherních hracích zaří-
zení v  asi 70 provozovnách, těm 
ale vypršela lhůta povolení do 
31. 12. 2016. Jiná obdobná herní 
zařízení však povolovalo i  Minis-
terstvo fi nancí ČR a  některá zaří-
zení bohužel mají povolení platné 
až do  konce roku 2019. Kontro-
lovat je nemůžeme, to dělají celní 
úřady. Ale nejpozději v  roce 2020 
bude Jih zcela bez automatů,“ uvá-
dí radní Adam Rykala, který má 
problematiku na starosti.  (sed)

Do prvních 30 obecních 

bytových domů budou 

umístěny bezpečnostní 

kamery.

Obvod vysadí čtyři lípy 
republiky

Čtyři lípy vysadí náš obvod 
ke 100. výročí vzniku Českosloven-
ské republiky. Lípy se budou sázet 
v Den české státnosti 28. září, a to 
ve  všech částech Jihu. První lípa 
republiky bude vložena do země v 9 
hodin na Husarově ulici vedle kaple 
u autobusové zastávky MHD Staré 
Výškovice, druhá v  11 hodin před 
Základní školou Volgogradská, tře-
tí bude zasazena ve 13 hodin v Jubi-
lejní kolonii a čtvrtá v 15 hodin před 
Základní školou F. Formana.

„Zvu všechny obyvatele Jihu, aby 
si společně s námi připomněli vznik 
našeho moderního státu. Sázení 
bude doprovázeno programem 
s  překvapením. Kdo navíc přijde 
v  dobovém oblečení, může se těšit 
na  malou pozornost,“ zve k  účasti 
starosta Martin Bednář.  (sed)

Růžová kola na Jihu?
Projekt sdílení kol v  centru Ost-

ravy si získává stále více příznivců, 
takže se zvažuje jejich umístění 
také v jiných částech města. Dopra-
va je totiž rychlá, jednoduchá a také 
ekologická. Možná se tedy dočká-
me růžových kol také na Jihu. Na 39 
stanovištích v  centru Ostravy je 
k dispozici 180 kol, které si cyklisté 
mohou půjčit přes mobilní aplikaci, 
messenger a nebo webové stránky. 
Jízda na  patnáct minut je přitom 
zdarma, dalších 45 minut pak stojí 
pouhých 18 korun.  (sed)

 Klub českých velocipedistů Moravan nebrzdí
 �Klub českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka 

navazuje na někdejší spolek, který byl činný v obci v letech 

1909 až 1937. Logo zaniklého klubu nyní slouží k pořádání 

(ne)typických organizovaných cyklovýletů, které jsou 

určeny pro veškeré cyklisty a koloběžkáře. Jízdy se konají 

pravidelně jednou měsíčně. 

V  červenci vyrazilo více než 
30 cyklistů do  ostravských ulic 
na bláznivou jízdu v pyžamech a bu-
dili veselé pozdvižení. O jízdě do-
konce referoval fi nský web, neboť 
pyžamový dav zaujal v centru měs-

ta zvídavou obyvatelku severské 
země. V sobotu 18. srpna se konal 
odpolední cyklovýlet do Hrabové, 
Vratimova a  Paskova. Plánované 
opékání uzenin v Bělském lese 
bylo kvůli suchu zrušeno.

Sedmá letošní cyklojízda – a zá-
roveň poslední letní – se bude konat 
v  sobotu 22. září, kdy se účastníci 
vydají na  kolech po  rovinaté cyk-
lostezce do Místku, kde obhlédnou 
historické náměstí a navštíví zdejší 
občerstvení. Sraz cyklistů  bude 
v  15 hodin u  kostela v  Hrabůvce. 
(trasa 34 km, délka celkového trvá-
ní cca 4 hodiny). Jste srdečně zváni.

O  akcích klubu se dozvíte více 
na facebookové stránce Klub čes-
kých velocipedistů Moravan Ost-
rava-Hrabůvka. 

Za KČV Moravan Petr Přendík

LETNÍ JÍZDA velocipedistů, která se uskutečnila 27. července, byla pyžamová.  FOTO / LIBOR HRANICKÝ
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

DĚTI již využívají minihřiště na Břustkově ulici, jeden z vítězných projektů prvního ročníku participativního rozpočtu. Vyrostl zde domeček se 
skluzavkou a houpačkou, lavička a pískoviště bylo doplněno o nové desky, vyměněn písek. Za přípravu návrhu poděkovala autorce, paní Evě Zední-
kové, místostarostka městského obvodu Hana Tichánková.  FOTO / JIŘÍ URBAN

V létě jsme hodnotili projekty obyvatel Jihu
 � Léto pro nás již třetím rokem znamená období pro tech-

nickou analýzu návrhů, které nám obyvatelé obvodu podali 

v rámci participativního rozpočtu. K hodnocení jsme letos 

měli celkem 35 projektů. 

Jak postupujeme

Nejprve jsou všechny návrhy 
zkontrolovány, s  autorem ještě 
upřesňujeme detaily návrhu. Poté 
si jednotlivé složky projdou „ko-
lečko“ úřadem. Začínáme kontro-
lou na majetkovém odboru, který 
prověří, že pozemek je ve  vlast-
nictví statutárního města Ostrava 
a ve správě městského obvodu Os-
trava-Jih. Zjišťujeme, o  jaký typ 
pozemku se jedná a  jestli z  toho 
vyplývají nějaká omezení (země-
dělská půda, záplavové pásmo), 
případně jestli je pozemek před-
mětem pronájmu. Důležité je také 
zjistit umístění inženýrských sítí. 
Poté návrhy kontroluje odbor do-
pravy a komunálních služeb.

Tento odbor je totiž správcem 
veřejné zeleně, pozemních komu-
nikací, hřišť, pískovišť, laviček, 

uměleckých děl a  dalšího měst-
ského mobiliáře. 

Předmětem posouzení ze 
strany odboru dopravy a  ko-
munálních služeb je především 
technická náročnost realizace 
a  vhodnost pro danou lokalitu. 
Při posouzení se vychází ze stá-
vajících pasportů pozemních ko-
munikací, pískovišť či hřišť, které 
mapují současný stav těchto prv-
ků. Odbor dopravy a  komunál-
ních služeb stanoví také celkovou 
orientační časovou náročnost 
a  posoudí rozpočtové náklady, 
které jsou nedílnou součástí kaž-
dého doručeného návrhu. 

Dalším v  řadě je pak odbor in-
vestic. Ten se zaměřuje hlavně 
na  rozpočet. Předpokládáme, že 
běžný občan nemůže mít přehled 
o  nákladech na  projektovou pří-

pravu, zemní nebo bourací práce. 
Odbor investic také popíše, jaká 
povolení budou k realizaci potřeb-
ná, například územní souhlas, 
územní rozhodnutí, rozhodnutí 
o  vynětí ze zemědělského půdní-
ho fondu, stavební povolení. 

Návrhy, které se týkají pozemku 
nebo vybavení mateřských a  zá-
kladních škol v  obvodu, pak míří 
ještě na  odbor strategického roz-
voje, vztahů s  veřejností, školství 
a kultury.  

Jaké návrhy postoupily 
Letos již víme, že do hlasování 

postoupilo celkem 30 návrhů. 
Dva z  vyřazených návrhů pře-

kračovaly maximální možný roz-
počet, další nemířil na  pozemek 
ve  správě obvodu, předmětem 
jednoho z  návrhu byl podnájem 
parkovacích míst, o  tom však 
musí jednotlivě rozhodovat rada 
městského obvodu. Poslední ná-
vrh byl na výsadbu stromů, v da-
ném místě je však již naplánována 
náhradní výsadba. 

Do  hlasování, které se usku-
teční na  přelomu října a  listo-
padu, tak postoupily návrhy 
na  vybudování dětských a  spor-
tovních hřišť, místa na  soused-
ské posezení a  relaxaci, návrhy 
na  úpravu veřejného prostran-
ství - renovace kašny, obnova 
kříže, umístění dřevěného sou-
soší, relaxační zóny, vybudování 
zvoničky, rekonstrukce náměs-
tíčka u památníku a zabezpečení 
hřiště v  blízkosti cyklostezky, 
veřejná pítka. Dále také vyba-
vení mateřských škol čističkami 
vzduchu a  vybavení dřevařské 
dílny pro klienty sociální služ-
by. Několik návrhů se také týká 
opravy či vybudování chodníků 
a parkovišť. 

Detaily k  jednotlivým návr-
hům najdete na  začátku září na
w w w.spolecnetvorimejih.cz, 
jejich podrobný přehled přinese-
me také ve speciální příloze říjno-
vých Jižních listů.

Kateřina Šebestová, koordinátorka 
participativního rozpočtu

Co nového vznikne na Jihu?
Vyberte ty nejlepší projekty!  Máme 7 000 000,  

Hlasujte o návrzích 
na 

JL_08_2018.indd   6 29.08.2018   17:38:43



7 www.ovajih.cz

INVESTICE DO ŠKOL

Na investice do škol radnice vynaložila více než 145 milionů korun

Pracovní ruch ve školách o prázdninách neutichl
 � Letošní léto proběhlo 

ve školách a mateřinkách 

na Jihu ve znamení oprav.
„Využili jsme letní přestávky 

a  v  11 školkách a  jedné základní 
škole jsme se pustili do plánovaných 
oprav. V mateřské škole J. Maluchy 
a  Rezkova jsme zrekonstruovali 
sociální zařízení, na  B. Dvorského 
opravili zahradní terasy a kolem ma-
teřské školy Výškovická je nové oplo-
cení. Proběhla výměna nákladních 
výtahů ve třech školkách - Gurťjevo-
va, Mitušova 4 a P. Lumumby. Opra-
vili jsme vzduchotechniku v kuchyni 
ve školkách Šponarova, Klegova a I. 
Hermanna,“ vypočítal radní Adam 
Rykala, který má problematiku 
školství v našem obvodu na starosti.

Klempíři stihli opravit stře-
chu v  mateřské škole Mozartova 
a  stavbaři se pustili i  do  výměny 
podlahy v  tělocvičně ZŠ Košaře, 
která byla v havarijním stavu. 

Letní opravy stály 10 milionů
„Do  letních oprav investovala 

radnice Jihu 10 milionů korun. Nej-
více stála výměna podlahy v  tělo-
cvičně ZŠ Košaře – cca 1,8 milionu 
korun, a za opravy sociálního zaří-
zení ve  dvou školkách J. Maluchy 
a  Rezkova jsme zaplatili téměř 2,7 
milionu korun,“ upřesnil Rykala.

Pouze v  jedné mateřince bu-
dou opravy pokračovat i  v  září. 
„V  mateřské škole Klegova za-
teplujeme fasádu, hotovo by mělo 
být na konci září. Udělali jsme vše 
pro to, aby to chod zařízení příliš 
neomezilo,“ řekl vedoucí odboru 
investic Stanislav Šplíchal.

Právě zateplení školek věnoval 
obvod za  poslední čtyři roky vel-
kou pozornost. Ze 30 školek, je-
jichž zřizovatelem je náš městský 
obvod, se už podařilo zateplit 14. 
Naposledy dostala novou barev-
nou fasádu MŠ Mitušova 6. 

„Do  roku 2022 bychom chtěli 
zateplit i ty zbývající. Je to radost, 
když vidíte, jak se původní šedivé 

budovy rozzáří barvami. A  navíc 
výrazně ušetříme za energie,“ do-
plnil radní Rykala.

Využíváme dotační peníze
V  našem městském obvodu 

působí 18 základních škol a  30 
mateřských škol. Mateřské školy 
tvoří 7 samostatných příspěv-
kových organizací, které zajiš-
ťují 17 jednotlivých pracovišť, 
a  13 mateřských škol je součás-

tí základních škol. Tak vysoký 
počet škol znamená, že obvod 
ročně vynakládá miliony na  je-
jich údržbu, opravy a  investice. 
Například údržba a  opravy v  le-
tech 2015–2017 spolkly téměř 
61 milionů korun – konkrétně 
loni šlo do  základních škol asi 
6 milionů korun, do mateřských 
škol 10,6 milionu korun. 

Nemalé částky také obvod 
za poslední 4 roky vložil do inves-
tic do školských zařízení – do ma-
teřských škol téměř 13 milionů, 
do  základních škol 110 milionů 
a  do  školních jídelen a  družin 
22,4 milionu korun. Celkem 
šlo na  investice k  21. květnu 
2018 145,35 milionu korun.

„Ne vše platíme z  vlastních 
prostředků, snažíme se využívat 
peníze z rozpočtu města Ostravy 
nebo dotační peníze, například 
u  zateplování škol. Jako příklad 
mohu uvést revitalizaci pavilonu 
tělocvičen ZŠ Kosmonautů 15,“ 
vysvětlil radní Rykala.

  (sed)

Co možná nevíte 
• Na Jihu fungují 3 školky pro děti od dvou let (MŠ A. Kučery 31, 

MŠ Adamusova 7, MŠ Za Školou 1)

• Všechny mateřské školy mají interaktivní tabule. 

• Pro všechny mateřské školy obvod zdarma zajišťuje autobusovou pře-
pravu pro děti, kterou využívají při cestování na plavání nebo na nejrůz-
nější akce pořádané školami.

• V 5 základních školách jsou lanové hrací prvky (ZŠ Horymírova, ZŠ Vol-
gogradská, ZŠ Mitušova 16, ZŠ Šeříkova a ZŠ Provaznická).

• V rámci  ROP byla využita dotace  na vybavení 3 škol učebnami příro-
dovědy (ZŠ a MŠ Horymírova, ZŠ Provaznická,ZŠ Chrjukinova) a rovněž 
učebnami fyziky a chemie (ZŠ a MŠ Horymírova, ZŠ a MŠ Kosmonautů 
15, ZŠ a MŠ Krestova, ZŠ Klegova, ZŠ Jugoslávská).

OPRAVY A INVESTICE 2015–2017

2015

Opravy a údržba

MŠ Mjr. Nováka – výměna oken, ZŠ Krestova – opra-
va podlahy v tělocvičně, ZŠ Šeříkova – výměna oken 
ve ŠD, ZŠ Horymírova – oprava sociálního zařízení, ZŠ 
B. Dvorského - výměna VZT v kuchyni

Investice

MŠ P. Lumumby 14 – zateplení objektu, ZŠ Horymírova 
– vybudování hřiště, ZŠ A. Kučery – rekonstrukce pla-
vecké učebny, ZŠ Kosmonautů 13 – zateplení objektu, 
ZŠ Horymírova – zateplení objektu, ZŠ B. Dvorské-
ho - zateplení objektu, ZŠ Volgogradská – zateplení 
a výměna oken, ZŠ V. Košaře - rekonstrukce oplocení, 
ZŠ Klegova, ZŠ A. Kučery, ZŠ Krestova – zateplení 
školní družiny 

2016

Opravy a údržba

MŠ Mjr. Nováka - zateplení štítových zdí, ZŠ Srbská – 
oprava venkovního hřiště, ZŠ Jugoslávská – výměna 
VZT v kuchyni, ZŠ F. Formana - oprava sociálního 
zařízení, MŠ Staňkova – oprava VZT v kuchyni, MŠ 
Šponarova – oprava sociálního zařízení, MŠ Za Školou 

– oprava chodníků v zahradě, MŠ F. Formana – vybu-
dování dopravního hřiště, MŠ Výškovická – oprava 
sociálního zařízení, ZŠ Horymírova – výměna oplocení, 
ZŠ Horymírova – oprava sociálního zařízení ve ŠD, ZŠ 
Šeříkova – oprava sociálního zařízení, MŠ Srbská – 
oprava sociálního zařízení, MŠ Tylova – oprava zahrad-
ních teras, MŠ A. Gavlase – oprava sociálního zařízení 

Investice

ZŠ Srbská – zateplení a výměna oken školní družiny, 
MŠ Volgogradská – zateplení objektu, ZŠ Klegova – 
revitalizace fotbalového hřiště, ZŠ Provaznická – hřiště 
pro sport a vzdělávání 

2017

Opravy a údržba

ZŠ A. Kučery – rekonstrukce výměníkové stanic, ZŠ 
A. Kučery - oprava spojovacího koridoru k bazénu, ZŠ 
A. Kučery – havarijní oprava asfaltových ploch, MŠ 
Mjr. Nováka – oprava sociálního zařízení, MŠ Mjr. Nová-
ka – vybudování VZT v kuchyni, MŠ J. Maluchy 105 
– výměna oken, ZŠ Horymírova – oprava sociálního 
zařízení, MŠ Srbská – oprava mlhovišt, MŠ Klegova – 
oprava sociálního zařízení, ZŠ V. Košaře – výměna oken 
v TV, MŠ Srbská – modernizace sauny, ZŠ Kosmonautů 
15, MŠ MUDr. Lukášové – nákup myček, MŠ - nákup 
interaktivních tabulí 

5 největších investic do škol 2015–2018

1. Zateplení ZŠ Dvorského  37 539 966 Kč

2. Rekonstrukce plavecké učebny ZŠ A. Kučery  16 109 441 Kč

3. Zateplení a výměna oken ZŠ Volgogradská 15 069 959 Kč

4. Zateplení ZŠ Horymírova 14 998 976 Kč

5. Zateplení družiny ZŠ Klegova, A. Kučery a Krestova 14 551 357 Kč
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Z OBVODU

Tanečníci v krojích nadchli publikum na Jihu
 � Program letošního již 21. ročníku festivalu Folklor bez hranic představil dvanáct souborů z České republiky a také z In-

die, Itálie a Srbska. Tanečníci v krojích předvedli své umění nejen v ostravských ulicích a na náměstích, ale také zavítali do 

Domova pro seniory Korýtka v Zábřehu a Sluníčko na Syllabově ulici. Součástí festivalu bylo i vystoupení souborů na pódiu 

před budovou K-Tria, kde jejich výkonům nadšeně tleskaly desítky lidí. 

Oslavy republiky vyvrcholí historickým průvodem a ohňostrojem
 �Městský obvod Ostrava-Jih připravil pro nadcházející měsíce celou řadu akcí 

pro veřejnost, jejichž společným jmenovatelem je oslava 100 let naší republiky. 

Na většinu z nich má veřejnost vstup zdarma.

Symbolicky 21. srpna začala VÝSTAVA 
STOLETÍ VÝZNAMNÝCH OSMIČEK 
v městském obvodu Ostrava-Jih. Informační 
panely umístěné ve foyeru kina Luna přibližu-
jí významná „osmičková“ výročí posledních 
sta let a jejich dopad na území současného 
obvodu.

Zářijové akce zahájí POŽEHNÁNÍ KAP-
LIČKY SV. JOSEFA na Pískových dolech 
v Ostravě-Zábřehu. Bude se konat 6. září po 
večerní mši v 17 hodin v kostele Navštívení 
Panny Marie za přítomnosti představitele 
farnosti Vítězslava Řehulky. 

Z jiného soudku bude ROAD CIRCUS – 
SOUBOJ MOTORKÁŘŮ. Na počest 100. 
výročí vzniku republiky předvedou 8. září 
od 18 do 20 hodin motorkáři a kaskadéři své 
umění v rámci nočního sprintu na vymeze-
ném úseku Horní ulice v Hrabůvce, a to za 
doprovodu hardrockové kapely Sjetý Gumy.

CYKLOSVĚTLUŠKA, tedy charitativní 
cyklojízda Bělským lesem, odstartuje 8. září 
v 19 hodin na náměstí SNP v Zábřehu. Účast-

níci třetího ročníku podpoří organizaci Spi-
rála v Zábřehu.

Výročí republiky budou určeny také DVA 
DECHOVÉ KONCERTY – 10. září zahraje 
DEOR z Hrabové na pěší zóně u KD K-TRIO 
v Hrabůvce od 16 do 18 hodin (v případě ne-
příznivého počasí v hlavním sále KD K-TRIO). 

O den později, 11. září, to „rozbalí“ Pros-
kovjanka v Bělském lese, v areálu Lesní školy 
na ul. A. Brože 2, od 16 do 18 hodin. Hudeb-
níci a zpěváci potěší nejen tóny dechovky, ale 
i melodiemi swingu!

Ve čtvrtek 20. září se budou konat dvě akce 
– první z nich bude ŠACHOVÝ TURNAJ 
O POHÁR STAROSTY v DK K-TRIO. Do-
poledne od 8.30 je určeno dětem, od 15.30 
hodin dospělým. Registrace na turnaj je zdar-
ma. Populární sexuolog Radim Uzel bude 
členem poroty o nejsympatičtější seniorku 
MISS BABČA, která se bude konat ve stejný 
den od 15 hodin v sále DK Akord v Zábřehu.

Závěr měsíce, 27. a 28. září, bude patřit 
SVATOVÁCLAVSKÝM SLAVNOSTEM 

u zámku v Zábřehu, kde návštěvníky čeká tra-
dičně bohatý kulturní program s degustační 
přehlídkou minipivovarů. Podrobnější infor-
mace najdete na www.kzoj.cz. 

Na slavnosti naváže 28. září ČESKÉ FIL-
MOVÉ DOPOLEDNE Hezky pouze česky 
v kině Luna v Zábřehu za symbolické vstupné 
28 korun.

Samotné oslavy začnou SLAVNOSTNÍM 
SHROMÁŽDĚNÍM ZASTUPITELSTVA 
v kině Luna 25. října od 16 hodin, kdy se se-
tkají zastupitelé našeho obvodu od roku 1993. 
Slavnostní atmosféru podpoří Filharmonické 
kvarteto Benda Quartet Janáčkovy fi lharmo-
nie Ostrava. Vstup pro veřejnost zdarma do 
zaplnění sálu, vstupenky bude možno rezer-
vovat předem. Více na kzoj.cz. 

