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V Ostravě-Jihu křtili knížku pro prvňáčky
 �Všichni prvňáčci zá-

kladních škol v městském 

obvodu Ostrava-Jih si 3. září 

odnesli dárek v podobě kníž-

ky Příhody malé surikaty. 

Slavnostní křest knihy, spoje-
ný s  besedou a  autogramiádou, 
proběhl téhož odpoledne v  kině 
Luna. Prvňáčci, kteří na  křest 
přišli, získali věnování a  podpisy 
knížek od autorek a ilustrátorky.

Poutavý příběh zvířátek a  dětí 
zasadily místní autorky do Bělské-
ho lesa a dalších částí Ostravy-Jihu.  
„V  knize jsem se držela příběhu, 
zatímco v  obrazech více ulítávám 
na  vlně magického realismu,“ 
s úsměvem komentovala svou práci 
ilustrátorka Barbara Issa Wagnero-
vá s tím, že nejvíce času jí zabral de-
tailní obrázek zachycující všechna 
zvířátka z příběhu v Bělském lese.

 Autorka Jarmila Dolanská 
Scheinkönigová vyjádřila potěšení 
nad konečným dílkem: „Dala jsem 
do toho duši a mám radost, že se to 
povedlo, a doufám, že radost budou 
mít hlavně malí čtenáři, pro které je 
knížka určena.“ Petra Becherová, 
která se rovněž na  knize autorsky 

podílela, přiznala, že do  tvorby za-
pojila také svou šestiletou dceru a te-
prve, když ji předčítaná část naplno 
zaujala, brala ji jako dokončenou.

Knihu vydal městský obvod 
Ostrava-Jih jako dárek pro letošní 
prvňáčky. Současné vydání není 
určeno k prodeji, nicméně zájem-

ci si mohou knížku vypůjčit v ně-
které ze čtyř poboček Knihovny 
města Ostravy v městském obvo-
du Ostrava-Jih.  (gg)

KNIHU pokřtil za účasti autorek a starosty městského obvodu jeden z přítomných prvňáčků.  FOTO / JIŘÍ URBAN

Lidé se na Jihu cítí bezpečněji
 � Téměř 75 procent občanů Jihu se cítí v městském obvo-

du bezpečněji. Tuto pozitivní informaci přinesl zpracovaný 

průzkum. 

Průzkum tak jen potvrdil policej-
ní statistiky za loňský rok, v nichž 
se kriminalita na Jihu snížila o 8,49 
procenta. „Výsledky průzkumu nás 
na jedné straně potěšily, protože to 
znamená, že všechna opatření, ať 
už se týkají například instalování 
bezpečnostních kamer do  veřej-
ného prostoru, nebo zákaz heren, 
přispívají ke  zvýšení bezpečnosti 
na  Jihu. Na  druhou stranu jsem 

v denním kontaktu s občany a vím, 
že to není ideální a že radnice a také 
městská a státní policie máme stá-
le na čem pracovat,“ řekl starosta 
městského obvodu Martin Bednář. 
Nejbezpečněji se podle průzkumu 
cítí lidé v Bělském Lese – téměř 89 
procent dotázaných sdělilo, že bez-
pečnostní situaci na Jihu považuje 
za  výbornou a  převažuje u  nich 
pocit bezpečnosti. V Hrabůvce má 

tento pocit téměř 78 procent do-
tázaných, v  Zábřehu 73 procent, 
na Dubině 71 procent a ve Výško-
vicích téměř 63 procent. Zajímavé 
je srovnání také mužů a  žen – za-
tímco 81 procent žen nemá obavy 
z bezpečnostní situace na Jihu, do-
tázaní muži byli skeptičtější a  jen 
67,7 procenta se vyjádřilo, že se 
cítí v obvodu bezpečně. Co se týče 
věku, nejlepší mínění o bezpečnos-
ti v  městském obvodu mají mladí 
lidé ve  věku 18-29 let (80 %), lidé 
ve středním věku 40-49 let (78,8 %) 
a  starší lidé nad 60 let (71,6 %). 
 (sed)

Upozornění pro voliče
V  rámci distribuce hlasovacích 

lístků bylo zjištěno mechanické 
poškození (proděravění v  části se 
jmény kandidátů) některých hla-
sovacích lístků pro volby do Zastu-
pitelstva města Ostravy (hlasovací 
lístek je označen barevným pru-
hem po levé straně). V případě, že 
volič na  hlasovacím lístku, který 
mu byl dodán do  jeho domovní 
schránky, zjistí poškození, může 
si tento hlasovací lístek vyměnit 
v  budově Úřadu městského obvo-
du Ostrava-Jih v  kanceláři A  025 
nebo A  026 v  přízemí budovy 
A na ulici Horní 3, anebo si může 
vyžádat hlasovací lístek ve volební 
místnosti ve dnech voleb.  (red)

Půjdeme k volbám
Volby do  Zastupitelstva měst-

ského obvodu Ostrava-Jih, Zas-
tupitelstva města Ostravy a do Se-
nátu Parlamentu ČR proběhnou 
v  pátek 5. 10. s  dobou hlasování 
od  14.00 hodin do  22.00 hodin 
a  v  sobotu 6. 10. s  dobou hlasová-
ní od  8.00 hodin do  14.00 hodin. 
V případě, že nedojde ke zvolení se-
nátora v prvním kole, koná se druhé 
kolo voleb Senátu Parlamentu ČR. 
Podrobné informace jsme uvedli 
v minulém čísle Jižních listů.  (red)

Začíná instalace kamer do obecních domů
Náš Jih se stane prvním měst-

ským obvodem v  Ostravě, kde 
budou na  bezpečnost nájemní-
ků i obecního majetku dohlížet 
kamery. Umístění do  prvních 
31 obecních bytových domů 
proběhne v první vlně instalace 
letos na podzim. 

„Na základě kontrol, které náš 
městský obvod druhým rokem 
provádí v  obecních domech, 
jsme vytipovali první domy, 
do  nichž nainstalujeme kamery, 

monitorující společné prostory. 
Postupně pak budeme kamery 
zavádět i  do  dalších bytových 
domů,“ uvedla radní pro bytovou 
oblast Markéta Langrová.

Zakázka byla vysoutěžena 
na 5 let a městský obvod v rámci 
uvedené doby zaplatí za  provoz 
kamer přibližně 25 milionů ko-
run. „Není to málo, dle našich 
analýz se však jedná zhruba 
o  stejnou částku, jakou bychom 
při současné četnosti vandalis-

mu zaplatili za opravy zničeného 
majetku. Nebudeme tolerovat 
ničení obecního majetku a naru-
šování klidného bydlení slušných 
nájemníků,“ vysvětlila radní 
Langrová s  tím, že od  zavedení 
kamer si radnice slibuje nejen 
zlepšení ochrany svěřeného ma-
jetku a zvýšení bezpečí nájemní-
ků, ale také významnou pomoc 
při řešení závadného chování 
v  domech, včetně usvědčení pa-
chatelů.  (red)
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Slovo starosty

 Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

sen mnoha Čechů, Morava-
nů, Slezanů a Slováků se před 
100 lety začal naplňovat. Vznik 
samostatného Českosloven-
ska nám umožnil uchovat 
a  rozvíjet náš jazyk, kulturu 
a hrdé zakotvení mezi ostatní-
mi národy. Považuji za smutné 
a  alarmující, že se následkem 
otevřených hranic a  možností 
cestování a bohužel i nedosta-
tečné výuky dějepisu a občan-
ské nauky vytrácí vztah k naší 
skvělé zemi. Přes to, že ji lze 
oprávněně považovat za jednu 
z  nejpohodovějších na  světě, 
navzdory médiím a  některým 
skupinám snažícím se v lidech 
navodit opačný pocit. 

Jsem rád za pokračující pro-
jekty a velice si cením vítězství 
našeho úřadu v  soutěži o  nej-
lepšího zadavatele veřejných 
zakázek. Ušetřené prostředky 
směřujeme jednak do investič-
ních akcí v podobě oprav, z vel-
ké části také na údržbu zeleně, 
Technických služeb Ostrava-
-Jih, chodníků. 

S  potěšením se podílím 
na  přípravě akcí věnovaných 
oslavám letošního stého výro-
čí Československé republiky. 
Jsem nadšen nejen z oslav, ale 
především z  vás, spoluobča-
nů, kteří přišli na  požehnání 
kapličky sv. Josefa v  Zábře-
hu, Road Circus v  Hrabůvce 
či koncert dechové hudby 
v  Bělském lese. Bude mi ctí 
se s  vámi opět potkat třeba 
na  slavnostním shromáždění 
zastupitelstev 25. října v  kině 
Luna nebo při oslavách 27. říj-
na. Nenechte si ujít historic-
ký průvod, pestrý program 
na  náměstí SNP a  velkolepý 
ohňostroj, který začne téhož 
dne symbolicky v  19:18 ho-
din na  hřišti vedle koupaliště 
v  Zábřehu. Přijďte slavit spo-
lečně na připravené akce nebo 
věnujte chvíli naší zemi třeba 
v kruhu rodiny.

S  přáním dobrých budou-
cích let naší zemi i Vám 

Martin Bednář

Ostrava-Jih je nejlepším 
zadavatelem veřejných zakázek 

 � Ekonomové z Univerzity Karlovy vystavili radnicím 

na základě toho, jak hospodárně a férově udělují města 

veřejné zakázky, vysvědčení. Na webu zindex.cz poměřili 

všechny jejich zakázky za poslední tři roky. Mezi městský-

mi částmi a městskými obvody se o prvenství dělí náš Jih 

s Prahou 20 - Horními Počernicemi. 

Mezi velkými městy 
si cenu v  podobě sochy 
„Neplejtváka“ těsně 
vybojoval Děčín. Malá 
města ovládla Aš.  Co zís-
kané vysvědčení v  praxi 
veřejných zakázek říká? 
Že je náš městský ob-
vod dobrý zadavatel, 
zakázky nevyhrává úzký 
okruh fi rem a  podporu-
jeme konkurenci prodlouženými 
lhůtami k podání nabídek. 

„Cítím radost a zadostiučinění 
z  republikového vítězství v  hod-
nocení zadavatelů veřejných za-
kázek mezi městskými obvody 
a  městskými částmi. Podařilo 
se nám změnit předchozí, občas 
slušně řečeno podivná pravidla 
pro udělování zakázek v  našem 
obvodu a  být transparentní a  fé-
roví. Sjednat pořádek nebylo 

jednoduché. Na  Jihu 
padla v minulosti řada 
obvinění a  dokon-
ce i  trestní rozsudky 
s  uznáním viny. Kvůli 
zavádění transparent-
ních pravidel se nám 
vyhrožovalo, ale neda-
li jsme se a  nyní jsme 
dáváni za  vzor, jak to 
dělat správně. Velké 

díky a uznání patří našim pracov-
níkům z oddělení veřejných zaká-
zek, kteří odvádějí skvělou práci,“ 
uvedl starosta Martin Bednář.

Žebříček zIndex.cz s  pomo-
cí tzv. tvrdých dat o  zakázkách 
z  posledních tří let porovnával 
250 největších měst, obcí, měst-
ských částí a  městských obvo-
dů. Zaměřil se na  větší zakázky 
v  režimu zákona, kde lze města 
férově srovnat: kolik jich zadala 

z ruky, jak často je musela měnit 
či rušit, zda se neporušoval zá-
kon a podobně. Na základě devíti 
indikátorů, například počtu na-
bídek, koncentrace dodavatelů, 
pochybení dle ÚOHS, kvalitě dat 
ve věstníku či konzistentního jed-
nání, pak vystavil městům kom-
plexní vysvědčení a  udělil jednu 
průměrnou známku: zIndex. 

„Veřejnost to nemá možnost 
detailně sledovat, ale ve  spoustě 
měst se opravdu nekrade ani ne-
plýtvá. zIndex to dělá za ni – dává 
občanovi hrubý obrázek, jak si 
jeho radnice v  uplynulém voleb-
ním období vedla. Zda se zakázky 
nerušily, nezadávaly z ruky, jestli 
se o  ně dostatečně soutěžilo. To 
jsou z  hlediska utrácení veřej-
ných peněz mnohem podstatněj-
ší otázky než samotná korupce. 
Město, kde jsou rizika plýtvání 
nejnižší, od  nás dostane sošku 
Neplejtváka,“ vysvětluje záměr 
spoluautor projektu Jiří Skuhro-
vec. Detailní výsledky každého 
města jsou k  dispozici na  www.
zindex.cz. Informace k  veřej-
ným zakázkám v  našem měst-
ském obvodu jsou k  dispozici na 
zakazky.ovajih.cz.  (gg) 

Nový zahradní altán už slouží nejen dětem

Nový zahradní altán čekal na 
děti Základní školy B. Dvorského 
v  první školní den. Přestřihnu-
tí pásky se ujali místostarostka 
Hana Tichánková, ředitel ZŠ Mi-

loš Kosík a paní učitelka Bohdana 
Lokajová. Altán bude sloužit nejen 
žákům školy, ale odpoledne ho mo-
hou využívat i obyvatelé obvodu. 
Altán vznikl díky participativnímu 

rozpočtu, který už vstoupil do své-
ho třetího roku.  

Na stranách 20–27 najdete 
projekty, které  postoupily do 
hlasování. (red)

FOTO / JAN GOJ 
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V sadech Mladých se bude sázet už pošesté
 �Další stromky přibudou 24. října v sadech Mladých. Tato 

pěkná tradice, kdy rodiče či prarodiče vysadí pro své dítě či 

vnoučátko stromek a mohou sledovat, jak roste do výšky 

stejně jako ono, se bude konat už pošesté.

„Je to akce, která přispívá 
k  podpoře rodin a  jejich sjed-
nocování. Rodiče s  prarodiči 
a  dětmi se ke  stromku minimál-
ně jednou ročně zajdou podívat 
a  sledují, jak se mu daří. Ani 
v  koutku duše jsem si nepřed-
stavoval, že sázení bude mít ta-
kový ohlas,“ říká iniciátor sadby 
stromků, místostarosta Franti-
šek Staněk. Dodává, že ho mrzí, 
že se najdou lidé, kteří si libují 
v tom, že vysazené stromky ničí. 
„Apeluji na  adolescenty, aby si 
uvědomili, že i oni jednou budou 

chtít sázet stromek pro své dítě 
a určitě by se jim nelíbilo, kdyby 
ho někdo zničil,“ vyzývá.

Podzimní sázení stromů 
proběhne ve  středu 24. října 
v  Bělském lese od  15 hodin. 
Na  ceremoniál sázení je nutno 
se přihlásit, a  to nejpozději do 
10. října 2018. Zájemci se mohou 
přihlásit buď telefonicky na  čísle 
599 430 344, nebo e-mailem: sa-
dymladych@ovajih.cz, případně 
písemně na  adresu Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih (Hor-
ní 3, Ostrava-Hrabůvka) dopi-

sem označeným heslem „Sady 
mladých“.

Za  poplatek ve  výši 800 ko-
run, který je hrazen formou daru 
společnosti Ostravské městské 
lesy a  zeleň, obdrží rodina kro-
mě stromku také pamětní list, 
na  kterém je uvedeno, o  jaký 
strom se jedná a  komu je věno-
ván. Stromku bude zajištěna také 
následná péče. 

V  sadech Mladých bylo už vy-
sázeno přes 170 stromů. Rodi-
če si mohou vybrat ze tří druhů 
stromů – dubu letního (Quercus 
robur), třešně ptačí (Prunus avi-
um) nebo buku lesního (Fagus 
sylvatica). Stromek k  výsadbě je 
přibližně 1,5 m vysoký a jeho ob-
vod ve výšce 1 m je 6–8 cm.

  (sed)

SÁZENÍ STROMKŮ je velká sláva, 
kdy se sejdou celé rodiny i s dětmi, 
aby společně zasadily stromek 
na počest narození miminka. 
Na všechny čeká také pamětní list. 
 FOTO / JIŘÍ URBAN 

Pískoviště a hřiště se změní, hrací prvky neodpovídaly normám
 �V současné době probíhá ve Výškovicích odstranění 

zastaralých herních prvků,  a to na základě požadavků 

místních občanů, které byly podpořeny také souhlasnými 

stanovisky domovních samospráv v daných lokalitách.  

Konkrétně se jedná o pískovi-
ště za domem č. 13 na Staňkově 
ulici a dětské hřiště nacházející se 
mezi domy č. 16–24 na Lumírově 
ulici. 

V  případě Staňkovy ulice je 
hlavní důvodem zrušení stáva-

jícího pískoviště skutečnost, že 
současný stav neodpovídá plat-
ným normám, a to jak z hlediska 
jeho provedení, tak i umístění.  Po 
ukončení bouracích prací bude 
prostor zatravněn a plánuje se zde 
umístit pískoviště nové, které již 

bude vyhovovat příslušným před-
pisům a bude zřízeno také ve větší 
vzdálenosti od obytného domu 
tak, aby jeho provozem nedochá-
zelo k  narušení pohody bydlení 
pro tamní občany. Toto pískoviště 
bude doplněno novými lavičkami. 

Také v případě hřiště na Lumí-
rově ulici revizní zpráva potvrdi-
la, že zde nejsou dodrženy platné 
normy; po dohodě s občany bude 
plocha po odstranění herních 
prvků zatravněna, nicméně loka-

lita je uvažována jako místo mož-
né ke zřízení tzv. minihřiště – to 
se skládá z certifi kovaného písko-
viště a drobných herních prvků, 
kde dopadovou plochou může 
tvořit právě travnatý povrch. 
Městský obvod plánuje v postup-
né obnově pískovišť i dalších her-
ních prvků v rámci celého území 
i nadále pokračovat a zajistit tak 
dětem i jejich rodičům bezpečná 
a příjemná místa pro trávení vol-
ného času.  (red)

Obvod vydal noviny k výročí
Městský obvod vydal v září u pří-

ležitosti oslav 100 let vzniku samo-
statného československého státu 
historické noviny Ostravský Jih. 
Čtyřstránkové černobílé noviny 
s kresbou T. G. Masaryka na titulní 
straně vyšly v nákladu 10 tisíc kusů.

„Chtěli jsme jinou formou připo-
menout toto významné výročí. Pro-
to obsahuje přetisk historických 
dokumentů jako první zákon repub-
liky nebo prohlášení Národního 
výboru československého z 28. říj-
na 1918. Kromě toho přibližujeme 
události kolem vzniku republiky 
v Ostravě a na dnešním území Os-
travy-Jihu, nezapomněli jsme ani 
na první světovou válku a českoslo-
venské legionáře,“ řekl editor novin 
Ostravský Jih a kronikář městské-
ho obvodu Petr Přendík. Podle něj 
se redakce snažila noviny grafi cky 
přizpůsobit tiskovinám, které se 
v  době vzniku Československé re-
publiky vydávaly. „První strana 
částečně čerpá z  novin, které byly 
vydány v  Moravské Ostravě 30. 

října 1918,“ dodal Přendík. Noviny 
s citací „Co dobrého zdědili jsme 
– nebořme, vytrvale budujme“ 
v záhlaví se budou rozdávat zdar-
ma na oslavách republiky na Jihu 
25. a 27. října.  (sed)

REPRO / JIŽNÍ LISTYFOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

Železňák se mění k lepšímu - 
na řadě jsou terasy a výtah 

Revitalizace obchodního centra Železňák v části patřící městské-
mu obvodu pokračuje. Stávající terasy prochází výměnou povrchu 
a v místě točitého schodiště se k zajištění bezbarierového přístupu do 
1. patra buduje částečně prosklený výtah. Realizace je rozdělena do 
dvou fází, přičemž první bude v případě bezproblémového postupu 
prací hotova ještě letos. 

„Bezbariérový přístup do patra tady dlouhá léta scházel. Budovaný 
výtah konečně umožní přístup všem potřebným, především vozíčká-
řům a maminkám s kočárky, kterým dosavadní schodiště znemož-
ňovalo využívat služeb v prvním patře obchodního centra,“ uvedla 
radní městského obvodu Markéta Langrová. Dodala, že po dobu re-
konstrukce zůstávají všechny provozovny v provozu díky zajištěnému 
náhradnímu přístupu.                                               (red)
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Nejčistěji je podle lidí 
v místní části 
Bělský Les

Máme v obvodu čisto, nebo ne? 
Tak na tuto otázku před několika 
měsíci v průzkumu 81,4 % dotá-
zaných obyvatel Jihu kladně, tedy 
že je tady většinou čisto a uklize-
no. 

Že mají kolem sebe čisto, vní-
mají nejvíce obyvatelé v  Dubině 
- Bělském Lese – spokojenost 
vyjádřilo 91,7 % dotázaných re-
spondentů. 

Vysoká spokojenost pano-
vala u  obyvatel i  v  dalších čás-
tech Jihu – na  Dubině (88,7 %),
Hrabůvce (83,6 %) a  Zábřehu 
(77,7 %). Více výhrad měli lidé 
ve Výškovicích – tam se pozitivně 
o  čistotě vyjádřilo 65,7 % z  dotá-
zaných.

I když se o ženách říká, že jsou 
na nepořádek citlivější, průzkum 
ukázal, že čistotu vnímají zhru-
ba stejně (81,2 % mužů a  81,6 % 
žen bylo se stavem čistoty spo-
kojeno). Co se týče věku, nejpo-
zitivněji vnímají čistotu okolí lidé 
ve věku 18-29 let (86,9 %) a starší 
lidé nad 60 let (82,7 %).  (sed)

Kolik stojí zimní údržba
Více než 16 milionů, přesněji 

16 390 tisíc korun, zaplatil měst-
ský obvod Ostrava-Jih v  zimní 
sezoně 2017/2018 za  úklid ko-
munikací. Úklidové stroje přitom 
najezdily 16  842 kilometrů a  při 
ošetřování cest a  chodníků se 
spotřebovalo 1744 tun posypo-
vé soli a  0,37 tun inertního ma-
teriálu. Ten se používal hlavně 
v místech, kde by posyp solí mohl 
způsobit znečištění vod a  půdy 
a poškodit rostliny, živočichy, ko-
munikace apod.  (sed)

Požehnání kapličky se zúčastnily stovky lidí

Téměř tři stovky lidí se 6. září 
zúčastnily požehnání kapličky sv. 
Josefa, která se nachází nad za-
stávkou autobusů Pískové doly na 
Javůrkově ulici v  Zábřehu. Kap-
lička byla kompletně opravena 
v  rámci participativního rozpoč-
tu. Na sošky sv. Josefa a Panny 
Marie uvnitř kapličky se složili 
obyvatelé Jihu.

Kapličce po krátkém historic-
kém exkursu kronikáře měst-
ského obvodu Petra Přendíka 
požehnal představitel zábřežské 
farnosti P. Vítězslav Řehulka. Do 
nitra kapličky byl pro příští ge-
nerace vložen tubus s  pamětním 
listem a soudobými mincemi, fo-
tografi emi kapličky od roku 1937 
a fl ash disk s  historickými sním-
ky starého Zábřehu, PDF Jižních 
listů, historických novin Ostrav-
ský Jih a osmičkové výstavy ke 
100. výročí vzniku Českosloven-
ské republiky.  (sed)

KAPLIČCE požehnal představitel zábřežské farnosti P. Vítězslav Řehulka. 
Na sošku sv. Josefa se složili obyvatelé Jihu.  FOTO / JIŘÍ URBAN

Rada žádá vyhlášení dalších bezdoplatkových zón
 �Na četné žádosti občanů Rada městského obvodu Ost-

rava-Jih na konci září požádala o vyhlášení tzv. bezdoplat-

kových zón také v městské části Dubina. Počet zón, v nichž 

by radnice nepodporovala tzv. byznys s chudobou a omezila 

s tím související výskyt nežádoucích jevů a kriminality, se 

tak z původních 4 rozšíří na 7.

„Vedení radnice dělá vše, co podle 
zákona může. Proto jsme na  čet-
né žádosti občanů rozšířili počet 
takzvaných bezdoplatkových zón 
o  další tři na  Dubině. Samospráva 
sice může o  vyhlášení rozhodnout, 
ale konečné slovo má stát, státní po-
licie a orgán sociálně právní ochrany 
dětí. A  ty zatím u  námi požadova-
ných 4 zón rozhodly negativně,“ řekl 

starosta našeho obvodu Martin 
Bednář. Radnice se o vyhlášení bez-
doplatkových zón pokusila už loni, 
ihned poté, co začal platit zákon o po-
moci v  hmotné nouzi, ale neuspěla. 
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, 
který o  věci rozhodoval v  rámci pře-
nesené působnosti, ve  všech přípa-
dech došel k závěru, že nebyly splněny 
zákonem o  pomoci v  hmotné nouzi 

předpokládané podmínky, a toto opat-
ření obecné povahy nevydal. Radnice 
to ale nevzdala, v  květnu opět požá-
dala o vyhlášení bezdoplatkových zón 
u  4 problémových oblastí na  Jihu 
a nyní počet zón rozšířila i o Dubinu.

„Nevzdáváme to, i  když naše 
možnosti jsou omezené. Jako nej-
důležitější vidím vyvíjet další tlak 
na  Poslaneckou sněmovnu Parla-
mentu České republiky, aby upravila 
zákony tak, aby se tento tzv. byznys 
s chudobou nevyplácel. Jedno jedná-
ní s poslanci se u nás na Jihu již letos 
uskutečnilo, další plánujeme nejpoz-
ději v  lednu příštího roku. Plně také 
podporujeme petici ke  snížení výše 
nájemného na  ubytovnách, kterou 
vymysleli občané v  okolí ubytovny 

na  Hulvácké ulici,“ doplnil starosta 
Bednář. V  tzv. bezdoplatkových zó-
nách, které zákon umožňuje vyhlásit 
od loňského června, nejsou nově pří-
chozím lidem vypláceny příspěvky 
na  bydlení. Výjimkou jsou případy, 
kdy vlastnické právo nebo právo 
na užívání bytu jiného než obytného 
prostoru nebo ubytovacího zařízení 
vzniklo před vydáním opatření obec-
né povahy. Situace je posuzována 
z hlediska zvýšené míry výskytu so-
ciálně nežádoucích jevů v  dané ob-
lasti, a to na základě vyjádření orgánu 
sociálně právní ochrany dětí a Policie 
ČR. Hlavním cílem tohoto opatření 
obecné povahy je zabránit vzniku či 
rozšiřování sociálně vyloučených lo-
kalit na území obcí a měst.  (red)
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Na oslavy republiky na Jihu přijede i Masaryk
 � Setkáním zastupitelů v kině Luna 25. října a velkolepým 

ohňostrojem 27. října vyvrcholí v našem městském obvodu 

celoroční oslavy 100 let od vzniku samostatného českoslo-

venského státu.

