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AKTUÁLNĚ

Výsledky voleb do Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih a Senátu Parlamentu ČR

 �Ve volbách do zastupitelstva městského obvodu, které se konaly 5. a 6. října 2018, uspě-

lo celkem 7 stran a hnutí. 

Vítězem voleb se stalo hnutí 
ANO 2011 (31,91 %, 17 man-
dátů), následované hnutím Os-
travak (12,05 %, 6 mandátů), 
Komunistickou stranou Čech 
a  Moravy (10,48 %, 5 mandátů), 
Českou pirátskou stranou (9,67 %, 
5 mandátů), hnutím LEČO - LEPŠÍ 
A ČISTÁ OSTRAVA (8,78 %, 
4 mandáty), Občanskou demokra-
tickou stranou (8,75 %, 4 mandáty) 
a  stranou Svoboda a  přímá demo-
kracie – Tomio Okamura (SPD) 
(7,38 %, 4 mandáty). Zbývající hlasy 
voličů dostaly volební strany, které 
nezískaly ani jeden mandát. Volební 
účast dosáhla 28,72 %. Podrobné 
výsledky najdete na webu Českého 
statistického úřadu www.volby.cz.

NOVĚ ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ:
ANO

Martin Bednář, Hana Ti-
chánková, Markéta Langrová, 
Otakar Šimík, Karel Malík, Mi-
chaela Sudová, Radka Klímková, 

Jana Hellerová, Tomáš Gemela, 
Ondřej Sýkora, Jaroslav Nahodil, 
Jaroslav Musial, Jan Vavroš, Len-
ka Holková, Vlasta Gazdová, Dag-
mar Holaňová, Martina Vavříková
Ostravak
Zdeněk Hűbner, Břetislav Riger, 
Dagmar Hrabovská, Petr Smo-
leň, Stanislav Odstrčil, Hana 
Štanglerová
KSČM
Lucie Foldynová, Leo Luzar, Jan 
Gara, Petr Jakubek, Josef Graňák
Piráti
Pavlína Nováčková, Petr Kopeč-
ný, Gabriela Macečková, Michal 
Breškovec, Radim Stach (22. 10. 
rezignoval a na jeho místo na-
stoupil Ondřej Netočný)
LEČO - LEPŠÍ AS ČISTÁ OST-
RAVA
Marek Pabjan, Eliška Ulehlová, 
Libuše Přikrylová, Dalibor Mouka
ODS
Ivona Klímová, Jan Dohnal, Ra-
dim Ivan, Martin Štěpánek

SPD
Tomáš Raždík, Irena Bláhová, 
František Janeček, Marek Vysoc-
ký

Volby do Senátu Parlamentu ČR
V  městském obvodě se volilo 

rovněž do  Senátu Parlamentu 
České republiky. V  prvním kole 
nebyl senátor za  volební obvod 
č. 71 zvolen a  do  druhého kola 
postoupili horolezec a  podni-
katel Leopold Sulovský (Ostra-
vak), který získal 24,82 % hlasů, 
a podnikatel a zakladatel rodinné 
fi rmy vyrábějící dorty Ivo Gon-
dek (ANO 2011) s 19,19 % hlasů. 
V  druhém kole, které se konalo 
12. a  13. října, získal Sulovský 
59,89 % hlasů, jeho konkurenta 
podpořilo 40,10 % voličů. Voleb-
ní účast byla ve volebním obvodu 
č. 71 pouhých 9,23 % z 89 428 vo-
ličů zapsaných ve  volebním se-
znamu pro druhé kolo. 

 (sed)

Krátce

Koaliční smlouva 
v Ostravě-Jihu 
je podepsána

V  městském obvodu Ostra-
va-Jih jsou ukončena povolební 
vyjednávání. Koalici stvrdili 
podpisem koaliční smlouvy  zá-
stupci ANO 2011, Ostravak 
a  ODS. V  45členném   zastupi-
telstvu bude mít nová koalice 
celkem 27 mandátů a rada bude 
složena z 9 členů.  (gg)

Kamery v obecních 
domech budou mít 
premiéru v prosinci

V polovině října byly zaháje-
ny přípravné práce na instalaci 
kamer do  vybraných obecních 
domů. 

S  vlastním  umístěním kamer 
v  prvních deseti domech se po-
čítá v  listopadu, se zahájením 
monitoringu společných prostor 
domů v  prosinci tohoto roku. 
Následně proběhne v  lednu 
a v únoru 2019 postupná instala-
ce a fungování služby také v dal-
ších dvaceti domech. 

„Od zavedení kamer si slibu-
jeme méně škod na  svěřeném 
majetku a samozřejmě zvýšení 
bezpečnosti i komfortu bydlení 
nájemníků. Vzhledem k  umís-
tění kamer ve  výtazích se nám 
snad podaří vyřešit mimo jiné 
i  opakované problémy s  jejich 
znečišťováním a  poškozová-
ním,“ uvedla radní pro bytovou 
oblast Markéta Langrová. 

Kamery budou v  první vlně 
instalace postupně umístě-
ny do  celkem třiceti obecních 
domů. U druhé desítky se počítá 
se spuštěním monitoringu za-
čátkem ledna, u poslední desítky 
domů pak od února 2019.  (gg) 

Výsledky voleb do Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih

ANO Ostravak KSČM Piráti LEČO ODS SPD

31,91 %

12,05 % 10,48 % 9,67 % 8,78 % 8,75 % 7,38 %
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AKTUÁLNĚ

Slovo starostyŠkolačky ze zábřežské 
základky zachránily život

 �Seniora, který začátkem září zkolaboval na ulici Krasnoarmejců v Ostravě-Zábřehu, lhostej-

ně míjeli kolemjdoucí dospělí. Naštěstí si jej všimla trojice žákyň základní školy, které přivolaly 

rychlou lékařskou pomoc a do jejího příjezdu poskytovaly dle pokynů operátorky první pomoc. 

„Pán skoro nekomunikoval, re-
agoval pouze drobným posunkem 
jedné ruky,“ říká jedna z  dívek 
Kateřina Honzková. Školačky si 
všimly, že vedle muže ležela taštič-
ka s  léky, mezi nimi byly i  prášky 
na  tlak. „Zavolaly jsme záchran-
nou službu a  pak jsme se řídily 
pokyny operátorky. Vyvýšily jsme 
mu hlavu a  podložily ji jeho sve-
trem,“ pokračuje další z dívek Te-
reza Lyčková. Školačky také muže 
položily do  stabilizované polohy. 
„Největší úlevu jsme ale pocítily 
ve  chvíli, kdy konečně přijela zá-
chranná služba a její posádka řek-
la: ‚Čaute děcka…‘,“ dodala třetí ze 
školaček Michaela Zientková. Po-
dle záchranářů se dívky zachovaly 
skutečně příkladně. 

Pochvalu dívkám udělil také 
ředitel ZŠ Kosmonautů 13 Pavel 
Olšovský. „Jsem hrdý, že žákyně 
naší osmé třídy projevily nejenom 
obětavost a  nezištnou pomoc 
druhému člověku, ale také občan-
skou připravenost a  pohotovost 

svého jednání. Na  rozdíl od  ko-
lemjdoucích, kteří dotyčného bez 
zájmu míjeli.“

Starosta Martin Bednář navští-
vil zachránkyně přímo ve  třídě, 
a to v Mezinárodní den záchrany 
života. Při poděkování a vyjádře-
ní uznání za  jejich čin překvape-
ným školačkám předal květiny 

a  dárky. „Jste skvělé, děkuji vám 
a  věřím, že budete vzorem ostat-
ním,“ nešetřil starosta uznáním. 
„Velice oceňuji, že dívky neby-
ly lhostejné a  pustily se do  boje 
o  lidský život. Neměli bychom 
zapomínat, že kdokoli z nás může 
takovou pomoc někdy potřebo-
vat.“  (gg) 

V Komorním klubu už funguje Senior Point
 � Senioři v Ostravě-Jihu 

mají nové místo k setkávání. 

V Komorním klubu na Velfl í-

kově ulici v Hrabůvce byl 

v říjnu otevřen Senior Point. 

Jedná se o druhé podobné 

zařízení v Ostravě a šesté 

v Moravskoslezském kraji. 

V úterý a ve čtvrtek od 8 do 14 ho-
din bude seniorům k  dispozici vy-
školený pracovník, který jim podá 
potřebné informace např. o senior-
ských klubech, v otázkách bezpeč-
nosti a prevence kriminality apod.

Senioři si mohou v  prostorách 
Senior Pointu popovídat, budou 
mít k  dispozici počítač nebo se 
mohu zúčastnit programů, které 
pro ně bude připravovat Kulturní 

zařízení Ostrava-Jih. Po objedná-
ní jim budou k dispozici také kon-
zultace v  oblasti právní, sociální 
a  fi nanční. Všechny služby jsou 
zdarma.  (sed)

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

přijměte prosím mé velké po-
děkování. Nejen za volební hla-
sy, kterými jste rozhodli o tom, 
že můžeme pokračovat v  prá-
ci pro lepší Jih. Děkuji také 
za  řadu podnětů, připomínek 
a  rozhovorů, které jsme spolu 
v  uplynulých měsících osobně 
vedli a  probírali. Díky nim vě-
řím, že ačkoli volební účast byla 
jen 28,72 % (ale o 5 % vyšší než 
v roce 2014), máte zájem o dění 
v našem obvodu a  jste ochotni 
se aktivně zapojit. A  věřím, že 
aktivní budou také naši noví 
zastupitelé, kterým přeji hodně 
sil při práci pro náš Jih. Obra-
cejte se na  nás, neváhejte také 
kontaktovat našeho senátora 
Leopolda Sulovského. Nespor-
ně je před námi ještě spousta 
práce. Dokončení řady inves-
tičních akcí, ale i  hledání cest, 
jak zajistit bezpečný a příjemný 
život v našem obvodu.

Společně jsme si ve  velkém 
stylu připomenuli sté výročí 
naší země na  oslavách, které 
proběhly 27. října. A  hlavně 
můžeme společně v  těchto 
dnech rozhodnout o tom, který 
z vašich nápadů v rámci 3. roč-
níku participativního rozpočtu 
se zrealizuje. Využijte své prá-
vo volby – hlasování pro to, co 
na  Jihu chcete, nebo co si na-
opak nepřejete, aby zde vznik-
lo. Informace k projektům byly 
uvedeny v říjnových Jižních lis-
tech nebo je najdete na  www.
spolecnetvorimejih.cz

Právo volby je  obrovská vý-
sada, která nemusí mít vždy 
podobu hlasování. Tři žačky 
základní školy se při pohledu 
na ležícího muže v Ostravě-Zá-
břehu rozhodly nebýt lhostejné 
jako ostatní kolemjdoucí. Díky 
této volbě dokázaly zachrá-
nit lidský život. A  vyslat jasný 
vzkaz – každý může vzít život 
do  svých rukou a  zvolit, jak 
s tím, co se děje kolem nás, na-
ložit. A to doslova.

Přeji poklidné podzimní 
dny.

Martin Bednář

FOTO / JIŘÍ URBAN

Senior expres Ostrava-Jih má vlastní dispečink
 � Zvýhodněnou dopravu využívá stále více seniorů z Jihu. 

V současnosti je již vydáno bezmála 1200 průkazek. Rad-

nice proto navýšila počet vozidel z původně jednoho na tři, 

přičemž objednávky jízd řešil jeden z řidičů. 

Vzhledem ke  zvyšujícímu se 
zájmu o  službu, a  tím i  počtu te-
lefonických objednávek zřídil po-

skytovatel služby od  1. října pro 
příjem objednávek dispečink. Se-
nioři se tak snáze dovolají na zná-

mé telefonní číslo 770  130  770, 
a to v pracovní dny v době od 6.00 
do  16.00 hodin, kde si s  dispe-
čerkou domluví potřebné jízdy. 
Ty mohou čerpat až 4 měsíčně, 
přičemž zaplatí 25 korun za  jíz-
du bez ohledu na to, kam v rámci 
města Ostravy jedou. Zbývající 
náklady hradí radnice.  (gg) 

ZA ZÁCHRANU ŽIVOTA přišel dívkám poděkovat také starosta obvodu 
Martin Bednář.  FOTO / JIŘÍ URBAN
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PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Jak pokračuje realizace návrhů z minulých ročníků? 
 �V říjnu se nám podařilo dokončit dva velké projekty 

participativního rozpočtu. Ve Výškovicích na ul. Břustkova 

vyrostlo hřiště Mraveniště u sídliště. Druhý velký projekt je 

Dětské hřiště na ul. Pavlovova. 

Po dlouhých jednáních se nám 
podařilo také zdárně umístit 
bezpečnostní retardér na  ul. Ge-
rasimovova. Ulice byla také do-
plněna o  dopravní značky, které 
omezují maximální rychlost. Ho-
tová je také výsadba projektu Kuk 
do  zeleně a  cítím se spokojeně. 
Dokončena byla také Renovace 
sportovního hřiště na  ul. Jižní 
a Dráha na hru pétanque. 

Začala realizace na Hřišti v ale-
ji, zatím proběhly terénní úpravy, 

byla zaseta tráva a  nyní čekáme 
na  dodání branek a  konstruk-
ce pro bezpečnostní síť. Dále je 
zahájena stavba Hřiště v  dolíku 
ve Výškovicích. 

Kompletní přehled všech pro-
jektů najdete na  webových strán-
kách www.spolecnetvorimejih.cz, 
aktuality pravidelně uveřejňuje-
me také na  stejnojmenné face-
bookové stránce. 

Kateřina Hrňová, 
koordinátorka projektů

HOTOVÉ MRAVENIŠTĚ u sídliště. Za návrh poděkovala autorce, paní Vero-
nice Košč, místostarostka Hana Tichánková.  FOTO / PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Na radnici autoři prezentovali své letošní projekty
 �Na radnici se 23. října uskutečnilo veřejné setkání s prezentací letošních návrhů do participativního rozpočtu. Tato 

setkání jsou vždy příležitostí, jak získat více informací o fungování celého projektu, hlasování a samozřejmě také zjistit 

detailnější informace k návrhům přímo od autorů. Všem, kteří představili svůj návrh, velmi děkujeme. 

FOTO / JIŘÍ URBAN

V ŘÍJNU byla zahájena stavba Hřiště v dolíku, s dokončením počítáme 
v letošním roce.

REALIZOVANÁ VÝSADBA projektu Kuk do zeleně a cítím se spokojeně, 
autorkou je paní Věra Hutyrová. 

DŘEVĚNÉ HŘIŠTĚ na ulici Pavlovova je již přístupné dětem. 
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Vyberte návrhy, které 
radnice zrealizuje 

 �Hlasování třetího ročníku participativního rozpočtu právě 

probíhá. Svými hlasy můžete rozhodnout o tom, kam popu-

tují fi nance z radnice. 

Veřejné hlasování probíhá od 
29. října do 11. listopadu, zapojit 
se mohou všichni obyvatelé Ost-
ravy-Jihu starší 16 let. 

Bodování projektů
Každý hlasující má k  dispozici 

celkem 6 plusových a 3 minusové 
hlasy (vždy jeden hlas pro jeden 
projekt). Můžete tak vyjádřit ne-
jen podporu až šesti projektům 
napříč všemi částmi obvodu, ale 
také dát najevo, pokud si návrh 
na daném místě nepřejete. Nega-
tivní hlasy může hlasující uplatnit 
až po udělení hlasů pozitivních, 
a  to v  poměru 2:1 (2 pozitivní 1 
záporný).  Díky přerozdělení více 
hlasů vítězí projekty, které jsou 
zajímavé pro nejvíce lidí. Elimi-
nuje se tak možnost, že by se mezi 
vítěze dostal projekt, který je sice 
určitou skupinou výrazně podpo-
rován, ale u  mnohem větší části 
hlasujících vyvolává pochyby. 

Hlasování na webu
K  hlasování se dostanete pro-

střednictvím odkazu z webových 
stránek www.spolecnetvorime-
jih.cz. Nejprve budete vyzváni 

k  zadání telefonního čísla, na 
které vám bude odeslán PIN kód. 
Teprve po zadání tohoto kódu 
budete moci hlasovat. Nemusíte 
mít obavy, systém je velmi jed-
noduchý a celým hlasováním vás 
provede. 

Pokud vám tato forma nevy-
hovuje, můžete využít možnost 
hlasovat za asistence pracovníků 
úřadu na informacích radnice 
(Horní 3, budova A) v  úředních 
hodinách. 

Využitím unikátních kódů je 
zajištěna objektivita hlasování, 
každý může volit favority jen jed-
nou. Hlasování probíhá pomocí 
ověřeného hlasovacího systému 
Demokracie 2.1. 

Zásadní změna se týká stano-
vení pořadí návrhů v hlasování. 
Realizován bude návrh s nej-
vyšším počtem hlasů z každé ze 
čtyř oblastí (Dubina/Bělský Les, 
Hrabůvka, Výškovice, Zábřeh). 
Zbývající se pak seřadí podle po-
čtu hlasů do jednoho žebříčku 
pro celý obvod. Realizovat se pak 
budou návrhy podle celkového 
pořadí získaných hlasů v  rámci 
celého obvodu.  (kh)

 Přehled 30 návrhů, o kterých můžete hlasovat 

Dubina a Bělský Les

D1  Oprava chodníku u ZŠ Košaře
D2  Čisté hřiště
H3  Parkoviště u ZŠ Dvorského 
D3  Hřiště pro naše děti
D4  Na zahradě naší školky nenudí 

se kluci holky
D5  Tři veřejná pítka
D6   Bezpečně u Modrého hřiště 

pro děti i cyklisty

Hrabůvka

H1  Vraťme dětem hřiště
H2   Obnova kříže u rozcestí v Hra-

bůvce
H4  Hravé atrium
H5   Renovace kašny před poliklini-

kou
H6  Dřevěné sousoší
H7  Heřmánkovo hřiště 

Výškovice 

V1  Prima hřiště pro míčové hry

Zábřeh

Z1  První parkourové hřiště na Jihu
Z2   Dětské hřiště pro školku aneb 

Kdo si hraje, nezlobí
Z3   V každém těle zdravý duch – 

workout Horymírova
Z4  Sáňkovací kopec
Z5   Relaxační zóna pro všechny 

generace, Zimmlerova 54
Z6   Navraťme po letech zvoničku 

na zábřežský hřbitov
Z7   Čističky vzduchu do mateř-

ských škol
Z8   Sportoviště pro všechny gene-

race
Z9  Workout Bedrnova
Z10 Dětský koutek zábavy
Z11 Chodník kolem Metalurgu
Z12 Památník na náměstíčku
Z13  Revitalizace prostoru za domy 

Výškovická 61
Z14  Grilovací zahrada s amfi teá-

trem
Z15  Vybavení dřevařské dílny pro 

klienty sociální služby
Z16  Revitalizace prostoru Jugosláv-

ská 26

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

V příštím čísle zpravodaje Jižních listy 
přineseme výsledky hlasování. Dozvíte se, 

které projekty z tohoto ročníku participativního 
rozpočtu  se budou realizovat a které ne.
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Sady Mladých v Ostravě-Jihu se těší 
stále většímu zájmu 

 � Letošní druhé kolo výsadby sadů Mladých v městském 

obvodu Ostrava-Jih proběhlo za hojné účasti nových občán-

ků a jejich příbuzných. O celkově šestou výsadbu byl vysoký 

zájem - sadilo se 68 stromků. Přihlásit se mohl každý, kdo 

chtěl svému dítěti, případně vnoučeti vysadit na počest jeho 

příchodu na svět mladý strom. 

„Atmosféra akce byla opět 
úžasná a  jsem rád, že nám přálo 
i počasí. Při první výsadbě v roce 
2016 jsme sadili 17 stromků, dnes 
68 a  přišli se podívat i  zájemci 
o  jarní výsadbu v  příštím roce,“ 
s potěšením konstatoval místosta-
rosta František Staněk, který tuto 
oblíbenou tradici s cílem podpořit 
rodinnou pospolitost a vztah k pří-
rodě i místu, kde žijeme, zavedl.

Zájemci měli opět na  výběr ze 
tří druhů stromů – dubu letního, 
třešně ptačí nebo buku lesního. 
Za poplatek ve výši 800 korun ob-
drží rodina kromě stromku také 
pamětní list a sloupek s cedulkou, 
na které je uvedeno, o jaký strom se 
jedná a komu je věnován. Další vý-
sadba proběhne na jaře. Zájemci se 

mohou již nyní hlásit, a to buď tele-
fonicky na čísle 599 430 344, nebo e-
-mailem: sady.mladych@ovajih.cz,
případně písemně na adresu Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih, a to 
dopisem označeným heslem „Sady 
Mladých“.  (gg)

Do prvního patra 
Železňáku po 
provizorním schodišti 

V části obchodního centra na ul. 
Horní 55, která je ve  správě měst-
ského obvodu Ostrava-Jih, probí-
há první etapa výstavby výtahu. 
Ten zajistí dlouhodobě scházející 
bezbariérový přístup všem po-
třebným. „Realizace je rozdělena 
do  dvou fází, přičemž dokončení 
první se při bezproblémovém po-
stupu prací očekává ještě letos. Pří-
stup do všech provozoven v patře je 
zajištěn náhradním schodištěm,“ 
uvedla radní Markéta Langrová.