V sobotu 27. října vyvrcholí oslavy HISTO-
RICKÝM PRŮVODEM ulicemi městského 
obvodu, po kterém bude následovat bohatý 
dobový program na náměstí SNP v Zábřehu. 
O završení se postará v 19.18 hodin SLAV-
NOSTNÍ OHŇOSTROJ na bývalém hřišti 
vedle Vodního areálu Jih v Zábřehu. Podrob-
ný program oslav najdete na straně 32.

Více o jednotlivých akcích najdete na 
www.ovajih.cz.  (red)
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Parkoviště budou stále veřejná a bezplatná

Přibyly stovky parkovacích míst, další jsou v plánu
 �Dvě stovky parkovacích míst přibyly v městském obvodu 

za poslední tři roky. Radnice do jejich vybudování investovala 

více než 36 milionů. A další stovky parkovacích míst se plánují.

„Parkování jsme od  začátku 
považovali za  prioritu. Vytipo-
vali jsme lokality, kde by mohla 
být vybudována nová parkoviště 
či stávající parkoviště rozšířena 
tak, aby došlo k  výraznějšímu 
navýšení počtu parkovacích stá-
ní. A  potom jsme začali s  plá-
nováním a  budováním. Zatím 
největší realizací bylo vybudová-
ní 99 parkovacích míst na ulicích 
Provaznická, Mitušova a  Sámo-
va, které byly dokončeny v  roce 
2016. Investice přišla městský 
obvod na 5,6 milionu korun,“ říká 
starosta našeho obvodu Martin 
Bednář. Dodává, že fi nančně nej-
náročnější bylo vybudování 77 
parkovacích míst u  polikliniky 
v Hrabůvce – celé parkoviště stálo 
radnici téměř 12 milionů korun.

Ještě letos se lidé dočkají 14 
parkovacích míst před obchod-

ním centrem Ural na Jugoslávské 
ulici, na podzim by se mělo začít 
s  budováním 11 míst na   Výško-
vické ulici a  16 míst na  Šeříkové 
ulici.

Co se chystá
V  budování dalších parkova-

cích míst bude radnice pokračo-
vat v příštím roce. 

„V  letech 2019 až 2022 máme 
v  plánu postavit 19 parkovišť 
s  téměř 400 parkovacími mís-
ty. Namátkou mohu jmenovat 
vybudování parkovacích stání 
na ulici Kaminského, P. Lumum-
by, Dr.  Martínka, Na  Výspě, Lu-
žické, Bohumíra Četyny, Vlasty 
Vlasákové, Volgogradské 55-57 
a 23-25, Krasnoarmejců, 90 míst 
chystáme na  Čujkovově ulici,“ 
vypočítává vedoucí investičního 
odboru Stanislav Šplíchal.

Veřejná a bezplatná
Zatímco v  centru Ostravy se 

parkovací místa také budují, ři-
diči za  možnost na  nich parko-
vat platí. „Touto cestou se dát 
nechceme. Naše fi lozofi e je, že 
parkoviště budujeme jako veřejná 
a bezplatná. Může na nich parko-
vat kdokoliv a kdykoliv,“ vysvětlu-

je starosta. „Ze stejných důvodů 
již od  roku 2007 nepovolujeme 
zřizování nových vyhrazených 
parkovacích stání pro jednotlivce 
(vyjma osob, které jsou držiteli 
průkazu ZTP či ZTP/P),“ do-
plňuje vedoucí odboru dopravy 
a  komunálních služeb Daniel Je-
řábek.  (sed)

U POLIKLINIKY v Hrabůvce vzniklo 77 parkovacích míst.  FOTO / Z. SEDLÁČKOVÁ

Obvod plánuje rekonstrukci ulic 
za 50 milionů korun

Rekonstrukce autobusové 
smyčky Klášterského, která byla 
dokončena na  začátku září letoš-
ního roku, byla fi nančně nejnároč-
nější investicí v  oblasti místních 
komunikací za  poslední tři roky. 
Radnice za ni zaplatila téměř 9 mi-
lionů korun. 

„Trumfnout“ tuto investici by 
mohla velká rekonstrukce čtyř 
místních komunikací na  Jihu, 
na  kterou se chystá městský ob-
vod Ostrava-Jih. Do roku 2020 by 
chtěl rekonstruovat ulici Alejni-
kovu, Chrjukinovu, Dr. Lukášové 
a  Mjr.  Nováka. Do  oprav komu-
nikací by chtěl městský obvod in-
vestovat kolem 50 milionů korun. 

V případě Alejnikovy ulice půjde 
o opravu komunikace v délce 260 

metrů a vybudování chodníků a 12 
parkovacích míst, 14 parkovacích 
stání vznikne také při rekonstruk-
ci 206 metrů Chrjukinovy ulice. 
V  případě ulice Mjr.  Nováka se 
počítá s  kompletní rekonstrukcí 
komunikace od  zastávky MHD 
Hrabůvka, Kostel k  objektu 
na p. p. č. 1303.

V  září by měla být zahájena 
také rekonstrukce chodníku 
na Jubilejní ulici za téměř 2 mili-
ony korun, ještě letos na podzim 
začne také budování chodníku 
na  Gerasimovově ulici za  zhruba 
800 tisíc korun. V  plánu je také 
chodník spojující ulici Krasnoar-
mějců a  ZŠ Kosmonautů, přijít 
na řadu by měl v roce 2019 nebo 
2020.  (sed)

Pítka v Bělském lese budou už na jaře 
U  dětského hřiště i  grilovací-

ho altánu nás na  jaře bude čekat 
osvěžující překvapení. Společnost 
Ostravské městské lesy a  zeleň ak-
tivně podpořila námět radnice zřídit 
v  Bělském lese pítka. V  současné 
době tak probíhá příprava projek-
tové dokumentace, kterou přislíbila 
zpracovat společnost OVAK. „Pítka 
by měla být umístěna u grilovacího 

altánu a v blízkosti dětského hřiště. 
Velice oceňuji vstřícnost společnos-
tí Ostravské městské lesy i  OVAK, 
které se pustily do  jejich realizace. 
Věřím, že uvedená dvě pítka začnou 
sloužit návštěvníkům Bělského lesa 
už jaře,“ uvedl starosta Martin Bed-
nář s tím, že obvod hledá i další mís-
ta v  obvodu, kde by mohli mít lidé 
pítka k dispozici.  (gg)

Opravy chodníků na Jihu pokračují
 �Další stovky metrů opravených chodníků přibyly letos 

v našem městském obvodu. Radnice na jejich opravy v roce 

2018 vyčlenila cca 47 milionů korun.

„Hotova je první část souvislých 
oprav chodníků ve  Výškovicích 
za  více než 11,5 milionu korun, 
které byly realizovány v  celkem 
pěti etapách. Chodníky byly opra-
veny např. v  lokalitě ul. Šeříkova, 
Na Výspě, Lumírova, Proskovická 
či oblasti kolem bývalého obchod-
ního centra Odra,“ uvedl vedoucí 
dopravy a  komunálních služeb 
Daniel Jeřábek.

Souvislé opravy chodníků za 
téměř 10 milionů korun nyní pro-
bíhají v Hrabůvce, a to na ulici Tla-
pákova a Alberta Kučery. 

A  na  kterých dalších ulicích bu-
dou chodníky opraveny? Radnice 
chystá v nejbližší době opravy chod-
níků např. na ul. Edisonova, Petruš-
kova, Provaznická či Jubilejní. 

Kromě těchto větších plánova-
ných akcí provádí odbor dopravy 
a  komunálních služeb průběžně 
také lokální opravy s cílem zajistit 
bezpečnost pro pěší či odstranit 
vzniklé havarijní stavy. 

„Při plánování opravách chodní-
ků se snažíme postupovat v soula-
du s pasportizací chodníků, kterou 
jsme pro tyto účely zpracovali. Ob-
last řádné péče o  komunikace pro 
pěší byla v  minulosti hodně zane-
dbávána a všechny chodníky uvést 
do  bezvadného stavu najednou 
prostě nelze. Na opravy komunika-
cí však každoročně vynakládáme 
desítky milionů korun a  výsledky 
už jsou patrné ve  všech částech 
obvodu,“ vysvětlil místostarosta 
František Staněk.  (sed)

FOTO / JIŘÍ URBAN
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VOLBY 

Lidé budou volit do dvou zastupitelstev a Senátu
 � Za měsíc půjdou obyvatelé Jihu k volbám. Vybírat budou 

nejen kandidáty do Zastupitelstva městského obvodu Os-

trava-Jih, ale také do Zastupitelstva města Ostravy a zvolí 

i nového senátora za Ostravu-Jih, Proskovice a Polanku nad 

Odrou (senátní obvod č. 71).

Kdy se bude volit
V  pátek 5. října 2018 budou 

volební místnosti otevřeny v době 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobo-
tu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 
hodin. V případě, že žádný z kan-
didátů do  Senátu Parlamentu 
České republiky nezíská více než 
50 procent platných odevzdaných 
hlasů, bude se o  týden později - 
12. a  13. října 2018 konat druhé 
kolo senátních voleb.

Jestliže před druhým kolem 
voleb ve  volebním obvodu se 
kandidát své kandidatury vzdá, 
pozbude práva být volen nebo ze-
mře, postupuje do  druhého kola 
voleb kandidát, který se v prvním 
kole voleb v  konečném pořadí 
umístil na  třetím místě; v  tako-
vém případě se druhé kolo voleb 

koná až třináctý den po ukončení 
hlasování v prvním kole.

Kdo může volit
Při hlasování ve volbách do Za-

stupitelstva města Ostravy a  Za-
stupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih musí mít volič 18 let, 
trvalé bydliště v  městském obvo-
du Ostrava-Jih a  musí ve  volební 
místnosti prokázat svou totožnost 
buď občanským průkazem, nebo 
cestovním pasem České republiky. 

Volit mohou také cizinci – ob-
čané jiného státu Evropské unie, 
kteří musí volební komisi před-
ložit průkaz o  povolení k  pobytu 
v Ostravě-Jihu. Kromě toho musí 
být na  Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih zapsáni v  dodatku 
stálého seznamu voličů.

Na rozdíl od jiných voleb nelze 
do  zastupitelstev města a  měst-
ského obvodu hlasovat na  vo-
ličský průkaz v  jiné obci, ale jen 
tam, kde mají lidé trvalý pobyt! 

Voličem ve volbách do Senátu je 
státní občan České republiky, kte-
rý alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let. Ve druhém 
kole může volit i občan ČR, který 
alespoň druhý den konání 2. kola 
voleb dosáhl nejméně 18 let.

Kolik bude hlasovacích lístků
Voliči na Jihu dostanou do poš-

tovních schránek troje hlasovací 
lístky. Do  zastupitelstva Jihu 
a  Ostravy to budou velké listy 
šedé barvy, které budou potiště-
ny z obou stran. Třetí, menší žluté 
hlasovací lístky budou určeny pro 
volbu senátora. Pokud vám lístky 
z  nějakého důvodu do  schránek 
nedorazí, můžete si je vyžádat 
přede dnem voleb u Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih, odbo-
ru správních činností nebo si je 
vyžádat ve dny voleb přímo ve vo-
lební místnosti.

Koho budeme volit
Pětačtyřicet členů Zastupitel-

stva městského obvodu Ostrava-
-Jih budou lidé vybírat ze 13 za-
registrovaných volebních stran, 55 
členů Zastupitelstva města Ostra-
vy pak z  15 volebních stran. Svůj 
hlas mohou voliči dát také jedno-
mu z 9 kandidátů na post senátora.

Vstup do volební místnosti
Ve  volební místnosti obdrží volič 

dvě úřední obálky, šedou a  žlutou. 
Pokud si s sebou nedonesl dva hlaso-
vací lístky, které dostal do domovní 
schránky – jeden pro volby do  Za-
stupitelstva města Ostravy a  jeden 
do  Zastupitelstva městského obvo-
du Ostrava-Jih, dostane je od členů 
volební komise. Žlutých hlasovacích 
lístků kandidátů do  Senátů bude 9 
– pokud volič hlasovací lístky nedo-
stal do  poštovní schránky, může si 
je také vyžádat ve volební místnosti. 

S  lístky a  úředními obálkami 
musí volič vstoupit do  prostoru 
určeného k  úpravě hlasovacích 
lístků, jinak mu nebude hlasování 
umožněno. 
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LOSOVÁNÍ VOLEBNÍCH ČÍSEL politických stran kandidujících do Zastupi-
telstva městského obvodu Ostrava-Jih.  FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ
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VOLBY

HLASOVÁNÍ DO 
ZASTUPITELSTVA 
OBVODU A MĚSTA

V  prostoru určeném pro úpra-
vu hlasovacích lístků volič může 
hlasovací lístky upravit jedním 
z uvedených způsobů:

1.    Volič může označit křížkem 
ve čtverečku v záhlaví sloupce 
před názvem volební strany 
pouze jednu volební stranu.

  Tím dá hlas všem kandidá-
tům této volební strany v  po-
řadí podle hlasovacího lístku 
v počtu, kolik činí počet členů 
zastupitelstva města nebo 
městského obvodu, který má 
být volen. 

2.   Volič může označit v rámeč-
cích před jmény kandidátů 
křížkem ty kandidáty, pro 
které hlasuje, a to z kteréko-
li volební strany. 

  Nejvýše však může zakřížko-
vat tolik kandidátů, kolik čle-
nů zastupitelstva města (55) 
nebo městského obvodu (45) 
má být zvoleno. Počet členů 
zastupitelstva, který má být 
ve  městě nebo městském ob-
vodu zvolen, je uveden v  zá-
hlaví hlasovacího lístku. 

3.   Volič může zkombinovat 
předchozí dva způsoby.

  Volič může označit křížkem 
jednu volební stranu a  dále 
může zakřížkovat další kan-
didáty z  jiných stran, a  to 
v  libovolných samostatných 
sloupcích, ve  kterých jsou 
uvedeni kandidáti ostatních 
volebních stran.

  V  tomto případě je dán hlas 
jednotlivě označeným kan-
didátům. Z  označené volební 
strany je dán hlas podle pořa-
dí na hlasovacím lístku pouze 
tolika kandidátům, kolik zbý-
vá do  počtu volených členů 
zastupitelstva města nebo 
městského obvodu.

Příklad volby 3. způsobem: 
Na volebním lístku do Zastupitel-
stva městského obvodu Ostrava-
-Jih volič označí křížkem jednu 
volební stranu se 45 kandidáty 
a  z  jiných stran označí křížkem 
5 dalších kandidátů. Hlas voliče 
tedy dostane pouze 40 kandi-
dátů z  označené volební strany, 
a  to podle pořadí na  kandidátce, 
a dalších 5 kandidátů z jiných vo-
lebních stran. 

POZOR! Pokud volič zakřížku-
je volební stranu a zároveň označí 
některé kandidáty z  této strany, 
k těmto hlasům uděleným jednot-
livým kandidátům se nepřihlíží.

Kdy je hlas neplatný:
1.  Neplatný je hlasovací lístek, 

který není na  předepsaném 
tiskopise.

2.  Na  hlasovacím lístku není 
žádný křížek - ani u kandidá-
ta, ani u volební strany.

3.  Na hlasovacím lístku je ozna-
čeno více volebních stran.

4.  Na hlasovacím lístku je ozna-
čeno více jednotlivých kan-
didátů, než je počet volených 
členů zastupitelstva.

5.  Hlasovací lístek není vložen 
do úřední obálky.

6. Hlasovací lístek je přetržený.
7.  V úřední obálce jsou dva hla-

sovací lístky do téhož zastupi-
telstva.

8.  V  úřední obálce není žádný 
hlasovací lístek.

HLASOVÁNÍ
DO SENÁTU

Zásady hlasování

Při hlasování ve volbách do Se-
nátu Parlamentu České republiky 
ve  volebním obvodu č. 71, který 
zahrnuje Ostravu-Jih, Proskovi-
ce a Polanku nad Odrou, má volič 
povinnost prokázat svou totož-
nost a státní občanství České re-
publiky, a to platným občanským 

průkazem, cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním 
průkazem. 

Voliči pro volby do  Senátu Parla-
mentu České republiky, který nebude 
moci volit ve volebním okrsku, v  je-
hož stálém seznamu je zapsán, vydá 
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
na  jeho žádost voličský průkaz. Žá-
dost lze ode dne vyhlášení voleb až do 
3. října 2018 do  16.00 hodin po-
dat osobně na  ohlašovně Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih, 
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, 
nebo nejpozději do  28. září 2018 
zaslat v  listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem vo-
liče, popř. v  elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky. 
Hlasovat na voličský průkaz vydaný 
Úřadem městského obvodu Ostra-
va-Jih může volič pouze ve volebním 
okrsku spadajícím do volebního ob-
vodu č. 71, tedy v  městských obvo-
dech Ostrava-Jih, Proskovice nebo 
Polanka nad Odrou.

Hlasovacích lístků žluté barvy 
bude 9. Vybraný hlasovací lístek 
se nijak neupravuje a  do  úřední 
žluté obálky volič vloží jen jeden 
hlasovací lístek kandidáta. Úřed-
ní obálku pak před okrskovou 
volební komisí vhodí do  volební 
schránky.

Kdy je hlas neplatný:
1.  Hlasovací lístek není na  pře-

depsaném tiskopise. 
2.  Hlasovací lístek není vložen 

do úřední obálky.
3. Hlasovací lístek je přetržený.
4.  V  úřední obálce není žádný 

hlasovací lístek.
5.  Hlasovací lístek je vložen 

do nesprávné úřední obálky.
6.  V úřední obálce je více hlaso-

vacích lístků.

Každý hlasuje osobně
Každý volič hlasuje osobně, 

zastoupení není přípustné. S  vo-
ličem, který nemůže sám upravit 

hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen jiný 
volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise a  hlasovací lístek 
za  něho upravit a  vložit do  úřední 
obálky a popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky. 

HLASOVÁNÍ DO 
PŘENOSNÉ VOLEBNÍ 
SCHRÁNKY

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, důvodů 
Úřad městského obvodu Ostrava-
-Jih a ve dnech voleb okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak pou-
ze v  územním obvodu stálého 
volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. 
V  takovém případě vyšle okrsková 
volební komise k voliči dva své čle-
ny s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a  hlasovacími líst-
ky. Při hlasování postupují členové 
okrskové volební komise tak, aby 
byla zachována tajnost hlasování. 

DRUHÉ KOLO VOLEB 
DO SENÁTU

V případě konání druhého kola 
voleb do Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky obdrží voliči hlaso-
vací lístky ve  volební místnosti 
ve  dnech voleb, a  nikoliv do  do-
movních schránek. (red)

K volbám potřebujete:

2 úřední obálky (šedá + žlutá) – 
dostanete je ve volební místnosti

2 šedé hlasovací lístky (zastu-
pitelstvo městského obvodu + 
zastupitelstvo města) – dostanete 
je do domovních schránek nebo 
na vyžádání ve volební místnosti

9 žlutých hlasovacích lístků 
(Senát) - dostanete je do domov-
ních schránek nebo na vyžádání 
ve volební místnosti

V případě druhého kola voleb 
do Senátu obdržíte dva hlasova-
cí lístky a úřední obálku přímo 
ve volební místnosti!

Koho volíte:
45 členů Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih

55 členů Zastupitelstva města 
Ostravy

1 senátora

Kdy volíte
v pátek 5. října 2018
14.00–22.00

v sobotu 6. října 2018
8.00–14.00

Případné druhé kolo voleb do Sená-
tu - 12. a 13. října 2018.

Informaci o umístění volební míst-
nosti si můžete ověřit na webo-
vých stránkách Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih v sekci Volby 
pod odkazem „Kam mám jít volit 
(vyhledávání volebních místností 
podle bydliště)“.

ILUSTRAČNÍ FOTO / ARCHIV
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Během vedra se kropicí vozy nezastavily
 �Až desetkrát denně musely v horkých srpnových dnech vyjíždět kropicí vozy Technických služeb Ostrava-Jih. Ochlazo-

valy rozpálené dlažby před poliklinikou v Hrabůvce, Železňákem nebo na náměstí SNP v Zábřehu.

„Kromě toho zaměstnanci Tech-
nických služeb Ostrava-Jih v  par-
ných dnech zalévali květinovou 
výzdobu na různých místech obvo-
du. O tom, že květiny příliš netrpěly, 
svědčí i dobrý stav téměř devíti tisíc 
rostlin na kruhovém objezdu v Hra-
bůvce, který jsme vysadili na konci 
června,“ uvedl místostarosta naše-
ho obvodu František Staněk.

Také fontány potřebovaly vodu

Technické služby také musely 
dvakrát týdně doplňovat vodu 
do  fontán, v  horkých dnech se 
z nich vypaří až 40 procent vody 
denně. Může za  to nejen horko, 
ale také úniky vody, protože ně-
které fontány jsou už starší a v ne-
příliš dobrém stavu.

Největší starosti mají Technic-
ké služby Ostrava-Jih s  fontánou 
u  Luny, kde nefungují dvě laguny. 
„Jsou tam velké úniky vody, takže je 
fontána odstavena a zjišťujeme příči-
nu, proč se tomu tak děje,“ uvedl Ja-
romír Teichert z Technických služeb.

Kromě toho voda ve fontánách 
láká k  osvěžení především děti, 
které ale do  nich házejí nejrůz-

nější předměty, jako kamínky, 
větvičky, plastové láhve, některé 
dokonce se v  kašnách koupa-
jí. Technické služby pak mají se 
servisem fontán větší práci.

„Chtěl bych apelovat na rodiče, 
aby na své děti dohlédli a vysvět-
lili jim, proč předměty do  kašen 
neházet,“ vyzval místostarosta 
Staněk.  (sed)

Zavedením DNS ušetřil obvod za 4 měsíce 5 milionů korun
 �Městský obvod Ostrava-Jih prostřednictvím oddělení 

veřejných zakázek úřadu městského obvodu vyhlásil v roce 

2017 celkem 222 veřejných zakázek v souhrnné hodnotě 

333 014 255,80 korun bez DPH. To je téměř o 17 % více než 

v předchozím roce. 