Slavnostní setkání zastupitelů 
Jihu, kteří ve  své funkci působili 
od vzniku městského obvodu, tedy 
od  14. září 1990, začne v  16 ho-
din. Účastníci se mohou těšit 
na  bohatý program, v  němž mj. 
zazní státní hymna a vystoupí ko-
morní kvarteto Janáčkovy fi lhar-
monie Benda Quartet. Na setkání 

mohou přijít i obyvatelé Jihu, jen 
si musejí dopředu zarezervovat 
vstupenky zdarma na telefonním 
čísle 599 43 490 nebo na e-mailu 
gabriela.godelova@ovajih.cz.

Samotné oslavy vzniku repub-
liky proběhnou v  sobotu 27. říj-
na v  předvečer státní svátku, 
a to na různých místech obvodu. 

Ve 12 hodin se sešikuje v Jubilejní 
kolonii dobový průvod (můžete 
ho podpořit dobovým oblečením 
a doplňky), který se vydá ve 13 ho-
din k radnici, kde dojde ke svržení 
Rakouska-Uherska a  vyvěšení 
československé vlajky. Nebude 
chybět ani T. G. Masaryk na koni. 
Hlavní program se pak přesune 
na  náměstí SNP. Účastníci se 
mohou těšit na  vojenskou kape-
lu, přehlídku Spolku elegantních 
dam, pouliční vystoupení, jízdu 
cyklistů na  historických kolech, 
dixieland, polní kuchyni či spous-

tu dobrot a dobrého pití. O závěr 
se postará velkolepý ohňostroj 
v  19.18 hodin, který se bude ko-
nat na bývalém fotbalovém hřišti 
u koupaliště. 

„Přijďte s  námi oslavit 100 let
samostatného státu. Je třeba si 
připomínat okamžiky, kdy stateč-
ní muži a ženy bojovali za svobodu 
naší země a pro její samostatnost 
neváhali položit i  vlastní život,“ 
vyzval starosta městského obvo-
du Martin Bednář. 

Celý program oslav najdete 
na straně 40.  (sed)

Obvod instaluje další hlásiče požárů
 �V městských bytech na Jihu bude opět bezpečněji. 

Ve spolupráci se statutárním 
městem Ostrava bude v dalších 
bytech ve správě obvodu Ostra-
va-Jih instalováno 4926 hlásičů 
požárů. Ty nájemníky okamžitě 
upozorní na vznikající požár.

„Statutární město Ostrava 
uhradí nákup zařízení a samot-
nou instalaci do bytů už zajistí 

náš městský obvod. Za to zaplatí 
více než jeden milion korun; pro 
občany je nainstalování hlásičů 
požárů do bytů zdarma a jejich 
zavedení nebude znamenat zvý-
šení nájemného,“ uvedla radní 
Markéta Langrová, která má pro-
blematiku bytového hospodář-
ství na starosti.  (sed)

Na Provaznické se opravují chodníky

V  září městský obvod zahájil 
opravu chodníku kolem ulice 
Provaznické v úseku mezi komu-
nikacemi Dr.  Lukášové a  Horní. 
Práce navazují na  výstavbu cy-
klostezky, která byla vybudová-
na městem Ostravou v  letošním 

roce, a parkoviště za poliklinikou 
Jih. 

To však není jediný chodník, 
který dostane nový povrch. V nej-
bližší době se chystají opravy 
chodníků na  ulicích Edisonově, 
Petruškově a Jubilejní. (pm)

 FOTO / ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Granty do kultury a sportu
 �Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih vyhlá-

sil výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků v ob-

lasti školství a vzdělávání a kultury; volného času dětí a mládeže 

a prevence kriminality, sportu, sociální péče na rok 2019. 

Do  výběrového řízení se mo-
hou přihlásit právnické nebo 
fyzické osoby působící na  území 
obvodu Ostrava–Jih v  oblasti 
školství a  vzdělávání a  kultu-
ry, volného času dětí a  mládeže 
a  prevence kriminality, sportu, 
sociální péče, dále právnické a fy-
zické osoby poskytující služby 
v oblasti sociální péče pro občany 
městského obvodu Ostrava-Jih.

Program na  poskytování pe-
něžních prostředků z  rozpočtu 
statutárního města Ostrava, 
městského obvodu Ostrava-Jih 
na  rok 2019 , formulář žádosti 
a  její povinné přílohy jsou k  dis-
pozici na  internetových strán-

kách www.ovajih.cz v sekci 
Účelové dotace a  granty nebo 
k osobnímu vyzvednutí:
• pro oblast školství a vzdělává-

ní a kultury v kanceláři č. 110, 
budova B, 1. patro ÚMOb Ost-
rava-Jih,

• pro oblast volného času dětí 
a  mládeže a  prevence krimi-
nality, sportu v  kanceláři č. 
109, budova B, 1. patro ÚMOb 
Ostrava-Jih,

• pro oblast sociální péče v kan-
celáři č. 126, budova C, přízemí 
ÚMOb Ostrava-Jih.

Příjem žádostí je od  1. října 
do 15. října 2018.  (red)
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Slušní nájemníci kontroly obecních domů vítají
Zájem o  bydlení v  obecních 

bytech na  Jihu se stále zvyšuje. 
Radnice každoročně investuje 
do  rozsáhlého bytového fondu, 
čítajícího téměř 5300 bytů, desít-
ky milionů korun. 

„Nechceme zvyšovat ceny ná-
jemného, ale kvalitu bydlení,“ vy-
světluje radní pro bytovou oblast 
Markéta Langrová důvody, kvůli 
kterým zavedla kontroly obec-
ních domů. Při nich pracovníci 
úřadu ve  spolupráci s  policií již 
druhým rokem prověřují dodržo-
vání povinností nájemců, počty 
nahlášených osob žijících v  bytě 
i technický stav bytů.

„Od  loňského podzimu jsme 
zkontrolovali celkem 609 bytů. 
Na  základě zjištěných skuteč-
ností a  následné výzvy musí 
29 bytů dosavadní obyvatelé vy-
klidit. Zatím tak učinilo 19 z nich. 
Dalších 62 nájemců obdrželo pí-
semné upozornění k  odstranění 
závadného chování a k dodržová-
ní platného a účinného domovní-
ho řádu. Nejvíce kontrol proběhlo 
v bytových domech na Čujkovově 
ulici (381 bytů) a  ulici V. Košaře 
(120 bytů). „Věřím, že si nájem-
níci upozornění vezmou k  srdci 
a  nebudeme muset přistoupit 
i  v  jejich případě k  ukončení ná-

jemního vztahu,“ uvedla Markéta 
Langrová.

V  kontrolách hodlá radnice 
pokračovat. I  již zkontrolované 
domy budou v  budoucnu pečlivě 
sledovány s  ohledem na  to, zda 
byla přijatá opatření dostatečně 
účinná. „Trvám na  tom, že není 
v  zájmu radnice coby řádného 
hospodáře, aby v  obecních do-
mech nadále žili lidé, kteří ničí 
obecní majetek a  dělají ze života 
peklo slušným občanům. Děje-li 
se něco obdobného v  obecních 
domech, kde bydlíte, dejte nám 
prosím vědět,“ dodává Langrová 
s  ujištěním, že radnice dělá vše 

proto, aby slušní obyvatelé domů 
mohli žít spokojeně a  beze stra-
chu, neboť ochranu nájemníků 
považuje vedení městského ob-
vodu za  jednu z  priorit. Dalším 
krokem ke zvýšení jejich bezpečí 
a  ochrany obecního majetku je 
instalace kamerového systému 
do obecních domů.  (red)

kontakt

Odbor bytového 
a ostatního hospodářství

Tel.: 599 430 288
E-mail: kontroly@ovajih.cz

Řidiči se mohou těšit na další parkoviště
Řidiči se mohou těšit na  další 

parkovací místa. Do  konce roku 
by se měla vybudovat na Šeříkové 
ulici (15 stání) a  na  Výškovické 
ulici (10 stání). Dalších 16 míst 
vznikne na  Jugoslávské ulici. 
V  budování dalších parkovacích 
míst bude radnice pokračovat 
v příštím roce.

„V  letech 2019 až 2022 máme 
v plánu postavit 19 parkovišť s téměř 
400 parkovacími místy. Namátkou 
mohu jmenovat vybudování parko-
vacích stání na  ulici Kaminského, 
P. Lumumby, Dr. Martínka, Na Vý-
spě, Lužické, Bohumíra Četyny, Vlas-
ty Vlasákové, Volgogradské 55-57
a  23-25, Krasnoarmejců, 90 míst 
chystáme na Čujkovově ulici,“ řekl 
vedoucí investičního odboru Stani-
slav Šplíchal.  (sed)

REPRO / JIŽNÍ LISTY

Historická cyklojízda
U  příležitosti 100. výročí 

vzniku Československa uspořá-
dá Klub českých velocipedistů 
Moravan cyklojízdu Ostravou 
na  kolech, která byla vyrobena 
na  území Československa v  le-
tech 1918-1992. Favorit, Liberta, 
Eska, Velamos, Stadion, Česká 
zbrojovka, Zbrojovka Brno, FZK, 
Tudor... To jsou jen některé z de-
sítek značek československých 
jízdních kol, které budou na cyk-
lojízdě vítány, stejně jako oble-
čení v  barvách trikolory. Sraz ve
14 hodin v  hale nádraží Ostra-
va-Vítkovice. Trasa o  délce cca 
15 km povede po  cyklostezkách 
Ostravy.  Akce se koná za  každé-
ho počasí.

Vezměte si s  sebou kolo MADE 
IN CZECHOSLOVAKIA a  jeďte 
s námi!

Za KČV Moravan Petr Přendík

Kam jdou peníze z rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih

6
5

3

 �Městský obvod Ostrava-Jih hospodaří v tomto roce s více 

než 1 miliardou, přesněji s 1 164 495 tisíci korunami. 

Zdrojovou část rozpočtu tvo-
ří příjmy z  daní, z  poskytování 
služeb, příjmy z  prodeje pozem-
ků, bytu a  domů a  transfery 
ze státního rozpočtu, od  kraje 
a  statutárního města Ostrava. 

Z  této částky městský obvod 
platí všechny činnosti potřebné 
ke správě a fungování městského 
obvodu. 

Kam jdou největší částky? Více 
než půl miliardy „spolkne“ byto-

vé a nebytové hospodářství a ko-
munální služby. Pomyslné druhé 
místo mají školy a  volnočasové 
aktivity dětí a  mládeže, na  kte-
ré obvod dává více než 174 mi-
lionů korun. Na  silnice a  po-
zemní komunikace má v  letoš-
ním roce obvod vyčleněno více 
peněz než loni, a  to 110 milionů 

korun. Necelých 41 milionů ko-
run jde na  vzhled obce a  veřej-
nou zeleň, 27,5 milionu putuje 
do kultury, sportu a historie, 22,5 mi-
lionu dává obvod do  sociální 
oblasti. Na  bezpečnost a  odpa-
dové hospodářství pamatuje 
rozpočet částkami vyššími než 
2 miliony korun.  (red)

1
2

Výdaje dle skupin      v tis. Kč
1. Silnice 110 540

2. Školská zařízení 174 534

3. Sociální oblast 22 599

4. Bytové a nebytové hospodářství 532 174

5. Kultura, sport, volný čas a historie 27 507

6. Odpadové hospodářství 2 272

7. Vzhled obce a veřejná zeleň 40 992

8. Bezpečnost a ochrana obyvatelstva  2 091

1 164 495
tis. Kč1

4

7

8

PARKOVIŠTĚ u Výškovické ulice bude mít 10 parkovacích míst. 
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První přebory přilákaly 26 šachistů
Šestatřicet žáků základních škol 

a  dospělých se 20. září zúčastnilo 
prvního ročníku šachových pře-
borů O  pohár starosty Ostravy-
-Jihu. V  kulturním domě K-Trio 
si to rozdalo 8 šachistů 1.–5. tříd 

a  povedenou trofej si odnesl Jan 
Kalous, za ním skončil Daniel Ba-
logh a  Tomáš Poloch. V  kategorii 
6.–9. tříd proti sobě nastoupilo 
12 chlapců a  cenu nejvyšší získal 
Michael Kroupa následován Vítem 

Ruibarem a  Richardem Markem. 
V kategorii dospělých soutěžilo 16 
šachistů, z toho jedna žena. Nejvíce 
bodů sesbíral Zdeněk Kilián, z dru-
hého místa se radoval Alfonz Pas-
torek a z třetího Jan Krampla.  (sed)

Starší lidé si mohou pomocí Senior linky přivolat pomoc
 � Senioři patří do kategorie zvlášť zranitelných obětí trest-

ných činů, a proto si zaslouží naši pozornost. Městská policie 

Ostrava pomáhá těmto osobám ke zvýšení jejich bezpečí 

mimo jiné bezpečnostním zařízením „Senior linkou“. Díky ní 

si senioři mohou sami přivolat pomoc.

Ženy si přivolaly pomoc
Dne 14. srpna ve  tři hodiny 

po půlnoci přijala městská policie 
tísňový signál ze zařízení Senior 
linky. Po příjezdu na místo stráž-
níci zjistili, že 82letá žena ve svém 
bytě upadla a udeřila se do hlavy. 
Jelikož si stěžovala na bolest hla-
vy, přivolali na místo záchrannou 
službu. Ta rozhodla o  převozu 
ženy na ošetření do nemocnice.

Podobně si tlačítkem Senior lin-
ky pomohla další seniorka. Událost 
se stala o  den později. Osmdesá-
tileté seniorce se udělalo nevolno 
a měla problémy s dýcháním, stráž-
níci přivolaní Senior linkou pak k ní 
přivolali záchrannou službu. 

Jak funguje Senior linka
Zařízení senior linky  se skládá 

z řídicí jednotky a dvou tlačítek. Řídi-
cí jednotka umožňuje příjem signálu 
a  musí být trvale umístěna v  místě 
napájení (el. zásuvce). Jedno z tlačí-
tek se umístí do blízkosti vstupních 
dveří a  druhé nosí osoba stále při 
sobě. Zdůrazňujeme, že tato tlačítka 
jsou plně funkční pouze ve vnitřních 
prostorách bytů či domů.

Pohyb podezřelé osoby u  bytu 
či domu tak uživatel Senior lin-
ky snadno ohlásí jedním zmáčk-
nutím tlačítka připevněného 
u dveří. V tomto případě strážní-
ci neprovádějí zpětná volání, ale 
na místo ihned vyjíždějí.

Bezprostřední ohrožení života 
či zdraví uživatel ohlásí zmáčk-
nutím tlačítka, které nosí při 
sobě. V  tomto případě strážníci 
telefonicky kontaktují ohrože-
nou osobu a dle potřeby vyjíždějí 
sami nebo kontaktují další složky 
integrovaného záchranného sys-
tému.

Hlavním cílem této služby je 
zajištění rychlé a efektivní pomo-
ci. Náklady jsou plně hrazeny sta-
tutárním městem Ostrava.

Podmínky k získání zařízení
• samostatné bydlení, trvalé by-

dliště na  území města Ostravy 
a znevýhodnění (věk nad 60 let, 
nemoc atd.),

• zaevidování žádosti (žádos-
ti přijímáme pouze písem-
nou formou prostřednictvím 
strážníků okrskářů, strážníků 
na  kterékoli služebně městské 
policie Ostrava nebo na pří-
slušném sociálním  odboru), 

telefonicky akceptujeme pouze 
žádosti o demontáže, opravy či 
změny Senior linek,

• možnost ověření údajů v  mís-
tě bydliště seniora – žadatele 
příslušným pracovníkem MP 
Ostrava,

• zakoupení SIM karty do  zaří-
zení (200 Kč/rok), což je jediná 
investice ze strany žadatele.

Projekt Senior linka zazname-
nal takový ohlas, že v  současné 
době jsou všechna dostupná za-
řízení nainstalována. Ve  spolu-
práci s  jednotlivými městskými 
obvody však intenzivně pracuje-
me na navýšení celkového počtu 
těchto zařízení. Prosíme proto 
o  trpělivost, naší snahou je po-
stupně uspokojit žádosti všech 
žadatelů.

Na tel. čísle 720 735 125 v pra-
covních dnech od  8 do  15 hodin 
získáte bližší informace. 

Městská policie Ostrava

FOTO / JIŘÍ URBAN

Čertovské pohádky
Školáci z Jihu mají pohádky rádi. 

Žáci ZŠ Horymírova poslali letos 
do  soutěže Čertovské pohádky nej-
více literárních textů z celého kraje – 
celkem 34. A jedna z nich se zásluhou 
Filipa Dyla dokonce dostala do první 
desítky oceněných děl, která byla vy-
dána na  CD. Dvě nejlepší pohádky 
namluvil na  cédéčko také starosta 
našeho obvodu Martin Bednář a rad-
ní Markéta Langrová. „Jde o zajíma-
vou tradici a  soutěž, která vznikla 
v městském obvodu Mariánské Hory 
a  Hulváky. Oceňuji, jakou mají děti 
fantazii. Dík si zaslouží také učitelé, 
kteří děti k této tvůrčí práci vedou,“ 
řekl starosta.  (sed)

Zastávky budou hezčí
Obě nástupiště tramvajové za-

stávky Hotelový dům Hlubina se 
změní k lepšímu. Dopravní podnik 
Ostrava počítá, že s opravou začne 
nejpozději do  jara a  práce potrvají 
tři měsíce, k  většímu omezení do-
pravy však podle vyjádření DPO 
nedojde. Dopravní podnik chce 
zrekonstruovat nejen přístřešky 
na nástupištích, ale také nástupišt-
ní hrany a  zábradlí. Stávající stře-
chy přístřešků budou demontovány 
a nově oplechovány, opravou projde 
osvětlení a  omítky, vyměněny bu-
dou stávající prosklené stěny. Nový 
povrch nástupiště bude proveden 
zámkovou dlažbou a  nově bude 
osazeno i zábradlí. Do budoucna se 
počítá s tím, že v rámci celkové re-
konstrukce podchodu bude přístup 
na  nástupiště řešen bezbariérově, 
a to samostatnou stavbou.  (sed)
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Titul Miss babča si odnesla žena z Výškovic
 �Osm šarmantních dam 

od 61 do 80 let se 20. září 

představilo ve zcela zapl-

něném DK Akord v Zábřehu, 

aby si vyzkoušely roli mode-

lek v soutěži Miss babča. 
I  když nedošlo na  promenádu 

v  plavkách, jak ji známe z klasic-
kých „missích“ soutěží, přítomné 
zralé ženy na  pódiu ukázaly, že 
by klidně mohly poměřit své síly 
s  mnoha mladšími kolegyněmi. 
Ve  volným disciplínách se tanči-
lo, zpívalo, recitovalo, vykládaly 
se vtipy i  karty. Dvě hodiny plné 
vtipné a  noblesní zábavy utekly 
jako voda a  porotce Radim Uzel 
mohl vyhlásit tu nejlepší babičku. 
Stala se jí soutěžící s  číslem jed-
na Marie Šubrtová, obyvatelka 
Výškovic, maminka dvou dětí, 
babička dvou vnoučat, vášnivá 
lyžařka a  cyklistka, která přesně 
před rokem prodělala operaci srd-
ce a teď, jak řekla, se vrací do živo-
ta. První vícemiss se stala Marie 
Sabová z Mokrých Lazců, druhou 
vicemiss Vilma Očenášková ze 
Slezské Ostravy a titul miss sym-
patie si odnesla Evženka Kiszková 
z Těrlicka.  (sed)

Tělocvična dostane novou fasádu
 �Další základní škola projde velkou proměnou. Tentokrát 

se dostane na tělocvičnu Základní školy Srbská.

„V rámci celkové rekonstrukce 
se zateplí fasáda, vymění okna, 
opraví betonové plochy před 
vstupem, udělají se nové okapové 
chodníky a  natřou se zámečnic-
ké prvky na  fasádě. V  interiéru 
dojde k výměně elektroinstalace, 
zdravotechniky a s tím související 
opravy obkladů, dlažeb, omítek, 
výmalby a budou vyměněny také 
dveře,“ řekl vedoucí investičního 
odboru Stanislav Šplíchal. Práce 
by měly začít po podpisu smlouvy 
s vybraným zhotovitelem pravdě-
podobně v  listopadu a  do  rekon-

strukce hodlá obvod vložit téměř 
11 milionů korun.

„Letos už jsme stihli revitaliza-
ci MŠ Volgogradská 4 za  3,9 mi-
lionu korun, pavilonu tělocvičen 
ZŠ Kosmonautů 15 za 11 milionů 
korun a zateplení MŠ Mitušova 6. 
Na  začátku října obvod dokončil 
zateplení Mateřské školy Klego-
va. Do  konce roku 2022 bychom 
pak chtěli mít zateplené všechny 
mateřské školy. Už nám jich zbý-
vá jenom 13,“ uvedl radní Adam 
Rykala, který má problematiku 
školství na starosti.  (sed)

Lavičky budou hezčí
 � Reklamní lavičky na Jihu, které občas nepůsobí příliš 

esteticky, dostanou nové, hezčí provedení.

„Provedli jsme kontrolu 135 
reklamních laviček na území 
městského obvodu a některé 
z nich nebyly v dobrém stavu. 
Chceme, aby veřejný prostor byl 
postupně revitalizován a  stal 
se příjemným místem slouží-
cím občanům. Rada městského 
obvodu proto rozhodla, že re-
klamní lavičky budou nahra-
zeny městským mobiliářem,“ 
uvedla předkladatelka návrhu, 
místostarostka Hana Tichánko-
vá. Nové lavičky budou ve  dvou 
provedeních: na volné postavení 

a  s  prodlouženou nohou na  za-
budování do země.  (sed)

FOTO / JIŘÍ URBAN

FOTO / ARCHIV
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Rekordní Cyklosvětluška opět rozsvítila 
Bělský les a podpořila dobrou věc

 �V Ostravě-Zábřehu se 8. září konal 3. ročník charitativní 

večerní jízdy na kolech – Cyklosvětluška aneb Světýlka 

naděje. Akci zahájila spanilá jízda Klubu českých velocipedistů 

na retro kolech a vystoupení Cheerleaders HC Vítkovice Ride-

ra. Jízdy Bělským lesem se zúčastnilo na 100 cyklosvětlušek. 

Letošní ročník byl mimořádný 
hned několikrát. Díky registraci 
bylo vybráno rekor dních 13 tisíc 
korun. Navíc ze svého honorá-
ře věnovala dalších 5000 korun 
skupina Postrpoi, která na  závěr 
večera předvedla dechberoucí 
ohňovou show. A  poslední pří-
jemnou tečkou bylo to, že pre-

zident klubu HC VÍTKOVICE 
RIDERA Petr Handl vybranou 
částku zakulatil na  celkových 
20  000 korun. Částka byla vě-
nována potřebným – letos spo-
lečnosti Spirála, která se stará 
o duševně nemocné.

Všichni účastníci byli zařazeni 
do slosování o zajímavé ceny, kde 

hlavní výhrou bylo jízdní kolo. 
Odměněny byly také děti, které si 
s osvětlením svých kol daly záležet 
a  byly ozdobou pelotonu – pravé 
cyklosvětlušky. Všichni účastníci 

této charitativní akce se mohou 
spolu opět potkat 16. září, a  to 
díky patronátu hokejového klubu 
HC Vítkovice Ridera, který všem 
daroval volný vstup na hokejovém 
utkání proti HC Sparta Praha. 

„Cyklosvětluška zaznamenává 
vzrůstající trend. Jezdí s námi celé 
rodiny a  pochvalují si program 
i dárečky, kterými všechny regis-
trované účastníky odměňujeme. 
Věříme, že se určitě zúčastní i pří-
ští rok,“ líčí jeden z  organizátorů 
Michal Kubíček z  pořádající spo-
lečnosti AKORD & POKLAD, 
s.r.o.  (red)

FOTO / ARCHIV OGANIZÁTORŮ

Festival přiblíží krásu patchworku 
V  kulturním domě K-TRIO 

v  Ostravě–Hrabůvce  můžete 
ve  dvou dnech 12. a  13. října 
od 10 do 18 hodin navštívit úspěš-
ný Festival patchworku, na  kte-
rém budou autorky z  celé České 
republiky vystavovat nádherné 
ručně zpracované textilní deky, 
přehozy i milé drobnosti. 

Přímo na  místě autorky vysta-
vovaných děl předvedou některé 
možnosti zpracování a zasvětí zá-
jemce do  základů patchworkové 
techniky.

Festival tak potěší nejen nád-
hernou výstavou, tvořivou atmo-
sférou, ale i  možností nakoupit 
originální dárky pro sebe nebo své 
blízké. Pro ty, kteří chtějí vyzkou-
šet svoji vlastní šikovnost, jsou 
připraveny malé tvůrčí dílny, kde 
si můžete patchworkové drobnos-
ti vyrobit nebo se jen inspirovat 

a radovat z úžasné tvořivosti a ši-
kovnosti uměleckých řemeslníků. 
Na své si přijdou i děti, které jistě 
nadchne výstava panenek.

