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Starostou Ostravy-Jihu bude nadále Martin Bednář
 Městský obvod po další čtyři roky povede opět Martin
Bednář (ANO 2011). Rozhodlo o tom ustavující Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih, které se konalo
14. listopadu.
Dalšími členy devítičlenné rady
jsou koaliční partneři z hnutí Ostravak a ODS.
Nově zvolená rada má devět
členů – 5 z vítězné strany ANO
2011 (Martin Bednář, Hana Tichánková, Markéta Langrová,
Otakar Šimík, Jana Hellerová),
2 členy bude mít Ostravak (Dagmar Hrabovská, Zdeněk Hűbner)
a 2 členy ODS (Jan Dohnal, Ivona
Klímová).

Zastupitelstvo také zvolilo
členy ﬁnančního a kontrolního
výboru. Ve 45členném zastupitelstvu má nová koalice celkem
27 mandátů. Kromě tří koaličních
stran jsou v zastupitelstvu zastoupeny další 4 strany – KSČM,
LEČO, Piráti a SPD. Slib na ustavujícím zastupitelstvu složilo
43 ze 45 zastupitelů, dva se
z účasti na jednání omluvili.
(gg) NÁŠ OBVOD povede další 4 roky Martin Bednář.
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Na plese městského obvodu
bude zpívat Vašo Patejdl
Oblíbený slovenský hitmaker
a zpěvák Vašo Patejdl se svou doprovodnou kapelou bude hlavní
hvězdou tradičního plesu městského obvodu Ostrava-Jih.
Vyhledávaná společenská akce
se bude konat už v lednu, a to v pátek 25. ledna 2019 se od 19.30 hodin v prostorech kulturního domu
Akord v Zábřehu. Návštěvníci se
mohou těšit na bohatý doprovodný program a zábavu. Ples bude
zahájen předtančením a k tanci
bude po celý večer hrát kapela Cover Show Band. Nebude chybět
světelná show, akrobatické vystoupení, diskotéka a bohatá tombola
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se zajímavými cenami. Předprodej
vstupenek bude zahájen už v polovině prosince v pokladně Akordu, informace o zahájení prodeje najdete
také na webových stránkách Akordu a městského obvodu a FB. (red)

Tříkrálová sbírka 2019
S přáním štěstí, zdraví
a pokoje do nového roku
budou přicházet do ostravských domácností
tři králové v rámci tradiční celorepublikové
veřejné sbírky pořádané
1.–14. ledna 2019 již po devatenácté Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet
do ostravských domácností dary
v podobě tříkrálových kalendářů

a cukru jako poděkování
přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi.
Na svátek Tří králů
7. ledna bude od 14 hodin na Alšově náměstí
v v Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý čaj pro
všechny kolemjdoucí. Více o využití Tříkrálové sbírky na webu
Charity Ostrava: www.ostrava.
charita.cz.
(cho)

Krátce

Pozvánka na zastupitelstvo
Vážení čtenáři,
přejeme vám krásné vánoční svátk y.
Ať vám rok 2019 přinese zdraví, štěstí a spokojenost!
Vedení městského obvodu

Druhé zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih se bude
konat 13. prosince ve 13 hodin ve 4. patře budovy Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih. Z každého jednání zastupitelstva je pořizován videozáznam, který naleznete společně s reportážemi z našeho obvodu na
YouTube kanálu Městský obvod Ostrava-Jih.
(sed)
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Vánoce na Jihu. Nebude
chybět novoroční ohňostroj

Slovo starosty

 Dva vánoční stromy, mikulášská nadílka, punč se starostou, společné zpívání koled,
focení u světelných atrakcí, vánoční trhy a velkolepý novoroční ohňostroj – na to vše se
mohou těšit obyvatelé Jihu v následujících týdnech.
Kdo nestihl 2. prosince rozsvěcení vánočního stromu u Akordu v Zábřehu, má šanci v neděli
9. prosince u K-Tria v Hrabůvce.
Program začne už v 10 hodin dopoledne, od 15.30 do 17 hodin si
lidé mohou připít horkým punčem
se starostou Martinem Bednářem
a v 17 hodin se strom před kulturním domem rozsvítí vánoční výzdobou. „Je to moc pěkná tradice,
doufám, že lidé přijdou v hojném
počtu a společně si užijeme adventního času,“ věří místostarostka Hana Tichánková.
U rozsvíceného stromu u K-Tria
si pak dospělí společně s dětmi mohou 12. prosince v 18 hodin zazpívat koledy. „Nejenže se přidáme
k hezké akci, kterou již osmým rokem připravil Deník, ale vychutnáme si předvánoční dny jak se patří,
s koledami a horkým nápojem pro
zahřátí i dobrou náladu,“ zve starosta Martin Bednář.
K adventní atmosféře neodmyslitelně patří i vánoční trhy na náměstí
SNP v Zábřehu. Slezský rynek se
bude konat 13. prosince a farmářské trhy 20. prosince, a to od 8 do 18
hodin. Kromě nejrůznějších ozdob
na stromeček, jmelí, adventních
věnců, svíček apod. trhy nabídnou
domácí produkty, jako je včelí med,
uzeniny, koření, sýry, a za zvuků
koled i populární vánoční punč.
K VÁNOČNÍ atmosféře na Jihu přispěje i výzdoba obvodu. REPRO / JIŽNÍ LISTY
Adventní čas na Jihu vyvrcholí
tradičním novoročním ohňostro- Na kruhovém objezdu v HrabůvPodrobný program všech akcí
jem 1. ledna 2019, na který se sjíž- ce začne 18 hodin. Organizaci v prosinci najdete v kulturním
dějí lidé z celého širokého okolí. dopravy najdete na str. 12.
přehledu Jižních listů.
(sed)

Vánoční soutěž o cédéčko Čertovské pohádky
 Děti, myslíte, že čerti a škola jdou dohromady? Pokud
ne, možná vás přesvědčí poslech letošního CD s nejhezčími
pohádkami na téma Čerti a škola.
Vtipné a kouzelné příběhy,
které mohly vymyslet jen děti,
ukazují, že je pro čertíky, podobně jako občas pro lidské žáčky,
školní docházka pěkně zapeklitá
záležitost.
„Mám velkou radost, že se
do letošního osmého ročníku
soutěže, kterou pro celý Moravskoslezský kraj zorganizoval
městský obvod Mariánské Hory
a Hulváky, opět přihlásily i děti
z našeho obvodu Ostrava-Jih,
a dokonce napsaly nejvíc pohá-

dek! Chcete si je poslechnout?
Nakreslete, jak podle vás vypadá čertí škola nebo čertík školák
a za odměnu dostanete CD s čertovskými pohádkami!“ vyzval
děti starosta našeho městského
obvodu Martin Bednář.
Vaše dílko v obálce s označením
„Soutěž o čertovské pohádky“ doručte do 14. prosince 2018 osobně nebo poštou na adresu: Úřad
městského obvodu Ostrava-Jih,
ul. Horní 3, 700 30 Ostrava. Při
poštovním doručení nezapomeň-

te na obrázek uvést vaši adresu,
telefon či e-mail, ať se domluvíme
na předání vaší odměny.
Přejeme vám pohádkový poslech a kouzelné Vánoce.
(red)
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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
rok s rokem se sešel a my se
opět v duchu krásných českých
tradic můžeme setkat u rozzářených vánočních stromů.
Nevím, zda je to kouzlem adventního času, ale atmosféra při
jejich rozsvícení je vždy jedinečná, téměř pohádková. Víc než
jindy se lidé usmívají a vzájemně si přejí vše dobré. V takové
chvíli si přeji, aby vzácná lidská
sounáležitost patřila i do dní
všedních. Všem by se pak dařilo
lépe, co myslíte?
Věřím, že se potkáme nejen
u stromečků při jejich slavnostním rozsvícení první a druhou
adventní neděli, ale také si společně zazpíváme vánoční koledy. Náš obvod se letos poprvé
připojil k pěkné akci Česko zpívá koledy. Současně s mnoha
dalšími obyvateli naší země si je
zazpíváme ve středu 12. prosince přesně v 18 hodin. Přijďte se
společně naladit na pohodové
svátky, těším se na vás u vánočního stromu u DK K-TRIO
v Hrabůvce. A samozřejmě také
u tradičního novoročního ohňostroje 1. ledna.
Přeji vám, ať kouzlo adventního času přispěje k vašim pohodovým svátkům vánočním
i šťastnému novému roku.
Martin Bednář

Rybova mše v kostele
Nádherný zážitek slibuje vánoční koncert v hrabůveckém
kostele Panny Marie Královny
Posvátného Růžence, který se
bude konat 26. prosince v 17
hodin. Na programu bude znít
Česká mše vánoční Jana Jakuba
Ryby, zvaná někdy jako Hej mistře nebo lidově Rybovka. Skvost
barokní hudby provede Moravský komorní sbor pod vedením
sbormistra Jiřího Šimáčka, o varhanní doprovod se postará Pavel
Rybka. Vstupenky je možné si
zakoupit v předprodeji KD K-Trio
nebo na místě od 16.30 hodin
v den akce.
(sed)

www.ovajih.cz
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Představujeme Radu městského obvodu Ostrava-Jih
Bc. Martin Bednář
starosta
ANO 2011

volebním období se chci zaměřit
zejména na zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje obvodu,
přípravu klíčových investic. Chtěl
bych připravit a popřípadě zahájit
regeneraci prostranství před Kotvou, poliklinikou, Budoucností,
Savarinem, Odrou a Assenem.
Rovněž bych chtěl na Jih přinést
jednu z klíčových investic města
– ať už se bude jednat o krytou
halu pro míčové sporty, nebo
krytý aquapark. V oblasti sociální
péče chci dál rozvíjet služby, které už máme dnes na velmi vysoké
úrovni.“

nuji školství. Ve funkci ředitele
jsem pracovala 27 let. V letech
2014-2018 jsem působila jako zastupitelka Ostravy-Jihu. Budu se
věnovat oblasti školství, kultury,
prevenci kriminality. Zaměřím se
hlavně na investice do vybavení
škol a školských zařízení, a tím
zlepšení podmínek umožňujících rozvoj talentovaných dětí,
na podporu nových metod výuky.
Zasadím se o rozšíření instalace
sportovního, hracího mobiliáře
na veřejně přístupných místech
všem věkovým kategoriím, podporu rekonstrukcí a budování
hřišť, relaxačních míst. Zejména
v oblasti školství jsem si plně vědoma toho, že mají-li být tyto cíle
úspěšně splněny, musí činnosti
provázet partnerská, otevřená
spolupráce mezi řediteli škol
a radnicí. Vždyť pro to nejcennější, co máme, naše děti, bychom
měli udělat to nejlepší.

Náš Jih,
nejlidnatější městský obvod
O s t r a v y,
již z pozice
starosty
řídil v uplynulých
čtyřech letech. „Za tu dobu jsem
měl tu čest setkat se s řadou inspirativních, zajímavých občanů, kterým stejně jako mně není
lhostejný život kolem nás a snaží
se měnit věci k lepšímu. Mají můj
obdiv, stejně jako zapálení členové nejrůznějších zájmových
spolků a všichni aktivní lidé Jihu.
Náš obvod díky tomu není pouhým sídlištěm, ale místem plným
života. Radnice bude nadále zajišťovat řádný chod obvodu, tak
podporovat dobré nápady a aktivity obyvatel. Společně tvoří- Mgr. Jan Dohnal
me Jih není jen název místního místostarosta
participativního rozpočtu. Je ODS
to především vize o společném
spokojeném životě v obvodu, kde
jsme doma.

Mgr. Dagmar Hrabovská
místostarostka
Ostravak
Od narození žiji
v Ostravě.
Vystudovala jsem
Pedagogickou fakultu
v Ostravě
a od roku
1973 se vě-

Bc. Zdeněk Hűbner, MBA
místostarosta
Ostravak
Rodák
z Ostravy
vystudoval
SPŠ
elektrotechnickou
v Havířově.
Vzdělání
si
doplnil na Vysoké škole podnikání
a práva, kde studoval ekonomiku
a management. Profesní kariéru
spojil s telekomunikacemi, největší zkušenosti nasbíral v nadnárodní společnosti Telefónica
O2. Své manažerské zkušenosti
pak zúročil jako výkonný ředitel
společnosti ha-vel family s. r. o.
„Na radnici mám na starost
odbor dopravy a komunálních
služeb, což je pro mne, vzhledem k velikosti obvodu, obrovská
výzva. Spolu s rozvojem technických služeb se chci zaměřit
na řešení dlouhodobě zanedbávaného stavu chodníků a dopravní

Vystudoval gymnázium
a Přírodovědeckou
fakultu
Ostravské
univerzity.
Od r. 2002
podniká v oblasti prodeje a pronájmu nemovitostí. V zastupitelstvu Ostravy-Jih působí od roku
2002, kdy v letech 2006-2014 vykonával funkci člena rady městského obvodu. Na radnici má
na starosti odbor sociální a odbor
strategického rozvoje. „V novém

infrastruktury. Kromě toho bych
rád přispěl ke zlepšení komunikace radnice s občany.“
Ve volném čase se věnuje sportovním aktivitám, běhá, plave,
jezdí na kole a s přáteli vyráží
do přírody.

Markéta Langrová
místostarostka
ANO 2011
V letech
2014
až
2018 vykonávala
funkci radní pro bytové a ostatní
hospodářství.
„Za uplynulé čtyři roky se podařila řada
věcí. V bytové oblasti mimo jiné
spuštění přehledného webu
nemovitosti.ovajih.cz s aktuální nabídkou pronájmů obecních
bytů, nebytových prostor, garáží
a parkovacích stání, včetně všech
informací a formulářů. Zvýšila se
bezpečnost v domech díky kontrolám i umístění kamerového
systému, který hlídá společné
prostory obecních domů. Zajistila se transparentnost zadávání
oprav bytů díky dynamickému
nákupnímu systému. V nebytové
oblasti pak byly největšími investičními akcemi rekonstrukce
obecní části obchodního centra
na ulici Horní v Hrabůvce a sportovní haly ve Výškovicích. Kromě
plánu údržby bytového fondu
máme připraveny záměry a projekty, díky kterým bude Jih zase
o něco lepší adresou,“ řekla Markéta Langrová, jež bude nadále
za uvedený odbor zodpovídat.

Pravomoci jednotlivých členů rady

Bc. Martin Bednář, starosta

Mgr. Jan Dohnal, místostarosta

Ing. Otakar Šimík, místostarosta

svěření konkrétních úkolů na úsecích:
- vnitřního kontrolního systému
- zadávání veřejných zakázek
- legislativní činnosti
- obrany státu, ochrany obyvatelstva a požární
ochrany
- veřejného pořádku
- vnitřních věcí státu
- záležitosti volených orgánů městského obvodu

svěření konkrétních úkolů na úsecích:
- strategického rozvoje
- sociální péče
- sociálně právní ochrany dětí

svěření konkrétních úkolů na úsecích:
- majetkových vztahů
- ﬁnancí a rozpočtu
- veřejnosprávní kontroly
- správy movitého majetku sloužícího potřebám
úřadu
- správy informačního systému

Mgr. Dagmar Hrabovská,
místostarostka
svěření konkrétních úkolů na úsecích:
- školství, kultury a tělovýchovy
- prevence kriminality

Bc. Zdeněk Hűbner, MBA,
místostarosta
svěření konkrétních úkolů na úsecích:
- komunálních služeb
- dopravy a silničního hospodářství
- památkové péče

Markéta Langrová, místostarostka
svěření konkrétních úkolů na úsecích:
- bytového hospodářství – správy DaBF
- technického provozu a údržby majetku
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Ing. Hana Tichánková, místostarostka
svěření konkrétních úkolů na úsecích:
- investiční výstavby
- stavebně správního řízení
- životního prostředí
- vodního hospodářství a ochrany vod
- památkové péče
- propagace a marketingu městského obvodu

SAMOSPRÁVA
SA
Ing. Otakar Šimík
místostarosta
ANO 2011
V Ostravě
žije
od svého
narození.
Vystudoval
obor
ekonomika a management
na VŠB-TU Ostrava. V letech
2014-2018 měl jako radní ve své
gesci odbor výstavby a životního prostředí, současně pracoval
v komisi ekonomické a investiční
a komisi pro dopravu, komunální
čistotu a pořádek. Ze současné
pozice místostarosty zodpovídá
za odbory majetkových vztahů,
ﬁnancí a rozpočtu, veřejnosprávní kontroly, správy movitého majetku sloužícího potřebám úřadu
a správy informačního systému.
„Kromě občansky vstřícného
chodu odborů, které mám v gesci,
se pustím do řešení stavu garážových stání v městské části Bělský Les. Zaměřit se chci rovněž
na výškovické rybníky, které by se
po rekultivaci mohly stát příjemnou odpočinkovou zónou pro obyvatele Jihu,“ uvedl Otakar Šimík.

Ing. Hana Tichánková
místostarostka
ANO 2011

no volební období, ale chci změny služeb působících v našem obnastartovat tak, aby Jih byl místem, vodě, pomoc neziskovým orgakde se krásně žije.“
nizacím formou dotací, podporu
vstupu nových sociálních služeb
Vystudodo našeho obvodu apod.
vala Eko- Bc. Jana Hellerová
nomickou radní
f a k u l t u ANO 2011
PaedDr. Ivona Klímová
V Š B -T U
Celý život radní
a
profesí
žije v Ostra- ODS
je daňová
vě, posledŽiji
na
poradkyně.
ních 25 let
Jihu a celý
V
minuje jejím doprofesní žilých 4 letech zastávala funkci mísmovem Osvot se věnuji
tostarostky pro ﬁnance, rozpočet
trava-Jih.
školství, a to
a majetek. Za toto období stála
Vystudona různých
společně s kolegy za mnoha změvala Středstupních
nami na Jihu. Zřízení nových ní průmyslovou školu strojnickou
– od záTechnických služeb nebo zákaz ha- v Opavě a Vychovatelství na UP
kladních
zardu na území obvodu jsou těmi Olomouc. V sociálních službách a středních škol až po externí půsonejvýraznějšími. Uvedla do života pracuje 32 let, práce s lidmi s po- bení na vysoké škole. Nyní k tomu
projekt Participativního rozpoč- stižením a seniory jí přináší ra- přibyly i školy mateřské. Proto bych
tu, který byl před 4 lety procesem dost. Po vystudování Ostravské se ve své práci pro městský obvod
zcela neznámým, dnes už funguje univerzity, obor sociální politika chtěla zaměřit právě na oblast školv dalších 35 městech. Jejím cílem a sociální práce, pracuje jako so- ství a vzdělávání na Jihu, rozvoji škol
zůstává další prohlubování a přibli- ciální pracovnice ve Společnosti v obvodu, podpoře jazyků a atrakžování správy obvodu jeho obyva- pro podporu lidí s mentálním po- tivních metod výuky propojených
telům. Následující 4 roky bude mít stižením z. s. V letech 2014-2018 s praxí.
na starosti investice. „Mým cílem byla zastupitelkou a předsedkyní
Ve svém volném čase se věnuji
je udržovaný a přívětivý městský sociální komise.
literatuře, cestování, fotografování,
obvod, veřejný prostor, jímž bude
„Veškeré zkušenosti bych chtě- rodině, mám ráda hudbu, psycholoradost procházet, opravené školy la přenést do práce zastupitele, gii a zajímám se o osobnostní rozvoj.
pro naše děti, dostatek možností zejména potřebnost spolupráce
Moje motto je: Štěstí je schoppro příjemné trávení volného času. soukromého, neziskového a pří- nost přijmout vše, co se stane,
Je to úkol na mnohem déle než jed- spěvkového sektoru sociálních a nezhroutit se z toho.

Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih
ANO 2011
Martin Bednář, Hana Tichánková,
Markéta Langrová, Otakar Šimík,
Karel Malík, Michaela Sudová, Radka Klímková, Jana Hellerová, Tomáš
Gemela, Ondřej Sýkora, Jaroslav Nahodil, Jaroslav Musial, Jan Vavroš,
Lenka Holková, Vlasta Gazdová, Dagmar Holaňová, Martina Vavříková

Ostravak
Zdeněk Hűbner, Břetislav Riger,
Dagmar Hrabovská, Petr Smoleň,
Stanislav Odstrčil, Hana Štanglerová

KSČM
Lucie Foldynová, Leo Luzar, Jan
Gara, Petr Jakubek, Josef Graňák

Piráti
Pavlína Nováčková, Petr Kopečný,
Gabriela Macečková, Michal Breškovec, Ondřej Netočný

LEČO
Marek Pabjan, Eliška Ulehlová, Libuše Přikrylová, Dalibor Mouka

ODS
Ivona Klímová, Jan Dohnal, Radim
Ivan, Martin Štěpánek

SPD
Tomáš Raždík, Irena Bláhová,
František
Františ Janeček, Marek Vysocký

FOTO / MARTIN GROBAŘ
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Obyvatelé Jihu svým hlasováním podpořili 12 projektů
 V hlasování o tom, co nového na Jihu vznikne, uspělo 12 projektů. Obyvatelé Jihu vybírali z celkem třiceti nápadů, které
lidé letos přihlásili.
Nejúspěšnějším je rekonstrukce
fontány před poliklinikou v Hrabůvce, ale dojde třeba i na sáňkovací kopec nebo čističky vzduchu
do školek v Zábřehu. Díky hlasujícím se na zábřežský hřbitov vrátí
také zvonička.

Jak se hlasovalo?
O vítězných dvanácti projektech, které se začnou během příštího roku realizovat, rozhodlo
3586 hlasujících.
Nejvíce hlasujících občanů uvedlo, že bydlí v Zábřehu (39,9 %)
a v Hrabůvce (28,6 %). Větší zájem
o hlasování měly ženy (59,3 %) a lidé
ve věku 30 až 44 let (44,4 %) a 45 až
60 let (23,6 %). Co se týče vzdělání,
nejvíce hlasovali obyvatelé se středním vzděláním s maturitou (36,2 %)
a vysokoškoláci (35,7 %).
OBYVATELŮM JIHU se nejvíce líbil projekt opravy fontány před poliklinikou.

A které projekty nakonec budeme
realizovat?
H5 Renovace kašny před poliklinikou
Z1 První parkourové hřiště
na Jihu
D6 Bezpečně u modrého hřiště
pro děti i cyklisty
V1 Prima hřiště pro míčové hry
Z15 Vybavení dřevařské dílny
pro klienty sociální služby
Z4 Sáňkovací kopec
Z7 Čističky vzduchu do mateřských škol v Zábřehu
Z6 Navraťme po letech zvoničku na zábřežský hřbitov
Z3 V každém těle zdravý duch workout Horymírova

REPRO / JIŽNÍ LISTY

Vítězové hlasování

D1 Oprava chodníku u ZŠ
Košaře
D2 Čisté hřiště
Z16 Revitalizace prostoru Jugoslávská 26
Radnice umožnila lidem přímo
rozhodovat o vyčleněných ﬁnancích již potřetí. Na nápady obyvatel
Jihu v rámci participativního rozpočtu „Společně tvoříme Jih“ jsme
vyčlenili v prvním ročníku pět, vloni a letos sedm milionů korun.
Podrobné výsledky hlasování
s přesným počtem kladných i záporných hlasů jsou k dispozici
na www.spolecnetvorimejih.cz
nebo na facebookové stránce
Společně tvoříme Jih.
(kh)

Renovace kašny
před poliklinikou

Parkourové hřiště

1065
hlasů

707
hlasů

Vybavení
dřevařské dílny

557
hlasů

Pár větiček k realizaci návrhu z roku 2017 „Kuk do zeleně, cítím se spokojeně“
 Vážení spoluobčané, milí čtenáři časopisu, dovolte mi, abych
vás tímto krátkým článkem oslovila a zároveň poprosila.
Ptáte se o co? O to, abyste si
vážili práce a ochoty těch, kteří
mají ještě zájem něco učinit pro
zvelebení okolí, pro pěkné žití
v obvodě, pro radost sobě i vám
všem. Každý z vás má tuto možnost a někdo ji využije, někdo ne.
Já jsem jedna z těch, která jsem
se zapojila do participativního
rozpočtu a navrhla zkrášlení prostoru mezi domy na ulicích Horní a Edisonově. Ve svém volném
čase jsem vypracovala projekt,
obešla jsem nájemníky v okolí (musel se získat určitý počet
podpisů k předložení návrhu)
a zaslala ho na Úřad městského
obvodu Ostrava-Jih. Po hlasování
byl návrh vybrán a v těchto dnech
i zrealizován. Na nevzhledně vyšlapané blátivé cestě v zeleni se

nasadily keříky, záhon v podobě
esíčka se osadil různorodou květenou, podle ohlasu místních se
toto prostředí moc líbí.
Ovšem máme tady začínající
ničitele, promiňte mi i další výraz
pro některé občany, „barbary“,
jež si nebudou nikdy vážit práce
druhých (zaměstnanců veřejné
zeleně, vedení úřadu, které tuto
akci ﬁnančně podpořilo), prostě
ničeho a nikoho. Už se snaží znovu prošlapávat další cestu v zeleni
a šoupají zase své toulavé nohy
kolem vzniklého záhonu, prolézají mezi čerstvě nasazenými keříky.
Víte, co je na tom smutné? Ani ne
cca 2 m vedle je krásně udělaná
komunikace – chodník, po němž
se bezpečně mohou dostat
k tramvaji, nehrozí jim zakopnutí

PANÍ VĚŘE HUTYROVÉ za její projekt poděkovala místostarostka obvodu

Hana Tichánková.
o kořeny stromů nebo pád po nerovném terénu. Co na to říci?
Závěrem chci poděkovat všem,
kteří udržují prostředí, čistotu
ve svém obvodě, upravují si předzahrádky, navrhují hrací a odpo-
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činkové zóny atd. Těm druhým
vzkazuji, ať se nad sebou zamyslí
a přidají se k nám, více snaživým.
A když to je pro vás nepřijatelné,
tak alespoň NIC NENIČTE!!!
Věra Hutyrová
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Na Jihu už slouží další hřiště nejen pro děti
Dráha na hru pétanque

Dětské hřiště na Pavlovově ulici

S klienty Sociální služby PRAPOS, z. s., jsme
otestovali novou dráhu na hru pétanque, jeden
z úspěšných návrhů loňského ročníku Společně
tvoříme JIH. Paní autorce Matyldě Richterové
děkujeme za podání návrhu! Zahrát si můžete
za domem na Výškovické ulici č. 56, hřiště je volně Na hřišti na Pavlovově ulici jsme se potkali s paní autorkou Evou Pětvaldskou. Také i jí
přístupné.
(kh) FOTO / JIŘÍ URBAN děkujeme za přípravu návrhu.
(kh) FOTO / JIŘÍ URBAN

Pohyb pro děti

Pár malých prvků může krásně oživit prostor za domem. Na ul. Adamusova a Plavecká se o to postaraly návrhy paní Olgy Kucínové, Pohyb pro děti
a Pro zdravý vývoj dětí. Hrazdu, kolotoče, houpačky, koš na košíkovou a branky najdete za domy na ulicích Adamusově a Plavecké. (kh) FOTO / JIŘÍ URBAN

Participativní rozpočet na ZŠ Kosmonautů 13
 „Pébéčko“ na ZŠ Kosmonautů 13 přineslo okamžitě
dlouhodobé beneﬁty všem zúčastněným stranám. Jedná
se o školní variantu participativního rozpočtování, které je
podpořené městským obvodem Ostrava-Jih.
Naši žáci zábavnou a motivační
formou získali cenné zkušenosti
a procvičili si teoretické znalosti.
Navíc mohli okamžitě a v praxi
sledovat výsledek svého úsilí.
Stali se součástí přímé demokracie, začlenili se do rozhodování
o proměně školy a naučili se své
návrhy prezentovat ostatním.
Moderátoři a jeho dva pomocníci připravili prezentace do hlasování šesti postupujících projektů.
Následně je představili v žákovské
reklamní kampani spolužákům
na společném setkání v tělocvičně
školy. V poslední fázi projektu se
všichni žáci školy zúčastnili on-line
hlasování pomocí aplikace D21,
a to pr
prostřednictvím přiděleného

unikátního PIN kódu. Měli tak
možnost udělit dva kladné hlasy,
které byly rozděleny mezi projekty. Hlasování proběhlo v týdnu od
1. do 5. října. Pro vítězný projekt
hlasovalo 55 % žáků z celkového
počtu 326 hlasujících. Stal se jím
projekt č. 5 Hrací třída, který získal
180 hlasů a navrhla ho IX. třída.
Slavnostního vyhlášení výsledků a předání diplomu vítězného
projektu se uskutečnilo dne 8. října za účasti ředitele školy přímo
ve vítězné třídě.
Vítězný projekt našich deváťáků vedení školy zrealizuje co
nejdříve, aby žáci bezprostředně
viděli výsledky svého snažení.
Pavel Olšovský, ředitel školy

FOTO / ARCHIV ŠKOLY
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Město Ostrava připravilo pro Hrabůvku
projekt parku s jezírkem a květinami
 Nový park na Jihu připravuje město Ostrava. Jeho umístění navrhuje v blízkosti polikliniky, a bude-li se projekt obyvatelům líbit, může se realizovat v letech 2020/2021.

TAK BY MĚL vypadat nový park v blízkosti polikliniky.

Náměstkyně primátora Kateřina
Šebestová spolu s projektantem návrh představí na veřejném setkání
s občany Jihu 15. ledna 2019 od 17
hodin v hlavním sále DK K-Trio v
Hrabůvce. Město zamýšlí obyvatelům všech věkových kategorií
v této lokalitě poskytnout relaxační
prostor s atraktivním vodním prvkem. V plánu je mimo jiné výstavba komunikací spojujících budovu
polikliniky a část revitalizovaného
sídliště u Savarinu, kde se nachází
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schopnost biotopu bude zajišťovat
kromě čističky i vegetační pobřežní
pásmo rostlin. Vodní hladina biotopu by měla navazovat na dřevěné
plato s bílými betonovými stupni
v organických tvarech. Za těmito
stupni by byla provedena modelace
terénu s výsadbou vzrostlé zeleně
jako krycí vegetační izolace od přilehlé stávající budovy. Na protější
straně biotopu je nad hladinou
počítáno s dřevěným, modelově
vlnitým chodníkem navazujícím

nově vybudovaná dětská hřiště.
V prostoru může vzniknout klidová zóna, která se bude rozprostírat
kolem vodního biotopu, doplněného trvalkovými a lučními porosty,
včetně příslušného mobiliáře. Nově
pojednaný prostor bude opatřen
novým veřejným osvětlením.
U navrhovaného vodního biotopu je z důvodu bezpečnosti počítáno s co nejmenší přístupovou
hloubkou ze všech stran pro případ
nechtěného vstupu. Samočisticí

na půlkruhové odpočívadlo. Odpočívadlo s dřevěnou dlažbou bude
lemovat betonová sedací zídka,
včetně modelací terénu a izolační
zeleně. Počítá se s osázením ploch
nově vzniklého parteru v blízkosti
biotopu trvalkami a nízkými kvetoucími keři. Zahradně architektonické řešení prostoru pak bude
dotvářet výsadba vzrostlých keřů
a stromů. Město Ostrava odhaduje
realizační náklady na 10 milionů
korun s DPH.
(gg)

Závěrečná konference ukončila projekt Úřady bez hranic
 Dne 5. listopadu jsme uspořádali závěrečnou konferenci
k projektu Úřady bez hranic, kterou jsme tento společný
česko-polský projekt úspěšně zakončili.
Největší část konference byla
věnována pracovníkům, kteří
se účastnili stáží na úřadě zahraničního partnera a v rámci
společné rozpravy se s přítomnými podělili o získané poznatky.
Velice nás potěšilo, že se od nás
kolegové z Polska nechali inspirovat a některé z našich činností
a opatření se budou snažit uvést
v život také ve svém městě. Jedná
se např. o využití aplikace Stromy
pod kontrolou, která poskytuje
komplexní informace o stromech
na veřejných místech a umožňuje
jejich efektivní kontrolu a údržbu, dále sběr a třídění odpadů,
zejména aplikace pro chytré telefony, která umožňuje sdílení
informací o naplněnosti odpadkových košů a přispívá k udržení
pořádku, nebo síť cyklistických
tras a plánované zavedení bikesharingu. Nás zase zaujaly pro-

jekty zaměřené na revitalizaci
veřejného prostoru včetně propracované květinové výzdoby.
Vzhledem k tomu, že se konference konala v době, kdy jsme si
připomínali stoleté výročí vzniku
Československa a naši sousedé
zase stoleté výročí samostatného
Polska, byly na konferenci předneseny také příspěvky, které
se věnovaly společné historii.
Posledním bodem setkání byla
exkurze v kině Luna, kde jsme
účastníky seznámili s průběhem
modernizace, kterou kino prošlo
v posledních letech a díky které
patří k nejnavštěvovanějším jednosálovým kinům v České republice.
Věříme, že spolupráce městského obvodu Ostrava-Jih a města Wodzisław Śląski bude nadále
pokračovat, a společně připravíme další projekty, které přispějí

FOTO / JIŘÍ URBAN

ke zkvalitnění nabízených služeb.
Již na jaře příštího roku budeme
realizovat projekt, v rámci něhož
se senioři budou moci zúčastnit
kulinářské soutěže, turistických
výletů a dalších zajímavých akti-
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vit. Uvedené projekty česko-polské spolupráce byly podpořeny
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci programu
Interreg V-A Česká republika –
Polsko.
Roman Jirsa
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V Komorním klubu se bude křtít nová kniha
 V Komorním klubu na Velﬂíkově ulici v Hrabůvce bude
ve středu 12. prosince v 17 hodin pokřtěna nová kniha městského obvodu Ostrava-Jih, která se zabývá Jubilejní kolonií.
Autorský kolektiv podílející se
na vzniku knihy tvoří kronikář
obvodu Petr Přendík, archivář
Radomír Seďa a pracovník NPÚ
Ostrava Martin Strakoš. Publikace
vychází u příležitosti 90 let od pojmenování kolonie přívlastkem
„Jubilejní“. Název sídliště byl totiž
v roce 1928 odvozen od stého výročí vzniku Vítkovických železáren,
které byly oﬁciálně založeny olomouckým arcibiskupem Rudolfem
Habsburským 9. prosince 1828.

ře domů, jejich památkové ochraně a rekonstrukcím. V závěru
knihy čtenář najde přehlednou
tabulku se seznamy a daty všech
domů tvořících kolonii.
Publikace obsahující 216 stran
se neskládá pouze z výkladových
textů, vzpomínek a citací, ale také
z bohaté obrazové přílohy, kterou
tvoří 77 historických fotograﬁí,
20 současných snímků, 23 stavebních plánů, půdorysů a skic a další
obrazové materiály.

Co kniha nabídne čtenáři?

Křest knihy

Kniha Jubilejní kolonie: 90 let
dělnického sídliště v Ostravě-Hrabůvce je rozvržena do devíti
kapitol, v nichž je nejprve popsána historie Hrabůvky od založení Vítkovických železáren, poté
stavební vývoj samotné kolonie
a jejího okolí, život jejich obyvatel, zachycuje významné události
a osobnosti, věnuje se architektu-

Součástí křtu publikace bude
ukázka historického ﬁlmu z 5. prosince 1928 se záběry předání Jubilejní kolonie dělníkům
Vítkovických železáren a také
vzpomínání jednoho z obyvatel kolonie na její podobu v 30.
letech minulého století. Knihu
pokřtí Evženie Blažková, jedna
z nejstarších žen žijících v ko-

OBÁLKA nové knihy o Jubilejní kolonii.

lonii. Součástí křtu bude také
autogramiáda autorů. Knihu
bude možné zakoupit přímo
na křtu za zvýhodněnou cenu
400 Kč (doporučená cena v běžném prodeji bude činit 790 Kč),
poté bude k zakoupení v K-Triu

Kalendář městského obvodu z ptačí perspektivy
Nový kalendář městského obvodu
na rok 2019 je už hotový. Po historických pohlednicích, které zdobily
kalendář roku 2018, radnice zvolila
letecké snímky Jihu. Lidé na nich
uvidí jednotlivé části obvodu včetně některých dominant. Pokud se
budete chtít podívat na náš městský
obvod z ptačí perspektivy, nástěnný
kalendář bude zájemcům k dispozici
v K-Triu v Hrabůvce.
(sed)

OSTRAVA-JIH

Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

2019
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a v knihkupectvích v obvodu.
Upozorňujeme, že vstup na křest
knihy je nutno si povinně rezervovat na jméno kvůli omezené kapacitě sálu na tel. č.: 605 292 238
nebo také na e-mailové adrese
petr.prendik@ovajih.cz.
(pp)

Když kamery bdí
V nočních hodinách 12. října
spatřil strážník obsluhující kamerový systém dívku kreslící ﬁxem na
sloup veřejného osvětlení a zábradlí zastávky MHD v Hrabůvce. Když
strážníci vyrazili na místo, uviděli
na zábradlí datum se srdcem a na
sloupu tentýž nápis ve větším provedení doplněný slovy Miluju ji.
Protože její čin naplňoval znaky
trestného činu poškozování cizí
věci, případ řeší státní policie. (sed)

Jak zaplatit za vstup do SMART WC? SMS nebo kartou
 SMART WC neboli inteligentní toaleta se nachází u křižovatky v Ostravě-Zábřehu, naproti obchodnímu areálu Kotva.
Pohledná kabinka slouží nejen
jako WC. Ve vstupní chodbě nabízí i přebalovací pult pro dítě,
navíc umožňuje nabíjet zvenčí
i zevnitř telefon. Toaleta bere
energii ze slunce a online hlásí,
kdy je třeba doplnit vodu na mytí
a provést vyčištění. Přístup je
zpoplatněn částkou 10 korun,
kterou lze uhradit prostřednictvím SMS a nově také bezkontaktní platební kartou.
„Bankovní kartu vnímám jako
moderní platební prostředek,
který se coby jednoduchý způsob
platby osvědčil například i v hromadné veřejné dopravě. Platební
terminál
termin byl u našeho SMART WC

instalován v minulém týdnu. Díky
tomu nabízíme dle dodavatele jako
první v republice možnosti placení
za použití inteligentní toalety nejen telefonem, ale i bankovní kartou,“ uvedl v polovině listopadu
místostarosta pro dopravu a komunální služby Zdeněk Hűbner
s tím, že budou-li občanům Ostravy-Jihu SMART WC vyhovovat,
pořídí radnice další.
Stejně jako o provoz bezplatných veřejných záchodů v podchodu v Hrabůvce u polikliniky
a záchodů na hřbitově v Zábřehu
se i o tuto toaletu starají Technické
služby Ostrava-Jih. Za poslední
měsíc musely bohužel opakovaně

MÍSTOSTAROSTA Zdeněk Hűbner ukazuje, že se za užití chytrého WC dá
FOTO / GABRIELA GÖDELOVÁ
platit bankovní kartou.

řešit následky vandalismu či hrubého zacházení, které vedly k poškození kabelů pro vnější nabíjení
telefonu, což toaleta hlásila hlasi-
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tým pískáním. Bude-li se situace
opakovat, nevidí provozovatel zatím jiné řešení, než vnější nabíjení
demontovat.
(gg)

www.ovajih.cz
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Upozornění

Zimní údržba komunikací v období 2018/2019

Z důvodu stavebních úprav na odloučeném pracovišti odboru sociální péče na ulici Provaznické 1244/62
v Hrabůvce bude až do 22. února
2019 dočasně změněn přístup do
budovy. Bližší informace o přístupu
do budovy po dobu stavebních prací a přesunů zaměstnanců v rámci
pracoviště budou umístěny formou
vývěsních tabulek přímo na budově. Po dobu rekonstrukce jsou nově
k dispozici dva vchody – vchod A
do budovy bude zachován pro oddělení sociální prevence (1. poschodí),
nově zřízený vchod B (ze strany Provaznické ulice) bude sloužit pro oddělení sociálně-právní ochrany dětí
(přízemí).
(so)

 Zimní údržba místních komunikací spočívá ve zmírňování závad, eventuálně odstraňování závad ve sjízdnosti
a schůdnosti, které vznikly povětrnostními vlivy a situací
na místní komunikaci. Na území našeho městského obvodu
se nachází přibližně 340 km takto udržovaných komunikací.