Takového výsledku přitom do-
sáhlo oddělení jen ve 4 lidech. 

Výrazný nárůst počtu veřej-
ných zakázek v  Ostravě-Jihu je 
z části zapříčiněn zavedením tzv. 
dynamického nákupního sys-
tému pro opravy volných bytů 
ve  správě městského obvodu 
(DNS), který zaznamenal nebý-
valý úspěch nejen u  dodavatelů, 
pro svou administrativní nená-
ročnost, ale zejména ve  vazbě 
na  fi nanční prostředky určené 
k opravám bytového fondu. Vždyť 

jen za první čtyři měsíce provozu 
DNS ušetřil 5  245  290 korun 
bez DPH. Celková roční úspora 
vzešlá z  veřejných zadávacích 
řízení, jež je počítána jako rozdíl 
mezi předpokládanou hodnotou 
všech zadaných veřejných zaká-
zek a  smluvní cenou díla, služby 
či dodávky, činí téměř 62 milionů 
korun. 

Používáme nejmodernější metody
Výběr dodavatelů probíhá 

za  použití těch nejmodernějších 

metod. Uskutečněna byla prv-
ní předběžná tržní konzultace 
za osobní účasti desítky potenciál-
ních dodavatelů o  rekonstrukci 
podchodu pod ulicí Horní z  řad 
projektantů i  stavebních fi rem 
a  s  úspěchem bylo odzkouše-
no hodnocení nabídek dvou-
obálkovou metodou. Ta nám 
posloužila k  výběru dodavatele 
na  pronájem vánoční výzdoby 
pro přelom roku 2017/2018, kdy 
důraz byl kladen zejména na hod-
nocení vzhledu. 

Neméně dobrou zkušenost 
přinesla tzv. brazilská veřejná 
zakázka, spočívající ve  stanove-
ní pevné ceny, kdy proměnnou 
hodnotou je množství nabídnuté-
ho plnění, v  našich podmínkách 
např. počet osobních počítačů. 

V červenci loňského roku navíc 
úřad městského obvodu úspěšně 
implementoval elektronický ná-
stroj pro administraci veřejných 
zakázek, který umožnil zavést 
už zmíněný DNS, pořádat elek-
tronické aukce bez prostředníka, 
což přineslo městskému obvodu 
okamžitou úsporu dalších ne-
přímých nákladů na  externí za-
stoupení zadavatele, ale zejména 
přinesl dodavatelům možnost 
podání elektronické nabídky. 
S více jak ročním předstihem tak 
bylo zahájeno přechodové obdo-
bí, které umožnilo dodavatelům 
i zadavateli se důkladně připravit 
na  novou zákonnou povinnost 
kompletní elektronizace veřej-
ných zakázek, jež vejde v  účin-
nost v říjnu letošního roku.  (red)

Srpnové slunce trhalo teplotní rekordy a rušilo akce
Na toto léto budou vzpomínat 

nejen školáci. Horké léto bude 
totiž patřit k  těm nejteplejším 
v  České republice za  poslední 
roky. Nejteplejším dnem byl 23. 
srpen kdy bylo v  pražské Řeži 
naměřeno 36,4 °C. Také v Ostra-
vě-Porubě byl tento den rekord-

ní – rtuť teploměru zde ukázala 
33,8 °C a  překonala údaj z  roku 
2007 - 32,3 °C.

Na  107 stanicích ze 146, které 
měří alespoň 30 let, bylo překoná-
no dosavadní maximum pro 23. 
srpen, na  dalších 3 stanicích byl 
rekord vyrovnán (tj. celkem 75 %).  

Tropické počasí ale udělalo čáru 
přes rozpočet organizátorům akcí 
– kraj totiž kvůli suchu vyhlásil 
zákaz rozdělávání ohňů, a tak byla 
na Jihu zrušena dvě posezení u tá-
boráku, která se měla v  Bělském 
lese konat 10. a 24. srpna. 

Radost měli naopak v  akva-

parku, kde byla každý den 
hlava na  hlavě. Během letoš-
ního července a srpna sem 
zavítalo 62 370 návštěvníků 
(v roce 2017 to bylo 44 632). Nejví-
ce jich přišlo 29. 7. - 3504. Rekord 
z 1. 8. 2017 - 4323 návštěvníků, se 
ale překonat nepodařilo. (sed)

ZAMĚSTNANCI Technických služeb Ostrava-Jih nejen zalévali výsadby na kruhovém objezdu v Hrabůvce, ale také doplňovali vodu do fontán.  FOTO / ARCHIV
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Přednášky o historii obvodu budou pokračovat
 � I v podzimním čase se obyvatelé našeho obvodu mohou 

těšit na přednášky o minulosti jižní části Ostravy. 

Nabídka bude tentokrát obsa-
hovat témata z  druhé poloviny 
19. století, dozvíte se také infor-
mace o  průběhu 1. světové vál-
ky a  vyhlášení Československa 
v  našem obvodu. Listopadová 
přednáška bude zaměřena na mo-
dernější dějiny, a  to na  výstavbu 
panelových sídlišť. 

Počty míst na  přednáškách 
jsou omezeny, proto je nutné si 
místa zarezervovat na  tel. číslo 
605  292  238 nebo na  e-mailové 
adrese petr.prendik@ovajih.cz

Okruhy a termíny přednášek:
Pamětní kniha Zábřehu nad 

Odrou 1870–1883 – 26. září 
od 17 hodin v kostele Navštívení 
Panny Marie ve starém Zábřehu.

Kronikář městského obvodu 
Petr Přendík představí kritické 
vydání nejstarší dochované pa-
mětní knihy z  území současného 
obvodu. Kroniku zapisoval v  le-

tech 1870–1883 Josef Bilčík, první 
zábřežský farář. Zápisy obsahují 
popis obce, počty obyvatel, de-
tailně vykreslují mezilidské spory, 
duchovní správce od  roku 1787, 
zachycují tragické události, pa-
mátky, vybavení a  minulost kos-
tela a fary, nechybí ani poznámky 
o dění ve světě. Přepsaná kniha je 
doplněna o více než 170 kritických 
poznámek a několik překladů do-
bových listin. Účastníci přednáš-
ky získají výtisk kroniky zdarma. 
Přednáška bude zpestřena hrou 
na  varhany Janem Strakošem 
a ukázkou dobových snímků.

1. světová válka a vyhlášení re-
publiky – 25. října od  17.30 ho-
din v sále zastupitelstva radnice 
městského obvodu Ostrava-Jih.

Jak dolehla na obyvatele Výško-
vic, Hrabůvky a Zábřehu nad Od-
rou 1. světová válka a jak se tehdy 
lidé dozvěděli o vyhlášení nové re-
publiky, zjistíte na přednášce Pet-

ra Přendíka, který připomene také 
naše legionáře, válečné útrapy, za-
jatecký tábor, rekvizice zvonů či 
poválečné změny, ke kterým došlo 
v  souvislosti s  vyhlášením ČSR. 
Přednáška bude doplněna projek-
cí dobových snímků a archiválií.

Věžové domy na Jihu – vývoj, 
typy, zajímavosti – 29. listopadu 
od 17.30 hodin v sále zastupitel-
stva radnice městského obvodu 
Ostrava-Jih.

V  našem obvodě je rozeseto 
mnoho výškových panelových 
domů – tzv. věžáků. Na přednáš-
ce budou přiblíženy všechny typy 
těchto domů, dozvíte se zajíma-
vosti o jednotlivých konstrukcích 
a zhlédnete historické i současné 
fotografi e věžových domů, které 
stojí na  území našeho obvodu. 
Přednáškou vás provede přední 
odborník na  panelové domy Ma-
rian Lipták.  (pp)

ZÁBŘEŽSKÝ KOSTEL a zámek na přelomu 19. a 20. století.  FOTO / ARCHIV

Na letním kinu bylo „narváno“

Do výukového centra v Bělském 
lese zavítaly na konci srpna stovky 
lidí. Kulturní zařízení Ostrava-Jih 
ve  spolupráci v  městským obvo-
dem zde pořádalo letní promítá-
ní pod širým nebem. A  protože 
počasí vyšlo a  promítala se česká 

komedie Bezva ženská na  krku 
s  Ondřejem Vetchým a  Petrou 
Hřebíčkovou, v  areálu bylo plno. 
Českou komedii doplnil v srpnu a  
září ještě rodinný fi lm Tajný život 
mazlíčků a  Tátova volha režiséra 
Jiřího Vejdělka.  (sed)

Přípravy na Miss Babča fi nišují
 �Miss Babča, kterou pořádá DK Akord ve spolupráci s obvo-

dem Ostrava-Jih pro seniorky z celé Ostravy, proběhne letos 

20. září a příprava akce je v plném proudu. V porotě IV. ročníku 

této soutěže mimo jiné usedne také MUDr. Radim Uzel. 

Jelikož úroveň jednotlivých roč-
níků stálé stoupá, neponechávají 
hlavní organizátoři n ic  náhodě. 
S kandidátkami již proběhly první 
konzultační rozhovory, první mě-
ření (neboť na závěr se dámy před-
staví ve  společenských šatech). 
Veliký důraz je kladen na přípravu 
jejich volné disciplíny – v ní před-
staví publiku to, co jim jde nejlépe. 

Obdivuhodná vitalita a  radost 
ze života srší ze všech letošních 
kandidátek. Všechny ještě čeká 
společná příprava přímo na jevišti, 
zkoušky šatů, nácvik svých vystou-
pení a také trénování choreografi e 
společných nástupů 
a  odchodů. Dámy si 
osvojí i práci s mikro-
fonem a  zvyknou si 
na záři refl ektorů, aby 
ve fi nále 20. září od 15 
hodin v  Akordu ze 
sebe vydaly to nejlep-
ší. Sobě i divákům pro 
radost. 

„Zatím jsme tak 
v  polovině přípra-
vy,“ svěřuje se Zdeněk Kačor 
za Akord. „Spousta práce je před 
námi, všechno doladit technic-
ky i  programově, ale to hlavní 

je, abychom pro dámy připravili 
takové zázemí, aby se cítily uvol-

něně a  bavilo je to. 
Osobně si cením jejich 
odvahy, že do  toho 
jdou, až mě nako-
nec vždycky mrzí, že 
Miss Babča může být 
jenom jedna z  nich.“ 
Vítězce pomyslnou 
štafetu slávy v  podo-
bě  korunky osobně 
předá loňská miss 
Babča. O  tom bude 

rozhodovat porota, ale přítomní 
diváci mohou určit, která z 9 při-
hlášených „Babči“ si odnese titul 
Miss sympatie Babča 2018.  (dka)

FOTO / ARCHIV

Jih se bude opět čistit. Připojíte se?
Miliony lidí ve  150 zemích se 

15. září zapojí do  Celosvětového 
úklidového dne - k řešení globál-
ního problému s  odpady přispějí 
tím, že uklidí silnice, parky, plá-
že, lesy, řeky. Připojí se také dob-
rovolníci na Jihu.

Bělský les se bude čistit od od-
padků 29. září. „Všichni, komu 
není vzhled našeho obvodu lho-
stejný, mají sraz na  paloučku 
u  Dakoty na  Plzeňské ulici v  10 
hodin a  čistit se bude úsek až 
ke  kapli Panny Marie Lourdské. 
Předpokládaný konec je v 15 ho-

din. Doufám, že se zapojí hodně 
lidí a že v tomhle budeme pokra-
čovat každý rok. Je fajn něco dob-
rého udělat pro naši Zemi,“ zvou 
organizátoři.  (sed)

FOTO / JIŘÍ URBAN
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SENÁTNÍ VOLBY

Omladit senát! Žiji v Ostravě /nikoliv jinde/- 
jsem 43letý zkušený obchodník a  ovládám ak-
tivně cizí jazyky. Budu prosazovat bezpečnost 
na  ulicích a  ukončím kšeftování majitelů uby-
toven s  příspěvky. Jsem proti znovuzavedení 
zdravotních poplatků. Nechci žádné nekvalitní 
potraviny -nejsme přece druhořadí občané EU. 
STOP jakýmkoli kvótám na uprchlíky. Podpo-
řím výstavbu bytů obcemi a zasadím se o MHD 
zdarma a o zrušení poplatků za odpad.

Celý život žiji v Ostravě. Jsem velký patriot 
tohoto regionu. Zažil jsem velké přeměny na-
šeho města a věřím v jeho silnou budoucnost. 
Vím, že mnoho věcí jde udělat líp, a chtěl bych 
k tomu přispět, udělat něco, co přesahuje roz-
měry mého podnikání a  regionu, ve  kterém 
žiji, to vrátit dobrým odkazem naší turbulent-
ní generaci. Proto jsem se rozhodl přijmout 
tuto výzvu a  chci být vaším dobrým senáto-
rem, za sladší život v Ostravě.

Už před deseti lety jsem varoval před is-
lamizací Evropy cestou nekontrolované mi-
grace. To, co jsem říkal, dnes říkají všichni. 
Média však dál šíří propagandu. Politici pod-
lézají Bruselu, pro naše lidi mají jenom sliby. 
Dokud nebude politika znovu sloužit lidem, 
nečeká naši zemi nic dobrého.

Problémy naší země nevyřešíme, dokud je 
nenazveme pravými jmény. V tom a v boji za 
práva obyčejných lidí vidím svou úlohu.

Narodila jsem se v  Ostravě, ale prvních 
15 let života jsem prožila v  Sarajevu. Kvůli 
válce jsme museli s rodinou zachraňovat holé 
životy. Tehdy jsem pochopila, že nemá smysl 
trápit se ztrátou věcí – nenahraditelná je jen 
ztráta blízkých nebo zdraví. V současné době 
vedu Popáleninové centrum FNO. Zachráně-
né zdraví a životy stovek pacientů dávají mé 
práci hluboký smysl. Jsem šťastně vdaná mat-
ka dvou malých dětí – Amálky a Svatíka.

Ostraváci budou v Praze  slyšet. Vypracoval 
jsem program, jehož cílem je zlepšení života 
všech Ostraváků. Nejdůležitějšími oblastmi 
tohoto programu jsou životní prostředí, ob-
last bydlení a  také exekuce. Konkrétní pro-
gramové body a podrobnosti k nim si můžete 
přečíst na  webu www.paroubek.cz Můžete 
mne také kontaktovat e-mailem, nebo mne 
v průběhu září dozajista potkáte v ulicích Os-
travy. Budu se těšit na setkání s Vámi.

Nejsem zvyklý moc mluvit, spíše něco dělat. 
Pracuji jako manažer obchodů HUDY sport 
Ostrava a  Poruba. Kromě horolezectví mám 
rád také lyžování, divokou vodu, umění a  ar-
chitekturu. Senátorem za hnutí Ostravak jsem 
se stal v roce 2012. I v politice se dá pracovat 
slušně, s pokorou, bez arogance a řídit se sel-
ským rozumem. Myslím, že k tomu není třeba 
žádná ideologie ani stranický sekretariát. 

Přináším návrh zadání nové české ústavy 
určený pro dvouletou celonárodní diskusi, 
tak, aby poté mohla být ústava po všech těch 
úpravách, které voliči za dva roky učiní, refe-
rendem přijata. Budou tím vyřešeny všechny 
základní problémy, se kterými se dnes český 
stát denně střetává. Dneska je to pro ty novo-
dobé paloně – naprosto nepřijatelné – nikdy 
Vám to nedovolí, pokud nebudou vystřídáni 
opravdovými demokraty.

Vzdělání je loď, kterou žádná bouře nepoto-
pí. Aby to, co se dnes naučíme, neztratilo zítra 
hodnotu. Aby školy podporovaly naše schop-
nosti, sebevědomí a zodpovědnost. 

Aby z Ostravy naše děti neutíkaly. Vím, jak 
na  to. Ostrava jako moderní, zdravý a  bez-
pečný přístav. Budu prosazovat zákony, které 
tomu napomohou. Každý potřebuje respekt. 
Chci být zprostředkovatelem mezi občany 
a úřady.

Více informací: https://martindosenatu.cz.

Jsem dcera řeckých imigrantů. Byla jsem 
vychována v  hluboké úctě k  českému státu. 
Moji předkové žili 400 let pod nadvládou os-
manské říše a  to samé nyní zavádí EU. Zá-
kladem pro smysluplný život je mír, bezpečí, 
podpora rodiny, kvalitní zdravotnictví a škol-
ství, soběstačnost ve  zdravých potravinách 
a energiích a spravedlnost pro všechny slušné 
lidi. Proto kandiduji za SPD. Prosím, pomoz-
te mi ve volbách tyto hodnoty bránit. Děkuji. 

René Číp, Ing.

KSČM

Ivo Gondek, Ing.

ANO 2011

Martin Konvička, 

doc. Mgr. Ph.D.

NEZÁVISLÍ

Zdenka 

Němečková 

Crkvenjaš, MUDr.

Nezávislý kandidát

Jiří 

Paroubek, Ing.

Nezávislý kandidát

Leopold 

Sulovský, Ing.

Ostravak

Radoslav 

Štědroň, Ing.

Strana státu přímé 

demokracie – 

Strana práce

Martin 

Tomášek, Mgr. Ph.D. 

Česká pirátská 

strana

Pynelopi Valsami-

sová, Ing. Mgr.

Svoboda a přímá 

demokracie – Tomio 

Okamura (SPD)

Představujeme kandidáty do senátních voleb
Všichni kandidáti dostali stejný prostor a bylo jen na jejich uvážení, čím ho zaplní. Redakce příspěvky kandidátů nijak neupravovala. Kandidáti jsou seřazeni podle abecedy.
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ŠKOLY

Mateřská škola Paprsek zasadí pamětní lípu
 �Mateřská škola Paprsek se v září připojí k oslavám výročí 

100 let od vzniku Československé republiky. A bude to 

netradiční.

„Rádi bychom nejen v nejmlad-
ší generaci probudili národní cí-
tění, sounáležitost a vlastenectví. 
V  dnešní uspěchané době není 
moc příležitostí si uvědomovat 
a  prožívat sváteční chvíle. A  tak 
si rádi společně zasadíme náš ná-
rodní strom - lípu, zazpíváme si 
českou národní hymnu, kde nás 
ve  zpěvu podpoří členové klubu 
seniorů našeho obvodu, ozdobí-
me nový strom českou národní 
vlajkou. Tu si děti vyrobí ve svých 
mateřských školách a  přine-
sou s  sebou. Máme přichystáno 

i  drobné překvapení pro širokou 
veřejnost. Věříme totiž, že se také 
připojí občané našeho obvodu 
a všichni si tak užijeme společnou 
slavnostní chvíli a  vyjádříme tak 
svůj postoj k  našemu národu,“ 
uvedla ředitelka MŠ Natalie Kaš-
tovská. Nad touto akcí převzal 
záštitu radní Adam Rykala a mís-
tostarostka obvodu Věra Válková. 

Novou lípu školka vysadí 
21. září v  10.30 hodin nedaleko 
křížení cyklostezky na  Cholevo-
vě ulici a ulice Horní v Hrabůvce. 
Všichni jsou srdečně zváni.  (nk) MATEŘSKÁ ŠKOLA Paprsek.  FOTO / ARCHIV MŠ

 Sami sobě průvodcem
Koncem června studenti 1. roč-

níku oboru Služby CR absolvovali 
odbornou exkurzi v  Olomouci, 
jež byla především zaměřena 
na  turistické cíle městské památ-
kové rezervace. Mapovali trasu 
a  seznamovali se např. s  unikát-
ním systémem opevnění,  kated-
rálou sv. Václava, arcibiskupským 
palácem, olomouckou arcidiecézí, 

Vzdělanostním centrem UP, Bo-
tanickou zahradou UP,  Muzeem 
moderního umění, Horním a Dol-
ním náměstím, pivními lázněmi, 
tvarůžkářskou cukrárnou. Ne-
chyběla ani prohlídka obchodního 
centra Šantovka a  Výstaviště Fló-
ra. Během exkurze se přepravovali 
místní MHD a ve volných chvílích 
ochutnali i tradiční speciality.  (red)

Na ZŠ Kosmonautů 13 to žilo tancem

Ve  středu 16. května se naše 
škola pohupovala v  rytmu jazz 
dance. Sto žáků prvního a  dru-
hého stupně přijalo výzvu pořadu 
Rytmix „Vstávat a  tančit“ a  před 
kamerami České televize spo-
lečně tancovalo nacvičenou cho-

reografi i. Tanečním parketem se 
stalo školní hřiště, tělocvična 
i některé třídy. Všichni si natáčecí 
den maximálně užili a  29. červ-
na se na  programu Déčko mohli 
podívat, jak jim to v televizi sluší.
 Pavel Olšovský, ředitel školy

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Jarní koncert žáků na ZŠ Krestova
 � Tóny jara. Hudba. Dětský zpěv. Autorské čtení. To vše se 

snoubilo v jedinečném jarním koncertu pořádaném každo-

ročně hudebními složkami v rámci ZŠ Krestova. 

Letošní závěrečné vystoupení 
žáků naší školy připadlo na 8. červ-
na, kdy se od  čtyř hodin otevřely 
dveře K-Tria pro všechny milovní-
ky hudebního umění. Program jar-
ního koncertu se tematicky dotýkal 
nejen blížícího se léta, ale i  tradič-
ních motivů lásky nacházejících 
se převážně v lidových písních, aby 
tak vytvořil příjemnou atmosféru 
po celý čas vystoupení. 