Festival patchworku představí 
renomovanou brněnskou módní 
návrhářku Ivetu Nedomovou, 
součástí její prezentace jsou 
i módní přehlídky v neděli 13. 10. 
v 10 a 16 hodin. 

Pro nadšence této techniky je 
připraven i  prodej speciálních 
pomůcek a  látek, které v  běžných 
obchodech nejsou k  sehnání. Sou-
částí festivalu jsou i odborné kurzy, 
které umožní začátečníkům i  po-
kročilým zájemcům vyzkoušet si 
vlastní výrobu polštářků, šperků, 
háčkovaných košíků nebo poznat 
nové technologie a  quiltování po-
mocí nejmodernějších šicích strojů.  
Přihlášky a  informace o  kurzech 
najdete na www. kzoj.cz.  (red) 

Nadační fond rozděluje fi nance
Nadační fond VÍTKOVICE 

STEEL vyhlašuje příjem žádostí 
o  udělení fi nanční podpory. Tato 
výzva je určená organizacím či 
jednotlivcům, kteří nám zašlou 
zajímavý projekt se zaměřením 
na aktivity dětí nebo seniorů v ob-
lasti vzdělávání, zdraví, sportu 
nebo sociálních služeb.

Fond dlouhodobě podporuje 
kvalitnější péči o  děti s  mentál-
ním nebo fyzickým hendikepem, 
vzdělávání a  volnočasové vyži-

tí mládeže a  pomáhá seniorům 
k důstojnému a plnohodnotnému 
životu.

Pro získání fi nanční podpory 
vašeho projektu realizovaného 
v  Moravskoslezském kraji v  roce 
2019 posílejte žádosti v  termínu 
do 19. října 2018. Podrobnější in-
formace najdete na webu nadace.
vitkovicesteel.com. V případě do-
tazů, prosím, použijte e-mail na-
dacni.fond@vitkovicesteel.com. 
 (red)

V ZŠ B. Dvorského mají nový altán

Na zahradě Základní školy 
B. Dvorského 1 byl 3. září slav-
nostně otevřen altán vybudovaný 
v rámci participativního rozpočtu 
odvodu Ostrava–Jih. Přestřihnutí 
pásky se ujali ředitel ZŠ Dvorské-
ho Miloš Kosík, místostarostka 
obvodu Hana Tichánková a paní 
učitelka Bohdana Lokajová. Za-
tleskat novému altánu přišly jak 
děti z prvního, tak druhého stup-
ně. Altán bude sloužit žákům ško-
ly k  výuce i relaxačním aktivitám 

a využívat jej mohou také občané 
obvodu vždy v  pracovních dnech 
od 16 do 18 hodin.   

„Velmi mě těší, že se  díky ak-
tivitě nadšených zaměstnanců 
podařilo získat na tento počin fi -
nance z  participativního rozpoč-
tu obvodu, a altán jsme tak mohli 
vybudovat. Věřím, že z něj budou 
mít děti i dospělí radost a bude 
dobře sloužit svému účelu,“ uvedl 
ředitel Miloš Kosík.  (jg)

FOTO / JAN GOJ

JL_09_2018.indd   10 24.09.2018   17:02:16



11 www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

 Učitelky přivezly z Korfu zlatou medaili
 � Pěvecké sdružení ostrav-

ských učitelek, které sídlí 

v našem obvodu Ostrava-

-Jih, se jako jediný reprezen-

tant České republiky zúčast-

nilo ve dnech 12.–16 . září 

druhého ročníku prestižního 

mezinárodního soutěžního 

festivalu pěveckých sborů 

na řeckém ostrově Korfu. 

Soutěže se účastnilo 37 sborů 
z 20 zemí světa – např.  z Thajska, 
Ekvádoru, Číny, Argentiny, Izrae-
le, Velké Británie a mnoha dalších 
evropských zemí. Ostravské uči-
telky již 63 let úspěšně reprezentují 
Českou republiku u  nás i  v  zahra-
ničí a v mezinárodních soutěžních 
festivalech získávají ta nejvyšší 

ocenění. Pod vedením sbormistra 
Jurije Galatenka, který vede sbor již 
15 let, soutěžily na Korfu v katego-
rii Ženské sbory s nejvyšším stup-
něm obtížnosti, kde získaly zlaté 

pásmo. Náročný soutěžní program 
tvořily skladby Giovanniho Pier-
luigiho da Palestrina, Martina Ra-
mrotha, Clauda Debussyho a Petra 
Ebena. Mezinárodní porota vysoce 

hodnotila citlivý přednes, osobité 
provedení i  náročnost soutěžních 
skladeb. Ze soutěžního programu 
uvedl sbor dokonce dvě skladby 
ve své premiéře.  (jb)

FOTO / ARCHIV SBORU

První lípa republiky už roste
Lípu republiky zasadily 21. zá-

ří nedaleko křížení cyklostezky 
na  Cholevově ulici a  ulice Horní 
v  Hrabůvce děti z  Mateřské školy 
Paprsek. Děti si společně zapíva-
ly českou národní hymnu a  nový 
stromek ozdobily vlastnoručně 
vyrobenými srdíčky s  českou vlaj-

kou. „Rádi bychom nejen v  nej-
mladší generaci probudili národní 
cítění, sounáležitost a vlastenectví. 
V dnešní uspěchané době není moc 
příležitostí si uvědomovat a  proží-
vat sváteční chvíle,“ uvedla ředitel-
ka školky Natalie Kaštovská.  (sed)

FOTO / JIŘÍ URBAN

K oslavám vyhrávaly i dechovky

VYSTOUPENÍ dechové hudby DEOR z Hrabové před K-Triem a Proskov-
janky v Bělském lese potěšila v září stovky lidí. Oba koncerty se konaly 
v rámci oslav 100 let vzniku Československé republiky v městském 
obvodě Ostrava-Jih.  (red)  FOTO / JIŘÍ URBAN

Přednáška o první světové válce
První světová válka a vyhlášení 

Československé republiky – tak 
se bude nazývat podzimní před-
náška zaměřená na  historii naše-
ho obvodu, která se bude konat 
25. října od  17.30 hodin v  sále 
zastupitelstva naší radnice.  Jak 
dolehla na  obyvatele Zábřehu, 
Hrabůvky a Výškovic první světo-
vá válka a jak se tehdy lidé dověděli 
o vyhlášení samostatného Česko-
slovenska, zjistíte na  přednášce 
kronikáře obvodu Petra Přendí-
ka, který připomene také válečné 
útrapy, zábřežský zajatecký tábor, 
rekvizice zvonů či poválečné změ-
ny, ke  kterým došlo v  souvislosti 
s vyhlášením ČSR. Řeč bude také 
o legionářích. Přednáška bude do-

plněna projekcí dobových snímků.
Počet míst na  přednášce je ome-
zen, proto si své místo povinně 
rezervujte na  tel. č. 605  292  238 
nebo na  e-mailové adrese 
petr.prendik@ovajih.cz.  (red)

REKVÍROVÁNÍ ZVONU ve výškovic-
ké kapli Nanebevzetí Panny Marie. 

 FOTO / ARCHIV
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FOTOREPORTÁŽ

Tisíce lidí sledovaly show motorkářů v Hrabůvce

FOTO / JIŘÍ URBAN
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Starobělské Lurdy: zapotí se i vyznavači kondiční chůze
 �V neděli 11. listopadu se 

bude konat v ostravském 

Bělském lese už čtvrtý 

ročník závodu Starobělské 

Lurdy. Tato běžecká akce 

je určena nejen pro výkon-

nostní a začínající běžce, ale 

i kondiční chodce.

„Minulý rok se nás v  lese sešlo 
téměř 1200 běžců. Závod má mezi 
lidmi poměrně velký ohlas, loni se 
umístil v  celorepublikové anketě 
Českého atletického svazu na  5. 
místě v soutěži TOP běžecký závod 
roku. Dokonce dvakrát za  sebou 
s velkou převahou vyhrál celostátní 
anketu O  nejlepší běžecký závod 
podzimu v  časopise Běhej.com. 
Letos bychom chtěli pokořit hrani-
ci 1500 účastníků. Na své si přijdou 
i  chodci, kteří z  různých důvodů 
nemohou nebo nechtějí běhat. 
Takže každý, kdo vyznává kondič-
ní chůzi, je na  startu vítán. Limit 
pro zdolání tříkilometrové tratě je 
šedesát minut,“ říká na úvod Rosti-

slav Bažanowski z běžeckého spol-
ku Bezva běh pro bezva lidi.

Co účastníky čeká?
Kromě nevšedního běžeckého zá-

žitku tady uvidíte například Českou 
Miss World 2014 Terezu Skoumalo-
vou, která mimochodem poběží už 
po čtvrté a po čtvrté se startovním 
číslem 1. „Mám ráda atmosféru zá-

vodu, baví mě povzbuzovat ostatní 
a  taky čerpat energii, zkušenosti 
a zážitky od ostatních běžců, na to 
těším,“ láká Tereza Skoumalová.

Všichni běžci a chodci, kteří se 
do závodu zaregistrují do 4. listo-
padu, obdrží v cíli originální me-
daili, kterou vytvořil talentovaný 
student z  Fakulty umění Ostrav-
ské univerzity Filip Nádvorník. 

Nejedná se tedy o  žádný čínský 
plíšek, ale o poctivé medaile.

Běží se o pohár starosty
„I  letos se poběží o  pohár sta-

rosty, takže vítězný muž i žena do-
stanou umělecké předměty, jedná 
se o vázy, jejichž autorem je akad. 
architekt Bohuslav Horák, který 
mimo jiné spolupracuje s  fi rmou 
MOSER a  vystavuje v  renomova-
ných galeriích – Binnen v  Amste-
rodamu, Jannone v  Miláně, Moss 
Gallery New York atd. Pro vypsa-
né věkové kategorie jsme připravili 
věcné odměny. Tradičně dovezeme 
i  3000 čerstvých koblih,“ slibuje 
hlavní organizátor akce Rostislav 
Bažanowski. „Pokud by si chtěl ně-
kdo proběhnout nebo projít trasu 
závodu nanečisto, není problém, 
každou středu a neděli odpoledne 
zde trénujeme s  Běžeckou školou 
Ostravy-Jihu. Trať je označena ze-
leno-žlutými refl exními šipkami 
z tekuté křídy,“ dodává. 

Další informace získáte na webu 
závodu www.bezvabeh.cz/sta-
robelske-lurdy a  na  facebookové 
stránce běžecké školy.  (red)

S ČÍSLEM 1 poběží česká Miss World 2014 Tereza Skoumalová. 
 FOTO / ARCHIV ORGANIZÁTORŮ

Běh pro Lucase
 �Od kostela svatého Ducha 

v Zábřehu vyběhnou 

20. října ve 13 hodin běžci, 

aby podpořili handicapova-

ného Lucase Velešíka.

Benefi ční běh se bude konat 
pod záštitou města Ostravy a sta-
rosty městského obvodu Ostrava-
-Jih Martina Bednáře společně
s Římskokatolickou farností 
Ostrava-Zábřeh ve  spolupráci 
s  organizací Young Life Česká 
republika, pobočkou Ostrava. 
Hlavním organizátorem akce je 
NADAČNÍ FOND BĚH PRO.

Projekt má pomoci tělesně 
postiženým, nemocným a  jinak 
zdravotně znevýhodněným spo-
luobčanům v  Ostravě. Na  trať 
závodů s  délkou tratí 5 a  10 ki-
lometrů mohou vyběhnout jak 
výkonnostní běžci, tak i  úplní 
amatéři a  zdravotně postižení. 
Start bezbariérového a dětského 
závodu bude v 15.30 hodin, start 
hlavního závodu na  5 a  10 km 
je v  16 hodin. Výtěžek (včetně 
celého startovného) bude věno-
ván právě Lucasovi Velešíkovi 
na  pořízení invalidního vozíku 
a zdravotních pomůcek ke zlep-
šení životní situace. Během celé 
akce bude možnost si zhotovit 
výrobky z  recyklovaných mate-
riálů.  (red)

Žáci ze dvou škol na Jihu uspěli v superfi nále
 �Základní školy Františka 

Formana a B. Dvorského se 

skvěle umístily v superfi -

nále projektu Ostrava fandí 

kontinentům, konaném 8. září 

na městském stadionu. Celý 

projekt byl uspořádán pro ško-

ly v rámci atletických závodů 

Kontinentální pohár IAAF.

Štafety žáků 1. i 2. stupně ze ZŠ 
B. Dvorského 1 vybojovaly tře-
tí místo. „Jednalo se o  celoroční 
postupovou soutěž, v  níž žáci - 
v  konkurenci desítek ostravských 
škol - plnili dvě atletické disciplíny, 
hod medicinbalem a skok z místa. 
6. června se na  městském stadio-
nu konalo semifi nále celé soutěže. 
Běžely se štafety a  naši žáci díky 
prvnímu a druhému místu postou-
pili do  superfi nále mezi osm nej-
lepších školních týmů,“ popsala 
paní učitelka Renata Adamíková. 

„Bylo pěkné, že děti i  jejich 
rodiče zažili ve  fi nále atmosféru 
velkých závodů. Ty určitě i  po-
vzbudily zájem dětí o  atletiku,“ 
uvedli Renata Adamíková a Pavel 
Pracný, kteří družstva ZŠ Dvor-
ského  vedli.

Štafeta ZŠ Fr. Formana, Ostrava 
–Dubina zastupovala na  superfi -
nále Evropu spolu se ZŠ Porubská. 

Společně obě školy vybojovaly vyni-
kající 1. místo. Žáci si mohli vyzkou-
šet závodit před téměř vyprodaným 
stadionem. Podporovat je přišli 

i spolužáci, kteří si pro tuto příleži-
tost vyrobili transparenty a  mávát-
ka.  Dagmar Kovářová, Jan Goj

FOTO / ARCHIV ŠKOL
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Krátce

Aby záda nebolela
Zveme maminky s  dětmi 

do 4 let na bezplatný program, 
který se uskuteční ve  středu 
24. října od 15.45 hodin v po-
radně Cesta těhotenstvím 
(Českobratrská 13). Fyziotera-
peutka vysvětlí, jak předchá-
zet bolestem zad, a  předvede 
ukázky cviků k posílení zádo-
vého svalstva. V případě zájmu 
se přihlaste předem (e-mail: 
p o r a d n a @ d l a n z i v o t u . c z ,
mobil: 605  32  92  32). Více 
na www.dlanzivotu.cz.  (ik)

Chcete být užiteční?
Pokud uvažujete, jak reali-

zovat svou potřebu být užiteční 
a  smysluplně vyžít volný čas, 
staňte se dobrovolníkem. Osa-
mělí senioři, děti v nemocnicích 
nebo lidé se zdravotním postiže-
ním uvítají vaše návštěvy a  vás 
obohatí o  novou zkušenost. 
„Pokaždé, když za  svou senior-
kou přijdu a  vidím ten velký 
úsměv, mám najednou mno-
hem lepší náladu, a  když od-
cházím, plná krásných zážitků, 
vím, že ten darovaný čas nebyl 
ani trochu zbytečný,“ říká dob-
rovolnice Kristýna Blažková. 
Přihlásit k  dobrovolnické čin-
nosti se můžete 4. nebo 10. října
mezi 13.–17. hodinou v  Dob-
rovolnickém centru ADRA 
Ostrava na  Jiráskově náměs-
tí 4. Bližší informace najdete 
na www.adraostrava.cz nebo 
na tel. čísle 605 784 584.  (red)

Senioři sportují a mají úspěch
 � Senioři z Hrabůvky opět nezklamali a zabodovali na všech sportovních hrách, kterých se 

v tomto roce zúčastnili.

První soutěž, Sportovní hry seni-
orů, se konala 5. července 2018 v Os-
travě, a to v  disciplínách: pétanque, 
běh na 50 m, běh s naloženým koleč-
kem, hod granátem, košíková, fl or-
bal, softbal, tenisová raketa a šipky. 
Družstvo seniorů OSŽ Ostrava hl. n. 
získalo dvě první a jedno třetí místo 
v  celkovém umístění a také dalších 
6 medailí v jednotlivých disciplínách.

Ve dnech 16.–19. července 
v Olomouci naše dvě členky rovněž 
reprezentovaly v  družstvu OSŽ 
a jeden muž byl členem družstva 
Moravskoslezského kraje, které 
z 19 družstev skončilo na 3. místě.

Ve dnech 28.–30. srpna se v Ra-
jeckých Teplicích naše senior-
ky a jeden senior účastnili dru-
hých sportovních her OSŽ a zde 
se jim dařilo velice dobře – jejich 
družstvo se umístilo na prvním 

místě z  10 družstev a získalo tak 
pohár OSŽ. V září jsme se ještě 
zúčastnili sportovních her Mo-
ravskoslezského kraje v  Bílovci, 
kde nás reprezentovaly dvě ženy 
a jeden muž. Jiří Král získal tři 
zlaté medaile v pétanque, fl orbalu 
a snag golfu a bronzovou medaili 
v desetiboji. „Zadařilo se. Bylo to 
štěstí,“ řekl úspěšný sportovec.

Helena Čiklová, 
předsedkyně seniorů OSŽ Ostrava hl. n.

V Ostravě se budou konat Dny proti chudobě
Třináctý ročník aktivit Dnů pro-

ti chudobě v  Ostravě proběhne 
v  období 8.–15. října u  příležitosti 
Mezinárodního dne za  vymýcení 
chudoby. Pro veřejnost je na 8. října 

od 8 hodin připraveno Ekumenické 
setkání, 11. října od 14 hodin odbor-
ný seminář v aule Fakulty sociálních 
studií na  téma Samostatné bydlení 
a  15. října od  17 hodin proběhne 

v  ostravském hypermarketu Glo-
bus vernisáž výstavy Všude dobře 
– doma nejlíp fotografky Zuzany 
Samara a  nejlepších autorů z  foto-
soutěže Jak vypadá chudoba.   (red)

Dva roky běžel projekt na ochranu ohrožených rodin
 � Projekt Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava 

po dvou letech realizace končí. 

Během září proběhly posled-
ní aktivity - schválení vytvořené 
koncepce rodinné politiky, setká-
ní pro zaměstnavatele s  příklady 
dobré praxe, pobytová akce pro 
ohrožené rodiny, ale také vzdělá-
vací seminář či dobíhající právní 
i fi nanční poradenství. 

Koncepci čeká fi nále
Strategický dokument Kon-

cepce rodinné politiky statutární-
ho  města  Ostravy prošel zhruba 
ročním procesem tvorby. Na jeho 
vzniku se podílela řada odborní-
ků na  rodinnou problematiku, 
zástupců města, ale i  samotných 
rodin. Navržená opatření vychá-
zejí z  důkladné analýzy součas-
ného stavu prorodinných aktivit 
na území města Ostravy a budou 

realizována prostřednictvím akč-
ních plánů napříč všemi městský-
mi obvody.

Pobytové a vzdělávací akce 
pro rodiny

Od  konce března do  června 
2018 proběhlo v  horském hotelu 
Petr Bezruč v  Malenovicích cel-
kem 6 socializačně vzdělávacích 
pobytových akcí pro ohrožené ro-
diny s dětmi, do kterých se zapo-
jilo 8 městských obvodů na území 
Ostravy. Dohromady se pobytů 
zúčastnilo 56 rodin z  cílové sku-
piny, což představuje téměř 200 
podpořených osob včetně dětí. 
Mnohé rodiny zažily společný 
pobyt mimo domov vůbec popr-
vé. Zatím co se dětem věnovali 
animátoři, rodiče mohli využít 

vzdělávací program i  individuál-
ní poradenství. Zájem byl i o spo-
lečné aktivity rodič-dítě, které 
posilují rodinné vazby. 

K akcím přispívajícím k posíle-
ní rodičovských kompetencí pro 
ohrožené rodiny patřily i tematic-
ky zaměřené semináře. Zkušení 
lektoři seznámili účastníky prak-
tickou, interaktivní formou např. 
s  problematikou rizik v  dětském 
věku, výchovnými problémy či 
otázkami spolupráce se školou. 
Za dobu realizace této aktivity se 
tímto způsobem proškolilo zhru-
ba 55 zájemců.

Ženy na trhu práce
Tato klíčová aktivita pomohla 

řadě žen obtížně uplatnitelných 
na  trhu práce nalézt potřebnou 
sebejistotu pro svou realiza-
ci. Po  ukončení aktivizačních 
kurzů, do  kterých vstoupilo cca 

40 žen, využila většina úspěš-
ných absolventek možnost vy-
zkoušet si práci u  vybraných 
zaměstnavatelů formou neplace-
ných stáží a navazujících trénin-
kových míst. Své uplatnění tak 
nalezlo zhruba 20 žen, 5 z  nich 
po  ukončení získalo stabilní za-
městnání. Ženy, které měly po-
třebu více probrat svou situaci, 
mohly průběžně využívat indi-
viduální konzultace s psycholož-
kou. 

Oblíbené právní či fi nanční 
poradenství, ale také rady odbor-
níka v oblasti výživy a zdraví vy-
užilo za  dobu realizace projektu 
přes 70 klientů. 

Projekt Prevence ohrože-
ní rodiny ve  městě Ostrava je 
spolufi nancován prostředky 
z  Evropského sociálního fondu 
a běžel od října 2016 do září 2018. 
 (red)

ÚSPĚŠNÉ ŽENY na Sportovních hrách seniorů v Ostravě.
  FOTO / ARCHIV OSŽ OSTRAVA HL. N.

JIŘÍ KRÁL si ze zářijových kraj-
ských sportovních her seniorů 
v Bílovci odvezl tři zlaté medaile za 
pétanque, fl orbal a snag golf 
a bronzovou medaili v desetiboji. 
 FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ
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Věžové domy VM-OS – nejvyšší na Jihu
 �Věžové domy VM-OS jsou přímým nástupcem věžových 

domů V-OS, popsaných v minulém čísle. Vznikly zejména 

kvůli protipožárním normám, které se koncem 60. let vý-

razně zpřísnily a starší typ V-OS jim přestal vyhovovat. 

Oba typy mají mnoho společ-
ného, přesto jsou ale výrazně od-
lišné, a to jak po konstrukční, tak 
i architektonické stránce.

Výškové dominanty
Ostrava-Jih má celkem sedm 

věžových domů VM-OS. Čty-
ři z  nich jsou v  okolí polikliniky 
a zbylé tři na Pavlovově ulici. Výš-
ka 18 nadzemních podlaží z nich 
tvoří nepřehlédnutelné výškové 
dominanty - jsou to nejvyšší obyt-
né domy v našem obvodě.

Věžový dům VM-OS, stej-
ně jako předchůdce V-OS, není 
ryzím panelákem. Neskládá se 
tak pouze z  deskových panelů, 
obsahuje i  prvky skeletu (slou-
py a  průvlaky). Skeletová část je 
zastoupena zejména po  celém 
obvodu domu. To se projevuje 
i  v  interiéru – některé místnosti 
mají kolem oken viditelné sloupy 
a překlady (průvlaky). Zvenčí lze 
skeletové sloupy pozorovat v pří-
zemí, kde jsou obnaženy (celé pří-
zemí je zapuštěné a  neobsahuje 
byty). Věžáky u  polikliniky mají 
přízemí již přestavěné (dodateč-
ně rozšířené), vznikly v  něm ko-
merční prostory a  prvky skeletu 
již viditelné nejsou.

Maximální požární bezpečnost
Důvodem vzniku tohoto typu 

výškových panelových domů byla 
požární bezpečnost. Projektanti 
si dali opravdu záležet a  výsledek 
hravě obstojí do  dnešních dní. 
Stejně jako u předchůdce i zde ne-
mají společné prostory okna. To 
ale vůbec nevadí, protože společ-
né prostory jsou rozděleny na dva 
požární a evakuační úseky – kaž-
dý z nich má své vlastní schodiště. 
Oba úseky od sebe dělí malá uzaví-
ratelná spojovací chodba, ve které 
se nachází požární odsávání kou-
ře. Spojovací chodba musí být pro 
správnou funkčnost vždy zavřena 
– nenechávejte ji nikdy otevřenou 
v zájmu svého bezpečí! 

Další výhodou je sluchovod 
– v  přízemí se na  něj napojí ha-
sičská cisterna a v požárem zasa-
ženém podlaží hadice z hydrantu. 
Odpadá tak zdlouhavé rozmotá-
vání a spojování hasičských hadic 
po schodech. 

Architektura
Architektonická stránka domů 

je povedená a  značně promyš-
lená. Na  první pohled vidíte jen 
vysoký, přísný hranol, na  druhý 
pohled už ne. Ano, základem je 

dokonalý hranol, ten je ale svisle 
a vodorovně velmi efektně členěn. 

Na  fasádě zaujmou zejména 
různě velká a široká okna. Jednot-
livé typy oken se vždy drží svého 
sloupce – od prvního do poslední-
ho podlaží. Tedy přes první dojem 
nepravidelnosti musíte uznat, že 
co se týče oken, panuje tu jasný 
řád. Svislému členění taktéž po-

máhají malé balkóny, sdružené 
po dvojicích nebo trojicích. A ko-
nečně, vodorovné členění je za-
jištěnou ustoupenou vyzdívkou 
mezi okny, která je barevně odli-
šena. V případě domů na Pavlovo-
vě ulici jsou tyto plochy dokonce 
s povrchovou úpravou z mozaiko-
vé dlažby černé barvy.

Typickým znakem je zářez 
přes polovinu posledního podla-
ží – ten vyznačuje plochu střešní 
terasy, která původně sloužila 
všem obyvatelům daného domu. 
Zářez dopřává poslednímu pod-
laží odlišný vzhled a  dům je tak 
výškově řádně ukončen. Poslední 
nezateplený VM-OS si můžete 
prohlédnout na  Pavlovově ulici. 
Dojem kazí jen okna s  nepůvod-
ním členěním. 