V prvním patře najdete:
• Fitcentrum Fontána FCF, 

v pracovních dnech od 6 do 21 
hod., v sobotu od 8 do 12 hod., 
v neděli od 15 do 21 hod.

• Opravna obuvi a  kožených 
výrobků, od  pondělí do  čtvrt-
ka od  9 do  17 hod, v  pátek od 
9 do 16 hod.

• Kadeřnictví – v  pracovní dny 
od  8 do  19 hod., v  sobotu dle 
objednávek

• Solárium – v  pracovní dny od 
8 do 20 hod., v sobotu od 8 do 
15 hod, v neděli od 13 do 18 hod.

• Kavárna Laura je hostům k dis-
p ozici od  pondělí do  pátku 
v době od 7.30 do 19 hod.  (gg)

Na radnici se chodilo v papučích
 �Úřad městského obvodu Ostrava-Jih se „obul“ do akce 

Papučový den, který pořádá Mobilní hospic Ondrášek nejen 

pro sebe, ale také pro další zařízení, díky kterým mohou 

nevyléčitelně nemocní dožít svůj život doma.

„Poslání a aktivit Ondráška si ve-
lice ceníme. Kromě toho, že jsme se 
dnes připojili k jejich akci Papučový 
den, hledali jsme již dříve možnos-
ti, jak jej více podpořit. Vzhledem 
k  tomu, že od  roku 2014 Mobilní 
hospic Ondrášek funguje v  námi 
pronajímaných prostorách v Zábře-
hu na  ulici Gurťjevova 11, rozhodli 
jsme se změnit dosavadní nájemní 
smlouvu na  smlouvu o  výpůjčce.   

V praxi to znamená, že je od letošní-
ho dubna zproštěn platby nájemné-
ho a hradí pouze služby a energie,“ 
řekla radní pro bytovou oblast Mar-
kéta Langrová, obutá v papučích.

V  souladu s  uzavřenou smlou-
vou realizoval Ondrášek v objektu  
vlastní stavební úpravy. „Uzavřeli 
jsme rovněž dohodu o  narovná-
ní, na  základě které byla společ-
nosti vyplacena částka ve  výši 

460 738,08 korun. Jedná se o  fi -
nanční prostředky investované 
do stavebních úprav. Jsem přesvěd-
čena, že takto ušetřené fi nanční 
prostředky Ondrášek smysluplně 
využije v rámci své činnosti při po-
skytování a zlepšování pomoci po-
třebným,“ doplnila Langrová.

Do  objektu, kde sídlí ještě 
Střední škola uměleckých řeme-
sel, investoval městský obvod 
za  poslední čtyři roky celkem 
5,5 milionu korun. Realizovala se 
oprava fasád a  střechy, hydroizo-
lace a dešťové kanalizace, výměna 
oken a vstupních dveří, vybudová-
no bylo plynové vytápění.  (gg)

FOTO / KATEŘINA KLOSOVÁ

FOTO / JIŘÍ URBAN
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Na přání občanů požádala radnice 
o vyhlášení další bezdoplatkové zóny

 � Rada městského obvodu Ostrava-Jih vyhověla občanům 

podepsaným pod peticí za vyhlášení tzv. bezdoplatkové 

zóny na ulici Čujkovova 21 v Ostravě-Zábřehu a podala 

žádost o vydání příslušného opatření obecné povahy pro 

tuto lokalitu. 

„Vzhledem k  tomu, že náš 
dům je centrem výskytu sociál-
ně nežádoucích jevů a  situace 

se nelepší, obracíme se o  pomoc 
v této záležitosti na vás. V našem 
domě někteří majitelé pronajíma-

jí své byty v  osobním vlastnictví 
lidem, kteří jsou nepřizpůsobiví. 
Celková nepříznivá situace nás 
dlouhodobě sužuje, prosíme vás 
o  posouzení naší žádosti – peti-
ce. Myslíme si, že zavedením tzv. 
bezdoplatkové zóny by se stáva-
jící problémy podařilo vyřešit,“ 
zní v petici, kterou vedení obvodu 
koncem září obdrželo.

Radnice Ostrava-Jih v letošním 
roce podala žádosti na  vyhláše-
ní takzvaných bezdoplatkových 
zón v  celkem osmi problémo-
vých lokalitách v  našem  obvodu. 
Na  rozhodnutí, zda jsou splněny 
zákonem o  hmotné nouzi před-
pokládané podmínky pro v ydání 
tohoto opatření obecné povahy, 
se čeká.  (gg)

Komu vadí dětská 
hřiště?

Míst pro dětské hry a sportovní 
aktivity není v  tak velkém obvo-
du, jakým je náš Jih, stále dost. 
Potvrzují to neustávající poža-
davky na jejich vybudování. 

O  to více udivuje a  roztrpčuje 
míra vandalismu, kterému tato 
místa čelí. Jen na  dětském hřišti 
na ul. Petruškova v Zábřehu způ-
sobil neznámý pachatel do  září 
škody za téměř půl milionu korun!
„Je to hodně smutné. Zjištěná po-
škození, která jsou jednoznačně 
způsobená vandalismem, si jen 
v  roce 2018 u  osmi hřišť, včetně 
agility parku, vyžádají opravy 
ve  výši tři čtvrtě milionu korun,“ 
uvedl starosta Martin Bednář 
s  tím, že radnice v  této věci po-
dává trestní oznámení. Současně 
apeluje na  občany, aby v  případě 
zaznamenání této trestné činnosti 
neváhali neprodleně kontaktovat 
policii. 

Pracovníci úřadu hřiště prů-
běžně kontrolují, zjištěné závady 
je možno hlásit také na  e-mail: 
posta@ovajih.cz, poštou nebo 
osobně na  Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Jih, ul. Horní 3, 
Ostrava-Hrabůvka.  (gg)

Česko zpívá koledy – zpívat bude i náš městský obvod Ostrava-Jih!
 �Vánoce už jsou za dveřmi a obvod se na ně pilně připra-

vuje. Vybrána je již vánoční výzdoba ulic, v nichž se rozsvítí 

nejen oblíbení jeleni z loňska.

Vánoční atmosféru navodí 
už oblíbená Broučkiáda, která 
se bude konat 7. listopadu před 
K-TRIEM. První vánoční strom 
se rozsvítí 2. prosince před kul-
turním domem Akord v Zábřehu 
v  17 hodin, program začne už 
ve  13 hodin. Ozdobený vánoční 
strom bude stát také před kultur-
ním domem K-TRIO v Hrabůvce, 
jeho rozsvěcení je naplánováno 
na 9. prosince.

Právě u  stromu v  Hrabůvce si 
12. prosince v  18 hodin dospělí 
s dětmi mohou společně zazpívat 
koledy. 

„Nejenže se přidáme k  hezké 
akci, kterou již osmým rokem   
připravil Deník, ale vychutnáme 
si předvánoční dny jaksepatří, 
s  koledami a  horkým nápojem 
pro zahřátí i dobrou náladu,“ zve 
starosta Martin Bednář. 

(sed) MALÁ OCHUTNÁVKA vánoční výzdoby ulic na Jihu.  REPRO / JIŽNÍ LISTY

První chytré toalety na Jihu už slouží
Naproti obchodnímu domu Kot-

va už mohou lidé využívat první 
chytré WC. Kromě klasické toalety 
v  ní uživatelé najdou také přeba-
lovací pult pro miminko a  konek-
tory k  nabití telefonu. Telefony lze 
nabíjet zevnitř i bezplatně z venku 

kabiny. Inteligentní toaleta bere 
energii ze slunce a díky online hlá-
šení sama provozovatele upozorní, 
že je třeba doplnit vodu na  mytí 
a provést vyčištění. Přístup dovnitř 
je zpoplatněn částkou 10 korun 
prostřednictvím SMS. V  listopa-

du jako první v ČR budou lidé mít 
možnost platit i  bezkontaktní pla-
tební kartou. „Bude-li našim ob-
čanům vyhovovat, pořídíme další, 
návrhy na umístění nám již lidé za-
slali v létě prostřednictvím ankety,“ 
uvedl starosta Martin Bednář.  (gg)

FOTO / GABRIELA GÖDELOVÁ
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Neplejtvák je doma

Jak už jsme informovali, náš 
městský obvod získal 1. místo 
v  hodnocení zadávání veřejných 
zakázek mezi městskými obvody 
v  celé České republice. V  Praze 
si sošku Neplejtváka převzali 
starosta Martin Bednář s  vedou-
cí oddělení veřejných zakázek 
Úřadu městského obvodu Ost-
rava-Jih Kateřinou Gemrotovou. 
Na  snímku je celý tým oddělení, 
který se o vítězství zasloužil.  (gg)

FOTO / ZUZANA SEDLÁČKOVÁ

Děti se vzdělávaly na dopravním hřišti
 � Radnice ve dnech 

24.–27. září zorganizovala 

akci s názvem Dopravní 

výchova pro mateřské školy 

i širokou veřejnost. 

„Náš městský obvod má čtyři 
dopravní hřiště, která jsou skvě-
lým místem pro konání vzdělá-
vacích akcí pro děti. Jsem proto 
ráda, že oddělení školství na můj 
podnět aktivně reagovalo a tento 
pilotní projekt připravilo,“ uvedla 
iniciátorka akce, radní Markéta 
Langrová. 

Akce se zaměřením na doprav-
ní výchovu proběhla ve spolu-
práci s Městskou policií Ostrava 
na čtyřech dopravních hřištích 
základních a mateřských škol na 
Jihu.   Každý den navštívily do-
pravní hřiště tři mateřské školy 
našeho obvodu. Celkově se v rám-
ci čtyřdenního projektu na hři-

štích vyřádilo i poučilo bezmála 
500 dětí. Zájemci z řad veřejnosti 
měli možnost se zapojit v pondělí 
24. září odpoledne na doprav-
ním hřišti ZŠ A. Kučery, čehož 
využili i rodiny s dětmi  školního 
věku. Počasí přálo, rodiče i děti se 

dobře bavili. Velký podíl na tom 
měli strážníci z úseku prevence 
kriminality Městské policie Ost-
rava, kteří nejen řídili dopravu na 
hřišti, ale učili děti také formou 
her a kvízů, kdy následně získaly 
odměnu za správné řešení.  (gg)

FOTO / JIŘÍ URBAN

V našem obvodě rostou čtyři lípy republiky
 �U příležitosti Dne české státnosti vysadil městský 

obvod Ostrava-Jih v pátek 28. září v rámci stoletého výročí 

od vzniku samostatného Československa čtyři lípy srdčité. 

Stromy byly vysazeny jako symboly naší země. 

Lípy byly na území našeho obvo-
du poprvé vysazeny již po vzniku 
Československa a následně v rám-
ci jubileí  vzniku státu. Do dnešní-
ho dne se však nezachovaly. Proto 
byly vysazeny lípy nové.

První lípa byla zasazena ráno 
u  pomníku připomínajícího 
oběti 1. světové války ve  starých 
Výškovicích na  Husarově uli-
ci. Dopoledne přibyla lípa před 
ZŠ Volgogradská. Ve  13 hodin 
byla po  tónech hymny a  slovech 
kronikáře obvodu zasazena lípa 
na pomyslném náměstí v Jubilejní 
kolonii. Krom zástupců radnice 
a  občanů se sázení účastnili také 
členové Klubu českých velocipe-
distů ze sousední Hrabové. Po-

slední lípa již více než měsíc roste 
na sídlišti Dubina před ZŠ Fr. For-
mana. Nechť tyto čtyři lípy připo-
mínají jubilejní rok 2018 a počátek 
moderních dějin našeho státu nej-
méně dalších sto let. (pp)

JEDNA ZE ČTYŘ LIP byla zasazena v Jubilejní kolonii. Na závěr si účastníci 
pořídili společné foto.  FOTO / JIŘÍ URBAN

Potravinová sbírka
Radnice Jihu se na  výzvu míst-

ního sociálního odboru zapojila 
do sbírky pro Potravinovou banku 
v  Ostravě. Zaměstnanci během 
17. října shromáždili potraviny, 
které banka prostřednictvím 
svých partnerských neziskových 
organizací (Armády spásy, Slezské 
diakonie, Charity a dalších) rozdělí 
matkám samoživitelkám žijícím 
s dětmi v azylových domech, lidem 
bez přístřeší, osamělým seniorům 
a dalším lidem v nouzi.  (gg) 

Stěhování kanceláří
Ke stěhování kanceláří odboru 

sociální péče došlo v  minulých 
dnech na radnici městského ob-
vodu. Paní Bc. Dramomíra Ga-
lajdová Drahomíra, DiS., která 
má na starosti Senior expres, 
nyní sedí v kanceláři č. 123 v bu-
dově C radnice.  (to)

Seniorům začala škola

Slavnostní inaugurací studentů 
a složením slibu pokračovala v říj-
nu univerzita třetího věku. Dvou-
letý program probíhá formou 
přednášek, cvičení, seminářů 
a exkurzí. Pro studenty s trvalým 
bydlištěm v Ostravě-Jihu stojí se-
mestr jen 600 korun, 1200 korun 
jim přispívá radnice.  (sed)

FOTO / JIŘÍ URBAN

Radnice hledá technický dozor nad stavbami
Více než 10 milionů korun v  le-

tech 2018–2022 hodlá náš městský 
obvod vynaložit na technický do-
zor investora. Ten mohou na všech 
stavbách realizovaných městským 
obvodem Ostrava-Jih v uvedených 
letech vykonávat pouze dodavate-
lé registrovaní v dynamickém ná-
kupním systému (DNS). 

„Přestože registrace je možná již 
více jak půl roku, počet zapojených 

subjektů je stále kapacitně nedosta-
čující v poměru k počtu stavebních 
zakázek, které městský obvod reali-
zuje nebo hodlá v nebližších týdnech 
a měsících realizovat. V  současné 
situaci tak má šanci získat zakázku 
prakticky každý, kdo se zaregistruje 
a doloží potřebnou autorizaci pro 
výkon technického dozoru,“ kon-
statuje vedoucí oddělení veřejných 
zakázek Kateřina Gemrotová.

Dodavatelé, kteří mají zájem 
ucházet se o veřejné zakázky na vý-
kon technického dozoru investora, 
se musí registrovat do informačního 
systému zadavatele na adrese zakaz-
ky.ovajih.cz a následně se přihlásit 
k účasti v tomto nákupním systému. 
Podrobnější informace poskytne 
oddělení veřejných zakázek úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih. 
Kontakt: zakazky@ovajih.cz.  (gg) 
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V kině Luna se slavilo sto let republiky
 �Slavnostní zastupitelstvo připomnělo 25. října v kině Luna 100 let od vzniku republiky. V hledišti zasedli nejen současní, ale také 

nově zvolení zastupitelé, kteří ve svých krátkých proslovech připomněli slova prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka. Přítomní 

mohli zhlédnout dva historické snímky z jeho návštěvy Ostravy z roku 1924 a také z předání Jubilejní kolonie dělníkům v roce 

1928. Slavnostní atmosféru doplnily dámy v prvorepublikových oděvech a vystoupení komorního tělesa Benda Quartet.  (sed)

FOTO / JIŘÍ URBAN

Klienti Čtyřlístku se postupně přestěhují do nových domů
 �Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením 

Ostrava, příspěvková organizace, (dále jen Čtyřlístek) po-

skytuje pobytové služby ve čtyřech domovech pro osoby se 

zdravotním postižením (domov Barevný svět, domov Třebo-

vice, domov na Liščině, domov Jandova), v jednom domově se 

zvláštním režimem (domov Hladnovská) a čtyřech chráněných 

bydleních (Třebovice, Martinov, Th omayerova, Bronzová).

V  uplynulých letech v  rámci 
transformace vznikla ve Čtyřlíst-
ku výše uvedená chráněná bydle-
ní a  dva nové domovy pro osoby 
se zdravotním postižením v  Tře-
bovicích a v Muglinově.

 Završením celého procesu těch-
to změn bude výstavba 11 domů 
a  rekonstrukce 2 domů pro osoby 
se zdravotním postižením. Ty bu-
dou postaveny ve dvou etapách pro 
klienty stávajících domovů Barev-
ný svět v  Muglinově (82 klientů), 
Na Liščině v Hrušově (54 klientů) 
a Jandova v Zábřehu (23 klientů).

První etapa projektu zahrnuje 
výstavbu pěti nových domů pro 
60 klientů, kteří se přestěhují z do-
movů Barevný svět a  Na  Liščině. 
Každá stavba bude tvořena dvěma 
domácnostmi pro celkem 12 klien-
tů, přičemž v  každé domácnos-
ti bude bydlet šest klientů. Pro 
24 klientů Domova Barevný svět 
budou vybudovány dvě novostav-
by, a  to v  městských obvodech 
Nová Bělá a v Ostravě-Jihu v části 
Výškovice.

Stavební práce byly zahájeny 
na  přelomu září a  října tohoto 

roku a  ukončení se předpokládá 
v letních měsících roku 2019. Za-
hájení provozu bude v září 2019.

Objektu ve Výškovicích se týká 
realizace projektu „Transformace 
Domova Barevný svět“, který byl 

podpořen dotací z rozpočtu Inte-
grovaného regionálního operač-
ního programu (Evropské fondy) 
ve výši 35,3 milionu korun. Celko-
vé náklady projektu se předpoklá-
dají ve výši 42 milionů korun.  (fal)

TAK BUDOU vypadat nové domky pro osoby se zdravotním postižením. 
 REPRO / JIŽNÍ LISTY
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FOTOREPORTÁŽ

Na Svatováclavských slavnostech bylo pivo králem

FOTO / JIŘÍ URBAN
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AKTUÁLNĚ

Knihovnice ze Zábřehu zdolala pomyslnou K2
 �Vedoucí pobočky KMO na ul. Závodní v Hrabůvce Marie Kosková získala ocenění v soutěži Knihovnické K2. V soutěži Mo-

ravskoslezského kraje, která je symbolicky pojmenována po osmitisícové hoře známé svou obtížností, získala druhé místo.

„Marie Kosková je nesmírně 
energická. Založila Klub přátel his-
torie a  literatury, který sdružuje se-
niory dané lokality. Vytvořila prostor, 
kde se pravidelně setkávají, sdílejí své 
zkušenosti a vzpomínky a účastní se 
besed, přednášek či komentovaných 
vycházek,“ uvedla vedoucí obvodu 
knihovnických služeb III Knihovny 
města Ostravy Petra Šimonová. 

Podle ní je paní Kosková úspěš-
ná ve  vyhledávání dobrovolníků, 
podporovatelů i sponzorů. „Obdi-
vuhodný je profesionální přístup 
a  péče, s  níž se věnuje žákům ZŠ 
U  Haldy, žákům s  mentálním po-
stižením, autismem či ADHD, 
kteří systematicky navštěvují 
knihovnu se svými pedagogy. Při-
pravila jim originální verzi pro-

jektu na podporu čtenářství Lovci 
perel, která je přizpůsobena jejich 
specifi ckým potřebám. Veškeré 
činnosti provádí precizně a  s  lás-
kou ke své profesi. Inspiruje nejen 
své kolegy, ale cenné nápady a zku-
šenosti sdílí též prostřednictvím 
sociálních sítí pracovníkům jiných 
knihoven,“ dodala Šimonová.

Jak připomněl kronikář obvodu 
Ostrava-Jih Petr Přendík, Marie 
Kosková se zasloužila o  zřízení 
služby Knihy do vlaku na nádraží 
Ostrava-Vítkovice a  z  jejího pod-
nětu vznikl v knihovně Klub přátel 
historie a  literatury, který spojuje 
zejména starší občany. „Knihovna 
tímto klubem vytvořila místo pro 
setkávání obyvatel okolí knihov-
ny,“ doplnil Přendík.  (sed)

MARIE KOSKOVÁ (vlevo) získala významné knihovnické ocenění Morav-
skoslezského kraje.  FOTO / KRAJSKÝ ÚŘAD 

Poděkování
Děkuji všem osobám, které ješ-

tě jednou přispěly dobrovolným 
příspěvkem na  výzdobu opravené 
kapličky sv. Josefa v  zábřežských 
Pískových dolech, která se dočkala 
rekonstrukce díky participativnímu 
rozpočtu našeho obvodu. Nyní je již 
socha sv. Josefa umístěna na nástěn-
né konzoli uvnitř kapličky, přibylo 
také osvětlení obou výklenků, čímž 
kaplička působí večer jako svítící ma-
ják na kopci. V kapličce je nyní možno 
zapalovat také svíčky na ploše připra-
vené pro tento účel.  Petr Přendík 

Znovuotevření pobočky pošty Ostrava 46
 �Dočasně uzavřená pobočka České pošty, s. p., která se 

nachází na ulici Horní 1492/55 v Ostravě- Hrabůvce, tel. 

kontakt 954 270 046, bude opětovně otevřena. 

