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AKTUÁLNĚ

POZVÁNKA NA 
ZASTUPITELSTVO

Zveme občany na 5. zase-
dání zastupitelstva, které se 
bude konat ve čtvrtek 5. září 
2019 od 13 hodin ve 4. patře 
budovy A Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih. I  ten-
tokrát bude zajištěn on-line 
přenos a záznam, který na-
leznete společně s reportá-
žemi z  našeho obvodu na 
YouTube kanálu Městský 
obvod Ostrava-Jih.

ŠACHOVÝ TURNAJ 
O POHÁR STAROSTY

Obvod pořádá ve spolupráci 
se spolkem Ostrava Chess, z.  s., 
ve čtvrtek 26. září Šachový turnaj 
o pohár starosty Ostravy-Jih v kul-
turním domě K-TRIO v Hrabůvce.

Plán turnaje počítá s  prezen-
tací od 7.30 hodin pro děti a od 
14.30 pro dospělé. Hraje se od 
8.30, respektive 15.30 hodin. Pro 
první tři v každé kategorii a nej-
lepší dívku či ženu budou připra-
veny věcné ceny, drobnou pozor-
nost dostanou všichni účastníci.

Přihlásit na turnaj je možné do 
20. září na e-mail: sachy@ovajih.cz. 
Bližší informace zájemci dostanou 
na radnici na tel. čísle: 599 430 137.

ZAVLAŽOVACÍ VAKY PRO STROMKY NA JIHU
Jako první v  Ostravě začal 

obvod používat v  tropických 
dnech speciální vaky k zavlažo-
vání hlavně mladých stromků.

„Letní tropické klima trápí 
všechnu zeleň a  mladé výsad-
bě navíc bere šanci na zdárný 
vývoj. Zakoupili jsme proto na 
zkoušku třicet kusů zavlažova-
cích vaků Treegator Original. 
Osvědčily se, a proto jsme při-
koupili k podpoře nové výsad-
by dřevin dalších třicet,“ uvedl 
místostarosta Zdeněk Hűbner.

Věří, že vaky nebudou zá-
měrně poškozovány! Pokud 
by občané ale zaznamenali je-
jich ničení, měli by neprodleně 

volat městskou policii na čís-
lo 156.

Cena šedesáti vaků činila 
zhruba 44  tisíc korun. Technic-
ké služby Ostrava-Jih je ihned 
umístily k nově vysazeným stro-
mům v našem obvodu.

„Zavlažovací vaky dodáva-
jí stromkům  potřebnou vodu 
a  mimoto i  výrazně snižují ne-
jen náklady na zálivku, ale také 
zajistí kontrolu nad skutečným 
množstvím zálivky a  lze je po-
užívat opakovaně,“ místosta-
rosta.

Své podněty k čistotě a údrž-
bě obvodu můžete podávat 
v aplikaci cistota.ovajih.cz.

Vaky hasí žízeň zeleně.

LÁVKU NAD RUDNOU UZAVŘELI A OPRAVUJÍ
Přibližně čtyři a  půl měsíce 

má podle informací z  krajské-
ho úřadu trvat kompletní uzá-

věra lávky pro chodce i cyklisty 
nacházející se nad komunikací 
I/11 v Rudné ulici v katastru Zá-

břehu. „Důvodem je její rekon-
strukce,“ upřesnil vedoucí od-
boru dopravy a  komunálních 
služeb Daniel Jeřábek.

Pěší se přes Rudnou dosta-
nou po ulicích Pavlovova, Výš-
kovická, U  Studia a  Středoškol-
ská. Cyklisté musí jet ulicemi 
Jugoslávská, Tylova, Rottrova, 
Starobělská, Závodní, Česká, Ro-
dinná a Pavlovova. Oprava lávky 
znamená i další dopravní omeze-
ní pro řidiče projíždějící silnicí I/11.

Uzavřená má být až do poloviny prosince.

RADNICE JIHU PO PŮLSTOLETÍ OD SVÉHO OTEVŘENÍ
„Interiér radniční budovy je možno si prohlédnout kdykoliv v úřední dny a hodiny!“ vzkazoval s nadsázkou kronikář 
obvodu Petr Lexa Přendík občanům, kteří nebyli přítomni na oslavě jubilea.

Přibližně 100 účastníků měla 
oslava 50 let od zprovozně-
ní radnice v  Horní ulici 791/3 
v Hrabůvce. Proběhla v pondělí 
19. srpna v obřadní síni, kde byl 
od 17.30 do 19 hodin připraven 
speciální program.

Dobovou atmosféru přiblí-
žily dvě slavné československé 
limuzíny Tatra 603 vyrobené 
v letech 1968 a 1969, které byly 
zaparkovány před radnicí. Láka-
vá byla ale také komentovaná 
projekce o historii radnice, kte-
rou i s fundovanými informace-
mi připravil kronikář Petr Lexa 
Přendík. Zmiňoval docela složité 
dějiny správy obvodu, stěhová-
ní národního výboru z  prostor 
v  Jubilejní kolonii do nového 

panelového domu v  Horní uli-
ci i  bývalé učňovské ubytovny 
v Edisonově ulici (dnešního blo-
ku A ÚMOb Ostrava-Jih).

„Veškeré akce připomínající 
historii našeho obvodu mne vel-

mi těší. Velký obdiv za to patří 
kronikáři, díky jehož úsilí a zapá-
lení se ukazuje, že je náš Jih mís-
to se zajímavou historií, a věřím, 
že i  dobrou budoucností,“ řekl 
starosta Martin Bednář.