Představovaný repertoár odrá-
žel širokou škálu hudebních stylů 
písní české i  světové produkce. 
Diváci mohli zaslechnout skladby 
spadající do  afrického spirituálu, 
amerického popu, jihoamerické 
lidové tvorby či v  neposlední řadě 
i  do  české moderní i  lidové tvor-

by. O  pěvecké představení se 
postaraly žákovské sbory DPS Ko-
ťata, DPS Čtyřlístek, DPS Mendíci 
a  DPS Čamlíci ze ZŠ Zlín-Male-
novice a  vítězové pěveckých sou-
těží Písnička 2018 či Poptalent. 
Instrumentální část koncertu pat-
řila fl étnovému souboru žáků 6.–9. 
tříd a  rovněž fl étnovému souboru 
Notičky, které působí v  rámci ZŠ 
Krestova. Na  koncertu se kromě 
hudebních talentů prezentovali 
žáci se svými literárními počiny 
prostřednictvím autorského čtení. 

Program byl doprovázen mlu-
veným slovem malých moderá-
torů, kteří bez ostychu a s vtipem 
představovali jednotlivé účinkují-
cí.  Monika Eliášová
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V ČEM BYDLÍME

Naše bytové domy: nejstarší věžáky V-OS
 �V tomto díle si ukážeme nejstarší věžové domy na území 

našeho obvodu. Věžový dům typu V-OS byl vyvinut v Ost-

ravě, jedná se tak o vyloženě ostravský typ. 

První dům V-OS byl postaven 
již v  roce 1964, a  to v  Ostravě-
-Porubě. Konstrukce domu čer-
pala ze švédského vzoru, proto se 
těmto věžákům lidově říkalo Švé-
ďáky. Vývoj i technologie byly ale 
ryze československé. 

Měly být i v Hrabůvce
Ostrava-Jih má celkem šest 

kusů věžových domů V-OS, 
všechny se nacházejí v  Zábře-
hu. Tři jsou u křižovatky Zábřeh 
vodárna, kde se svými třinácti 
nadzemními podlažími tvoří výš-
kovou dominantu. Další trojici 
najdeme poblíž Základní a  ma-
teřské školy Kosmonautů. I  tato 
trojice rovněž tvoří výškovou 
dominantu svého okolí. Na  roz-
díl od předchozí trojice mají tyto 
domy lodžie ve  všech místnos-
tech, díky čemuž mají odlišný 
vzhled.

V Hrabůvce byly původně v plá-
nech také věžové domy V-OS. 
Věžáky seskupené po  dvojicích 
měly být v  okolí K-Tria, Venuše 
atd. V   těchto místech byl nako-
nec zvolen jiný typ výškových 
domů. 

Neobvyklá konstrukce
Kdo měl v  60. letech možnost 

zpozorovat stavbu věžových 
domů V-OS, jistě mi dá za pravdu, 
že proces výstavby byl velmi za-
jímavý a  značně odlišný od  zbylé 
panelové výstavby. Stavba zapo-
čala budováním monolitického 
železobetonového jádra, jádra 
čtvercového půdorysu, ve  kterém 
se nachází schodiště, dvě výta-
hové šachty a  společné chodby. 

Jádro bylo vybetonováno až do fi -
nální výšky, a  při stavbě jste tak 
mohli vidět vysoký a úzký hranol. 
Teprve až po  vybetonování jádra 
se kolem něj začal stavět zbytek 
domu – byty. Část s byty je tvořená 
montovaným železobetonovým 
skeletem. Díky skeletové kon-
strukci je v bytech několik nosných 
sloupů a zbytek příček je nenosný. 
V  některých bytech bylo dokonce 
užito dělicí stěny (mezi obývacím 
pokojem a  ložnicí) z  vestavěných 
skříní. Máte-li někdo tuto, dnes již 
vzácnou skříň stále v bytě, ozvěte 
se mi, prosím. Rád bych si ji nafotil 
a prohlédl (i cokoliv jiného původ-
ního v těchto domech).

Střešní terasa
Domy byly vybaveny střešní 

terasou, která sloužila všem oby-
vatelům daného domu. Mimo 

krásnou vyhlídku byla určena 
k  rekreaci – na  terase byla k  dis-
pozici sprcha i komora na opalo-
vací lehátka. Podlaha terasy, jež 
byla střechou posledního pod-
laží, se ukázala jako nevhodná 
a brzy do ní začalo zatékat. Z to-
hoto důvodu byly terasy postupně 
rušeny – místo dlaždiček byly te-
rasy opatřeny běžnou střešní kry-
tinou, po které se nesmí chodit.  

Architektura
Věžové domy V-OS měly ar-

chitekturu velmi povedenou. 
Hranolovitý tvar byl vodorovně 
dělen s  pomocí nekonečných 
oken – mezi okenní křídla byly 
vsazeny skleněné tabule (tzv. 
meziokenní izolační vložky), 
díky kterým okna opticky půso-
bila, jako by byla přes celou délku 
podlaží. Toto neplatilo u  domů 
s  lodžiemi ve všech místnostech, 
kde se hlavním pohledovým prv-
kem staly právě velké lodžie. Věže 
byly dále zpestřeny ustoupeným 

parterem (nástupním podlažím), 
tento efekt byl zejména u  trojice 
na  křižovatce Zábřeh vodárna 
doveden k  dokonalosti. Tamní 
domy mají totiž na  parteru pou-
ze vstupní prostory – ty jsou vý-
razně zapuštěny do  domu, takže 
domy stojí na  odhalených sub-
tilních nosných sloupech. Díky 
tomu působí lehkým dojmem 
a  přesně o  to projektantům šlo. 
Navíc je celé nástupní podlaží 
vyšší než ta běžná, čímž je dojem 
lehkosti ještě umocněn. Kontras-
tem k  tomu je poslední podlaží, 
které je zakončeno terasou – ta 
má na okraji malou stříšku, která 
při pohledu na  dům působí jako 
pergola a dům výškově ukončuje.  

Požární bezpečnost
Největší slabinou věžových 

domů V-OS je požární bezpeč-
nost. Společné prostory obsahují-
cí schodiště a výtahy totiž nemají 
okna. Nemají ani požární odsává-
ní a  jsou velmi stísněné. V  době 
vzniku totiž protipožární normy 
nebyly ještě tak přísné. Zpřísnění 
norem přišlo koncem 60. let, a typ 
V-OS byl proto mírně upraven, 
konkrétně dispozice společných 
prostor. Mladší kusy tak dostaly 
při výstavbě dělicí příčku mezi 
výtahy a schodiště, která byla jen 
slabou útěchou nevyhovujících 
protipožárních opatření. Začalo 
se proto pracovat na  nové gene-
raci – přímému nástupci V-OS, 
který by již protipožární předpisy 
splňoval. Nástupce byl skutečně 
vyvinut a  realizoval se i  v  našem 
obvodě. Můžete se na  něj těšit 
v příštím čísle. 

Rozšířenou verzi nalez-
nete na  webových stránkách
historie.ovajih.cz   

Marian LiptákBETONOVÁNÍ úzkého a vysokého monolitického jádra.  FOTO / ARCHIV AUTORA

DISPOZICE typického podlaží domů u křižovatky Zábřeh-vodárna.  KRESBA 

/ AUTOR

VĚŽOVÉ DOMY V-OS na křižovatce Zábřeh vodárna těsně po dostavbě 
(1967).  FOTO / ARCHIV AUTORA
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HISTORIE

1938: rok otřesů československé demokracie
 � Rok 1938 představuje vrcholnou krizi ve vývoji první re-

publiky, ohrožení nacistickým Německem a vzepětí obran-

ných demokratických sil československého národa. 

Již v březnu 1938 bylo po připo-
jení Rakouska k Německu jasné, 
že se Československo brzy ocitne 
na  programu nacistické agrese, 
i  když prozatím pouze na  diplo-
matické úrovni. V  dubnu 1938 
využila Sudetendeutsche Par-
tei příležitost k  prvnímu útoku 
na  svém sjezdu v  Karlových Va-
rech, když K. H. Frank a K. Hen-
lein přednesli osm karlovarských 
požadavků, v  nichž žádali o  vy-
tvoření německého pohraničního 
pásma. Československá vláda po-
žadavky odmítla, ale později byla 
donucena o  nich jednat. V  Čes-
koslovensku vrcholila kampaň 
na  obranu republiky proti Ně-
mecku dobudováním železobeto-
nových pevnůstek podél hranic. 
Všesokolský slet na  Strahově 
v červenci 1938 znamenal národ-
ní manifestaci heslem: Republiku 
budeme bránit a věrni zůstaneme. 
Německo v  té době již rozpou-
talo novinářskou a  rozhlasovou 
kampaň proti Československu, 
které v září vyhlásilo všeobecnou 
mobilizaci. Situace vyvrcholila 
podepsáním Mnichovské doho-
dy v  noci z  29. na  30. září 1938, 
kterou Československo ztratilo 
velkou část svého pohraničí. Byla 
podepsána zástupci čtyř zemí: 
Nevillem Chamberlainem (Velká 
Británie), Édouardem Daladie-
rem (Francie), Adolfem Hitlerem 
(Německo) a  Benitem Mussoli-
nim (Itálie).

Mnichovská dohoda
Podpisu Mnichovské dohody 

předcházely útoky sudetoněmec-
kých nacionalistů v  českosloven-
ském pohraničí, které byly řízeny 
Hitlerem ve snaze podrýt autoritu 
místních orgánů. Prezident Ed-
vard Beneš brzy pochopil vážnost 
situace a v den schůzky Chamber-
laina s  Hitlerem vyslal ministra 
sociálních věcí Jaromíra Neča-
se za  francouzským premiérem 
Daladierem s  tajnou informací 
o  ochotě československého ve-
dení vzdát se pohraničního úze-
mí výměnou za  zachování míru 
ve střední Evropě. Následně došlo 
ze strany spojenců k  výzvě ČSR, 
aby hrozící ozbrojený konfl ikt 
odvrátila postoupením území 
s více než 50procentním podílem 
německého obyvatelstva třetí říši. 

Vláda tuto výzvu nejprve od-
mítla, ale několik dní poté za-
tlačili velvyslanci Velké Británie 
a  Francie na  Československo 
znovu a  vláda na  ultimativní po-

žadavky přistoupila. Ještě pět dní 
před podpisem dohody Francie 
oznámila, že v případě německé-
ho útoku přijde Československu 
na  pomoc. Tlak Hitlera a  politi-
ka ústupků západoevropských 
mocností však v  noci z  29. na 
30. září 1938 vyústily v  podpis 
Mnichovské dohody, kvůli které 
Československo přišlo o  více než 
30 procent svého území. Zástup-
ci československé strany byli kon-
ferenci přítomni, ale k  jednání 
samotnému nebyli přizváni.  

Mnichovská dohoda stanovi-
la, že Československo musí do 
10. října 1938 postoupit Němec-
ku pohraniční území (Sudety). 
Odstoupení pohraniční oblasti 
Československa nacistickému 
Německu znamenalo radikální 
zásah nejen do  životů desítek ti-
síc rodin. Část české populace 
z pohraničí musela odejít do vni-
trozemí, část sice zůstala, ale ne-
disponovala rovným občanským 
zařazením. Poznamenána byla 
i  dopravní síť první republiky. 
Některé železniční tratě a silnice 
byly přerušeny novou státní hra-
nicí, čímž se cestování a přeprava 
staly výrazně komplikovanější. 
Takto okleštěná republika exis-
tovala pouze 167 dní do vyhlášení 
protektorátu Čechy a Morava.

Ostravsko na konci 30. let, 
mobilizace

Zhoršující se mezinárodní 
situace se dotýkala také Ostra-
vy. Již 1. května 1937 bylo v  celé 
Ostravě provedeno poplacho-
vé cvičení, jež mělo obyvatel-
stvo připravit na  případný nálet 
na město. V Hrabůvce bylo v roce 
1936 vybudováno letiště, na  kte-

rém probíhaly urychlené pilotní 
kurzy budoucích vojenských let-
ců. Ve  zdejší obecné škole u  kos-
tela byla zřízena stanice civilní 
protiletecké ochrany. 

Snad rudá polární záře, kterou 
bylo možno pozorovat 25. ledna 
1938 nad Ostravou, předzna-
menala dějinné události, do  kte-
rých se naše země v  roce 1938 
dostala. Na  Ostravsku proběhlo 
13. dubna 1938 první zatemňova-
cí cvičení. Již 21. května 1938 do-
šlo v  Československu k  částečné 
mobilizaci. Do  konce června se 
ale většina vojáků vrátila domů. 
Opětovně byla vyhlášena částeč-
ná mobilizace 14. září 1938, aby 
23. září byla rozšířena na mobili-
zaci všeobecnou. Ovšem po  po-
depsání Mnichovské dohody se 
vojáci postupně vraceli domů. 

Hranice obsazeného území 
Německem vedla v  Ostravě po-
dél Odry a  Ostravice. Zatímco 
třeba Svinov, Poruba, Třebovice 
či Koblov náležely k  Sudetům, 
Zábřeh, Výškovice a  Hrabůvka 
patřily k  okleštěnému Českoslo-
vensku. Most mezi Novou Vsí 

a  Svinovem se stal mostem hra-
ničním. V  polovině října 1938 
přicházeli do  Hrabůvky a  Zábře-
hu první uprchlíci z  území za-
braných Německem a  Polskem. 
V  listopadu 1938 Policejní ředi-
telství v  Moravské Ostravě re-
gistrovalo přes 9000 uprchlíků, 
do dubna 1939 jejich počet vzros-
tl na více než 24 000.

Chaloupky pod horami, 
co se to stalo s vámi?

Autorem svérázného protest-
songu své doby byl František 
Voborský, který pocházel z  Tá-
borska a  živil se především jako 
karikaturista, spisovatel, pís-
ničkář a  textař. Voborský napsal 
svou nejslavnější píseň hašlerov-
ského duchu v  rytmu lidového 
valčíku patrně po  Mnichovu, 
neboť již na  počátku roku 1939 
po  písni sáhly gramofonové fi r-
my Esta a  Ultraphon. Dodnes 
známý valčík, v  němž se vzpo-
míná na  ztracené pohraničí jako 
na  ztracené mládí, se hrál všude 
a  při vší sentimentalitě dokonale 
vystihoval šok, kterému byl prů-
měrný prvorepublikový občan 
najednou vystaven. Proč? Jak se 
to mohlo stát? „Chaloupky pod 
horami, co se stalo s  vámi? Byly 
jste takové hezké, vy naše cha-
loupky české.“ 

Nacisté si po  svém příchodu 
ve  své patologické mstivosti Vo-
borského našli a ten se po zřejmě 
brutálním nátlaku přidal k  služ-
bám nového režimu. Voborský 
dostal po  válce před lidovým 
soudem 25 let vězení, a  to mohl 
mluvit o  štěstí, protože mu reál-
ně hrozil trest smrti. Autor se 
později snažil zavděčit i komuni-
stickému režimu. Nahrávky Cha-
loupek pod horami vznikaly ještě 
v dobách po roce 1989, ale už pro 
úplně jiné publikum.

Petr PřendíkPERIODIKUM Večerní České slovo 22. září 1938.  REPRO / JIŽNÍ LISTY

UPRCHLÍCI z Těšínska byli ubytováni v jedné z ostravských škol (1938). 
 FOTO / ARCHIV MĚSTA OSTRAVY
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Občanům Jihu se rozhodně bude žít lépe, 
podaří-li se v  blízké budoucnosti zajistit více 
parkovacích míst v  místech, kde je to možné 
a  účelné, vybudovat více hřišť a  sportovišť, 
opravit chodníky. Základem spokojeného živo-
ta jsou samozřejmě byty. Myslet musíme nejen 
na startovací byty pro mladé, ale i na bezbarié-
rové pro seniory. Naši starší spoluobčané chtějí 
také více aktivit, které je vtáhnou do dění v ob-
vodu. Včetně upraveného veřejného prostoru, 
vybaveného tak, aby bylo možno se posadit 
a  spokojeně rozhlédnout kolem po  pestrých 
květinových záhonech. S tím souvisí omezení 
venkovních reklam a samozřejmě  bezpečnost. 
Ta půjde ruku v  ruce s  vyhodnocením nebez-
pečných lokalit a přijetím opatření, která tento 
stav změní k  lepšímu. Jih bez ubytoven může 
být místem, kde se lidem dobře žije i  soukro-
mě podniká v návaznosti na potřeby obyvatel. 
Změnit k  lepšímu můžeme cokoli, chce to ale 
aktivitu. Krásnou ukázkou jsou realizované 
projekty  participativního rozpočtu, úpravy 
prostoru Bělského lesa nebo činnost spolku Ji-
han. Snad se obdobné „spolkování“ v budouc-
nu rozroste. Nesmíme v tom však zůstat sami. 
Na tom, jak se bude v našem obvodu za pár let 
žít, se výrazně podepíše město Ostrava, jehož 
celou jednu třetinu představujeme právě my, 
občané městské části Ostrava-Jih.

Rok 2025 není tak daleko. ČSSD se podí-
lí na  rozvoji obvodu už od  roku 1994. Takže 
víte, že vždy slibujeme jen to, co můžeme spl-
nit. Pokud se budeme podílet na rozvoji obvo-
du i  nadále, tak v  roce 2025 bude náš obvod 
bez heren a automatů, s nízkou mírou krimi-
nality a bez dluhů. Všechny školky a školy bu-
dou zateplené. Naše děti budou ve  školkách 
a  školách dostávat obědy zdarma, bude pro 
ně připravena řada kroužků a  na  Dubině 
bude stát nové komunitní centrum, kde bu-
dou moci zdarma trávit svůj volný čas. Naše 
seniory bude vozit senior taxi už od  70 let. 
Do roku 2025 vybudujeme 1000 parkovacích 
míst s  citlivým přístupem ke  stávající zeleni 
a do oprav cest a chodníků chceme investovat 
400 000 000 Kč. Domy na Čujkovově ulici pře-
stavíme na byty pro seniory a startovací byty 
pro mladé. Společně s  DK AKORD a  tržnicí 
na  náměstí SNP vytvoříme hezké centrum 

obvodu. Také zrekonstruujeme předprostor 
před OC Kotva a  OC Železňák. Vykoupíme 
pozemky po bývalém OC ODRA a postavíme 
na  tomto území nový multifunkční a  zábav-
ní centrum s  parkovacími místy. Volný čas 
budeme trávit v  Bělském lese, u  řeky Odry, 
v  obecním kině Luna, ve  Vodním areálu Jih 
a v novém sportovním centru hned vedle kou-
paliště.

Věřím, že Jih bude místem, kde se bude 
kvalitně žít všem občanům, lidé si budou více 
vážit veřejného majetku a  budou k  sobě více 
ohleduplní. Prioritou bude oblast bezpečnos-
ti, udržování veřejného pořádku, péče o zeleň 
v  obvodu a  kultivace zanedbaných zákoutí, 
kvalita školství a možnosti kulturního a spor-
tovního vyžití. 

Náš obvod vnímám jako dynamicky se 
rozvíjející celek, tvořený několika částmi. 
Žiji zde celý svůj život, a  proto věřím, že se 
za sedm let podaří spousta věcí. V prvé řadě 
vidím Ostravu-Jih jako bezpečnou a  čistou 
část města, kde je radost bydlet. Dále si přeji 
vyřešení dopravní obslužnosti Výškovic. A to 
například přímým napojením na  ulici Rud-
ná, tak aby v  případě rekonstrukce mostů 
nekolabovala doprava v  celém obvodu. Rov-
něž předpokládám, že pokud bude radnice 
pokračovat ve  svém úsilí, podaří se na  Jihu 
sjednotit vánoční výzdobu, odpadkové koše 
i lavičky v parcích a třeba také vzhled autobu-
sových zastávek. Doufám, že radnice zůstane 
otevřená občanům a bude pracovat ještě lépe. 

A  hlavně věřím, že lidé za  sedm let nebudou 
tolik lhostejní k sobě, k bezpráví a k našemu 
obvodu, ve kterém chceme žít!

Chtěla bych, aby naši občané našli doma 
vše potřebné a  nemuseli vyhledávat jiná 
místa k  bydlení a  založení rodiny. Věřím, že 
budeme chodit po  zrekonstruovaných chod-
nících a  opravených bezpečných podcho-
dech, které nevypadají jako z  hororového 
fi lmu. Nevzhledné ubytovny a  kriminalita 
v okolí budou snad už minulostí. Do té doby 
se jistě vyřeší otázka zbořeniště bývalého 
areálu Odra, které hyzdí okolí a trápí občany 
Výškovic. Věřím, že se dále upraví a  rozšíří 
rekreační zóna Bělský les, cyklistické stezky 
a  konečně postaví dlouho plánovaný krytý 
akvapark v Zábřehu. 

Doufám, že se navýší minimální mzda, 
protože obyčejní zaměstnanci na  Ostravsku 
mají mizerné platy. Do  roku 2025 se snad 
inspirujeme v  jiných městech (např. Frýdek- 
-Místek) a zavedeme bezplatnou nebo zlevně-
nou městskou dopravu a budeme více chránit 
životní prostředí a své okolí. 

Umím si představit „chytré řízení parková-
ní“, díky jemuž vás navigace dovede k volné-
mu místu. Mohly by fungovat nové domovy 
pro seniory vzniklé ze zrušených ubytoven 
a  nové domy s  atraktivními byty pro mladé. 
Veřejná prostranství již budou po revitalizaci. 
Čas budeme trávit v krytém aquaparku a děti 
budou sportovat v nové hale. K tomu ale musí 
být vůle a schopné vedení obvodu.

NÁZORY

Jaký vidíte náš městský obvod v roce 2025?

 Zeptali jsme se

Adam Rykala

radní

ČSSD

Lucie Foldynová

zastupitelka

KSČM

Michal Domašík

zastupitel

KDU-ČSL

Viktor Panuška

zastupitel

Ostravak

Jan Dohnal

zastupitel 

ODS

Hana Tichánková

místostarostka

ANO 2011
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SPORT

 Vše o sportování ve městě 
najdete na jednom místě

 �Webový portál Sportuj v Ostravě byl spuštěn v září 

roku 2017. Od té doby do něj přispěly více než čtyři stovky 

ostravských sportovních klubů a skupin, které v systému 

vytvořily přes 4500 sportovních událostí. 