Pobočka pošty bude široké ve-
řejnosti nabízet své služby ode 
dne 2. ledna 2019 s  následující 
provozní dobou:
pondělí - pátek  8.00 – 11.30
    12.30 – 18.00
sobota   8.00 – 10.00

Po  rozsáhlé rekonstrukci na-
bídne modernizovaná pobočka 

přepážky v novém designu a kom-
fortnější klimatizovaný interiér 
včetně sezení pro klienty v  hale 
pro veřejnost. Obsluha klientů 
bude zajištěna na dvou univerzál-
ních a  jedné specializované pře-
pážce s individuálním diskrétním 
přístupem pro klienty využívající 
služby s  větší časovou náročnos-

tí na  vyřízení jejich požadavků 
a přání. Samotná kancelář vedou-
cí pošty bude našim klientům do-
stupná z haly pro veřejnost. 

Zákazníci budou moci na  po-
bočce pošty využívat kompletní 
služby České pošty, s. p., včet-
ně  služeb Czech POINTU, SAZ-
KY, služeb Poštovní spořitelny, 
ČSOB pojišťovny, Českomorav-
ské stavební spořitelny a  ČSOB 
Penzijní společnosti. 

Česká pošta, s. p.

Nejstarší pamětní kniha byla představena veřejnosti
 �Kronikář městského obvodu Petr Přendík představil 

ve středu 26. září nejstarší kronikářské dílo, které vzniklo 

na území našeho obvodu. 

Pamětní knihu zapisoval v  le-
tech 1870–1883 první zábřežský 
farář Josef Bilčík, který se zaslou-
žil o  zvelebování farského obydlí 
v  zábřežském zámku, o  opravy 
kostela a  o  samotný vznik fary. 
Není proto překvapivé, že slav-
nostní představení kronikář-
ského díla se konalo v  kostele 
Navštívení Panny Marie ve  sta-
rém Zábřehu, kde také vznikalo. 

Melodram s varhanami
Akce byla pojata jako malý me-

lodram – kronikář Přendík vy-
stupoval jako farář Josef Bilčík, 
varhanní doprovod zajistil ředitel 
místeckého kůru Jan Strakoš, 
zpěv chorálu sv. Václava Radka 
Kulichová. Účast zájemců byla 

překvapivá, podařilo se zaplnit 
celý kostel. 

A  co pamětní kniha obsahuje? 
Kromě každoročních obvyklých 
zápisků se zabývá počasím, vol-
bami, charaktery zábřežských 
obyvatel, jejich problémy (alkoho-
lismus, spory, neštěstí, oslavy…), 
dále jsou v  kronice zapsány udá-
losti týkající se školství, povýšení 
lokálie na farnost, požáry, světové 
události a události v okolí Zábřehu. 
Cenná jsou místopisná zachycení 
Zábřehu, jeho sakrálních pamá-
tek a vykreslení osobnosti prvního 
zábřežského starosty Valentina 
Folty, který byl do  funkce zvolen 
v  roce 1850 po  zrušení vrchnos-
tenské správy. Složitá i krásná češ-
tina někdy až humorně líčí příběhy 

zábřežských obyvatel zapisované 
s intelektuálním nadhledem.

„Práce na  pamětní knize byla 
docela náročná a trvala téměř rok. 
Prvně bylo třeba přepsat celou 
ručně psanou knihu, následně za-
jistit překlady německých a  latin-
ských listin, což bylo asi největším 
úskalím celé práce. Po  přepsání 
a  přeložení do  češtiny jsem knihu 
okomentoval téměř dvěma sty po-

drobnými kritickými poznámka-
mi, které přibližují reálie zmíněné 
v kronice,“ dodal autor práce Petr 
Přendík. „V  příštím roce by měla 
obdobným způsobem vyjít i  nej-
starší kronika Výškovic, která byla 
psána po  vzniku Československa. 
Byl bych rád, pokud by byly podob-
ným způsobem zpracovány kroni-
ky až do 90. let minulého století,“ 
dodal Přendík.   (po)

PŘEPIS KNIHY a podobizna pátera Josefa Bilčíka z roku 1868, který 
sepsal první kroniku starého Zábřehu.  REPRO / JIŽNÍ LISTY
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Dušičková cyklojízda
Klub čes-

kých velo-
c i p e d i s t ů 
MORAVAN 
v  Hrabův-
ce připraví 
p o s l e d n í 
letošní cyk-
lojízdu, jejímž hlavním motivem 
budou Dušičky. Jízda se bude 
konat v  sobotu 10. listopadu. 
Sraz zájemců bude před radnicí 
našeho obvodu v 16.10 hodin, kdy 
počíná západ slunce. Trasa bude 
nenáročná a povede kolem sou-
časných i zaniklých ostravských 
hřbitovů – Hrabůvka, Vítkovice, 
Mariánské Hory, Nová Ves,  Zá-
břeh. Vítána budou kola, která 
budou vyzdobena v pochmurném 
stylu – stuhy, břečťan, svíčky, 
černé odění cyklistů, fantazii se 
meze nekladou. Nejpochmurněj-
ší cyklista bude odměněn malou 
pozorností. Akce se koná pouze 
za příznivého počasí (bez deště). 

ZA KČV MORAVAN Petr Přendík

Galeristka byla oceněna Nadací Charty 77
 �Dlouholetá galeristka Galerie G Charitního střediska Gabriel pro seniory v Zábřehu 

převzala 9. října u příležitosti otevření výstavy fotografi í čestné uznání Senior roku 2018 

udělené Nadací Charty 77. 
Galeristka si nemohla ze zdra-

votních důvodů převzít cenu 
osobně v pražském divadle ABC. 
Proto jí čestné uznání v zastou-
pení ředitelky Nadace Charty 77 
Boženy Jirků předal vítězný se-
nior roku 2017 Jiří Bárta. „Hana 
Papežová pracovala jako peda-
gožka a ani v důchodu nesložila 
ruce do klína. Po ukončení studia 
na univerzitě třetího věku na Os-
travské univerzitě se stala jednou 
z iniciátorů vzniku Univerzitního 
klubu seniorů a jako jeho místo-
předsedkyně se aktivně podílela 
na řadě zajímavých vzdělávacích 
akcí. Díky ní vznikla úzká spolu-
práce UKS s Charitním středis-
kem Gabriel při Charitě Ostrava, 
v němž po mnoho let působí jako 
jeho galeristka,” zdůvodnil Bárta 
nominaci oceněné paní Papežové.

„Těší mě, že se senzační senio-
ři opravdu ‚rozmnožili‘ po celé 
republice, že získávají renomé ve 
společnosti. I vy jste toho jasným 
důkazem. Chtěla bych vám při této 

příležitosti poděkovat za vaši ak-
tivní činnost, za vaši chuť pomáhat 
této společnosti a žít pokud možno 
naplno,” poděkovala v dopise oce-
něné Božena Jirků.  (sed)

Kulturní lídr Jihu přináší novinky nejen z gastronomie 
Pro naše klienty jsme nově 

připravili k pronájmu kromě tra-
dičních prostor (hlavní sál, sa-
lónky…) také komorní prostředí 
Café baru, vhodné pro fi remní 
snídaně, ochutnávku vín nebo 
prezentační akce. Catering doká-
žeme navrhnout a zajistit na míru 
podle vašeho přání. Aktuální 
v  našem snídaňovém menu, kte-
ré v  podzimním čase příjemně 
zahřeje, jsou lívanečky se špená-
tem a  smetanovým sýrem nebo 
sladké palačinky plněné teplými 
hruškami a  medovým krémem, 
doplněné o  výběr čajů prestižní 
značky a  kávy s  výbornou chutí 
pražených zrn.

Další novinkou v našem proná-
jmu jsou elegantní prostory Café 
Luna bezprostředně sousedící 
s foyer kina a nabízející kouzelný 

výhled. Díky skleněným stěnám 
můžete být prakticky současně 
v kině, ale i mimo něj a projedná-
vat v  klidu třeba business záleži-
tosti při dobrém espressu nebo 
ručně sbíraném čaji. Umíme 
zorganizovat například pánskou 
jízdu pro uzavřenou společnost 
doplněnou správným drinkem 
z medové whisky. Doporučujeme 
ochutnat podzimní nabídku hot 
drinků v  alkoholické nebo neal-
koholické verzi.

Stylový a  reprezentativní Ko-
morní klub se nachází přímo 
v  centru Jubilejní kolonie v  Os-
travě-Hrabůvce a  jako kulturní 
památka disponuje historickou 
a slavnostní atmosférou, která nad 
očekávání zarámuje fi remní akci 
středního rozsahu, k  dispozici je 
zde klavír, sál i  malý útulný bar, 

ve kterém jsme schopni zajistit kul-
turní program i  malé občerstvení 
z  nabídky studené kuchyně, jako 
jsou delikatesní kanapky rozma-
nitých chutí. Dále nabízíme lahod-
nou kávu a pestrou nabídku čajů.

Samozřejmostí je pohodlné 
parkování, dosah MHD, zajištění 
marketingu a  reklamy, progra-
mu a  zprostředkování prodeje 
vstupenek a mnoho dalšího. Naši 
komplexní nabídku naleznete 
na www.kzoj.cz.

Součástí kulturního domu je 
restaurace K-TRIO s  novým 
konceptem denního menu, kte-
ré je obohaceno o  fi tness nebo 
business variantu. Studená i tep-
lá kuchyně, která se zaměřuje 
na moderní gastronomii a čerstvé 
suroviny od  lokálních dodavate-
lů. Pro milovníky kávy máme při-

praveny skvělé domácí dezerty. 
Nově nabízíme výběr kvalitních 
vín z  různých vinařství, protože 
i  pití vína je nezapomenutelným 
zážitkem.

Po  dlouholetých zkušenostech 
s  organizací a  zajišťováním akcí 
různého typu pro klienty z  fi rem 
mezinárodní úrovně jsme připra-
veni nabídnout profesionální pří-
stup a harmonické prostředí také 
novým klientům.  

Jarmila Krejčová, Pavel Břenek

Hvězdy přejí dvěma studentům Gymnázia Ostrava-Zábřeh
 �V jedné třídě Gymnázia Volgogradská v Ostravě-Zábře-

hu studují dva žáci, kteří dosáhli fenomenálních úspěchů 

zejména na poli astronomické olympiády.

Poprvé v celé historii soutěže se 
stalo, že se jediný žák probojoval 
do celorepublikového kola ve třech 
různých kategoriích! Náš student 
Radomír Mielec ve své věkové ka-
tegorii v krajském kole jednoznač-
ně zvítězil a postoupil do fi nále, ale 
také v  obou kategoriích určených 
pro žáky vyšších ročníků si svými 
výkony v  krajském kole vybojoval 

účast v  celorepublikovém fi nále. 
V  nejvyšší kategorii tak úspěšně 
poměřoval své znalosti a  doved-
nosti v  oblasti astrofyziky se stu-
denty o  4 roky staršími! Mimo to 
se Radomír úspěšně umístil také 
v  okresních a  krajských kolech 
mnoha dalších oborových soutěží 
a  olympiád. Už v  roce 2017, kdy 
navštěvoval tercii (8. ročník ZŠ), 
byl Radomír Mielec členem repre-
zentace České republiky v  mezi-
národní astronomické olympiádě 
v thajském Phuketu.

Druhý žák téže třídy, Josef 
Knápek, se letos rovněž probo-
joval do  celostátního fi nále této 
soutěže a  svými výkony si vydo-
byl místo v reprezentačním druž-
stvu ČR v  XXIII. mezinárodní 
astronomické olympiádě, která 
se konala letos od  6. do  14. října 
v  Colombu na  Srí Lance. V  celo-
světové konkurenci získal  Josef 
vynikající bronzovou medaili!

Petr Říman, Gymnázium 
Volgogradská

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

FOTO / ARCHIV NADAČNÍHO FONDU
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Starobělské Lurdy: vedle běžců vyrazí i chodci
 �V ostravském Bělském lese se bude v neděli 11. listopa-

du konat už čtvrtý ročník závodu Starobělské Lurdy. Tato 

běžecká akce je určena nejen pro výkonnostní a začínající 

běžce, ale i kondiční chodce.
„Minulý rok se nás v  lese se-

šlo téměř 1200 běžců. Závod má 
mezi lidmi poměrně velký ohlas, 
loni se umístil v  celorepublikové 
anketě Českého atletického sva-
zu na 5. místě v soutěži TOP bě-
žecký závod roku. Letos bychom 
chtěli pokořit hranici 1500 účast-
níků, už nyní jich máme přes 
1200. Na své si přijdou i chodci, 
kteří z  různých důvodů nemo-
hou nebo nechtějí běhat. Limit 
pro zdolání tříkilometrové tratě 
je šedesát minut,“ řekl na  konci 
října Rostislav Bažanowski z bě-

žeckého spolku Bezva běh pro 
bezva lidi.

Co účastníky čeká?
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.

„I  letos se poběží o  pohár sta-
rosty Jihu, takže vítězný muž 
i  žena dostanou umělecké před-

měty, pro vypsané věkové katego-
rie jsme připravili věcné odměny. 
Tradičně dovezeme i  3000 čers-
tvých koblih,“ slibuje hlavní or-
ganizátor akce Bažanowski. 

Další informace získáte 
na webu závodu www.bezvabeh.
cz/starobelske-lurdy a  na  face-
bookové stránce běžecké školy. 
 (sed)

FOTO / ARCHIV ORGANIZÁTORA

Benefi ční běh pro Lucase podpořilo 420 závodníků
 �Více než 400 závodníků vyběhlo 20. října od kostela 

sv. Ducha v Zábřehu na trať, aby pomohlo Lucasovi, který 

je po těžkém úrazu upoután na vozíček. Benefi ční akce Běh 

pro Lucase se letos konala už počtvrté.
„Lucas měl vážný úraz po pádu 

z  mostu, nyní rehabilituje a  pe-
níze, které se vyberou ze star-
tovného, budou použity na  jeho 
rehabilitace a  elektrický vozík, 
který mu pomůže při pohybu 
po  Ostravě,“ uvedl za  organizá-
tory Michal Kričfaluši. Běh na  5 
a  10 kilometrů vedl kolem míst 
v obvodu, která jsou spojena s ví-
rou a s místní farností, delší trasa 
pak ještě náročnějším terénem 
Bělského lesa.

„Je to skvělá akce a  my rádi 
pomáháme. Velké díky patří or-
ganizátorům a  lidem, kteří přišli 
pomoci,“ uvedl starosta městské-
ho obvodu Martin Bednář. V  cíli 
na  všechny čekaly medaile a  něco 
teplého. Absolutním vítězem se 
stal David Flaša, který trať uběhl za 
36:41 minut. Benefi ční běh nako-
nec vynesl 410 tisíc korun, dalších 
více než 8 tisíc se přidalo z výtěžku 
čepování piva na Svatováclavských 
slavnostech piva v Zábřehu.  (sed)

Aerobik klub Ostrava je sedmý na světě

V  nizozemském Leidenu se 
ve  dnech 16.–19. října konalo 
mistrovství světa v  aerobiku. 
Náš tým ve  složení Anet, Kač-
ka, Aďa, Kája, Kamča a  Klárka 
se úspěšně probojoval až do  sa-
motného fi nále v  kategorii Aero-
bic Performance s  choreografi í 
Jump street 21. Ve fi nále se holky 

potkaly se soupeři z  Česka, Rus-
ka a  Austrálie a  získaly krásné 
7. místo pro Aerobik klub Ostra-
va. Toto umístění je velkým úspě-
chem pro město Ostrava i  celý 
Moravskoslezský kraj. Děkujeme 
choreografce Veronice Segetové 
a celému týmu za reprezentaci.

Aerobik klub Ostrava

Žáci ZŠ B. Dvorského vyhráli 
v kreativní soutěži 20 tisíc korun 

 Žáci ze ZŠ B. Dvorského se 
úspěšně zúčastnili sportovní sou-
těže Ostrava fandí kontinentům, 
pořádané při atletických závo-
dech Kontinentální pohár IAAF 
– v superfi nále obsadili třetí mís-
to. To ale nebyl jediný úspěch dětí 
této školy v celém projektu. Jeho 
součástí byla i kreativní soutěž, 
která spočívala ve vytvoření fan-
dítek nebo plakátu příslušného 
kontinentu, v  případě B. Dvor-
ského Ameriky. Tuto soutěž škola 
vyhrála a získala dárkový poukaz 
v hodnotě 20 000 korun na spor-
tovní vybavení. Symbolický šek 
na tuto částku předal ve čtvrtek 
11. října řediteli ZŠ Dvorského 
Miloši Kosíkovi výkonný ředitel 
Olympijského výboru Praha Val-
ter Boček.  (jg)

FOTO / ARCHIV KLUBU

FOTO / ARCHIV ŠKOLY
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Starostův monitor. Sen, nebo realita za 100 let?
 � Právě jsem se probudil v nemocnici. Jakmile za mnou při-

šla robotická sestřička, málem jsem zase upadl do hluboké-

ho spánku. Pro upřesnění: robotickým hlasem mi sdělila, že 

je 26. října roku 2118 a já jsem byl přibližně 100 let v umělém 

spánku. Díky moderní technologii jsem přežil to jedno stole-

tí ve stejném stavu, v jakém jsem byl v roce 2018. 

Probuzení s překvapením
Robotka mi taky řekla, že 

jsem byl přepaden, brutálně zbit 
a  s  těžkým otřesem mozku a  pár 
zlomeninami jsem byl převezen 
do místní nemocnice. Bedlivě jsem 
ten kus železa poslouchal, poté si 
sbalil vše, co jsem měl, a  chystal 
se jít do svého bytu kousek od rad-
nice. Když jsem ale vyšel z pokoje, 
byl jsem uchvácen moderními de-
koracemi, které jsem ještě nikdy 
v  životě neviděl. Všude kolem ro-
botické sestřičky a doktoři, kteří se 
vznášeli a pluli vzduchem z pokoje 
do  pokoje, kde byli podle všeho 
taky pacienti. Koukal jsem na  to 
vše zděšeně a s údivem. Vyšel jsem 
tedy z pokoje a po skleněné podla-
ze jsem se vydal k výtahu. Nastou-
pil jsem a  byl jsem opět unesen 
nekonečnou řadou tlačítek. Stiskl 
jsem na  dotykovém displeji nulu 
a za necelé tři vteřiny dojel z deva-
tenáctého patra do přízemí. 

Proč se mě lidé bojí?
Rychlostí blesku jsem vyletěl 

z  nemocnice a  hned nato se za-
stavil. Dnes mi už asi počtvrté 

spadla brada až na  lesknoucí se 
chodník, na  kterém právě sbíral 
elektronický vysavač žvýkačky. 
Když mě mí nynější spoluobča-
né viděli, zděsili se mého vzhle-
du a  výběru oblečení. Pro další 
upřesnění: bílé Converse boty, 
černá Vans mikina a  černé děro-
vané džíny asi nebyly nejnovějším 
výstřelkem této doby.

Vznášedla místo tramvají
Lidé, které jsem spatřil, ne-

vypadali vůbec jako lidé. Byli 
oblečeni do  stříbrno-zlatých 
kostýmků, které napodobovaly 
alobal, a  svým způsobem mi to 
přišlo strašně vtipné. „Teď mě 
nemůže překvapit už vůbec nic,“ 
řekl jsem si. Prošel jsem kolem 
místa, kde kdysi byla moje ško-
la B. Dvorského, ale místo ní 
tam stála nějaká velká budova, 
na  které svítil název „Robotic-
ká akademie“. „Tak teď jsem 
viděl opravdu všechno!“ Všude 
po okolí poletovali robotičtí ptá-
ci, letadla podivných tvarů, Billa 
kousek od  té nynější akademie 
už nebyla žlutá, ale zelená, nad 

tramvajovými kolejemi místo 
tramvají jezdila vznášedla. 

Obrazovka místo starosty!
Nastoupil jsem na  zastávce An-

tonína Poledníka do  toho vzná-
šedla a za přibližně 13 vteřin jsem 
vystoupil u  radnice Ostravy-Jihu 
a  namířil si to přímo k  ní. Vejdu 
do  nové, moderní prosklené bu-
dovy a  ptám se robotické ženy 
za  přepážkou u  informací, kde 
najdu starostu. Tak se zvedla a za-
vedla mě ke  starostovi. Nemůžu 
říct, že šla, protože nešla - vznášela 
se. Stále mě to děsilo. Otevřou se 
dveře od  kanceláře starosty. Ale 

za stolem nesedí starosta, jak jsem 
čekal. Se dí tam velký monitor, v je-
hož obraze má být asi něco jako sta-
rostova hlava. Tohle už můj zdravý 
rozum nevydržel a já jsem omdlel.

Když jsem se probudil, ležel jsem 
hlavou na lavici a rychle se podíval 
kolem sebe. Vše bylo normální. 
Žádní roboti, žádná Robotická 
akademie, žádná vznášedla, jen 
betonové chodníky, všichni cho-
dí po svých. Podívám se na mobil 
a zjistím, že je 13. září 2018 a mně 
je pořád 13 let. „Už nikdy nebudu 
spát ve škole,“ říkám si.

Andrea Poštulková, Dominika Scho-
berová a Tereza Pavelková, 7. ročník ZŠ 

JAK BUDE VYPADAT Hrabůvka za sto let? Toto je představa Viktorie 
Szentkeresztyové z 9. třídy Základní školy B. Dvorského.  REPRO / JIŽNÍLISTY

2118. Nový rok začal v nové škole
 �Dnešek je něčím výjimečným – máme rok 2117 a nastává 

Rake’evan, jiný název pro silvestr, přeložený z nového Svě-

tového jazyka. S celou naší rodinou slavíme tento svátek, 

jehož vyvrcholením je začátek nového roku, 2118. Bydlíme 

v ultramoderním městě, Ostravě. Z okna mého pokoje vidím 

tisíce bytů, a dokonce radnici, která levituje nad zemským 

povrchem. 