Během oslav se uskutečni-
la i  výstava panelů mapujících 
historii radnice a probíhalo foto-
grafování ve fotokoutku na po-
zadí s  velkoformátovým sním-
kem její podoby z  roku 1972. 
Úřad také pro návštěvníky této 
akce připravil dárky v  podobě 
odznaků Jihu, propisovacích 
tužek, vějířů. Nechybělo drobné 
občerstvení, na němž se podá-
valy i retro oplatky.
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CYKLOSVĚTLUŠKA SE JEDE POČTVRTÉ, 
LETOS POMŮŽE DVOULETÉ MICHAELCE
Netradiční jízda Bělským lesem bude v pátek 6. září od 17 hodin. Výtěžek z ní poputuje 
na podporu holčičky, jež přišla na svět s vrozenou vadou – transpozicí velkých tepen 
– a poté byla ještě operována kvůli arachnoidální cystě na míše.

„Na čtvrtý ročník akce Cyklo-
světluška aneb Světýlka naděje 
jsme připravili dva okruhy. První 
s názvem Maxi Bělák je dlouhý 
pět a půl kilometru. Mini Bělák je 
o tři kilometry kratší a zůčastnit 
se jej mohou i ti nejmenší na ko-
loběžkách a odrážedlech v do-
provodu svých rodičů,“ srdečně 
zve Darina Daňková, jednatelka 
AKORD & POKLAD, který cyklo-
jízdu organizuje. Podpořil ji také 
obvod Jih a společnost Innogy.

„Nejedná se o  žádný závod, 
ale pohodovou večerní jízdu, 
kde si společně užijeme trasu 
a  zároveň podpoříme rodinu 
Michaelky Ivanišové se Zábře-
hu,“ uvádí Darina Daňková.

Celý výtěžek z  registrace 
bude předán rodině děvčátka, 
která ho využije na různé tera-
pie a nové posilovací pomůcky. 
Michaelka se narodila předčas-
ně v  šestém měsíci se srdeč-
ní vadou. Čtyři měsíce prožila 
v  motolské nemocnici v  Praze 
a po návratu domů do Ostravy 
se vyskytl další problém. Tím 
byla cysta na míše způsobují-
cí stažení svalů rukou a nohou. 
Holčička se sama kvůli kontrak-
turám (smrštěním tkání s  ne-
možností natažení končetin do 
normálního postavení) nedo-
káže postavit. Ve svém pohy-
bovém vzorci se zatím dokáže 

plazit po bocích s  nataženýma 
nožkama. Díky rehabilitacím 
a dalším pomůckám se její stav 
může nadále zlepšovat. Neu-
stále trénuje správné postavení 
zad, kyčlí a očí.

Registrace na jízdu probíhá 
online na www.cyklosvetlu-
ska.cz či přímo na místě závo-
du. Úhrada registrace je mož-
ná online, dále v  pokladně DK 
Akord nebo v den akce. Popla-
tek pro dospělého činí 250 Kč, 
děti do 15 let platí 80 Kč. 

„Účastníci získají dvě vstu-
penky na vybrané hokejové 
utkání HC Vítkovice. Vstupen-
ky platí ale jen pro prvních sto 
registrovaných. Všichni ovšem 
dostanou svítilnu na kolo, 
drobné občerstvení a  budou 
zařazeni do slosování o  ceny, 

kde hlavní výhrou je jízdní kolo. 
Speciální cenu mohou vyhrát 
i ti, jež dorazí na nejoriginálněji 
nasvíceném kole,“ prozradila 
Darina Daňková.

Pro ty, kteří nemají mož-
nost přijet na vlastním kole, má 
dobrou zprávu: Na místě bu-
dou k zapůjčení sdílená kola od 
společnosti Nextbike, případně 
Kola pro Afriku. 

První jízda startuje v 19 hodin 
na náměstí SNP v Zábřehu. „Pro 
širokou veřejnost je připraven 
i  doprovodný program. Čekají 
vás taneční vstupy mažoretek 
Krokodýl, můžete si vyzkoušet 
jízdu na jedinečných Báječných 
kolech, se svou Freestyle BMX 
Flatland akrobacií na kole se 
představí Jan Malant,“ dodala 
Darina Daňková.

Vážení čtenáři, 
milí cestovatelé,

tím, co hýbe 
světem, nejsou 
„jen“ velké my-
šlenky a  vize. 

Z  ryze pragmatického úhlu za-
jišťuje náš pohyb doprava na 
různých typech kol. Uživatele 
sdílených kol fi rmy Nextbike jis-
tě potěší plánované zvyšování 
počtu kol a stanovišť i  třetí cy-
klopumpa v  obvodu. Pak jsou 
tady motoroví nadšenci. 

Dobrou zprávou pro ně jsou 
dvě nová parkoviště ve Výškovi-
cích a zahájení prací na výstavbě 
dalších na ulicích Kaminského na 
Dubině a P. Lumumby v Zábřehu 
i  příprava dalších projektů. Mám 
však i špatné zprávy. Město není 
nafukovací a ani všechny realiza-
ce naplánovaných akcí parkovací 
potřeby obyvatel neuspokojí. 
Nedávno jsem procházel např. 
Dubinu, kde je situace s  par-
kováním tristní. Řadu volných 
míst jsem však našel na velkých 
parkovištích nebo na Horní ulici. 
Chápu námitky, že je to pak dál 
domů. Věřím také, že lidé chápou 
nemožnost ukrajovat další místa 
mezi paneláky. Mimochodem, 
v červnu jsem si stoupl na dvě fre-
kventované křižovatky a sledoval 
osádky projíždějících aut. Klidně 
si to zkuste, stejně jako já zjistíte, 
že víc než 90 % vozidel je obsa-
zeno jen jednou osobou. To sa-
mozřejmě není nezákonné. Máme 
se dobře a užíváme si výdobytků 
doby. Jenže se pak logicky musí-
me vypořádat s vyplývajícími ná-
sledky, mezi které patří stresující 
zácpy a  nedostatek parkovacích 
míst. Řešením skutečně není za-
slat na náš úřad žádost o vybu-
dování tří parkovacích míst před 
panelákem, kde dotyčná tříčlenná 
rodina se třemi vozy bydlí, a to ani 
v případě, že si zřízení parkoviště 
uhradí. Spíš by pomohla změna 
našeho myšlení a preference způ-
sobu dopravy. Využívání hromad-
né dopravy, jízdních kol a  třeba 
i sdílení aut. Snad se dočkáme.