Adventní koncerty
Cyklus adventních koncertů
připravilo Kulturní zařízení Ostravy-Jihu v Komorním klubu na Velﬂíkově ulici. Moravský komorní
sbor se představí 8. prosince od 17
hodin a na programu budou vánoční skladby Brixiho, Bartholdyho,
Dvořáka a dalších. Operní a muzikálové melodie potěší posluchače
15. prosince od 17 hodin. Zazpívají
Soňa Jungová a Roman Harok.
Adventní koncert tří sopránů – Agnieszky Bochenek-Osiecké, Soni
Jungové a Barbory Čechové, pak
22. prosince v 17 hodin celý cyklus
uzavře.
(sed)

Půjčky na kotle
Další vlna kotlíkových dotací
bude vstřícná i k rodinám s nižšími
příjmy. Díky bezúročným půjčkám
si budou moci vyměnit kotel i ti, kteří si to v minulých kolech nemohli
dovolit. Půjčky budou zájemcům
zprostředkovávat obce. „Když žadatel splní podmínky, nebude muset mít vstupní investici, která byla
nutná v minulých výzvách,“ uvedla
náměstkyně hejtmana kraje pro
životní prostředí Jarmila Uvírová.
Ve výsledku se může v některých
případech stát, že žadatel za nový
ekologický kotel ze svého nezaplatí ani korunu. „Veškeré náklady
na splacení půjčky mohou kromě
státní dotace pokrýt i příspěvky
obcí a krajský příspěvek, který bude
pro každého žadatele 7 a půl tisíce
korun.“ V našem kraji bude výzva
vyhlášena v dubnu roku 2019, a to
v případě, že ministerstvo životního
prostředí svou výzvu vydá na začátku příštího roku. V našem kraji si už
od roku 2016 stihlo vyměnit kotel
asi 50 % domácností. Pro občany
jsou k dispozici speciální webové
stránky s informacemi o kotlíkových dotacích, poradní kotlíková
linka (595 622 355).
(nb)

Tato zimní údržba probíhá v délce 5 měsíců, začíná 1. listopadu
příslušného roku a končí 31. března následujícího kalendářního
roku. Základní povinností uživatelů místní komunikace je přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací,
který je v zimním období obvyklý.
Při chůzi po chodnících a komunikacích je potřeba dbát opatrnosti
a věnovat zvýšenou pozornost
stavu komunikace. Na úsecích
místních komunikací, po kterých
jsou vedeny trasy MHD, a na místních komunikacích, které jsou
odebrány z naší správy, zajišťují
zimní údržbu komunikací Ostravské komunikace, a.s. Na ostatních

udržovaných úsecích zajišťují zimní údržbu komunikací Technické
služby Ostrava-Jih společně s dalšími vybranými ﬁrmami. Občané
mají možnost volat své podněty
na dispečink.
Daniel Jeřábek, vedoucí odboru
dopravy a komunálních služeb

ILUSTRAČNÍ FOTO / ARCHIV ÚŘADU

dispečink
V provozu je dispečink 24 hodin denně 7 dní v týdnu
v pracovních dnech od 7.00 do 14.00 hodin zajišťuje odbor dopravy
a komunálních služeb městského obvodu Ostrava–Jih tel. číslo –
599 430 270.
V době od 14.00 do 7.00 hodin a dále v nepracovní dny a svátky zajišťují
dispečink Technické služby Ostrava–Jih na tel. čísle 601 568 205.

12. ročník akce Vzdušné síly Ostravě
V Ostravě se 2. listopadu konal 12. ročník společenské akce
Vzdušné síly Ostravě. Akce je poděkováním městu za podmínky
vytvořené Vzdušným silám Armády České republiky na Dnech
Vzdušných sil Armády České republiky, které se konaly 9. rokem
v rámci Dnů NATO.
Po přijetí velitele vzdušných sil
u primátora Ostravy Tomáše Macury jako každoročně proběhlo
kladení věnců v parku Československých letců za účasti zástupců
kraje, města a městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz. Uctění památky letců bylo v letošním
roce o to významnější, že probíhalo v období oslav tří stovkových
výročí - vzniku Československa,
československé armády a čes-

něném Akordu odměnilo velkým
potleskem, stejně jako vystoupení
Dětského folklorního souboru Heleny Salichové v úvodu večera.
Galavečer poctila svou návštěvou také Ivana Škarvadová, vdova
po brigádním generálovi Zdeňku
Škarvadovi, veteránu 2. světové
války, bojovém letci, který byl každoročním hostem akce Vzdušné
síly Ostravě. Za radnici Ostravy-Jihu se akce zúčastnila místostarostka Hana Tichánková.
Akce Vzdušné síly se konala
pod záštitou velitele Vzdušných
sil AČR, primátora Ostravy, starosty městského obvodu a staměstského
obvodu
koslovenského letectva. V rámci rostky
večerního programu v Akordu vy- Moravská Ostrava a Přívoz.
stoupil Vojenský umělecký soubor
Stanislav Klocek
Ondráš, který publikum v zaplFOTO / RADIM PISKOŘ

Hledáte obecní nemovitosti k pronájmu?
 Zájemci o obecní byty či další nemovitosti si mohou
prohlédnout aktuální kompletní nabídku městského obvodu
Ostrava-Jih v rámci aplikace „Nabídka nemovitostí“.
„Lidé mohou vybírat z nabídky bytů, garáží a garážových
stání v parkovacích domech
v lokalitách Ostravy-Hrabůvky, Zábřehu, Výškovic, Dubiny
a Bělského Lesa, prohlédnout
si nabízené nebytové prostory jak v bytových domech, tak
samostatně stojící. „Aplikace
umožňuje vybírat podle vyspeciﬁkovaných kritérií, vybrané

byty a prostory si lze prohlédnout ve fotogalerii, zjistit bližší
informace či stáhnout potřebné
formuláře,“ řekla místostarostka Markéta Langrová.
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Aplikace je doplněna o možnost zasílání nabídek a aktualit
v oblasti, která vás zajímá. Stačí
vyplnit formulář a na e-mailovou
adresu vám přijde informace,
když se v nabídce objeví nová
nemovitost nebo prostory k pronájmu.
(sed)

V ČE
ČEM BYDLÍME

Naše bytové domy – bodové domy T03B-OS Waller
 Bodovým domem se rozumí samostatně stojící objekt
čtvercového půdorysu do výšky osmi podlaží, který má
okna umístěná na všechny světové strany a obsahuje jedno
číslo popisné. Existuje velké množství typů bodových domů,
my si dnes představíme ty vůbec nejvzácnější na Jihu.
Pouhé dva kusy
Na celém území našeho obvodu se nachází pouhé dva bodové
domy T03B-OS Waller. Dvojici
osmipodlažních domů najdeme
poněkud zapadlou na severozápadu zastavěné plochy Výškovic,
konkrétně na ulicích Kubalova
a Hýlova. V okolí řešených bodových domů se nachází pouze nízká zástavba řadových rodinných
domů.

Nejedná se o klasické paneláky
Konstrukční soustava T03B-OS není klasickým panelákem,
jedná se o domy z tzv. blokopanelů. Ty jsou oproti běžným panelům menší a tlustší, protože
zpravidla neobsahují kovovou
výztuž. Jedná se o jakýsi mezistupeň mezi tradiční zděnou
výstavbou a panelovou technologií. Velkou odlišností oproti
běžným panelákům je podélný
nosný systém – stropy jsou nese-

ny průčelními obvodovými stěnami (s okny) a k nim protilehlým
vnitřním podélným nosným stěnám. Z toho důvodu jsou příčky
mezi místnostmi často nenosné.
Tloušťka nenosných příček je
60 mm.
Konstrukční soustava T03B
má mnoho podob, nejčastěji v ní
vznikaly řadové domy, o kterých
se v budoucích dílech dozvíte
vše potřebné. Dnes řešené bodové domy jsou zajímavé tím, že
vznikly díky snaze Ing. arch. Otty
Wallera, který „jednoduše“ vzal
stavební prvky určené pro řadové
domy a navrhl z nich právě bodové domy, které v konstrukční TYPICKÉ PODLAŽÍ bodových domů T03B-OS Waller. KRESBA / MARIAN LIPTÁK
soustavě T03B-OS citelně chyběly – ty po něm dostaly své jméno.
Bodové domy typu Waller vyv Porubě, z okolních měst zmíJinde tak vzácné nejsou…
ním třeba Frýdek-Místek. Ty naše nikají svou dispozicí, která je
První bodový dům typu Waller se trochu vymykají uspořádáním velmi povedená. Na typickém
byl postaven v Havířově, násled- fasády, kdy lodžie nejsou přes podlaží se nacházejí čtyři bytoně se domy rozšířily po celém kra- celé podlaží, ale pouze na okra- vé jednotky velikosti 3+1, každá
s výhledem na dvě světové straji. V Ostravě je najdeme zejména jích domu.
ny a velkou lodžií přes dvě místnosti. Spolu sousedící byty jsou
vždy stejné (zrcadlově obrácené),
na každé straně domu jsou ale
byty mírně odlišné, a to zejména
v dispozicích předsíní, kdy dva
z bytů jsou vybaveny i komorami.
Na štítových stranách se nacházejí výhradně kuchyně.
Společné prostory mají nevýhodu v absenci chodbových oken
a tím způsobené nutnosti soustavně svítit. Dále jsou poměrně
stísněné, daly by se tak označit
za nejslabší stránku domů.

Pravděpodobně jste je vůbec
neznali
V tomto seriálu si skutečně
představíme opravdu všechny
bytové domy Jihu, tato vzácná
dvojice je toho důkazem. Dost
možná jste o existenci domů ani
nevěděli, neboť jak již bylo zmíněno, stojí na samém okraji Výškovic a jsou situované do zástavby
rodinných domů. Můžete si tak
říct, že je tento díl určen pouze
pro oněch 64 rodin, které v obou
domech bydlí, ale není tomu tak.
Seriál Naše bytové domy pouze
poodhalil další zástupce z rozmanité bytové výstavby městského
obvodu Ostrava-Jih.
Rozšířenou verzi tohoto článku
najdete na webových stránkách
historie.ovajih.cz
DVOJICE DOMŮ v původní podobě.
DVOJIC

FOTO / ARCHIV AUTORA
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Organizace dopravy při novoročním ohňostroji
 Lidé, kteří chtějí navštívit novoroční ohňostroj v Hrabůvce, se musejí připravit na omezení v dopravě. Akce začne
1. ledna 2019 v 17.55 proslovem a státní hymnou, ohňostroj
je naplánován na 18.00 hodin. Letos bude ještě mohutnější světlice se budou odpalovat už z 9 míst (loni to byla 3 místa).
Dočasné dopravní značení
a odklon osobních automobilů
bude zabezpečen od 16.30 hodin.
Uzavírka místní komunikace
I. třídy ulic Horní x Dr. Martínka
bude od 16.30 do 19.00 hodin.
Jedná se o krátkodobé uzavření,
přesto bude vyznačena objízdná
trasa, a to s využitím ulic Místecká, Moravská, Rudná, Plzeňská
a Krmelínská.
Ulice Horní v úseku od Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih po kruhový objezd a ulice
Dr. Martínka v úseku od zastávky tramvají „Hrabůvka kostel“

po kruhový objezd budou sloužit
k parkování osobních vozidel.
Průjezdnost ramp Místecká –
Dr. Martínka bude zajištěna.
Regulace dopravy, další bezpečnostní a jiná opatření budou
zajištěny hlídkami Policie ČR,
Policie ČR-DI (dopravní inspektorát) a Městské policie Ostrava.
K odklonu autobusové dopravy
v oblasti ulic Dr. Martínka a Horní dojde v době cca 17.15–19.00
hodin, odklon tramvajové dopravy a nahrazení vsuvkami se
uskuteční v době cca 17.50–18.20
hodin.
(odk)

FOTO / ARCHIV

Ježkům bude v zimě teplo Opravy chodníků v našem
Letos se bude ježkům na Jihu
dobře spát. Alespoň na třech místech v obvodu, kde jim zůstanou
ustlány pelíšky ze spadaného listí. S nápadem, který radnice podpořila, přišla zastupitelka Pavlína
Nováčková. Tabulky s upozorněním najdete na Hulvácké ulici
v sadu Družby, na Pavlovově ulici
na svahu pod bývalou nemocnicí
a v pásu dřevin mezi ulicemi Oráčova a Místecká.
(gg)

městském obvodu pokračují

 Opravy chodníků v našem městském obvodu pokračují.
Chodník v Jubilejní ulici se už podařilo v říjnu dokončit,
na konci listopadu byl předán chodník v celkové délce
94 metrů na Gerasimovově ulici mezi ulicemi Průkopnická
a Krasnoarmějců.
REPRO / JIŽNÍ LISTY

Divadelní koláž připomněla historii
 Divadelní koláž o 10 obrazech probíhala na přelomu října
a listopadu v zábřežském Akordu. Program s názvem 10x10
let Československa byl vytvořen u příležitosti 100. výročí
vzniku Československa a podpořil ho náš městský obvod.
V 90minutovém představení
se na jevišti odehrával příběh
jedné rodiny, jejíž osudy se prolínaly s historickými okamžiky
Československa. Celý příběh
byl postaven na denících stoleté
Anny, která je zveřejnila, a záznamy byly zpracovány do jednotlivých událostí. Program byl
složen z krátkých scének z důležitých momentů naší historie, které vypravěči doplňovali
o historická fakta. Celý příběh
prolínal scénický tanec v podání taneční skupiny The Gamp,
který znázorňoval demokracii
v jednotlivých etapách. Na jevišti
účinkovali herci z volného sdružení divadelníků hned z několika
souborů.
Tereza Zgabajová

„Chodník je napojen bezbariérově na stávající pěší komunikace v této lokalitě a byl doplněn
o varovné pásy pro osoby se sníženou orientací. Realizace si vyžádala úprava podloží, položení
obrubníků a položení zámkové
dlažby, chodník byl odvodněn

na stávající komunikaci,“ uvedl vedoucí odboru investic
úřadu městského obvodu Stanislav Šplíchal. V prostoru výstavby chodníku bylo vykáceno
5 vzrostlých stromů, za které bylo
vysázeno 8 stromů v areálu koupaliště.
(sed)

CHODNÍK na Gerasimovově ulici už slouží obyvatelům.
FOTO / ARCHIV MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Provoz úřadu na konci roku
FOTO / JAROSLAV ELFMARK

Radnice Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih bude po vánočních
svátcích ve čtvrtek 27. a v pátek 28. prosince otevřena pro veřejnost
v obvyklých hodinách. V pondělí 31. prosince 2018 bude úřad z technických důvodů otevřen pro veřejnost pouze do 12.00 hodin.
(red)
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Projektové dny v ZŠ B. Dvorského
připomněly vznik Československa

Vysazení
stromu svobody
na ZŠ Jugoslávské

Na prvním stupni projekt probíhal od 22. do 25. října formou divadelních výstupů žáků, kteří svým
kamarádům – oděni do dobových
kostýmů a vybaveni celou řadou
rekvizit – představili jednotlivá období historie Československa zhruba po 25letých etapách. Z mnoha
předvedených událostí a osobností
zmiňme krále komiků Vlastu Buriana, Osvobozené divadlo, písničky
Jaroslava Ježka, osobnost Karla
Čapka, válečné události i budovatelské úsilí let poválečných.
„Tím, že formou divadla představíme žákům historické mezníky, si děti nejen více zapamatují,
ale dojte také k většímu prožitku,“
uvedla učitelka Irena Goldová,
která s kolegy a dětmi program
připravovala asi dva týdny. „Ráda
bych poděkovala také rodičům,
kteří se do projektu zapojili například zapůjčením dobových předmětů a oděvů,“ doplnila.
Starší žáci na 2. stupni prožili
dva projektové dny, a to 8. a 12.
listopadu. Na osmi stanovištích
se seznámili s významnými „os-

Když jsme přemýšleli, jakým
způsobem uctít výročí vzniku republiky, objevovaly se různé nápady, až nakonec zvítězilo vysazení
našeho národního stromu – lípy.
V letech 1918 a 1919 jich občané
ČSR vysadili tisíce, do jejich výsadby se zapojili starostové, žáci škol,
členové Sokola….Tyto stromy svobody se sázely i v pozdějších letech
– zejména v letech 1945 a 1968,
kdy si lidé chtěli připomenout
význam svobody a demokracie.
V zahradnictví jsme tedy koupili
zhruba metr a půl vysokou lípu,
na školním pozemku vybrali vhodné
místo a ve čtvrtek 25. října vybraní
zástupci všech tříd 2. stupně, kteří
si na bundy připevnili malé mašličky
s trikolórou, strom svobody zasadili.
Aby i po letech – až třeba současní
žáci školy už budou dospělí – si mohli připomenout, kdy vlastně „naše“
lípa byla vysazena, umístili jsme k ní
i na malém žulovém podstavci pamětní cedulku s datem vysazení lípy.

 U příležitosti oslav stého
výročí vzniku Československa
 Divadelní vystoupení, výstavky dobových artefaktů, písničky, prezentace, herní aktivity
jsme se i na naší škole rozhodli
či videa, to byla náplň projektových dnů, které prožili žáci ZŠ B. Dvorského u při příležitosti
připomenout si toto významstoletého výročí vzniku ČSR.
né jubileum našeho státu.
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mičkovými“ událostmi, zazpívali
si hymnu, prohlédli si dobové peníze a počítali, kolik v minulosti
stálo různé zboží, v tělocviku si
dali osmičkový běh či se zaposlouchali do písní významných
českých skladatelů. Nechyběly
výstavky dobových předmětů,
například bysty státníků, originál
legionářské uniformy, fotograﬁe, knížky, hračky, pohlednice
nebo oblečení. „Vedení školy do-

stalo několik děkovných e-mailů
ze strany rodinných příslušníků
za skvělý projekt. Kdybych měl
z jednoho e-mailu citovat: Žáci se
naučili mnoho o dějinách našeho
státu heslem J. A. Komenského
– škola hrou,“ uvedl ředitel ZŠ
B. Dvorského Miloš Kosík a dodal: „Chtěl bych poděkovat všem
pedagogům za čas a energii, kterou projektu věnovali.“

Petr Opletal, ředitel školy
FOTO / ARCHIV ŠKOLY

Terezie Adamcová, žákyně 7. ročníku

K výročí jsme navštívili památník v Hrabyni
 Náš národ si během „posledních“ sta let prošel nejrůznějšími peripetiemi. Ačkoli s ním nebylo nikdy nakládáno
v rukavičkách – přežil a měl možnost oslavit sté narozeniny.
Také my, žáci 8. a 9. ročníku
ze ZŠ Srbské z Ostravy-Výškovic, jsme měli možnost 23. října navštívit Národní památník
II. světové války v Hrabyni, a tím
tak alespoň symbolicky oslavit 100. výročí Československa.
Památník připomínající útrapy
2. světové války je tvořen komplexem správní budovy a samostat-

ným památníkem, jehož součástí
jsou dvě „věže“ neboli také klíny,
ve kterých se uvnitř nacházejí
prostory expozice. Nejdříve jsme
si prohlédli výstavu s názvem
Československá armáda 19181938 a následně pokračovali v exkurzi památníku. Hned v úvodu
obdržel každý z nás pracovní
list s úkoly, jež jsme v průběhu

prohlídky vyplňovali. Samotná
expozice chronologicky připomíná válečné dějiny 2. světové
války. Lhostejné nám nebylo ani
živé vyprávění průvodce, který
líčil způsoby bojů, osudy vojáků
a Židů za války.
Návštěva památníku byla v této
době velmi příhodná. Není zbytečné si všechno připomenout a dozvědět se i informace, o kterých jsme
nevěděli. Snad na události a hrdinské činy předků nezapomenou ani
další generace. Moc bych si to přála.
Kateřina Juřicová, třída 9. A

Netradiční oslava vzniku republiky
Také v letošním roce dostaly
mateřské školy v Ostravě-Jihu
ﬁnanční prostředky na autobusovou přepravu dětí. A tak jsme
díky těmto ﬁnančním prostředkům mohli prožít oslavy 100 let
vzniku Československé republiky trochu netradičně. Nejenže
jsme si
s tyto události připomněli

vyprávěním o vzniku republiky,
malováním vlajek a poslechem
československé hymny, ale mohli
jsme na našich výletech poznávat
město Ostravu a jeho historii.
Nejprve jsme společně s dětmi
navštívili Landek park Ostrava,
další týden děti navštívily Bělský
les a pozorovaly stromy a zvířata

žijící v lese. Děti viděly bažanty,
zajíce, veverky, ptáky a broučky.
Poslední výlet se uskutečnil do
centra Ostravy. Společně s dětmi
jsme se prošli kolem řeky Ostravice až k soutoku s řekou Lučinou
a pak jsme si prohlédli Slezskoostravský hrad.
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Chystá se matematická
soutěž Volgiáda
Třetí ročník matematické soutěže Volgiáda se letos koná 18. prosince. Soutěž pořádá Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, za organizací tohoto
ročníku stojí žáci kvarty. Volgiáda je soutěž určená pro žáky
5. tříd základních škol, které
v čtyřčlenných týmech řeší připravené úlohy. Všechny účastníky
čeká nějaká odměna. Pro další informace se můžete podívat na web
školy: http://www.gvoz.cz/. (gv)

www.ovajih.cz

ŠKOLY
OLY

ZŠ Dvorského má opět
mistra nůžek ČR

Špachtle byly téměř dokonalé
 Ve dnech 24. a 25. října proběhlo ve školní dílně ZŠ a MŠ Volgogradská 6B v Ostravě-Zábřehu celoměstské kolo soutěže Technická dovednost v oblasti ručního zpracování dřeva
a kovu, která je již devátým rokem podporována Magistrátem města Ostravy.