Při pohledu z  mého okna jsem 
nedávno viděl nějaké neznámé 
vznášedlo. Hodiny nám pomalu 
odbíjí půlnoc, která nám naznaču-
je, že je tady nový rok.  Rok 2118. 
Není to obyčejný rok – něčím je vý-
jimečný – asi tím, že uplynulo 200 
let od založení České republiky.

Jen měsíc stačil na to, abych svou 
školu nepoznal

Po pár týdnech jsem začal cho-
dit do školy, protože jsem onemoc-
něl chřipkou, a  tak jsem do  školy 
nemohl. Pomalu jsem přicházel 
k budově naší školy a nemohl jsem 
uvěřit tomu, jak škola vypadá. 
Za ten měsíc, co jsme měli prázd-

niny, se škola změnila. Přišel jsem 
do  třídy a  uviděl novou techniku, 
o  které jsem nic nevěděl. Hledal 
jsem svoje místo, ale našel jsem 
jenom levitující desku stolu, jakou 
měl každý žák. Byla bílé barvy, 
lemovaná modrým LED páskem. 
Když přišla naše třídní učitelka, 
oznámila nám, že byl do  rozvrhu 
přidán nový předmět, který bude-
me mít dvakrát za týden – výchova 
k technickým věcem.

Výtahem na oběd
Když nám skončilo vyučování, 

učitelé měli za  úkol nám ukázat 
novou únikovou cestu, která vedla 
vpravo od třídy dlouhou chodbou 

doleva, a já s partou dalších spolu-
žáků jsme viděli velkou místnost, 
která samovolně lítala. Pomalu 
jsme do  ní po  dvojicích nastu-
povali, já jsem šel s  Víťou. Když 
jsme do  ní nastoupili, pochopil 
jsem, že ta místnost je nějaký nový 
prototyp výtahu. Svezl nás dolů 
a následně jsme mohli jít na oběd. 
Když jsem vyšel ze školy ven, spat-
řil jsem svoje rodiče a  já věděl, 
že mě rodiče chtějí odvézt domů 
a jsou stejně překvapeni jako já.

Terezie Adamcová, Ondřej Sedlář 
a Adéla Galušková, 7. roč. ZŠ

Info
Stránku pro Jižní listy vy-

tvořili žáci Základní školy 
B. Dvorského. Stránka je ote-
vřena i pro žáky a studenty dal-
ších škol působících v městském 
obvodu Ostrava-Jih. Pokud 
máte zájem podílet se na tvor-
bě Jižních listů, pište na e-mail: 
jizni.listy@ovajih.cz.  (red)

Školní časopis
ZŠ B. Dvorského 
má druhé místo 

Časopis Chaos teenagerů, kte-
rý vydávají v ZŠ B. Dvorského 1, 
získal druhé místo (v  kategorii 
žáci 2. stupně ZŠ)  v  krajském 
kole soutěže Školní časopis roku, 
které se konalo 19. září v  Třinci. 
Chaos tak postupuje do celostát-
ního fi nále této soutěže, pořádané 
Asociací středoškolských klubů 
České republiky. V  ZŠ B. Dvor-
ského žáci ve  spolupráci s  učiteli 
vydávají také Literární sešity, 
zaměřené výhradně na umělecké 
texty, a  přispívají rovněž do  Ju-
nior redakce Jižních listů.  (jg)

REPRO / JIŽNÍ LISTY
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Takhle vypadá spanilá jízda 
 �Vyhrát je bezva, ale obhájit prvenství dokážou už jen opravdoví machři. Studenti ze 

Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka se obhajování zlata nezalekli 

a soupeřům v celostátní gastronomické soutěži  MAKRO HoReCa Pětiboj opět vytřeli zrak. 

Ingrediencemi pro vítězství byly čočka, borůvky, a dokonce i smrkové výhonky.

Týmy nejšikovnějších kuchařů 
a číšníků ze středních škol se o čest 
a peněžní poukázky prali v Praze 
už pošesté. I letos se studenti mu-
seli popasovat s  přípravou špič-
kových jídel, míchaných nápojů 
a kávy. Počítalo se i s předvedením 
prvotřídní obsluhy. Porota hodno-
tila jak jednotlivé soutěžící, tak vý-
kon celých družstev.

„Byly to zase nervy, ale myslím, 
že poctivý trénink před soutěží se 
nám fakt vyplatil,“ přiznala sou-
těžící baristka a barmanka Kate-
řina Horká.

Kuchaři se utkali v krájení olou-
pané cibule, krájení pórku, krájení 
brambor, vykostění chlazeného 
kuřete a fi letování celého pstruha. 
Baristé připravovali espresso a ca-
ppuccino, barmani chystali pět 
shodných porcí nealkoholického 
aperitivního uvítacího drinku.

Kromě absolutního vítězství 
a  zlata kuchařského týmu si 
Krakovská odvezla i  cenné kovy 
ze soutěží jednotlivců. Se svými 
kuchařskými dovednostmi zá-
řil David Klimscha. „Přesnost, 
rychlost a  vytrvalost mi vynesly 
zlato. Jsem za  to moc rád,“ ko-
mentoval svůj výkon Klimscha. 

V  dokonalé přípravě kávy sklí-
zel vavříny barista Petr Doležel. 

V  barmanském  umění byla nej-
lepší Nela Podešvová.  (SŠOS)

Horymírka oslavila 
30. narozeniny

Základní škola Horymíro-
va 100 v  Zábřehu oslavila své 
30. výročí založení nové budovy 
školy - první žáky škola přivítala 
v září roku 1988. Hosté měli mož-
nost projít se po prostorách školy, 
aby viděli, jak se škola od dob je-
jich působení změnila.

Nedílnou součástí oslav byla 
také vernisáž, při které návštěvní-
ci mohli zhlédnout fotografi e z mi-
nulosti i  současnosti školy, díla 
výtvarná i  literární v podobě bás-
niček a přání žáků škole, výtvarně 
zpracované panely s pověstí O Ho-
rymírovi a  celou výstavu doplňo-
valy malované portréty žáků školy. 
Tato vernisáž byla slavnostně za-
hájena čestným hostem, první 
ředitelkou základní školy Horymí-
rova 100 Annou Žídkovou, která 
zavzpomínala na nelehké počátky 
otevření školy a také proslovem 
a  přáním škole současné paní 
ředitelky Miroslavy Folkové a  je-
jích zástupkyň pro I. a  II. stupeň. 
Společně pak tyto dámy rozkrojily 
dort v  podobě školy, následovalo 
společné vzpomínání nad kroni-
kami a fotoalby z akcí školy a pře-
dání upomínkových předmětů. 
Akce byla podpořena z účelového 
příspěvku z rozpočtu statutárního 
města Ostrava.

Věříme, že se naše škola do-
čká dalších krásných kulatin a že 
žáci, ať současní, minulí, či bu-
doucí, budou na naši školu mít co 
nejvíce dobrých vzpomínek.  (zso)

Umístění v jednotlivých kategoriích:
Kuchařská soutěž (tým)  – 1. místo
Číšníci (tým)  – 3. místo
Kuchař  – 1. místo

Barman  – 1., 2. a 3. místo
Barista  – 1. a 3. místo

STUDENTI Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka 
nenechali nikoho na pochybách, že jsou ve svém oboru nejlepší.  FOTO / 

ARCHIV ŠKOLY

Projekt Řemeslo má zlaté dno 
pomůže s výběrem školy

 �KD K-TRIO připravil pro žáky ostravských základních škol 

soutěžní projekt „Řemeslo má zlaté dno“, který se bude 

konat 23. a 24. ledna 2019. Projekt zároveň přispěje ke zlep-

šení orientace žáků při volbě povolání a ukáže možnosti 

v následném uplatnění na trhu práce. 
Projekt „Řemeslo má zlaté 

dno“ je realizován ve  spolupráci 
s  odbornými učilišti a  středními 
odbornými školami. Pro žáky 
devátých tříd je připraveno 18 in-
teraktivních stanovišť, na kterých 
se prezentuje konkrétní řemeslo 
či obor praktickým úkolem. Pod 
odborným vedením si žáci v rámci 
soutěže ověří vlastní předpoklady 
pro různorodé činnosti souvise-
jící s  daným oborem. Žáci sou-
těží v  šestičlenných družstvech. 
Na každé stanoviště mají vymeze-
ný časový limit – 8 minut, úkol plní 
vybraný člen družstva za  aktivní 
podpory spolužáků. Podmínkou 
je vystřídání všech členů družstva 
na  připravených interaktivních 

stanovištích během soutěže. Tři 
nejlepší družstva získají ceny.

Součástí projektu je program 
s  prezentací jednotlivých škol 
a učilišť s praktickými ukázkami 
činností a vystoupením. K vidění 
bude například barmanská show, 
ukázky líčení, vázání a aranžová-
ní květin, ukázka robotiky a pro-
gramování CNC strojů. 

Projekt se koná pod záštitou 
Krajské hospodářské komory Mo-
ravskoslezského kraje a  Sdružení 
podnikatelů v  pohostinství a  uby-
tovacích službách ČR, UNIHOST. 
Projekt je realizován za  fi nanční 
podpory ArcelorMittal Ostrava a.s.

Přihlášky a  informace 
www.kzoj.cz.  (kzoj) 

Žáci B. Dvorského si s jazyky rozumí

Žáci 8. ročníků ZŠ B. Dvorské-
ho zaznamenali skvělý úspěch 
v  anglické soutěži, kterou 3. říj-
na pořádala Obchodní akademie 
Ostrava – Mariánské Hory u pří-
ležitosti Dne jazyků. 

„Pro žáky byla připravena inter-
aktivní stanoviště, kde se poprali 
jak s  angličtinou, tak s  jazyky, 
které neznali, například španělšti-
nou,“ popsala učitelka Hana Čer-
venková. 

V  konkurenci osmdesáti žáků 
ostravských škol získal Jakub Stach  
1. místo za angličtinu, Beatrice Vi-
toslavská byla první ve španělštině 
a Adam Fubšo obsadil druhou příč-
ku ve vědomostním testu. 

„Obchodní akademie soutěž 
velmi hezky připravila, žáci si 
tento den opravdu užili, a to nejen 
při soutěžení, ale i při ochutnávce 
specialit jednotlivých zemí,“ do-
plnila Hana Červenková.  (jg)

FOTO / ARCHIV ŠKOLY
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Škola slaví padesátiny

V  tomto školním roce slaví 
Základní škola MUDr.  Emílie 
Lukášové v  Ostravě–Hrabůvce 
50 let od  svého založení. Hned 
zkraje jsme si padesátku vyzkou-
šeli na vlastní kůži. Všech více než 
400 žáků se sešlo na hřišti u školy 
a  svými těly vytvořilo krásnou 
dvoubarevnou číslici 50. Zároveň 
jsme zahájili nácvik vystoupení 
na  slavnostní školní akademii, 
která se bude konat 24. května 
2019 v KD Akord. K půlkulatému 
výročí připravujeme také prezen-
taci o  historii i  současnosti školy. 
Pokud jste našimi bývalými žáky, 
zaměstnanci či jste prostě přátelé 
školy a  vlastníte zajímavé foto-
grafi e, výstřižky či jiné historické 
dokumenty, budeme rádi, když se 
o  ně s  námi podělíte. Chystáme 
také společné vzpomínkové setká-
ní, o termínu budeme informovat. 
Sledujte nás!   ZŠ MUDr. E. Lukášové

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Výlet na Dětský ranč v Hlučíně
 �Děti ze školní družiny při 

ZŠ Chrjukinova 12 podnikly 

27. září v rámci projek-

tu půldenní výlet na ranč 

v Hlučíně.

Po srdečném přivítání pana ře-
ditele se děti usadily ve  společen-
ské místnosti. Zde se seznámily 
s  historií ranče a  programem ex-
kurze. Nejprve děti jezdily na ko-
ních za  doprovodu ošetřovatelů, 
některé se sice trošku bály, ale vět-
šina by jezdila pořád. Poté násle-
dovalo krmení zvířat. Děti dostaly 
nádobu s krmivem a všechna zví-
řata poctivě nakrmily. Nejvíce leg-
race si užily u krmení lamy.

Aby si děti po  namáhavé práci 
odpočinuly, navštívily poté reha-
bilitační zahradu Svět. V kamínko-
vém jezírku si děti promasírovaly 
nohy, v pyramidě meditovaly nebo 
si prohlížely červené japonské 
kapry. Posledním bodem progra-
mu byla volná zábava na  hřišti 

se spoustou atrakcí, kde se děti 
opravdu vyřádily.

V  závěru vedoucí vychovatelka 
Iveta Košinová shrnula celý pro-
gram, doplnila dětem znalosti 
o  koních a  navrhla jim složit se 
dobrovolnou symbolickou částkou 
1 Kč na krmivo pro zvířátka. Věřte, 
nevěřte, děti byly z  návrhu paní 

vychovatelky nadšené, a  přestože 
jich bylo pouze sedmnáct, přispěly 
několika stovkami korun.

Přestože nastalo podzimní 
chladné počasí, všechny zahřál 
tento výlet u srdce. Opravdu hez-
ky prožitý čas!

Za ŠD Chrjukinova 12 
Iveta Košinová a Miroslava Kalembová

FOTO / ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ CHRJUKINOVA

Šachy vyhrál Michael

Turnaj v šachu O pohár staros-
ty Ostravy–Jihu konaný 20. září 
v kulturním domě K-TRIO vyhrál 
žák 6. třídy ZŠ B. Dvorského Mi-
chael Kroupa. „Hrál jsem cel-
kem sedm zápasů a  kromě jedné 
remízy jsem všechny vyhrál,“ 
říká Michael, který hraje šachy 
jednou až dvakrát týdně s  tatín-
kem. Sympatický chlapec, který 
má ve  škole rád kromě obligát-
ního tělocviku taky matematiku 
a  přírodopis, v  zápasech porazil 
i  tři deváťáky a  tři zápasy vyhrál 
na pouhé čtyři tahy. „Za poslední 
dobu je to už druhé vítězství našich 
dětí v  logických disciplínách – to-
muto úspěchu v šachu předcházelo 
první místo žáka Martina Přikryla 
v soutěži Matematický klokan. Vel-
mi mě to těší,“ uvedl ředitel ZŠ B. 
Dvorského Miloš Kosík.  (jg)

 Máte dobré nápady? Zúčastněte se soutěže
 �Máme v regionu chytrou mládež? O tom není pochyb! 

Pojďme v nich ještě více podporovat zájem o inovativní 

myšlení a realizaci nových řešení. 
S  touto úvahou Moravskoslez-

ský kraj inicioval s Moravskoslez-
ským inovačním centrem Ostrava 
(MSIC) vznik soutěže „Junior 
Inovátor“, která cílí na  studenty 
středních škol. 

Studenti nebo celé řešitelské 
týmy si mohou vybrat oblast, 
která je jim nejbližší – od  IT, 
techniku, marketing až po  eko-
logii, volnočasové aktivity nebo 
metody výuky. Tým expertů hod-
notí předložené studentské pod-

nikatelské záměry nejen podle 
originality a  kvality zpracování. 
Důležitým hlediskem je také sku-
tečný potenciál projektu a  jeho 
možné uplatnění na trhu. 

Cílem soutěže je rozvinout pod-
nikatelského ducha středoškoláků 
a umožnit jim získat nové praktic-
ké zkušenosti s formulováním my-
šlenky, s přípravou projektu, jeho 
prezentací a obhajobou. Aktivním 
studentům bude poskytnuta po-
moc s  převedením jejich nápadů 

do  realizovatelné fáze. „Vítězové 
soutěže budou oceněni fi nanční 
odměnou, neměl by to však být 
jediný cíl mladých inovátorů. 
Možnost realizovat své nápady 
i v případě šílených či nákladných 
myšlenek a  získání zaslouženého 
respektu pro sebe i svou školu, to 
by měla být ta správná motivace 
pro studenty, ale i  rodiče a  školy, 
ti všichni jim s  přípravou mohou 
pomoci,“ říká Pavel Csank, ředitel 
MSIC, které soutěž organizuje. 

Přihlášky do  soutěže Junior 
Inovátor je možné podávat do 
29. března 2019 na  stránkách 
www.juniorinovator.cz.  (red)

 Sedmáci sehráli Popelku pro děti z mateřinky 
Žáci sedmé třídy ZŠ Chrjukino-

va pravidelně vystupují v různých 
institucích, kde prezentují svá di-
vadelní představení. V tomto škol-
ním roce již stihli navštívit děti 
ze stejnojmenné mateřské školy 
Chrjukinova, které potěšili osobi-
tou dramatizací pohádky Popelka.

Přestože se nejednalo o  pre-
miéru, na  vystoupení se všich-
ni poctivě připravovali. Každý 
zúčastněný přistoupil ke  svému 
úkolu s maximální zodpovědnos-
tí a nasazením. Díky společnému 
úsilí byl výsledek velmi povedený, 
každý k němu přispěl svým důle-
žitým dílem.

Žáci se vrátili naplněni pocitem 
uspokojení ze sebe sama a  smys-
luplně investovaného času. Jejich 
snaha udělat někomu radost byla 
odměněna nefalšovanými úsmě-
vy a  zaujetím malých diváků. Žáci 

se již nyní těší na  další vzájemná 
setkání, a to nejen s dětmi z mateř-
ských škol, ale také se staršími lidmi 
v domovech pro seniory, kde rovněž 
svá divadelní představení pravidel-
ně realizují. Kateřina Cahová

FOTO / ARCHIV ŠKOLY

JL_10_2018.indd   16 29.10.2018   7:57:46



17 www.ovajih.cz

V ČEM BYDLÍME

Naše bytové domy: Věžové domy OP 1.13 
– nejmladší věžáky na Jihu

 � Po nejstarších a nejvyšších věžových domech vyskytu-

jících se v našem obvodě si ukážeme také nejmladší věžové 

domy. 

Věžové domy OP 1.13 jsou vý-
vojově nejmladší nejen na  Jihu, 
ale i  v  rámci celé Ostravy a  re-
publiky. Jedná se tak o pomyslný 
vrchol výškové panelové zástavby 
tehdejšího Československa. 

Pouze u nás
Věžové domy OP 1.13 se 

v  rámci Ostravy vyskytují pou-
ze v  našem obvodě. Prakticky se 
jedná pouze o  záležitost Dubiny, 
kde se nachází jedenáct z  cel-
kových třinácti domů obvodu. 
Na  pomezí Hrabůvky a  Dubiny 
se nachází trojice domů s  tma-
vě červenými fasádami, které se 
dochovaly do  dnešních dní - na-
jdeme je na  ulici Jana Maluchy 
a  jsou vidět i  z  tramvajové tratě. 
To čtveřice domů na ulici Václava 
Košaře již příliš vidět není, neboť 
se nachází ve velkém vnitrobloku. 
Domy měly také tmavě červenou 
fasádu, ale již jsou zatepleny. Po-
slední čtveřice je nejviditelnější, 
nejmladší a  nejpovedenější – 
věžáky u  bývalé smyčky Dubina 
měly nejzajímavější nátěry fasád, 
kombinující dva odstíny červené 
barvy. Na  rozdíl od  předchozích 
domů měly červeně řešeny i  ští-
tové stěny s kamínkovou fasádou. 
Původní fasáda se ale dochovala 
již jen na  jednom z  nich. Jediné 
dva věžáky OP 1.13 mimo Dubi-
nu se nacházejí v Zábřehu na uli-
ci Závoří. Zaujmou především 
tím, že jsou postaveny vedle sebe 
s úskokem, a tvoří tak jeden blok. 
Dobře si je můžete prohlédnout 
ze zastávky Karpatská. 

Pokročilá konstrukce
Konstrukční soustava OP 

1.13 vznikala začátkem 80. let, 
panelárny začaly domy tohoto 

typu vyrábět v  druhé polovině 
80. let. Konstrukční soustava 
OP 1.13 vznikla přímo pro Os-
travu, využívala totiž obvo-
dových panelů z  pórobetonu, 
který dodávala místní Pórobe-
tonka Třebovice. Pórobeton má 
dobré izolační vlastnosti a  byl 
užit v  obvodových panelech 
na  průčelích – tedy pro většinu 
místností. To štítové stěny, které 
obsahují pouze ložnice, chodbu 
a garsoniéry, mají tzv. sendvičové 
obvodové panely velmi pokročilé 
konstrukce. Panely mají v  sobě 
přímo z  panelárny zabudovanou 
80 mm silnou vrstvu polystyrénu, 
který slouží jako teplená izolace 
(zateplení).