Neobvyklé byty
Jak již bylo řečeno, dům užívá 

kombinaci skeletové a  panelo-
vé technologie. To se projevilo 
i  na  dispozicích bytů, které díky 
tomu mají méně obvyklé půdo-
rysy a užívají i nenosných příček. 
Skladba bytů je pestrá, od  1+1 
přes dva typy 2+1 a dva typy 3+1. 
Bytová jádra jsou zděná, často 
s  průchozí koupelnou – nutno 
ale podotknout, že koupelny jsou 
na  panelákové poměry nebývale 
velké. Každý z  bytů má balkón 
v kuchyni, většina bytů má i dru-
hý balkón v  některé z  místností. 
Všechny byty mají komory. V kaž-
dém z  věžáků se nachází rovná 
stovka bytů.

Marian Lipták

PŮDORYS typického podlaží – povšimněte si dvou schodišť.
  KRESBA / MARIAN LIPTÁK

VĚŽOVÉ DOMY VM-OS u polikliniky v Hrabůvce.  FOTO / ARCHIV AUTORA
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Jaké byly prázdniny? O veselé příhody nebyla nouze
Den hrůzy začal suchým kohoutkem

Je 9. července, téměř začátek 
prázdnin. Což je v pohodě, proto-
že prázdniny jsou před námi. Ale 
nevěřila bych, kolik se mi v jeden 
den stane nepříjemných věcí.

Ten úžasný, opakuju úžasný 
den začal tím, že jsem v  úplném 
klidu vstala, že se půjdu napít. 
Ale to bych nebyla já, kdyby se 
něco nestalo. Chci pustit vodu, 
ale co to…? Voda neteče. „Neteče 
vodááá!“ křičím a budím tetu. Ta 
řekla, že žádnou vodu nemá, tak 
pojedeme nakoupit do obchodu. 

Sedne do auta, ale co se nesta-
ne, auto nejde nastartovat. „Sa-
kra,“ ulevila si teta. (Popravdě, 
řekla trochu jiné slovíčko, ale to 
tu psát nebudu, přece jen jsem 
slušně vychovaná.) Nejbližší ob-
chod je tři kilometry daleko, tak 
jsme vzaly psy a šly jsme.

Řekly jsme si, že si uděláme ta-
kovou procházku a že nepůjdeme 
po  cestě, ale přes les. Vstoupily 
jsme do lesa a pustily jsme psy, aby 

se trochu proběhli. Ale v tom srna! 
Candy (můj pes) se rozběhl tak 
rychle, že jsem si ho ani nevšimla. 
Volala jsem: „Candy, Cándý!“ Ale 
on nikde. Asi po minutě se vrátil, 
samozřejmě bez srnky. Jak jinak.  

Tak jsme šly dál a  došly jsme 
k  takovému zakalenému potoku, 
který by měl mít modrou barvu, 
ale tenhle byl brčálově zelený. 
O to by mi ani tak nešlo, ale Candy 
(ano, opět můj pes) si asi myslel, 
že to je zelená tráva a spadl tam. 
Já jsem pro něj okamžitě skočila, 
vylovila ho a dala na břeh. Teta se 
začala smát, ale mně do  smíchu 
moc nebylo. Vyškrábala jsem se 
na  břeh a  celí zelení a  smradlaví 
(tedy já a Candy) jsme šli dál. 

Ale jen jsme vykročili, začalo 
tak pršet, že jsme se raději vráti-
li domů. Jenže to znamenalo, že 
pořád nemáme vodu… Pak se šla 
teta kouknout do sklepa a zjistila, 
že vodu vypnula. Bezva!

Elen Kotačková, 7. roč. ZŠ

Co dokážou zaseklá dvířka kolotoče
O prázdninách jsme šli na fes-

tival ohňostrojů v  Hlučíně. Koná 
se to každý rok a  my tam vždyc-
ky jdeme. Jsou tam různé stánky 
s jídlem a pitím a hraje tam hud-
ba. Bývají tam i kolotoče a já jsem 
s mojí kamarádkou na jeden šla.

Jmenuje se Break dance, je to 
můj nejoblíbenější kolotoč. Když 
jsme se povozily a  chtěla jsem 
odejít, nešlo to, dveře byly zasek-
lé. Přišel k nám pán, který vybíral 
lístky. Já i  moje kamarádka jsme 
mu říkaly, že to máme zaseklé, 
ale on to přes hudbu neslyšel, tak 
mávl rukou a  šel dál, protože si 
myslel, že jsme ty lístky daly ně-
komu jinému.

Začalo se to rozjíždět a  my 
jsme byly rády, že jedeme znovu 
a zadarmo. Když to skončilo, tak 
jsme to zkoušely znovu otevřít. 
Najednou se to podařilo, my jsme 
neváhaly a  šly jsme rychle pryč, 
aby si někdo nevšiml, že jsme ne-
platily.

Aneta Štvrtnová, 7. roč. ZŠ

Prázdniny s kamarádkou postelí
Když jsem se jednoho rána oto-

čila z pravého boku na levý, v mé 
posteli 3x2 m, a otevřela své roze-
spalé oči, z čista jasna mě polapi-
la myšlenka: Kdo je vlastně můj 
nejlepší přítel, který je se mnou 
v každé situaci? 

Když nepočítám mou fenku 
Emmu, která se motá pod nohy 
vždy, když vidí jídlo, napadá mě 
jen má lehce po  kytičkách vonící 
postel. Můžu se jí se vším svěřit, 
neodsoudí mě, dává mi dostatek 
lásky a prostoru a  je mi věrná už 
spoustu let. Dlouhou dobu jsem 

chtěla mít nebo si udržet nejlep-
šího přítele a vůbec mi nedochá-
zelo, že s  ní trávím nejvíce času 
a mám ji doslovně na dosah ruky. 

A  to byl můj nejlepší zážitek 
z  prázdnin – konečně si, aspoň 
v  něčem, udělat jasno. S  vítězo-
slavným úsměvem jsem opustila 
můj pokoj a  v  kuchyni jsem za-
hlédla mamku, jak se na mě dívá 
tím svým pohledem jakože: jsi ne-
mocná? Nad tím jsem jen zakrou-
tila hlavou a začala se věnovat své 
veganské snídani. 

Andrea Poštulková, 7. roč. ZŠ

Chorvatský potkan Lojza
Tento příběh se odehrává v chor-

vatském městě Šibeník. Ráda bych 
řekla, že je to vymyšlené, ale není. 
Třetí den jsme grilovali a  vůně 
grilovaného masa přilákala jedno-
ho nezvaného hosta. Po  grilování 
jsme venku ještě delší dobu seděli 
a taťka mi řekl, ať skočím pro foťák 
a  vyfotím hroznové víno. Jdu do-
vnitř a  křičím ven: „Kde je foťák, 
nemůžu ho najít?!“ Ale žádná od-
pověď se ke mně nedostavila. 

Tak se jdu podívat, jestli není 
v  nabíječce, a  naštěstí tam je. 
Když jsem vyšla ven, tak sestra 
začala otravovat, že to chce vyfo-
tit ona. Ale když jsem jí řekla, že je 
to těžké, tak změnila názor. 

Jdu k hroznovému vínu, už mač-
kám spoušť, když se něco pohne 
za  plotem, cuknu sebou a  snímek 
rozmažu. „Tam něco je!“ říkám, 
ale nikdo mi nevěří, prý že je to vítr. 
Asi po  deseti minutách něco vy-
běhlo z koruny stromu. Byl to pot-
kan. I když mi takové věci nevadí, 
začala jsem pištět. Všichni se lekli 
spíše mého křiku než potkana. 

Když jsem se trochu vzpamato-
vala, tak jsem ze sebe vykoktala: 
„A  jak se vlastně jmenuje?“ Tať-
kova odpověď byla krátká a  vý-
stižná: „Lojza!“ Později se nám 
povedlo i  Lojzu vyfotit, jak visí 
vzhůru nohama. 

Tereza Pavelková, 7. roč. ZŠ

Výlety na koních kazilo jen to 
strašné „vokno“ nebo „milej“ 

 �O těchto prázdninách jsem byla u svého koně a jezdili 

jsme na různé výlety. Jeden z nejzajímavějších se odehrával 

v Košatce a druhý ve Skotnici.  

Na začátku jsem si myslela, že 
pojedu jen s  mou kamarádkou, 
jen my dvě, a  že nám do  toho 
nebude nikdo kecat. Jenže ka-
marádka si pozvala ještě jednu 
kamarádku, která byla hrozně 
namyšlená a  přitom skoro nevě-
děla, co je to sedlo. „Jestli tohle 
přežiju, tak jsem fakt dobrá,“ řek-
la jsem si. 

Ta kamarádka byla z  Prahy, 
takže mluvila pro mě tím otrav-
ným pražským nářečím, na-
příklad vokno, votevři, hezkej 
a milej. Byla vážně strašná. Taky 
se chlubila tím, že má vlastního 
koně, ale o tom pochybuji, proto-
že ho neuměla ani nauzdit. Taky 

tvrdila, že umí se svým koněm 
perfektně skákat překážky. „To 
určitě,“ pomyslela jsem si. 

Když jsme dorazily do  cíle, 
čekaly jsme v  hospodě U  Ža-
báka. Bylo to strašné. „Co jim 
panebože trvá na  hranolkách?“ 
zařvala jsem. V  tom konečně 
přišla servírka a  já byla konečně 
štěstím bez sebe. Když jsme do-
jedly, nasedlaly jsme koně a  jely. 
Samozřejmě jsem musela s  na-
sedláním pomáhat. Po  cestě se 
mi zlepšila nálada. Adéla, ta praž-
ská holka, při skoku přes strom 
spadla. A  já jsem málem umřela 
smíchy. 

Terezie Adamcová, 7. roč. ZŠ
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Participativní rozpočet na Lukášce vyhrálo Pébéčko
 �V rámci projektu „Par-

ticipace ve školách“ neboli 

„Pébéčko“ si žáci ZŠ a MŠ 

MUDr. Emílie Lukášové Ost-

rava-Hrabůvka sami rozhodli, 

jak utratí peníze z rozpočtu 

městského obvodu Ostrava-

-Jih. Naše škola obdržela 

30 000 korun, podle výsledků 

hlasování budeme nakonec 

realizovat projekt „Pití a od-

počinek na Lukášce“.
Projekt participativního 

rozpočtu se na  naší škole jme-
noval „Pébéčko na  Lukášce“ 

a konal se na konci školního roku 
(21. 5. – 15. 6. 2018). Žáci měli 
možnost rozhodnout, jak a za co 
utratí peníze městského obvodu 
Ostrava-Jih. Prostřednictvím 
tohoto projektu se žáci naučili 
prezentovat vlastní nápady i hos-
podařit s penězi.

Jako koordinátorka projektu 
jsem se zúčastnila školení – byl 
nám představen celý projekt, se-
známili jsme se s  aplikací D21, 
prostřednictvím které pak bylo 
Pébéčko na Lukášce realizováno. 
Tato aplikace velmi usnadnila 
organizaci celého projektu. Sa-
motné prostředí aplikace je velmi 
jednoduché a ovládá se intuitivně. 

Pébéčka na Lukášce se mohli zú-
častnit žáci 3.–9. ročníku. Celkem 

se v  rámci školy přihlásilo 10 pro-
jektů, každá skupinka mohla ak-
tivně svůj projekt propagovat mezi 
ostatními žáky. Následně si žáci 
prostřednictvím hlasování v  apli-
kaci D21 sami zvolili vítězný pro-
jekt. Celkem hlasovalo 272 žáků, 
každý žák měl k  dispozici 3 hlasy, 
které mohl rozdělit mezi projekty.

Výsledky byly vyhlášeny 15. červ-
na 2018, vítězem se stal projekt 
žákyň 5. ročníku s  názvem „Pití 
a  odpočinek na  Lukášce“. Autor-
kám blahopřeji a  děkuji za  skvělý 
nápad. 

V  současné době pracujeme 
na  realizaci projektu, tak aby jej 
mohli žáci co nejdříve využívat.

Nikola Tanhäuserová, 
koordinátorka projektuFOTO / ARCHIV ŠKOLY

Nový vestibul
Téměř po 50. letech provozu ZŠ 

Kosmonautů 13 došlo k zásadní ú-
pravě vstupního prostoru do  bu-
dovy školy. Především jsme od-
stranili dávno zastaralou dřevěnou 
nadstavbu vrátnice. Vestibul se 
tak změnil na  návštěvnickou zónu 
pro rodiče a  žáky. Rekonstrukcí, 
která proběhla v  měsíci srpnu, se 
celý prostor prosvětlil a  tím op-
ticky zvětšil. Tato rekonstrukce 
byla rozdělena na dvě etapy. První 
již proběhla a  v  té druhé bychom 
rádi v  budoucnu změnili nejenom 
vstupní prostor do budovy, ale také 
navazující hlavní chodbu. Pevně 
věříme, že se daná úprava všem líbí. 

Pavel Olšovský, ředitel školy

Klub předškoláčků na ZŠ Krestova začne v říjnu
 � ZŠ Krestova pořádá tradiční, dětmi i rodiči velmi oblíbený 

Klub předškoláčků. Klubová setkání jsou určena dětem, 

které nastoupí ve školním roce 2019/2020 do 1. třídy zá-

kladní školy. 

Přestože se zdá, že do zasednutí 
do školních lavic zbývá ještě mno-
ho času, opak je pravdou. Praxe 
nás, učitelů, jednoznačně ukazu-
je, že prvňáček, chce-li být úspěš-
ný, musí se na školu v předškolním 
věku cílevědomě připravovat tak, 
aby co nejvíce rozvinul celou svou 
osobnost, a to po stránce nejen fy-
zické, ale i psychické.

Děti, které se přihlásí do našeho 
Klubu předškoláčků, se pravidel-
ně ve  dvoutýdenních intervalech 
scházejí s  našimi učiteli, poznávají 
prostory školy a při hravých činnos-
tech rozvíjejí svou jemnou i hrubou 
motoriku, své poznávací schop-
nosti a dovednosti, získají dostatek 
důvěry ve známém prostředí. Takto 
připravené děti pak nemají ze školy 

strach a  nepřicházejí k  zápisu do 
1. třídy s obavami, zda uspějí. 

V  rámci Klubu předškoláčků je 
pro děti zcela zdarma připraven 
kvalitní program zaměřený nejen 
na výtvarnou i hudební činnost, ale 
i na rozvoj komunikace, dosavadních 
znalostí, vědomostí a  praktických 
dovedností, s důrazem na rozvoj sa-
mostatnosti. Děti si přitom zvykají 
nenásilnou formou na nové metody 
práce, učí se reagovat na  pokyny 
vyučujících a připravují se tak na po-
hodový a  bezproblémový vstup do 
1. třídy, který nebude provázen stre-
sem či pláčem. 

Klub předškoláčků probíhá 
od  října 2018 do  května 2019 
vždy každé druhé úterý v  době 
od 15.45 do 16.45 hodin a přihlá-
sit se do  něj mohou kdykoli děti, 
které se chystají v  dubnu 2019 
k zápisu do 1. třídy. První setkání 
se uskuteční 23. října. Děti ne-
musíte předem telefonicky nebo 
prostřednictvím e-mailu přihla-
šovat. Kdykoli v  průběhu října–
června navštivte naše lekce. Více 
informací naleznete na informač-
ních letácích a  webových strán-
kách www.zskrestova.cz. 

Hana Horečková, ZŠ Krestova

První školní den v Základní škole Krestova
 � „Hola, hola, škola volá,“ slýcháváme vždy počátkem září, 

kdy všem školákům končí období letních prázdnin a začínají 

každodenní radosti i starosti. Pro některé je škola již zná-

mým prostředím, do něhož se víceméně rádi vrací, avšak 

pro ty nejmenší prostředím dosud nepoznaným. 

Malí školáci s  barevnými kor-
nouty v ruce a velkými aktovkami 
započali 3. září novou etapu živo-
ta i  na  naší škole – ZŠ Krestova. 
Již před osmou hodinou v dopro-
vodu svých nejbližších postupně 
přicházeli do školy, kde na ně če-
kali žáci devátého ročníku, aby je 
tak v  rámci projektu „Malí, velcí 
kamarádi“ vřele uvítali. 

Symbolickým prvním zvoně-
ním v  osm hodin byl ofi ciálně 
zahájen nový školní rok a  malí 
prvňáčci s rodiči byli přivítáni pro-
slovem ředitelky školy Ladislavy 
Měchové a  zástupkyně ředitelky 
školy Hany Horečkové. Samozřej-
mě nechybělo představení třídních 
učitelek, které s  dětmi stráví celý 

rok a budou je učit všem dovednos-
tem spojeným s první třídou – tzn. 
nejen číst, psát a  počítat, ale také 
například umět poděkovat, uznat 
chybu, tolerovat názor druhého. 

Atmosféra prvního dne byla 
pro každého prvňáčka ve  všech 
směrech ryze slavnostní, protože 
prostřednictvím vedení školy byli 
pasováni do  stavu právoplatného 
školáka základní školy, čímž získali 
uvítací list, osobní vizitku a čestnou 
medaili. Naši žáci devátého roční-
ku zase prvňáčky obdarovali malou 
plyšovou hračkou na důkaz nového 
přátelství.

Po  ofi ciální části následovaly 
první třídní schůzky, na kterých se 
rodiče dozvěděli základní informa-

ce potřebné pro orientaci v  celém 
školním roce a  vznesli historicky 
první dotazy na třídní učitelky. Me-
zitím žáci devátého ročníku společ-
ně s prvňáčky trávili první společné 
chvíle v  hudební třídě a  rozvíjeli 
přátelské vztahy skrze deskové hry, 
malbu či pouhé povídání si. 

Říká se, že na  prvním dojmu 
záleží a že dokáže ovlivnit náš po-
hled na svět. Doufáme, že si naši 
prvňáčci odnesli spokojenost 
z prvního dne i do celého školní-
ho roku.  Monika Eliášová

FOTO / ARCHIV ŠKOLY FOTO / ARCHIV ŠKOLY
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Vyhlášení samostatného 
Československa v jižní části Ostravy

 �Před sto lety, 28. října 1918, byl vyhlášen samostatný čes-

koslovenský stát. Marné úsilí Čechů o rovnoprávné posta-

vení v rámci habsburské monarchie vyústilo v průběhu první 

světové války v rozhodnutí Rakousko-Uhersko opustit. 

Vůli založit vlastní stát vyjad-
řovala Washingtonská deklarace, 
kterou 18. října 1918 publikovala 
prozatímní exilová vláda v  čele 
s  Tomášem Garriguem Masary-
kem. Bezprostředním impulsem 
ke  vzniku Československa bylo 
rozhodnutí Vídně jednat o  míro-
vých podmínkách předložených 
americkým prezidentem Woodro-
wem Wilsonem. Tento krok mno-
zí Češi pochopili jako kapitulaci 
monarchie, a vyšli proto do ulic.

Dne 26. května 1918 proběhla 
v  českém Národním domě v  Mo-
ravské Ostravě (dnes Divadlo Jiří-
ho Myrona) manifestace českého 
lidu na  Ostravsku. Shromáždění 
bylo zakončeno slibem věrnosti 
boji za samostatnost národa a zpě-
vem písně Kde domov můj. Dne 
14. října 1918 vypukla v  českých 
zemích generální stávka, namíře-
ná proti vývozu potravin z českých 
zemí. Stávka se stala předzvěstí 
rozpadu Rakouska-Uherska. 

V  úterý 15. října 1918 v  dopo-
ledních hodinách se na  Senném 
trhu (dnes náměstí Republiky) 
v  Moravské Ostravě konal mo-
hutný tábor lidu. Jeho účastníci 
v  počtu asi 100 000 osob se tak 
připojili ke generální stávce, kte-
rá probíhala od 14. října v mnoha 
českých a  moravských městech. 
Manifestace byla rozehnána čet-
nictvem a oddílem vojska. 

Ostrava a vznik republiky
Pozdního pondělního odpoled-

ne 28. října 1918 dorazila z Prahy 
do Moravské Ostravy telefonická 
zpráva o  vyhlášení samostatné-
ho Československa. Informaci 
o vzniku samostatného státu po-
tvrdil později telegram s  textem 
prvního zákona Československé 
republiky. 

Večer se zástupci českých poli-
tických stran vydali do  Národní-
ho domu, kde byla právě uváděna 
vlastenecká hra Aloise Jiráska 
Pan Johanes. Představení pře-
rušili, na  jeviště vystoupil Otto 
Metoděj Štěpánek, ředitel Lidové 
knihtiskárny v  Moravské Ostra-
vě, a přečetl obecenstvu telegram 
začínající slovy „Samostatný stát 
československý vstoupil v  život“. 
Představení se již nedohrálo, di-

váci odzpívali píseň Kde domov 
můj, opustili svá místa a zamířili 
na hlavní náměstí. V ulicích měs-
ta byly horlivě strhávány znaky 
monarchie. V  noci na  29. října 
bylo sestaveno provolání k  ost-
ravskému lidu, jehož úkolem bylo 
informovat obyvatelstvo o aktuál-
ním dění. Mizely rakouské orlice, 
německé nápisy, v ulicích se obje-
vila trikolora.

Vyhlášení státu v „našich obcích“
Zpráva o vyhlášení nového státu 

se postupně šířila také z Moravské 
Ostravy do okolních obcí, kam do-
razila dopoledne 29. října. Bohužel 
nemáme mnoho zpráv o vyhlášení 
nového státu z  oblasti jižní části 
Ostravy. Pamětní knihy z  obdo-
bí první republiky byly pro obce 
Hrabůvku a Zábřeh nad Odrou bě-
hem druhé světové války ztraceny. 
Máme alespoň prvorepublikovou 
kroniku Výškovic, která zpětně za-
znamenala také události 1. světové 
války a  vyhlášení republiky. Pro 
přiblížení událostí je třeba sáhnout 
po školních kronikách. 

V  zábřežské školní kronice je 
přelomová událost zachycena ná-
sledovně: „Dne 28. října 1918 pro-
hlášen byl pražským Národním 
výborem samostatným českoslo-
venský stát. Druhého dne na  to 

byla celá obec vyzdobena prapory 
v národních barvách a večer uspo-
řádán po  obci manifestační lam-
pionový průvod s hudbou, jehož se 
zúčastnilo veškeré obyvatelstvo. 
Po průvodu shromáždil se zástup 
před radnicí, kde k němu promlu-
vil o  významu dne starosta obce 
Dr.  Vladimír Hradečný. Památný 
tento den utkví navždy v  pamě-
tech všech zúčastněných. Dne 
8. listopadu konány ve farním kos-
tele děkovné bohoslužby za zřízení 
samostatného československého 
státu, jichž se zúčastnilo občan-
stvo v  čele s  obecním výborem.“ 
Na obecní schůzi, která se konala 
20. prosince 1918, byl T. G. Masa-
ryk jmenován čestným občanem 
Zábřehu a na prezidentovu počest 
byla pojmenována hlavní zábřež-
ská ulice jako Masarykova třída. 
Zábřežští si vznik Československa 
připomněli velkolepě ještě 28. říj-
na 1928, kdy byl u kostela umístěn 
k 10. výročí republiky bludný bal-
van nesoucí pamětní desku. 

Také v  Hrabůvce se o  vzniku 
Československa dozvěděli až 
29. října. Vyhlášení státu zachytil 
ve  školní kronice školy u  kostela 
nadučitel Čeněk Kovář: „Nadešel 
velepamátný den 28. října, den, 
v  němž vzešla národu našemu 
toužená svoboda, den, jejž před-
vídal učitel národů Jan Amos 
Komenský. Povaleno a rozvráce-
no Rakousko, klesl v  prach trůn 
Habsburků – co sta let hlodalo, 
zvrtla doba, prohlášen samo-
statný stát československý, čímž 
splněny vroucí naše tužby, ba 
překonány nad očekávání. Pomi-
nul staletý útisk, jsme svoji, jsme 
pány ve vlastním, kde jsme dosud 
byli otroky, vydáni zvlášť posled-
ní léta hrubé persekuci za  to, že 

jsme žádali, bychom byli aspoň 
rovnocennými s  jinými národy 
v říši, již jsme založili a udržova-
li. Radost občanů byla nesmírná, 
konečně přišel vytoužený mír.“ 

Ač obyvatelé Hrabůvky trpěli 
všeobecnou bídou, uspořádali 
3. listopadu slavnost svobody 
k  oslavě vzniku republiky, které 
se zúčastnila celá obec – školní 
dítka, spolky, občané. Průvod 
prošel obcí ke  kostelu, kde pro-
nesl slavnostní projev Dr. Vojtěch 
Martínek. Na  paměť ukončení 
války a vzniku samostatného stá-
tu Čechů a Slováků byla v centru 
obce před obecní kapli Panny Ma-
rie Čenstochovské 4. května 1919 
vysazena lípa svobody za  zpěvu 
státní hymny. 

Výškovičtí oslavili vznik nové-
ho státu také 3. listopadu 1918, 
kdy se zdejší obyvatelstvo se-
řadilo do  průvodu před hostin-
cem Jana Štýbra. Přítomno bylo 
14 kapelníků a  také místní spol-
ky. Všech 280 účastníků prošlo 
vesnicí za provolávání díků Masa-
rykovi, Wilsonovi a  legionářům. 
Vzpomenuto bylo také na  pad-
lé občany. Starosta František 
Šeděnka přečetl u  kaple zákon 
z  28. října 1918 vydaný Národ-
ním výborem v  Praze. Po  odzpí-
vání hymny  se všichni odebrali 
do Nové Bělé, kde bylo shromaž-
diště průvodu všech lidí ze sta-
robělské farnosti. Večer se konal 
ve  Výškovickém hostinci Jana 
Štýbra koncert a zábava.

Největší oslava vzniku nové-
ho státu na  Ostravsku se udála 
v neděli 10. listopadu 1918 v Mo-
ravské Ostravě. Bylo zde 100 000 
lidí a všechny ostravské obce sem 
vyslaly delegace a spolky.