FOTO / ARCHIV MODELÁŘŮ

Miloslav Holek, žák třídy 5. ročníku ZŠ B. Dvorského, se stal absolutním mistrem ČR papírových
modelářů v kategorii mladších
žáků do 12 let.
Jeho modely se zúčastnily pěti
mistrovských soutěží, které pořádalo Centrum papírových modelů
v Praze, Brně, Ostravě, Jindřichově Hradci a Dubenci. Miloslav se
stal mistrem kategorie malá a velká dopravní technika s modelem
komunálního vozu a traktoru
i kategorie letecká a lodní technika
s modelem vrtulníku a obytné lodi.
Po Štěpánovi Šlesingerovi, který
se stal absolutním mistrem ČR kategorie mladších žáků v roce 2017,
je Miloslav Holek druhým žákem
školy, města i našeho kraje, kterému se povedlo podobnou trofej získat. Titul absolutního mistra ČR je
nejvyšší ocenění, kterého lze s papírovými modely v ČR dosáhnout.
Martin Svoboda,
vedoucí modelářů v ZŠ B. Dvorského

Charitativní akce

Cílem projektu je propagace
a osvěta technických oborů a řemesel mezi školami i rodiči v ostravském regionu, zatraktivnění
odborného vzdělání, změna všeobecného nezájmu žáků a rodičů
o technická povolání a snaha dosáhnout řemeslné úrovně žáků
z osmdesátých a devadesátých let
minulého století.
Soutěže se zúčastnilo celkem
32 žáků z osmi základních škol
Ostravy a okolí. Školy vyslaly
do této soutěže po dvou až sedmi
nejzručnějších žácích sedmých,
osmých a devátých ročníků, kteří
soutěžili v oblasti ručního zpracování dřeva a kovu.
Žáci vyráběli podle technického
výkresu předvedeného ﬁnálního
výrobku a za odborného přispění
Rostislava Hrušky špachtli. Výroba špachtle, kombinovaného
výrobku ze dřeva a kovu, byla náročná, přesto však výrobek všichni žáci úspěšně dokončili, i když
v dílně strávili téměř 6 vyučovacích hodin. Mezi žáky se objevilo

DÍVKY se v soutěži neztratily.

i několik dívek, které se svou důslednou, přesnou a téměř dokonalou prací vyrovnaly chlapcům.
Nejlepší výrobky žáků bodově
ohodnotila komise složená z učitelů základních škol a odborníků
pracujících v dané oblasti. Všichni hodnotící se shodli na tom,
že hodnocení bylo velmi těžké,
neboť některé výrobky byly téměř dokonalé a hodně podobné.

Dvacet nejlepších žáků bylo odměněno za své výrobky hodnotnými cenami (mobilní telefon,
fotoaparát, smart hodinky, bluetooth bedýnky a ﬂash disky).
První místo získal Matěj Kaluža
ze ZŠ Pokorného, 2. místo Klára
Motalová ze ZŠ Volgogradská
a třetí byl Jakub Adamkovič ze
ZŠ Sekaniny.
Rostislav Hruška

Broučkiáda potěšila nejen děti, ale i seniory
ve spolupráci se seniory z Domova
důchodců na ulici Čujkovova. Inspiraci nám poskytla pohádka O perníkové chaloupce a metoda questing,
tzv. hledačka v přírodním prostředí.
Všichni společně jsme se vydali
po označené trase světýlek v blízkém okolí mateřské školy. Naším
úkolem bylo broučky vyhledat,
spočítat, dojít do cíle. Naše hledá-

Již posedmé bude do 9. prosince probíhat předvánoční
akce, která má za cíl potěšit děti
z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají
zase děti, jimž dospělí pomohou
připravit jejich dárkovou krabici
od bot. Tu společně naplní dětskými dárky k Vánocům. Naše
škola Františka Formana se opět
ráda zapojí do této charitativní akce! Více informací najdete
na www.krabiceodbot.cz. (zsf)

Prvního listopadu uspořádala
MŠ Volgogradská 4 v Ostravě-Zábřehu pro seniory a rodiče s dětmi
z mateřské školy netradiční formu
lampionového průvodu.
Místo již oblíbených lampionů
jsme letos zvolili plastové broučky
osvětlené svítícími tyčinkami, které
jsme vyráběli v rámci recyklohrátek s rodiči a dětmi ve školce a také

Sportovní dopoledne

 Přes padesát žáků ZŠ Chrjukinova se 23. října sešlo
„na půl cesty“ v Rožnově pod Radhoštěm s žáky slovenských družebních škol (ze Staškova a Považské Bystrice).

Ve středu 7. listopadu se žáci
některých tříd ZŠ Chrjukinova
zúčastnili sportovního dopoledne s názvem Pozor, start! Akce se
konala ve Středisku volného času
Ostrčilova. Úkolem soutěžících
bylo závodit v různých sportovních
disciplínách, například skákání na
trampolíně, střelbě z luku, skoku do
dálky, ﬂorbalu, překážkové dráze
či jízdě na koloběžce. I přes silnou
konkurenci zvítězil ve skoku z místa Petr Lichý ze třídy 8.B. Žáci 6.A
si zase odvezli pohár za první místo
v týmové soutěži – překážkové dráze. Gratulujeme!
Andrea Děcká
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ní skončilo úspěšně a jako v každé
pohádce všechno dobře dopadlo.
Do cíle na školní zahradu dorazili nejen rodiče s dětmi, babičky,
dědečkové, ale zachránili jsme
také všechny broučky opozdílky
a světlušky, kterých bylo dohromady celkem patnáct. Podzimní
sezonu jsme zakončili vskutku
pohádkově.
(vol)

Čeští a slovenští žáci se sešli ve skanzenu
Předmětem setkání bylo připomenutí 100. výročí založení Československé republiky, společná
prohlídka všech tří areálů Valašského muzea v přírodě a návštěva
Gibon parku.
Dřevěné městečko si žáci
prohlédli s průvodkyní. Dověděli se, že muzeum založili
bratři Jaroňkovi, kteří usilovali
o zachování měšťanských domů
z rožnovského náměstí, a tak
po 1. světové válce z něj nechali
přemístit na mýtinku lázeňského

parku velké domy z náměstí, radnici, Billův dům, Vaškovu hospodu a další stavby. V 60. letech
minulého století byla vystavěna
z několika desítek zemědělských
objektů Valašská dědina. Jako
poslední vznikla Mlýnská dolina
s mlýnem, pilou, hamrem a dalšími stavbami.
V poledne se žáci naobědvali
v nedalekém Gibon parku. V příjemném prostředí lesoparku
v místě, které nabízí adrenalinové zážitky se až do odjezdu vyži-
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li na trampolíně, lanové dráze,
minigolfu, prolézačkách nebo
skluzavce.
(chrj)
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JUNIOR REDAKCE
JU

Pod stromeček si už od čtyř let přeju pejska
 Dárek, který si přeju už od svých čtyř let, je pes. Vždy jsem si přála jezevčíka jménem
Sprite. Později se mi líbil i bígl, ale postupem času se mi začaly líbit skoro všechny rasy.
Ovšem když jsem chtěla pejska ve čtyřech letech, je pochopitelné, že mi ho mamka nedovolila. Je pravda, že v té době by mě pes za chvíli omrzel, co se dá taky čekat v tomto věku.
Každé Vánoce jsem si přála pejska, ale nikdy jsem se ho nedočkala. Byla jsem hodně smutná, zvlášť
když všechny děti kolem mě psa
měly. Bylo mi asi deset a já už jsem
to vzdala. Prosila jsem a prosila.
Mamka ale vždy řekla, že ne, protože se o něho nebudu starat a samé
výmluvy. Respektovala jsem to,
že mamka nechce chodit venčit

psa, ale jinak jsem našla řešení pro
všechny ty výmluvy, proč nemůžeme mít psa. Přece jen bych venčit
chodila já, jen kdyby mi do toho
vlezl třeba trénink, tak by jednou
šla mamka. To by ji přece nezabilo.
O rok později se mi narodila
sestra jménem Nikol. Stejně jako
já začala mít strašně moc ráda
pejsky. První, co uměla říct o zví-

řatech, bylo HAF. A tak jsem se
po dlouhé době mamky zeptala,
jestli si to náhodou nerozmyslela s tím pejskem. A ona řekla, že
ne. Ale strejda řekl, že ano. Jenže
mamka mu to pěkně rychle stihla
rozmluvit. Vždy když někam jedeme, modlím se, abychom jeli pro
pejska. Teď už mi zbývá jen doufat.
Terezie Adamcová, 7. roč. ZŠ

Štědrovečerním večeřím
kraluje kuřecí řízek, ne kapr
jiná ryba
8%
kapr
+ bramborový salát
39 %
kuřecí řízek
+ bramborový salát
53 %

Anketa

Co máte rádi či neradi
na Vánocích?
Líbí? Nelíbí? Nejen žáci, ale
i učitelé naší školy nám prozradili své názory na Vánoce
a vše s nimi spojené.

Učitelé:
Vlasta Krmášková
Mám ráda vůni všech dobrot
i jehličí, pohodu, klid v kruhu
rodiny a pohádky. Nemám ráda
spíše ten předvánoční shon,
množství lidí, kteří se tlačí, aby
nakoupili, jako by měla vypuknout třetí světová válka.
Andrea Tomášová
Na Vánocích mám ráda atmosféru, hezky vyzdobený byt, dobré
jídlo a pití, radost udělají i dárky
od srdce. Nemám ráda přeplněné
obchody. Není to o dárcích, je více
času se setkat s nejbližšími.
Bohdana Lokajová
Mám ráda, když se o Vánocích proměním v malé dítě a můžu si to
užít. Nemám ráda, když není sníh.
Marie Kaperová
Mám ráda atmosféru, dárečky pod stromečkem a když se
sejde celá rodina na společnou
večeři. Nemám ráda předvánoční shon a úklid.

Žáci:

info
Stránku pro Jižní listy vytvořili žáci Základní školy
B. Dvorského. Stránka je otevřena i pro žáky a studenty dalších škol působících v městském
obvodu Ostrava-Jih. Pokud
máte zájem podílet se na tvorbě Jižních listů, pište na email:
jizni.listy@ovajih.cz.
(red)

V úterý 20. listopadu jsme se pro- na druhém místě, první byly kuřecí
šli po naší škole a zjišťovali, co se vy- řízky. Naprostá menšina dotazovaskytuje na štědrovečerních talířích ných pak jí jiné druhy ryb.
našich učitelů a spolužáků. Myslíte
Ondřej Sedlář a Dominika
si, že kapr vyhrál? Ne, umístil se až
Schoberová, 7. roč.

Proč zrovna modrý medvěd?
Vždycky jsem toužila po velkém plyšovém medvědovi a modrá je moje oblíbená barva. Asi
proto, že ho má moje sestra a mně
se zalíbil a chtěla jsem taky svého
medvěda.
Když jsem šla do obchodu s kamarádkou, tak jsem viděla krásného medvěda a já se zamilovala.
Kdybych se nepodívala na cenu,
tak ho ihned beru, ale nemusíme
mít vždy všechno, na co se podíváme.

Medvědi jsou jako lidé, můžete je obejmout, můžete jim říct,
jaký byl váš den, ale neznamená
to, že nemluví, že nenaslouchají.
Já osobně mám medvědy hrozně
ráda. Sice vám nikdy neodpoví,
ale dokola to zkoušet můžete.
Takže doufám, že dostanu plyšového medvěda. Myslím si, že
nebude, ale budu doufat, že dostanu alespoň něco malého. Je
lepší dostat něco než nic, že?
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Lucie Tesařová, 9. třída
Na Vánocích se mi líbí, že je
rodina pospolu. Nelíbí se mi,
že jsou předražené dárky.
Jan Šovčík, 9. třída
Líbí se mi, když rozdávám
a dostávám dárky. Nelíbí se mi
sníh a zima.
Tereza Novotná, 9. třída
Nemám ráda, když se kácí
stromky. Mám ráda čas strávený
s rodinou.
Barbora Konečná, 9. třída
Mám ráda vůni mandarinek
a nemám ráda hodně lidí v nákupních centrech.
David Fojtík, 8. třída
Na Vánocích se mi líbí, že se
všichni sejdou, nemám nic
proti tomuto svátku.
Karolína Plačková, 8. třída
Mám ráda jídlo a ﬁlmy. Nemám ráda rybu a lidi.
Vojtěch Sedlář, 7. třída
Mám rád vánoční prázdniny,
bramborový salát, nemám rád,
když není sníh a je všude bláto.
Sára Svěntá, 6. třída
Mám ráda atmosféru a koledy. Nemám ráda zimu a hádky v rodině.
Jan Gengela, 6. třída
Je super, když se sejde rodina,
ale nerad vyhazuju balicí papír
z dárků.
Andrea Poštulková a Thanh Thao
Hoangová, 7. ročník ZŠ

Adéla Galušková, 7. roč. ZŠ

www.ovajih.cz
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Jubilejní kolonie slaví devadesátileté jubileum
 Dělnická kolonie v Hrabůvce oslaví v těchto dnech 90 let od chvíle, kdy získala své pojmenování „Jubilejní“, a to v rámci oslav
sta let od založení Vítkovických železáren. U této příležitosti bude pokřtěna také kniha, která mapuje oblast od počátku k dnešku.

STAVBA DOMŮ u Závodní ulice, 1928.

FOTO / ARCHIV VÍTKOVICE A. S.

Hrabůvka a stavba prvních domů
kolonie od roku 1921

uprostřed něj se nacházel prostor stor západním směrem od těch
pro život obyvatel skromné kolo- již existujících, byly vybudovány
podle návrhu Arnošta Kornera,
Po 1. světové válce bylo třeba nie.
architekta německo-židovského
rozšířit bytový fond pro zaměstpůvodu, který byl mj. autorem
nance Vítkovických železáren. Rozrůstání kolonie do jubilejního
návrhu Nesselrothových pasážMěly-li se železárny rozvíjet, bylo roku 1928
třeba podpořit bydlení jejich zaK rozšíření závodní kolonie ních domů v Moravské Ostravě,
městnanců. Jako vhodné místo v Hrabůvce došlo až ve druhé obchodního domu Rix tamtéž či
pro výstavbu nových dělnických polovině 20. let po odeznění hos- obytných domů na Krokově ulici
domů byla vybrána na počátku podářské krize. Nově vznikající v Zábřehu nad Odrou a Rudné
roku 1921 severní část Hrabův- domy, pro něž byl vymezen pro- ulici ve Vítkovicích.
ky, nedaleko katastrální hranice
s Vítkovicemi.
Původní záměr předpokládal
výstavbu 23 samostatně stojících
omítnutých domů. Vlivem poválečné hospodářské krize bylo
do počátku roku 1922 dokončeno
pouze devět objektů. Jednalo se
o typizované domy vybudované
podle návrhu Friedricha Kobera (identické domy v původní
podobě nalezneme i v sousedním Zábřehu na Krokově ulici).
Jednotlivé bytové jednotky byly
tvořeny předsíní, spíží, kuchyní,
pokojem a kabinetem. Ke každé
domácnosti náležel také suchý
záchod nacházející se na chodbě
domu. Celkem našlo v nové zástavbě domov 36 rodin. V roce
1924 byl ke každému domu přistavěn dvouetážový chlívek pro
drobný chov zvířat. Obyvatelé
měli k dispozici také plochu pro
pěstování ovoce a zeleniny. Půdorys celé zástavby připomínal
z ptačího pohledu písmeno D, JEDEN Z DEVÍTI nejstarších domů závodní osady v Hrabůvce, zima 1922.

Roku 1926 bylo v Hrabůvce postaveno osmnáct budov
č. p. 279–297 s 91 byty. Vznikla
zde také nová dominanta – budova knihovny s čítárnou (dnešní Komorní klub) a přilehlý
polouzavřený blok. Nové domy
byly kolaudovány v lednu 1927.
Ještě v témže roce přibylo dalších
čtrnáct domů č. p. 301–314, čímž
došlo k vytvoření druhého polootevřeného bloku s jedinečným
vnitřním prostorem protínaným
hlavní ulicí. Budovy č. p. 308–
314 jsou sestaveny do půlkruhu,
kterému dominují tři vchody se
společnými balkóny a bohatě členěnou fasádou.
V jubilejním roce 1928 bylo
postaveno dalších devět domů
č. p. 330–338, které byly včleněny
do mezer mezi nejstaršími domy
z let 1921–1922. Nejvýraznější
stavbou se stal bezesporu průjezdní dům č. p. 330, který uvozuje vstup do kolonie od Závodní
ulice. Dostavbou domů vznikl
třetí polouzavřený blok. Rodiny
se do uvedených nových domů
stěhovaly po 30. prosinci 1928,
kdy novostavby prošly kolaudací.
Petr Přendík

FOTO / ARCHIV AUTORA

Večerní komentovaná prohlídka Jubilejní kolonie
Ve středu 5. prosince se uskuteční pod
vedením kronikáře obvodu Petra Přendíka
speciální večerní prohlídka Jubilejní kolonie.
Sraz zájemců bude v 17 hodin u tramvajové

zastávky Jubilejní kolonie. Na komentované
prohlídce se dozvíte informace o budování
kolonie v pěti stavebních etapách během let
1921–1950, o jejím vybavení, o společenském
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životě místních obyvatel a rekonstrukčních
pracích. Vstup volný a bez předchozí rezervace. Délka prohlídky cca 1 hodina. Lampy,
lucerny či lampióny vítány!
(pp)

HISTORIE
H
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Vítkovické jubileum a jeho vliv na kolonii v Hrabůvce
 Dne 9. prosince 1928 uplynulo století od okamžiku, kdy olomoucký arcibiskup Rudolf Habsburský zřídil ve Vítkovicích
pudlovnu, která se později stala symbolem průmyslové revoluce v Ostravě. Vedení Vítkovického horního a hutního těžířstva (dále VHHT) se rozhodlo uspořádat při této příležitosti velkolepou oslavu, které předcházely několikatýdenní přípravy
(např. osvětlení dnešní Ruské ulice, významných staveb a továrních hal ve Vítkovicích).
Oslava začíná ve Vítkovicích
Oslava jubilea se odehrála
ve středu 5. prosince 1928. Vše
započalo přesně v 8.45 hodin
v závodním hotelu ve Vítkovicích,
kdy byla odehrána státní hymna.
Mezi 9.00 a 9.05 hodin se rozezněly všechny závodní sirény.
Závodní domy a úřednické příbytky byly vyzdobeny prapory,
zejména v okolí hotelu na dnešním Mírovém náměstí, kam se
od rána sjížděli významní hosté.
Ředitel železáren Adolf Sonnenschein přednesl projev zabývající
se významem 100. výročí od založení podniku. S podobnými
projevy vystoupili také významní
návštěvníci.