Architektura
Věžové domy OP 1.13 mají 

obdélníkový půdorys, dvanáct 
nadzemních podlaží a  třinácté 
částečné podlaží. Mají symetric-
ká průčelí i  štíty. Oproti nepří-
mým předchůdcům V-OS nebo 
VM-OS již nemají tak nápadité 
architektonické řešení, přesto se 
na  nich zajímavé prvky najdou. 
Tím nejviditelnějším je zmíněné 
částečné třinácté podlaží. Štítové 
strany mají zapuštěné středy, kte-
ré pokračují právě až do třinácté-
ho podlaží. Třinácté podlaží tak 
stylově spojuje oba ustoupené 
středy štítů – tento efekt vyniká 
zejména při dálkových pohledech 
na věžové domy OP 1.13. Fasáda 
na průčelích je hladká, spáry jsou 
úzké. Naopak na štítech jsou spá-
ry široké a fasáda je drsná – s po-
vrchem z drcených kamínků.

Vyloženě poznávacím a  cha-
rakteristickým prvkem jsou 
lodžie, resp. jejich neobvyklé 
provedení, kdy je část zapuštěná 

do  stavby, část naopak předsa-
zená před fasádu, viz půdorys. 
Část lodžie předsazená před fasá-
du obsahuje bočnice, které mají 
výstupek pro uchycení zábradlí. 
Zábradlí lodžií bylo atypické, vy-
skytuje se pouze v těchto domech 
a má připravené místo pro květi-
nové truhlíky.

Dispozice
Při vstupu do  domu zaujme 

velká a  prostorná vstupní hala 
se schránkami, která ale zároveň 
působí stísněně – díky snížené-
mu stropu. Strop ale není snížen 
jen tak, má to své důvody – dům 
totiž není podsklepen. Sklepy 
jsou tak v  úrovni přízemí a  ne-
zbytné potrubí z jedné části domu 
do  druhé je vedeno právě nad 
sníženým podhledem.  Společné 
prostory typických podlaží jsou 
velmi povedené, chodba s  byty 
je prostorná, od  schodiště a  vý-
tahů je oddělena bezpečnostní 

požární chodbičkou s odsáváním 
případného kouře. Byty začínají 
od  prvního nadzemního podla-
ží, přízemí patří sklepům a méně 
oblíbené přízemní byty se tak 
v  těchto domech vůbec nevysky-
tují.

Na typickém podlaží se nachází 
pět bytových jednotek. Každý roh 
obsazuje jeden z identických bytů 
3+1 s lodžií, u kterého zamrzí ze-
jména přehršel dveří v  kuchyni 
a  v  místnosti s  lodžií. Středový 
pás vedoucí celým domem patří 
společným prostorům a garsoni-
érám, u kterých zamrzí zapuštěné 
okno, omezující výhled do  stran 
(ústupek za  symetrii fasád). 
Stropní dílce mohou mít délku až 
4,2 m, čehož využívají zejména 
obývací pokoje, které se tak řadí 
k těm větším v panelové výstavbě. 

Značně rozšířenou verzi článku 
najdete na  webových stránkách 
Historie.Ovajih.cz

Marian Lipták

VĚŽOVÉ DOMY u bývalé smyčky Dubina, 28. 9. 1996.  FOTO / ARCHIV MĚSTA OSTRAVY

Přednáška

Nejvyšší domy našeho obvodu
Přednáška Mariana Liptáka o  nejvyšších domech našeho ob-

vodu, která zahrne výškové  paneláky  od  nejstarších po  nejmladší 
typy, je určena veřejnosti a bude doprovázena historickými fotogra-
fi emi z období výstavby panelových sídlišť. Přijďte poznat minulost 
staveb, kolem kterých denně procházíte. Vývoj našich věžových 
domů je více než zajímavý. Místo na přednášku, která se bude ko-
nat ve  čtvrtek 29. listopadu od  17.30 hodin v  sále zastupitelstva 
naší radnice, si rezervujte na e-mailu petr.prendik@ovajih.cz nebo 
na tel. č. 605 292 238.  (ml)

DISPOZICE typického podlaží.  KRESBA / MARIAN LIPTÁK
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HISTORIE

1. světová válka a její dopady na území obcí na Jihu
 �V dopoledních hodinách neděle 28. června 1914 nikdo 

v Zábřehu, Hrabůvce a Výškovicích netušil, že zakrátko 

dojde k události, která ovlivní osudy rodin v těchto obcích. 

Kolem třetí hodiny odpoledne 
dorazila do  Moravské Ostravy 
zpráva o  zavraždění arcivévody 
Františka Ferdinanda d´Este v bo-
senském Sarajevu. Lokální válka 
na  hranici Rakouska-Uherska 
a Srbska přerostla do velké války, 
která později získala přívlastek 
světová a  následně ještě první. 
Muži odcházeli na  frontu, ženy 
zastupovaly jejich místa, byl za-
staven politický a spolkový život. 
Od  roku 1915 trpělo Ostravsko 
nedostatkem potravin a  záhy byl 
zaveden přídělový systém a  ná-
hražkové potraviny. Úředně byly 
zaváděny bezmasé dny. Původně 
plánovaná blesková válka se pro-
táhla na  období delší než čtyři 
roky. 

Začala válka
Politická správa na  Ostrav-

sku byla ihned po  vypuknutí 
války podřízena vojenskému 
velení v  Haliči. Ostravsko spa-
dalo do  územní působnosti ra-
kouského 1. armádního sboru 
v Krakově. V listopadu 1914 bylo 
velitelství přesunuto z  Krakova 
do  Moravské Ostravy, jelikož li-
nie válečné fronty se přiblížila 
k  městu. Moravská Ostrava byla 
až do konce války téměř nepřetr-
žitě plná vojska. 

Zápis v  kronice chlapecké 
obecné školy v  Zábřehu-Hulvá-
kách popisuje v roce 1916 počátek 
1. světové války v obci následovně: 
„První dojmy, zvláště vyhlášení 
všeobecné mobilizace a  naruko-
vání prvních domobranců, byly 
hrozné a  působily v  obyvatel-
stvu bolestné zděšení. Na ulicích 
bylo viděti zástupy žen a  dítek, 
doprovázející otce, syny, bratry 
a  příbuzné – v  rukou kufry a  za-
vazadla, v očích slzy a všude pláč 
a  smutek. Ženám a  dětem, jichž 
živitelé byli povoláni do  zbraně, 
stanovena byla podpora na  dobu 
války, a  sice pro ženu a  dítky 
starší 8 let obnos 1 K a 20 h, pro 
dítky mladší 60 h na den. S prcha-
jící dobou smířilo se obyvatelstvo 
s  těžkostmi, jež na  ně válečná 
doba uložila, a poznenáhlu se těž-
kým stávajícím poměrům při-
způsobilo. I hrůzou pozoroval lid 
první zraněné vojíny a četl smut-
né listiny ztrát, leč i těmto věcem 
si obyvatelstvo uvyklo. Ze Zábře-
ha nad Odrou narukovalo dosud 
bezmála 2000 mužů, tj. 1/5 oby-
vatelstva. Z těchto již mnozí padli 
na  poli cti jako hrdinové, mnozí 
upadli do  zajetí srbského, ruské-

ho i  italského a  mnoho jich bylo 
dosud dílem lehce, dílem těžce 
zraněno. Tento úbytek jest všude 
pozorovati, zvláště při práci pol-
ní, kde kromě mužů i  koně byli 
přibrány k  vojenským účelům. 
Závody vítkovické vyreklamova-
ly si potřebné pracovníky, a  tak 
umožněno bylo nepřetržitě vy-
ráběti válečný materiál. Kde bylo 
třeba, přibrány byly do strojoven 
i  ženy, jako pracovní síly. Tento 
úbytek mužů jevil se též na jiných 
místech. Ženy byly konduktérka-
mi na  elektrických tramwajích, 
listonoškami, zastupovaly muže 
dle možnosti. Nejhůře trpí vždy 
válkou chudina. Příjem nepatrný 
a cena všech životních potřeb ne-
obyčejně vysoká. Kde kdo by si už 
přál klidu.“

Ať žije válka!
Ostrava a  její okolí byly sym-

bolem uhelného a  hutního prů-
myslu, který se přeorientoval 
na  zbrojní program. Zejména 
Vítkovické železárny změnily 
produkci – začala se v nich vyrá-
bět granátová ocel, dělostřelec-
ká munice, miny a  šrapnely, ale 
také různé překážky a  zátarasy 
nezbytné pro vedení zákopové 
války. Pro obnovu válkou poško-
zených komunikací měla význam 
také výroba kolejnic a  mostních 
dílů. 

Pracovní doba vzrostla od roku 
1915 do konce války až na 11 ho-
din denně, do  průmyslu nastou-
pily také ženy a  dívky. I  když 
klesl počet horníků v  ostravsko-
-karvinském revíru o  16 % proti 
předválečnému stavu, objem vy-
těženého uhlí vzrostl v  prvních 
letech války až o  15 %. V  roce 
1917 začala výroba klesat, aby se 
v roce 1918 prudce propadla.

Zásobování obyvatelstva
Stěžejním problémem, s  nímž 

se Ostravsko potýkalo, byla tzv. 
aprovizace, tedy zásobování oby-
vatelstva potravinami. V prvních 
měsících válečného konfl iktu se 
žádné významné problémy ne-
projevily, patrně i  proto, že se 
domácnosti stihly předzásobit 
na „bleskovou válku“. První váž-
né problémy se objevily v  lednu 
1915, kdy z pultů obchodů zmize-
la pšeničná mouka. Brzy byl zave-
den přídělový systém na základní 
potraviny: chléb, cukr, kávu či 
mouku. Denní příděl mouky 
na osobu činil 240 g. Ceny potra-
vin během války stouply. Od roku 

1916 vypukaly hladové bouře 
a  stávky v  průmyslových závo-
dech. Nejhorší situace panovala 
v  červenci 1917 ve  Vítkovicích, 
kde musela při hladových bouřích 
zasáhnout vojenská hotovost. Při 
incidentu bylo zabito pět osob. 
Panoval nedostatek šatstva, tex-
tilu, petroleje, a dokonce i svíček 
– byl vydán zákaz jejich zapalová-
ní na hrobech. Dne 1. ledna 1917 
vypukly v Zábřehu protestní stáv-
ky místních žen proti nedostatku 
mouky. Zdejší židovské obchody 
byly během války drancovány. 
Na jaře 1918 už nebyla k sehnání 
ani mouka, ani brambory. Maso 
nevalné kvality a téměř nepoživa-
telné bylo dodáváno v  přídělech 
po  70-100 g na  osobu týdně(!). 
Okolní okresy v  okolí Moravské 
Ostravy zakázaly vývoz potravin 
do  města. Zásobovací situace 
na  Ostravsku byla zoufalá, čímž 
se zhoršoval i zdravotní stav oby-
vatelstva. Rostla úmrtnost, v dru-
hé půli roku 1918 řádila v  okolí 
Ostravy španělská chřipka, která 
sem byla přivlečena od Madridu. 
V  politickém okresu Moravská 
Ostrava si v posledním roce války 
nemoc vyžádala 302 obětí.

Věrnost – jinak trest
Obyvatelstvo bylo během války 

pronásledováno nejen za  šíření 
letáků a  protiválečnou propa-
gandu a  státní „nespolehlivost“; 
těžké tresty hrozily například jen 
za  používání slovanské trikolory 
(kombinace bílé, modré a červené 
barvy), která začala být považo-
vána po vypuknutí války za proti-
rakouskou symboliku. V Zábřehu 
byly šetřením četnictva zjištěny 
podezřelé tabulky s  názvem ulic 
a čísly domů (červená čísla na bí-

lém podkladu s  modrým orámo-
váním), avšak jak se ukázalo, byly 
pořízeny již před válkou. Zábřež-
ští byli trestáni také za  pomoc 
zajatcům umístěným ve  zdejším 
táboře v  Korýtku. Kupříkladu 
byl na 12 hodin vězení odsouzen 
za nošení vojenské čepice žák zá-
břežské školy Adolf Greš, kterou 
vyměnil za klobouk s ruským za-
jatcem. Nádeník Eduard Leitner 
byl na 24 hodin umístěn do věze-
ní za styk s ruským zajatcem. Po-
sluhovačka Filoména Nováková 
si odseděla pět dnů v  lednu 1917 
za podání rumu italskému zajatci. 

Rekvizice – zabavování zvonů
Formou sbírek probíhalo dob-

rovolné odevzdávání drahých 
nebo barevných kovů, zlata, 
stříbra, mědi a  dalších kovů. Se-
znamy občanů, kteří takto „ne-
zištně“ přispěli do  válečného 
úsilí, byly zveřejňovány v denním 
tisku. Stále nekončící válka a ros-
toucí hlad válečného průmyslu 
po barevných kovech měly nako-
nec za  následek i  jejich nucené 
rekvizice četnictvem při domov-
ních prohlídkách: zabavovány 
byly dveřní kliky, kuchyňské ná-
činí, kotle, zinkové koupací vany, 
měděné krytiny ad. 

Zvláště citelně se rekvizice 
dotkly kostelních zvonů. Smut-
ného osudu nebyl uchráněn ani 
1091 kg těžký zvon Marie v  kos-
tele Panny Marie, královny po-
svátného růžence v  Hrabůvce, 
na němž byl vyryt obraz Františ-
ka Josefa I. s korunou a vavříno-
vým věncem, odlitý na  památku 
60. výročí jeho panování. Pro 
svou velikost a  váhu byl rozbit 
přímo ve  věži. Přetaveny byly 
také zvony sv. Cyrila a  Metoděje 

POMNÍK ve starých Výškovicích, který byl odhalen po 1. světové válce 
roku 1926 v centru obce.  FOTO / ARCHIV STANISLAVA MAZURKA

JL_10_2018.indd   18 29.10.2018   7:57:49



19 www.ovajih.cz

HISTORIE

(557 kg), sv. Vincence a  Františ-
ka Xaverského (227 kg) a  40 kg 
těžký zvon nad hlavním oltářem. 
Zabaven byl také nejstarší český 
zvon, který visel ve  věži zábřež-
ského kostela. Z rekvizice jej však 
vyjmul zábřežský farář František 
Lepařík, který v  něm spatřoval 
historickou památku. Zvon Jiří 
z  roku 1643 takové štěstí neměl. 
Výškovický zvon Jaroslav z  roku 
1898 byl snesen z  věže kaple 
25. září 1916 třemi vojíny a  jed-
ním důstojníkem. Druhý zvon 
zde setrval do 30. listopadu 1917, 
kdy byl rovněž zabaven.

Epidemická nemocnice
v Zábřehu n. O. 

V  Zábřehu nad Odrou byla již 
roku 1912 zřízena epidemická 
nemocnice společným úsilím 
obce a  sousedního města Vít-
kovice. Během 1. světové války 
poskytovala ošetření raněným 
vojákům, kteří sem byli sváženi 
z  východní fronty. Raněn ve  vál-
ce, úplavice, tetanus, skvrnitý 
tyfus, břišní tyfus, infekce – tyto 
příčiny úmrtí vojáků čteme v ma-
trikách zemřelých nejčastěji. 

Na  zábřežském hřbitově bylo 
během války pochováno 378 vo-
jáků. Na  počátku 30. let byla je-
jich těla exhumována a  uložena 
do  hromadného hrobu na  hřbi-
tově ve  Vítkovicích, který se zde 
nachází dodnes.

Polanecká spojka jako důsledek 
1. světové války

První zmínka o  dráze Kunči-
ce – Polanka na  Odrou vedoucí 
přes Vítkovice a  Zábřeh pochá-
zí již z  roku 1909. Když vypukla 
1. světová válka, bylo jasné, že 
dráha najde své opodstatnění. 
Počátkem roku 1916 zadalo c. k. 
ředitelství Severní dráhy ve Vídni 
stavbu normálně rozchodné míst-
ní dráhy Polanka – Velké Kunčice 
podnikateli A. Lennovi. Stavba se 
budovala s ohledem na její vojen-
ský význam – počítalo se s urych-
lením přepravy válečných přísunů 

na  haličskou frontu. Měla také 
sloužit k odvozu uhlí ze sušských 
dolů směrem na Vídeň. 

Jak 1. světová válka postupova-
la, byli na  frontu odváděni další 
a  další dělníci i  zajatci. Na  jaře 
roku 1917 se ruští zajatci srotili 
a ani pod výhrůžkou použití zbra-
ní se nedali přimět k  práci. V  té 
době padl v Rusku carský systém 
a  Rusové se chtěli po  brestlitev-
ském míru vrátit do  vlasti. Dne 
12. května 1918 opustili stavbu 
poslední ruští vojáci. Na  výstav-
bě trati dále pracovali italští za-
jatci. Italští minéři dali četným 
mostům úhledný kabát z  čistě 
opracovaného žulového zdiva 
(jeden z původních mostů může-
me nalézt vedle současného mos-
tu na  Výškovické ulici). Původní 
plány předpokládaly s  realizací 
trati ve čtyřech měsících. Stavěla 
se ale čtyři roky a nakonec nebyla 
uvedena do provozu.

Zajatecký tábor
Zajatci byli v  Zábřehu inter-

nováni v  dřevěných barácích, 
které se nacházely u  výškovické 
silnice, v  místě zvaném Korýt-
ko. Na  stavbě jinak pracovalo až 
1200 dělníků, neboť tehdejší tech-
nika zemních prací byla neval-
né úrovně. Dr.  Drlík vzpomínal 
v  60. letech 20. století na  to, jak 
jako dítě nosil ruským zajatcům 
k  plotu tábora medvědí česnek 
z Polaneckého lesa, Italům škeble 
z tůní a hlemýždě z lesa. V pamě-
tech uvádí také časté epidemie 
v  táboře, podvýživu dělníků či 
zastřelení zajatců na útěku z tábo-
ra. I  samotná stavba si vyžádala 
lidské životy. Víme, že na zábřež-
ském hřbitově byl pohřben ruský 
zajatec, který byl při stavbě zasy-
pán korečkovým bagrem.

Legionáři
Mladí muži bojující za  ra-

kousko-uherskou monarchii se 
na nepřátelském území dostávali 
– mnohdy dobrovolně – do zajetí. 
Zajatí vojáci byli postupně zís-

káváni pro myšlenku vytvoření 
československé armády. Dobro-
volnické jednotky vznikaly zejmé-
na ve Francii, Itálii a Rusku. Díky 
těmto legiím a  úsilí českoslo-
venské politické emigrace v  čele 
s T. G. Masarykem dostávala idea 
vzniku samostatného Českoslo-
venska v roce 1917 pevné obrysy. 
Do  legií vstoupilo 88 701 vojáků, 
z nichž se 5405 do nové vysněné 
vlasti nevrátilo. V roce 1921 byla 
založena Československá obec 
legionářská, která sdružovala 
legionáře všech bojišť. Hlavním 
orgánem obce se stalo ústředí, 
pod něhož spadaly župy a pod ně 
místní jednoty. 

Více než padesát obyvatel Zá-
břehu, převážně zde narozených 
mužů, vstoupilo v  období 1. svě-
tové války do  zahraničních legií. 
V  červnu 1921 došlo v  Zábřehu 
k ustavení místní jednoty Česko-
slovenské obce legionářské, kde 
se seskupilo 54 legionářů z první 
světové války. Až do  roku 1939 
a  ještě v  letech 1947–1949 stál 
v  jejím čele František Novák, 
úředník státních drah. 

Z  dochovaných archiválií ne-
můžeme přesně stanovit, v  čem 
spočívala práce zábřežské jed-
noty. Kusá zpráva z  roku 1926 
nám sděluje: „Ač jednota zá-
břežská není počtem silná, přece 
po dobu své působnosti vykonala 
velký kus práce, jest stále čilá 
a  na  svém místě.“ Zasloužila se 

také o  výstavbu zdejšího Husova 
sboru v  letech 1932–1933. Mezi 
významné události legionářské 
jednoty patřila např. v  roce 1937 
oslava 20 let od bitvy u Zborova. 

Celkem 26 obyvatel Hrabůvky, 
většinou rodáků, bylo v 1. světové 
válce zapojeno do ruských a ital-
ských legií. Legionáři v Hrabůvce 
založili svou místní jednotu ofi-
ciálně 25. ledna 1922. Jednota ne-
byla příliš silná, její slabost byla 
dána jistě nízkým počtem členů, 
který se pohyboval okolo dvaceti 
osob (v roce 1933 dokonce jen tři-
náct), což v  podstatě odporovalo 
základním předpokladům pro 
existenci jednoty. 

Z  Výškovic se zapojili do  rus-
kých a  italských legií Theodor 
Krušina, Josef Palička a Emil Sta-
něk, kteří se v obci také narodili.

Konec války a její pomníky
A kolik obyvatel z území dneš-

ního městského obvodu Ost-
rava-Jih ve  válce padlo? Přesné 
počty nejsou známy. Padlé ob-
čany připomínají dnes dva po-
mníky – jeden pískovcový se 
nachází ve  starých Výškovicích 
v  blízkosti kaple. Torzo jiného 
pomínku nalezneme v  Hrabův-
ce v  hale u  sokolského hřiště. 
V  chodbě je umístěna deska se 
sedmi jmény padlých členů So-
kola, která byla původně součás-
tí pomníku odhaleného v  roce 
1928. Honosná nástěnná bronzo-
vá deska podplukovníka ruských 
legií MUDr.  Ludvíka Klegy byla 
ztracena. Zábřežští občané svůj 
pomník nemají, patrně byl během 
minulého století zničen. 