Všem druhům dopravy zdar 
a hlavně bezpečné návraty domů 
přeje váš starosta

Martin Bednář

SLOVO STAROSTY

www.ovajih.cz

MISS BABČA A OSTRAVSKÝ ŠTRAMÁK
Třináct adeptů se přihlásilo 

do pátého ročníku soutěže Miss 
Babča pořádané společností 
Akord &  Poklad ve spoluprá-
ci s  obvodem. Z  toho osm žen 
a pět mužů – jimž organizátoři 
letos poprvé umožnili ucházet 
se o titul Ostravského šramáka.

„Do soutěže, která se usku-
teční v Akordu ve středu 18. září 
od 16 hodin, se nepřihlásili jen 
obyvatelé Jihu nebo Ostravy, 
ale i senioři z Havířova, Bruntá-
lu či Stříteže,“ informovala Šár-

ka Zubková z  radnice obvodu, 
která akci i moderuje. Navzdo-
ry letošní změně spočívající 

v  zařazení mužů, proběhnou 
všechny disciplíny společně.

„I  tentokrát se můžete těšit 
na představení kandidátů, vol-
nou disciplínu a na závěr módní 
promenádu ve společenských 
šatech. Přijďte podpořit babič-
ku, dědu, manželku, manže-
la, tchýni, tchána sousedku či 
souseda a  pobavit se na gala-
večeru, který hudebně zpestří 
zpěvák Stanislav Hložek,“ zve 
jménem radnice starosta Mar-
tin Bednář.

AKTUÁLNĚ

Výtěžek z cyklojízdy pomůže Michaelce.

Vyhlašování 
loňské Miss Babča
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NEZAPOMENUTELNÝ LETNÍ DEN S FOLKLOREM
Mezinárodní festival Folklor bez hranic, který putoval pět dní napříč ostravskými obvody, zavítal také na Jih. Ve víru 
tance jsme mohli vidět české i zahraniční účastníky.

Ve dnech 12. až 16. srpna se 
ostravskému publiku představilo 
několik domácích souborů, ale 
i exotické folklorní skupiny ze za-

hraničí. Cílem festivalu bylo obo-
hatit a zpříjemnit letní dny oby-
vatelům a  návštěvníkům města. 
Také proto se odehrávaly hlavní 
odpolední koncerty na mobilních 
pódiích v husté sídlištní zástavbě 
či v blízkosti nákupních zón.

V úterý 13. srpna hostil festi-
val náš obvod. Dopoledne sou-
bory potěšily seniory v Domově 
Sluníčko a Centru pro osoby se 
zdravotním postižením Čtyřlís-
tek. Odpoledne se koncerty pře-
sunuly před budovu kulturního 
zařízení K-TRIO v Hrabůvce, kde 
program zahájil úvodním slo-
vem starosta Martin Bednář.

„K tomu, abychom posouvali 
věci kupředu a žili spokojeně, je 
potřeba vzájemné porozumění. 
Folklor bez hranic dokazuje, že 
zpěv, hudba a tanec jsou univer-
zálním jazykem tam, kde slova 
nestačí,“ uvedl.

Atmosféra festivalu na Jihu 
byla skvělá, postarali se o to ta-
nečníci z  Ekvádoru, Estonska, 
Lotyšska a  Slovinska. Na slun-
cem zalitých ulicích sklidil velký 
úspěch domácí folklorní soubor 
Holúbek a Ševčík.

„Letošní ročník hodnotím 
velmi kladně, viděli jsme sku-
tečně špičkové výkony. Účast-
níci festivalu byli přátelští, 

takže jsme si užívali také spo-
lečné večery po vystoupeních. 
Soubory byly příjemným pře-
kvapením, především vysokou 
úrovní prezentace lidových 
zvyklostí svých zemí. Naštěstí 
letos nenastala žádná složitá 
situace, všichni byli spokojeni 
s organizací, ubytováním i stra-
vováním,“ řekla Radana Pavla-
sová, viceprezidentka festivalu.

AKTUÁLNĚ

Čtvrtstoletí působení letos 
slaví dětský folklorní soubor ze 
Zábřehu pojmenovaný lidovým 
výrazem Holúbek.

Ten zpracovává tance, písně 
a  zvyklosti z  oblasti nížinné-
ho Lašska, Valašsko-lašského 
pomezí a  severního Valašska. 
Může se pochlubit účastí na 
mnoha festivalech doma i v za-
hraničí.