Každý den do  systému, jehož 
aktualizovaná verze byla spuště-
na letos v  květnu, přibývají další 
informace o závodech, zápasech, 
trénincích nebo náborech. Sys-
tém umožňuje propagaci zná-
mých i  méně známých sportů 
v  Ostravě. Navíc reaguje na  pro-
blémy menších klubů a  skupin, 
které pořádají zajímavé sportovní 
akce, ale nemají dostatek fi nanč-
ních prostředků na  jejich propa-
gaci. Projekt Sportuj v  Ostravě 

jim pomáhá lákat nové členy i fa-
noušky.

Webový portál www.Spor-
tujvOstrave.cz a  stejnojmenná 
mobilní aplikace pro chytré te-
lefony jsou určeny pro všechny, 
kteří mají zájem o sportovní akce 
na  území Ostravy, ať už chtějí 
sami aktivně sportovat, jít se dí-
vat na  zápas svého oblíbeného 
týmu, hledají sportovní aktivity 
pro své děti, nebo chtějí být pou-
ze informování o  sportovním 

dění ve městě. Zároveň jsou před-
stavovány jednotlivé sportovní 
kluby a skupiny široké veřejnosti 
a také jejich akce. 

„ Sportuj v  Ostravě není jen 
pouhý seznam klubů a  událostí, 
ale navíc pomocník při propa-
gaci, efektivní komunikaci s  fa-
noušky a  také se správou klubu 
a jednotlivých týmů. Oddíly, kte-
ré již systém používají, si chvá-
lí zejména evidenci docházky 
na  tréninky a  zápasy a  komuni-
kaci s  rodiči hráčů bez nutnosti 
používání zpráv nebo e-mailů. 
Další využívanou funkcí je také 
organizování turnajů s  online 
výsledky zápasů,“ řekl náměstek 
primátora Vladimír Cigánek.

V  aplikaci a  na  webu najdou 
uživatelé přehledné informace 
o  sportovních klubech, skupi-
nách a  sportovištích působících 
v  Ostravě včetně jejich popisu, 
kontaktu, otevírací doby i  o  po-
řádaných událostech. Velké spor-
tovní události jsou označeny jako 
TOP. Speciální sekce je určena 
nabídce sportu pro děti.  (red)

REPRO / JIŽNÍ LISTY

Poslední letní 
cyklojízda do Místku

Klub českých velocipedistů 
Moravan Ostrava-Hrabůvka po-
řádá v sobotu 22. září už sedmou 
letošní cyklojízdu. Ta je určena 
nejen pro majitele kol, ale také ko-
loběžek. Účastníci jízdy se vydají 
na kolech po rovinaté cyklostezce 
do  Místku, kde obhlédnou his-
torické náměstí a  navštíví zdejší 
občerstvení. Sraz cyklistů  bude 
ve 15 hodin u kostela v Hrabůvce. 
Trasa je dlouhá 34 km, což se dá 
podle sdělení organizátorů zdolat 
za čtyři hodiny.  (pp)

Cyklosvětluška 
pomůže Spirále

Už třetí ročník charitativní 
jízdy na  kolech Cyklosvětluška 
se bude konat 8. září.  Cyklisté 
odstartují v 19 hodin na náměstí 
SNP v  Zábřehu  a  trasa povede 
Bělským lesem. Účastníci pod-
poří své zdraví a  také organizaci 
Spirála, která sídlí v  Zábřehu 
a  věnuje se zvýšení uplatnitel-
nosti lidí s  duševním onemocně-
ním. Účastníci mohou vyhrát 
kolo, na  prvních sto dokonce 
čeká vstupenka na  hokej HC Ri-
dera. Více informací najdete na 
www.cyklosvetluska.cz.  (sed)

Přijedou nejlepší atleti světa
 �Kontinentální pohár, třetí největší lehkoatletická soutěž 

po olympijských hrách a mistrovství světa, se uskuteční 

v Ostravě 8. a 9. září.  

Kontinentální pohár je pro 
naše město odměnou za úspěšné 
pořádání sportovních akcí, jako 
jsou mistrovství světa v  hokeji, 
mistrovství Evropy ve  stolním 
tenisu, tenisový Davis Cup a Fed 
Cup, Zlatá tretra a další.

Na  dvoudenní soutěž, která se 
koná na  Městském stadionu Os-
trava, přijede do  Ostravy na  600 
atletů, trenérů a  funkcionářů. 
Atletické klání v  Ostravě budou 
vysílat největší sportovní kanály 
na  celém světě a  sledovanost se 
pohybuje v  řádech stovek milio-
nů diváků. O  prvenství v  konti-
nentálním poháru usilují týmy 
jednotlivých světadílů - Evropy, 
Ameriky, Asie a  Austrálie-Oceá-
nie. V  každé ze 40 disciplín na-
stoupí vždy dva nejlepší závodní-
ci z každého kontinentu.

„Město Ostrava fi nančně 
podpořilo pořádání Kontinen-
tálního poháru a  investovalo 
také do  nutných úprav a  údržby 
Městského stadionu včetně tré-
ninkových ploch za  stadionem. 

Provedené úpravy budou slou-
žit sportovcům i  v  dalších letech 
během akcí, které se na stadionu 
budou konat,“ uvedl primátor 
Tomáš Macura.  

V  návaznosti na  Kontinentální 
pohár se zapojili školáci ostrav-
ských základních a  středních 
škol do celoročního vzdělávacího 
a  sportovního projektu Ostrava 
fandí kontinentům, zaštítěném 
fenomenálními světovými atle-
ty. „Věřím, že Kontinentální po-
hár i  tento projekt přilákají děti 
a  mládež k  pravidelnému spor-
tování a  třeba si někteří z  nich 
za  pár let na  ostravském Měst-
ském stadionu zazávodí s největ-
šími světovými atletickými esy,“ 
dodal primátor Macura.  (red)

REPRO / JIŽNÍ LISTY

M�stský obvod Ostrava-Jih 

ve spolupráci se spolkem Ostrava Chess z.s. 

po�ádá p�i p�íležitosti oslav 100. výro�í vzniku republiky 

šachový turnaj 

O POHÁR STAROSTY OSTRAVY-JIHU 
 

Datum konání:  �tvrtek 20. zá�í 2018  

Místo konání:   Kulturní d�m K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4,  Ostrava-Hrab�vka 

�editel turnaje:  Martin Bedná�, starosta m�stského obvodu Ostrava-Jih 

Hlavní rozhod�í: David Šimon, rozhod�í R1 

Systém hry:  4 turnaje rozd�lené dle v�kových kategorií: 
   A – žáci 1. a 2. t�ídy ZŠ a mladší 
   B – žáci 3. až 5. t�ídy ZŠ 
   C – žáci 6. až 9. t�ídy ZŠ, resp. odpovídajících ro�ník� víceletých SŠ 
   D – dosp�lí a mládež nad 16 let 
  švýcarský systém na 7 kol, dle pravidel FIDE, 2×15min. 
  p�i rovnosti bod� rozhoduje o po�adí st�ední Buchholz, Buchholz 

Právo ú�asti:   v turnajích A, B a C – žáci MŠ, ZŠ a SŠ na území m�stského obvodu Ostrava-Jih 
  v turnaji D – ob�ané s trvalým bydlišt�m na území m�stského obvodu Ostrava-Jih, 
          pouze amatérští šachisté, neregistrovaní, nehrající za šachový klub 

Startovné:   zdarma 

Ceny:   v�cné ceny v každé kategorii pro první 3 hrá�e a nejlepší dívku/ženu 
  v celkové výši cca 5 000,- K�, drobná pozornost pro všechny ú�astníky turnaje 

�asový plán:     turnaje A, B, C (d�ti) turnaj D (dosp�lí) 
  prezentace  07:30 - 08:15   14:30 - 15:15 
  zahájení   08:30    15:30 
  1. - 7. kolo  08:45 - 12:15   15:45 - 19:15 
  vyhlášení výsledk� 12:30    19:30 

Strava:   možnost ob�erstvení zajišt�na v baru 

P�ihlášky:    P�ihlaste se do 14. 9. 2018 na email:  sachy@ovajih.cz  
  P�i p�ihlášení do turnaj� A, B, C uve�te: jméno, školu, t�ídu a datum narození 

P�i p�ihlášení do turnaje D uve�te: jméno, adresu trvalého bydlišt� a datum 
narození 

Bližší informace: Ú�ad m�stského obvodu Ostrava-Jih, tel. 599 430 344, email: sachy@ovajih.cz  

JL_08_2018.indd   19 29.08.2018   17:39:01



20

SOCIÁLNÍ OBLAST

Mobilní hospic Ondrášek aneb Doma až do konce
 � Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné 

samozřejmost. Existují však organizace, které vám v tom 

pomohou.

Ne vždy je možné, aby umí-
rající člověk v  posledním stádiu 
nemoci zůstal doma a  nemusel 
strávit toto období v  nemocnici 
nebo jiných zařízeních. Můžete 
se ale obrátit na  mobilní hospi-
ce, které vám pomohou. Mobilní 
hospic Ondrášek pečuje bezplat-
ně o  nevyléčitelně nemocné děti 
a  dospělé v  jejich domovech, aby 
mohli závěr svého života strávit 
mezi svými blízkými. 

„Specializovanou paliativní 
péčí ulevujeme pacientům od  fy-
zických i psychických obtíží, které 
nemoc přináší. Současně podpo-
rujeme rodiny, které pečují o svého 
blízkého,“ vysvětluje Bronislava 
Husovská, ředitelka Ondrášku. 
Pracujeme v  multidisciplinárním 

týmu, který tvoří lékaři, zdravotní 
sestry, fyzioterapeutka, sociální 
pracovnice, psychologové a  du-
chovní. Všichni naši pacienti mají 
k  dispozici pohotovostní číslo, 
na  které mohou volat 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu. 

„Naši lékaři i sestry vyjíždí kaž-
dý den za  pacienty domů. Naším 
cílem je udržet vysokou kvalitu ži-
vota až do úplného konce. Není to 
lehká práce, ale vždy nás povzbudí, 
že ji děláme dobře. Důkazem toho 
jsou dopisy, které dostáváme,“ 
upřesňuje Bronislava Husovská. 

Jedním z  takovýchto dopisů 
je i  vzkaz od  paní pečující o  své-
ho muže: „Manžel se denně těšil 
na  příchod sestřiček. Byly milé, 
veselé a  komunikativní. Byla to 

jedna z nejhezčích chvilek našeho 
utrápeného dne. Bez jejich pomo-
ci (morální i odborné) nevím, jak 
bychom celou situaci zvládli. Ni-
kdy nepřestanu být vděčná lékaři, 
který mě na  tuto možnost upo-
zornil. Kéž by tuto možnost měli 
všichni umírající.“ Ondrášek pů-

sobí i na území vaší obce. Nebojte 
se nás kontaktovat.

Od  8. do  14. října proběhne 
2. ročník kampaně DOMA, do kte-
rého se zapojilo dalších 11 hospi-
ců po  celé ČR. Více informací se 
dozvíte na  www.darujpapuce.cz 
nebo www.umiratdoma.cz.  (red)

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, 

Ostrava-Zábřeh, tel.: 727 805 329, 603 566 336. 

Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz. 

Děti a senioři v domovince
 � Letošní léto se nese v duchu  mezigeneračního setká-

vání. Naším cílem je to, aby děti svojí přítomností obohatily 

seniory a naopak senioři děti. 

A  tak v  červnu naši uživatelé 
Domovinky pro seniory, Diako-
nie ČCE – střediska v  Ostravě 
navštívili děti z  MŠ Oty Synka 
v  Porubě. K  příjemné atmosféře 
kromě hezkého počasí přispěl 
program, který si děti pod ve-
dením učitelek připravily. Děti 
zarecitovaly básničky, zatanco-
valy taneček a  při zpěvu písně 
„Maminko, mámo, já tě mám 
rád“ dojaly nejednu uživatelku. 
Na  závěr děti seniorům předaly 
namalované obrázky, které si uži-
vatelé denního stacionáře odnesli 
domů a uživatelé týdenního staci-

onáře vystavili ve svých pokojích. 
V  srpnu Domovinku navštívily 
děti z  Komunitního vzdělávací-
ho centra Makovice. Svojí bez-
prostředností navázaly kontakt 
s našimi uživateli a zaktivizovaly 
i  ty, u  kterých jsme to nečekali. 
Společně si povídali, zahráli des-
kové hry, malovali, házeli míčem 
na  cíl atd. Jeden z  našich uživa-
telů byl s návštěvou dětí obzvlášť 
spokojený, protože v  osmiletém 
Vašíkovi našel partnera pro ša-
chové partie. Společně strávené 
dopoledne si senioři, děti i  pra-
covníci Domovinky velmi užili. 

Děti si užívaly pozornosti a  vlíd-
nosti seniorů, senioři byli okouz-
leni bezprostředností dětí a dojatí 
vzpomínkami na  své vlastní děti 

a  rodičovství a  pracovníky hřálo 
u srdce vidět seniory i děti šťastné 
a spokojené. 

Jitka Rýznarová, Domovinka

FOTO / ARCHIV DOMOVINKY

Zdravý duch v aktivním těle
Domov Korýtko uspěl s  projek-

tem „Zdravý duch v  aktivním těle“. 
Profesionální cvičitelky jógy z  Klubu 
jógy Ostrava a Shanti academy vedou 
lekce jógy v  prostorách Domova Ko-
rýtko na  Petruškově ulici. Hodinové 
lekce probíhají dvakrát týdně. Jsou ur-
čeny uživatelům služby, jejich blízkým 
a seniorům z okolí. Jedná se o cvičení 
vsedě na  židlích, kdy jednotlivé cvi-
ky vycházejí z  jemného cvičení čchi-
-kung. Přijďte si v pondělí od 15 hodin 
nebo v  pátek od  10 hodin zacvičit. 
Bližší informace poskytne Lukáš Bra-
žina, sociální pracovník (596 761 648, 
777 47 91 50, lukas.brazina@domov-
korytko.cz).  (red) FOTO / ARCHIV

Poděkování
Ve dnech 14.–21. července se konal rehabilitační pobyt, s fi nanč-

ní podporou ÚMOb Ostrava-Jih. I já a mé kolegyně z DPS Odbo-
rářská jsme se tohoto pobytu zúčastnily a nelitujeme. Čekal nás 
týden bohatého programu, opékání klobás, vystoupení kouzelníka 
a největším překvapením byl výlet na vysílač Praděd. Ačkoliv nám 
nepřálo počasí, podívali jsme se na rozhledně na stálou výstavu za-
jímavostí CHKO Jeseníky. Tentýž den odpoledne nás čekal výlet do 
Karlovy Studánky, kde jsem se koupaly v léčivém bazénu. Během 
celého pobytu byly zajištěny masáže a vše probíhalo v klidné a přá-
telské atmosféře. Za příjemně strávený týden v krásném horském 
prostředí děkujeme ÚMOb Ostrava-Jih a paní místostarostce Věře 
Válkové, která nás poctila svou návštěvou. Přijela s překvapením 
ve formě sponzora, který předal vedoucímu pobytu dárkový pou-
kaz ve výši 5000 korun. Dále bych chtěla poděkovat panu Kamilu 
Třosovi za přípravu a organizaci tohoto skvělého pobytu. Vrátili 
jsme se fyzicky i psychicky odpočinuti. Už se těšíme na příští rok !

Za Klub DPS Odborářská Galdiová a Honyšová
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V našem městském obvodu jsou desítky seniorů, kteří v tomto období 

přijímají gratulace k dožitým osmdesáti a více letům. S radostí se při-

pojujeme a všem jubilantům přejeme zdraví a dny prožité v pohodě.

V září oslaví významné výročí:

Marie Havránková 99 let

Vlasta Pivková 97 let

Karel Slouka 95 let

Jarmila Capová 95 let

Libuše Bencalíková 92 let

Jiří Papuga 92 let

Václav Zeman 91 let

Vlasta Lokosová 90 let

Rozália Machanová 85 let

Darka Šimoníková 85 let

Vladimír Skála 85 let

Jan Poloch 85 let

Marie Hanáková 80 let

Alena Klaperová 80 let

Marie Kokešová 80 let

Ludmila Sitková 80 let

Antonín Doležal 80 let

Emil Najzar 80 let

Anna Stolaříková 80 let

Alžběta Bohunská 80 let

Lidmila Zolnarová 80 let

Jaroslav Jaterka 80 let

Marie Nováková 80 let

Pavel Oráč 80 let

Irena Vitásková 80 let

Dagmar Nohelová 80 let

Marie Dardová 80 let

Milým oslavencům přejeme pevné zdraví

Charita

Kurz pro hospicové 
dobrovolníky

Charita Ostrava hledá 
dobrovolníky do  Hospice sv. 
Lukáše. Smyslem práce hospico-
vého dobrovolníka je poskytová-
ní pomoci lidem v závěru života, 
doprovázení nemocného a  umí-
rajícího člověka. Dobrovolník 
může nemocnému člověku na-
bídnout aktivity vhodné pro spo-
lečně trávený čas, např. povídání, 
čtení, hru, doprovod na  vycház-
ku apod. Dobrovolníky odborně 
připravujeme, rozsah školení je 
35 hodin teorie, 20 praxe a 3 hod. 
supervize. Po  dokončení kurzu 
obdrží účastník certifi kát o  jeho 
absolvování. Kurz pro hospicové 
dobrovolníky začíná ve  středu 
26. září od  16 hodin. Kontakt: 
Charita Ostrava, Dobrovolnické 
hospicové centrum, Charvátská 
785/8, Výškovice, Aneta Šimůn-
ková, tel: 599 508 505, 731 625 768, 
e-mail: aneta.simunkova@chari-
ta.cz.  (cho)

Fotografi e v galerii G
Vernisáž fotografi í autorů 

z  Fotoklubu Mosty proběhne 
v  charitní galerii G v  Zábřehu 
v úterý 11. září od 17 hodin. Gale-
rii G provozuje Charita Ostrava 
v Charitním středisku Gabriel – 
komunitním centru pro seniory, 
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-
-Zábřeh. Výstava bude přístup-
ná veřejnosti každý všední den 
od 8 do16 hodin do 9. října.  (cho)

Hledají se zdravotní 
sestry

Charita Ostrava nabízí pra-
covní místa na  plné i  zkrácené 
úvazky pro zdravotní sestry 
v  lůžkovém Hospici sv. Lukáše 
a Mobilním hospici sv. Kryštofa. 
Předpokládaný termín nástupu: 
ihned nebo dle dohody. Podrob-
nější informace na webu: ostrava.
charita.cz/volna-mista/.  (cho)

Své ano si řekli znovu po 50 letech
 �Další manželský pár žijící 

na Jihu vstoupil 17. srpna 

znovu do obřadní sítě na rad-

nici městského obvodu, aby 

si po padesáti letech opět 

řekl své ano. A to na den 

přesně.

Manželé Libuše a Stanislav Má-
chovi se seznámili v  roce 1965. 
„Bylo to na  brušperské pouti 
a  byla to láska na  první pohled,“ 
říkají oba svorně.

Pan Stanislav se narodil v  roce 
1946 ve  Staré Bělé. Vystudoval 
Střední všeobecně vzdělávací 
školu s  maturitou. Pracoval jako 
horník na  Dole Julius Fučík. Při 
zaměstnání vystudoval nádstavbu 
SPŠ hornické a pak působil v tech-
nických funkcích. Ve 45 letech byl 
po expoziční době z dolu vyřazen 
a pak, až do svých 65 let, pracoval 
jako řidič tramvaje.

Jeho žena, paní Libuše, se 
narodila v  roce 1949 v  Ostravě-
-Vítkovicích. Vyučila se pro Vít-
kovické železárny mechanikem 
měřicí a  regulační techniky. Při 
zaměstnání vystudovala Střední 
ekonomickou školu a  působila 
ve více podnicích v ekonomických 
a  technických funkcích. Nyní je 
v důchodu, ale stále ještě nesložila 
ruce v  klín, neboť pracuje ve  ve-

doucí funkci u  soukromé fi rmy. 
Po  svém seznámení na  pouti si 
o tři roky později, 17. srpna 1968, 
řekli své ano. V  roce 1969 se ro-
dina rozrostla o  syna Romana 
a  o  tři léta později přišla na  svět 
dcera Simona. Velkou radost jim 
dělá vnuk Patrik, který studuje 
na Ostravské univerzitě.

Manželé Máchovi mají společ-
né zájmy, jako je cestování, pro-
cházky v přírodě, kino a divadlo.

Jak se vyjádřily jejich děti, jsou 
oběma nesmírně vděčny za to, že 

mohly vyrůstat v rodině, která jim 
poskytovala lásku, bezpečí a  jis-
totu. Rodiče pro ně představují 
pevný a  bezpečný přístav. Vždy 
se na ně mohou s důvěrou obrátit 
a  oni jsou první, kteří dětem po-
dají pomocnou ruku.

Také Jižní listy se připojují 
k  přáním, aby radostná a  tichá 
pohoda vyplnila všechny další 
roky jejich  života, aby se těšili 
dobrému zdraví a ve spokojenosti 
byli ještě dlouhá léta spolu šťast-
ni.  (šz)

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí 
 �Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové porad-

ny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři Jak pečovat 

o nemocného člověka v domácím prostředí. 

Na  setkání s  profesionálními 
zdravotními sestrami Mobilního 
hospice sv. Kryštofa se dozvíte, 
jak zvládnout péči o  člověka se 
sníženou pohyblivostí, a  získáte 
související informace ze zdra-
votní a  sociální oblasti. Naučíte 
se nemocnému člověku podávat 
stravu, tekutiny a  léky, provádět 
osobní hygienu či polohování, 

jako prevenci vzniku proleženin. 
Proběhnou také praktické ukáz-
ky. Jsou připraveny informace 
o  možnostech získávání pří-
spěvku na  péči nebo využívání 
kompenzačních pomůcek, kte-
ré mohou být nápomocné při 
naplňování potřeb nemocného 
člověka. Kompenzační pomůcky 
je možné zapůjčit v  charitní Půj-

čovně kompenzačních pomůcek, 
katalog pomůcek a další informa-
ce můžete nalézt na webu Charity 
Ostrava.