První světová války byla ofi -
ciálně ukončena před sto lety. 
Ráno 11. listopadu 1918 v  5.05 
hodin byl podepsán dokument, 
který stanovil, že od  11 hodin 
téhož dne zavládne na  frontách 
příměří. K  podpisu mírové-
ho příměří mezi státy Dohody 
(Francie, Rusko, Velká Británie) 
a Německem došlo v železničním 
vagonu u  francouzského města 
Compiegne. Dnes je 11. listopad 
Dnem válečných veteránů, který 
si naše země připomíná od  roku 
2001. Petr Přendík

EPIDEMICKÁ NEMOCNICE v Zábřehu nad Odrou u dnešní Syllabovy ulice byla vybudována v roce 1912 a během 
1. světové války sloužila jako lazaret pro raněné vojáky.  FOTO / ARCHIV STANISLAVA MAZURKA

Hrabůvka v proměnách století
Ve  čtvrtek 8. listopadu proběhne od  18 hodin v  hrabůveckém 

kostele Panny Marie, královny posvátného růžence přednáška kro-
nikáře obvodu  Petra Přendíka, která v  desíti oddílech představí 
Hrabůvku v uplynulých sto letech. „Deset kapitol přiblíží poslucha-
čům jednotlivá desetiletí uplynulých sta let. Účastníci přednášky 
se dozví, jak se Hrabůvka vyvíjela správně, populačně a  zejména 
stavebně, zhlédnou, jak se (razantně) proměnila jednotlivá místa, 
kolem nichž denně chodíme,“ láká zájemce Petr Přendík. Kromě 
množství historických snímků bude pořad doprovázen varhanní 
hudbou v podání ředitele místeckého kůru Jana Strakoše. Vstup je 
volný, místa není potřeba si rezervovat.  (pp)
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Krátce

Výzva pro absolventy
Pokud jste chodili do  Zá-

kladní školy Mitušova, zpozor-
něte. Chystá se sraz spolužáků 
po 50 letech a hledají se spolu-
žáci ze tříd 7. A, 8. B a 9. A z let 
1966–1969. Pokud se chce-
te sejít, zašlete svůj kontakt 
na adresu: zakladniskolamitu-
sova@seznam.cz.  (red)

Spolu to zvládneme
Centrum pomoci onko-

logickým pacientům, z. s., 
pomáhá lidem a  rodinám, 
do  jejichž života zasáhlo váž-
né onemocnění. Centrum, 
které sídlí na Kostelní ulici 22 
v  centru Ostravy, pořádá te-
matické přednášky, organizu-
je speciální cvičení, zajišťuje 
podporu a  podává informace, 
jak se s  nemocí vyrovnat. In-
formace o  činnosti spolku 
najdete na  www.ovahelp.cz, 
tel. čísle 736  472  265 nebo 
e-mailu info@ovahelp.cz nebo 
ovahelp@ovahelp.cz.  (red)

Rodičovské skupiny
Nezisková organizace Spo-

lu pro rodinu, z.s., zaměřující 
se na  poskytování sociálních 
služeb pro rodiny s dětmi a so-
ciálně-právní ochranu dětí, 
nabízí rodičům (párům i  jed-
notlivcům) bezplatnou účast 
na „Rodičovských skupinách“ 
určených pro rodiče v  part-
nerském konfl iktu. Jedná se 
o  cyklus seminářů s  temati-
kou rodičovské odpovědnos-
ti, rodičovství, partnerských 
vztahů, emocí, výchovných 
přístupů k  dětem. Cyklus za-
hrnuje 5 seminářů v  rozsahu 
3 hodin v  odpoledních hodi-
nách. Součástí je nabídka hlí-
dání dětí v  průběhu semináře 
i  úhrada MHD v  rámci Ost-
ravy. Bližší informace na  tel. 
737 208 548 (koordinátor sku-
pin p. Nováková).  (red)

Diamantové manžele spojil tanec
 �Život v Ostravě-Jihu 

manželským dvojicím svědčí. 

Manželé Jan a Libuše Nevlu-

dovi jsou už spolu neuvěřitel-

ných 60 let.

Pan Jan se narodil v roce 1936 
ve  Fryčovicích, vyučil se monté-
rem ocelových konstrukcí a  na-
stoupil do Vítkovic jako zámečník 
závodu 2, kde působil až do  dů-
chodového věku. V mládí aktivně 
hrával kopanou a  házenou a  do-
dnes sleduje sportovní přenosy 
v televizi.

Paní Libuše se narodila v  roce 
1937 ve Fryčovicích, kde se na zá-
bavě poprvé setkala s  panem Ja-
nem. Pracovala jako prodavačka 
obuvi až do odchodu do důchodu. 
K  jejím zájmům patří zahrád-
ka, pěstování pokojových květin 
a  ráda vaří. Své „ANO“ si řekli 
dne 27. září 1958 v kostele i na úřa-
dě ve  Fryčovicích. Téhož roku se 
rodina rozrostla o  syna Dalibora 
a za 2,5 roku přišel na svět druhý 
syn Jiří. Manželé dostali byt v Os-
travě-Zábřehu, kde bydlí dodnes. 
Manželům Nevludovým dělají 
radost tři vnuci: Michal, Rostislav 
a  Martin. Šedesát let společné-

ho života přineslo nejen mnoho 
šťastných chvil, ale také je spojo-
vala vzájemná tolerance a  hlavně 
si uchovali trvalé lidské hodnoty, 
které pomohly přenést jejich man-
želství až do  dnešního slavnost-
ního dne. Vždy si uměli navzájem 
uchovat velmi krásný vztah, plný 
úcty, respektu a pochopení. 

Manželství Nevludových je 
i  po  60 letech důkazem, že tam, 
kde se dva lidé vydávají na  spo-
lečnou cestu životem opravdu 
z lásky, kde si vzájemně pomáha-
jí, váží si a ctí jeden druhého, do-
káže takové manželství vytvořit 
harmonické rodinné prostředí. 
 (šz)

Na Dubině bude Den otevřených dveří
Charita sv. Alexandra sídlící 

v  prostorách malého zdravotní-
ho střediska na  ulici Fr. Forma-
na 13, Ostrava–Dubina srdečně 
zve na den otevřených dveří, kte-
rý se uskuteční ve  středu 21. lis-
topadu od 9 do 16 hodin. Při této 
příležitosti sociální pracovnice 
zájemce blíže seznámí s  činnos-
tí služby Poradny sv. Alexandra 
a  Targetu – podporovaného za-
městnávání. Poradna sv. Ale-
xandra nabízí odborné sociální 

a  právní poradenství. Obrátit se 
sem může každý, kdo se ocitl v ne-
příznivé životní situaci. Poradnu 
nejčastěji kontaktují lidé, kterým 
hrozí ztráta bydlení či příjmů, 
mají problémy s  dluhy, potřebují 
si vyřídit příspěvek na péči, a lidé, 
kteří potřebují pomoci s  vyplně-
ním úředních dokumentů. 

Služba podporované zaměstná-
vání – Target poskytuje podporu 
lidem se zdravotním postižením, 
kteří chtějí získat a udržet si vhod-

né zaměstnání na otevřeném trhu 
práce. Zájemcům je poskytovaná 
individuální podpora v celém pro-
cesu hledání si práce, od vyhledá-
vání pracovních míst až po nástup 
do zaměstnání. 

Návštěvníci budou mít mož-
nost si prohlédnout prostory 
organizace a  také si zakoupit 
drobné výrobky z chráněných dí-
len  Charity sv. Alexandra. Srdeč-
ně se těšíme na vaši návštěvu. 

Charita Ostrava

Manželé Židkovi oslavili zlatou svatbu
 �Další zlatá svatba se konala v našem městském obvodu. 

Tentokrát si svým ano stvrdili po 50 letech svůj svazek 

manželský Daniela a Jaroslav Židkovi.

Paní Daniela se narodila v roce 
1951 v  Dobré. Vyučila se proda-
vačkou, pracovala až do důchodu 
jako prodavačka textilu. K  jejím 
zálibám patří práce na  zahrádce 
a  luštění křížovek. Vzorně pe-
čuje o  svou 93letou maminku. 
V roce 1967 se seznámila na pou-
ti v  Dobré s  panem Jaroslavem 
a  27. července 1968 vstoupili 
do svazku manželského.

Pan Jaroslav se narodil v  roce 
1949 ve  Frýdku. Pracoval u  Vít-
kovických staveb jako svářeč až 
do  důchodového věku. Stará se 
o chov drůbeže, rád sbírá houby. 
Velkou energii manželům dodá-
vají vnoučata Johanka, Amálka 
a Lukášek.

Manželé Židkovi se k sobě cho-
vají s respektem a jsou si oporou 
ve chvílích, kdy je to zapotřebí.

Redakce Jižních listů se při-
pojuje s  přáním, aby se manželé 
Židkovi těšili dobrému zdraví 
a  ve  spokojenosti spolu šťastně 
žili dlouhá léta.  (šz)

Hledají se sestry 
pro hospic

Charita Ostrava nabízí pra-
covní místa na plné i zkrácené 
úvazky pro zdravotní sestry 
v lůžkovém Hospici sv. Lukáše 
a  Mobilním hospici sv. Kryš-
tofa. Předpokládaný termín 
nástupu: ihned nebo dle do-
hody. Podrobnější informace 
na webu: http://ostrava.chari-
ta.cz. (red)
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V našem městském obvodu jsou desítky seniorů, kteří v tomto období 
přijímají gratulace k dožitým osmdesáti a více letům. S radostí se při-
pojujeme a všem jubilantům přejeme zdraví a dny prožité v pohodě.

V říjnu oslavili významné výročí:

Anna Strakošová 97 let

Libuše Dušíková 95 let

Jarmila Kleiberová 94 let

Pavel Tunák 93 let

Hedvika Longová 93 let

Štěpánka Ranošová 92 let

Alice Valigůrová 92 let

Karel Vavřík 92 let

Emilie Machová 91 let

Rudolf Viščor 91 let

Bronislava Podroužková 90 let

Věra Pokorná 90 let

Zdeněk Válek 90 let

Ludmila Švrlanská 90 let

Chrudoš Valoušek 90 let

Eliška Pavlíčková 85 let

Marie Michňáková 85 let

Božena Morkesová 85 let

Vlasta Plšková 85 let

Marie Poláková 85 let

Eva Šindlová 80 let

Helena Gajdošová 80 let

Teodora Chocová 80 let

Terezia Janečková 80 let

Marie Kozlová 80 let

Jindřich Londýn 80 let

Eva Římanová 80 let

Mária Mašurková 80 let

Aloisie Pánková 80 let

Hana Pařízková 80 let

Antonín Grossmann 80 let

Julius Csicsó 80 let

František Slovák 80 let

Helena Slamečková 80 let

Růžena Pařízková 80 let

Imrich Šarák 80 let

Jiřina Janoušková 80 let

Ivona Nitková 80 let

Milan Vantuch 80 let

Milým oslavencům přejeme pevné zdraví

PozvánkaKluby seniorů se potřetí setkaly
 � Třetí inspirativní setkání ostravských klubů seniorů proběhlo 17. října v Akordu. Sešli se tu 

zástupci různých seniorských klubů a vzájemně si odprezentovali, jakým se věnují zájmo-

vým činnostem. Ostravští senioři ukázali, jak zpívají, tancují, tvoří, zkrátka, dobře se baví. 

Na setkání vystoupila taneční 
skupina Beseda z  Ostravy-Po-
ruby, která mimo jiné předvedla 
country tanec a na závěr i tradiční 
řecký tanec. Dorazily i účastnice 
letošní Miss babča. Na setkání se 
recitovalo, a to i v  nářečí. Novo-
bělské babičky bavily publikum 
vtípky a různými průpovídkami 
a také tancem. Seniorský klub 
Paskov si připravil humorné 
vystoupení o červené řepě s  ori-
ginálními kostýmy. Senioři se 
mohli dále dozvědět o geocachin-
gu. Na závěr si senioři zazpívali 
se Zdenkem Novákem, který se 
doprovázel na kytaru, a díky tex-
tům promítaným na plátně mohl 
zpívat celý sál. 

Inspirativní setkání klubů se-
niorů vzniklo v  rámci projektu 
Aktivní senior, který fi nančně 

podpořilo statutární město Ost-
rava.  (tz)

FOTO / ARCHIV AKORDU

Jak na nemoci dětí?
 Zveme těhotné a  maminky 

s  dětmi do  4 let na  bezplat-
ný program, který se usku-
teční ve  středu 14. listopadu 
od 15.45 hodin v poradně Ces-
ta těhotenstvím (Českobratr-
ská 13). Dětská sestra vysvětlí, 
jak předcházet onemocněním 
v podzimním a zimním období 
a  jak postupovat, když nemoc 
propukne. V případě zájmu se 
přihlaste předem (e-mail: po-
radna@dlanzivotu.cz, mobil: 
605  32  92  32). Více na www.
dlanzivotu.cz.  (ik)

Podzim v Domovince
První podzimní den jsme v  naší 

Domovince pro seniory – Diakonie 
ČCE – střediska v  Ostravě přivítali 
zahradničením. Do  nově zakoupe-
ných mobilních zahrádek naši uživa-
telé sázeli trvalky. Jak se říká, práce 
jim šla od ruky. Jedna uživatelka na-
bírala štěrk, další klientky sypaly hlí-
nu a naše nejzkušenější „zahradnice“ 
vysazovaly trvalky. Také nemohu 
opomenout psychickou oporu těch, 
kteří aktivitě přihlíželi. Spolupráce to 
byla krásná a všichni si to užili.

Ve středu 3. 10. naši Domovinku 
opět navštívily děti z  komunitní-
ho, vzdělávacího centra Makovice 
a  svou přítomností zpříjemnily 
uživatelům „jejich“ Den seniorů. 
Děti a  senioři plnili zadané úkoly, 
hráli deskové hry, zpívali, povídali 
si a  užívali společných chvil. Naši 
uživatelé pak ještě dlouho rozjíma-
li nad společně stráveným časem.

Jitka Rýznarová 

FOTO / ARCHIV DIAKONIE

Ostrava má koncepci rodinné politiky
Ostrava chce být městem přá-

telským rodině, odkud lidé ne-
odcházejí, rádi se do něj vracejí 
a přicházejí sem žít svůj život. 
S  touto vizí postupně vznika-
la koncepce rodinné politiky 
města Ostravy, kterou na svém 
zářijovém jednání schválilo za-
stupitelstvo. Začíná tak proces 
naplňování navržených prorodin-

ných opatření a cílů směřujících 
k podpoře ostravských rodin. 

Koncepce rodinné politiky statu-
tárního města Ostravy na období 
2019–2022 byla vytvořena v rámci 
projektu Prevence ohrožení rodiny 
ve městě Ostrava, spolufi nanco-
vaného prostředky z  Evropského 
sociálního fondu. Má 6 priorit - ko-
munikace s rodinami, komunitní 

život, prevenci ohrožení rodiny, 
podpora mezigeneračních vazeb, 
svobodná volba rodiny a vytváření 
zdrojů pro podporu života rodin. 
První fáze její realizace se zaměří na 
vytváření podmínek pro podporu 
života rodin v oblasti komunitního 
života, volnočasových aktivit, me-
zigeneračního soužití či slaďování 
rodinného a pracovního života.  (lp)
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Kulturní dům K-TRIO  

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

Společenské akce 
1. 11. - 17.00
OD MANDALY K AUTOMATICKÉ 
KRESBĚ
Zahájení 5 dvouhodinových kreativních 
seminářů. Mandala pomáhá sladit 
náš vnitřní i vnější svět, poznávat 
sebe a relaxovat. Automatická kres-
ba podporuje harmonizaci a relaxaci. 
Relaxační kreslení nastartuje tvořivost, 

má uzdravující schopnosti. Intuitivní 
kreslení pomáhá při zvládání stresu, 
deprese a zmírnění pocitu strachu, 
posiluje paměť. Nutná rezervace. 
Cena  800 Kč, předprodej KD K-TRIO.

3. 11.
DEN PRO TEBE
Mimořádná sobotní nabídka pohybo-
vých a relaxačních aktivit
9.00 Superkalanetika, 10.30 Jóga, 
12.30 Relaxace pohybem, 14.00 Port 
De Bras, 14.00 Hatha a Rádža jóga, 
15.30 SM systém - prevence bolesti 
zad, 17.00 Fit dance, 18.00 Pilates 
s Bosu. Vstupné 60 Kč / jedno cviče-
ní, předprodej KD K-TRIO.

3. 11. - 15.00
LÉČIVÁ SÍLA KRYSTALŮ A JEJICH 
PRAKTICKÉ VYUŽITÍ
Využití a práci s šungitem, krystaly 
a minerály předvede Mgr. Zuzana 
Kaiser. Vstupné  60 Kč, předprodej 
KD K-TRIO.

4., 11., 18., 25. 11 -  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 

7. 11. - 16.00
BROUČKIÁDA 
Pěší zóna u K-TRIA, Zábavný pořad 
pro děti a rodiče s Hopsalínem, sou-
těže, příprava broučků na zimní spá-
nek, tvůrčí dílna, průvod světýlek.
Vstup zdarma.

7. 11. - 17.30
O ŽIVOTĚ, LÁSCE A VZTAZÍCH 
I ZDRAVÍ
Jak žít a šťastný i zdravý být. Jak se 
postavit k chování jiných. O zvládání 
těžkostí partnerských vztahů, před-
náší Ing. Miroslav Hrabica - autor 
knih o zdraví a lidském hledání, který 
dobrým slovem, radami i laskavýma 
rukama pomáhá nemocným ke zdraví 
a lepšímu životu. Prodej knih. Vstup-
né  80 Kč, předprodej KD K-TRIO.

10. 11. - 9.00 - 14.00
HARMONIZACE ČAKER POMOCÍ 
SVÍCÍ A KRYSTALŮ

Seminář. Práce s čakrami – ener-
getickými centry v našem těle, proč 
jsou důležité a jejich funkce. Jak 
zjistit bloky uvnitř, diagnostika čaker. 
Vyladění energetického toku pomocí 
tělových a čakrových svící, očista 
těla i duše, úleva od bolesti, odstra-
nění stresu. Součástí semináře jsou 
skripta a certifi kát. Nutná rezervace.
Cena  750 Kč, předprodej KD K-TRIO.

25. 11. - 10.00
PEKELNÁ POHÁDKA
Veselá pohádka pro nejmenší 
o neposlušných čertech. Hrají herci 
Divadýlka Mrak. Vstupné 50 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, kino LUNA.

28. 11. - 19.00
PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA
Koncert - akademik Tomáš Haleš 
kdysi řekl: „Pavel Dobeš nepoužívá 
prostředků poezie k tomu, aby se 
mohl vyjádřit. Pavel Dobeš se vyjádří 
a poezie vznikne.“ Vznikla tak poezie 
továrních hal, vrzání soustruhů, lítání 
špon, skřípotu brzd taxíků a tram-
vají. Poezie, která obyčejnými slovy 

Listopad v Kulturním zařízení Ostrava-Jih 
 �O halloweenské noci z 31. října na 1. listopad se údajně 

otevírají brány do podsvětí. 

Na  tento tajemný svátek jsme 
pro vás v  kině Luna připravi-
li snímek Halloween ze slavné 
hororové série, která píše svou 
poslední kapitolu. Jmenuje se 
Michael Myers, nosí bílou masku 
a  v  ruce nůž. Ovšem pokud ho 
potkáte na  Halloween v  bezpečí 
hlediště kina Luna, nemůže se 
vám nic stát. 

Výtvarné umění v kině
Můžeme prozradit, že naše 

podzimní nabídka je nabi-
ta spoustou lákavých premiér 
na  poli umění a  hudby. Jak již 
víte, v  říjnu jsme odstartovali 
zcela novou sérii Umění v  kině 
a věříme, že vás i další umělci rov-
něž osloví. Vincenta van Gogha 
dnes považujeme za  univerzálně 
milovaného umělce, ale nebylo 
tomu tak vždycky. Italský snímek 
Van Gogh – o  obilných polích 
a  oblačném nebi prostřednic-
tvím osobní korespondence vrací 
nizozemského umělce na  místa 
jeho života a tvorby. 

Jediné, co je pozoruhodnější 
než jejich muzika, je jeho pří-
běh. Bohemian Rhapsody, fi lm, 
který uvedeme v  kině Luna, po-
pisuje hudební dráhu i  nekon-
trolovatelnou životní spirálu 
Freddieho Mercuryho od založe-
ní skupiny Queen až po památný 
koncert Live Aid v roce 1985. 

Pozvánka do Metropolitní opery
A nyní přijměte pozvání do lis-

topadové Metropolitní opery 

New York. Kino Luna uvede 
ve  zpožděném přímém přenosu 
obnovené uvedení opery G. Pu-
cciniho: Děvče ze Západu  (La 
fanciulla del West). Sopranist-
ka Eva-Maria Westbroek bude 
zpívat odvážnou pistolnici v  ro-
mantickém příběhu z  Divokého 
západu. Psanec Dick Johnson, 
který si získá její srdce, nebude 
nikdo  jiný než hvězdný tenorista 
Jonas Kaufmann a  Jacka Rance, 
šerifa, který nenechá nic náhodě, 
ztvární barytonista Željko Lučić. 