Petr Přendík

DENNÍ TISK vyzýval ke generální 
stávce, 14. 10. 1918.  FOTO / ARCHIV

SHROMÁŽDĚNÍ LIDU na dnešním náměstí Republiky v Moravské Ostravě. 
 FOTO / ARCHIV MĚSTA OSTRAVY
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Jan Gomola: muž z roku 1916
 � Jan Gomola se narodil v polovině 1. světové války v Dolní 

Lomné. Osud ho nakonec zavál do Ostravy. Dlouhá léta žije 

v domově seniorů na Čujkovově ulici a drží si titul nejstarší-

ho muže našeho obvodu. I ve svých 102 letech má obdivu-

hodnou kondici.

Pane Gomolo, máte 102 let, 
jaký je to pocit?

Já nežiju oněch 102 let, já o tom 
ani nevím. Ani mi nepřipadá, že 
jsem tak starý. Stále žiju – jedni 
si dělají posměch, druzí závidí, 
třetí obdivují. Říkají, že si hraji 
na mladého sedmdesátníka a ne-
pamatují na to, že je mi 102 roků. 
Já ten věk neregistruji. Proč? Jak 
mi to ukládá život, tak to beru, nic 
mě nebolí, díky Bohu. Nemám 
žádnou nemoc, kterou by bylo 
třeba léčit, jsem bez diagnózy. 

Co za tím stojí?
Jsem nábožensky založený člo-

věk. Velmi málo jím, mezi jídly jím 
jen ovoce. Ale to není ono. Deva-
desát, devadesát pět se lidé doží-
vají, ale více... Myslím si, že mě 
žene ta víra. Rodiče byli evange-
líci. Když přišla zpráva, že se má 
světit sobota, tak se v  roce 1912 
stali adventisty, takže já jsem ro-
zený jako adventista. Otec byl ne-
možný, byl alkoholik a kuřák a už 
jako svobodný kluk plival krev. Ci-
gareta mu věčně visela na  rtech, 
byl zhýralý, jak mi říkala matka. 
Otce nezachránila už ani víra. 
Teprve na  staré roky si uvědo-
muji, co jsem vše díky víře získal. 
Byl jsem z nuzných poměrů a vše 
mi stačilo, nezažil jsem díky své 
skromnosti hlad. Já si nenaříkal. 
Z hlediska náboženství je vysoký 
věk úžasný rozdíl, ale z  hlediska 
třeba politického – je mi to jedno, 
dovedu žít mezi pány i mezi bídou. 
Byl jsem mezi papaláši, ale nese-
dělo mi to mezi nimi. Tíhnul jsem 
vždy k bídnější straně.

Jane, vzpomínáte si na  vaše 
rané dětství?

Narodil jsem se 20. března 
1916 v Dolní Lomné u Jablunko-
va. Otec byl zaměstnán u  lesní 
správy jako dělník – a  lesní děl-
ník, to byl ten poslední dělník, 
těžká dřina. Matka byla v domác-
nosti – měla pět dětí, starala se 
o  velké pole. Na  1. světovou vál-
ku a  na  období po  ní si pamatuji 
maličko – matka mě nesla k dok-
torovi a ten mi něco tlačil do očí, 
protože jsem přestal vidět. 

Jak jste žili za první republiky?
Byli jsme velmi chudí. Do 14 let 

jsem neopustil Lomnou, chodil 
jsem jen domů a  do  školy. Doma 

jsem pásl krávu. Kdo byl doma, 
ten pásl. Nad námi na  kopci už 
nikdo nebydlel, jen jeleni a zvěř. Je 
to těžké vysvětlit, byl to ubohý ži-
vot, ale tenkrát jsme neznali něco 
lepšího. Nevěděl jsem, že je něco 
jiného. Ani velcí sedláci nežili lépe, 
jen měli více jídla a dělníků na prá-
ci. Žilo se uboze, to není možné 
s dneškem vůbec srovnat. Dnes se 
máme lépe a je vyšší kultura.

Co patřilo k životnímu standar-
du?

Tak třeba boty. Samozřejmě, 
že byly boty, ale neměli je všich-
ni. Soused měl boty, tak se šly 
k  němu půjčit na  mši do  kostela. 
Táta šil kožené krpce, to už dnes 
neexistuje, byl na  jejich výrobu 
odborník, takže jsme v nich cho-
dili. Matka předla vlněné nitě 
a  konopí. Z  vlny pletla ponožky, 
z  konopí tkala plátno. Boty mu-
sely být na  takovou vlněnou po-
nožku o  číslo větší. Doma jsme 
chodili po  jizbě bosí, do  potoka 
pro vodu se taky chodilo naboso, 
ať byl mráz, či léto. A nebyli jsme 
nemocní, nepamatuji si, že by ně-
kdo marodil na rýmu nebo kašel. 
Mytí? Vody bylo dost, v  hrnku 
byla voda, jeden ji nalil na  sebe 
a  už byl umytý. V  zimě bylo vše 
zaváté sněhem, ale jinak jsme se 
myli v potoce, tam jsem se ve stu-
dené vodě umyl, utřel hadříkem.

Co se jedlo a jak se vařilo na po-
čátku první republiky?

Když se matka přivdala 
do Lomné, tak ještě vařila na ote-
vřeném ohništi. Plakala, protože 
nad ohněm neuměla vařit, tak 
pak táta postavil kamna. Když 
jsme měli asi deset roků, otec ob-
jednával kávu – žitnou kávu Ove-
ka od  Vitáčka z  Prahy. Objednal 
pět kilo, přišla v pěkném balíčku. 
Mleli jsme ji v  mlýnku a  byla vý-
borná. Čaj jsme vařili z bylin, kte-
ré jsme nasbírali na příkaz matky. 
Na  půdě se usušily a  byl z  nich 
dobrý čaj. Maliny, ostružiny, bo-
růvky, hřiby, ovoce, třešně – vše 
dávala příroda.

Polévky se jedly s  chlebem či 
bramborem, těch byl vždy plný 
sklep, protože jsme je pěstovali. 
Maso se jedlo přes zimu. Táta kou-
pil krávu, přihnal ji, vykrmili jsme 
ji, porazili, rozčtvrtili, naložili 
maso a to se jedlo přes zimu. Žád-

né lednice nebyly, ale mrazy maso 
uchovaly. Matka v zimách musela 
sekyrkou dokonce vyrubávat i zelí 
z bečky, jak bylo zmrzlé. 

Co se jedlo třeba o Štědrém dni?
Nebyly žádné Vánoce, nepama-

tuji se. První Vánoce, to bylo až 
v české škole, dostali jsme každý 
žák vánočku, takže jsme domů 
donesli tři vánočky, jej! Matka 
k  tomu uvařila dobrý čaj, to byly 
krásné Vánoce – poprvé a  napo-
sledy (smích).

Jak se skladovalo jídlo?
V chalupě byla komora, v ní stá-

la skříň a  v  té se skladovalo mlé-
ko a  chleba. Matka pekla chléb 
u  dědy, který měl ještě za  mého 
dětství v  chalupě otevřené ohni-
ště! Ale měl už i  kamna. V  ote-
vřeném ohništi šlehaly plameny 
nahoru, bylo to nebezpečné, kdy-
by něco v  chalupě vzplanulo, tak 
lehne stavení popelem. Dědovi 
pak jako výminkáři lesní správy 
postavili pekařskou pec. Matka 
tam pekla šest velkých bochníků 
chleba naráz. Bratr nebo otec za-
dělávali těsto, ruce měli po  lokty 
od mouky. Ale ten chleba chutnal!

Jak vypadalo vaše bydlení?
V  domě byla jedna jizba, v  ní 

bylo lůžko otce a  matky a  jedno 
volné lůžko pro návštěvy, tatín-
kovy sourozence. V  kuchyni se 
vařilo a  jedlo a  odehrával se tam 
život. Bylo nás sedm, tak si umíte 
představit, jak to vypadalo. Stála 
tam i  lavice, po  boku židle. Jedli 
jsme všichni z  jedné mísy. Jedlo 
se prostě – měli jsme dost mléka 
z  krávy, tvaroh, máslo, urostly 
nám brambory.

V roce 1928 jste vychodil obec-
nou školu. Co bylo dál?

Chodil jsem rok do  měšťanky, 
otec mi ale nedovolil vzdělávat se 
dále, i  když si ho ředitel zavolal 

do ředitelny. Našlo se pak pro mne 
řemeslo – malíř. Tak jsem se šel učit 
v patnácti letech malířem do Vend-
ryně. Měl jsem to s ubytováním i se 
stravou a  jednou za  čas jsem šel 
domů. Ve  Vendryni už žila inteli-
gence, bylo zde lepší bydlení a jídlo. 
My jsme třeba neměli ani ručníky – 
měli jsme kus hadru. Když jsem při-
šel z učení domů, říkal jsem matce, 
aby vyrobila ručníky. „Co nám tady 
budeš zavádět za novoty?“ No, vi-
děl jsem to v učení a chtěl jsem to 
mít doma taky. Po čase je mamin-
ka vyrobila. Taktéž i talíře: „Kdo to 
bude mýt, to je moc roboty!“ Ale 
po čase – ano! Koupily se plechové 
talíře, železné lžíce se šmirglovaly, 
protože rezavěly, v  puse šlo cítit 
železo – ale měli jsme čím jíst. Hli-
níkové lžičky se tehdy velice lámaly, 
proto jsme měli železné.

Když jsem se vyučil, už jsem 
se měl lépe – lidé mě volali ma-
lovat a  něco jsem si vydělal. Ma-
líře jsem dělal ale jen šest měsíců 
ročně, malířství bylo sezónní ře-
meslo, přes zimu se nedělalo, 
tak jsem byl bez práce. Chodil 
jsem na obec razítkovat žlutý lís-
tek – tzv. žebračenku – jednou za 
14 dní jsem dostal kousek chleba 
a deset korun. 

Ve 30. letech přišla světová kri-
ze a Německo začalo hrozit…

My jsme v údolí věděli málo, co 
se děje ve  světě. Jen z  doslechu, 
do  Lomné nepřišla vlna starostí. 
My jsme byli izolovaní. Najednou 
začala válka, vše bylo německé. 
Rodiče neuměli mluvit německy, 
ale nakonec se domluvili, protože 
chodili kdysi do polské školy, kde 
se učili i  němčinu. Německých 
slov se v našem nářečí užívalo, je 
to tak i  dodnes, tak to byla malá 
výhoda.

Petr Přendík
P okračování rozhovoru 

naleznete na internetové adrese
www.historie.ovajih.cz

JL_09_2018.indd   19 24.09.2018   17:02:29



20

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

JAK Z JIHU UDĚLAT 
DOBROU ADRESU

7 MILIONŮ KORUN NA VAŠE NÁPADY!!! 
Zábřeh 1 860 000 Kč
Hrabůvka 1 800 000 Kč
Dubina a Bělský Les 1 7 10 000 Kč
Výškovice 1 630 000 Kč

CO JE TO PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?
• Jde o formu účasti občanů na rozhodování o místě, kde žijí. 

• Obyvatelé starší 16 let mají možnost už druhým rokem přicházet od za-
čátku května do konce června se svými nápady na zlepšení veřejného 
prostoru.

• Veřejné hlasování o občany vybraných návrzích se koná v říjnu 2017.

• Městský obvod Ostrava-Jih projekty realizuje. 

Bližší informace najdete na www.spolecnetvorimejih.cz a na stejnojmenné face-
bookové stránce. Aktuální zprávy jsou zveřejňovány každý měsíc také v pravi-
delné rubrice Participativní rozpočet - Společně tvoříme Jih v Jižních listech. 

MŮŽETE ROZHODNOUT O  SOUČASNOSTI 
A BUDOUCNOSTI NEJVĚTŠÍHO OSTRAVSKÉHO 
OBVODU. HLASUJTE OD PONDĚLÍ 23. ŘÍJNA 
DO NEDĚLE 29. ŘÍJNA 2017.

MÁME 7 MILIONŮ KORUN, 
KTERÉ SPOLEČNĚ ROZDĚLÍME 

NA VAŠE NÁPADY! 

SVÝMI HLASY MŮŽETE ROZHODNOUT, KTERÉ NÁVRHY MĚSTSKÝ 
OBVOD OSTRAVA-JIH ZREALIZUJE. HLASOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT 
OD PONDĚLÍ 29. ŘÍJNA DO NEDĚLE 11. LISTOPADU. 

CO JE TO PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET?
 • Příležitost pro obyvatele obvodu Ostrava-Jih aktivně se zapojit do rozhodování o vyčleněné části fi nanč-

ních prostředků obvodu.

 • Podávání návrhů na zlepšení veřejného prostoru probíhá vždy na jaře, zapojit se mohou obyvatelé starší 15 let.

 • Na podzim pak mohou obyvatelé rozhodnout o návrzích ve veřejném hlasování.

 • Zásadní změna se týká stanovení pořadí návrhů v hlasování. Realizován bude návrh s nejvyšším počtem 

hlasů z každé ze čtyř oblastí (Dubina/Bělský Les, Hrabůvka, Výškovice, Zábřeh). Zbývající se pak seřadí 

podle počtu hlasů do jednoho žebříčku pro celý obvod. Realizovat se pak budou návrhy podle celkového 

pořadí získaných hlasů v rámci celého obvodu.

Bližší informace najdete na www.spolecnetvorimejih.cz a na stejnojmenné facebookové stránce. Aktuální 

zprávy jsou zveřejňovány každý měsíc také v pravidelné rubrice Participativní rozpočet – Společně tvoříme 

Jih v Jižních listech. 

POZVÁNKA
Srdečně zveme obyvatele Jihu na veřejné setkání. 

Přijďte se seznámit s autory návrhů, které jsou zařazeny do letošního hlasování, 

a získat informace o fungování celého projektu. 

 • V úterý 23. října v 17 hodin v zastupitelské místnosti radnice Ostrava–Jih. 

JL_09_2018.indd   20 24.09.2018   17:02:29



21 www.ovajih.cz

Srdeční záležitostí je pro místostarostku Ostravy-Jihu oprava kapličky sv. Josefa v Zábřehu

Hana Tichánková: Každý rok přináší nová překvapení
 �Participativní rozpočet na Jihu vstupuje do svého třetího 

ročníku. Na to, jaké byly, jsme se zeptali místostarostky 

městského obvodu Ostrava-Jih Hany Tichánkové, která stála 

u jeho začátků nejen u nás, ale také v České republice.

Stála jste u  zrodu participa-
tivního rozpočtu nejen tady 
na  Jihu, ale v  rámci celé České 
republiky. Přímo jste se podí-
lela na tvorbě zásad a pravidel. 
Jak to vidíte s ohledem na tříle-
té praktické zkušenosti?

Zásady jsou teorie, ale život 
přináší nečekané příběhy. Nikdy 
se nám nepodaří popsat všechny 
situace a nezajistíme stoprocent-
ní spravedlnost a  spokojenost 
všech účastníků tohoto projektu. 
Nikdy by mě na  začátku nena-
padlo, že v prvním ročníku docílí 
dva projekty v hlasování rovnosti 
hlasů. A přestože v zásadách jsme 
s touto situací počítali, řešení vy-
volalo bouřlivé emoce. Nicméně 
položili jsme dobrý základ zcela 
nové aktivitě a  zásady a  pravidla 
každý rok upravujeme podle zku-
šeností, které nám proces parti-
cipativního rozpočtu přináší. Je 
to živý organizmus a  každý rok 
přináší nová překvapení.

Kterého realizovaného projek-
tu v městském obvodu Ostrava-
-Jih si nejvíce ceníte?

Cením si všech projektů, kte-
ré byly navrženy. Vidím za  nimi 
ohromnou aktivitu a  kus práce 
každého navrhovatele. Srdeč-
ní záležitostí je pro mne oprava 
kapličky sv. Josefa v  Zábřehu. Je 
to totiž krásný příklad toho, jak 
můžete prostřednictvím obyva-
tel změnit místo, o  kterém jsem 
přesvědčena, že by jinak zůstalo 
zapomenuto.

Do  participativního rozpočtu 
se letos poprvé zapojily základ-

ní školy. Splnily ohlasy vaše oče-
kávání?

Jednoznačně. Děti se nebo-
jí vrhnout se do  nových věcí 
s  obrovským nasazením. Mají 
spoustu nápadů a  celý proces je 
nesmírně baví. Zažila jsem úžas-
nou energii a nadšení při předsta-
vování návrhů ve  školách. Jsem 
přesvědčena, že je to cesta, jak 
seznámit a  zapojit děti do  fun-
gování věcí veřejných, aby i v do-
spělosti byly občany se zájmem 
o dění v místě, kde žijí.

Počet letošních přihlášených 
návrhů je nižší než v  předcho-
zích dvou letech. Myslíte, že 

lidem docházejí nápady, pří-
padně že již mají vše, co chtěli?

Do  jisté míry určitě. Partici-
pativní rozpočet je nejúspěšněj-
ší v  těch zemích, kde lidé něco 
opravdu velice postrádají nebo se 
s  veřejnými prostředky zachází 

velice nehospodárně. Ale v jiných 
zemích funguje participativní 
rozpočet jako nástroj pro vtaže-
ní obyvatel do  fungování měst 
a obcí. A toto i já vnímám jako náš 
úkol. Zaktivizovat část obyvatel, 

tak aby měli zájem o  to, co děje 
v  jejich bezprostředním okolí, co 
se děje na radnici, jak pracují po-
litici, které zvolili, jak se zachá-
zí s  veřejnými penězi, ale třeba 
i jak fungují úředníci a jaké fi rmy 
a v jaké kvalitě pracují za veřejné 

prostředky. Díky participativní-
mu rozpočtu může každý obyva-
tel ovlivnit, co se bude dít tam, 
kde bydlí. Je snadné nadávat 
u  piva nebo psát hanlivé komen-
táře na  Facebook. Mnohem těžší 
je se zapojit a něco udělat.

Před námi je hlasování o  tom, 
které z  navržených projektů se 
budou realizovat. Lidé mohou 
přidělovat kladné i  záporné 
hlasy. Je toto nastavení systému 
obvyklé?

Je to velice revoluční a  nová 
myšlenka. Původně byl tento 
systém vymyšlen pro hlasová-
ní ve  volbách do  parlamentu. 
Z mnoha důvodů zatím v této sfé-
ře neuspěl, ale pro participativní 
rozpočet je skvělý. Umožňuje 
vyloučit projekty, které se větši-
ně obyvatel nelíbí a podpořit více 
než jeden projekt. To nutí hlasují-
cí o  nich přemýšlet a  rozhodovat 
se nejen podle toho, co vypadá, že 
má největší šanci na úspěch. Po-
kud se projevují některá negativa 
tohoto systému, tak je to způso-
beno malým počtem hlasujících. 
Věřím, že i toto se změní.  (red)

FOTO / MARTIN GROBAŘ

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
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Společně tvoříme Jih!!! Co jsme už udělali?
 �Na realizaci úspěšných návrhů stále pilně pracujeme, celkem máme hotovo 19 projektů, dalších 11 se dočká realizace 

ještě v letošním roce, 4 projekty pak na jaře roku příštího. 

FOTO / ARCHIV JIŽNÍCH LISTŮ

• Hřiště pro sport a vzdělávání

• Lavička na autobusové 
zastávky 

• Výběh pro mláďátka aneb 
A co děti, mají si kde hrát?

• Podporujeme bezpečnost 
seniorů

• 20 Senior linek

• Pohyb pro děti

• Pro zdravý vývoj dětí

Hrabůvka Zábřeh

Výškovice

Dubina

• Malé místo relaxace 

• 20 Senior linek 

• Bezpečnostní zrcadlo

• Vybavení klubovny a PC 
učebny pro seniory

• Podporujeme bezpečnost 
seniorů

• Nezapomeňme na zábřež-
skou kapličku

• Minihřiště pro děti

• Zpřístupnění a dovybavení 
hřiště ZŠ Košaře

• Více košů v části Bělský les

• Agility park

• 20 Senior linek

• Zahradní altán u ZŠ Košaře

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
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Které projekty se realizace dočkají v nejbližší době? 
 � Právě probíhá výstavba dvou velkých projektů, a to Mra-

veniště u sídliště a Dětské hřiště ul. Pavlova, s dokončením 

u obou počítáme do poloviny října. Umístěny jsou lavičky 

z projektu Pohodlí pro seniory, v nejbližší době se dočkají 

ještě výtvarného zkrášlení od studentů umělecké školy. 

V  září proběhla také výsadba 
v rámci projektu Kuk do zeleně a cítím 
se spokojeně a Renovace sportovního 
hřiště na ul. Jižní, umístěn bude retar-
dér v rámci projektu Cesta bezpečná 
dětem. Připravujeme také realizaci 
projektu Od hřiště k hřišti, kde již byl 
vydán územní souhlas. Podepsány 

smlouvy se zhotovitelem jsou aktuál-
ně u třech projektů, a to Hřiště v Dolí-
ku, Fitness zóna a Workout Maluchy. 
Všechny tři projekty by měly být rea-
lizovány v  letošním roce. U projektů 
Rekonstrukce hřiště V Aleji a Dráha 
na hru pétanque jsou vybráni zhoto-
vitelé, obojí bude hotovo na podzim.

VIZUALIZACE návrhu Kuk do zeleně a cítím se spokojeně, rostliny se osa-
zovaly v těchto dnech.  REPRO/JIŽNÍ LISTY

Na které projekty si musíme 
ještě počkat? 

Veřejná zakázka právě probíhá 
u projektů Dětské sportovní hři-
ště pro děti ve věku 2–8 let na ul. 
Krasnoarmejců. Stále pracujeme 
na přípravě projektu Schody pro 
postižené, řešíme zamítavé sta-
novisko správců sítí. 

U sloučených projektů Dře-
věná věž a Prostor pro všechny 
byla v srpnu podána žádost o vy-

dání územního rozhodnutí, s rea-
lizací počítáme na jaře. Ve stejnou 
dobu předpokládáme realizaci 
projektu Tři beachvolejbalová 
hřiště u ZŠ A. Kučery. Stále pla-
tí, že projekt 3x bezpečněji přes 
Volgogradskou bude zřejmě jed-
ním z  projektů s  nejdelší dobou 
realizace, v  tuto chvíli je podána 
žádost o územní rozhodnutí.   

Hlasujte o návrzích, i když se netýkají vašeho okolí
 � Již potřetí se můžete zapojit do hlasování o projektech 

do participativního rozpočtu. Tentokrát postoupilo do hla-

sování 30 projektů a jen na vás bude, který nakonec spatří 

světlo světa. 

Letos rozdělíme 7 milionů ko-
run. Dejte svůj hlas tomu projek-
tu, který i  když není přímo před 
vaším domem, se vám líbí a spo-
lečně vytvoříme Jih, kde se nám 
všem bude dobře žít.

HLASOVALI JSTE LONI? 
Často jsme se setkali s  názo-

rem, že jste nehlasovali, protože 
žádný návrh nebyl přímo ve  va-
šem okolí. Jih je velký obvod a pro-
jektů zdaleka není tolik, aby byly 
na  každém kroku. Budeme rádi, 
pokud si uděláte čas a projdete si 
návrhy. Pokud zjistíte, že žádný 
není ve  vašem bezprostředním 
okolí, nevadí. I tak můžete podpo-
řit návrhy, které jsou vám sympa-
tické. Každý hlas se počítá.

KDY A KDE HLASOVAT?
Hlasování bude zahájeno 

v  pondělí 29. 10. a  potrvá do  ne-
děle 11. 11. 2018. Probíhat bude 
opět pouze elektronicky pomocí 
ověřeného hlasovacího systému 
společnosti D21. 

Hlasovat bude i letos možné na in-
formacích radnice Ostrava-Jih. 

JAK HLASOVAT?
Zájemci mohou udělit až 6 po-

zitivních hlasů projektům, které 

považují za  nejlepší a  smyslupl-
né. Jednomu projektu lze udělit 
pouze jeden hlas. 

Až 3 minusové hlasy může ob-
čan dát těm návrhům, které se mu 
naopak nelíbí. 

Negativní hlasy může hlasující 
uplatnit až po udělení hlasů pozi-
tivních, a to v poměru 2:1 (2 klad-
né, 1 záporný).

Díky přerozdělení více hlasů 
vítězí projekty, které jsou zají-
mavé pro nejvíce lidí. Eliminuje 
se tak možnost, že by se mezi ví-
těze dostal projekt, který je sice 
určitou skupinou výrazně podpo-
rován, ale u  mnohem větší části 
hlasujících vyvolává pochyby.  

Do  hlasování se mohou zapo-
jit všichni obyvatelé Ostravy-Jih 
starší 16 let. 

K  hlasování se občan dostane 
pomocí odkazu z webových strá-
nek www.spolecnetvorimejih.cz.
Nejprve bude vyzván k  zadání 
telefonního čísla, na  které mu 
bude odeslán PIN kód. Teprve 
po zadání tohoto kódu bude moci 
hlasovat. Tím je zajištěna objekti-
vita hlasování, každý může volit 
favority jen jednou.

Kateřina Hrňová
koordinátorka participativního 

rozpočtu

Hlasujte v týdnu 

na www.spolecnetvorimejih.cz

rozhodnout i vy37

7 na vaše nápady

2.

Hlasujte 
od 29. října do 11. listopadu
na www.spolecnetvorimejih.cz

30

7

3.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
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D1 OPRAVA CHODNÍKU U ZŠ KOŠAŘE
Dáša Veselá

Chodník na ul. Matuška, kolem plotu ZŠ

90 000 Kč

Návrh na opravu chodníku 
od ulice J. Matuška 56/15 kolem
plotu hřiště u školy V. Košaře.

D
U
B
IN
A

D2 ČISTÉ HŘIŠTĚ
Monika Moravcová

Dětské hřiště na ul. V. Košaře

5000 Kč

Návrh se týká výstavby 
odpadkového koše v blízkosti 
dětského hřiště na ulici Vác-
lava Košaře 18 - 24. Cílem je, 
aby se na hřišti a v jeho okolí 
nepovalovaly odpadky a děti 
měly kam vyhodit obaly od 
svačin.