Kdo se oslav účastnil?
Do závodního hotelu se sjely
významné osobnosti. Jmenujme alespoň některé z nich: ministr obchodu Ladislav Novák
(spletl si svinovské a přívozské
nádraží, ve Svinově ho čekal
osobní vůz, ale on přijel vlakem
do Přívozu, což bylo v tisku zesměšňováno), národohospodář
a generální tajemník Svazu průmyslníků František Hodáč (otec
Nataši Gollové), bývalý zemský
prezident Jan Šrámek, policejní ředitel Buchar, rada politické
správy Dr. Pfeifer, živnostenský
inspektor Imlauf, bývalý polský
ministr obchodu Kiedron, spolumajitel VHHT Louis Rothschild,
bývalý ředitel železáren Friedrich
Schuster, rektor Vysoké školy
báňské v Příbrami František
Čuřík ad. Byli zde také zástupci
místních státních úřadů, městské
správy, zástupci technické vědy
a práce, zástupci dolů a průmyslu, zástupci ﬁnančníků, tisku,
technických spolků, vysokých

škol, tuzemských i zahraničních
obchodních partnerů a řada
představitelů veřejného, kulturního, společenského, politického
a církevního života; celkem zde
bylo přes 500 osob. Událost samozřejmě sledovala celá řada lidí
žijících v Ostravě.
Při slavnosti došlo k pomyslnému zahájení stavby místní dráhy
Moravská Ostrava – Brušperk.
U prvního pražce promluvil opět
Adolf Sonnenschein, přidal se
také JUDr. Edmund Palkovský,
bývalý koncesionář a otec myšlenky na vybudování dráhy mezi
zmíněnými dvěma městy. První
úder kladivem učinil představitel
VHHT Louis Rothschild. (Dodejme, že dráha byla zprovozněna
až v říjnu 1930 a pouze v úseku
od Vítkovic k jižnímu okraji Hrabůvky – Jubilejní kolonie se ale
tratí napojila na síť městské dopravy.)

Přijel i František Křižík
Následovalo otevření a předání Jubilejní kolonie v Hrabůvce
dělníkům Vítkovických železáren. V té době obsahovala kolonie 285 moderních malých bytů.
Mimo toho se v ní nacházela
dvorana pro knihovnu, místnost
pro mateřskou školu a obchodní
místnosti pro potřebu místních
rodin. Vedení železáren nechalo
vyzdobit domy v kolonii československými vlajkami a po obou
stranách hlavní ulice byly vztyčeny ozdobné sloupy. Otevření
a prohlídky kolonie v Hrabůvce se
účastnil i významný český fyzik
a průmyslník František Křižík,
který je zachycen také na dochovaných ﬁlmových záběrech ze
slavnostního předání kolonie,
které zachycují příjezd a odjezd

lepší a hygieničtější bydlení zaměstnanectva a tím, že v této moderní čtvrti zřízena je také dětská
zahrádka, je jen dokumentováno,
že netoliko pro přítomnost, nýbrž
i pro budoucnost zdravé a moderní výchovy mladé generace je tu
pamatováno. Vyslovuji vám jménem Moravské Ostravy znovu dík
za tuto blahovůli a prohlašuji, že
město bude pečlivě toho dbáti,
aby v intenci dárců dětská zahrádka vzkvétala.“
ODZNAK , který měli při oslavě při-

Nad Vítkovicemi proletěla
vzducholoď

pnutý hosté na klopě, pamatoval
Z Hrabůvky hosté odjeli
nejen na 100. výročí železáren, ale
k zvláštnímu vlaku závodní drátaké na 10. výročí vzniku Českohy, který čekal na křižovatce PoFOTO / PETR PŘENDÍK
slovenska.
hostů do Hrabůvky a slavnostní
projevy. U příležitosti stoletého
jubilea železáren byla dosud bezejmenná závodní kolonie pojmenována jako Jubilejní. Také hlavní
osa sídliště získala brzy stejný název.
Hosté se po venkovní přestávce v programu přesunuli do sálu
knihovny na Velﬂíkově ulici.
Ředitel železáren Adolf Sonnenschein v prostorách knihovny
promluvil ke starostovi Moravské Ostravy: „Pane starosto,
předávám tímto tyto místnosti
ve správu města s doprovázejícím dopisem, jehož obsah má
obci aspoň pro počátek ulehčiti
také starost o získání peněžitých
prostředků, potřebných k vedení
dětské zahrádky.“ (pozn. dětské
zahrádky – mateřské školky) Jan
Prokeš odpověděl: „Vybudováním této nové jubilejní moderní
kolonie pro vaše dělníky a zřízence projevili páni majitelé vítkovických závodů ušlechtilý smysl pro

lanecké dráhy a silnice vedoucí
z Hrabůvky do Zábřehu. Poté si
hosté prohlédli vítkovické vysoké pece, strojírny, elektrické
ústředny, ocelárny a válcovny.
Od 14 hodin se v závodním hotelu
ve Vítkovicích podával slavnostní
oběd. Servírovala se polévka s játrovými knedlíčky, kapr na másle, kuřecí pečeně s rýží a salátem
a jako dezert dort s černou kávou.
Odpoledne se promítal ve vítkovickém kinu Central závodní ﬁlm, který divákům přiblížil
ve ﬁlmových záběrech jednotlivé provozy železáren a jejich
výrobky. V 17 hodin se všichni
sešli v závodním hotelu u čaje,
kde se konal také program pro
hosty a jejich ženy. Nad Vítkovicemi proletěla také vzducholoď.
Oslava vyvrcholila večerním divadelním představením opery
Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany v Národním divadle moravskoslezském a operetou Netopýr
Johanna Strausse v Německém
divadle.
Petr Přendík

ZÁBĚR Z FILMU zachycujícího otevření Jubilejní kolonie - přítomní hosté, příjezd automobilů z Vítkovic a generální ředitel VŽ přednáší svůj projev
FOTO / ARCHIV VÍTKOVICE A. S.
v sále knihovny.

17

www.ovajih.cz

SOCIÁLNÍ OBLAST
AST
T

Nejlepší klub seniorů v Ostravě funguje na Jihu
 Nejlepším ostravským klubem seniorů byl 14. listopadu vyhlášen Klub seniorů Domu kultury Akord. Cenu z rukou náměstka primátora Zbyňka Pražáka převzali Zdeněk Kačor a Šárka Zubková. Cena se udělovala již popáté.
o nejlepší koláč, nejlepší slané
pečivo, nejlepší country oblečení
a populární soutěž Miss Babča.
V letošním roce navázal spolupráci s Maďarským klubem,
Řeckou obcí a vietnamskou menšinou. Výsledkem bylo předvedení národních tradic, tanců, krojů,
krajových zvláštností a gastronomických specialit.

Do ﬁnále se dostal i rodák
z Výškovic

CENU si na ostravském magistrátu převzala Šárka Zubková (uprostřed
v červených šatech) a Zdeněk Kačor (první zleva). Uprostřed stojí senior
FOTO / MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY
roku Česlav Pietoň.

„Velmi nás to potěšilo a je to závazek do budoucna, abychom i nadále
si udrželi přízeň našich seniorů,“
uvedla Šárka Zubková z Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih,
která akce společně se Zdeňkem
Kačorem z Akordu připravuje.

Klub zahájil svou činnost v roce
2008. Pořádá besedy s lékaři, veterináři, odborníky na zahradničení, včelaři, s Městskou policií
Ostrava zaměřené na sebeobranu
apod. Na svých akcích klub přivítal již 200 hostů. Pořádá i soutěž

Seniorem roku 2018, který se
také uděloval, se ve 12. ročníku
ankety stal osmdesátiletý publicista, výtvarník a sběratel Česlav
Pietoň ze Slezské Ostravy.
„Ocenění Senior roku je vrcholem mé životní pouti. Nedostal
jsem zatím žádné tak významné
ocenění, moc si toho považuji
a pořád se mi nechce věřit, že jsem
zrovna já seniorem roku,“ byl dojatý Česlav Pietoň. Připomenul,
že nesbírá jen pohlednice, ale také
zkameněliny z období ostravského
karbonu, zbraně, mince a praktic-

ky vše, co se týká Ostravy. „Díky
sběratelství je život krásný, ale
utíká rychle, vždyť už je mi osmdesát,“ dodal s úsměvem.
V letošním roce navrhly organizace seniorů, spolky, úřady
městských obvodů i jednotlivci
20 osobností na titul senior roku.
Mezi sedmičku ﬁnalistů se dostal i Zdeněk Jakubek (84 let),
rodák ze starých Výškovic. Jako
zanícený sportovec organizoval
lyžařské zájezdy a pingpongové
turnaje. Ve svých 50 letech doslova propadl tenisu. Již jako čerstvý
důchodce se zasloužil o vybudování tenisového klubu TJ Sokol Výškovice, kde působil jako
předseda. Společně s ostatními
členy klubu zvládl opravit kurty
i po katastroﬁckých záplavách
v roce 1997. Pomáhal budovat
sokolskou tělocvičnu v Charvátské ulici. Zasadil se také o úpravu jízdního řádu autobusu a díky
tomu cestující nemusejí zbytečně
čekat na zastávce na navazující
spoj.
(sed)

Manželé se seznámili na Silvestra a už jsou spolu padesát let
 Na Jihu se konala další zlatá svatba. Společné ano si v listopadu opět řekli Karel a Zdenka Dobruští.
Paní Zdenka se seznámila s panem Karlem na oslavě Silvestra,
31. 12. 1966 a o dva roky později,
29. 11. 1968, své přání žít ve společném svazku stvrdili na radnici v Porubě a v kostele v Klimkovicích.
Pan Karel Dobruský se narodil
v roce 1945 v Ostravě-Zábřehu,
vystudoval Vyšší průmyslovou
školu elektrotechnickou v Ostravě-Vítkovicích a poté Vysoké učení technické v Brně. Po studiích
nastoupil nejdříve do Vítkovických železáren, v roce 1976 přešel
do Hutních montáží jako vedoucí

výroby, kde pracoval až do roku
2004. Je členem Českého zahrádkářského svazu, k jeho zájmům
patří luštění sudoku, fotografování, pravidelně hraje taroky, je
náruživý motorista.
Paní Zdenka Dobruská se narodila v roce 1943 v Ostravě-Přívoze. Po gymnáziu vystudovala
Pedagogický institut v Ostravě.
Až do roku 1999 působila jako
středoškolská profesorka na SOU
v Hrabůvce. K jejím koníčkům
patří celoživotní vzdělávání, navštěvuje univerzitu třetího věku

– Fakultu bezpečnostního inženýrství, zajímá se o matematiku
a fyziku, ráda chodí na procházky s pejskem. Velkou zálibou byla
péče o děti, později o vnoučata.
Se sousedy se pravidelně setkávají na zahradě při grilování.
Manželé spolu vychovali dcery Janu a Danu a nyní se radují
z vnoučat Michaela a Markéty.
Padesátileté spolužití nebylo
jen procházkou růžovým sadem,
ale všechny problémy, které jim
život přinesl, ustáli. Jižní listy se
připojují k blahopřání, aby jim
radost, pohoda, vzájemná tolerance, láska a zdraví vydržely
i po další roky.
(šz)

FOTO / ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU

Milým oslavencům přejeme pevné zdraví
V našem městském obvodu jsou desítky seniorů, kteří v tomto období
přijímají gratulace k dožitým osmdesáti a více letům. S radostí se připojujeme a všem jubilantům přejeme zdraví a dny prožité v pohodě.
V listopadu oslavili významné výročí:
Ladislav Novák
96 let
Božena Zlá
95 let
Zdenka Lišková
94 let
Vlasta Pastrňáková
94 let
Alenka Jaglařová
92 let
Božena Sýkorová
91 let

Miroslav Sedlák
Vladimír Jakeš
Vlasta Serafínová
Vlasta Lachová
Marie Dosedělová
Jiřina Lindovská
Ján Senič
Antonín Rola

91 let
91 let
91 let
91 let
91 let
91 let
91 let
90 let

Miroslav Šnejdar
Anna Fiamčíková
Jaroslav Merta
Ilona Horská
Alois Jeřábek
Miroslav Dočkal
Jaroslava Ježková
Hilda Školová
Růžena Hribová
Marketa Pleskačová
Dobroslava Řehořková
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90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let

Jaroslav Jarolím

80 let

Božena Urbánková

80 let

Božena Jakubková

80 let

Magdaléna Rubešová

80 let

Miloslav Červenka

80 let

Aranka Portužáková

80 let

Jaroslava Balejová

80 let

Dušan Štalmach

80 let

Otakar Sedláček

80 let

ZO
OBVODU

Senior klub hostil v K-Triu maďarskou kulturu
 V K-Triu se 24. listopadu konal galavečer spojený s tradičním Kateřinským bálem. Během večera zazněly populární a operetní písně v podání známých maďarských umělců
z divadla z maďarského Szegedu a operní melodie Ludmily
Zálesné a její skupiny.
Přestávku zpříjemnilo malé
občerstvení a ochutnávka maďarských vín.
Na Kateřinském bále pak hrála
maďarská skupina Partner. Všichni návštěvníci se dobře bavili, maďarský temperament nezapřeli.
Za městský obvod Ostrava-Jih
byla přítomna místostarostka Dagmar Hrabovská, která vyzdvihla
spolupráci v rámci Senior klubu,
kdy se naši starší občané mohli
seznámit s maďarskou kulturou
a ochutnat gurmánské speciality.
Zajímavostí je, že v letošní soutěži
Miss Babča titul 2. vicemiss získala
členka maďarského klubu.
(šz)

FOTO / JIŘÍ URBAN

Severní Irsko v galerii G

Vzpomínka na konec první sv.války

va v Charitním středisku Gabriel,
U pomníku obětem padlých
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zá- na frontách I. světové války ve Výšbřeh. Výstava je přístupná kaž- kovicích si 11. listopadu vedení
dý všední den od 8 do 16 hodin. městského obvodu připomnělo
(cho) konec velké války a Den válečných
veteránů, které připadají na stejný
den. Před sto lety, 11. listopadu
1918, zástupci mocností podepsali v železničním vagonu na francouzském území dokument, který
 Klub českých velocipedistů Moravan připravil 10. listopa- stanovil, že od 11.00 hodin 11. listopadu 1918 zavládne na frontách
du dušičkovou cyklojízdu.
příměří.
(sed)

Soubor autorských fotograﬁí Vladimíra Půlpána s názvem
„Severní Irsko“ bude až do
30. 12. 2018 k vidění v galerii G,
kterou provozuje Charita Ostra-

Cyklojízda mířila na hřbitov

FOTO / JANA MOLNÁRI

Vietnamská menšina v Akordu
Na úvod akce se senioři dozvěděli
něco o historii příchodu Vietnamců
do České republiky a jejich zvycích.
V kulturním pásmu se představil

působivý taneční soubor, zpěvák se
zpěvačkou v národních krojích a závěr patřil módní přehlídce krásných
dam v duhových barvách.
(šz)

FOTO / ARCHIV KČV MORAVAN

Více než dvacet cyklistů se v pochmurném maskování vydalo na
cestu okolo ostravských hřbitovů.
Na první zastávce cyklisté zapálili svíčky u kříže na zábřežském
hřbitově, kde si vyslechli také
jeho stručnou historii. Poté pokračovali kolem hřbitova v Nové
Vsi do temné oblasti novoveských
rybníků a Hulváckého lesa a dále
podél hřbitovního plotu mariánskohorského hřbitova do Vítkovic. Poslední zastávka se konala
na ploš
ploše bývalého hřbitova v Hra-

bůvce (dnes parčík na Klegově
ulici), kde byla akce ukončena.
„Jednalo se o desátou a zároveň
závěrečnou jízdu roku 2018, proto
jsme sezónu ukončili posezením
v restauraci. Podpořil nás historickými koly také Klub českých velocipedistů z Hrabové. I v roce
2019 budeme v jízdách pokračovat, zájemci mohou sledovat naše
facebookové stránky Klub českých
velocipedistů Moravan v Ostravě- POZVÁNÍ SENIOR klubu v DK Akord přijal na začátku listopadu Vietnam-Hrabůvce,“ dodal organizátor cy- ský spolek Moravskoslezského kraje a Ostravy, jehož předsedou je
klovýletů Petr Přendík.
(pp) Trinh Tan.
FOTO / JIŘÍ URBAN
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Basketbalistům
se v Rize dařilo
EYBL tým BK Snakes Ostrava sdružující ve svém středu
15 hráčů a 3 trenéry domovského BK Snakes Ostrava a 5
hráčů s jedním trenérem klubu
BK Příbor se v letošní sezoně
2018/2019 vydal v mládežnické
basketbalové eurolize obhajovat
pozice. V sezoně minulé si tým
mezi téměř 60 celky celé Evropy
vydobyl 8. místo v superﬁnále této soutěže kategorie U14,
a tak se vydal do Rigy rozšiřovat
v Baltické divizi této soutěže povědomí soupeřů z pobaltských
zemí a Ruska o tom, že existuje nějaké město Ostrava a také
Moravskoslezský kraj.
O tom, že se našim hráčům
narozeným v roce 2004 vstup
do prvního ze tří turnajů EYBL
pod vedením trenérů Miroslava
Slováka a Kamila Vašťáka ml.
zdařil, svědčí skutečnost, že
si z pořadatelské lotyšské Rigy
vezou 3 vítězství a 2 porážky.
Nejlepším hráčem 1. turnaje
v Rize byl trenéry ostatních
týmů do All-stars pětky turnaje
zvolen rozehrávač Erik Havel.
Další turnaj se odehraje
v měsíci lednu 2019 v litevském Vilniusu.
Kamil Vašťák st.,
trenér U12 BK Snakes Ostrava

Starobělské Lurdy absolvovalo
rekordních 1338 běžců
 Počtvrté se v neděli na Martina setkali v ostravském Bělském lese běžci a kondiční
chodci. Letošní ročník byl opět rekordní, závodu se zúčastnilo neuvěřitelných 1338 lidí.
Pro vítězství si totiž přijel z Hranic teprve 20letý Vojta Podjukl (SK
Hranice). Trať vůbec neznal, ale
vzal za to pořádně a ukázal všem,
kdo je tady králem. Do cíle doběhl
v novém traťovém rekordu 11:16
min. Hodnotnou vázu pro absolutního vítěze vytvořil Boda Horák,
který vystavuje mimo jiné v Miláně, Římě i New Yorku, předal ji
místostarosta městského obvodu
Ostrava-Jih Otakar Šimík, který
trať v Bělském lese také absolvoval.
Druhý skončil Marek Causidis, třetí místo vybojoval stále se
zlepšující Matouš Vrzala (SSK
Vítkovice) za velmi kvalitních
11:36 min.
„Trať je skvěle vytvořená, zábavná, občas motokros a líbí se
mi dlouhá cílová rovina - pokud
vám náhodou zbydou nějaké síly,
dá se tady ještě dost dohnat. To
ale nebyl můj případ, běžel jsem
tu poprvé a nezkušenost s tratí
byla znát kromě seběhů právě
i ve špatném rozvržení tempa,
v druhé půlce trati jsem pořádně
„hnil” a na podledním přímém

FOTO / ARCHIV ORGANIZÁTORŮ

úseku se dost vytrápil, naštěstí
bylo kolem trati dost lidí, kteří mě
hnali do cíle. Ideální forma ještě
není – snad přijde za dva týdny
při krosovém mistrovství ČR,“
popisoval svoji premiéru na Lurdách Vojta Podjukl.
Nejlepší ženou se stala favoritka Aneta Chlebiková (TJ TŽ
TŘINEC), která si pro vítězství

doběhla v čase 12:53. Druhou
ženou v cíli byla Sylvie Štiglerová (SSK Vítkovice) – 13:00 min.,
třetí pak její oddílová kolegyně
Lucie Vikartovská – 13:20 min.
Za zmínku také stojí sportovní výkon Standy Kováčka,
který na trati závodu kroužil
48hodinanakroužilcelkem210 km
(62 okruhů).
(jap)

Mistrovství světa v Itálii – 7krát zlato, jedenkrát bronz
 Špičkoví instruktoři a závodníci Českého svazu
Wa-te jitsu dó a Atara karate klubu se zúčastnili ve dnech
1.–4. listopadu výjimečné světové soutěže v bojových
uměních MS WTKA v Itálii.
Této akce se zúčastňuje až 7500
závodníků, kteří se nebojí změřit
své síly a předvést své umění v obrovské konkurenci 56 zemí světa.
Dějištěm této významné soutěže se stalo italské letovisko
Carrara. K vidění byly kategorie
forem, kde spolu soutěží závodníci Wa-te jitsu, karate, taekwondo, čínských bojových umění, tai
chi, wing-chun, se zbraní i beze
zbraně a kategorie zápasů kickboxu light-, semi-, full- kontakt,
až po nekompromisně kontaktní
thaibox i boje v klecích MMA.
Čtyřdenní soutěž probíhala
maratonem eliminačních bojů,
které v neděli 4. 11. 2018 vyvrcholily ﬁnálovými bloky, kam se
proderou jen čtyři závodníci z kategorie a jeden zůstane bez medaile. Instruktoři Českého svazu
Wa-te jitsu a Atara karate klubu
se v této konkurenci neztratili.