Za 25 let se z něj stalo uzná-
vané kulturní těleso, kam do-
chází přes 60 dětí ve věku od 
čtyř do patnácti let. Jeho řa-
dami prošlo více než 200 dětí, 
které se aktivně podílely na 
udržování lidových tradic. Navíc 
dávaly osobní příklad svým vrs-
tevníkům, že volný čas lze trávit 
nejenom u  počítačů, ale třeba 
tvůrčí uměleckou činností. „Ro-
diče k  nám chtějí dávat svoje 
děti, což je pro nás důležité 
a umožňuje fungování souboru 
jako takového,“ říká umělecká 
vedoucí Kristýna Mílková.

Holúbek je mimo jiné orga-
nizátorem Mezinárodního dět-
ského festivalu s  názvem Děti 

a  tradice. Kromě vlastních ná-
cviků a  soustředění organizuje 
i  další mimotaneční aktivity 
jako letní tábor, šmigrust, osla-
vy Dne dětí a  mnoho jiných. 
Soubor lze vidět i  na akcích 
městského obvodu. Poslední 
vystoupení proběhlo minulý 
měsíc v  rámci festivalu Folklor 
bez hranic. „Musíme se pochlu-
bit tím, nás často kontaktují vý-
znamní představitelé folklorní 
a kulturní oblasti a oceňují naše 
pojetí, choreografi i i  vytanče-
nost dětí. Na to navazují zají-
mavé nabídky na vystoupení 
doma i v zahraničí. Letos jsme 
reprezentovali v  Litvě a  naše 
děti vyhrály dvě první místa 
v kategorii lidový tanec,“ popi-
suje Kristýna Mílková.

V  novém školním roce sou-
bor chystá akce k oslavě svého 
25. výročí. „Vyvrcholením bude 
v červnu 2020 koncert v Domě 
kultury Akord,“ dodává Kris-
týna Mílková. Holúbek má vol-
nou kapacitu a přijímá děvčata 
i chlapce do svých řad. Více na 
www.holubek.cz.

KROJE PRO NEJMENŠÍ ŠIJE KRISTÝNA MÍLKOVÁ SAMA
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V LÉTĚ JSME HODNOTILI NÁVRHY OBYVATEL JIHU
Také letošní, v pořadí již čtvrté léto jsme se na radnici věnovali technické analýze návrhů, přijatých v rámci projektu 
participativního rozpočtu. Obyvatelé obvodu podali celkem 45 návrhů na zlepšení Jihu.

Jak to probíhá? 
Nejdříve návrhy kontrolujeme po formál-

ní stránce, zjišťujeme, zda mají všechny ná-

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

ležitosti dle pravidel pro přihlášení návrhu. 
Autoři mají možnost chybějící údaje vždy 
doplnit. Všechny projekty si pak postupně 
předají kolegové z  majetkového odboru, 
odboru dopravy a komunálních služeb, od-
boru školství a  také odboru strategického 
rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultu-
ry. Prověřujeme, zda se návrh týká pozem-
ků, které jsou obvodu svěřeny do péče, zda 
s návrhem nekolidují záměry obvodu či Ma-
gistrátu města Ostravy. Dále se snažíme od-
hadnout předpokládané náklady na realizaci 
projektu, samozřejmě se nejedná o přípravu 
podrobné projektové dokumentace a  při 
samotné realizaci pak narazíme na různé 
detaily, které odhadovanou cenu od skuteč-
né odliší. Zkušenosti s  realizací obdobných 
projektů i mimo participativní rozpočet jsou 
důležitým vodítkem, jak cenu před hlaso-
váním orientačně stanovit. U části projektů 
jsme tak s autory konzultovali nutné úpravy, 
zmenšení návrhu nebo navýšení rozpočtu.

Část návrhů jsme 
museli vyřadit 

Ještě stále řešíme podrobnosti u  něko-
lika projektů, v  době uzávěrky Jižních listů 
tak víme, že musíme bohužel vyřadit celkem 
15 návrhů. Toto číslo se může ještě mírně 

změnit, všechny návrhy postupující do pod-
zimního hlasování zveřejníme na začátku 
září na webových stránkách www.spolecne-
tvorimejih.cz a  na facebookové stránce fa-
cebook.com/spolecnetvorimejih.cz. V  říjno-
vých Jižních listech pak již tradičně najdete 
speciální přílohu věnovanou participativní-
mu rozpočtu, ve které detailněji představíme 
všechny návrhy a informace k hlasování. 

Důvody vyřazení návrhů jsou různé – ně-
které nesplňovaly formální náležitosti, další 
kolidují s již zpracovanou projektovou doku-
mentací nebo záměrem obvodu na realizaci, 
u tří návrhů jsou překážkou husté inženýrské 
sítě v dané lokalitě. Dalších několik návrhů 
by svým rozpočtem při realizaci překročilo 
maximální možný limit stanovený pro jeden 
návrh na 1 750 000 Kč. Dva návrhy pravdě-
podobně sloučíme, jelikož se autoři s návr-
hem na dětské hřiště trefi li na stejné místo. 
Jeden z návrhů mířil do pozemků, které jsou 
ve správě Povodí Odry. 

Jaké myšlenky postoupily
Mezi návrhy, které splňují všechny pod-

mínky, a mohou tak být zařazeny do hlaso-
vání, najdete opět dětská hřiště, sportoviště, 
zkrášlení veřejného prostoru, opravy historic-
kých památek, doplnění městského mobiliá-
ře, vybudování veřejného ohniště, úschovny 
kol a koloběžek, vybudování chodníku, umís-
tění venkovních rolet na budovu MŠ či vybu-
dování přírodní zahrady a další.