D3 HŘIŠTĚ PRO NAŠE DĚTI
Monika Moravcová

Za domem Z. Baara

467 000 Kč

Návrh se týká vybudování 
nového dětského hřiště, jeli-
kož v okolí v současné době 
žádné vyhovující hřiště není. 

Hřiště bude obsahovat tyto 
herní prvky: dřevěná se skluzavkami, pružinové houpadlo, dře-
věná houpačka. Dále dosavadní pískoviště zrenovovat a doplnit 
novým pískem, nainstalovat dvě lavičky a odpadkový koš. 

D4 NA ZAHRADĚ NAŠÍ ŠKOLKY, NENUDÍ SE KLUCI HOLKY
Jana Lunkmossová

MŠ Dvorského

497 000 Kč

Vytvořit dětem podnětné pro-
středí pro tvoření, hry a pohy-
bové aktivity. Cílem tohoto 
návrhu je podpořit dětskou 
tvořivost, fantazii a spolupráci, 
vést děti ke zdravému pohybu. 
Na multifunkčním hřišti se 
naučí správně chovat na silnici, poznávat čísla, barvy, písmena. 
Z pohybových aktivit skákat panáka, míčové a pohybové hry. 

D5 TŘI VEŘEJNÁ PÍTKA
Jiří Chrástek

1. ul. Z. Chalabaly u workoutového hřiště

2. ul. J. Matuška u agility hřiště

3. ul. hřiště mezi ul. V. Košaře a ul. J. Matušky

480 000 KČ

Veřejná pítka pro osvěžení lidí 
i psů, jejich vybudování navrhu-
jeme na frekventovaných mís-
tech v blízkosti agility parku
a sportovních hřišť na Dubině. 

D6 BEZPEČNĚ U MODRÉHO HŘIŠTĚ PRO DĚTI I CYKLISTY
Michaela Tomisová

Cyklostezka kolem hřiště na F. Lýska

112 000 Kč

Zabezpečení dětského 
hřiště a pískoviště F. 
Lýska, tzv. „Modrého 
hřiště“, zábradlím, které 
zabrání srážce dětí 
s cyklisty. 

H
R
A
B
Ů
V
K
A

H1 VRAŤME DĚTEM HŘIŠTĚ
Dušan Hanzel

Jedná se o lokalitu mezi ul. Tlapákova 25 a ul. A. Kučery 17

640 000 Kč

Oprava a vylepšení stáva-
jícího chátrajícího hřiště 
mezi ulicemi Tlapákova 
a Alberta Kučery. Jedná se 
o přidání několik hracích 
prvků a montáž nižšího 
oplocení (cca 1 m). Zákaz 
kouření a alkoholu.

H2 OBNOVA KŘÍŽE U ROZCESTÍ V HRABŮVCE
Petr Přendík

U křižovatky ul. Provaznická

425 000 Kč

Obnova mramorového kříže 
na rozcestí v Hrabůvce, 
který zde stával již před 
rokem 1780 a zmizel okolo 
roku 1965, kdy byl přes 
noc odstraněn z ideolo-
gických důvodů v rámci 
rekonstrukce Závodní ulice.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
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H3 PARKOVIŠTĚ
Vlasta Krmášková

parkoviště u ZŠ Dvorského

1 100 000 Kč

Nová parkovací místa pro 
potřeby školy uvolní parko-
vání občanům u okolních 
domů a usnadní rodičům 
transport žáků do a ze 
školy. Umožní lepší příjezd 
týmů na turnaje pořádané 
školou.

H4 HRAVÉ ATRIUM
Pavlína Karasová

Atrium ZŠ MUDr. Emílie Lukášové

1 060 000 Kč

Proměna atria ZŠ 
MUDr. E. Lukášové 
na místo pro aktivní 
oddech. Projekt zahrnuje 
altán, zřízení street-
artové plochy pro kreslení 
a lezecké stěny, lavičky, 
stolků s deskovými hrami, 
řetězové houpačky.

H5 RENOVACE KAŠNY PŘED POLIKLINIKOU
Radim Kovalčík

prostor před poliklinikou na ul. Dr. Martínka

1750 000 Kč 

Vzhledem k velmi špat-
nému stavu kašny spo-
čívá návrh v její kom-
pletní renovaci, včetně 
uměleckého díla. 

H6 DŘEVĚNÉ SOUSOŠÍ
Jiří Dostál

U ZŠ Provaznická

250 000 Kč

Smyslem návrhu je estetiza-
ce prostoru u ZŠ Provaznic-
ká, který bude doplněn 
o čtyři dřevěné sochy.

H7 HEŘMÁNKOVO HŘIŠTĚ
Hana Juráková

MŠ I. Hermanna

485 000 Kč

Vybudování dětského hřiště 
pro děti z MŠ I. Hermanna 
v Hrabůvce, kde jsou čtyři 
třídy a dvě z nich speciální pro 
děti s vadami zraku. V této 
školce již mnoho let chybí 
školní hřiště a děti si nemají kde hrát. Hřiště by kromě klasic-
kých herních prvků obsahovalo také prvky pro podporu zraku. 

V
Ý
Š
K
O
V
IC
E

V1 PRIMA HŘIŠTĚ PRO MÍČOVÉ HRY
Vladimír Knápek

Břustkova

650 000 Kč

Výměna původního 
nerovného asfaltového 
povrchu za rovný, bez-
pečný, gumový. Oplo-
cení hřiště mantinely 
nebo nízkým plotem 
a doplnění o 2 kusy 
basketbalových košů. 

Z
Á
B
Ř
E
H

Z1 PRVNÍ PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ NA JIHU
JANA ADAMOWICZOVÁ

Ul. Kosmonautů

1 294 950 Kč 

Návrh výstavby parkouro-
vého hřiště v prostoru za 
kinem Luna. Jedná se o první hřiště tohoto typu na Jihu, které 
bude určeno jak k organizovaným aktivitám, tak i k rekreačnímu 
využití dětí i dospělých. Tato disciplína si klade za cíl celostní 
rozvoj osobnosti skrze překonávání fyzických i psychických 
překážek. V praxi se parkourový pohyb skládá z různých skoků, 
přeskoků, podlezů, výlezů, ale i akrobatických prvků.

Z2 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ PRO ŠKOLKU ANEB KDO SI HRAJE, 
NEZLOBÍ
Lenka Plačková

MŠ Patricie Lumumby

981 862 Kč

Herní prvky umístěné 
na pozemku školky, 
kterými jsou kolotoč, 
houpačky, altán, 
dřevěný domeček na 
schovávání, pružinové houpačky pro nejmenší, lanové centrum pro 
kluky, tabule na kreslení, zapuštěná trampolína.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
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Z3 V KAŽDÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
– WORKOUT HORYMÍROVA
Jana Knoppová

DPS Horymírova

100 000 Kč

V DPS Horymírova sice žijí 
lidé omezení svým stářím 
nebo nemocemi, ale i tak je 
jich stále mnoho vitálních 
a s chutí udělat něco pro své zdraví. Cílem projektu je vybudovat 
malé workoutového cvičiště na trávníku za domy a dopřát tak 
seniorům trochu pohybu a sportu na čerstvém vzduchu.

Z4 SÁŇKOVACÍ KOPEC
Kateřina Srbecká

Plocha mezi ulicemi P. Lumumby a Kosmonautů

1 050 000 Kč

Terénní úpravy plochy 
mezi ulicemi P. Lumumby 
a Kosmonautů, k vytvo-
ření lepších podmínek pro 
sáňkování. Odstranění 
starého pískoviště 
a vybudování chodníku. 

Z5 RELAXAČNÍ ZÓNA PRO VŠECHNY GENERACE, 
ZIMMLEROVA 54
Vladimír Šiler

Zimmlerova 54

526 000 Kč

Úprava okolí panelového domu, 
aby tvořilo zázemí pro hry dětí 
a posezení mladých i starších 
obyvatel okolních domů. Herní 
prvky pro děti, posezení pro 
všechny generace, ruské kužel-
ky, okrasné záhony…

Z6 NAVRAŤME PO LETECH ZVONIČKU 
NA ZÁBŘEŽSKÝ HŘBITOV
Petr Přendík

Zábřežský hřbitov

77 000 Kč

Na zábřežském hřbitově stála zvo-
nička, která sloužila při procesích 
a pohřbech. Na konci 20. století zanik-
la, proto autor předkládá návrh na její 
obnovení, čímž by byl opět dotvořen 
areál pohřebiště.

Z7 ČISTIČKY VZDUCHU DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zdeňka Muroňová

MŠ v Zábřehu

1 610 000 Kč 

Pořízení čističek vzdu-
chu pro všechny třídy 
v MŠ v městské části 
Zábřeh. Cílem je při-
spět ke zlepšení kvali-
ty vzduchu, který děti 
ve školkách dýchají. 

Z8 SPORTOVIŠTĚ PRO VŠECHNY GENERACE
Michaela Kusiaková

Dvůr mezi domy na ul. Tarnavova

1 206 600 Kč 

Na zastaralém prostoru hřiště z 80. let 
chceme vybudovat prostor pro aktivní 
trávení volného času jak maminek 
s menšími dětmi, tak pubertální mlá-
deže, dospělých, ale také aktivních 
seniorů. Vybudování multifunkčního 
sportovního hřiště doplněného sesta-
vou hrazd a hřiště pro menší děti.

Z9 WORKOUT BEDRNOVA
Pavel Michaljovič

Mezi ul. Bedrnova a Zimmlerova

572 415 Kč

Workout park/hřiště pro 
cvičení s vlastní vahou 
využitelný a přístupný 
celoročně. Cílová skupi-
na mládež od 140 cm 
a dospělí. V blízkém 
okolí se podobná mož-
nost nenabízí.

Z10 DĚTSKÝ KOUTEK ZÁBAVY
Petra Pavlíková

Prostor mezi domy na ul. Horymírova a Rezkova

832 000 Kč

Chceme pro děti na 
našem dvoře vytvořit 
příjemné prostředí 
s prolézačkami a hou-
pačkami pro trávení 
volného času a také 
pro sousedské setká-
vání.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
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Z16 REVITALIZACE PROSTORU JUGOSLÁVSKÁ 26
Anna Mišová

Jugoslávská 26

100 000 Kč

Odstranění 
zchátralé-
ho beto-
nového 
pískoviště, 
doplnění 
laviček, herních prvků pro děti a cvičicích strojů pro dospělé. 

Z11 CHODNÍK KOLEM METALURGU
Luděk Koutný

U Studia

1 200 000 Kč

Stávající chodník kolem 
ubytovny Metalurg a pivni-
ce U Dýmka v Zábřehu je 
plný děr, hrbolů a výmolů. 
Navrhujeme realizovat nový 
chodník v délce cca 240m 
od ulice Středoškolská po 
ulici U Studia.

Z12 PAMÁTNÍK NA NÁMĚSTÍČKU
Libor Bednář

před budovou umělecké školy, ulice Hulvácká a Dolní

800 000 Kč 

Nedaleko křižovatky 
Hulvácké ul. se nachází 
památník obětem války. 
V současné době je celý 
areál v žalostném stavu. 
Celková rekonstrukce 
místa by důstojným způsobem přispěla k uctění památky hrdinů 
a esteticky pozvedla úroveň lokality.

Z13 REVITALIZACE PROSTORU ZA DOMY VÝŠKOVICKÁ 61
Magda Nuzíková

Výškovická 61

450 000 Kč

Revitalizace prostoru 
za domy by obnášela 
odstranění nevyhovující 
betonové plochy, doplnění 
vyšlapaných cestiček o tzv. 
šlapáky – pochozí kameny 
a lavičky pro odpočinek 
seniorů. 

Z14 GRILOVACÍ ZAHRADA S AMFITEÁTREM
Zdenka Michalková

Budova bývalé školky na ulici Bedrnova

498 000 Kč

Venkovní posezení s gri-
lem a herními prvky pro 
malé i velké přístupné 
rodinám z bytů na sídli-
šti. Možnost uspořádat 
rodinné oslavy a akce. 
Možnost organizace kul-
turních akcí v krytém amfi teátru.

Z15 VYBAVENÍ DŘEVAŘSKÉ DÍLNY 
PRO KLIENTY SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Dagmar Šurányi

Centrum denních služeb PRAPOS

91 600 Kč

Pořízení vybavení do stolařské dílny 
centra denních služeb pro klienty so-
ciální služby PRAPOS, z. s. Jedná se 
o pořízení dílenských stolů, židlí, regá-
lů, lampy a pracovního náčiní.

37

7

2.

Hlasujte od 29. října do 11. listopadu
na www.spolecnetvorimejih.cz

30

7

3.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Vyberte nejlepší projekty z našeho městského obvodu.
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NÁZORY

V říjnu si připomínáme 100 let od vzniku Československé republiky. Co pro vás znamená toto výročí? 
Které období naší země je pro vás nejzajímavější a proč?

„Buď si stále vědom, že jsi občanem česko-
slovenského státu nejen se svými právy, nýbrž 
i povinnostmi,“ zní mimo jiné v prohlášení lidu 
československému v  památném roce zroze-
ní naší republiky. Výzva, která platila a  platí. 
Odkaz našich předků, kteří přesvědčili celý 
kulturní svět, že jsme národ, který je hoden 
samostatnosti. 100 let, které v  dějinách světa 
představují tak málo. 100 let, které v dějinách 
naší republiky představují vše. Těžko mohu 
vyjmout z  bohaté stoleté historie naší země 
jedno konkrétní zajímavé období. Vše, co se 
odehrálo, ovlivnilo následující události, včetně 
doby, do které jsem se narodil, ve které žijeme. 
Dnes se již nebojíme přiznat, že se obě světo-
vé války, poválečné události, rok invaze 1968 
podepsaly, mnohdy krví, na  životech našich 
rodin a jejich dalším směřování.  Pád komunis-
mu v roce 1989 nesporně rozšířil možnosti, jež 
dnes všichni máme. Možnosti, se kterými jedni 
nakládají lépe, jiní hůře. Princip demokracie, 
který patří k základním kamenům naší republi-
ky, je však stále stejný. Braňme jej silou lví, aby 
naše země mohla dalších 100 let slavit se ctí.

 V  uplynulých sto letech najdeme momenty, 
na  které můžeme být hrdi, ale také činy, za  něž 
bychom se měli stydět. Za pozitivní okamžiky po-
važuji nadšení při budování v období první repub-
liky, rozvoj vědy a výzkumu či úspěchy sportovců. 
Negativně hodnotím rozbití Rakouska-Uherska 

z pohledu rovnováhy v Evropě či nástup komuni-
smu završený okupací roku 1968 a normalizací. 
Ale nejdůležitější je pro mě přítomnost, v níž se 
máme snažit navázat na to dobré a pokusit se to 
rozvinout. To je také jeden z důvodů, proč jsem se 
rozhodl vstoupit do veřejného života.

Pro mě jako ženu se stal zajímavý pohled 
na  vývoj postavení ženy. Už v  roce vzniku 
samostatného státu 1918 se v  rámci Wa-
shingtonské deklarace objevila klauzule, že 
ženy a  muži by si měli být rovni z  hlediska 
politického, sociálního i  kulturního. Česko-
slovensko bylo v  té době velmi pokrokové, 
patřilo k  prvním státům, které ženám právo 
nejen volit, ale i  zasednout do  poslaneckých 
lavic dopřály. V Americe to bylo v roce 1920 
a v Lichtenštejnsku až v roce 1984.

Po druhé světové válce bylo uzákoněno pla-
tové zrovnoprávnění mužů a žen. Dodnes však 
víme, že ženy i v současnosti berou o 22 procent 
méně. V  roce 1950 byl konečně zrušen Vše-
obecný občanský zákoník rakouský, v  němž 
stálo, že muž je hlavou rodiny a žena mu pod-
léhá ve všech ohledech. Přeji proto nám všem 
do dalších 100 let osvícené politiky a političky, 
kteří by se řídili selským rozumem a dělali vše 
proto, aby se našim potomkům žilo lépe.

100 let je pěkné jubileum v  životě člověka 
a pro republiku to platí stejně. Dnešní doba je 
z historie naší republiky nejlepší. Užíváme si 

svobody, demokracie a hospodářského růstu. 
Díky naší integraci v EU a NATO jsme stabil-
ní a bezpečnou zemí, což rozhodně vždy ne-
platilo, např. v r. 1938 a 1968. Nejzajímavější 
se mi jeví první republika. Byla to doba plná 
očekávání, národního sebevědomí a  dyna-
mického rozvoje. Byli jsme součástí vyspělé-
ho demokratického světa, v řadě odvětví jsme 
udávali trendy. Dnes doháníme manko získa-
né 40 lety budování socialismu. 

Dožít se sta let je výjimečná událost a i náš 
obvod má stoleté spoluobčany. Jejich životní 
zkušenost a  moudro by mělo být vyslyšeno 
jako autentický život 100 let České republiky. 
Není to totiž jen sto let úspěchů a  pozlátka 
první republiky, jak vidíme ve  fi lmech, ale 
i velká světová krize, která vyvrcholila nástu-
pem fašismu. 

O letech zakončených osmičkou toho bylo 
řečeno už mnoho, proto bych se rád vrátil 
k  období osvobození a  obrovské naději lidí 
v  nový věk svobody získané z  práce a  jistoty 
pro občany ze strany státu.

 Život se stal jednodušší a  bezpečnější. 
Vznikaly velké projekty a začal rozvoj ostrav-
sko-karvinského průmyslu. Do  Ostravy za-
čali putovat obyvatelé z  celé republiky, a  tak 
došlo ke vzniku a rozvoji Ostravy–Jihu. Je jen 
na nás, zda budeme pokračovat v díle našich 
předků a vytvoříme místo, kde se nám všem 
bude dobře žít. 

 Zeptali jsme se

Otakar Šimík

radní

ANO 1011

František Staněk

místostarosta

KDU-ČSL

Dagmar Hrabovská

zastupitelka

Ostravak

Jan Dohnal

zastupitel

ODS

Leo Luzar

zastupitel 

a poslanec

KSČM

Poznámka redakce

Otázku jsme s týdenním předstihem zaslali 
zástupcům všech politických stran a hnutí, 
které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. Na této straně 
najdete příspěvky jen těch stran, které nám 
na otázku odpověděly.  (red)
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KULTURNÍ SERVIS

Pestrobarevný podzim v Kulturním zařízení Ostrava-Jih
 � Jaké poklady skrývaly tajné sbírky Hitlera a Göringa? Jakou 

cenu zaplatil za svůj geniální talent barokní bouřlivák Carava-

ggio? A kdo pro svět objevil talent Vincenta van Gogha? 
Zbrusu nový cyklus pod  ná-

zvem Umění v  kině - výtvarní 
géniové ve  fi lmu zahájí trojice 
unikátních fi lmů, které okouzlily 
italskou kritiku  i  veřejnost a  kte-
rou uvidí návštěvníci kina Luna 
na fi lmovém plátně v průběhu říj-
na, listopadu a  prosince. Snímky 
Hitler versus Picasso, Carava-
ggio – duše a  krev i  Van Gogh 
– o  obilných polích a  oblačném 
nebi přináší uhrančivá dramata 
z  výtvarného světa v  obrazově 
i obsahově špičkových dokumen-
tárních fi lmech. Chagall, Monet, 
Picasso, Matisse, Kokoschka byli 
ve  své době veřejně označeni na-
cisty za  „neschopné šarlatány“ 
a  jejich díla zakázali. Co stálo 
za  nacistickou obsesí výtvarným 
uměním a  jaké poklady skrývaly 
tajné sbírky Hitlera a  Göringa? 
Oscarový herec Toni Servillo vás 
3. října v kině Luna ve fi lmu Hitler 
versus Picasso provede fascinují-
cí cestou mezi pěti současnými 
výstavami velkých a  nacisty za-
povězených umělců v New Yorku, 
Paříži, Nizozemsku a Německu. 

Mezinárodní festival out-
doorových fi lmů již patří mezi 
tradiční kulturní události v  Os-
travě. Letos vše propukne od 
15. října v  kině Luna, kde přiví-
táme jeho 16. ročník.  Nechte se 
pozvat do různých míst naší pla-
nety, kde vám ukážeme mentalitu 
i kulturu tamních obyvatel, a za-
vést do  míst, kde se běžný „smr-
telník“ nedostane.

Metropolitní zahajuje Aidou
Nejprestižnější opera světa 

zahajuje sezónu 2018/2019 včet-
ně přenosů, které vyšle satelitně 
do  kin celého světa. Operní příz-
nivci se tak mohou těšit na  10 in-

scenací, z  toho čtyři zbrusu nové, 
v  pohodlí svého oblíbeného kina 
Luna v  Zábřehu. Již 13. sezónu 
přenosů z  Metropolitní opery od-
startuje operní superstar Anna 
Netrebko. Ruská diva tak hned 
na úvod sezóny zazáří v monumen-
tální inscenaci G. Verdiho Aida. 
Další žhavě očekávanou novinkou 
bude hned druhý říjnový přenos 
nejslavnější opery francouzského 
skladatele Camilla Saint-Saënse 
Samson a  Dalila. Do  titulních 
rolí biblického příběhu Met obsa-
dila hvězdné duo Roberta Alagnu 
a Elinu Garanču, které si jako mi-
lostný tandem pamatujeme z Bize-
tovy Carmen v roce 2010. 

Filmové novinky
Říjnový fi lmový koktejl jsme 

pro vás namíchali především 
z  premiérových novinek a  divác-
ky úspěšných repríz. Děti zajisté 
potěší rodinná animovaná kome-
die Vilík: Rychle a  vesele. Vilík 
je malé zamilované autíčko s  vel-
kým snem, které se chce stát krá-
lem silnic ve svém rodném městě 
Gasket City. Zda se mu to poda-
ří,  zjistíme už 11. října, kdy Vilík 
premiérově startuje v  kině Luna. 
Další novinka, Čarodějovy ho-
diny, natočené podle klasického 
fantasy románu Johna Bellairse, 
vypráví příběh sirotka Lewise 
Barnavelta, kterému jeho strýček, 
mocný čaroděj, otevře velkolepý 
svět plný kouzel. Od 19. října. 

Zajímá vás, kdy draci tančí hip 
hop, jak se slaví Vánoce v  dračí 
jeskyni, jakou kouzelnou moc 
má sto let nemytý dračí zub ? Od-
povědi na  tyto otázky se dozvíte 
v  nové fi lmové pohádce Když 
draka bolí hlava, na  kterou se 
i s písničkou v podání Karla Gotta 

a jeho dcery Charlotty Elly může-
te těšit již od 26. 10. v kině Luna. 

Jedná se o  jedno z  největších 
dobrodružství v  lidských ději-
nách, ale fi lm o  něm vznikl až 
po  padesáti letech. Dramatický 
příběh letu Neila Armstronga 
na  Měsíc mapuje v  blockbusteru 
První člověk oscarový režisér 
Damien Chazelle, který na oběž-
nou dráhu vyslal Ryana Goslinga. 
Nebezpečný mix z  černého hu-
moru, nečekaných zvratů, zra-
dy, tajemství, lásky, oddanosti, 
vraždy a  odplaty ve  stylu fi lmů 
Dívka ve  vlaku a  Zmizelá vám 
ve  fi lmové novince Nebezpečná 
laskavost namíchá od 26. 10. re-
žisér Paul Feig. Johnny English 
znovu zasahuje také do  progra-
mu kina Luna. Zveme vás na třetí 
díl komediální série s  Rowanem 
Atkinsonem v hlavní roli, který se 
i tentokrát stává agentem, jemuž 
se prostě někdy nedaří. 

Oslavy 100 let republiky
Nenechte si ujít premiérovou 

projekci výjimečného snímku 
dne 18. 10. v  kině Luna Hovory 
s  TGM v  režii Jakuba Červenky, 

které přinášejí nečekané napětí 
a  emoce. Jan Budař jako Karel 
Čapek a  Martin Huba jako T. G. 
Masaryk excelují v  příběhu jed-
noho z  nejslavnějších rozhovorů 
naší historie. Film vznikl k  100. 
výročí vzniku Československa 
a  v  letošním roce navíc uplyne 
i 80 let od smrti Karla Čapka. 

Nové drama s  názvem Toman 
režiséra a  producenta Ondře-
je Trojana je neuvěřitelným, ale 
pravdivým příběhem rozporupl-
né osoby Zdeňka Tomana. Muže 
mnoha jmen, šéfa naší zahraniční 
rozvědky, bezskrupulózního ob-
chodníka, který se neštítil niče-
ho, a kariéristy s obrovskou mocí. 
Na  „stříbrné plátno“ se k  velké 
radosti akčních fanoušků řítí 
jeden z  nejzáhadnějších, nejroz-
poruplnějších a nejdrsnějších an-
tihrdinů fi lmového světa značky 
Marvel. V hlavní roli smrtonosné-
ho Venoma se představí na Osca-
ra® nominovaný Tom Hardy. A to 
zdaleka není všechno, co pro vás 
připravujeme, mnohem více se 
dozvíte na www.kzoj.cz . 

Přejeme krásně vybarvené 
podzimní dny s KZOJ

VE FILMU si zahrál také zpěvák Karel Gott s dcerkou Ellou.  FOTO / ARCHIV

Kulturní dům K-TRIO  

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

Společenské akce 
5. 10. - 17.00 
SETKÁNÍ U CIMBÁLU
K poslechu i tanci hraje cimbálová 

muzika Jana Minkse, ochutnávka 
moravských vín, vstupné 50 Kč, 
předprodej KD K-TRIO.

7., 14., 21., 28. 10. - 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.

9. 10. - 19.00 
Dámská jízda II v Café LUNA 
Workshop s intimní lektorkou Evou 
Nesrstovou tentokrát o klitorisu, 
orgasmu a pánevním dnu. Vstupné 
190 Kč, v ceně welcome drink Orgas-
mus, předprodej KD K-TRIO.