Další hudební lahůdkou bude 
premiéra v  Metropolitní opeře 
poprvé v HD opery Marnie skla-
datele Nico Muhlyho. Vznikla 
jako adaptace románu Winstona 
Grahama, který zároveň inspiro-
val stejnojmenný fi lmový thriller 
Alfreda Hitchocka. Titulní roli 
ztvární mezzosopranistka Isabel 
Leonard, jejího vyděračského 
manžela Marka Rutlanda baryto-
nista Christopher Maltman, jeho 
bratra Terryho kontratenorista 
Iestyn Davies, paní Rutlandovou 
sopranistka Janis Kelly a Marnii-
nu matku uznávaná mezzosopra-
nistka Denice Graves. Orchestr 
bude ve  svém metropolitním de-
butu řídit Robert Spano. 

Filmy pro děti i dospělé
Listopadové kino Luna nabíd-

ne blockbuster Grinch, který 
stejně jako spousta dalších by-
tostí nenávidí Vánoce. Zatímco 
většina z  nás rezignuje a  svátky 
klidu a míru tiše protrpí, on se je 

rozhodne v  animované komedii 
zničit. 

Černá komedie Mladí zabijáci 
je příběhem jednoho města, které 
se zbláznilo, když jeho obyvate-
lům začaly na veřejnost unikat je-
jich největší tajemství. Oscarový 
režisér Steve McQueen a  Gillian 
Flynn představují intenzivní, 
soudobý thriller Vdovy. Jsou pří-
během čtyř žen, které nemají nic 
společného, jen s  výjimkou dlu-
hů, které jim zbyly z  trestné čin-
nosti jejich mrtvých manželů.

Fanoušci fantasy a  světa ča-
roděje Harryho Pottera se těší 
na 15. listopad, kdy bude mít pre-
miéru snímek Fantastická zvířa-
ta: Grindelwaldovy zločiny.

Francouzské delikatesy 
a „osmičky“

Parlez-vous français? Také pro 
vás máme dobrou zprávu. V rám-
ci doprovodného programu Fran-

couzského podzimu v  Ostravě 
kino Luna nabídne každou středu 
francouzské delikatesy, fi lmové 
novinky v původním znění s čes-
kými titulky. Těšíme se na  vás 
každou mercredi français v kině.

Dalším snímkem z  kolekce 
„Filmové osmičky“ připomínající 
významné události pro historii 
československého státu, jejichž 
výročí připadají na  rok 2018, 
je obnovená premiéra digitálně 
restaurovaného fi lmu Zborov. 
Drama v  režii J. A. Holmana 
a J. Slavíčka z roku 1938 uvedeme 
v  kině Luna v  celostátní premi-
éře dne 8. listopadu 2018. Ani-
mované Zimní radovánky Pata 
a  Mata se blíží a  s  nimi i  zima, 
na kterou je třeba se náležitě při-
pravit. Pro naše dva kutily není 
žádná komplikace překážkou 
a  žádná výzva dostatečně velká. 
Přesvědčte se sami. Těšíme se 
opět na vás!  Vaše „KZOJ“

KINO LUNA v říjnu odstartovalo novou sérii, v níž představuje výtvarné 
umělce. V listopadu je na řadě Vincent van Gogh.  REPRO / JIŽNÍ LISTY 
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na obyčejných lidech s obyčejnými 
starostmi, vystaví vertikálu a vybídne 
posluchače, aby po ní stoupal tak 
vysoko, kam se sám rozhodne. 
Vstupné 180 Kč, předprodej KD 
K-TRIO, OIS. 

Komorní klub

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

8. 11. - 18.00 
SV(J)ET KOLEM II.
Cestopisná přednáška s projekcí. 
Nejdřív byla jen čára na mapě. 
Žádný propracovaný plán, jen směr 
a chuť vidět svět. Za 3 roky jsme ji 
proměnili v desítky tisíc kilometrů, 
neuvěřitelná dobrodružství a mnohá 
setkání s lidskými osudy. Snadno 
jsme přivykli kočovnému životu 
a stali se závislými na nedotknutelné 
volnosti a lehkosti bytí, které přináší 
kolo s pěti brašnami. Jih proti Severu 
aneb Jak jsme vmímali přechod 
z Latinské Ameriky, kterou jsme si 
za rok a půl zamilovali, do moderního 
světa. Michal a Zuza Klímkovi. Vstup-
né 60 Kč, předprodej KD K-TRIO, 
v den akce na místě od 17.30.

10. 11. -  17.00
BENE NOTA
V rámci cyklu komorních koncertů 
zpěv Hana Koklesová, G. Gerswhin, 
F. Lehár, J. Strauss, G. Verdi, 
W. A. Mozart aj. Vstupné 140 Kč, 
předprodej KD K-TRIO, OIS a v den 
akce na místě od 16.30 hodin.

Výstavy 
MALUJEME PRO RADOST
Výstava obrazů – trio výtvarnic z ate-
liéru Mlejn v Ostravě-Přívoze - Miro-
slava Pastušková, Zlata Palečková, 
Eva Komarová – Galerie K-TRIO. 

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

Kino LUNA

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

1. - 3. 11. - 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. 
1. 11. - 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.

1. 11. - 20.00 
HALLOWEEN (Halloween, USA 2018)
Horor / krimi, české titulky, 
109 minut, od 15 let. Vstupné 120 Kč.

2.–3. 11. - 17.30 
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian 
Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české 
titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné 
130 Kč.

2.–3. 11. - 20.00 
PREDÁTOR: EVOLUCE (The Predator, 
USA 2018)
Akční / dobrodružný / sci-fi , horor, 
české titulky, přístupný. Vstupné 
110 Kč.

4. 11. - 16.00 Metropolitní opera 
New York 
Giacomo Puccini: DĚVČE ZE ZÁPA-
DU (La fanciulla  del West) – obnove-
né uvedení opery.
Dirigent: Marco Armiliato. Režie: 
Giancarlo Del Monaco. Scénografi e 
a kostýmy: Michael Scott. Světelný 
design: Gil Wechsler. Obsazení: 
Minnie (Eva-Maria Westbroek), 
Dick Johnson (Jonas Kaufmann), 
Nick (Carlo Bosi), Jack Rance (Želj-
ko Lučić), Sonora (Michael Todd 
Simpson), Ashby (Matthew Rose), 
Jake Wallas (Oren Gradus). Znění: 
Italsky s českými titulky. Předpo-
kládaná délka 3 hodiny a 42 minut 
(včetně dvou přestávek). Vstupné 
300 Kč, zvýhodněná cena v rámci 
abonmá činí 250 Kč.

5. 11. - 17.00 
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ (ČR 2018)
Komedie s hvězdným hereckým 
obsazením, režie R. Havlík, od 12 let, 
95 minut. Vstupné 60 Kč.

5.–7. 11. - 19.30 
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian 
Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české 
titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné 
130 Kč.

6. 11. - 17.00 
ZRODILA SE HVĚZDA (A Star Is 
Born, USA 2018)
Drama / romantický / hudební, české 
titulky, od 12 let, 136 minut. Vstupné 
110 Kč.

7. 11. - 15.30 
Mercredi français 
DILILI V PAŘÍŽI (Dilili á Paris, Fran-
cie 2018)
Animovaný / rodinný / mysteriózní, 
české titulky, přístupný, 95 minut. 
Vstupné 90 Kč.

7. 11. - 17.45 
Cinema Italiano 

VAN GOGH - o obilných polích 
a oblačném nebi (Itálie 2018) 
Výtvarné umění v kině. Režie Gio-
vanni Piscaglia, české titulky, pří-
stupný, 85 minut. 
Italský snímek prostřednictvím osob-
ní korespondence vrací univerzálně 
milovaného nizozemského umělce 
na místa jeho života a tvorby. Splétá 
s ním přitom nepříliš známý osud 
ženy, která jako jedna z prvních roz-
poznala jeho talent. Vstupné 150 Kč, 
zvýhodněné vstupné pro seniory 
a studenty 120 Kč.

8.–14. 11. - 15:30 
GRINCH (The Grinch, USA 2018)
Animovaný / rodinný, české znění, 
86 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

8. 11. - 17.30 
FILMOVÉ OSMIČKY – K VÝZNAM-
NÝM VÝROČÍM ROKU 2018

Mimořádná kolekce vybraných šesti 
celovečerních snímků zastupujících 
roky 1918, 1938, 1948 a 1968 připo-
mínající „osmičková“ výročí moder-
ních československých a českých 
dějin budou vstupovat do kina Luna 
v průběhu celého roku 2018.
ZBOROV (Československo 1938). 
Obnovená premiéra digitálně restau-
rovaného fi lmu. Drama, režie J. A. 
Holman, Jiří Slavíček, přístupný, 
109 minut. Vstupné 70 Kč.

8.–11. 11. - 20.00 
DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI (The Girl in 
the Spider´s Web, USA 2018)
Krimi / drama / thriller, české titulky, 
od 15 let. Vstupné 150 Kč. 

9.–11. 11. - 17.30 
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE (The 
Nutcracker and the Four Realms, 
USA 2018)
Dobrodružný / rodinný / fantasy, 
české znění, přístupný. Vstupné 
130 Kč, děti 110 Kč.

11. 11. - 10.00 
Z POHÁDKY DO POHÁDKY I. (ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší, 
62 minut. Vstupné 30 Kč.
Jak si Rákosníček nepomohl 
k nebeské Koruně a Jak přivedl 
nebeskému Pastýři zatoulanou 
hvězdu. Říkání o víle Amálce - Jak 
potkala beránka Kudrnu a J ak našla 
kámen mutáček. Jak Křemílek 
a Vochomůrka udělali obrovi píšťalku 
a Jak jedli kaši. Bob a Bobek v ZOO 
a hlídači v parku.  O loupežníku 
Rumcajsovi - Jak Cipísek chránil 
jelení studánku. 

12. 11. - 17.30
PRVNÍ ČLOVĚK (First Man, USA 
2018)
Drama / životopisný / historický, 
české titulky, 138 minut, od 12 let. 
Vstupné 60 Kč.

12. 11. - 20.00 
TVÁŘ (Twarz, Polsko 2018)
Drama / komedie, režie M. Szu-
mowska, ceny - Stříbrný medvěd, 
Berlinále 2018, české titulky, 
od 15 let, 91 minut. Vstupné 90 Kč.

13. 11. - 18.00 
ZRODILA SE HVĚZDA (A Star Is 
Born, USA 2018)
Drama / romantický / hudební, české 
titulky, od 12 let, 136 minut. Vstupné 
110 Kč.

14. 11. - 17.45 
Mercredi français 
SKOROSESTRY (Demi-soeurs, Fran-
cie 2018)
Komedie, české titulky, přístupný, 
93 minut. Vstupné 60 Kč.

14. 11. - 20.00 
SVĚDKOVÉ PUTINOVI (Svideteli 
Putina, Lotyšsko / Švýcarsko / Česko 
2018)
Dokumentární, české titulky, 
od 12 let, 102 minut. Vstupné 80 Kč.

15.–20. 11. (mimo 18. 11.) - 16.30 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-

DELWALDOVY ZLOČINY (Fantastic 
Beasts: The Crimes of Grindelwald, 
Velká Británie, USA 2018)
Dobrodružný / fantasy / rodinný, 
dabovaná verze, od 12 let, 
134 minut. Vstupné 130 Kč.

15.–20. 11. (mimo 18. 11.) - 19.30 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY (Fantastic 
Beasts: The Crimes of Grindelwald, 
Velká Británie, USA 2018)
Dobrodružný / fantasy / rodinný, 
české titulky, od 12 let, 134 minut. 
Vstupné 130 Kč.

18. 11. - 16.00 Metropolitní opera 
New York
MARNIE - Nico Muhly (hudba), 
Nicholas Wright (libreto), premiéra 
opery v MET, poprvé v HD
Dirigent: Robert Spano. Režie: 
Michael Mayer. Scénografi e a projek-
ce: Julian Crouch a 59Productions
Kostýmy: Arianne Phillips. Světelný 
design: Kevin Adams. Obsazení: Mar-
nie (Isabel Leonard), paní Rutlandová 
(Janis Kelly), Marniina matka (Deny-
ce Graves), Terry Rutland (Iestyn 
Davies), Mark Rutland (Christopher 
Maltman). Znění: Anglicky s českými 
titulky. Předpokládaná délka 3 hodiny 
a 17 minut (včetně jedné přestávky). 
Vstupné 300 Kč, zvýhodněná cena 
v rámci abonmá činí 250 Kč.

21. 11. - 10.00 
ZADÁNO PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
(bližší info kino.luna@kzoj.cz)

21. 11. - 17.30
Mercredi français 
NĚKDO TO RÁD ZAHALENÉ (Cher-
chez la femme! Francie 2017)
Komedie, české titulky, od 12 let, 
85 minut. Vstupné 90 Kč.

21. 11. - 19.30 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY (Fantastic 
Beasts: The Crimes of Grindelwald, 
Velká Británie, USA 2018)
Dobrodružný / fantasy / rodinný, 
dabovaná verze, od 12 let, 134 
minut. Vstupné 130 Kč.

22.–25. 11. (mimo 23. 11.) - 15.30 
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY 
(ČR 2018)
Animovaný zábavný fi lm pro celou 
rodinu. Režie Marek Beneš. Vstupné 
120 Kč, děti 100 Kč.

22.–25. 11. (mimo 23. 11.) - 20.00 
ÚTOK Z HLUBIN (Hunter Killer, USA 
2018)
Akční / thriller, české titulky, 
od 12 let, 121 minut. Vstupné 120 Kč.

23. 11. - 17.00  
SNOW FILM FEST 2018
Budete v úžasu, budete v napětí 
a bude vám zima! Již 8. ročník fi lmo-
vého festivalu putujícího po více než 
200 českých a slovenských měs-
tech. Na programu ty nejlepší fi lmy 
o zimních sportech z celého světa 
i z domácí produkce. Účast povinná. 
Předpokládaný konec ve 21.00 hodin. 
Jednotné vstupné 80 Kč.

24.–25. 11. - 17.30 
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRIN-
DELWALDOVY ZLOČINY (Fantastic 
Beasts: The Crimes of Grindelwald, 
Velká Británie, USA 2018)
Dobrodružný / fantasy / rodinný, 

JL_10_2018.indd   23 29.10.2018   7:57:54



24

KULTURNÍ SERVIS

dabovaná verze, od 12 let, 
134 minut. Vstupné 130 Kč.

25. 11. - 10.00
PEKELNÁ POHÁDKA 
Veselá pohádka pro nejmenší 
o neposlušných čertech. Hrají herci 
Divadýlka Mrak. Vstupné 50 Kč.

26. 11. - 15.30  
BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ 
NAVŽDY (Belle et Sébastien 3, le 
dernier chapitre, Francie 2017)
Rodinný / dobrodružný, české znění, 
přístupný, 91 minut. Vstupné 60 Kč.

26. 11. - 17.45 
SPOLU TO DÁME (Dieses 
bescheuerte Herz, Německo 2017)
Komedie / drama, české znění, 
od 12 let, 105 minut. Vstupné 60 Kč.

26.–28. 11. - 20.00 
MLADÍ ZABIJÁCI (Assassination 
Nation, USA 2018)
 Akční / thriller /komedie, české 
titulky, od 15 let, 108 minut. Vstupné 
120 Kč.

27.–30. 11. - 15.30 
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY (ČR 
2018)
Animovaný zábavný fi lm pro celou 
rodinu. Režie Marek Beneš. Vstupné 
120 Kč, děti 100 Kč.

27. 11. - 17.15 
TOMAN (ČR, SR 2018)
Drama / historický, režie Ondřej 
Trojan, 145 minut, od 12 let. Vstupné 
110 minut.

28. 11. v 17.45 
Mercredi français 
OHROŽENÉ DRUHY (Espéces mena-
cées, Francie 2017)
Drama, české titulky, od 15 let, 
108 minut. Vstupné 90 Kč.

29.–30. 11. - 17.45 
ROBIN HOOD (Robin Hood, USA 
2018)
Akční / dobrodružný, české titulky, 
přístupný, 117 minut. Vstupné 110 Kč.

29.–30. 11. - 20.00 
VDOVY (Widows, USA / Velká Britá-
nie 2018) 
Drama / krimi / thriller, české titulky, 
od 12 let, 128 minut. Vstupné 120 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

DIVADLO
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. Veberova brilantní hra je vol-
ným pokračováním jeho slavného 
Blbce k večeři. Hrají: Pavel Kikinčuk, 
Vlasta Žehrová, Martin Zahálka, Jan 
Čenský, Eva Čížkovská, Barbora 
Šťastná Petrová, Miloslav Mejzlík
Režie: Petr Kracik
Vstupné 400, 350, 300 a 200 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 zapome-
nout. Hrají: Michael Kluch a skupina 
Queenie, Jiří Korn, Rudolf Hrušínský 
ml., Roman Tomeš / Roman Říčař, 
Simona Postlerová / Tereza Neku-
dová, Přemysl Pálek / Lukáš Burian, 
Romana Goščíková / Charlotte 
Doubravová, Ondřej Černý / Daniel 
Ondráček. Režie: Karel Janák
HRAJEME 2 PŘEDSTAVENÍ: 15. 11. 
v rámci divadelního předplatného, 
16. 11. mimo předplatné.
Vstupné 690, 550, 500 a 400 Kč 

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, Fran-
tišek Váša, Jana Hanáková, Tereza 
Kučerová a další. Hrajeme 2 předsta-
vení - 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

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
1. 11. – 8.00 a 10.00 / Velký sál
10x 10 LET ČESKOSLOVENSKA
Program k 100. výročí vzniku Česko-
slovenska. Divadelní koláž o deseti 
obrazech, mapující důležité momenty 
z historie Československa - osob-
nosti té doby, slavné vynálezy Čechů, 
hudbu a písničky, sportovní úspěchy, 

módu aj. – na pozadí životních osudů 
jedné rodiny. Režie: Zdeněk Kačor 

Vstupné 20 Kč

STUD2NA neboli Studnice student-
ských nápadů
- projekt na podporu studentských 
uměleckých aktivit
10. 11. – 9.00
JAK NA DIVADLO - divadelní 
workshop
Hrajete divadlo? Chcete hrát divadlo? 
Chcete založit divadlo? Ale nevíte, 
jak na to? Přihlaste se na celodenní 
divadelní workshop pro začínající 
i pokročilé divadelníky. Do tajů 
divadla vás zasvětí zkušení lektoři 
v oblasti hereckého projevu, režie, 
jevištního pohybu a scény. Čeká 
vás společná práce ve skupinkách. 
Vhodné pro mladé lidi (skupinky 
i jednotlivce) od 12 do 30 let. Ome-
zený počet míst - nutné registrace 
na e-mail z.kacor@dk-akord.cz. 
Podrobnější informace na webu 
Akordu. Studenti zdarma, ostatní 
100 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 
Volšovečka, Vílu Andulku, Knížepá-
na s paní Kněžnou i hubatou Anku 
a Straku zlodějku. Příběh o tom, jak 
se slušný jičínský švec musí vydat 
do lesa, protože ho zlý starosta vyže-
ne z města, jak si v lese najde prázd-
nou loupežnickou jeskyni a s pomocí 
víly a vodníka se stane loupežníkem, 
protože v lese se nedá nic jiného 
dělat, a jak nakonec vytrestá nejen 
zlého starostu, ale i Knížete a paní 
Kněžnu. Vstupné 120 Kč

KONCERTY
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

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
22. 11. – 19.00
JAROSLAV SVĚCENÝ, Julie Svěce-
ná 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 narodil 
v roku 1979 v Praze. Ve svých 15 
letech se stal nejmladším poslucha-
čem Hudební fakulty AMU ve třídě 
Ivana Moravce. Uskutečnil několik 
celovečerních klavírních recitálů 
v různých evropských koncertních 
sálech. Vstupné 350 a 270 Kč. Ceno-
vě výhodné vstupenky a lepší místa 
k sezení získáte, pokud si zakoupíte 
celý cyklus HUDEBNÍ PŘEDPLATNÉ 
sezóna 2018/19.