Kdy se bude hlasovat
Hlasovat o  návrzích budete mít opět 

možnost dva týdny, a  to od 28.  října do 
10.  listopadu. Podpořit bude možné opět 
více projektů napříč všemi částmi obvodu, 
přesný počet hlasů ještě upřesníme, jistý je 
samozřejmě poměr 2:1 (2 kladné, 1 záporný). 
V  případě dotazů se obraťte na koordiná-
torku Kateřinu Hrňovou na e-mailu kate-
rina.hrnova@ovajih.cz. 720 952 981. 

Další uskutečněné nápady
Na konci srpna začala realizace sloučené-

ho projektu Prostor pro všechny a Dřevěná 
věž pro děti mezi B. Četyny a B. Dvorského, 
dále se pracuje na zabezpečení cyklostezky 
„Bezpečně u modrého hřiště“.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
ZÁBŘEŽSKÉHO HŘBITOVA
U příležitosti instalace nové zvoničky, 
která byla jedním z projektů partici-
pačního rozpočtu na Jihu, se v  pá-
tek 13. září uskuteční komentovaná 
prohlídka zábřežského hřbitova. 
Kronikář obvodu Petr Přendík při ní 
připomene historii tohoto pohřebiš-
tě i  významné osobnosti, které jsou 
zde pohřbeny. Sraz zájemců bude 
v 17 hodin u bočního (levého) vcho-
du hřbitova. Vstup zdarma, bez před-
chozí rezervace.

Návrh na opravu chodníku kolem ZŠ Košaře byl úspěšně realizován.

Dalším uskutečněným návrhem je pro-
jekt Navraťme zvoničku na zábřežský 
hřbitov, jedná se o  dřevěnou zvoničku 
se zvonem jménem František 2019. 
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OTAKAR ŠIMÍK: 
REVITALIZACÍ 
RYBNÍKŮ VE 
VÝŠKOVICÍCH 
MŮŽEME UVÉST 
V ŽIVOT DALŠÍ 
ZAJÍMAVOU 
REKREAČNÍ 
A ODPOČINKOVOU 
ZÓNU

ROZHOVOR

Místostarosta. Někdy jsou podobné funkce poněkud nadnesené a tak nějak formální, ale v jeho případě to neplatí. 
Devětatřicetiletý Otakar Šimík se posledních pět let pohybuje v komunální politice s neuvěřitelnou lehkostí a nená-
padností, přitom postupně získal nepřehlédnutelnou pozici. Na webových stránkách obvodu Ostrava-Jih si můžeme 
přečíst, že jsou mu svěřeny úkoly na několika úsecích věcí veřejných, jako jsou majetkové vztahy, fi nance a roz-
počet, veřejnoprávní kontrola, správa movitého majetku úřadu a správy informačního systému. Ke každé z těchto 
oblastí má profesionální vztah, ale především se jim věnuje s nasazením, jež nebývá u nás a u mladých obvyklé. 

 » Na první pohled jde o poněkud nesou-
rodé úkoly. Máte k některé oblasti vřelejší 
vztah?

To jako byste se rodiče zeptala, které ze 
svých dětí má raději. (Smích) Ale vážně – asi 
nejblíž mám ke správě informačních systé-
mů. Od mládí jsem chtěl být programáto-
rem. Středoškolské studium IT mě nadchlo, 
ale na vysoké jsem se zhlédnul ve fi nancích, 
ekonomice, managementu a  v  průmyslu. 
Prostě v řízení velkých podniků.
 » Obvod tak trochu velkou fi rmu připo-

míná?
Kdepak. Chod města a  jeho částí stojí 

na jiných principech, i  když zjednodušeně 
se to dá takto vnímat. Nevěřím na takováto 
srovnávání a poměřování. Komunální politi-
ka sleduje rozvoj, fi nance, měří mechanismy 
a kvalitu života lidí, hlídá a kontroluje, co se 
děje v  daném prostoru, co se staví, kdo to 

realizoval, za jak dlouho, za kolik a tak dále. 
Podle mne řízení fi rmy a  na druhé straně 
stotisícového obvodu jsou v mnoha směrech 
zcela mimoběžné. To je ale na delší povídání. 
 » Dobře, obraťme tedy list. Na čem zrov-

na pracujete?
Spolu s  kolegy z  majetkového odboru 

se zabýváme našimi pozemky, respektive 
porovnáváme jejich skutečné hranice s evi-
dencí vedenou katastrálním úřadem. Jde 
převážně o  nezaměřené cesty, oplocené 
pozemky a podobně. Dnes evidujeme desít-
ky případů. S uživateli pozemků se snažíme 
dohodnout na dalším postupu a narovnání 
vlastnických vztahů, například formou pro-
nájmu, prodeje nebo směnou. V tuto chvíli 
jsme však značně limitováni platnou legisla-
tivou. Narovnávání těchto vztahů vyžaduje 
nejen pečlivost a  přesnost, ale i  neskuteč-
nou vytrvalost a důslednost.

Lidé mnohdy ani nevědí, že oplotili, tedy 
zabrali cizí – městský pozemek, nevědí, že jim 
nemůžeme tyto pozemky bezúplatně převést.
 » A rozpočet na příští rok? Už má základ-

ní obrysy?
Každoročně v tomto období už běží prá-

ce na návrhu rozpočtu na příští rok. Vzhle-
dem k tomu, že potřeby městského obvodu 
je třeba srovnat s jeho příjmy, jsou určující-
mi vždy fi nanční zdroje rozpočtu. Zdrojům 
rozpočtu se musí pochopitelně přizpůso-
bit jeho výdaje. Jde o  náročnou disciplínu 
a  jsem toho názoru, že náš rozpočet, jako 
základní dokument a  nástroj fi nančního 
řízení, musí být připraven tak, aby zůstal 
průhledný a  hlavně přístupný všem, nejen 
úředníkům a politikům, ale všem občanům. 

Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a vý-
daje a  ostatní peněžní operace. Návrh roz-
počtu bude v závěru roku schvalovat zastu-
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pitelstvo městského obvodu a důležité je, že 
každý občan bude mít opět příležitost sezná-
mit se s našimi záměry, do jakých oblastí a na 
jaké konkrétní investiční akce peníze v příš-
tím roce uvolníme. Věřím, že se nám opět 
podaří sestavit rozpočet silný a úspěšný.
 » Podobně jako vloni?

Ano. Hospodaření Jihu v  uplynulém 
roce skončilo přebytkem ve výši zhruba 
180 milionů korun. Výsledek ovlivnily vyšší 
příjmy, které byly oproti plánu mírně pře-
kročeny. Výdaje jsme zaznamenali naopak 
nižší. Jen pro zajímavost, na letošní rok byl 
schválen rozpočet ve výši 1,2 miliardy ko-
run. Z  toho jsme zařadili do kategorie ka-
pitálových výdajů největší objem peněz na 
rekonstrukce náměstí Ostrava-Jih a objektu 
Charvátská  10, známého jako CDU Sport. 
Ale zafi nancovali jsme řadu daleko menších 
investic. Na to, abych vyjmenoval všechny, 
nemáme prostor, ale jeden stojí za zmínku. 
» Přebytek ve výši 180 milionů, to už je 
hezká suma. Kam peníze půjdou?

Zastupitelstvo na svém červnovém zase-
dání schválilo rozdělení volných zdrojů ve výši 
110 milionů korun. Z toho více než 90 milio-
nu bude použito na zateplení a rekonstrukce 
školských zařízení a zahrad, počítáme s vybu-
dováním dalších parkovacích míst, chceme 
pokračovat v  rekonstrukcích veřejných pro-
stranství, část peněz posílí opravy veřejných 
komunikací v obvodě i dětských hřišť. 
» Jak naložíte se zbývajícími 20 miliony?

Ty se stanou součástí nespecifi kované 
rozpočtové rezervy, a  to na předfi nancování 
a  spolufi nancování projektů realizovaných 
s fi nanční spoluúčastí externích zdrojů nebo 
na budoucí nepředpokládané výdaje. Tyto 
peníze se v  žádném případě neprojí, nikam 
nezmizí. Účelně s  nimi nakládáme a  velmi 
pečlivě zvažujeme jejich rozdělení. Zafi nan-
cuje se vše, co je palčivé, bolavé, co je nutné 

udělat. Bez zajímavosti není ani ta skutečnost, 
že díky příznivému vývoji úrokových sazeb na 
bankovním trhu zhodnocujeme dočasně vol-
né fi nanční prostředky z rozpočtu městského 
obvodu prostřednictvím spořicích účtů.
 » Nedávno byli na radnici auditoři. Je 

něco, co vás na výsledcích překvapilo?
Důležité je, že nebyla zjištěna rizika, která 

by mohla mít negativní dopad na hospoda-
ření městského obvodu v budoucnosti. Po-
těšující je i zjištění, že se nám daří zavádět 
nové metody práce, které zpřesňují nasta-
vené pracovní procesy a zaznamenávají po-
zitivní trend v činnosti většiny odborů. 
 » Neříkejte, že vám nic nedělá vrásky na 

čele.
Ale to víte, že ano. Takové bývalé ob-

chodní středisko Odra … Jeho stav je fatální. 
Jde o oplocené staveniště. Lidem se to sa-
mozřejmě vůbec nelíbí, protože musí bývalé 
obchodní centrum obcházet. Ten problém 
se táhne už nějakých deset let, od doby, 
kdy byl objekt prodán soukromému majiteli. 
Už několik měsíců vedeme jednání, aby se 
s Odrou konečně něco udělalo.
» Na Jihu prý chystáte ambiciózní projekt 
– revitalizaci rybníků ve Výškovicích. Ne-
máte obavy, že ten nápad usne?

Proč myslíte? Projel jsem si to místo 
nesčetněkrát na kole a  mnohokrát prošel 
pěšky. Zamiloval jsem se na první pohled. 
Jsou to skutečně rybníky ve Výškovicích, 
pod Proskovickou ulicí, a co je hlavní, jsou to 
naše pozemky. Bohužel teď je to místo hod-
ně zarostlé a neutěšené, ale prostředí je to 
absolutně klidné a nádherné … Ta představa, 
že by se to celé revitalizovalo a zpřístupni-
lo lidem, se zamlouvá nejen mně. Mohly by 
se zde pořádat nejrůznější akce v  přírodě, 
mohla by tudy vést nová cyklostezka. Pa-
rádně bychom propojili Starou Bělou a Jih. 
Pokud se nám rybníky a  jejich okolí poda-

ří revitalizovat, můžeme uvést v život další 
zajímavou rekreační a odpočinkovou zónu. 
 » Máte na to vůbec peníze?

Umíme je sehnat. V současné době skrze 
dotační titul žádáme fi nanční prostředky na 
odbahnění rybníků. Předpokládáme, že bude 
potřeba dát dohromady nějakých 11,5  mil. 
korun. Na to pak bude navazovat zpevnění 
břehů, nová výsadba zeleně i stromů. Ale nic 
si nenalhávejme, půjde o  fi nančně i  časově 
velmi náročnou akci. Osobně budu usilovat, 
aby byly v našem rozpočtu vyčleněny pení-
ze na odbahnění rybníků a abychom dotaci 
získali. Samozřejmě budeme postupovat po 
etapách. Lidé si zaslouží podobné místo. 
Jsem přesvědčený, že nejen obyvatelé Výš-
kovic by z něj měli radost.
» Třeba jako z přechodu do Bělského lesa?