10. 10. - 19.00 
ROMAN DRAGOUN AND HIS ANGELS.

Koncert rockové legendy se skupinou 
His Angels. Roman Dragoun – kláve-
sy, zpěv, Miloš Švec – kytara, Filip 
Benešovský – baskytara, Miroslav 
Barabáš – trubka, Radek Kašpar – 
sax, Ondřej Pomajsl - bicí. Vstupné 
200 Kč, předprodej KD K-TRIO, OIS.

23. 10. - 19.00 
DÁMSKÁ JÍZDA III v Café LUNA 
Workshop s intimní lektorkou Evou 
Nesrstovou o zdraví a ženském těle 
… ženská cykličnost … ovulace 
… menstruace … Vstupné 190 Kč 
v ceně welcome drink Bloody Mary, 
předprodej KD K-TRIO.

27. 10. - 18.00 
SMÍCHEM KE ZDRAVÍ 
Zábavný večer plný humoru, hudby, 
příjemné atmosféry a dobrého občer-
stvení. Vystoupí comedy skupina 

HumorOva a studenti Ostravské 
univerzity, fakulty umění. Pobaví vás 
scénkami ze života, improvizacemi 
na vaše zadání i vážnou hudbou. 
Vstupné 75 Kč, v ceně welcome 
drink, předprodej KD K-TRIO. Akce je 
spolufi nancována Moravskoslezským 
krajem.

Vzdělávání, relax, kurzy
2. 10. - 17.15 
NUMEROLOGIE A TAROT 
Jsou vědy, které zkoumají člověka 
z pohledu čísel a vnitřních pocitů 
s cílem dospět k pochopení sebe 
i druhých v každodenním životě. 
Přednáška Moniky Bumbové. Semi-
nář Numerologie a tarot zahajujeme 
16. 10. v 17.15 hodin cena, 60 Kč, 
předprodej KD K-TRIO.
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4. 10. - 17.30 
JAK SE NAUČIT VYKLÁDAT KARTY
Základní informace o tom, jak praco-
vat a porozumět tarotovým kartám. 
Při výkladu bude použita karetní 
sada astrologického tarotu „Symbo-
lon“. Přednáška Mgr. Anny Kudelové. 
Cena 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.

6. 10. - 9.00–14.00 
ENERGIE REIKY JAKO SOUČÁST 
ŽIVOTA I. STUPEŇ
Jemná metoda přirozeného léčení je 
vhodná pro každého, umožní člověku 
pracovat na sobě, zlepšit své zdraví, 
vztahy a rozvinout vlastní potenciál. 
Vede terapeutka a mistr reiki Zuza-
na Galuszková. Nutná rezervace. 
Cena 750 Kč, předprodej KD K-TRIO.

12. a 13. 10. - 10.00–18.00 
FESTIVAL PATCHWORKU 
Kreativní výstava ručně zpracova-
ných textilních přehozů, bytových 
doplňků i dekorativních drobností 
potěší tvořivou atmosférou. Před-
vádění vyšívacích a šicích strojů. 
V neděli módní přehlídky renomované 
brněnské návrhářky Ing. Ivety Nedo-
mové. Vstupné 50 Kč, senioři od 60 
let, žáci a studenti 25 Kč, předprodej 
KD K-TRIO.

13. 10. - 10.00–13.00 
HÁČKOVANÝ KOŠÍK 
Kreativní kurz, nutná rezervace, 
cena 450 Kč, předprodej KD K-TRIO.

13. 10. - 14.00–17.00 
DRHANÝ ZÁVĚS NA KVĚTINÁČE
Kreativní kurz, nutná rezervace, 
cena 450 Kč, předprodej KD K-TRIO.

13. 10. - 10.00–13.00 

PATCHWORKOVÝ POLŠTÁŘ
Kreativní kurz pro začátečníky. Nutná 
rezervace, cena 350 Kč, předprodej 
KD K-TRIO.

16. a 30. 10. - 17.00–19.30 
životní postoje aneb jak spolu vyjít 
Každý člověk má své opodstatnění, 
svou důležitost.  Ke každému je 
potřeba přistupovat s odpovídajícím 
respektem. Každý má vzory jednání, 
které se často opakují, každý hraje 
svou životní hru. Povíme si, jak ji 
spokojeně vyhrát. Dva úterní seminá-
ře Dagmar Urbanové vám objasní váš 
převažující styl myšlení a jednání. 
Nutná rezervace, cena 500 Kč, před-
prodej KD K-TRIO.

17. 10. - 17.30 
POD BABIČČINOU LOKTUŠÍ
Besední pořad se Zuzanou Kaiser 
o podzimních a zimních obřadech 
našich předků a o vánočních zvycích. 
Pořad bude zpestřen výrobou tradiční 
ozdoby zvané „polaz“, která symbo-
lizuje slunce, cena 60 Kč, předprodej 
KD K-TRIO.

20. 10. - 9.00–14.00
SYSTÉM CELISTVÉHO UZDRAVUJÍ-
CÍHO CVIČENÍ 
Sobotní kurz se Zuzanou Kaiser. 
Seznámíte se s jednoduchými tech-
nikami pradávného pohybového 
systému, které vedou k porozu-
mění svému tělu, jeho uzdravování 
a využití všech jeho schopností 
v propojení s myslí. Nutná rezervace, 
cena 500 Kč, předprodej KD K-TRIO.

20. 10. a 3. 11. - 9.00–16.00 
ASTROLOGICKÝ TAROT – VÝKLAD 

SYMBOLONOVÝCH KARET
Dva sobotní semináře Anny Kudelo-
vé jsou určeny všem, které zajímá 
výklad karet, chtějí pochopit jejich 
význam a naučit se základním princi-
pům práce s kartami. Karty jednodu-
chým způsobem odhalují naše vnitřní 
motivy, skutky a jednání, vedou 
k poznání vlastního nitra a pomáhají 
lépe porozumět sami sobě. Výklad 
je založen na pochopení 12 astrolo-
gických znamení zvěrokruhu a čtyř 
živlů. Nutná rezervace, cena 1200 Kč, 
předprodej KD K-TRIO.

27. 10. - 9.00–14.00 
ENERGIE REIKI JAKO SOUČÁST 
ŽIVOTA II. STUPEŇ 
Jemná metoda přirozeného léčení je 
vhodná pro každého, umožní člověku 
pracovat na sobě, zlepšit své zdraví, 
vztahy a rozvinout vlastní poten-
ciál. Vede terapeutka a mistr reiki 
Zuzana Galuszková. Nutná rezervace 
cena 750 Kč, předprodej 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 výtvarných 
umělců z Ateliéru Mlejn v Ostravě-
-Přívoze, Miroslava Pastušková, Zlata 
Palečková, Eva Komarová – Galerie 
K-TRIO. 

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

Dětem 
7. 10. - 10.00 
O KOBLÍŽKOVI
Interaktivní divadelní představení pro 
nejmenší. Hraje divadlo Tety Chech-
talíny, vstupné 50 Kč, předprodej KD 
K-TRIO.

28. 10. - 10.00 
HALLOWEEN S HOPSALÍNEM 
Zábavné dopoledne s klaunem 
Hopsalínem, strašidelné soutěže, 
tanec a rej masek, sladké odměny. 
Vstupné 70 Kč, předprodej KD K-TRIO

Komorní klub

Velfl íkova 8
Ostrava-Hrabůvka 
tel. 596 739 107
www.kzoj.cz
www.facebook.com/kdktrio

2. 10. - 14.00 
Senior Point - Slavnostní otevření 
nové pobočky Senior Point Ostrava- 
– Jih. Doprovodný program zajištěn. 
Vstup zdarma

4. 10. - 18.00 
SV(J)ET KOLEM – I. část 
O tom, jaké překážky nás na cestě 
potkaly a jak jsme se ocitli místo 
v Gruzii v Argentině. Cestopisná 
přednáška s projekcí – Michal a Zuza 
Klímkovi, vstupné 60 Kč, předprodej 
KD K-TRIO, v den akce na místě 
od 17.30 hodin.

13. 10. - 19.00 
DAVID VYSLOUŽIL & ACOUSTIC 
IRISH

Kapelu evidentně baví se tzv. 
„hudebně toulat“ do jiných žánrů, 
například do blues, folku, world 
music, swingu. Jasným důkazem 
tohoto „hudebního toulání“ je jejich 
první ofi ciální album Skorokruh, 
které kapela loni natočila v Českém 
rozhlase Ostrava. Toto album je 
k sehnání v hudebním nakladatelství 
a v celé distribuční síti Supraphonu, 
Indies, ale i na samotných koncer-
tech. Vstupné 100 Kč, předprodej KD 
K-TRIO, OIS a v den akce na místě 
od 18.30 hodin.

19. 10. - 19.00 
JAWBONE (UK) 
Kapela zpěváka a kytaristy Ten Years 
After!
Marcus Bonfanti – kytara, zpěv 
(mimo jiné Ten Years After!), Paddy 
Milner – klávesy, akordeon, zpěv, 
Rex Horan – baskytara, kontrabas, 
zpěv, Evan Jenkins – bicí, zpěv, 
vstupné 180 Kč, předprodej KD 
K-TRIO, OIS a v den akce na místě 
od 18.30 hodin.

20. 10. - 17.00 
DIALOGY BEZ HRANIC 
V rámci cyklu komorních koncertů 
Hana Maciuchová – recitace, Vilém 
Veverka - hoboj. Po ezie od těchto 
autorů: B. Reyneka, W. Shake-
spearea. Hudba: G. Ph. Telemann, 
B. Britten. Vstupné 160 Kč, před-
prodej KD K-TRIO, OIS a v den akce 
na místě od 16.30 hodin.

Kino LUNA

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

1.-3. 10. - 15.30
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
(Smallfoot, USA 2018)
Animovaný / komedie / rodinný, 
české znění, přístupný. Vstupné 
120 Kč, děti 100 Kč.

1. 10. - 17.45
TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ? (Destina-
tion Wedding, USA 2018)
Komedie / drama / romantický, české 
titulky, od 15 let, 90 minut. Vstupné 
60 Kč.

1.-2. 10. - 20.00
SESTRA (The Nun, USA 2018)
Horor / mysteriózní / thriller, české 
titulky, 96 minut, od 15 let. Vstupné 
100 Kč.

2. 10. - 17.30 
BLACKKKLANSMAN (BlacKkKlans-
man, USA 2018)
Drama / krimi / komedie / životopis-
ný, české titulky, 134 minut, 
od 12 let. Vstupné 110 Kč.

3. 10. - 10.00 
ZADÁNO PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
(bližší info kino.luna@kzoj.cz)
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1.–3. 10. - 15.30 a 5.–7. 10. 
v 15.00
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
(Smallfoot, USA 2018)
Animovaný / komedie / rodinný, 
české znění, přístupný. Vstupné 
120 Kč, děti 100 Kč.

3. 10. - 17.45
Cinema Italiano
HITLER VERSUS PICASSO (Hitler 
contro Picasso e gli altri, Itálie, Fran-
cie, Německo 2018)
Špičkový dokument z výtvarného 
světa. Režie Claudio Poli, české 
titulky v obraze, 94 minut. Vstupné 
150 Kč, zvýhodněné vstupné pro 
seniory a studenty je 120 Kč.

3. 10. - 20.00
KING SKATE (ČR 2018)
Dokument, režie Šimon Šafránek, 
80 minut, od 12 let. Vstupné 80 Kč.

4.-7. 10. - 17.00 
VENOM (Venom, USA 2018)
Akční / sci-fi  / thriller /, české znění, 
od 12 let. Vstupné 160 Kč.

4.–7. 10 - 19.30, 9. 10. - 17.30
TOMAN (ČR, SR 2018)
Drama / historický, režie Ondřej 
Trojan, 145 minut, od 12 let. Vstupné 
130 minut.

8.–10. 10. - 15.30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠE-
RÓZNÍ DOVOLENÁ (Hotel Transylva-
nia 3: Summer Vacation, USA 2018)
Animovaný / rodinný / komedie, 
české znění, přístupný, 87 minut. 
Jednotné vstupné 100 Kč.

8. 10. - 17.30
WHITNEY (Whitney, Velká Británie, 
USA 2018)
Dokument / hudební / životopisný, 
české titulky, 120 minut. Vstupné 
60 Kč.

8. 10. - 20.00
MEG: MONSTRUM Z HLUBIN (The 
Meg, USA 2018)
Akční / sci-fi  / horor / thriller, české 
titulky, 113 minut, od 12 let. Vstupné 
90 Kč.

9. 10. - 17.30
TOMAN (ČR, SR 2018)
Drama / historický, režie Ondřej 
Trojan, 145 minut, od 12 let. Vstupné 
130 minut.

9. 10. - 20.00
VENOM (Venom, USA 2018)
Akční / sci-fi  / thriller /, české titulky, 
od 12 let. Vstupné 160 Kč.

10. 10. - 18.00
JACK STAVÍ DŮM (The House That 
Jack Built, Dánsko, Francie, Něm. 
Švédsko 2018)
Drama / horor / thriller, r. Lars von 
Trier, české titulky, 155 minut, od 18 
let. Vstupné 80 Kč.

11.–17. 10. (mimo 14. 10.) - 15.30
VILÍK: RYCHLE A VESELE (Wheely, 
Malajsie 2018)
Animovaný / rodinný, české znění, 
přístupný, 98 minut. Vstupné 120 Kč, 
děti 100 Kč.

11.–13. 10. - 17.30 
PRVNÍ ČLOVĚK (First Man, USA 
2018)
Drama / životopisný / historický, 
české titulky, 138 minut, od 12 let. 
Vstupné 130 Kč.

11.–13. 10. - 20.00
SESTRA (The Nun, USA 2018)
Horor / mysteriózní / thriller, české 
titulky, 96 minut, od 15 let. Vstupné 
100 Kč.

14. 10. - 16.00
METROPOLITNÍ OPERA NEW YORK 
– ZAHÁJENÍ NOVÉ SEZÓNY 2018 
/ 2019
GIUSSEPE VERDI: AIDA 
Obnovené uvedení. Dirigent Nicola 
Luisotti. Režie Sonja Frisell. Scé-
nografi e Gianni Quaranta. Kostýmy 
Dada Saligeri. Světelný design Gil 
Wechsler.
Obsazení: Aida (Anna Netrebko), 
Amneris (Anita Rachvelishvili), Rada-
mès (Aleksandrs Antonenko), Amo-
nasro (Quinn Kelsey), Král (Ryan 
Speedo Green) Předpokládaná délka: 
3 hod 56 min (včetně dvou přestá-
vek). Nastudování italsky s českými 
titulky. Vstupné 300 Kč, v rámci 
abonmá vstupné zvýhodněné 250 Kč.

15.–17. 10. - 15.30
VILÍK: RYCHLE A VESELE (Wheely, 
Malajsie 2018)
Animovaný / rodinný, české znění, 
přístupný, 98 minut. Vstupné 120 Kč, 
děti 100 Kč.

15.–17. 10. 
16. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FES-
TIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
V KINĚ LUNA

15. 10. - 17.45
Mořská rezervace Ponta do Ouro  
(cestopisný fi lm 3 min.), Kříž (horský 
a horolezecký fi lm 92 min.), Příliv 
změn (dobrodružný vodní sportovní 
fi lm 5 min). Jednotné vstupné 70 Kč.

16. 10. - 17.45
Pocit úžasu (horský a horolezec-
ký fi lm 3 min.), Zvláštní rezervace 
Maputo (cestopisný fi lm 3 min.), 
Lano (dobrodružný a extrémní spor-
tovní fi lm 75 min.),  Skotsko (ces-
topisný fi lm 3 min.) Alpská stezka 
(horský a horolezecký fi lm 10 min.). 
Jednotné vstupné 70 Kč.

17. 10. - 17.45
Dosáhni až na oblohu (dobrodružný 
a extrémní sportovní fi lm, 78 min.), 
Národní park Bazaruto Archipelago 
(cestopisný fi lm 3 min.), Kamčatka 
- Peklo v ráji (horský a horolezecký 
fi lm, 27 min.). Jednotné vstupné 
70 Kč.

15.–17. 10. - 20.00
VENOM (Venom, USA 2018)
Akční / sci-fi  / thriller /, české znění, 
od 12 let. Vstupné 160 Kč.

18.–21. 10. - 15.15 
KUBÍK HRDINA (Ploey – You Never 
Fly Alone, Island, Belgie 2018)
Animovaný / dobrodružný / rodinný, 
české znění, přístupný, 83 minut. 
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

18. 10. - 17.30  
HOVORY S TGM (ČR 2018) Premiéra
Historický, režie Jakub Červenka, 
od 12 let, 80 minut. Vstupné 100 Kč.

18.–21. 10. - 19.30
PRVNÍ ČLOVĚK (First Man, USA 
2018)
Drama / životopisný / historický, 
české titulky, 138 minut. Vstupné 
130 Kč.

18.–21. 10. - 15.15 
a 22. 10.–24. 10. - 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.

19.–21. 10. - 17.00
ČARODĚJOVY HODINY (The House 
with a Clock in Its Walls, USA 2018)
Fantasy / rodinný, české znění, pří-
stupný, 105 minut. Vstupné 120 Kč, 
děti 100 Kč.
22. 10. - 17.45
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ (ČR 2018)
Komedie s hvězdným hereckým 
obsazením, režie R. Havlík, od 12 let, 
95 minut. Vstupné 60 Kč.
22.–23. 10. - 20.00
TICHO PŘED BOUŘÍ (Serenity, USA 
2018)
Drama / thriller, české titulky, 
od 15 let. Vstupné 120 Kč.
23. 10. - 17.30 a 24. 10. - 19.30
TOMAN (ČR, SR 2018)
Drama / historický, režie Ondřej 
Trojan, 145 minut, od 12 let. Vstupné 
130 minut.

24. 10. - 17.45
ODBORNÝ DOHLED NAD VÝKLA-
DEM SNU (ČR 2018)
Komedie / drama, režie Pavel Göbl, 
79 minut, od 15 let. Vstupné 90 Kč.

26.–27. 10. - 15.30
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA (ČR / SR 
2018)
Filmová pohádka pro malé a velké 
s hvězdným hereckým obsazením. 
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

26.–27. 10. - 17.45
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASA-
HUJE (Johnny English Strikes Again, 
Velká Británie, USA, Francie 2018)
Akční / komedie / dobrodružný, 
české znění, přístupný, 90 minut. 
Vstupné 130 Kč.

26.–27. 10. - 20.00
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST (A Sim-
ple Favor, USA 2018)
Krimi / thriller / mysteriózní, české 
titulky, 117 minut, od 15 let. Vstupné 
110 Kč.

28. 10. - 16.00
METROPOLITNÍ OPERA NEW YORK 
– NOVÁ SEZÓNA 2018 / 2019
C. SAINT-SAËNS: SAMSON

A DALILA • opera • nová inscenace,
poprvé v HD
Dirigent Sir Mark Elder. Režie Darko 
Tresnjak. Scénografi e Alexander 
Dodge. Kostýmy Linda J. Cho. 
Světelný design Donald Holder. 
Obsazení: Samson (Roberto Alagna), 
Dalila (Elīna Garanča), Nejvyšší kněz 
(Laurent Naouri), Abimelech (Elchin 
Azizov), Hebrejský stařec (Dmitry 
Belosselskiy). Předpokládaná délka: 
3 hod. 29 min. (včetně dvou přestá-
vek). Nastudování francouzsky s čes-
kými titulky. Vstupné 300 Kč, v rámci 
abonmá vstupné zvýhodněné 250 Kč.

29.–31. 10. - 15.30
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA (ČR / SR 
2018)
Filmová pohádka pro malé a velké 
s hvězdným hereckým obsazením. 
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč. 
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29. 10. - 17.30
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ (ČR 
2018)
Komedie / drama, r. D. Svátek, 
od 15 let, 93 minut, vstupné 60 Kč.

29.–31. 10. - 20.00
HALLOWEEN (Halloween, USA 2018)
Horor / krimi, české titulky, 109 
minut, od 15 let. Vstupné 120 Kč.

30.–31. 10. - 17.45
JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASA-
HUJE (Johnny English Strikes Again, 
Velká Británie, USA, Francie 2018)
Akční / komedie / dobrodružný, 
české znění, přístupný, 90 minut. 
Vstupné 130 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

2. 10. - 15.00 / Klub Akord 
SENIOR KLUB 
Pravidelné setkání seniorů s pro-
gramem Ti nejlepší z operety. Vstup 
zdarma

5. 10. – 20.00 / Velký sál
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 vystoupení 
našich elegánů při show plné napětí, 
elegance, humoru a nadsázky. Vstup 
do sálu již od 18.00 hodin. Stolové 
uspořádání s možností občerstvovat 
se po celou dobu akce. Vstupné 400 
a 350 Kč

6. 10. – 9.00
RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE
Zážitkový rozvojový program zahrnuje 
devět volně na sebe navazujících 
tréninků (možnost absolvovat celý 
program nebo jen jednotlivé tréninky - 
každou první sobotu v měsíci). Získá-
me respektující a obohacující komu-
nikační dovednosti jak vůči sobě, tak 
vůči druhým lidem. Lze hned používat 
v osobním i pracovním životě.

1. trénink: Jak se orientovat ve svých 
hlasech a jak se díky tomu vědomě 
rozhodovat?
Jak rozlišovat a pojmenovat vlastní 
„hlasy“ (pocity, myšlenky, obrazy 
…)? Jak testovat, které „hlasy“ mě 
oslabují a které naopak posilují? 
Který „hlas“ volím, aby „vítězil“ 
a dělal v mém životě rozhodnutí? 
Čtyřhodinové tréninkové setkání má 
tři části:
9.00–10.00 - zážitkové uvedení 
do komunikační dovednosti
10.20–11.40 - procvičování doved-
nosti v praktických situacích
12.00–13.00 - příprava na použití 
dovednosti v osobním / pracovním 
životě
Cena celého programu: 3400 Kč; 
jednotlivé tréninky: 400 Kč (cena 
zahrnuje coffee break).

9. 10. - 18.00 / Klub Akord 
STUD2NA: ZDIVIDLA – Vzpomínky
Směska divadelních výstupů souboru 
ZDIVIDLA Ostrava. V rámci projektu 
STUD2NA neboli Studnice student-
ských nápadů.
Děti, mládež a studenti vstup zdar-
ma; dospělí 30 Kč

10. 10. - 17.30
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA 
V PRAXI
Lektor: 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

10. 10. - 19.00
Tour DUO JAMAHA – Žiot je dar
Populární hudební seskupení DUO 
JAMAHA (Alfons & Marian Kotvanov-
ci) znáte především z televizní obra-
zovky, kde se stali největší hvězdou 
hudebních pořadů. 
Vstupné 299 a 269 Kč

11. 10. – 14.00
11. SETKÁNÍ PATRIOTŮ MSK
Řečníci – Networking - Gastro festi-
val – Workshopy. 
www.patriotimsk.cz

12. 10. – 19.00
HECOVINY - soubor Nahodile
Další díl zábavného kabaretu pro 
dospělé, kde humor je na prvním 
místě. Blahodárně působí na lidi, 
kteří akutně potřebují na 2,5 hodiny 
uvolnit hlavu a čelit s úlevou útoku 
na bránice. Legrace není nikdy dost, 
a tak diváky čeká výběr úspěšných 
scének, skečů a všeho nejlepšího, co 
se v autorské dílně souboru Nahodile 
za poslední léta zrodilo.
Vstupné 160 Kč.

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.

14. 10. - 18.00 / Klub Akord 
TANČÍRNA 
Taneční podvečer pro všechny milov-
níky společenského tance. Vstupné 
99 Kč.

16. 10. - 10.00
PRUŽNÁ PÁTEŘ, PRUŽNÁ MYSL 
V rámci projektu AKTIVNÍ SENIOR 
pokračování speciálního cvičení 
s terapeutkou Alenou Smolíkovou. 
Počet míst omezen, nutná rezervace 
na recepci Akordu. Vstup pro seniory 
zdarma.

17. 10. - 15.00 / Velký sál  
SETKÁNÍ KLUBŮ SENIORŮ
Inspirativní zábavný pořad, ve kterém 
senioři sami předvádějí, jak umí 
plnohodnotně užívat seniorského 
věku. Vstup jen na pozvánky.

18. 10. - 10.00 
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA 
– Divadlo Scéna
Na první pohled se zdá, že je to oby-
čejné království. Ale opak je pravdou! 
Princezna je rozmazlená, rádce je 
vychytralý a zrádný a královnu sužuje 
hypochondrie. To však není nejpo-
divnější. Všichni ráčkují, protože to 
princezna považuje za znak uroze-
nosti a vznešenosti. A tak nezbývá, 
aby syn chůvy vzal rozum do hrsti 
a napravil princezně hlavu. Zadáno 
pro MŠ a ZŠ, ale volná místa i pro 
veřejnost.

18. 10. - 19.00 / Klub Akord 
RANDĚNÍ PO TŘICÍTCE – Divadlo 
U Lípy
Repríza divácky úspěšné autorské 
hry Divadla U Lípy. Vtipný pohled 
na záludnost hledání životního part-
nera přes internet. Vstupné 80 Kč.

18. 10. – 19.00
SCREAMERS – Velký fl ám
Nová show oblíbené travesty skupi-
ny. Vstupné 320, 250 a 200 Kč.

24. 10. – 19.00 Axel Hellstenius:
Elling a Kjell Bjarne aneb CHVÁLA 
BLÁZNOVSTVÍ – Pantheon produc-
tion
Chvála bláznovství je příběhem 

dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, 
jež spolu sdíleli pokoj v ústavu pro 
duševně nemocné a kteří stojí před 
velkou výzvou začít společný život 
mimo stěny léčebny. Divák se stává 
svědkem jejich střetávání se s kaž-
dodenní realitou, která je pro oba 
přátele komplikovaná a přináší řadu 
velmi humorných situací, zároveň 
však, pod odlehčeným tónem, dobře 
rozumí osamocenosti hrdinů, jejich 
strachu z lidí i touze po lásce a přá-
telství. Elling a Kjell stojí na prahu 
nového „opravdového“ života…
Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek, 
Michal Slaný, Šárka Opršálová. 