PRO SENIORY
6. 11. – 15.00 / Klub Akord 
SENIOR KLUB 
Pravidelné setkání seniorů s progra-
mem a hudbou k tanci. Vstup zdarma

AKTIVNÍ SENIOR 
13. 11. – 15.00 / Klub Akord
Krásná v každém věku
Praktická přednáška lektorky Anny 
Kuhrové, která seniorkám ukáže, že 
lze být krásná bez ohledu na věk. 
Ukázky líčení, barevných doplňků 
(např. různé barevné šátky), tipy, jak 
pečovat o svou pleť, a další rady, 
které jistě ocení každá seniorka. 
Senioři zdarma, ostatní 50 Kč

20. 11. – 10.00 / Klub Akord 
Tvůrčí dílna – Vosková eukana-
stika  
V rámci projektu Aktivní senior pod 
vedením zkušené lektorky paní Věry 
Slívové se senioři seznámí s jedno-
duchou kreativní technikou s voskov-
kami a žehličkou. Každá účastnice 
(účastník) si odnese vlastní výtvor 
na památku. Počet míst omezen, je 
nutné se registrovat na recepci DK 
AKORD. Vstup zdarma 

27. 11. – 10.00 / Cvičební sál 413 
Senioři v pohybu 
Cvičení spojené s přednáškou 
o zdravém pohybu v podání tera-
peutky Aleny Smolíkové. Počet míst 
omezen, nutná registrace předem 
na recepci DK Akord. Vstup zdarma 

28. 11. – 15.00 / Střední škola 
prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava 
Poruba 
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
PRO SENIORY
Společenské posezení pro seniory 
s tancem a programem: zpěvák 
a imitátor Vladimír Hron, Ševčík - 
Moravský folklórní soubor a další.
Vstupné 80 Kč

OSTATNÍ AKCE
2. 11. – 18.00
VZDUŠNÉ SÍLY OSTRAVĚ
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ

3. 11. – 9.00
RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE
Zážitkový rozvojový program zahrnu-
je ještě osm volně na sebe navazu-
jících tréninků (možnost absolvovat 
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celý program nebo jen jednotlivé 
tréninky - každou první sobotu 
v měsíci). Získáme respektující 
a obohacující komunikační doved-
nosti jak vůči sobě, tak vůči druhým 
lidem. Lze hned používat v osobním 
i pracovním životě. Všemi tréninky 
vás bude provázet Libor Vilím – 
zkušený trenér, konzultant, kouč, 
pragmatik a inovátor. 2. trénink: Jak 
díky empatii a pozornosti mohu pro-
hlubovat všechny svoje vztahy? Jak 
vnímat jedinečnost okamžiku a roz-
širovat emaptii na sebe, partnera? 
Jak proměňovat své vztahy s lidmi 
tím, na co zaměřím svou vědomou 
pozornost? Jak svou zaměřenou 
pozorností realizovat svůj život? 
Čtyřhodinové tréninkové setkání má 
tři části: 9.00–10.00 zážitkové uve-
dení do komunikační dovednosti
10.20–11.40 procvičování dovednosti 
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)

7. 11. – 19.00
HANA MACHALOVÁ – Návod 
na chytré cestování
Přednáška Hany Machalové, která 7x 
obletěla svět a radí, jak ušetřit a ces-
tovat levně. Pod hlavičkou festivalu 
PODZIMNÍ OZVĚNY. Vstupné 150 Kč

11.–12. 11. / 10.00–17.00
SVATOMARTINSKÁ HUSA - Restau-
race Akord 

14. 11. – 18.00
INTIMNĚ ŽENÁM 1 
Beseda s Evou Nesrtovou na téma 
ženská cykličnost. 
Naše cykličnost je naší výjimečností 
a skrývá v sobě nesmírný potenciál. 
Poznat a pochopit své tělo, jak fun-
guje cyklicky, znamená žít šťastnější, 
zdravější, vědomější a harmoničtější 
život. Vstupné: v předprodeji 200 Kč, 
v den akce 250 Kč

18. 11. – 12.00 / Klub Akord 
PODZIMNÍ OZVĚNY
Cestovatelsko-hudební festival - spo-
jení profesionálních i amatérských 
cestovatelských přednášek, projekcí 
fi lmů a diašou společně s hudebními 
vystoupeními převážně folk&country 
kapel. Program:
Na kole krajinou Norska - JAN EVJÁK
Pacifi c Crest Trail - MILOSLAV DANÍ-
ČEK a PAVEL SABEDA
Stopem do Lisabonu- ADRIÁN PALO-
TÁŠ
Maroko - MILAN BELMONDO PLCH
Transsibiřská magistrála - IVAN RYŠKA
No kole do horským vesnic Ázerbájd-
žánu - RADOMÍR ČÍŽEK
Poodří, chráněná krajinná oblast - JIŘÍ 
HON
Náš „Ombre“ – na dvoch kolesách 
v Indii - MILAN HANO
Vlaky a pivo na severní Moravě - 
MILAN BELMONDO PLCH
Neznámá západní Afrika - TOMÁŠ 
PLÁNKA
Letošní 17. ročník Podzimních Ozvěn 
probíhá i mimo Akord ve dnech 
15.–19. 11. Program celého festivalu 
na www.ozvenyostrava.cz. Vstupné 
(do Akordu) 180 Kč

INTENZIVNÍ JAZYKOVÝ KURZ 
ŠPANĚLŠTINY

Týdenní kurz v rozsahu cca 3 hod. 
denně od pondělí do pátku v pod-
večerních hodinách. Lektorka: 
Bc. Petra Vronková, která již 8 let žije 
ve Španělsku.
1. termín: 12.–16. 11.
2. termín: 19.–23. 11.
Cena týdenního kurzu: 1900 Kč

PŘIPRAVUJEME
2. 12. – 13.00 / náměstí SNP
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
Vánoční jarmark od 13.00 hodin. 
Program: 
15.30 – CAMARATA 
16.00 - WIKI S MIMONI a jejich 
vánoční sen
16.30 - STROMOVNÍCI – soubor 
Nahodile
17.00 – akt rozsvícení vánočního 
stromu 
17:05 - losování lístečků za odevzda-
né dopisy Ježíškovi (bližší informace 
a pokyny na webu Akordu)
17.15 - CAMARATA 
Vstup zdarma
6. 12. – 19.00
Sean O´Casey – Jiří Krejčík:
PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY – 
Divadlo Palace
Divadelní aktovka Seana O´Caseyho 
„Bedtime Story“ ve slavné úpravě 
Jiřího Krejčíka. Komedie odehrávající 
se v pokoji jednoho pensionu, kam si 
nájemník přivede slečnu, čímž poruší 
upjaté předpisy domovního řádu. 
Hrají: Patrik Děrgel, Anna Fialová alt. 
Lenka Zahradnická, Lukáš Příkazký 
a další. Režie: Jaromír Dulava
Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč
8. 12. – 10.00 / Velký sál 
MIKULÁŠ aneb Lapálie s čertem 

11. 12. – 19.00 / Klub Akord 
OPILÁ PIAF 
Koncert zpěvačky a herečky Míny 
s klavírním doprovodem Martina 
Jaroška. Vstupné: předprodej 180 Kč, 
v den akce 230 Kč

12. 12. – 19.00
Dave Simpson:
THE NAKED TRUTH / ODHALENÁ 
PRAVDA – StageArtCz
The Naked Truth je příběhem pěti 
žen, které se setkávají ve vesnické 
tělocvičně - místním „kulturáku“ 
na kurzu pole dance. Ani jedna z nich 
netuší, co ji čeká, ale každá má 
svůj vlastní dobrý důvod naučit se 
tančit u tyče: zvýšit si sebevědomí, 
získat nebo udržet si muže, vdát se, 
shodit pár kilogramů anebo se vydat 
za vytouženou kariérou. Hrají: Gab-
riela Míčová, v alternacích pak Petra 
Špindlerová, Klára Apolenářová, 
Anna Stropnická, Natálie Tichánková 
a další. Režie: Petr Halberstadt
Vstupné 390, 350, 320 a 200 Kč

18. 12. – 19.00
FRAGILE
Vánočně laděný koncert jedinečné 
slovenské vokální skupiny.
Fragile tvoří populární osobnosti, 
známé z různých televizních seriálů, 
divadelních, muzikálových produkcí 
či TV show. Věnují se interpretaci 
známých světových pop-rockových 
hitů v působivých a velmi zajímavých 
originálních „a cappella“ aranžmá – 
bez hudebních nástrojů. 

31. 12. – 20.00
OLDIES SILVESTR 2018

Hudební vystoupení Jardy Filgase 
a jeho hitů ze skupiny Argema. 
Nebude chybět DJ Bárt, silvestrovská 
tombola a Práskání Rosti Petříka.
Vstupné 500 Kč

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
1.–16. 11. během půjčování
ČERNOBÍLÉ HLÁŠKY 
Soutěžní kviz pro dospělé čtenáře, 
zaměřený na hlášky z fi lmů pro 
pamětníky; v rámci projektu Sto let 
spolu.

10. 11. - 9.00–11.00
V BAREVNÉM KABÁTĚ 
Výtvarná dílna; oblékáme papírové 
stromy do barev podzimu.

12. 11. – 8. 12. během půjčování
ZA JEŽÍŠKEM DO VŠECH KOUTŮ 
SVĚTA 
Tradiční soutěž pro všechny dětské 
čtenáře.

VÝŠKOVICE
celý měsíc 
GALERIE U LESA 
PŘEKVAPENÍ Z KRABICE ANEB 
NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH STARÉHO 
FOTOAPARÁTU
Výstava fotografi í z 1. světové války

5. 11. - 16.30
NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH STARÉHO 
FOTOAPARÁTU 
Beseda s Alenou Pončovou o unikát-
ních fotografi ích z 1. světové války.

22. 11. - 16.00
NEBÁT SE… POEZIE 
Workshop s básníkem Janem 
Němčekem pro dospělé a mládež; 
v rámci 20. výročí festivalu Den 
poezie.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

celý měsíc během půjčování
LISTOPADÁNÍ 
Soutěž v poznávání listí.

1. 11. během půjčování
V KNIHOVNĚ STRAŠÍ 
Zábavné soutěžní odpoledne.

1.–16. 11. během půjčování
SVĚT HER 
Hravé odpoledne pro malé i velké; 
seznámení a hraní deskových her 
Albi Svět v kostce a Svět kolem nás.

5.–16. 11. během půjčování
PODZIMNÍ TVOŘENÍ 
Tvůrčí dílna; výroba Dubánků a Šiš-
tíků.

6. 11. - 10.00
ZIMNÍ PELÍŠKOVÁNÍ 
Hravé čtení z knížky Oksany Buly 
Zubr si hledá hnízdo; tvůrčí dílna, 
výroba zvířátka z přírodního mate-
riálu; v rámci klubu Bělásek pro děti 
do 3 let a jejich rodiče.

8. 11. - 16.00
ZIMNÍ PELÍŠKOVÁNÍ 
Hravé čtení z knížky Oksany Buly 
Zubr si hledá hnízdo; tvůrčí dílna, 
výroba zvířátka z přírodního mate-
riálu; v rámci klubu Bělásek pro děti 
od 3 do 6 let a jejich rodiče. 

9.–30. 11. během půjčování
SVĚT HER 
Hravé odpoledne pro malé i velké; 
seznámení a hraní deskových her 
Albi Česko-Sport a Poklady Karibiku. 

9.–30. 11. během půjčování
HRNÍČEK NA ČAJÍČEK 

Tvůrčí dílna; výroba dekorace.

ZÁVODNÍ
14. 11. - 16.00–17.30
OSMIČKOVÉ ROKY V OSTRAVSKÉ 
MINULOSTI 
Beseda s projekcí s panem Tomá-
šem Majlišem, který nás seznámí 
s významnými událostmi a příběhy 
města Ostravy, které spojují „osmič-
kové“ roky; v rámci projektu Sto let 
spolu.

celý měsíc během půjčování
BOJÍŠ SE DUCHŮ? 
Zábavný test pro mladší dětské 
čtenáře.

celý měsíc během půjčování
SVĚT KOUZEL 
Kviz pro starší dětské čtenáře. 

GURŤJEVOVA
celý měsíc během půjčování
UŽ SE BLÍŽÍ… 
Soutěž a výtvarná dílna.

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. 

8. 11.
Martinovy lucerny, od 16.00, info: 
p. Juřičková 

10. 11.
Ostravské sportovní ligy – fl orbal, 
info: p. Nováček

11. 11.
Ostravské sportovní ligy – aerobic, 
info: p. Nováček

19. 11. 
Šití hřejivého plyšáka - dílna, 
od 15.30 hodin, info: p. Juřičková

Pobočka V Zálomu 1
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Pro výstavbu Polanecké spojky, která měla urychlit převoz vá-
lečného materiálu na východní frontu a uhlí směrem na Vídeň, byly 
využívány síly ruských a italských vojáků. Místo, kde byli vojáci shro-
mážděni, najdete v tajence. 

Tři luštitele, kteří nám do 15. listopadu zašlou správnou tajenku na ad-
resu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosovaní úspěšní 
luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem. Správná tajenka 
z minulého čísla byla: historický průvod a slavnostní ohňostroj.  (red)

Křížovka s dárkem

Pískové Doly

tel. 724 034 750
1. 11. 
Halloween, od 16 hodin, info: p. Morys

13. 11.
Lampionový průvod, od 16 hodin h, 
info: p. Morys

24. 11.
Paforta – taneční soutěžní přehlídka, 
info: p. Červená

24.-25. 11.
Podzimní modelářská výstava - Klub 
železničních modelářů

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

9. 11.
Martinova světýlka, od 15 hodin, 
info: p. Kornasová

30. 11.
Zimní keramická dílna, od 15 hodin, 
info: p. Kornasová

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. 11. – 17.30
HC VÍTKOVICE STEEL – BK MLADÁ 
BOLESLAV
utkání Tipsport hokejové extraligy

13. 11. – 20.00
EVOLUCIE ALBUM &TOUR 2018
Lucie vydává po šestnácti letech 
nové album a vyráží na halové turné

17. 11. – 17.00
HC RT TORAX – VHK ROBE VSETÍN
utkání Chance hokejové ligy      

18. 11. – 16.00
HC VÍTKOVICE STEEL – PIRÁTI 
CHOMUTOV
utkání Tipsport hokejové extraligy

19. 11. – 18.00 
HC RT PORUBA – HC BENÁTKY 
NAD JIZEROU
utkání Chance hokejové ligy  

20. 11. – 17.30
HC VÍTKOVICE STEEL – HC OLO-
MOUC
utkání Tipsport hokejové extraligy

24. 11. – 19.00
DĚTI RÁJE TOUR 2018
Nejúspěšnější český muzikál

29. 11. – 20.00
BRYAN ADAMS  - THE ULTIMATE 
TOUR

 MULTIFUNKČNÍ HALA
12. 11. – 18.00
HC RT TORAX – HC FRÝDEK MÍS-
TEK
Chance hokejové ligy      

24. 11. – 17.00
HC RT TORAX – HC SLAVIA PRAHA
utkání Chance hokejové ligy

28. 11. – 18.00
HC RT TORAX – ČEZ MOTOR ČESKÉ 
BUDĚJOVICE
utkání Chance hokejové ligy

MĚSTSKÝ STADION
3. 11. 
FC BANÍK OSTRAVA - FC VIKTORIA 
PLZEŇ
utkání Fortuna ligy 

9. 11. – 17.00
MFK VÍTKOVICE – FK VIKTORIA 

ŽIŽKOV
utkání Fortuna národní ligy

24. 11. 
FC BANÍK OSTRAVA -  1. FC SLO-
VÁCKO
utkání Fortuna ligy 

ATLETICKÁ HALA
3. 11. – 9.00
KARATE GRAND PRIX OSTRAVA 
2018
14. ročník mezinárodního turnaje 
v karate 

4. 11. – 9.00
KARATE GRAND PRIX OSTRAVA 
14. ročník mezinárodního turnaje 
v karate 

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

14. 12. 
GOSPELOVÉ VÁNOCE 2018
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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 Vasiliadis Tóth, 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, 56, 57, 
58, 59, 60, 62

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

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

PO  5. 11.

Petruškova 14
Volgogradská 
10,40,60,87,133,108
Výškovická 54,84,94
Řadová 18,34

ÚT  6. 11.

J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

ST  7. 11.

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

ČT  8. 11.

Tlapákova 17
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 6, 21
Na Obecní 6
Stadická 13

PO  19. 11.
Dr. Martínka 5, 30, 
59, 65
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. Lyska

ÚT  20. 11.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 4, 20, 40
Holasova 14
Klegova 74

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v listopadu
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Provozní doba sběrných dvorů 
se v zimě zkrátí

Od  1. listopadu bude jako kaž-
doročně ve  všech sběrných dvo-
rech OZO Ostrava platit zkrácená 
zimní provozní doba. Sběrné dvo-
ry v  Porubě, Přívoze, Kunčicích 
a Zábřehu budou od pondělí do ne-
děle zavírat už v 18 hodin, ostatní 
ostravské sběrné dvory budou mít 
ve všední dny otevřeno do 18 hodin 
a v sobotu do 12 hodin. Zkrácená 
zimní provozní doba v ostravských 
sběrných dvorech potrvá do konce 
března příštího roku.

Více informací o  tom, jaký 
odpad, v  jakém množství a  kdy 
mohou Ostravané ve  sběrných 
dvorech bezplatně odevzdat, lze 
nalézt na www.ozoostrava.cz. 

„Všem Ostravanům doporuču-
jeme před návštěvou některého 
z  našich sběrných dvorů sledovat 

náš web,“ upozorňuje mluvčí OZO 
Ostrava Vladimíra Karasová a do-
dává: „Pokud se blíží například 
státní svátek, vždy v  aktualitách 
upozorňujeme na úpravu provoz-
ní doby, naleznou tam i další uži-
tečné informace.“ 

Už za měsíc určitě budou mnohé 
občany zajímat termíny zimního 
svozu zeleně, který tradičně začí-
ná 1. prosince. Do konce listopadu 
tedy bude bioodpad z hnědých ná-
dob svážen ještě každé dva týdny, 
od  prosince do  konce března jed-
nou měsíčně. „Termíny zimních 
svozů bude OZO Ostrava kromě 
uvedení na  webových stránkách 
doručovat všem uživatelům BIO 
popelnic koncem listopadu také 
do  schránek,“ dodává na  závěr 
Vladimíra Karasová. OZO OSTRAVA

JUSTN BLAIR &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.

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 nesmr-
telné postavičky z pohádek Walta 
Disneyho! 

CHARITA OSTRAVA

Čujkovova 3165/40a
700 30 Ostrava–Zábřeh

Tel. 731 131 951, 737 610 758
www.ostravacharita.cz

do 12. 11.
Výstava fotografi í – Marta Vinárková

9. 11. – 9.20
Jistebník: výlov rybníka Bezruč
Sraz na nádraží Ostrava–Svinov

13. 11. – 17.00
Vladimír Půlpán – fotografi e: vernisáž

20. 11. – 16.00
Odpoledne s písničkou
Písničky s klávesami a klarinetem. 
Hraje Zdeněk a Vašek

21. 11. -  14.00
Kavárna pro pamětníky
Připomínka 17. listopadu, pořádá 
o.p.s. Živá paměť

30. 11. – 10.00
Ostrava 1918–1938
Návštěva výstavy v Ostravském 
muzeu, vstupné 50 Kč. Sraz na 
zastávce tramvaje Kotva.
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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
czzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzcczczzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

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

Inzerujte lokálně 
a zdarma

www.lokalni-podnikatel.cz

O2_SMB_EV_Print_JIZNI_LISTY_188x130_17102018.indd   1 01.10.18   13:53

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

LISTOPAD A PROSINEC

SLEVY NELZE SČÍTAT.

OPTIKA TRIUMPH

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329
Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451

DALŠÍ SLEVY
NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ ČOČKY

Ztenčené

Odlehčené

S prémiovou antireflexní úpravou
a ochranou před ÚV zářením

MĚŘENÍ ZRAKU | www.triumphoptical.cz

VÁNOČNÍ AKCE + VÁNOČNÍ

DÁREK

1+1 ZDARMA NA BRÝLOVÉ ČOČKY
MULTIFOKÁLNÍ + SAMOZABARVOVACÍ

SLEVA AŽ 50 % NA BRÝLOVÉ OBRUBY
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PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKosossosooosososo mimmimimmmimmimmKKKKKKKK ccccccckákákákákááááák   1717177723233333333/2/2/22/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaaaavvvvvvva a a aa PPPPPPorororororububububuubuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff/ffaaxaxaxxaaxaxxx::: 555555969696969999 9956566 22222222222222222222022020202022202202
mmmmomommmmmm bibibibibibibibibiiibilllllllllll:::::::: 666666666666607070707000000 22221511 9990404
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Jedna výplata nestačí?
Staňte se obchodním zástupcem Providentu 

a dostávejte provizi každý týden!

Volejte 844 744 644 
nebo jděte na kariera.provident.cz

Pracovní dobu si přizpůsobíte 
časovým možnostem i rodině 
a my vám k tomu dáme školení 
i klienty. Přidejte se ke 
stovkám zástupců Providentu 
a vydělávejte s úsměvem!

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ 
CIRKUS

N E J L E P Š Í  S V Ě T O V Á  A K R O B A T I C K Á  S H O W

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

 22.1.2019 OSTRAVA
OSTRAVAR ARÉNA

VSTUPENKY EXKLUZIVNĚ U

30 ŠPIČKOVÝCH ČÍNSKÝCH ARTISTŮ
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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 SC
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Darovat krevní plazmu znamená zachránit lidský život. 
| foto: UNICAplasma Morava s. r. o. 
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Speciální nabídka
OBI OSTRAVA
Od 1. 11. do 30. 11. 2018 si v OBI OSTRAVA můžete
vybrat jakýkoliv produkt, který chcete o 10 % zlevnit.

SLEVA 10 % na jeden
produkt

Slevový kupon

SLEVA 10 % na jeden 
produkt

1. – 30. 11. 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.

10 %

10 %

9. února

www.ostrava.avion.cz

17. listopadu
Svolení poskytla

JL_10_2018.indd   31 29.10.2018   7:57:58



32

ZOOM

Na oslavy republiky na Jihu přijel i Masaryk

FOTO / JIŘÍ URBAN
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