Závodníci Jan Vasilenko, Jana
Riplová, Lucie Nápravníková
a v dětské kategorii 9letý Lukáš
Bravenec soutěžili v tradičních
formách, ve formách hardstyle
se zbraněmi – Rokushaku Bó
(okinawská tyč dlouhá 180 cm)
a nunchaku, formách tai chi
a tien (čínský meč).
Jan Vasilenko vybojoval zlato
- 1. místo v kategorii softstyle,
když předvedl náročnou mistrovskou formu wa-te jitsu dó, kde
se skloubila uvolněnost s vnitřní
energií, rychlost, nasazení, dynamika a obrovská výbušnost
pohybu s krásou a estetikou. Dále
ve formách hardstyle se zbraní (Rokushaku Bó) vybojoval
bronz, a tím 3. místo.
Jana Riplová si drží výkonnost
dlouhodobě a ani zde nezklamala. Porazila soupeřky ve třech
kategoriích a odvezla si 3 zlaté

FOTO / ARCHIV SVAZU

medaile v kategorii hardstyle tradiční formy, hardstyle se zbraní
(předvedla formu s nunchaku)
a softstyle se zbraní (taichi forma
s mečem).
Lucie Nápravníková ve ﬁnále
hardstyle se zbraní (Rokushaku
Bó) bojovala proti vynikajícím
slovenským závodnicím a vybojovala si 1. místo, a tím zlatou
medaili. Tady bychom chtěli poděkovat slovenské reprezentaci,
jmenovitě hlavní trenérce Erice
Letkové za informaci o změně závodiště (kdy nás pořadatel soutěže mylně odkázal na jiné tatami).
Za tuto informaci za nás udělujeme cenu fair play.
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Nejmladší borec Lukáš Bravenec bojoval a prodal, co se naučil.
Proměnil svou dřinu ve dvě zlaté
medaile – a to ve formách hardstyle
a hardstyle se zbraněmi (Rokushaku Bó). Celkem tým Wa-te jitsu
přivezl do České republiky, a především do Ostravy 7 zlatých medailí
a 1 bronzovou. Hlavní trenér Jan
Vasilenko vyhodnotil letošní MS
jako velmi vydařené a děkuje reprezentantům za vzornou přípravu.
Také děkujeme za podporu
všem našim partnerům – statutárnímu městu Ostrava, městskému
obvodu Ostrava-Jih a fanouškům.
Ing. Jana Riplová
místopředseda ČSWABU

KULTURNÍ SERVIS
KU

Kulturní zařízení Ostrava-Jih v prosinci zve na pohádkovou jízdu,
při které vás zkropí metalová sprška i příjemně zahřeje slunná Itálie
 Také se těšíte na Vánoce a nemůžete se dočkat? Což
tak si zpříjemnit předvánoční čas programovou nabídkou
Kulturního zařízení Ostrava-Jih?
Kino Luna vás zve na kouzelnou cestu z pohádky do pohádky, kterou premiérově odstartuje
animované pásmo pro malé děti
a jejich rodiče o neobyčejném
přátelství dvou malých holčiček
Mimi & Lízy: Záhada vánočního
světla. Mimi a Líza jsou nevšední
kamarádky, jedna má oči stále
zavřené a druhá je má otevřené
dokořán. Ale obě se však umí dívat a společně vidět. Protože svět
se dá vidět i rukama i ušima, jen
to zkusit. Když onemocní jeden
skřítek, onemocní všichni. A to
se právě v pohádkové komedii
Vánoce a spol. stalo. A co hůř,
do Vánoc zbývá jen pár dní, takže
Santa musí zapřáhnout soby a vydat se mezi lidi. Jediné, co může
zachránit Vánoce, je vitamín C
pro všechny skřítky. V kině Luna
uvidíte na vlastní oči záchrannou
misi, která nebude tak jednoduchá, jak by se zdálo.
V dalším novém ﬁlmu Sněhová královna: V zemi zrcadel se
Gerda, Kai, Alﬁda, Roland i jejich
trollí kamarád Orm vrací v pohádkovém příběhu plném kouzel
dobrých i nebezpečných. Také
letos vás potěšíme oblíbenou,
dnes již kultovní pohádkou z roku
1973 Tři oříšky pro Popelku, která
každoročně nesmí chybět ve vánoční televizní nabídce a poté, co
byla digitálně zrestaurovaná, také
na programu kina Luna za symbolické vstupné. Její moderní zpraco-

vání, humorný nadhled a půvabné
herecké obsazení si podmanilo
široké publikum. Pohádková
předvánoční jízda v kině Luna
pokračuje novou rodinnou pohádkou Čertí brko, ve které se v hlavních rolích představí Judit Bárdos
a Jan Cina. Do čertovské role se
po více než třiceti letech od vzniku legendárního ﬁlmu S čerty
nejsou žerty vrací Ondřej Vetchý,
aby ztvárnil Lucifera a který by
velmi přál této pohádce, aby se
i ona zařadila mezi ty, na kterých
jsme vyrostli, které jsme milovali
a neseme si je v sobě po celý život.
Kino Luna na své věrné fanoušky nezapomíná a nadělí jim pod
stromeček dva ﬁlmové dárky –
Když draka bolí hlava a Mammna
Mia! Here We Go Again za 20 Kč
– vstupné od Ježíška. Doporučujeme zajistit si místenku v hledišti na ﬁlmovou nadílku spojenou
s Plakátobraním včas.
V prosinci oslaví 70. narozeniny legenda heavy metalu Ozzy
Osbourne, zpěvák legendární kapely BLACK SABBATH.
Na oslavu tohoto výročí uvedeme
v kině Luna v předpremiéře koncertní ﬁlm BLACK SABBATH
THE END OF THE END. Jedná se o poslední koncert, který
4. února 2017 odehrál legendární
Black Sabbath před beznadějně
vyprodanou arénou v rodném
Birminghamu, kterým uzavřeli
50 let kariéry kapely.

Jarmark, od 14 hodin doprovodný
program (Stanley‘s Dixie Street
Band, Jaroslav Beneš a Kateřina
Dr. Martínka 1439/4
Tomanová aj.), 17.00 rozsvícení
Ostrava-Hrabůvka
vánočního stromu. Volný vstup.
tel. 596 739 107,
www.kzoj.cz,
26. 12. - 17.00
www.facebook.com/kdktrio
VÁNOČNÍ KONCERT
(KOSTEL PANNY MARIE KRÁLOVNY
POSVÁTNÉHO RŮŽENCE v Ostravě-Hrabůvce)
Program: Jakub Jan Ryba: Česká
mše vánoční, účinkuje Moravský
komorní sbor, varhany: Pavel Rybka,
dirigent: Jiří Šimáček. Vstupné
150 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!! a v den akce od 16.30
Společenské akce
na místě.
26. 12. - 17.00
2., 9., 16. 12. - 17.00
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
TANEČNÍ VEČERY
Živá hudba, pro příznivce společenské- Pro příznivce společenského tance
ho tance se skupinou DOMINO. Vstupné hraje skupina DOMINO. Vstupné
50 Kč /v ceně vstupenky je konzumace 60 Kč, slosovatelné vstupenky, předprodej KD K-TRIO.
20 Kč/, předprodej KD K-TRIO.
31. 12. - 19.30
9. 12. - 10.00
ROZSVÍ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU SILVESTR 2018

Kulturní dům K-TRIO

XVI. ročník Středoevropského
festivalu italských ﬁlmů – Mittel Cinema Fest 2018 navazuje
po pražském kině Lucerna a brněnském kině Scala projekcemi italských ﬁlmů v kině Luna
od neděle 9. prosince ve spolupráci s italským velvyslanectvím
v Praze, Italským kulturním institutem, Italsko-českou obchodní komorou a Institutem Luce
Cinecittà.

Detailní program jednotlivých
projekcí, ale také kompletní vánoční nabídku Kulturního zařízení Ostrava-jih najdete na www.
kzoj.cz
Přejeme všem návštěvníkům pohádkově krásné Vánoce, úspěšný a šťastný rok 2019.
KZOJ – Vaše oblíbená adresa při
cestě za příjemným kulturním
zážitkem i v roce 2019. Těšíme se
na vás!
KZOJ

Nestárnoucí hity 80. léta až po současnost, uvádí Z. Trembač.
Vstupné 250 Kč /v ceně je půlnoční
přípitek/, ke vstupence je možné si
zakoupit silvestrovskou večeři nebo
menu za zvýhodněnou cenu, předprodej KD K-TRIO.

Galuszková. Cena 750 Kč, předprodej
KD K-TRIO.
10. 12. - 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
PŘEDVÁNOČNÍ HRAVÉ CVIČENÍ
s Mgr. Zuzanou Kaiser
Hry a cvičení, včetně práce
s dechem a předvánoční relaxování,
vstupné 60 Kč/ jeden vstup, předproVzdělávání, relax, kurzy
dej KD K-TRIO.
12. 12. - 17.00
7. a 14. 12. - 9.00–10.00
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI
Pro maminky s dětmi od 1,5 do 3 let. Pro členy Otevřeného kruhu a klienty
Senior Pointu. Cena 80 Kč, předproHravé cvičení pro psychomotorický
dej KD K-TRIO.
rozvoj vašeho dítěte. Různorodé
pohybové, hudební a sociální podněty 17. 12. - 9.00
jsou pro rozvoj dítěte velmi důležité.
ZAHÁJEN ZÁPIS DO KURZŮ
Spojte tyto činnosti s pohybovou
NA DRUHÉ POLOLETÍ 2018/2019
aktivitou pro sebe. Nutná rezervace. Kurzy pro děti: Výuka hry na kytaru,
Cena 90Kč/ maminka a dítě, předsaxofon, keyboard, akordeon, Kreslení
prodej KD K-TRIO.
a malování, Břišní tance, Hip Hop,
Disco dance, Taneční klub MINI, Cvi8. 12. - 9.00–14.00
čení pro rodiče a děti, Folklorní soubor
ANDĚLSKÝ SEMINÁŘ
Malá Morava. Jóga pro předškolní děti.
Jak se naučit pracovat s anděly,
jejich komunikace a pomoc v běžKurzy pro dospělé: Kalanetika,
ném životě. Vede terapeutka Zuzana Superkalanetika, Pilates s Bosu,
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Cvičení - prevence bolesti zad,
d C
Cvii
čení pro seniory, Relax - velké míče,
Jóga, Hatha jóga, Rádža jóga, Latina
dance, Linie, Body styling, strečink
a relaxace, Taneční pro manželské
páry a partnerské dvojice, Břišní
tance, Fit dance.
Vzdělávací semináře: Výuka anglického a německého jazyka, Systém
celistvého uzdravujícího cvičení, Oční
jóga, Pranajáma pro jogíny i nejogíny,
Tradiční čínská medicína, Shamballa
1024 I. a II. stupeň, Harmonizace
čaker pomocí svící a krystalů.
Podrobné informace a rezervace
na www.kzoj.cz, nebo na recepci KD
K-TRIO.

15. 12. - 17.00
III. ADVENTNÍ KONCERT - OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE
Účinkují: Soňa Jungová, Roman
Harok – zpěv, Regina Bednaříková –
klavír. Program: F. Lehár, E. Kálmán,
F. Loewe, A. L. Webber, B. Urbánek,
R. Friml, I. Berlin aj.
Vstupné 140 Kč, předprodej KD
K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub
úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v den
akce od 16.30.

IV. ADVETNÍ KONCERT
22. 12. - 17.00
Adventní koncert 3 sopránů, Agnieszka Bochenek-Osiecka, Barbora
Čechová, Soňa Jungová – zpěv,
Regina Bednaříková – klavír. ProVýstavy
gram: J. Offenbach, G. Fauré,
VÝTVARNÉ PRÁCE STUDENTŮ
G. Bizet, G. Cinquetti, L. Denza,
Vystavuje AVE ART Ostrava, soukro- F. X. Gruber, J. J. Ryba aj.
má Střední umělecká škola a Základ- Vstupné 140 Kč, předprodej KD
ní umělecká škola, s.r.o.– Restaura- K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub
ce K-TRIO.
úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v den
akce od 16.30.
od 3. 12.
STO LET ČESKOSLOVENSKA
Vystavuje AVE ART Ostrava, soukro- Kino LUNA
má Střední umělecká škola a ZákladVýškovická 113
ní umělecká škola, s. r. o – Galerie
Ostrava-Zábřeh
K-TRIO.
tel.: 596 751 712
Nabízíme prostory k realizaci výstav. www.kzoj.cz
Informace na tel. čísle 596 739 225. www.facebook.com/kinolunaostrava

Dětem
2. 12. - 10.00, 14.00
ČERTOVSKÁ SHOW s mikulášskou
nadílkou
Zábavný pořad s Hopsalínem a mikulášskou nadílkou. Vstupné 60 Kč,
120 Kč /pro děti je v ceně mikulášský
balíček/.

Komorní klub
Velﬂíkova 8
Ostrava-Hrabůvka
tel. 596 739 107
www.kzoj.cz
www.facebook.com/kdktrio
1. 12. - 17.00
I. ADVENTNÍ KONCERT - VÁNOČNÍ
KONCERT JAROSLAVA BENEŠE
Slovem provází spisovatelka Kateřina
Tomanová.
Vstupné 140 Kč, předprodej KD
K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub
úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v den
akce od 16.30.
8. 12. - 17.00
II. ADVENTNÍ KONCERT - MORAVSKÝ KOMORNÍ SBOR
Pod vedením Jiřího Šimáčka, klavír
Pavel Rybka.
Program: F. M. Bartholdy, F. X. Brixi,
A. Dvořák, V. Miškinis, Ola Gjeilo,
G. Fauré, Z. Lukáš.
Vstupné 140 Kč, předprodej KD
K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub
úterý a čtvrtek od 8 do 14 a v den
akce od 16.30.
6. 12. - 18.00
SV(J)ET KOLEM - III. část
O tom, jaké překážky nás na cestě
potkaly a jak jsme se ocitli místo
v Gruzii v Argentině. Cestopisná
přednáška s projekcí – Michal a Zuza
Klímkovi.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD
K-TRIO, Komorní klub úterý a čtvrtek
od 8 do 14 a v den akce od 17.30.

11.–2. 12. - 13.30
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
(ČR 2018)
Animovaný zábavný ﬁlm pro celou
rodinu, 65 minut. Režie Marek
Beneš. Jednotné vstupné 90 Kč.
1.–2. 12. - 15.15,
4.–5. 12. - 15.30
GRINCH (The Grinch, USA 2018)
Animovaný / rodinný, české znění,
86 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
29. 11. - 2. 12. - 17.15
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian
Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české
titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné
130 Kč.
1.–2. 12. - 20.00
VDOVY (Widows, USA / Velká Británie 2018)
Drama / krimi / thriller, české titulky,
od 12 let, 128 minut. Vstupné 120 Kč.
3. 12. - 17.00
THE PERFECT KISS (The Perfect
Kiss, Kanada 2018)
Komedie / romantický, české znění,
přístupný, 83 minut. Vstupné 60 Kč.
3. 12. - 19.15
ZRODILA SE HVĚZDA (A Star Is
Born, USA 2018)
Drama / romantický / hudební, české
titulky, od 12 let, 136 minut. Vstupné
60 Kč.
4. 12. - 17.30
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ (ČR 2018)
Komedie s hvězdným hereckým
obsazením, režie R. Havlík, od 12 let,
95 minut. Vstupné 60 Kč.