Vy o  tom víte? (Smích) V  červnu se po 
4 letech kolaudovalo. Celou tu dobu se jedna-
lo o nebezpečný přechod čtyřproudové cesty 
na ulici Plzeňské, mezi Dakotou a Lidlem. Je 
to druhý nejfrekventovanější vstup do Bělské-
ho lesa. V roce 2015 jsem se začal intenzivně 
zajímat o  to, jak by se dala situace změnit. 
Navrhoval jsem umístit na přechod semafory, 
nakonec ale dostala přednost varianta s os-
trůvkem uprostřed, což dostatečným způso-
bem zpomalí dopravu právě v  tomto místě. 
Docela mě překvapilo, kolik lidí mi telefono-
valo a děkovalo za prosazení této změny.
» Budete stejně vytrvalý a urputný v pro-
sazování podobných změn i jinde?

Stoprocentně. Jako cyklista i chodec vím, 
že je velmi špatná situace také na ulici Pod-
hájí. Úzký chodník, vzrostlé stromy. Aktuálně 
jsou na silnici vyznačené alespoň piktogramy 
pro cyklisty, ale ty nevyřeší „propustnost“ 
chodců, aut a  cyklistů. Prostě potřebujeme 
regulérní chodník, musíme rozšířit cestu, vy-
budovat cyklostezku. Navíc už se pohybuje-
me v katastru jiného obvodu Staré Bělé. A to 
není všechno – soukromé pozemky podél 
cesty je nezbytné vykoupit, čekaly by nás 
přeložky ČEZ… Ale do budoucna nevidím 
jiné řešení. Ten pohyb lidí na Jihu je obrovský. 
Veřejný prostor se vylepšuje, opravuje a kul-
tivuje, a tím pádem se výrazně zvyšuje počet 
chodců i cyklistů. Vše souvisí se vším. 
» Z čeho máte dnes radost?

Že se nám podařilo konečně odstranit 
zčásti ty dlouhé roky neužívané a chátrající 
staré stánky na Zimmlerově ulici v Zábřehu. 
Trvalo to roky, ale povedlo se. A pokud jde 
o  mou osobní radost, tak to byly prázdni-
ny, dovolená na kole, Lysá hora, brusle, 
procházky s  mým naprosto úžasným psím 
parťákem… Přes léto jsem doháněl, co jsem 
během roku nestíhal. Na vlastní volnočaso-
vé aktivity prostě během roku „furt“ nemám 
čas. Znáte to, jak to chodí. (Smích)

Od června je bezpečnější přejít přes frekventovanou komunikaci na Plzeňské.
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Z OBVODU

V ŘÍJNU SE PŘIJÍMAJÍ 
ŽÁDOSTI O DOTACE

Dotace v rozmezí od 10 tisíc 
až 300 tisíc korun bude posky-
tovat obvod na projekty pro 
příští rok v  oblastech školství, 
vzdělávání a kultury, volnočaso-
vých aktivit, prevence kriminali-
ty, sportu a sociální péče.

„Žádosti právnických osob 
působících v obvodě a právnic-
kých či fyzických osob poskytu-
jících zde služby sociální péče 
pro občany přijímáme od úterý 
1. do úterý 15. října,“ oznámila 
místostarostka Dagmar Hra-
bovská. Formulář je na interne-
tu na www.ovajih.cz.

NOVÉ CHODNÍKY VE 
VÝŠKOVICÍCH

Odbourání vrchní lité vrstvy 
asfaltu, položení nového asfalto-
vého povrchu. V  tom spočívala 
nedávno dokončená souvislá 
renovace chodníků podél bloku 
panelových domů č. 1 až 23 v Ji-
čínské ulici ve Výškovicích. „Akce 
se zkoordinovala s  opravou vo-
dovodního řádu, tak abychom po 
výměně potrubí obnovili povrch 
v celé šíři chodníku,“ oznámil Da-
niel Jeřábek z radnice.

Obvod nechal rekonstruovat 
téměř 2000 metrů čtverečních 
plochy chodníku a  na danou 
opravu vynaložil částku více než 
1,3 milionu korun.

Výsledky oprav v Jičínské ulici

PRVNÍ POMOC, KDYŽ VÁM KLESNE TLAK!
Tato cedule upozorňuje na 

třetí cyklopumpu na Jihu sloužící 
od prázdnin v  ulici Dr. Martínka 
u  polikliniky v  Hrabůvce. Stála 
54 367 Kč a má multifunkční hla-
vu, jež by měla pasovat na všech-
ny typy běžných ventilků jízdních 
kol. „Toto zařízení nevyžaduje 
zvláštní údržbu a  mělo by být 

odolné vůči vandalismu,“ uvádí 
místostarosta Zdeněk Hűbner.

Upozorňuje také, že právě cy-
klopumpa v ulici Svornosti u vstu-
pu do Bělského lesa v Zábřehu je 
bohužel ničena dosti často. Další 
cyklompumpa v  našem obvodu 
je u podchodu pod ulicí Místeckou 
u zastávky Benzina v Hrabůvce.

PROBLEMATICKÉ STÁNKY MIZÍ
Jedna z  ostud zábřežské-

ho sídliště Pískové doly mizí, 
nevzhledné, staré a  nefunkční 
prodejní stánky obvod zboural. 
„Jednáme s  vlastníky ostatních 
stánků, rádi bychom je vykoupili 
všechny a  po jejich odstranění 
tuto lokalitu zvelebili. Třeba no-
vou výsadbou zeleně, zřízením 
nových parkovacích míst, ane-
bo něčím, co bude pro občany 
potřebné,“ vysvětluje místosta-
rosta Otakar Šimík.