Kurz probíhá vždy jednou mě-
síčně, nejbližší termín je 20. září 
od 14 hodin v budově Hospice sv. 
Lukáše, Charvátská 785/8, Os-
trava-Výškovice. Na  školení se, 
prosím, přihlaste předem u Anny 
Štefkové, tel. 599  508  533, mo-
bil: 731  534  002 nebo e-mailem: 
cho.hospicova.poradna@charita.cz. 
 (red)

OBĚMA MANŽELŮM popřála místostarostka městského obvodu Věra 
Válková.  FOTO / ARCHIV MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Kulturní dům K-TRIO  

Dr. Martínka 1439/4
Ostrava-Hrabůvka
tel. 596 739 107,
www.kzoj.cz,
www.facebook.com/kdktrio

Společenské akce 
2., 9., 16., 23. a 30. 9. - 17.00 
TANEČNÍ VEČERY
Živá hudba, pro příznivce společen-
ského tance se skupinou DOMINO, 
vstupné 50 Kč (v ceně vstupenky je 
konzumace 20 Kč), předprodej KD 
K-TRIO.

4. 9. - 20.30 
LETNÍ KINO NA JIHU – TÁTOVA 
VOLHA 
Sportovní areál, ul. Svazácká. Vstup 
zdarma.

10. 9. - 16.00
KONCERT DECHOVÉ HUDBY DEOR
Pěší zóna u K-TRIA, vstup zdarma.

12. 9. - 17.00
VERNISÁŽ - MALUJEME PRO 
RADOST
Výstava obrazů – trio výtvarnic 
z Ateliéru Mlejn v Ostravě-Přívoze - 

Miroslavy Pastuškové, Zlaty Palečko-
vé, Evy Komarové – Galerie K-TRIO.

12. 9. - 19.00 
NEPRODEJNÉ MANŽELKY
Divadelní komedie Divadla Devítka. 
Dětem a puritánům se vstup nedopo-
ručuje :-), vstupné 100 Kč, předpro-
dej KD K-TRIO.

25. 9. - 19.00
DÁMSKÁ JÍZDA I. v Café LUNA
Workshop s intimní lektorkou Evou 
Nesrstovou nejen o erotických 
pomůckách. „Dokonale uspokojená 
v souladu se zdravím a touhou.“ 
Vstupné 190 Kč /v ceně welcome 
drink/, předprodej KD K-TRIO.

26. 9. - 17.00
UMĚNÍ LIDEM
Povídání o módě, aktuálních tren-
dech a inovacích napříč generacemi 
s módní návrhářkou Ladou Vyvialo-
vou. Vstupné 30 Kč, předprodej KD 
K-TRIO. (spolufi nancováno z rozpočtu 
MSK v rámci projektu Mladý senior).

27. – 28. 9. 
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 
PIVA 
Degustační přehlídka minipivovarů 
s doprovodným programem. 

Komorní klub
Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka
11. 9. - 19.00 
J. EOIN 
Koncert irského písničkáře J. Eoina 
(čti džej ouvna). Jeho profesionální 
hudební dráha má počátky v 80. 

letech, kdy vystupoval jako sólový 
písničkář na turné legendární kapely 
Clannad. Poté se přestěhoval do New 
Yorku, jehož folková scéna na něj 
silně zapůsobila. Druhou polovinu 80. 
let strávil v rodném Irsku, kde vznikly 
jeho první vlastní skladby. Nyní žije 
v Londýně a patří k uznávaným ost-
rovním písničkářům.J. Eoin – zpěv, 
kytara, Vojtěch Jindra – kytara, Petr 
Tichý – kontrabas. Vstupné 130 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, OIS a v den 
akce na místě od 18.30.

13. 9. - 18.00 
HIMALAYAN EXPEDITION TREKING 
– LANGTANG - ARMAGEDON 
Komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka. 
Tento poutavý pořad vás zavede 
na třetí nejkrásnější trek v Himálaji. 
V programu zajímavé hinduistické 
obřady krvežíznivé bohyně Kálí, 
nepálské pohřby, památky a život 
v Káthmandú. Budete svědky ničivé-
ho zemětřesení v Nepálu, při kterém 
osada Langtang zmizela z mapy. 
Doprovodný program 16. ročníku 
Mezinárodního festivalu outdooro-
vých fi lmů. Vstupné 60 Kč, předpro-
dej KD K-TRIO a v den akce na místě 
od 17.30 hodin. 

15. 9. - 17.00
ZAHAJOVACÍ KONCERT ke 
100.výročí založení Československé 
republiky 
V rámci cyklu komorních koncertů, 
účinkují Barbora Čechová, Adam 
Grygar – zpěv, Daniela Grygarová – 
housle, Regina Bednaříková – klavír. 
Program: B. Smetana, A. Dvořák, 

J. Slavík, M. Sch. Trnavský, G. Dusík
Vstupné 140 Kč, předprodej KD 
K-TRIO, OIS a v den akce od 16.30 
hodin na místě. 

20. 9. - 19.00
CHRIS BERGSON TRIO (USA), 
BLUES
Chris Bergson – kytary, zpěv, Lukáš 
Kytnar – baskytara a kontrabas, 
Tomáš Hobzek – bicí a perkuse. 
Newyorský kytarista a zpěvák Chris 
Bergson se etabloval na americké 
bluesové scéně jako „jeden z nejin-
venčnějších skladatelů v historii 
moderního blues“ (citace z All Music 
Guide). Vytváří vlastní originální směs 
blues, dřevní roots music kořenů 
a soulu. Chris Bergson doprovázel 
nebo sdílel pódium s takovými veli-
činami, jako jsou BB King, Norah 
Jones, John Hammond, Etta James, 
Bettye Lavette, Hubert Sumlin, Levon 
Helm (abychom jmenovali jen několik 
nejslavnějších).
Vstupné 180 Kč, předprodej KD 
K-TRIO, OIS a v den akce od 18.30 
hodin. 

Vzdělávání, relax, kurzy
12. 9. - 9.00-17.30 
CESTA ZA POZNÁNÍM
Relaxačně poznávací výlet pro senio-
ry. Navštívíme aquapark v Kravařích 
s nejrůznějšími masážními a vodními 
atrakcemi. Užijete si různé proudy, 
vířidla, trysky, chrliče, perličkové 
a bublinkové efekty včetně ukázky 
aqua aerobiku, který se hodí se pro 

V září KZOJ připravuje oslavy Dne české státnosti
 � Prázdniny jsou za námi, utekly jako každý rok, ale vy 

nesmutněte. Kulturní zařízení Ostrava-Jih pro vás připra-

vilo zážitkové září, z jehož multižánrové nabídky si zajisté 

vybere každý podle svého gusta. 

Pokud se rozhodnete navštívit 
kino Luna, čekají na vás novinky 
každý premiérový čtvrtek. Reži-
sér úspěšné romantické komedie 
Pohádky pro Emu Rudolf Havlík 
přichází s novou, herecky hvězd-
ně obsazenou komedií Po  čem 
muži touží. Scénář o  věčném 
soupeření mužského a  ženského 
světa napsal společně se spisova-
telkou Radkou Třeštíkovou, kte-
rá je jednou z  nejprodávanějších 
domácích knižních autorek. 

Před více než třiceti lety jsme 
se s  nimi střetli poprvé a  byl to 
pořádný nářez. Teď se predátoři, 
jedni z  největších lovců celého 
vesmíru, opět vrací na  naši pla-
netu a  určitě Ostravu-Jih nemi-
nou. Jsou však mnohem silnější 
a  chytřejší než kdykoliv předtím. 
Lov a  zabíjení jsou pro ně stále 
největší zábavou. Predátoři se 
geneticky zdokonalili pomocí 
DNA jiných vesmírných bytostí. 
Nevěříte? Přijďte se přesvědčit 
na  vlastní oči, Predátor: Evoluce 
v kině Luna již od 13. září. 

V rámci  10. ročníku fi lmového 
festivalu „Ostrava Kamera Oko“ 
kino Luna nabídne dva snímky. 
Letošní programová fokus sekce 
je s názvem Portrét dámy, a půjde 
tedy o fi lmy s výraznými ženský-
mi hrdinkami. 

Snímek Stevena Spielberga  Akta 
Pentagon: Skrytá válka je založen 
na  skutečných historických udá-
lostech, svým poselstvím jsou ale 
aktuální také pro dnešní dobu. Film 
líčí příběh novinářů deníků The 
Washington Post a The New York 
Times, kteří se odhodlali uveřejnit 
tajnou zprávu označovanou jako 
Pentagon Papers o zapojení americ-
ké vlády během války ve Vietnamu. 
Příběh staví do  popředí osobnost 
vydavatelky Kate Graham, kterou 
s  minimalistickým, a  přesto velmi 
přesvědčivým hereckým projevem 
ztvárnila Meryl Streep. 

Druhým snímkem jsou Tři 
billboardy kousek za  Ebbingem 
a jeho černý humor i hořká prav-
da v podání Frances McDormand 
alias Mildred Haynesové, matky, 

které zavraždili dceru. Filmový 
příběh poukazující na  nutnost 
vzít řešení do  vlastních rukou, 
když policejní orgány selhávají. 

Tradiční oslavu HEZKY pouze 
ČESKY ke Dni české státnosti při-
pravujeme v den významného svát-
ku 28. září. Jízda českým fi lmem 
startuje v  kině Luna již od  13.30 
hodin a  končí v  pozdních nočních 
hodinách. Nabídne vám to nejlepší 
a nejnovější z české distribuce, zve-
me vás na Čertoviny, Chatu na pro-
dej, Úsměvy smutných mužů, 
Důvěrného nepřítele za  symbolic-
kých – 28 Kč! Tak určitě přijďte, 
v  kině roztočíme „promítačku“ 
a  před kinem vás roztančíme při 

„živé“, ryze české hudební pro-
dukci, která vám zpříjemní čekání 
na začátek fi lmového představení. 

A ryze českou písničkou budeme 
startovat i  10. 9. od  16 hodin před 
KD K-TRIO. K tanci i poslechu vám 
bude hrát „dechovka“ – Dechový 
orchestr Hrabová. Pak pokraču-
jeme v  Komorním klubu, v  úterý 
11. 9. se můžeme těšit na  koncert 
irského písničkáře J. EOINA. Pak 
hned následuje divadelní předsta-
vení Neprodejné manželky v  KD 
K-TRIO. POZOR!!! DĚTEM A PU-
RITÁNŮM VSTUP ZAKÁZAN!

Nesmí chybět ani cestopisná 
přednáška, tentokrát jsi projde-
me třetí nejkrásnější trek v Himá-
laji, pod názvem HIMALAYAN 
EXPEDITION TREKING – 
LANGTANG – ARMAGEDON.

Druhá zářijová sobota je věno-
vána komornímu cyklu koncertů. 
Zahajovací koncert je připraven 
ke  100. výročí založení Česko-
slovenské republiky.  Kdo má rád 
blues, toho určitě potěšíme koncer-
tem Chrise Bergsona. 

Pomalu se blížíme ke konci září 
a  to mnozí z  vás ví, že nás čekají 
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOS-
TI PIVA!!! Další informace najde-
te na WWW.KZOJ.CZ 

Na setkání se těší tým KZOJ 

V KOMORNÍM KLUBU 11. září se lidé 
mohou těšit na koncert irského pís-
ničkáře J. EOINA.  FOTO / www.j-eoin.com
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všechny věkové kategorie s různou 
úrovní fyzické zdatnosti. V Opavě 
uvidíme expozici Cesta města a Svět 
opavských kaváren i komentovanou 
prohlídku kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. V Dobroslavicích nás čeká 550 
porcelánových panenek a kočárků /
vstupné dobrovolné/. Nutná rezervace. 
Cena 380 Kč (v ceně vstupné, dopra-
va, komentovaná prohlídka), předpro-
dej KD K-TRIO.

ZÁPIS DO KURZŮ
KD K-TRIO
pondělí–pátek, 8.00-18.00 hodin
Kurzy pro děti: Výuka hry na kytaru, 
saxofon, keyboard, akordeon, Kreslení 
a malování, Břišní tance, Hip Hop, 
Disco dance, Jóga pro předškolní 
děti, Taneční klub MINI, taneční 
folklorní soubor Malá Morava, Cvičení 
pro maminky s dětmi.
Kurzy pro dospělé: Kalanetika, 
Superkalanetika, Pilates s Bosu, 
Cvičení - prevence bolesti zad, 
Cvičení na míčích, Jóga, Hatha jóga, 
Latina dance, Fit dance, Zumba, Linie, 
Body styling, strečink a relaxace, 
Taneční pro manželské páry 
a partnerské dvojice, Břišní tance.

Vzdělávací semináře:
Numerologie a tarot, Od mandaly 
k automatické kresbě, Energie Reiky 
jako součást života, Harmoniza-
ce čaker pomocí svící a krystalů, 
Andělský seminář, Astrologický 
tarot, Životní postoje aneb jak spolu 
vyjít, Výuka anglického jazyka pro 
začátečníky i pokročilé. Podrobné 

informace a rezervace na www.kzoj.
cz, nebo na recepci KD K-TRIO.

Výstavy 
od 4. 9. 
HLEDÁNÍ
Autorská výstava obrazů Ivany 
Matějáskové – restaurace K-TRIO.

od 12. 9. 
MALUJEME PRO RADOST 
Výstava obrazů – trio výtvarnic 
z Ateliéru Mlejn v Ostravě-Přívoze - 
Miroslavy Pastuškové, Zlaty Palečko-
vé, Evy Komarové – Galerie K-TRIO. 

Nabízíme prostory k realizaci výstav. 
Informace na tel. čísle 596 739 225.

Kino LUNA

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 751 712
www.kzoj.cz
www.facebook.com/kinolunaostrava

1.–2. 9. - 15.30 
ÚŽASŇÁKOVI 2 /2D/ (Incredibles 2, 
USA 2018)
Animovaný / akční / dobrodružný, 
české znění, přístupný, 118 minut. 
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

1. – 2. 9. - 17.45
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
(Mamma Mia! Here We Go Again, 
USA 2018)
Muzikál, české titulky, přístupný, 
114 minut. Vstupné 120 Kč.

1. – 2. 9. - 20.00
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL (Česko / Slo-
vensko 2018)
Thriller, režie Karel Janák, od 12 let, 
108 minut. Vstupné 120 Kč.

3. a 5.-9. 9. - 15.30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠE-
RÓZNÍ DOVOLENÁ (Hotel Transylva-
nia 3: Summer Vacation, USA 2018)
Animovaný / rodinný / komedie, 
české znění, přístupný, 87 minut. 
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

3. 9. - 17.45
PROJEKT 100 - 2018
ROCKY HORROR PICTURE SHOW 
(The Rocky Horror picture Show, 
Velká Británie, USA 1975)
Muzikál / sci-fi  / komedie / horor, 
české titulky, od 15 let, 100 minut. 
Vstupné 70 Kč.

3. – 5. 9. - 20.00
TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ? (Destinati-
on Wedding, USA 2018)
Komedie / drama / romantický, české 
titulky, od 15 let, 90 minut. Vstupné 
120 Kč.

4. 9. - 17.45
KRYŠTŮFEK ROBIN (Christopher 
Robin, USA 2018)
Dobrodružný / rodinný / komedie, 
české titulky, od 12 let, 104 minut. 
Vstupné 120 Kč.

5. 9. - 17.45
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ (Den skyldige, 
Dánsko 2018)
Thriller, režie Gustav Möller, české 
titulky, od 12 let, 82 minut. Vstupné 
80 Kč.

6. – 9. 9. - 17.45
ALFA (Alpha, USA 2018)
Akční / drama / thriller, české titulky, 
od 12 let, 97 minut. Vstupné 120 Kč.

6. – 9. 9. - 20.00
SESTRA (The Nun, USA 2018)
Horor / mysteriózní / thriller, české 
titulky, od 15 let. Vstupné 110 Kč.

10. 9. - 17.00
JSEM BOŽSKÁ (I Feel Pretty, USA 
2018)
Komedie, české titulky, od 12 let, 
120 minut. Vstupné 60 Kč.

10. 9. – 11. 9. - 19.30
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT  
(USA 2018)
Akční / dobrodružný / thriller, české 
titulky, od 12 let, 147 minut. Vstupné 
120 Kč.

11. 9. - 17.00
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE /2D/ 
(Jurassic World: Fallen Kingdom, 
USA, Španělsko 2018)
Akční / dobrodružný / sci-fi , české 
znění, od 12 let, 130 minut. Vstupné 
110 Kč. 

12. 9. - 16.30 a 13. 9. – 16. 9. - 
17.00 
ÚŽASŇÁKOVI 2 (Incredibles 2, USA 
2018)
Animovaný / akční / dobrodružný, 
české znění, přístupný, 118 minut. 
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Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

12. 9. - 19.00
Cinema Italiano
PROFESOŘI ZLOČINU: VELKÉ FINÁ-
LE (Smetto quando voglio: Ad hono-
rem, Itálie 2017)
Komedie / krimi, r. Sydney Sibilia, 
české titulky, od 12 let, 102 minut. 
Vstupné 90 Kč. Ke každé vstupence 
pravé italské rozmarýnové tyčinky 
úplně gratis!

13. 9. – 16. 9. - 15.30 
KUBÍK HRDINA (Ploey – You Never 
Fly Alone, Island, Belgie 2018)
Animovaný / dobrodružný / rodinný, 
české znění, přístupný, 83 minut. 
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

13. – 16. 9. - 19.30
a 17. – 19. 9. - 20.00 
PREDÁTOR: EVOLUCE (The Predator, 
USA 2018)
Akční / dobrodružný / sci-fi , horor, 
české titulky, přístupný. Vstupné 
130 Kč.

17. 9. - 17.00
LÁSKA BEZ BARIÉR (Tout le monde 
debout, Francie / Belgie 2018)
Komedie, české titulky, od 12 let, 
107 minut. Vstupné 60 Kč.

18. 9. - 17.45 
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
(Mamma Mia! Here We Go Again, 
USA 2018)
Muzikál, české titulky, přístupný, 
114 minut. Vstupné 110 Kč.

19. 9. v 17.45
MCQUEEN (McQueen, Velká Británie 
2018)
Dokument sleduje mimořádný osud 
hvězdy módního návrhářství, české 
titulky, od 15 let, 111 minut. Vstupné 
80 Kč.

20. – 26. 9. - 15.30
MALÁ ČARODĚJNICE (Die kleine 
Hexe, Švýcarsko, Německo 2018)
Pohádka / rodinný / fantasy, české 
znění, přístupný, 103 minut. Vstupné 
100 Kč.

20. – 22. 9. - 17.45 a 20.00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ (ČR 2018)
Komedie s hvězdným hereckým 
obsazením, režie R. Havlík, od 12 let, 
95 minut. Vstupné 130 Kč.

23. 9. - 20.00
MISS HANOI (Česko, Slovensko 
2018)
Krimi / drama, režie Zdeněk Viktora, 
od 12 let, 90 minut. 
Mimořádné představení v českém 
znění s vietnamskými titulky a dialo-
gy ve vietnamštině s českými titulky.

24. 9. - 17.30
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
(Mamma Mia! Here We Go Again, 
USA 2018)
Muzikál, české titulky, přístupný, 
114 minut. Vstupné 60 Kč.

24. – 26. 9. - 20.00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ (ČR 2018)
Komedie s hvězdným hereckým 
obsazením, režie R. Havlík, od 12 let, 
95 minut. Vstupné 130 Kč.

25. 9. - 17.30
JAN PALACH (ČR 2018)
Drama, režie Robert Sedláček, 
od 12 let, 124 minut. Vstupné 110 Kč.

26. 9. - 17.30

LÉTO (Leto, Rusko, Francie 2018)
Životopisný / hudební / romantický, 
české titulky, od 12 let, 126 minut. 
Vstupné 80 Kč.

27. a 29. 9. – 30. 9. - 15.30
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
(Smallfoot, USA 2018)
Animovaný / komedie / rodinný, 
české znění, přístupný. Vstupné 
120 Kč, děti 100 Kč.
27. 9. a 29. – 30. 9. - 17.45
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ (ČR 2018)
Komedie s hvězdným hereckým 
obsazením, režie R. Havlík, od 12 let, 
95 minut. Vstupné 130 Kč.
27. 9. - 20.00
HELL FEST: PARK HRŮZY (Hell Fest, 
USA 2018)
Horor, české titulky, od 15 let, 
100 minut. Vstupné 120 Kč.
28. září – HEZKY POUZE ČESKY
28. 9. - 13.30
ČERTOVINY (ČR 2018)
Pohádkový příběh pro celou rodinu, 
režie Zdeněk Troška, vstupné 28 Kč
28. 9. - 16.00
CHATA NA PRODEJ (ČR 2018) 
Komedie, r. Tomáš Pavlíček, přístup-
ný, 80 minut, vstupné 28 Kč.

28. 9. - 18.00
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ (ČR 
2018)
Komedie / drama, r. D. Svátek, 
od 15 let, 93 minut, vstupné 28 Kč.
28. 9. - 20.15
DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL (Česko / Slo-
vensko 2018)
Thriller, režie Karel Janák, od 12 let, 
108 minut, vstupné 28 Kč.
29. 9. - 20.00
10th OSTRAVA KAMERA OKO
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA 
(The Post, USA, Velká Británie 2017)
Drama / thriller / životopisný / histo-
rický, české titulky, od 12 let, 
116 minut. Vstupné 80 Kč. 
30. 9. - 20.00
10th OSTRAVA KAMERA OKO
TŘI BILLBOARDY KOUSEK 
ZA EBBINGEM (Three Billboards 
Outside Ebbing, Missouri, Velká Bri-
tánie / USA 2017)
Drama / krimi, české titulky, 
od 12 let, 115 minut. Vstupné 80 Kč.