4.–5. 12. - 19.30
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian
Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české
titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné
120 Kč.
5. 12. - 17.45
Cinema Italiano - Výtvarné umění
v kině.
CARAVAGGIO - DUŠE A KREV (Itálie
2018)
Režie Jesus Garces Lambert, české
titulky, přístupný, 90 minut.
Vstupné 150 Kč, zvýhodněné vstupné
pro seniory a studenty je 120 Kč.
6.–7. 12. - 15.30
MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO
SVĚTLA (ČR 2018)
Pásmo krátkých animovaných ﬁlmů
pro malé děti. Vstupné 80 Kč.
6.–7. 12. - 17.00
ČERTÍ BRKO (ČR 2018)
Filmová pohádková komedie, režie
Marek Najbrt, přístupný, 99 minut.
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
6.–7. 12. - 19.30
SMRTELNÉ STROJE (Mortal Engines, USA, Nový Zéland 2018)
Akční / fantasy / sci-ﬁ / thriller,
české znění, od 12 let, 128 minut.
Vstupné 120 Kč.
8. 12. - 19.00
BLACK SABBATH - THE END OF
THE END (Velká Británie 2017)
Předpremiéra! Úplně poslední koncert kapely, která stvořila metal.
Zvuk Black Sabbath, který navždy
ovlivnil hudbu, naposledy zatřese
i s vámi. Koncertní ﬁlm, částečně
titulkovaný, od 15 let, 120 minut.
Vstupné 110 Kč.
9. 12. - 10.00
MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO
SVĚTLA (ČR 2018)
Pásmo krátkých animovaných ﬁlmů
pro malé děti a jejich rodiče. Vstupné
60 Kč.
9.–16. 12. - 15.15
ČERTÍ BRKO (ČR 2018)
Filmová pohádková komedie, režie
Marek Najbrt, přístupný, 99 minut.
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
9. 12. - 17.30
MittelCinemaFest 2018
NALÉHAVÉ ZJEVENÍ (Troppa grazia,
Itálie 2018)
Režie: Gianni Zanasi. Scénář: Gianni
Zanasi, Giacomo Ciarrapico, Michele
Pellegrini, Federica Pontremoli. Hrají:
Alba Rohrwacher, Elio Germano,
Giuseppe Battiston, Hadas Yaron,
Carlotta Natoli, Thomas Trabacchi,
Rosa Vannucci, Daniele De Angelis,
Teco Celio, Elisa Di Eusanio, Davide
Strava. Komedie / drama, 110 minut.
9. 12. - 20.00
MittelCinemaFest 2018
PÁSOVCOVO PROROCTVÍ (La profezia dell´armadillo, Itálie 2018)
Režie: Emanuele Scaringi. Scénář:
Michele Rech aka Zerocalcare, Oscar
Glioti, Valerio Mastandrea, Johnny
Palomba, dall‘omonimo fumetto di
Zerocalcare. Hrají: Simone Liberati,
Pietro Castellitto, Laura Morante,
Valerio Aprea, Claudia Pandolﬁ,
Teco Celio, Diana Del Bufalo, Valerio
Ardovino, Gianluca Gobbi, Kasia
Smutniak, Samuele Biscossi, Rosa
Diletta Rossi, Michela De Rossi, Vin-
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cent Candela, Adriano Panatta, Soﬁa
Staderini. Drama, 99 minut.
10. 12. - 17.30
MittelCinemaFest 2018
SPŘÍZNĚNÁ DUŠE (Fiore gemello,
Itálie 2018)
Režie: Laura Luchetti. Scénář: Laura
Luchetti. Hrají: Anastasyia Bogach,
Kalill Kone, Aniello Arena, Mauro
Addis, Fausto Verginelli, Alessandro
Pani, Giorgio Colangeli, Drama,
95 minut.
10. 12. - 20.00
MittelCinemaFest 2018
DOGMAN (Dogman, Itálie, Francie
2018)
Režie: Matteo Garrone. Scénář: Ugo
Chiti, Massimo Gaudioso, Matteo
Garrone. Hrají: Marcello Fonte,
Edoardo Pesce, Nunzia Schiano,
Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli,
Alida Baldari Calabria. Drama,
102 minut.
11.–12. 12. - 17.30
TEN, KDO TĚ MILOVAL (ČR 2018)
Komedie / rodinný / krimi, režie Jan
Pachl, přístupný, 90 minut. Vstupné
120 Kč.
11.–16. 12. - 19.30
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian
Rhapsody, Velká Británie / USA 2018)
Životopisný / drama / hudební, české
titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné
120 Kč.
13.–16. 12. - 17.30
VÁNOCE A SPOL. (Santa & Cie,
Francie 2017)
Komedie / pohádka, české znění, přístupný, 99 minut. Vstupné 120 Kč.
16. 12. v 10.00
FILMOVÉ PÁSMO Z VEČERNÍČKŮ
(ČR, 64 minut). Vstupné 30 Kč.
Maxipes Fík. O klukovi z plakátu Výstava dětské kresby. Divoké sny
maxipsa Fíka - O hledání pokladu.
Kosí bratři - Dobrý skutek. Říkání
o víle Amálce - Hrompác a Ohniváč.
Bob a Bobek v lese. Jak se Rumcajs
podruhé potkal s Rabijákem. Jak
Rákosníček předělával mrtvou vodu
na živou. Pohádky z mechu a kapradí - Jak Křemílek a Vochomůrka
pozdravili myšku.
17. 12. - 17.00
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU (Českoslovenko 1973)
Pohádka, která nesmí chybět o Vánocích v digitálně restaurované verzi,
75 minut. Vánoční vstupné 10 Kč.
17.–18. 12. - 19.30
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY (Fantastic
Beasts: The Crimes of Grindelwald,
Velká Británie, USA 2018)
Dobrodružný / fantasy / rodinný,
dabovaná verze, od 12 let,
134 minut. Vstupné 100 Kč.
18. 12. - 16.30
AQUAMAN (Aquaman, USA 2018)
Akční / dobrodružný / fantasy, české
znění, přístupný, 143 minut. Vstupné
130 Kč.
19. 12. - 16.30
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA (ČR / SR
2018)
Filmová pohádka pro malé a velké
s hvězdným hereckým obsazením.
Filmová vánoční nadílka - vstupné
od Ježíška - 20 Kč.

KULTURNÍ SERVIS
KU
19. 12. - 19.00
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
(USA 2018)
Divácky úspěšná hudební komedie,
české titulky, přístupný. Filmová
vánoční nadílka - vstupné od Ježíška
– 20 Kč.
20.–22. 12. v 15.30
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE (The
Nutcracker and the Four Realms,
USA 2018)
Dobrodružný / rodinný / fantasy,
české znění, přístupný. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč.
20.–22. 12. - 17.45
BUMBLEBEE (Bumblebee, USA 2018)
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ, české
znění, přístupný, 110 minut. Vstupné
130 Kč.
20.– 22. 12. - 20.00
VE SPÁRECH ĎÁBLA (The Possession of Hannah Grace, USA 2018)
Horor / thriller, české titulky,
od 15 let, 86 minut. Vstupné 120 Kč.
23. 12. - 10.00
POHÁDKY POD STROMEČEK (ČR,
ﬁlm. pásmo 72 minut).
Vstupné 30 Kč.
Jak šli nadělovat. Vánoce u zvířátek.
Divoké sny maxipsa Fíka - o Vánocích. Pan Tau naděluje. Hvězda betlémská. Aj.
23. 12. - 16.00
Metropolitní opera New York
LA TRAVIATA • GIUSEPPE VERDI •
opera • nová inscenace
Dirigent: Yannick Nézet-Séguin.

Režie: Michael Mayer. Scénograﬁe:
Christine Jones. Kostýmy: Susan
Hilferty. Světelný design: Kevin
Adams. Obsazení: Violetta Valéry
(Diana Damrau), Alfredo Germont
(Juan Diego Flórez), Giorgio Germont
(Quinn Kelsey). Hudební ředitel Metropolitní opery Yannick Nézet-Séguin
bude řídit provedení Verdiho nesmrtelné tragédie La Traviata. Nová
inscenace v režii Michaela Mayera se
odehrává v 18. století a výprava, kde
se před očima diváků střídají roční
období, skutečně bere dech. Diana
Damrau se představí v roli nešťastné
Violetty a jejího milého Alfreda ztvární
Juan Diego Flórez. V roli Alfredova starostlivého otce Giorgia Germonta vystoupí Quinn Kelsey. Předpokládaná délka:
3 hod. 32 min. včetně dvou přestávek. Vstupné 300 Kč, zvýhodněná
cena v rámci abonmá činí 250 Kč.
24.–28. 12.
KINO Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ
NEHRAJE
29.–30. 12. - 13.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI
ZRCADEL (The Snow Queen: Mirrorlands, Rusko 2018)
Animovaný / dobrodružný, české
znění, přístupný, 80 minut. Vstupné
130 Kč, děti 110 Kč.
29.–30. 12. - 15.30
MARY POPPINS SE VRACÍ (Mary
Poppins: Returns, USA 2018)
Rodinný / fantasy / muzikál, české
znění, přístupný. Vstupné 130 Kč,
děti 110 Kč.

29.–30. 12. - 17.45
UTOP SE, NEBO PLAV (Le grand
bain, Francie 2018)
Komedie, české titulky, od 12 let,
122 minut. Vstupné 100 Kč.
29.–30. 12. - 20.00
ZNOVU VE HŘE (Second Act, USA
2018)
Komedie / romantický, české titulky,
přístupný, 98 minut. Vstupné 120 Kč.
31. 12. – 1. 1. 2019
KINO NEHRAJE
1. 1. 2019 - 15.30
André Rieu – Novoroční koncert ze
Sydney 2019

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

2. 12. - 13:00 / náměstí SNP
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vánoční jarmark od 13:00 hod.
Program:
15.30 – CAMERATA
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WIK S MIMONI a jejich
16.00 - WIKI
vánoční sen
16.30 - STROMOVNÍCI – soubor
Nahodile
17.00 – akt rozsvícení vánočního
stromu
17.15 - CAMERATA
Při příchodu na akci mohou děti
odevzdat dopis nebo obrázek
Ježíškovi se svým přáním a za to
obdrží slosovatelný kupón. Dopisy
a obrázky anděl zavěsí na vánoční
strom a po jeho rozsvícení proběhne
losování o ceny. Zvonečky, rolničky
s sebou – společně rozezvoníme celé
náměstí. Vstup zdarma
4. 12. – 15.00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Pravidelné setkání seniorů s programem a hudbou k tanci spojený se
soutěží o nejhezčí kostým: Mikuláš,
anděl, čert. 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 penzionu, kam
si nájemník přivede slečnu, čímž
poruší upjaté předpisy domovního
řádu. V pojetí divadla Palace se jedná
o poctu klasické komedii, přioděnou
do elegantního, bezstarostného
a nostalgického hávu secese 1.
desetiletí 20. století s akcentem
atmosféry úplňkové noci, kde bláznivé situace získávají až pohádkově

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS
VIS
S
něžnou vůni. Hrají: Patrik Děrgel,
Dě l
Anna Fialová alt. Lenka Zahradnická,
Lukáš Příkazký a další
Režie: Jaromír Dulava
Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč
8. 12. – 9.00
RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE
Zážitkový rozvojový program zahrnuje ještě sedm volně na sebe navazujících tréninků (možnost absolvovat
celý program nebo jen jednotlivé tréninky). Získáme respektující a obohacující komunikační dovednosti 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. 3. trénink: Jak častěji
vyjadřovat svůj vděk a prožívat více
naplněné dny? Jak častěji vyjadřovat
svůj vděk a prožívat více naplněné
dny? Jak hluboce pociťovat a přijímat
vděk? Jak projevovat více vděku,
třeba když cítím, že se naplňují mé
potřeby? Jak reagovat, když někdo
odmítne můj vděk? Cena jednoho
tréninku: 400 Kč (cena zahrnuje
coffee break)
8. 12. – 10.00 / Velký sál
MIKULÁŠ aneb Lapálie s čertem –
soubor NAHODILE
Velká mikulášská pohádka s písničkami a nadílkou.
Do Pohádkova má přijít Mikuláš, aby
dětem předal dárky. Avšak nastane
problém: čert, který doprovází Mikuláše, se ztratil! Nastane usilovné
pátrání a zároveň vznikají komické
situace, když se ostatní snaží tuto
situaci utajit při příjezdu nečekané
návštěvy. Zda se nakonec čert najde,
uvidíte, pokud dorazíte na představení. Na každé dítě čeká po skončení
pohádky nadílka přímo od Mikuláše,
anděla a možná i čerta. Režie: Zdeněk Kačor. Vstupné: děti s dárkem
150 Kč, pro dospělé 90 Kč
11. 12. – 19.00 / Klub Akord
OPILÁ PIAF
Koncert zpěvačky a herečky Míny
s klavírním doprovodem Martina
Jaroška vás během jednoho večera
provede kouzelným světem šansonu.
Kromě tradičních francouzských
melodií Edith Piaf a Jacquese Brela
uslyšíte také písně Hany Hegerové,
Josefa Kainara a dalších. Další hosté:
akordeonista Karel Šín (Janáčkova
ﬁlharmonie Ostrava) a saxofonista
David Gadula (Zpocený voko). 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. I přes
nejrůznější dívčí třenice a neshody
se ve chvíli, kdy se jedna z nich
dozví krutou zprávu o svém zdravotním stavu, semknou a nově nabyté

taneční zkušenosti využijí v beneﬁci
ve prospěch charitativního projektu.
The Naked Truth je hra o naději.
Vyvolává smích a zároveň dojímá
svou opravdovostí i odhalováním
zákoutí ženských duší. The Naked
Truth je výzvou všem ženám a oslavou ženské síly, která se postaví
proti nepřízni osudu. Tato povznášející dojemná komedie je hra pro ženy,
o ženách, kterou by samozřejmě měli
vidět i muži /pokud ovšem nemají
strach/ ! Kvalitní herecké obsazení
je základním předpokladem úspěšné
inscenace. Nejinak je tomu i v uvedení StageArtCz, kterému vévodí
charismatická držitelka Českého lva
Gabriela Míčová. Dále hrají (v alternacích): Petra Špindlerová, Klára
Apolenářová, Anna Stropnická, Natálie Tichánková a další. Režie: Petr
Halberstadt
Vstupné 390, 350, 320 a 200 Kč
16. 12. – 18.00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Tradiční akce pro milovníky společenských tanců. Hudební režie: Jiří
Plachký. Vstupné 99 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. Všechno,
co uslyšíte, je opravdu tvořeno jen
hlasem a ústy interpretů v komorním
a cappella provedení. Čistě vokální,
jisté instrumentální prvky se v jejich
hlasech uplatňují jako rytmická
opora. Fragile patří nejen ke slovenské, ale bez nadsázky i k evropské
špičce. Reprezentovali Slovenskou
republiku na výstavě Expo 2008
v Zaragoze, účinkovali jako předkapela Suzanne Vega a Take 6 - desetinásobným držitelem prestižního
ocenění Grammy. Vystoupili také
na koncertech Karla Gotta a Richarda
Müllera. Fragile tvoří (včetně alternací): Braňo Kostka, Soňa Norisová,
Jana Golisová, Helena Krajčiová,
Svetlana Rymarenko, Slavo Košecký,
Vilo Csontos, Kamil Mikulčík, Kamila
Vyskočilová, Peter Lacho, Martin
Madej, Jozef Hečko, Janka Boltižiar.
31. 12. – 20.00 / Velký sál
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

POHYBOVÉ KURZY
Antigravity jóga
začátečníci v pondělí - 17.30
pokročilí v úterý - 19.00
ﬁtness ve čtvrtek - 19.15
Pilates pánevní dno
pondělí - 18.00, úterý - 16.00
Kruhový trénink
pondělí - 19.00
Pilates
úterý - 17.30

Ladies Fit klub
středa - 18.00
D-Yogi® Fly (kojenci)
čtvrtek - 10.00
Relaxační cvičení
čtvrtek - 10.00

více „Love Songs“. Vstupné 380
a 340 Kč
27. 1. 2019 - 16.00 / Klub Akord
POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Maškarní rej plný veselého dovádění
se Zdeňkem Kačorem pro všechny
malé „pohádkové bytosti“.
30. 1. 2019 – 19.00
NOVINKY
Petr Kolečko & kol.
Kruhový trénink
FEDERER - NADAL – Sedmá divaKaždé úterý v 19.00 hod.
delní
Chcete se pořádně zapotit? Potřebu- Divadlo na 5 setů.
jete nakopnout k lepším výkonům?
„Moje činy může soudit jedině jesRádi zkoušíte nové cviky? Kruhový
třábí oko!”
trénink je komplexní. Snoubí v sobě
Posvátná tráva wimbledonského All
všechny možné dovednosti od vytrEngland Clubu přímo v La Fabrice.
valosti, obratnosti a výbušnosti až
Dva nezničitelní hrdinové dnešní doby
po sílu. Přijď mezi nás s úsměvem
tak, jak je možná neznáte. Pět setů
a poznej sílu našeho cvičení!
autorského divadla, které se nebojí
metafyzického obsahu: Tenisu! Bílé
Pilates
trenky, tvrdé údery, chytré kraťasy
Každé úterý od 17.30 hod.
Přijďte si odpočinout, načerpat novou i halušky Rogerovy tchýně.
energii a oprostit se od každodenního Hrají: Marek Taclík, Jakub Prachař,
Petr Kolečko
stresu. Lektorka Kristýna Trnavská
vystudovala fyzioterapii na Ostravské Režie: Jakub Prachař, Petr Kolečko,
Marek Taclík, Martin Kukučka
univerzitě. Ve svých lekcích klade
důraz na správnou techniku provede- 3. 2.
ní a držení těla.
PLES SENIORŮ
22. 2.
PŘIPRAVUJEME
Výroční ples AKORD 60
Zahájení oslav 60 let domu kultury
18. 1. 2019 – 19.00
v Ostravě-Zábřehu.
Éric Assous:
EVA PILAROVÁ, MAREK ZTRACENÝ
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ – Divadlo
s kapelou, Šajtar, MFS Ševčík, CM
Verze
Tolar, DJ Zdeněk Trembač, soubor
Moderní francouzská salónní komeNahodile a další.
die se skvělými dialogy.
Manželé Greg a Melanie pozvali
23. 2.
svého kamaráda Jeffa na večeři.
FUNUS BÁL
Jeffova bývalá přítelkyně Charlie,
Recesní ples pohřební služby Conkterou pět let neviděl, se má vdácordia.
vat a za svědka si vybrala Melanii.
Shodou okolností se Charlie se svým březen 2019
vyvoleným objeví na společné večeři. PAVEL ŠPORCL: Gipsy Fire
Charlie ho miluje, ačkoliv své přátele V již avizovaných termínech 31. 1. ani
27. 3. 2019 koncert nebude – konpředem varuje, že je „trochu jiný“.
krétní datum bude upřesněno
Jak moc jiný? Nechte se překvapit.
Hrají: Linda Rybová, Jana Janěko1. 3.
vá ml., Igor Chmela, Matouš Ruml
Jarní ples TŠ Chlopčík
a David Matásek. Režie: Thomas
1. 3.
Zielinski
SEXY PLES
Vstupné 450, 400, 350 a 300 Kč
Klubový ples s jiskřivým nádechem,
19. 1. 2019 – 20.00 / Klub Akord
pořádá Petra Svobodová.
DISKOPLES
23. 3.
Tradiční plesový disko večer, který
mají v oblibě i lidé střední generace, 17. JARNÍ EROTICKÝ PLES
Tradiční ples Akordu s bohatým lechneboť zde zazní písně jejich mládí.
tivým programem.
Dvojice dýdžejů nenechá na pochybách, že to bude velká jízda. Chybět
5. a 6. 4.
nebude ani zábavná divácká soutěž
2. ples travesty DIVOKÉ KOČKY
a programové vstupy.
13. 4.
22. 1. – 19.00 / Klub Akord
Ples show FATIMA Ostrava
MALAJSIE a BORNEO okem
16. 4. 2019
KOLIB(ř)ÍKA
Ivo Kučera:
Radim Kolibík, jeden z nejlepších
„dronových“ kameramanů, se podělí 3 STRÁŽNÍCI – Werichova vila
16 písní geniálního skladatele Jaroo své zážitky z cesty po Malajsii
slava Ježka v nastudování mladých
a Borneu, které prokládá úžasnými
herců, zpěváků a muzikantů, nelehký
fotograﬁemi a videi natočenými
Ježkův osud a jeho přátelství s Jiřím
z dronu.
Voskovcem a Janem Werichem, oso24. 1. 2019 – 19.00
bitý nadhled a humor. Představení
THE BACKWARDS Beatles revival – svérázným, místy až dokumentárním
„Love Songs“
způsobem přibližuje trojici velkých
Na koncertě zazní průřez milostnými osobností české kultury, které si
hity kapely Beatles, písně veselé
zaslouží trvalou pozornost všech
i melancholické, pro všechny zamigenerací. Režie: Ivo Kučera
lované, ale nejenom pro ně… The
JAROSLAV SVĚCENÝ, Julie SvěceBackwards za svoji více než dvacená a Václav Mácha
tiletou kariéru nastudovali přes 100
Listopadový koncert se přesouvá
písní Beatles. Přijďte se přesvědčit
na 18. 5. 2019.
o tom, které z nich považují za nej-
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KULTURNÍ SERVIS
KU
a drobnůstek pro pohodovou atmosféru k blížícím se vánočním svátkům
www.kmo.cz
11. 12. - 15.30
pobočka Dr. Martínka
SNĚHOBÍLÉ ZPÍVÁNÍ
Dr. Martínka 4, 700 30 OstravaKoncert; předvánoční vystoupení
-Hrabůvka, 599 522 303, hrabuvdětí ze ZŠ logopedická a cimbálové
ka@kmo.cz
muziky Fěrtúšek, spojené s vyhodnocením zimní soutěže.
pobočka Výškovice
29. dubna 33, 700 30 Ostrava-Výš- 15. 12. - 9.00
kovice, 599 522 350, vyskovice@
SNĚHULÁCI A ZÁZRAK ŽIVOTA
kmo.cz
Předvánoční setkání s pohádkou
na motivy knihy Miloše Macourka,
pobočka Závodní
spojené s výtvarnou dílnou; v rámci
Závodní 47, 700 30 Ostrava-Hraklubu Martínek pro děti předškolního
bůvka, 599 522 308, zavodni@
věku a jejich rodiče.
kmo.cz
pobočka Gurťjevova
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 599 522 321, gurtjevo10. 12. – 22. 12. během půjčování
va@kmo.cz
KNIŽNÍ PŘEKVAPENÍ
Navštivte knihovnu v pravý čas
Dr. MARTÍNKA
a neodejdete s prázdnou.
1. 12. - 9.00
10. 12. – 22. 12. během půjčování
MALUJEME VÁNOCE
VÁNOČNÍ KOKTEJL
U příležitosti Dne pro dětskou knihu
Soutěžní kviz (nejen) pro milovníky
proběhne představení ilustrátora
Vánoc.
Adolfa Dudka; v rámci klubu Martínek pro děti předškolního věku
VÝŠKOVICE
a jejich rodiče.
celý měsíc
1. 12. – 8. 12. během půjčování
GALERIE U LESA
ZA JEŽÍŠKEM DO VŠECH KOUTŮ
ISA
SVĚTA
Výstava fotograﬁí se zimními motivy
Tradiční soutěž pro všechny dětské
Jana Crhy.
čtenáře
1. 12. - 10.00
8. 12. 9.00–11.00
POHÁDKOVÉ HRÁTKY
ZIMNÍ HRÁTKY NA SVÁTKY
Beseda se spisovatelkou Zuzanou
Výtvarná dílna; výroba přáníček