Režie: Jakub Nvota
Vstupné 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 
(a nebo hodně staré) komické výstu-
py. Vstupné 200 Kč.

31. 10. – 18.00 / Velký sál
10 x 10 LET ČESKOSLOVENSKA
Program k 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska. Jde o dramaturgickou 
koláž o deseti obrazech mapujících 
důležité momenty z historie Česko-
slovenska, osobnosti té doby, slavné 
vynálezy Čechů, hudbu a písničky 
dané doby, sportovní úspěchy, módu 
aj. V rámci představení budou využity 
dostupné audiovizuální prvky - foto-
grafi e a video prokládané jevištním 
projevem a hudbou z daných let. 
Účinkuje volné sdružení divadelníků 
z několika souborů.
Režie: Zdeněk Kačor 
Vstupné 50 Kč; senioři zdarma
Pro školy toto představení hrajeme 
31. 10. a 1. 11. v dopoledních hodi-
nách.  

PŘIPRAVUJEME
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. Petru Janů doprovází skupina 
Amsterdam, kterou tvoří ostřílení 
rockeři: Pavel Lochman (klávesy 
+ zpěv), Roman Štefl  (baskytara), 
Miloš Švec (elektrická kytara), Tomáš 
Marek (bicí). Vstupné 390 Kč.

9. 11. – 19.00
Francis Veber:
DRAHÁ LEGRACE – Agentura Har-
lekýn
Nemusíte mít peníze, stačí, když si 
lidi myslí, že je máte.
Zoufalý Francois Pignon je už dlouho 
nezaměstnaný a doma ani v bance 
nemá ani korunu. Aby se zachránil 
a ukázal všem, že ještě existuje, 
pošle na sebe daňovou kontrolu. Pod 
heslem „každý, kdo něco skrývá, 
je zajímavý, a když jde o peníze, je 
ještě zajímavější“ se kolem něho 
strhne série neuvěřitelných situací. 
Najednou se o něho začnou zajímat 
úplně všichni, dokonce se stane 
neodolatelným pro ženy! A ještě je 
tu pohádkově bohatý kmotr Jonville, 
kterému Pignon hlídá byt. Kuriózní 
akce nakonec přinese nečekané 
plody.
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Veberova brilantní hra je volným 
pokračováním jeho slavného Blbce 
k večeři.
Hrají: Josef Carda / Pavel Kikinčuk, 
Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová, 
Martin Zahálka, Jan Čenský / Jan 
Šťastný, Eva Čížkovská, Barbora 
Šťastná Petrová, Ladislav Županič / 
Miloslav Mejzlík. Režie: Petr Kracík.
Vstupné 400, 350 a 300 Kč.

10. 11. – 20.00
RYBIČKY 48 - Best (Fuck) Off Tour
Na podzim tohto roku vydají Rybičky 
48 svoji novou dlouho očekávanou 
desku BEST FUCK OFF. Fanoušci se 
dočkají nové desky po pěti letech 
a odměnou za dlouhé čekání jim 
bude rovnou dvojalbum. K vydání 
desky připravila kapela velké turné 
BEST (FUCK) OFF TOUR, s novou 
propracovanou koncertní show. Jako 
předkapela se představí nadějná 
skupina SENDWITCH. 
Vstupné 275 Kč.

11. 11. – 10.00
LOUPEŽNÍK RUMCAJS – Docela 
velké divadlo Litvínov
Pohádka na motivy slavných knížek 
Václava Čtvrtka přivádí na scénu 
oblíbené postavy - Rumcajse, Manku, 
starostu Humpála, vodníka Volšoveč-
ka, vílu Andulku, knížepána s paní 
kněžnou i hubatou Anku a straku 
zlodějku. Příběh o tom, jak se slušný 
jičínský švec musí vydat do lesa, pro-
tože ho zlý starosta vyžene z města, 
jak si v lese najde prázdnou loupež-
nickou jeskyni a s pomocí víly a vod-
níka se stane loupežníkem, protože 
v lese se nedá nic jiného dělat, a jak 
nakonec vytrestá nejen zlého staros-
tu, ale i knížete a paní kněžnu.
Vstupné 120 Kč.

15. a 16. 11. – 19.00
Karel Janák:
FREDDIE – Divadlo Radka Brzobo-
hatého
Narodil se, aby předal světu svůj 
geniální hlas. Stal se hvězdou, aby 
našel cestu zpátky na pevnou zem. 
Miloval všechny, aby pochopil, že 
tu největší lásku ztratil. A zemřel, 
aby se stal nesmrtelným. Strhující 
příběh inspirovaný životem Freddieho 
Mercuryho. Ty největší hity skupiny 
Queen živě v podání kapely Queenie 
vás provedou jedním z nejvýrazněj-
ších osudů minulého století. Životem 
legendy, na kterou se nedá zapo-
menout.
Hrají: Michael Kluch a skupina Quee-
nie, Jiří Korn, Rudolf Hrušínský ml., 
Roman Tomeš / Roman Říčař, Simo-
na Postlerová / Tereza Nekudová, 
Přemysl Pálek / Lukáš Burian, Roma-
na Goščíková / Charlotte Doubravo-
vá, Ondřej Černý / Daniel Ondráček. 
Režie: Karel Janák
HRAJEME 2 PŘEDSTAVENÍ: 15. 11. 
v rámci divadelního předplatného, 
16. 11. mimo předplatné. Vstup-
né 690, 550, 500 a 400 Kč.

23. 11. – 19.00
JAROSLAV SVĚCENÝ, Julie Svěcená 
a Václav Mácha
Galakoncert otce a dcery za spo-
lupráce renomovaného klavíristy 
nabídne slavné i méně hrané skladby 
českých i světových autorů tří staletí 
(Mozart, Šostakovič, Boildieu, Sme-
tana, Dvořák, Suk a další). Přední 

český houslový virtuos Jaroslav Svě-
cený má na svém kontě více než čty-
řicet jedna nahraných kompaktních 
disků světového houslového reper-
toáru. Jedná se o popularizátora 
a propagátora vážné hudby. Jeho 
dcera Julie Svěcená je laureátka 
prestižní Mezinárodní houslové sou-
těže Tibora Vargy ve švýcarském 
Sionu 2017. Václav Mácha se naro-
dil v roku 1979 v Praze. Ve svých 
15 letech se stal nejmladším 
posluchačem Hudební fakulty AMU 
ve třídě Ivana Moravce. Uskutečnil 
několik celovečerních klavírních 
recitálů v různých evropských kon-
certních sálech.
Vstupné 350 a 270 Kč. 
Cenově výhodné vstupenky a lepší 
místa k sezení získáte, pokud si 
zakoupíte celý cyklus HUDEBNÍ 
PŘEDPLATNÉ sezóna 2018/19.
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 bránici 
i tomu největšímu morousovi a kaka-
busovi. 
Účinkují: Milan Šteindler, David 
Vávra, Jiří Fero Burda, František 
Váša, Jana Hanáková, Tereza Kuče-
rová a další.
Hrajeme 2 představení - v 17.00 
a 20.00 hodin.
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 
2. 10. - 17.30
C VÍTKOVICE STEEL – HC KOMETA 
BRNO
utkání Tipsport hokejové extraligy

6. 10 - 10.00
MISTROVSTVÍ SVĚTA V LATINSKO-
AMERICKÝCH TANCÍCH

7. 10. - 8.00
CZECH DANCE OPEN  OSTRAVA 
2018    

12. 10. - 20.00
ELAN 50 LET TOUR 2018

13. 10. - 17.00
HC RT TORAX – HC ZUBR PŘEROV
utkání Chance hokejové ligy

14. 10. - 16.00
HC VÍTKOVICE STEEL – HC KOMETA 
BRNO
utkání Tipsport hokejové extraligy

17. 10. - 18.00
HC RT TORAX – LHK JESTŘÁBÍ 
PROSTĚJOV
utkání Chance hokejové ligy

20. 10. - 17.00
HC RT TORAX – SK TRHAČI KADAŇ
utkání Chance hokejové ligy

21. 10. - 16.00
HC VÍTKOVICE STEEL – BÍLÍ TYGŘI 
LIBEREC
utkání Tipsport hokejové extraligy

22. 10. - 18.00
HC RT TORAX – RYTÍŘI KLADNO
utkání Chance hokejové ligy

22. 10. - 18.00
HC RT TORAX – RYTÍŘI KLADNO
utkání Chance hokejové ligy

24. 10. - 18.00
HC RT TORAX – AZ RESIDOMO 
HAVÍŘOV
utkání Chance hokejové ligy   

29. 10. - 20.00
DANIEL LANDA 50

31. 10. - 18.00
HC VÍTKOVICE STEEL – SK HORÁC-
KÁ SLAVIA TŘEBÍČ
utkání Tipsport hokejové extraligy

MĚSTSKÝ STADION
5. 10. - 17.00 
MFK VÍTKOVICE – FC S.&B. VLAŠIM
utkání Fortuna národní ligy

20. 10. - 17.00 
FC BANÍK OSTRAVA - MFK KARVINÁ
utkání HET ligy     

26. 10. - 17.00 
MFK VÍTKOVICE – VIKTORIA ŽIŽKOV
utkání Fortuna národní ligy

MULTIFUNKČNÍ HALA

6. 10. - 17.00 
HC RT TORAX – DUKLA JIHLAVA
utkání Chance hokejové ligy

připravujeme:
29. 11. 2018
BRYAN ADAMS  - THE ULTIMATE 
TOUR
OSTRAVAR ARÉNA
Bryan Adams, jeden z nejlepších 
rockových umělců ve světě, se vrací 
do České republiky, tentokrát se 
však fanouškům představí v Ostravě. 
Naposledy u nás tento kanadský 
umělec vystoupil  roce 2017, kdy se 
představil v Brně. Pověst jednoho 
z nejlepších rockových zpěváků zís-
kal především díky svým nezapome-
nutelným koncertům. Bryan Adams 
se svými rockn´rollovými peckami 
(Summer Of 69, Run To You, Itś Only 
Love, Somebody, The Only Thing 
That Looks, Good On Me Is You) kon-
certuje na šesti kontinentech již více 
než tři desítky let.

3. 12. 2018
SMOKIE – THE SYMPHONY TOUR 
2018
OSTRAVAR ARÉNA
Největší  hity britské skupiny Smokie 
ve velkolepé show se symfonickým 
orchestrem. 

14. 12. 2018 
GOSPELOVÉ VÁNOCE 2018
THE SOULFUL GOSPEL SINGERS
(USA)
The Soulful Gospel Singers tvoří 
6 gospelových zpěváků a zpěvaček 
pod vedením uznávaného gospelové-
ho pianisty, skladatele a bandleadera 
Justina Blaira. Tento soubor je mno-
hými gospelovými velikány pova-
žován za nejlepší uskupení „Gospel 
Singers“ této generace.
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KULTURNÍ SERVIS

V říjnu si připomínáme 100 let od vzniku samostatného státu. Náš 
městský obvod připravil během roku celou řadu akcí, které vyvrcholí 
27. října před radnicí a na náměstí SNP. Co se chystá na tento den? 
Odpověď najdete v tajence. Tři luštitele, kteří nám do 15. října zašlou 

správnou tajenku na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým 
dárkem. Vylosovaní úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky 
nebo e-mailem. Správná tajenka z  minulého čísla byla: v  Zábřehu 
u kostela vedle pamětního kamene.

Křížovka s dárkem

15. 1. 2019
DISNEY ON ICE – REACH FOR THE 
STARS
OSTRAVAR ARÉNA
Největší světová lední revue přijíždí 
do Ostravy, představí celosvětový hit 
Ledové království a další nesmrtelné 
postavičky z pohádek Walta Disney-
ho! Myšák Mickey, myška Minnie, 
kačer Donald a Goofy vás zavedou 
do kouzelného pohádkového světa 
ve velkolepé lední show Disney On 
Ice - Reach For The Stars. Objevte 
magický svět Ledového království s 
Annou, Elsou a veselým sněhulákem 
Olafem a zazpívejte si s nimi legen-
dární písně jako Najednou a V létě. 

CHARITA OSTRAVA

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

11. 9. – 8. 1.
Výstava fotografi í – Jan Kufa 
Kičeřok

9. 10. - 16.00
Cyklus neobyčejné ženy

Beseda s výstavou fotografi í Marty 
Vinárkové.

17. 10. - 14.00
Kavárna pro pamětníky
Setkání k 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska, organizuje Živá paměť 
o.p.s.

19. 10. - 10.00
Nová Bělá
Vycházka 5,5 km přes Bělský les 
do opravené cukrárny. Sraz v CHS 
Gabriel.

23. 10. - 16.00
Odpoledne s písničkou
Písničky k tanci i poslechu. Hraje 
Josef Seifert.

26. 10. - 10.00
Dům umění – Černá země? Mýtus 
a realita
Návštěva výstavy obrazů spojených 
s Ostravou a okolím. Sraz na zastáv-
ce tramvaje Elektra.

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
13. 10. 9.00–11.00
PO ČESKU
Výtvarná dílna; inspirace českými 
motivy nejen lidovými; v rámci pro-
jektu Sto let spolu.

celý měsíc během půjčování
PO OSTRAVSKI… 

Kviz; přijďte si vyzkoušet, jak dobře 
ovládáte ostravský dialekt; v rámci 
projektu Sto let spolu.

27. 10. - 9.00 

KVAK, ŽBLUŇK A ZTRACENÝ 
KNOFLÍK 
Interaktivní pohádka o dvou neroz-
lučných kamarádech, spojená 
s výtvarnou dílnou; v rámci klubu 
Martínek pro děti předškolního věku 
a jejich rodiče.

TÝDEN KNIHOVEN
1. 10. – 6. 10. během půjčování
ZA SLOVÍČKY V ČASE
Kviz pro děti; hravý test po stopách 
jazyka aneb jak se kdysi mluvilo na 
Ostravsku.

1. 10. – 6. 10. během půjčování
OSTRAVSKÉ OTAZNÍKY
Kviz pro dospělé; zaměřeno na histo-
rii, zajímavosti a kulturu Ostravy.

1. 10. – 6. 10. během půjčování
KOUZELNÁ HODINKA
Přijďte do knihovny v tu pravou chvíli 
a možná právě na Vás bude čekat 
překvapení.

VÝŠKOVICE
celý měsíc 
GALERIE U LESA 
NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH STARÉHO 
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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, 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 19/2, 20, 22, 33, 41/1, 41/2

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. 10. 2018 • Číslo: 9 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 15. 10. 2018 • Foto na titulní straně: Archiv

FOTOAPARÁTU
Výstava fotografi í z 1. světové války.

2. 10. - 10.00
OBEJMI MĚ 
Hravé čtení z knížky Przemyslawa 
Wechterowicze Obejmi mě, prosím; 
tvůrčí dílna, výroba muchláčka; 
v rámci klubu Bělásek pro děti od 0 
do 3 let a jejich rodiče.

4. 10. - 16.00
OBEJMI MĚ 
Hravé čtení z knížky Przemyslawa 
Wechterowicze Obejmi mě, prosím; 
tvůrčí dílna, výroba muchláčka; 
v rámci klubu Bělásek pro děti od 3 
do 6 let a jejich rodiče.

11. 10. - 16.30
ISLAND JINAK
Beseda o této zvláštní zemi s písnič-
kářem, spisovatelem a cestovatelem 
Janem Burianem.

8.–26. 10. během půjčování
MOJE VLAST
Kviz na téma významné osobnosti 
České republiky; v rámci projektu Sto 
let spolu.

8.–26. 10. během půjčování
OD TÓNŮ K HYMNĚ
Tvůrčí dílna; výroba hudebního 
nástroje; v rámci projektu Sto let 
spolu.

25. 10. během půjčování
JAK PEJSEK S KOČIČKOU SLAVILI 
28. ŘÍJEN 
Veřejné čtení a tvoření vlajky; v rámci 
projektu Sto let spolu.

TÝDEN KNIHOVEN
1.–6. 10. během půjčování
ZNÁMÁ NEZNÁMÁ OSTRAVA
Test, jak známe město, ve kterém 
žijeme.

1.–6. 10. během půjčování
LUCERNIČKA PRO PERMONÍČKA
Tvůrčí dílna pro děti.

1.–6. 10. během půjčování
TAJEMNÉ OSTRAVSKO
Soutěžní test pro děti, který vás 
zavede do historie regionu.

2. 10. 16.30
STARÁ OSTRAVA V NOVÝCH KNI-
HÁCH
Beseda s regionálním autorem a his-
torikem Markem Skřipským. 

ZÁVODNÍ
17. 10. - 16.00–17.30
VELKÁ VÁLKA A MALÝ STÁT
Beseda s Petrem Přendíkem, který 
se ve svém popisu událostí 1. svě-
tové války a vzniku Československa 
zaměří především na Ostravu; 
v rámci projektu Sto let spolu.

31. 10. - 16.00–17.30
NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH STARÉHO 
FOTOAPARÁTU
Beseda s paní Alenou Pončovou 
s prezentací fotografi í z 1. světové 
války; v rámci projektu Sto let spolu.

15.–26. 10. během půjčování
ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA
Kreativní dílnička; tvorba retro 
oblečků z papíru pro dívky a chlapce; 
v rámci projektu Sto let spolu.

celý měsíc během půjčování
DŘÍVĚJŠÍ MÓDA
Test pro starší děti; v rámci projektu 
Sto let spolu.

TÝDEN KNIHOVEN
1.–5. 10. během půjčování
ZNÁŠ POVĚSTI NAŠEHO KRAJE? 
Soutěž pro děti od 10 let

1.–5. 10. během půjčování
SOUBOJ S OSTRAVŠTINOU
Zábavná soutěž pro mládež a dospělé

1.–5. 10. během půjčování
OSTRAVSKÉ BUDOVY A JEJICH 
INTERIÉRY
Soutěž pro dospělé čtenáře

1.–5. 10. během půjčování
REGIONÁLNÍ HLAVYLÁMANKY 
Bludiště, vyškrtávačky, hledačky 
a hřebenovky pro nejmladší děti

GURŤJEVOVA
26.–30. 10. během půjčování
BU BU BU! 
Soutěž a tvůrčí dílna

TÝDEN KNIHOVEN
1.–5. 10. během půjčování
VÍŠ TO? 
Soutěž
Projekt Sto let spolu 1918-2018 
fi nančně podpořilo statutární město 
Ostrava.

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. 

5. 10. - Výtvarná dílna, od 16.00, 
info: p. Juřičková 

13. 10. - Ostravské sportovní ligy – 
fl orbal,  info: p. Nováček

14. 10. - Ostravské sportovní ligy – 
aerobic, info: p. Nováček

27. 10. - NERF liga, info: p. Volek

29. 10. - Podzimní tvořivá dílna, od 
10.00, info: p. Juřičková

Pobočka V Zálomu 1
Pískové Doly, tel. 724 034 750

26. 10. - Hallowenské pečení, info: 
p. Kiková

Pobočka Dubina
J. Matuška 26a, tel. 727 856 841

13. 10. - Kreativní setkání, od 15.00, 
info: p. Juřičková

20. 10. - Historický rogaining, info: 
p. Prais

30. 10. - Podzimní Bramborka, info: 
p. Kornasová

Velkoobjemové kontejnery se v říjnu přistavovat nebudou.
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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 speciální-

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

Těšíme se na Vás !

www.volgogradska.cz
www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/

TEL.: 602 713 226

INZERCE
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UHRADÍME VÁM  
MĚSÍČNĚ AŽ

1 200Kč*

DARUJTE KREVNÍ PLAZMU
A POMOZTE NÁM 
ZACHRAŇOVAT LIDSKÉ 
ŽIVOTY

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

děkujeme 
pravidelným 
dárcům

WWW.MOJEPLAZMA.CZ

POBOČKA
OSTRAVA

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

POBOČKA
ČESKÝ TĚŠÍN

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

Najdete nás na 2 kontaktních místech
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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
czzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzcczczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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

OPTIKA TRIUMPH VELKÉ SLEVY

Ostrava-Poruba 
| 

S PRÉMIOVOU
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INZERCE

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKososssooosososo mimmimimmimmimmKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák   1717177723233333333/2/2/22/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvva a a aa PPPPPPorororoorububububuubuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff/faxaxaaxxaaxaxxx::: 55555559696969696999 9956566 2222222222222222222222202222020202022020
mmmomommmmmmm bibibiibibibibibiiibilllllll:::::::: 66666666666666070707070000000 22221511 9990404

wwwwwwwwww .v.v.v.vvvvododododarararar.cc.c. zzz
ee-e-e mamamamaam iilililiilllil::::: vvvvvvvododododododododdoddoddaaaaaaararararaaaara @a@a@a@a@a@a@atltltltltlltlaaasa .c.czz
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1.  – 28. října 

·  duel mozků
·  simulátor letu ptáka
·  detektor lži

·   roboti
·   virtuální realita
·   a další…

www.ostrava.avion.cz
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Program lyžařské školy:

• říjen a duben 1x týdně cvičení v tělocvičně
• v zimní sezóně 8 výjezdů autobusem na hory s výukou

VŠE POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH INSTRUKTORŮ S PROFESIONÁLNÍ LICENCÍ!

Ve spolupráci s fi rmou MADEJA sport zajišťujeme zapůjčení lyžařského 
vybavení na celou sezónu. Slevy na vleky v lyžařském středisku Bílá.

Schůzka s rodiči se uskuteční: 11. 10. 2018 v 17:00 hod.
Na ZŠ Chrjukinova (Ostrava – Zábřeh)

Rodiče budou seznámeni s bližšími informacemi a výší školného.
ZAČÁTEČNÍKY JEZDIT NAUČÍME A POKROČILÉ ZDOKONALÍME!
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Otevírá dvacátý druhý ročník

LYŽAŘSKÉ ŠKOLY
pro děti ve věku od 6 do 15 let

Kontaktní adresa:

Mitrovická 216
724 00 Ostrava – Stará Bělá
Telefon: 606 276 182, www.skikutac.cz

Srdečně Vás zve 
Doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. 
(diplomovaný učitel lyžování)

Partneři: MADEJA SPORT, SKI VÍTKOVICE BÍLÁ
Realizováno s fi nanční podporou statutárního města Ostravy a městského obvodu Ostrava-Jih

VelMez_18.indd   3 15.08.2018   12:18:49
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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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Provádíme službu úpravy 
a tlakového čištění hrobů 

•  Čištění kameniva tlakovým čištěním a chemickým dočištěním 
k odstranění nečistot, smogu, popílku, sazí a mastných skvrn bez 
poškozování kamene. 

• Odstraňování rezavých skvrn a skvrn od vosku.
•  Impregnace vyčištěného kamene speciálním impregnačním 

nátěrem proti následnému znečištění a pro snadnější dodatečnou 
údržbu zákazmíkem.

•  Jednorázová úprava půdy pro květinovou výsadbu trvalkami. Polo-
žení geotextilie nebo tkané textilie proti prorůstání plevele. Upev-
nění textilie plastovými kotevníky. Výsyp dekorativními barevnými 
štěpky nebo ozdobným dekoračním kamenem dle přání zákazníka. 

Před vyčištěním                                 Po vyčištění

Podrobné informace na: www.peceovashrob.cz
Příjem objednávek na: 605 514 968

Kerberos Trade, s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice

Kerberos.indd   1 14.2.2017   9:08:30

• provádíme taky čištění venkovních dlažeb, schodů, teras
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KUPÓN NA KONZULTACI ZDARMA
Máme pro vás připravený dárek. Sjednejte si osobní schůzku na tel. 730 859 728
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Speciální nabídka
OBI OSTRAVA
Od 1. 10. do 31. 10. 2018 si v OBI OSTRAVA můžete
vybrat jakýkoliv produkt, který chcete o 15 % zlevnit.

SLEVA 15 % na jeden
produkt

Slevový kupon

SLEVA 15 % na jeden 
produkt

1. – 31. 10. 2018

Jak to funguje?
Kupon odstřihněte a předložte před nákupem na pokladně 
v prodejně OBI.
Sleva vám bude od hodnoty nákupu odečtena na pokladně. Slevu 
nelze kombinovat s jinými slevovými akcemi či kupony, je 
jednorázová a nelze ji uplatnit dodatečně. Slevy se nesčítají. Dále 
se sleva nevztahuje na kauce, zálohy, půjčovnu nářadí, knihy, 
paliva, služby, dárkové a věrnostní karty a na objednávky on-line.
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POZVÁNKA

v Ostravě-Jihu

12:00   šikování průvodu v Jubilejní kolonii (před půlkruhovým domem v blízkosti 

Komorního klubu)

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 (události 1. světové války, 

její konec, hymna, Masarykovo prohlášení o nové zemi, defi lé vojáků)

Během dne:   vystoupení vojenské kapely, Spolek elegantních dam, Marškupačka aneb 

O tej velkej vojně, Na rynku je veselo – komedianti, Sláva artilerii! aneb Ať nás 

slyší až ve Vídni!, spanilá jízda pana Felvébla – ukázka jednotky na motoko-

lech, Kankán a jiné šlágry – vzpomínka na staré dobré časy, Pozdrav Wilso-

na – dixieland a 1. republika, pěvecké vystoupení ZŠ Krestova

18:45  ukončení oslav, čestná salva za novou republiku

19:18  slavnostní ohňostroj (na bývalém fotbalovém hřišti u koupaliště)

27. října 2018   Jubilejní kolonie, 
radnice, náměstí SNP 

www.ovajih.cz 

www.facebook.com/mob.ovajih
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