AKORD 

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz
www.facebook.com/dkakord

4. 9. - 15.00 / Klub Akord
SENIOR KLUB 
Tradiční setkání seniorů s doprovod-
ným programem.
Vstup zdarma. 

7. 9. - 19.00 / Klub Akord 
SELF MADE 

V rámci projektu STUD2NA neboli 
Studnice studentských nápadů se 
představí mladá ostravská kapela se 
svojí vlastní tvorbou.
Studenti a mládež vstup zdarma, 
ostatní 30 Kč.

8. 9. - 19.00 / náměstí SNP, Bělský 
les
CYKLOSVĚTLUŠKA aneb Světýlka 
naděje pro Spirálu 
Charitativní večerní jízda na kole Běl-
ským lesem.
Program:

19.00  Zahájení s HC VÍTKOVICE 
RIDERA
Jízda velocipedistů
20.00 Cyklojízdy Bělským lesem
21.00 Fireshow POSTRPOI
Vyhodnocení soutěže
Trasy:
MINI Bělák – 15 minut
MAXI Bělák – 30 minut
Registrace:
Děti do 15 let 80 Kč, ostatní 200 Kč
Každý registrovaný obdrží světýlko 
na kolo, občerstvení a bude zařazen 
do losování o zajímavé ceny.
Celý výtěžek z registrace bude pře-
dán sdružení Spirála, o.p.s.
Registrace a informace 
na www.cyklosvetluska.cz

11. 9. - 13.00 a 15.00 / Klub Akord
SENIOR BEZ NEHOD
Za účelem zvýšení dopravní bezpeč-
nosti seniorů proběhne v letech 2018 
a 2019 osvětový neziskový projekt 
s názvem Senior bez nehod, jehož 
cílovou skupinou budou lidé starší 
65 let. Jednotlivé besedy jsou kombi-
nací hraných scének, video projekce 
a aktivním zapojením diváků. Každý 
senior obdrží dárek (ochranné bez-
pečnostní prvky). Vstup zdarma.

12. 9. - 9.00 / Klub Akord 
AKTIVNÍ SENIOR: Tvůrčí dílna 
s paní Slívovou 
Výroba obrázku technikou ERBU.
Omezená kapacita – přihlášky 
na recepci Akordu. Vstup zdarma.

13. 9. – 19.00 / Velký sál
Johnna Adams:
GEDEONŮV UZEL – SpoluHra
Emotivní hra o lásce, mateřství 
a genialitě, která mnohdy bývá přítě-
ží. Očistný rozhovor dvou žen nejen 
o problémech soudobé výchovy. 
Učitelka Heather přijímá nečekanou 
návštěvu, matku jednoho ze svých 
žáků… „Výsostně intimní dialog 
matky a učitelky jejího syna, který 
s každou odprožitou vteřinou stále 
čitelněji míří ke katarznímu prozření. 
Prozření, které nešetří ani jednu z pro-
tistran, natož diváka. Uf! Duši rozebra-
nou na součástky pozvolna skládám 
zpět a doporučuji tuto emotivní sondu 
do nebezpečí společenských předsud-
ků a povrchních škatulek neminout! 
S obdivem tleskám oběma herečkám 
za věrohodnost a především pak 
za odvahu tenhle nemilosrdný duel 
repetetivně podstupovat!“ I-DIVADLO
Hrají: Vilma Cibulková, Kateřina Kaira 
Hrachovcová
Režie: Petr Strnad
Vstupenky v rámci DIVADELNÍ-
HO PŘEDPLATNÉHO pro podzim 
2018 i samostatně: 400, 350, 300 
a 200 Kč.

18. 9. – 8.30 / Klub Akord

MOTIVP BUSINESS BRUNCH®
Téma: Rozhodování v dilematických 
situacích. 
Nutná registrace předem: https://
www.motivp.com/shop/vzdelava-
ci_videa/MotivP-Business-Brunch-
-Jaka-jsou-nase-dilemata-03
Vstupné 790 Kč.

18. 9. - 10.00 / Cvičební sál 
AKTIVNÍ SENIOR: Nebojte se pohy-
bu ani ve stáří
Speciální cvičení pro seniory s tera-
peutkou A. Smolíkovou.
Omezená kapacita – přihlášky 
na recepci Akordu. Vstup zdarma.

20. 9. - 15.00 / Velký sál 
MISS BABČA 
Velké fi nále soutěže o nejsympatič-
tější seniorku. Host: MUDr. Radim 
Uzel. Vstup zdarma. 

21. 9. - 19.00 / Klub Akord 
RENÉ MATLÁŠEK, VÍT ŠTAIGL 
a PAVEL ČADEK
V rámci projektu STUD2NA neboli 
Studnice studentských nápadů se 
představí mladí nadějní písničkáři se 
svou vlastní tvorbou.
Studenti a mládež vstup zdarma, 
ostatní 30 Kč.

26. 9. – 19.00 / Klub Akord 
Aldo Nicolaj:
PĚTKRÁT DO ČERNÉHO aneb Život 
je jen náhoda – Divadlo Devítka
Pět krátkých komediálních výstupů. 
Vstupné 90 Kč.

KURZY – PODZIM 2018
POHYBOVÉ KURZY 

Létající jóga, cvičení v závěsné síti - 
Antigravity jóga, D-Yogi® Fly 
Zdravá záda – SM systém

Pilates - pánevní dno
Relaxační jóga
Ladies Fit klub – kruhový trénink
Relaxační cvičení
Cvičení s balančními pomůckami
Břišní tance 
Port De Bras

HUDEBNÍ KURZY

Výuka hry na klavír a na kytaru.
Podrobnosti o kurzech, lektorech 
a cenách najdete na našem webu 
dk-akord.cz.

AMFI Ostrava-Poruba

Areál letního kina při DK POKLAD
Matěje Kopeckého 675/21, 
Ostrava-Poruba
Tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz
www.dkpoklad.cz / 
www.facebook.com/dkpoklad

1. 9. – 16.00 
SBOHEM, PRÁZDNINY!
Zábavný program pro děti s klaunem 
Hopsalínem. Vstupné 20 Kč.

PŘIPRAVUJEME V AKORDU

5. 10. – 20.00
THE ROOSTERS
První česká ryze mužská kabaretní 
a burleskní show! Zažijete večer 
plný uvolněné zábavy a především 
nezapomenutelnou atmosféru první 
české pánské kabaretní a burleskní 
show! Můžete se těšit na vzrušující 
profesionální taneční a akrobatické 
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vystoupení našich elegánů při show 
plné napětí, elegance, humoru a nad-
sázky. Vstup do sálu již od 18.00 
hodin. Stolové uspořádání s možností 
občerstvovat se po celou dobu akce.
Vstupné 400 a 350 Kč.

10. 10. - 17.30
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA 
V PRAXI
Lektor: Mgr. Marian Volanský
Přednáška na téma zima a jak se 
stravovat v tomto období, vliv emocí 
na orgány. Jedinečná možnost, jak 
získat odpověď na příčiny svých 
zdravotních problémů. Vstupné 
90 Kč.

12. 10. – 19.00
HECOVINY aneb Podzimní sběr - 
soubor Nahodile

13. 10. – 16.00
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU – 
Strašidel se nebojíme
Míša Růžičková se svojí písničkovou 
show přináší zábavu pro naše nej-
menší diváky. V hodinovém programu 
si zazpívají její nejznámější dětské 
hity a zatančí si na nejoblíbenější 
písničky. Vstupné 150 Kč.

18. 10. – 19.00
SCREAMERS – Velký fl ám
Nová show oblíbené travesti skupiny. 
Vstupné 320, 250 a 200 Kč.

24. 10. – 19.00
Axel Hellstenius:
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ – Pantheon 
production
Martin Hofmann a Filip Blažek 
v komediálním příběhu o dvou přáte-
lích, kteří spolu sdíleli pokoj v ústavu 
pro duševně choré a kteří stojí před 
velkou výzvou začít společný život 
mimo stěny léčebny. Vstupenky 
v rámci DIVADELNÍHO PŘEDPLATNÉ-
HO pro podzim 2018 i samostatně: 
420, 380, 340 a 250 Kč.

25. 10. – 19.00
ONE KNOR SHOW 2018
Znáte z pořadu Na stojáka. MILOŠ 
KNOR z Komici s.r.o. opět vyjíždí 
na svou one man stand-up come-
dy show. Stejný koncept, ale nové 
(anebo hodně staré) komické výstu-
py.
Vstupné 200 Kč.

31. 10. – 18.00
10x 10 LET ČESKOSLOVENSKA

1. 11. – 19.00
PETRA JANŮ a AMSTERDAM – 
„Jedeme dál!“
Výběr největších rockových hitů 
Petry Janů doplněný o další oblíbené 
písničky a také o novinky z alba 
Blázni. Vstupné 390 Kč.

9. 11. – 19.00
Francis Veber: DRAHÁ LEGRACE – 
Agentura Harlekýn
Nemusíte mít peníze, stačí, když si 
lidi myslí, že je máte. Francouzská 
komedie s postavou Francoisa Pigno-
na, která je volným pokračováním 
slavného Blbce k večeři. Hrají: Josef 
Carda / Pavel Kikinčuk, Martin 
Zahálka, Jan Čenský / Jan Šťastný, 
Ladislav Županič / Miloslav Mejzlík 
a další. Vstupné 400, 350 a 300 Kč.

15. a 16. 11. – 19.00
Karel Janák: FREDDIE – Divadlo 
Radka Brzobohatého

Strhující příběh inspirovaný životem 
Freddieho Mercuryho. Ty největší 
hity skupiny Queen živě v podání 
kapely Queenie vás provedou jedním 
z nejvýraznějších osudů minulého 
století. Hrají: Michael Kluch a skupina 
Queenie, Jiří Korn, Rudolf Hrušínský 
ml. a další. HRAJEME 2 PŘEDSTA-
VENÍ: 15. 11. v rámci divadelního 
předplatného, 16. 11. mimo předplat-
né. Vstupné 690, 550, 500 a 400 Kč, 
výhodněji vás vyjdou vstupenky 
v rámci předplatného.

27. 11. – 17.00 a 20.00
BESÍDKA 2018 – Divadlo Sklep
Tradiční představení divadla Sklep 
v novém podání složené z mnoha 
humorných výstupů, skečů, gagů, 
písní a tanců, které polechtají brá-
nici i tomu největšímu morousovi 
a kakabusovi. Hrajeme 2 představení 
- v 17:00 a 20:00. Vstupné 350, 300 
a 250 Kč.

28. 11. – 19.00
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zábavná talk show baviče, moderá-
tora a textaře Karla Šípa na motivy 
televizního pořadu Všechnopárty 
tentokrát s jediným hostem: J. A. 
Náhlovským. Prostor dostanou také 
dotazy diváků. Vstupné 360, 330, 
290 a 200 Kč.

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 135/3077
700 30 Ostrava–Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz

OSTRAVAR  ARÉNA 
7. 9. - 17.00
HC VÍTKOVICE STEEL – HK DUKLA 
TRENČÍN
přípravné hokejové utkání

16. 9. - 17.00
HC VÍTKOVICE STEEL – HC SPARTA 
PRAHA
utkání hokejové extraligy

23. 9. - 17.00
HC VÍTKOVICE STEEL – HC ŠKODA 
PLZEŇ
utkání hokejové extraligy

27. - 29. 9.
ISU JUNIOR GRAND PRIX V KRA-
SOBRUSLENÍ
závod světové krasobruslařské série 
juniorů   

27. 9. - 11.30
Taneční páry -  rytmické tance
15.00 Ženy – krátký program
20.00 Sportovní dvojice – krátký 
 program

28. 9.
11.00  Muži – krátký program
15.20 Taneční páry – volné 
 tance
19.20  Sportovní dvojice – volné 
 jízdy

29. 9.
11.00 Ženy – volné jízdy
16.30 Muži – volné jízdy  

MĚSTSKÝ STADION
8. 9. - 14.30
KONTINENTÁLNÍ POHÁR V ATLETI-
CE – OSTRAVA 2018

atletická esa Evropy, Ameriky, Asie, 
Afriky a Oceánie v Ostravě

9. 9. - 14.30
KONTINENTÁLNÍ POHÁR V ATLETI-
CE – OSTRAVA 2018
nejprestižnější týmová soutěž v atle-
tice na světě v Ostravě

15. 9. - 17.00
FC BANÍK OSTRAVA – AC SPARTA 
PRAHA
utkání Fortuna ligy

21. 9. - 17.00
MFK VÍTKOVICE – MFK CHRUDIM
utkání  Fortuna národní ligy 

29. 9. - 17.00
FC BANÍK OSTRAVA – SK SLAVIA 
PRAHA
utkání Fortuna ligy

ATLETICKÁ HALA
Badminton
7,00 – 21.00 hod.
on-line rezervace:  www.bembajs.cz

CHARITA OSTRAVA

Čujkovova 3165/40a
700 30 Ostrava–Zábřeh
Tel. 731 131 951, 737 610 758
www.ostrava charita.cz

3. – 10. 9. Výstava
Ze života CHS Gabriel

11. 9. - 17.00 
Fotoklub Mosty
Jan Kufa Kičeřok: vernisáž fotografi í

14. 9. - 8.20
Bartošovice – záchranná stanice: 
exkurze do záchranné stanice zvířat

Odjezd z nádraží Ostrava-Svinov, kde 
je sraz v 8.20 hodin. Vstupné 45 Kč. 

18. 9. - 16.00
Odpoledne s písničkou: Písničky 
s klávesami a saxofonem. Hraje 
Pete - Sax

19. 9. - 14.00
Kavárna pro pamětníky: Představe-
ní nového německého dobrovolníka. 
Pořádá Živá paměť o.p.s.

25. 9. - 14.00
Čeští lékaři zanechávají dobrou 
stopu ve světě: Přednáška p. Mileny 
Slawíkové. 

Knihovna města Ostravy 
příspěvková organizace

www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka
Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava-
-Hrabůvka, 599 522 303, hrabuv-
ka@kmo.cz

pobočka Výškovice
29. dubna 33, 700 30 Ostrava-Výš-
kovice, 599 522 350, vyskovice@
kmo.cz

pobočka Závodní
Závodní 47, 700 30 Ostrava-Hra-
bůvka, 599 522 308, zavodni@
kmo.cz

pobočka Gurťjevova
Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-
-Zábřeh, 599 522 321, gurtjevo-
va@kmo.cz

Dr. MARTÍNKA
15. 9. - 9.00-11.00

mail: info@hradzijeprvnipomoci.cz web: www.hradzijeprvnipomoci.cz fb: www.facebook.com/zachrannytymcck

Akce se koná pod záštitou primátora města Ostravy ing. TOMÁŠĚ MACURY, MBA, a za finanční podpory města OstravY A MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJe.
Záštitu nad soutěží pro nezdravotnické složky IZS v poskytování první pomoci převzal hejtman moravskoslezského kraje prof. ing. ivo vondrák, CSc.

Slezskoostravský hrad 22. 9. 2018 od 10:00

hrad žije první pomocí
naučte se první pomoc. také vy MŮžete jednou zachránit život!

vstupné dobrovolné
přihlaste váš tým
na místě nebo na webu
www.hradzijeprvnipomoci.cz

nebo nás kontaktujte na mailu

info@hradzijeprvnipomoci.cz

zážitkové trasy
pro širokou veřejnost

soutěž složek izs
v poskytování první pomoci
Soutěže a hry pro děti
Ukázky činnosti a techniky IZS

záchranný tým os ččk ostrava
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Když v roce 1918 vznikla Československá republika, na území nového 
státu lidé nadšeně sázeli lípy svobody nebo také lípy republiky. Jednu tako-
vou vysadili 1. května 1919 v Hrabůvce na rozcestí ulic Závodní a U Haldy. 
Patrně však brzy uschla. Zato ta, která byla vysazena k 10. výroční vzniku 
republiky v roce 1928, se má stále k světu. Kde se nachází, najdete v tajence.

Tři luštitele, kteří nám do 15. září zašlou správnou tajenku na ad-
resu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní 
úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Správná tajenka z minulého čísla byla: sošky Panny Marie s jezu-
látkem a svatého Josefa.  (red)

Křížovka s dárkem

DOBOVÁ MÓDA
Výtvarná dílna; koláže módních 
retrostylů očima dětských návrhářů; 
v rámci projektu Sto let spolu.

17. – 22. 9. během půjčování
VYBER SI A HRAJ
Soutěž; zábavná soutěžní hra, 
během které si děti procvičí správné 
chování v dopravním provozu i mimo 
něj; v rámci Evropského týdne mobi-
lity

17. – 22. 9. během půjčování
CHODÍM, JEZDÍM A VÍM JAK 
Zábavný dopravní vědomostní kviz; 
v rámci Evropského týdne mobility.

22. 9. - 9.00-11.00
JAK SE ŽÁBY NAUČILY ČÍST
Zábavné čtení z knihy Petera Stolič-
ného Pohádky o dopravních znač-
kách, spojené s výtvarnou dílnou; 
v rámci klubu Martínek pro děti 
předškolního věku a jejich rodiče.
celý měsíc během půjčování

OD AŠE AŽ PO JASIŇU
Kviz; malé soutěžní hrátky na cestě 
za minulostí, kdy bylo Zakarpatí ještě 
součástí Československa, určeno 
pro starší děti; v rámci projektu Sto 
let spolu.

celý měsíc během půjčování
RETROSKOP
Tematická výstavka; výstava před-
mětů z dob dětství a mládí našich 
rodičů a prarodičů, které již nená-
vratně odvál čas, spojená s tipovací 
soutěží; v rámci projektu Sto let 
spolu.

VÝŠKOVICE
celý měsíc 

GALERIE U LESA 
KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA
Výstava fotografi ckých plakátů ze 
současného repertoáru divadla.

3. – 25. 9. během půjčování
MOJE NEJ BÁBOVKA
Přineste recept nejoblíbenější bábov-
ky do slosovatelné ankety; v rámci 
projektu Sto let spolu.

3. – 27. 9. během půjčování
MŮJ PREZIDENT
Výtvarná soutěž; namaluj svého 
prezidenta; v rámci projektu Sto let 
spolu.

3. – 27. 9. během půjčování
JAK DOBŘE SE ZNÁME

Soutěžní test; tradice Čechů a Slová-
ků; v rámci projektu Sto let spolu.

6. 9. - 16.00
SPOLU V JEDNOM STÁTĚ 
Veřejné čtení česko-slovenské 
pohádky; v rámci projektu Sto let 
spolu.

11. 9. - 10.00
BARVY, KAM SE PODÍVÁŠ 
Podzim a barvy na stránkách knih; 
výtvarná dílna pro děti do 3 let; 
v rámci nového klubu Bělásek pro 
děti předškolního věku a jejich rodi-
če.

13. 9. - 16.00
BARVY, KAM SE PODÍVÁŠ 
Podzim a barvy na stránkách knih; 
výtvarná dílna pro děti od 3 do 6 
let; v rámci nového klubu Bělásek 
pro děti předškolního věku a jejich 
rodiče.

13. 9. během půjčování
NA ČTYŘECH KOLECH
Tvůrčí dílna; Tatra jako legendární 
automobil; v rámci projektu Sto let 
spolu.

17. – 22. 9. během půjčování
OD KONĚ K FERRARI 
Vědomostní test zaměřený na kombi-

novanou dopravu; v rámci Evropské-
ho týdne mobility.

20. 9. 13.00 – 17.00
KOMBINUJ A JEĎ!
Zábavné soutěžní odpoledne; jízda 
různými prostředky; poznávání zna-
ček;odpolední překvapení pro děti 
– v případě příznivého počasí budou 
mít děti možnost svézt se na koni; 
jako odměnu pro koníka uvítáme 
staré pečivo, mrkev, jablko; v rámci 
Evropského týdne mobility.

20. 9. během půjčování
PODKOVIČKA PRO ŠTĚSTÍ 
Tvůrčí dílna; v rámci Evropského 
týdne mobility.

27. 9. během půjčování
JAK CHUTNALA PRVNÍ REPUBLIKA 
ANEB MOJE NEJ BÁBOVKA 
Tvůrčí dílna; výroba bábovičky;  
můžete přinést vaši oblíbenou 
bábovku a strávit příjemné chvíle 
v knihovně u čaje nebo kafíčka; 
výstavka receptů našich čtenářů; 
v rámci projektu Sto let spolu.

ZÁVODNÍ
17. – 21. 9. během půjčování
KOMBINUJ A JEĎ!
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SERVIS

KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta
Bc. Martin Bednář 599 430 331
Místostarostka
Věra Válková 599 430 410
Místostarosta
RNDr. František Staněk, Ph.D. 599 430 344
Místostarostka
Ing. Hana Tichánková 599 430 344
Místostarosta
Bc. František Dehner 599 430 345
Členka rady
Markéta Langrová 599 430 331
Člen rady
Ing. Adam Rykala 599 430 410
Člen rady
Ing. Otakar Šimík 599 430 331
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor hospodářské správy Ing. Radim Navrátil  599 430 469
Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293
Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420
Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268
Odbor fi nancí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260
Odbor dopravy a komunálních služeb Mgr. Daniel Jeřábek 599 430 211
Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar 599 430 207
Odbor bytového a ostatního hospodářství Ing. Blanka Jaloviecová 599 430 256
Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278
Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450
Odbor strategického rozvoje, 
vztahů s veřejností, školství a kultury Ing. Gabriela Tóthová, DiS. 599 430 132
Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289
Oddělení kontroly a interního auditu Ing. Bc. Jarmila Capová 599 430 456
Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395
Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

Můžete nás najít na www.ovajih.cz nebo www.facebook.com/mob.ovajih

Nabídka volných stání pro vozidla

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.