Knihovna města Ostravy
příspěvková organizace

Pospíšilovou pro malé i velké zájemce; v rámci Dne pro dětskou knihu.
3. 12. – 21. 12. během půjčování
VÁNOCE UŽ KLEPOU NA DVEŘE
Poznávání vánočních zvyků a tradic.
3. 12. – 21. 12. během půjčování
SVĚT HER
Hravé odpoledne pro malé i velké;
seznámení a hraní deskových her
Albi Neobvyklý podezřelý a X bere.
4. 12. - 10.00 (od 0 do 3 let), 4. 12.
10.00 (od 3 do 6 let)
TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
Hravé čtení z knížky Petra Horáčka
Husa Líza a vánoční hvězda; tvůrčí dílna; výroba vánoční ozdoby;
v rámci klubu pro děti a rodiče
Bělásek.
6. 12. během půjčování
NA ODMĚNU, ZA ODMĚNU
Tvůrčí dílna; výroba kornoutku
na mikulášskou nadílku.
13. 12. během půjčování
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Tvůrčí dílna; výroba vánočního svícnu.
17. 12. – 21. 12. během půjčování
KORÁLKOVÁNÍ – tvůrčí dílna; výroba
stromečku z korálků

ZÁVODNÍ
3. 12. – 21. 12. během půjčování
JMENOVKY NA DÁRKY
Dílna; tvorba jmenovek z papíru
s různým zdobením.
celý měsíc během půjčování
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VŮNĚ JEHLIČÍ
JEHL
Kviz pro starší děti.
celý měsíc během půjčování
ČESKÉ VÁNOCE
Soutěž pro mladší děti.

GURŤJEVOVA
3. 12. – 14. 12. během půjčování
A JSOU TADY…
Interaktivní soutěž a výtvarná dílna.
6. 12. během půjčování
MIKULÁŠSKÁ – soutěž

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.
1. 12.
Rozsvícení vánočního stromu,
od 15 hodin, Prokešovo náměstí,
info: p. Volek
2. 12.
Mikuláš, pro rodiny s dětmi, info:
p. Volek
2. 12.
Ostrava Open Aerobic 2018, hala
Varenská, info: p. Nováček
4.–6. 12.
Vánoční tvůrčí dílny pro MŠ a ZŠ,
info a rezervace: p. Kornasová
8. 12.
Ostravské sportovní ligy – ﬂorbal,
info: p. Nováček

www.ovajih.cz

KULTURNÍ SERVIS
VIS
S
9. 12.
Ostravské sportovní ligy – aerobic, info: p. Nováček
10.–11. 12.
Vánoční jolka - vystoupení dětí,
info: p. Nováček

Pobočka V Zálomu 1
Pískové Doly
tel. 724 034 750
14. 12.
Pečení perníčků, info: p. Kiková

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
1. 12. - 17.00
MEGAKONCERT RADIA ČAS
Oslava 20. narozenin radia Čas.
2. 12. – 16.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – MOUNTFIELD HK
utkání Tipsport hokejové extraligy
3. 12. - 19.00

SMOKIE – THE SYMPHONY TOUR
SM
2018
Největší hity britské skupiny Smokie
ve velkolepé show se symfonickým
orchestrem.
4. 12. – 17.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – BK
MLADÁ BOLESLAV
utkání Tipsport hokejové extraligy
9. 12. - 16.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC VERVA
LITVÍNOV
utkání Tipsport hokejové extraligy
21. 12. - 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC SPARTA PRAHA
utkání Tipsport hokejové extraligy
28. 12. - 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ŠKODA
PLZEŇ
utkání Tipsport hokejové extraligy

Multifunkční hala
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
soboty a neděle 16.30–18.30
Katedrála Božského Spasitele
14. 12. - 20.00
GOSPELOVÉ VÁNOCE 2018
JUSTIN BLAIR & The Soulful Gospel
Singers (USA)

Připravujeme:
15. a 16. 1. 2019
DISNEY ON ICE – REACH FOR THE
STARS
OSTRAVAR ARÉNA
Největší světová lední revue přijíždí
do Ostravy, představí celosvětový hit
Ledové království a další nesmrtelné
postavičky z pohádek Walta Disneyho. Myšák Mickey, myška Minnie,
kačer Donald a Goofy vás zavedou
do kouzelného pohádkového světa
ve velkolepé lední show Disney On
Ice - Reach For The Stars. Objevte
magický svět Ledového království
s Annou, Elsou a veselým sněhulákem Olafem a zazpívejte si s nimi
legendární písně jako Najednou
a V létě. Proplujte hlubinnou vodní
říší s Ariel za zvuků Sebastianovy
krabí kapely, ocitněte se Na Vlásku
s Locikou a Evženem Houžvičkou
za doprovodu sborového zpěvu
banditů z hostince U Zmuchlaného
káčátka a v neposlední řadě zažijte
„Tenhle příběh náš, který starší je
než čas“ - tedy nesmrtelnou klasiku
Kráska a zvíře v této oslňující bruslařské podívané.

26. 3. 2019
MANOWAR
RT TORAX ARÉNA
Americká metalová legenda MANOWAR přidala do svého světového
turné s názvem The Final Battle
2019 další zastávku. Aktuální část
turné v tuto chvíli zahrnuje bezmála
30 koncertů, mimo jiné v Izraeli,
Rusku, Francii, Německu, Norsku
nebo Švédsku. Gigantickou metalovou podívanou s klasickými songy
MANOWAR doplněnou o jedinečnou
multimediální show představí kapela
také českým fanouškům, a to
26. března v RT Torax aréně v Ostravě. „Fanoušci v Česku nás nikdy
nezklamali a nesmírně si vážíme
jejich podpory a dlouholeté oddanosti,” řekl Joey DeMaio, zakladatel,
baskytarista a frontman kapely.

CHARITA OSTRAVA
Čujkovova 3165/40a
700 30 Ostrava–Zábřeh
Tel. 731 131 951, 737 610 758
www.ostravacharita.cz
13. 11. - 21. 12.
Výstava fotograﬁí - Vladimír Půlpán

Křížovka s dárkem
Tři luštitele, kteří nám do 15. prosince zašlou správnou tajenku
Křížovka s anekdotou: Vánoční dárek. Po Vánocích napomíná
manžel svou ženu: „Já jsem si myslel, že když jsem ti pod stromeček na adresu: krizovka@ovajih.cz, odměníme malým dárkem. Vylosokoupil ty nové drahé plavky, že budeš do nich hubnout, a ty se zatím vaní úspěšní luštitelé budou kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.
Správná tajenka z minulého čísla byla: zajatecký tábor v Zábřehu
láduješ čím dál víc!“ Manželka odsekne: „Za to všechno můžeš sám,
nad Odrou.
protože ty … „ (dokončení v tajence křížovky).
(red)
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SERVIS
SE
3. 12. - 15.00
Adventní koncert – písně zazpívá
p. Zálesná s klavírním doprovodem
prof. Domanského
12. 12. – 14.00
Kavárna pro pamětníky – předvánoční setkání k oslavě adventu
s hudbou, pořádá o.p.s. Živá paměť
14. 12. – 10.00
Slezskoostravský hrad – návštěva
výstavy historických i současných betlémů. Sraz na zastávce tramvaje Kotva.
18. 12. – 16.00
Odpoledne s písničkou – písničky
s klávesami, hraje Josef

Vernisáž fotograﬁí
Střední průmyslová škola stavební v Ostravě-Zábřehu a Asociace
středoškolských klubů ČR pořádají
ve čtvrtek 6. 12. v KD Akord v Ostravě-Zábřehu vernisáž fotograﬁí,
na které budou vyhodnoceni nejlepší
fotografové z devátého ročníku fotograﬁcké soutěže Příroda kolem nás.
Soutěžní fotograﬁe budou vystaveny
v KD Akord do 15. ledna 2019. Bližší
informace www.stav-ova.cz.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů v prosinci
PO 3. 12.
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 18
V. Jiříkovského 17, 22
J. Maluchy 9, 18
J. Matuška 32
J. Škody 4
V. Košaře 3,13,27
ÚT 4. 12.

Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 10, 24
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12,15
Na Obecní 6
Stadická 13
ST 5. 12.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 10

Hulvácká 22
Edisonova 81
ČT 6. 12.
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23, 38,
50
PO 10. 12.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 6, 21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20
ÚT 11. 12.
Dr. Martínka 5, 30,
33, 59
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly x L.
Hosáka

Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x Fr. Lyska
ST 12. 12.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 19
Moravská 106
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen Svobody 1
ČT 13. 12.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 7
Koncová 8

Turistický kroužek pro děti
Vyrůstat v turisťáku znamená prožít dobrodružství, chopit se šance,
být aktivní a najít si vlastní cestu. Je to
prostor rozvíjet nejen sebe, ale i své
okolí. Děti často nemusí být od malička rozhodnuté, co je baví a čemu se
chtějí věnovat. V turisťáku mají možnost si najít to své a dále se rozvíjet,
ať už zjistí, že je to zájem o přírodu,
pohybové aktivity, kreativní anebo
praktické a organizační dovednosti.
Nabízíme pro vaše děti plnohodnotně strávený volný čas,
jehož součástí budou různorodé
aktivity právě proto, aby si každý

zažil pocit úspěchu a měl chuť na
sobě dále pracovat a zlepšovat se.
Pokud vám jsou blízké skautské
myšlenky a představa vašeho dítěte jako samostatného, zodpovědného a dobrého člověka, neváhejte
a přijďte se za námi podívat.
Schůzky v našem Středisku volného času na Gurťjevově ulici 8
probíhají každé pondělí od 17 do
19 hodin. Přijít nás navštívit může
kdokoliv ve věku od 7 do 15 let.
Buďte právě vy u založení oddílu
Orinoko. Další informace na e-mailu aneta.kikova@svczabreh.cz (svc)

Ponožky pro bezdomovce
Šestý ročník setkání ostravských muzikantů na beneﬁční
hudební akci v centru Ostravy
na podporu lidí bez domova se
bude konat 12. prosince. Ná-

vštěvníci koncertu v baru Modrá myš (19 hod.) mohou přinést
přinést hygienické potřeby, teplé
ponožky, čepice, zimní ošacení,
hračky, trvanlivé potraviny. (cho)

Nabídka volných stání pro vozidla
Parkovací objekt Ostrava

stání pro osobní
Podlaží Volná
motorová vozidla

01 Fr. Formana

Dubina

PP

41 B. Václavka

Bělský Les PP

19/1, 41/2

42 B. Václavka

Bělský Les PP

19/2, 20

1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 17,
20, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37,
42, 44, 46, 48, 49

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.

Můžete nás najít na www.ovajih.cz nebo www.facebook.com/mob.ovajih
KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář

599 430 331

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská

599 430 345

Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal

599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková

599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová

599 430 331

Místostarosta
Ing. Otakar Šimík

599 430 331

Tajemník
Mgr. Petr Mentlík

599 430 268

Odbor hospodářské správy
Ing. Radim Navrátil
Odbor správních činností
Mgr. Radek Drong
Odbor majetkový
Mgr. Andrea Miškaříková
Odbor právní
Mgr. Petr Mentlík
Odbor ﬁnancí a rozpočtu
Ing. Kateřina Blahová
Odbor dopravy a komunálních služeb
Mgr. Daniel Jeřábek
Odbor výstavby a životního prostředí
Ing. Petr Halfar
Odbor bytového a ostatního hospodářství
Ing. Blanka Jaloviecová
Odbor investiční
Ing. Stanislav Šplíchal
Odbor sociální péče
PhDr. Linda Nováková Palatá
Odbor strategického rozvoje,
vztahů s veřejností, školství a kultury
Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS.
Odbor podpory volených orgánů
Bc. Renata Štroblíková
Oddělení kontroly a interního auditu
Ing. Bc. Jarmila Capová
Oddělení veřejných zakázek
Bc. Kateřina Gemrotová
Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

599 430 469
599 430 293
599 430 420
599 430 268
599 430 260
599 430 211
599 430 207
599 430 256
599 430 278
599 430 450
599 430 132
599 430 289
599 430 456
599 430 395

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, místostostarostka • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 4. 12. 2018 • Číslo: 11 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 11. 12. 2018 • Foto na titulní straně: Martin Zálesný
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Silvestr bez starostí
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Kos
osm
miick
ká
á 17
723
3/2
/2
Os
stra
trrava Por
orub
ub
u
ba
ba
te
el.
l./f
/ffax
/fa
ax: 596
9 956
6 220
20
mo
m
obil
biil: 607
0 215
1 904
ww
ww
w.v
vod
oda
ar.c
ar
.cz
e-m
ema
ail:
il: vod
il
da
arr@a
@atl
tllas.c
tla
.cz
z

Staňte se obchodním zástupcem Providentu
a dostávejte provizi každý týden!

PRÁC
CE PRO
OV
VÁD
DÍME:

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

SC-372006/11

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE
Volejte 844 744 644
nebo jděte na kariera.provident.cz

SC-381189/03

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!

BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ II.

TURNÉ K 9
90. V ÝROČÍ
ORIGINÁ
ORIGINÁLNÍHO
SOUBORU

Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska za doprovodu Bílého
pěveckého sboru s hosty Janem Toužimským a Zbigniewem
Czendlikem.

PO P RV É VY ST

130 ČLENŮ SOUOUUBPÍO

RU

26. 5. 2019

OSTRAVA

WWW.ALEXANDROVCI. CZ

VSTUPENKY
EXKLUZIVNĚ U

SC-381130/07

OSTRAVAR ARÉNA
15:00 a 20:00
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SC-380693/06

Lucie Bílá s doprovodem nám 21. prosince 2018 od 19:00 hodin
ve Víceúčelové hale v Opavě zpříjemní krásný sváteční večer
a to tímto mimořádným koncertem, ze kterého dýchá láska, klid
a kouzelná atmosféra blížícího se Štědrého dne. Nenechte si ujít
Bílé Vánoce Lucie Bílé II.
Předprodej na: www.ticketkultura.cz a www.ticketstream.cz
V květnu příštího roku se můžete těšit na obnovené, na jaře
letošního roku beznadějně vyprodané koncerty „trojkombinace“
Dagmar Pecková, Spirituál kvintet, Hradišťan & Jiří Pavlica.
V Ostravě se uskuteční 15.5. v Multifunkční aule GONG ve
Vítkovicích.
Více info na: www.topkoncerty.cz

EUROPEAN TOUR 2019

SC-381347/01

SC-372059/09

IINZERCE
IN
Z

Vilová zástavba v Ostravě Zábřehu

www.beskydska.cz

733 122 522
Inzerat_Beskydska_188x130mm_Print.indd 1

08.11.18 8:44
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SC-381341/01

PRONÁJEM 2+kk
S PARKOVIŠTĚM
A ZAHRADOU
V CENĚ NÁJMU

INZERCE
RCE
E

20. 12. 2018–23. 12. 2018 !PRODEJ NONSTOP!

TEL: 724 22 46 77 • www.rybolovpetrvald.cz

2º û

Ï

SC-381378/01

(kapr, amur, štika, candát, tolstolobik)
PŘEHRADA MALÉ SEDLO PETŘVALD U NOVÉHO JIČÍNA
Hlavní tah silnice č. 58 Ostrava-Příbor, odbočka
za dvěma protějšími benzinovými pumpami EuroOil

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-372017/11

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

PRODEJ VÁNOČNÍCH RYB
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TY NEJLEPŠÍ
NAJDETE NÁS

již ve třech prodejnách v Ostravě!
Avion Shopping Park
Forum Nová Karolina
OC Futurum

STOPKAŠEL Medical sirup
Dr.Weiss
100+50 ml NAVÍC

AKCE PRO VAŠE

ZDRAVÍ

Priessnitz Kolag.+Boswellie
péče o klouby
90+30 tbl.

Sada olejů Renovality:

- Okurkový olej s pipetkou 100 ml
- Šípkový olej s pipetkou 100 ml
+ Hyaluronové sérum 50 ml ZDARMA

Thermolka EXTRA
hřejivé mazání 150 ml

1097 Kč

199 Kč
239 Kč

Ke každému nákupu dárek zdarma1!
¹Predložte tento kupon v jakékoliv České Apotéce a dostanete k nákupu dárek.
Tato nabídka platí pouze do 31. 12. 2018.
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SC-380818/01

749 Kč

JL
02

299 Kč

Kó
d

279 Kč

ZNÁTE Z TV

V akci také Mentholka EXTRA.

119 Kč

V akci také další 2 varianty.

109 Kč

doplněk stravy

ZNÁTE Z TV

zdravotnický prostředek

TIP na Vánoce

INZERCE
INZ

S Avionem pro UNICEF
17. 11. – 24. 12.

Veletrh
VWęedních škol

Právě teď chybí ve školních lavicích 61 milionů dětí.

V Avion Shopping Parku a v UNICEF ale věříme,
že každé dítě na světě by mělo mít stejnou šanci na vzdělání.

Dobrovolným příspěvkem za parkování můžete pomoci i Vy.
Například za 30 Kč můžete pořídit tužky pro celou třídu.

Děkujeme!

9. února
SC-372104/03

www.ostrava.avion.cz

Každý si vybere
Vánoční stromek v OBI

Super cena

299,139,Stojan na vánoční
stromek plastový

100–150 cm

299,-

Jedle Nordmann řezaná

OBI č. 1002856

M

L

150–175 cm

175–200 cm

399,-

OBI č. 1002864

599,-

OBI č. 1002872

Symetrický růst, rovný kmen. Oblíbená jedle, nepíchá, dlouho vydrží, ideální vánoční ozdoba. OBI č. 1002856 aj.
XL jedle, výška cca 200–250 cm: OBI č. 1002880 749,- Kč

Kupon získáte za nákup řezaných
zaných stromků.
stromků
r
Akce
Akce neplatí při nákupu stromků
r
s balem,
bal
v květináči nebo umělých stromků. Kupon nelze kombinovat s dalšími slevovými akcemi/kupony, je jednorázový a nemůže být dodatečně
proplacen. Kupon neplatí pro kauci, zálohu, půjčovné, časopisy, knihy, služby, dárkové karty. Kupon lze uplatnit od 27. 12. 2018 do 31. 1. 2019 ve všech prodejnách OBI při nákupu nad 1000 Kč.
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SC-381357/01

S

od

Vánoce na Jihu
ZOOM

2.12.
9.12.
12.12.
13.12.
20.12.

1.1.

Novoroční ohňostroj 2019
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