Parkovací objekt Ostrava Podlaží Volná stání pro osobní 
motorová vozidla

01 Fr. Formana Dubina PP

1, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 
20, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 
35, 37, 42, 44, 46, 48, 49, 53, 
56, 57, 58, 59, 60, 62

41 B. Václavka Bělský Les PP 17, 19/1, 20, 41/2

42 B. Václavka Bělský Les PP 9, 10, 19/2, 20, 22, 33, 41/1, 
41/2

PO 3. 9.

Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště x Kro-
kova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwai-
grova
Horymírova 10
Hulvácká 22

ÚT 4. 9.

Horymírova 30, 
114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 
53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 7, 35

ST 5. 9.

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

ČT 6. 9.

Bolotova 1
Pavlovova 25, 
47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2

Čujkovova 4, 23, 
38, 50

PO 17. 9.

Gerasimovova 
8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krásnoarmejců 
22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 
28, 74

ÚT 18. 9.

Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 
147, 157, 180
Srbská 13,21

ST 19. 9.

Jičínská 9,25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 
52, 62
Výškovická 174
Proskovická 
39,49,71
Drůbeží  1

ČT  20. 9.

K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 
154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova  23
Kubalova 1,33
Petruškova 20

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v srpnu

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700  30 Ostrava, tel.: 599  444  444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Perio-
dický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady 
MO Ostrava-Jih • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599  430  173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724  274  181 • Vychází jednou měsíčně
v nákladu 50  000 výtisků • Datum vydání: 3. 9. 2018 • Číslo: 7 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 9. 2018 • Foto na titulní straně: Jiří Urban

Soutěž v hledání nejvhodnějšího 
způsobu dopravy z místa na místo; 
v rámci Evropského týdne mobility.

17. – 21. 9. během půjčování
VŽDY BEZPEČNĚ
Kviz pro starší děti; v rámci Evrop-
ského týdne mobility.

17. - 21. 9. během půjčování
UŽ JE ZNÁM, NEPLETU SI JEJICH 
TVAR
Hádanky o dopravních značkách; 
v rámci Evropského týdne mobility.

19. 9. - 16.00 – 17.30
LVÍ SILOU, VZLETEM SOKOLÍM
Beseda s Mgr. Petrem Přendí-
kem; založení Sokola, popis kroje, 
významné milníky organizace a his-
torie sokolských jednot v Zábřehu, 
Hrabůvce a ve Výškovicích; v rámci 
projektu Sto let spolu.

20. 9. - 16.00 – 17.00
ROZJEDU TO NATOTATA 
Turnaj v dopravním pexesu; v rámci 
Evropského týdne mobility.

celý měsíc během půjčování
ZOSOBNĚNÍ UŠLECHTILÝCH IDEÁLŮ 
ANEB T. G. MASARYK 
Soutěžní test; určeno starším dětem 
a dospělým čtenářům; v rámci pro-
jektu Sto let spolu.

GURŤJEVOVA
celý měsíc během půjčování
HOP SEM, HOP TAM
Soutěž a tvůrčí dílna.

17. 9. – 21. 9. během půjčování
KUDY TUDY… 
Soutěž; v rámci Evropského týdne 
mobility.

Projekt Sto let spolu 1918-2018 
fi nančně podpořilo statutární město 
Ostrava. Realizace Evropského týdne 
mobility je fi nancována z rozpočtu 
statutárního města Ostravy.

Středisko volného času 
Ostrava-Zábřeh, p.o.
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh
Tel. 596 746 062
Zápisy do kroužků a kurzů jsou od 
3. září 2018 na všech recepcích 
a na www.svczabreh.cz. 

21. 9. - Běh naděje - Ostrava Poru-
ba
9.00 –12.00, akce pro školy, vedoucí 
akce: Lenka Červená,
26. 9. - Běh naděje – Ostrava 
Zábřeh
9.00 –12.00, akce pro školy, vedoucí 
akce: Lenka Červená
27. 9. - Běh naděje – Ostrava 
Komenského sady
9.00 –12.00, akce pro školy, vedoucí 
akce: Lenka Červená
Pobočka V Zálomu 1, Pískové doly, 
tel. 724 034 750

19. 9. – Sídliště žije!
16.00 - 18.00, vedoucí akce: Lenka 
Červená
Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, 
tel. 727 856 841

11. 9. - Ostravské záření
14.00 – 18.00, vedoucí akce: Stani-
slav Prais

20. 9. - Běh naděje
9.00 – 12.00, akce pro školy, vedou-
cí akce: Lenka Červená

24. 9. – Výtvarná dílna
15.00 - 18.00, vedoucí akce: Martina 
Kornasová

Den otevřených dveří

V Domově Čujkovova v Zábřehu se
 8. října uskuteční den otevřených 
dveří. Od 9 do 11.30 a od 13 do 17 
hodin si zájemci mohou prohlédnout 
zařízení, získat informace o poskyto-
vaných sociálních službách, volnoča-
sových aktivitách apod. 

JL_08_2018.indd   27 29.08.2018   17:39:09



28

KDE:  Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 49 (bývalé kino Vítek)

Termín:  12. 9. a 13. 9. (16:00 až 18:00 hod.)

Skupiny:   mini 4–7 let, děti 8–10 let, junioři 11–15 let, mládež 15 a více let

Taneční klub AKCENT OSTRAVA 

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

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ

• disco dance, street, show a modern dance • začátečníci i pokročilí

celoroční kurzy pro děti a taneční pro dospělé
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Soukromá základní škola a mateřská škola, s.r.o. Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Škola zřízena pro žáky podle § 16, odst. 9, školského zákona

Máme pro Vaše dítě to nejlepší
Přijímáme jen děti a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami /děti a žáky s kombinací zdravotního postižení/
• školné 500,-Kč/ měsíc
• vzdělávání ve velmi malých skupinách dětí a žáků
• logopedická péče s dohledem klinického logopeda
• výuka alternativní komunikace – pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami /MP,PAS, EPI, Down. syndr., ADHD/
• svoz a rozvoz dětí a žáků /a další doplňkové služby /

Těšíme se na Vás! www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/

TEL.: 602 713 226
www.volgogradska.cz

Prodej a servis zahradní techniky

Autorizovaný servis značek Husqvarna, Gardena a McCulloch

Pozáruční servis zahradní a lesní techniky všech značek

Prodej robotických sekaček Automower včetně instalace

Prodej zavlažovacích systémů Gardena včetně realizace

KONTAKT: PEMIRA CZ s.r.o.

Mitrovická 90/331 (areál Autodoprava Kokeš), 724 00 Ostrava – Nová Bělá

INZERCE
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INZERCE

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKososssooosososo mimmimimimmmimmmKKKKKKKKK cccccccckákákákákááááák   1717177723233333333/2/2/22/2///

OsOssstrtrtrtrtraaaaaaavvvvvvvva a a aa PPPPPPorororoorububububuubuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/f/f/ffaxaaxaxxaxaaxxx::: 5555555969696969999 956566 2222222222222222222222022020202022202202

mmmomommmmmmm bibibibibibibibibiiibilllllllll:::::::: 666666666666070707070000000 22221511 9990404

wwwwwwwwww .v.v.vvvvvododododarararar.cc.c. zzz

ee-e-e mamamamaam iililililllil::::: vvvvvvododododododododdddododdaaaaaaaararararaaara @a@a@a@a@a@a@atltltltltlltlaaasa .c.czz
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra, 
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou, 

rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji. 
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592 S
C
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Nadační fond VÍTKOVICE STEEL opět rozděluje fi nanční příspěvky

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje příjem žádostí o udělení fi nanční podpory. Výzva 
je určená organizacím či jednotlivcům, kteří nám zašlou zajímavý projekt se zaměřením 
na aktivity dětí nebo seniorů v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb. 
Pro získání podpory projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji v roce 2019 posílejte žádosti  
od  3. září do  19. října 2018. Podrobnější informace najdete na  webu nadace.vitkovicesteel.com.  
O přidělení fi nančních příspěvků rozhodne správní rada nadačního fondu do poloviny listopadu 2018. 
V případě dotazů, prosím, použijte e-mail nadacni.fond@vitkovicesteel.com
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POBOČKA
OSTRAVA

POBOČKA
ČESKÝ TĚŠÍN

*Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle 
ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifi ckých 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 fi nanční 
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.

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

MojePlazma
Nádražní 41
737 01 Český Těšín
tel.: 558 871 001
tesin@mojeplazma.cz

NOVĚ OD 1. 9.  
ZVYŠUJEME 
NÁHRADU ZA ODBĚR 
PRAVIDELNÝM DÁRCŮM

MĚSÍČNÍ NÁHRADA 
VE VÝŠI 

1 200 Kč*

Za každý odběr, při dodržení intervalu 14 dnů, získáte 600 Kč*,
měsíční náhrada ve výši 1 200 Kč*.

SEZÓNNÍ VÝPRODEJ

SUPERSLEVY
  90 000 Kč
až

Fotografie vozu je pouze ilustrativní. Akce „Super slevy až 90 000 Kč“ se vztahuje 
na zlevněná vozidla uvedená na webové stránce www.aaaauto.cz/sleva nebo 
ji mohou využít všichni zákazníci, kteří si zakoupí vozidlo v hodnotě vyšší než 
50 000 Kč s rokem výroby od roku 2001 a současně využijí možnosti financování 
prostřednictvím vybraných produktů našich partnerů. Akce platí do odvolání.  

OSTRAVA 
Místecká 3220 800 110 800 

JL_08_2018.indd   29 29.08.2018   17:39:10



30

INZERCE

S
C

-3
8

0
5

2
0

/0
2

S
C

-3
8

0
6

0
4

/0
1

S
C

-3
8

0
6

9
2

/0
1

S
C

-3
8

0
6

9
2

/0
2

Kompletní nabídku včetně podrobností najdete na
www.seniorske-bydleni-ostrava.cz

nebo se informujte na telefonu
776 609 949

Kompletn
www.swwwwwww.w.s.s

e na
czzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzcczczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

NABÍZÍME NOVÉ BYTY PRO SENIORY
Senioři si mohou v bytovém domě s bezbariérovým vstupem vybírat samostatné bydlení 
ve standardních bytech 1+1, 1+kk, 2+kk a 3+kk nebo v bezbariérových bytech 2+kk.
•  60 kompletně rekonstruovaných bytů,  z toho 13 bytů upravitelných pro ZTP
•  celodenní vrátnice a společenské prostory pro konání větších oslav
•  nové a bezpečné bydlení
•  dostupnost služeb v objektu
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OSTRAVA SE V ZÁŘÍ STANE MÍSTEM 
KONÁNÍ 14. FESTIVALU DŘEVA S NEJVĚTŠÍ 
DŘEVORUBECKOU SOUTĚŽÍ TIMBERSPORTS 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI!
Akce proběhne na Slezskoostravském hradě a v jeho okolí 8. září 2018. 
Návštěvníci uvidí souboj nejlepších sportovních dřevorubců soutěže STIHL® 
TIMBERSPORTS® CZECH CUP 2018, na který přijede vicemistr světa Martin 
Komárek. Festival dřeva nezve jen na sport, ale i na starodávný jarmark, 
historická řemesla, zvěřinové hody a vystoupení folklorbeatové skupiny 
Docuku. Připraveny budou také prezentace lesnických a dřevařských škol, 
dílny, workshopy. Každý, kdo přijde, si bude moci vyzkoušet práci se dřevem. 
Letos bude Festival dřeva také o starostech českých lesníků. V poslední 
době se utkávají s nerovnými soupeři. Se suchem, větrem, výkyvy počasí 
a kůrovcem. Jak se jim s nimi daří bojovat? To se dozvíte na akci a také to, 
kdy a kde můžete lesníkům a lesům pomoci. Třeba s vysazováním stromků. 
V areálu Slezskoostravského hradu se skvěle pobaví i děti. Připraveny pro ně 
budou zábavné atrakce, soutěže, dřevěná a lesní akademie a lesní ateliér, který 
nabídne naučnou a poznávací expozice Lesů ČR, LS Ostrava „CESTA DO LESA“
a lesní pedagogiku Vojenských lesů a statků ČR „UČIME SE O LESE“, která děti 
propojí s lesem a s prací lesníků. 
Vstup na Festival dřeva v Ostravě bude tradičně ZDARMA. 
Více na www.festivaldreva.cz

www.festivaldreva.cz

Pódium Stihl® Timbersports® Series
13:00 STIHL® TIMBERSPORTS® CZECH CUP OSTRAVA 2018
 SOUTĚŽ DŘEVORUBCŮ SVĚTOZNÁMÉ SÉRIE TIMBERSPORTS. 
 NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ DŘEVORUBCI ČR 
 A VICEMISTR SVĚTA MARTIN KOMÁREK.

17:30 CEREMONIÁL, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Pódium hradní nádvoří
11:30 VÁCLAV FAJFR
14:00 RENÉ SOUČEK
16:30 DOCUKU
Doprovodný program

 DŘEVĚNÁ A LESNÍ AKADEMIE
 STARODÁVNÝ JARMARK 

 ŘEMESEL
 ZVĚŘINOVÉ HODY

 ...

Sobota 8. září 2018 OD 11:30 HODIN
SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD OSTRAVA   I   vstup zdarma   I   MODERUJE KAMIL BÍLSKÝ 

NEJVĚTŠÍ PROFESIONÁLNÍ DŘEVORUBECKÁ 
SHOW V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

14. Festival dřeva®

Generální partner: Hlavní partneři: Mediální partneři:

Jižní listy

PATRIOT
F R Ý D E C K O M Í S T E C K Ý

Partneři:
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novaskodafabia.cz

 NOVÁ ŠKODA 

FABIA

279 900

AUTO DUBINA, a.s.

www.skoda-auto.cz

Vítkovický hokej slaví 90 let. Bohatou 
historii připomene výstava dresů v Avionu 

Nejznámější a nejúspěšnější ostravský hokejový klub HC Vítkovice Ridera letos oslaví 90 let 

od svého založení. Tomuto významnému výročí bude věnována výstava 11 historických dresů, 

kterou si můžete od 3. do 30. září prohlédnout v nákupním centru Avion Shopping Park Ost-

rava. Poprvé zde uvidíte také zcela nový dres, který hráči Vítkovic obléknou v nadcházejícím 

jubilejním ročníku hokejové extraligy. 

Expozice s  názvem „90 let hokeje 
ve  Vítkovicích“ představí návštěvní-
kům centra historii ostravského klubu 
prostřednictvím replik 12 dresů včet-
ně těch z let 1952 a 1981, kdy mužstvo 
získalo mistrovský titul. Výstavu doplní 
dobové fotografi e, historické zajíma-
vosti a k vidění zde budou mj. i brusle 
a hokejka kapitána mistrů z roku 1981 
Jaroslava Lyčky. Vítkovický klub při 
příležitosti výstavy připravil také sou-
těž o osm celosezónních vstupenek. 
Po  dobu jejího trvání budou každý 
víkend vylosováni dva šťastlivci, kte-
ří získají permanentku na zápasy HC 
Vítkovice Ridera. Pro účast v soutěži 
je potřeba nakoupit v  jakékoliv pro-

dejně Avion Shopping Parku a odpo-
vědět na dvě otázky. Vyplněný kupon 
s  účtenkou následně zaneste na  in-
fostánek. Jména výherců oznámí-
me následující pondělí na  facebooku 
a  webových stránkách centra. Více 
informací a kompletní pravidla najdete 
na www.ostrava.avion.cz

Září v  Avionu ale nebude patřit 
pouze hokeji. O víkendu 8. a 9. září 
se zde uskuteční jubilejní 10. ročník 
největšího veletrhu zájmových krouž-
ků s názvem Kroužkobraní. V galerii 
nákupního centra, v  prostoru u  ka-
várny Starbucks, se představí napří-
klad domy dětí a mládeže, střediska 

volného času, jazykové školy, spor-
tovní, výtvarné nebo taneční kroužky 
a spousta dalších. Účelem akce, kte-
rá se těší velké oblibě, je prezentovat 
rodičům a dětem komplexní nabídku 
volnočasových aktivit v našem měs-
tě. Návštěvníci veletrhu tak mohou 
hned první školní víkend získat nejen 
potřebné informace o náborech jed-
notlivých organizací, ale také zhléd-
nout ukázky dovedností jejich členů. 
Akce bude v sobotu i neděli probíhat 
od 10 hodin dopoledne. Podrobnější 
informace najdete na webu www.os-
trava.avion.cz a  facebookovém pro-
fi lu Avion Shopping Parku Ostrava. 
Srdečně vás všechny zveme! 
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21. srpna – výstava Století významných osmiček v městském obvodu Ostrava-Jih v kině Luna. 
6. září – Požehnání kapličky sv. Josefa na Javůrkově ulici v Zábřehu – Pískových dolech. Od 17 hodin proběhne večerní mše svatá v kostele 
Navštívení Panny Marie v Zábřehu. V 18 hodin připomene na Javůrkově ulici historii kapličky kronikář obvodu Petr Přendík a následně pa-
mátce požehná P. Vítězslav Řehulka.
8. září – Road Circus – souboj motorkářů - d 18 do 20 hodin předvedou motorkáři a kaskadéři své umění v rámci nočního sprintu na Horní 
ulici v Hrabůvce. Vstup zdarma.
8. září – Cyklosvětluška – v  19 hodin odstartuje na  náměstí SNP v  Zábřehu III. ročník charitativní cyklojízdy Bělským lesem. Účastníci 
podpoří organizaci Spirála.
10. září – Koncert dechovky DEOR z Hrabové na pěší zóně u KD K-TRIO v Hrabůvce od 16 do 18 hodin, v případě nepříznivého počasí 
v hlavním sále KD K-TRIO. Vstup zdarma.
11. září – Vystoupení Proskovjanky v Bělském lese, v areálu Lesní školy na ul. A. Brože 2, od 16 do 18 hodin. Vstup zdarma.
20. září – Šachový turnaj o pohár starosty v DK K-TRIO, od 8.30 dětské kategorie, od 15.30 dospělí. Registrace zdarma.
20. září – Miss Babča – 4. ročník klání o nejsympatičtější seniorku s doprovodným programem proběhne od 15 hodin v sále DK Akord v Zá-
břehu. Hostem a členem poroty bude MUDr. Radim Uzel. Vstup zdarma.
27. a 28. září – Svatováclavské slavnosti u zámku v Zábřehu s přehlídkou minipivovarů. Podrobněji na kzoj.cz
28. září – Hezky pouze česky – české fi lmové odpoledne v kině Luna v Zábřehu za symbolické vstupné 28 Kč. Více na kzoj.cz
5. října – Cimbálová muzika v DK K-Trio bude hrát k tanci i poslechu od 17 do 20.30 hodin. V rámci vstupného 50 korun sklenice moravského 
vína na uvítanou!
25. října – Slavnostní shromáždění zastupitelstva v kině Luna od 16 hodin – setkání zastupitelů našeho obvodu od roku 1993. Vstupenky 
bude možno rezervovat předem. Více na kzoj.cz.
27. října – Oslava 100 let od vzniku samostatné Československé republiky.
27. října – Slavnostní ohňostroj  v 18 hod. na bývalém hřišti vedle Vodního areálu Jih.
31. října – 10 x 10 o historii naší země představí poutavou formou jednotlivá desetiletí dějin naší republiky. Od 8 do 10 hodin je program 
v DK AKORD v Zábřehu určen školám, od 18 hodin pak veřejnosti. Vstupné 50 Kč, senioři zdarma.
1. listopadu – 10 x 10 o historii naší země – v DK AKORD od 8 do 10 hodin vyhrazeno pro základní školy.
Prosinec – křest knihy Jubilejní kolonie devadesátiletá. 

27. ŘÍJNA 2018: OSLAVA 100 LET OD VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Oslavy budou probíhat na několika místech, kterými projde průvod obyvatel našeho města spolu s dobovými postavami a technikou. 
Průvod můžete podpořit dobovým oděním či doplňky. Účastníci se sejdou v Jubilejní kolonii, odkud vyjdou k radnici obvodu 

a po krátkém programu zamíří na náměstí SNP, kde bude probíhat samotná oslava vzniku republiky.

Program:
12:00 – Šikování průvodu v Jubilejní kolonii v blízkosti Komorního klubu (před půlkruhovým domem)
13:00 – Začátek průvodu z Jubilejní kolonie k radnici obvodu (jednotky vojáků, dobové vozy, představitelé první republiky, TGM, Sokolové, hasiči, velocipedisté…)
13:10 – Příchod průvodu k radnici, ceremonie (svržení rakousko-uherské vlajky, vyvěšení československé vlajky, čtení prvního zákona republiky)
13:45 – Příchod průvodu na náměstí SNP, zahájení oslav, ceremonie (události 1. světové války, její konec, hymna, Masarykovo prohlášení o nové zemi, defi lé vojáků)
14:00 – Vystoupení vojenské kapely
14:30 – Spolek elegantních dam – stylové tance a malá módní přehlídka
14:45 – Marškupačka aneb O tej velkej vojně
15:30 – Na rynku je veselo – komediantské pouliční představení
16:00 – Sláva artilerii! aneb Ať nás slyší až ve Vídni!
16:15 – Spanilá jízda pana Felvébla – ukázka jednotky na motokolech
16:45 – Kankán a jiné šlágry – vzpomínka na staré dobré časy
17:00 – Pozdrav Wilsona – dixieland a 1. republika (dobová hudba)
18:45 – Ukončení oslav, čestná salva za novou republiku
18:00 – Slavnostní ohňostroj

Na náměstí SNP budou přítomni kameloti, vojáci, strážníci, spolek českých žen a vlastenek, fl ašinetář, komedianti, polní kuchyně, 
prvorepublikový poštovní úřad, připraveny budou také soutěže a výstavy.

Vícero informací k uvedeným akcím mohou zájemci nalézti na www.ovajih.cz nebo Fb www.facebook.com/mob.ovajih
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