Třetí cyklopumpa na Jihu

Likvidace problematických stánků

OBECNÍ DOMY NEJSOU SKLADIŠTĚ
V  současnosti řeší obvod situaci v  sedmi domech, kde si lidé dělají ze společných 
prostor skladiště a smetiště.

Jih má ve správě největší 
bytový fond v  rámci Ostravy – 
5237 bytů v celkem 312 domech 
– a na jeho běžné opravy a řád-
nou údržbu vynakládá zhruba 
85  milionů korun ročně. Další 
desítky milionů pak investuje do 
rekonstrukcí bytových domů, 
společných prostor i jednotlivých 
domácností.

„Od roku 2017 provádíme kon-
troly problémových domů, na 
jejichž základě ukončuje obvod 
nájem lidem, kteří nehodlají re-
spektovat domovní řád. Ve třiceti 
domech je instalován kamerový 
systém se záznamem. Ten se opa-
kovaně osvědčil a přispěl k řešení 
zdejších problémů,“ říká místosta-
rostka Markéta Langrová.

Snahu radnice o zajištění spo-
kojeného bydlení podle ní mnoh-
dy ovšem narušují sami nájem-
níci, kteří nerespektují domovní 
řád a  základní pravidla slušného 
soužití. „Na chodbách, schodiš-
tích a sklepech najdete cokoli: Od 
nákupních vozíků s  odpadem až 
po kusy nábytku,“ popisuje situaci 

místostarostka s  tím, že obdob-
né konání ohrožuje bezpečnost 
obyvatel domu z  důvodu blo-
kování únikových cest. Dochází 
i  k  poškození obecního majetku 
a v neposlední řadě podobné jevy 
znemožňují spokojené bydlení.

Odbor bytového hospodář-
ství Jihu proto vyzval nájemní-
ky sedmi problémových domů 
ke zjednání nápravy – odklizení 
věcí ve lhůtě 15 dnů. „Vzhledem 
k  nečinnosti nájemníků jsme po 
jejím uplynutí zajistili úklid sami, 

přičemž tyto náklady budou 
rozúčtovány mezi všechny ná-
jemníky domu,“ uvádí Markéta 
Langerová.

Cílem je, aby si obyvatelé uvě-
domili dopady svého přístupu 
a  převzali zodpovědnost za to, 
co se v jejich domě děje, a situaci 
řešili nejlépe sami a  s  konkrétní-
mi osobami. „Obvod také může 
využít možnosti ukončení nájmu 
lidem, kteří v  obecních domech 
ztrpčují bydlení ostatním souse-
dům,“ dodává místostarostka.

Úklid zajistí úřad, zaplatí ho nájemníci.
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NOC VĚDCŮ BUDE TAKÉ NA JIHU
Fakulta bezpečnostního in-

ženýrství Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity ve Výš-
kovicích a areál Lékařské fakulty 
Ostravské Univerzity v Zábřehu.

To jsou místa, na nichž se 
v našem obvodu v pátek 27. září 
od 17 do 22 hodin uskuteč-
ní program Noci vědců 2019. 
„O  tom, jak věda myslí na náš 
život na planetě Zemi, nebu-
dete číst na plakátech ani vý-
stavních panelech, ale představí 

vám je živoucí vědci, kteří mají 
ty nejnovější poznatky z mnoha 
oborů,“ uvádějí Petra Čubíková 
a  Jarmila Černá, koordinátorky 
akce připravované na téma Še-
trně k planetě.

Noc vědců je program pro 
veřejnost vzniklý v  roce 2005 
z  podnětu Evropské komise. 
Jeho posláním je popularizace 
vědy a  osobností vědců. „Je-
den den v roce jsou na stovkách 
míst v celé Evropě ve večerních 
a  nočních hodinách zpřístup-
něny univerzity, vědecká a  vý-
zkumná pracoviště, science 
centra a  další místa, v  nichž 
jsou zdarma komentované pro-
hlídky, populárně vzdělávací 
přednášky, workshopy, experi-
menty, vědecké show, ale i hu-
dební vystoupení,“ zvou koor-
dinátorky.

V  rámci Ostravy bude mít 
Noc vědců 2019 celkem devět 
zastávek, mezi kterými pojede 
zdarma Vědecký bus.

AKTUÁLNĚ

SENIOR POINT BUDE MÍT OTEVŘENO I V PONDĚLKY
Zájem o všechny služby stoupá a s ním počet návštěvníků i doprovodných aktivit pro ně.

Senior Point Ostrava-Jih 
v  Komorním klubu v  Hrabůvce 
bude od 1. září 2019 otevřen tři-
krát týdně – v pondělky, úterky 
a čtvrtky vždy v době od 8 do 
14 hodin!

„Nová pobočka fungující 
v  Jubilejní kolonii ve Velfl íkově 
ulici 285/8 teprve od října loň-
ského roku si vede skvěle. Po 
několika měsících své činnosti 
získala jako první v  republice 
ocenění za nejrychlejší start, 
poskytované služby a  odborné 
poradny. Dnes obsluhuje měsíč-
ně až 200 klientů a těší se stále 
větší oblibě,“ uvádí Ing. Zuzana 
Šajtarová, manažerka pobočky 
Senior Point Ostrava-Jih.

S jakými dotazy lidé nejčastě-
ji přicházejí? „V  posledních týd-

nech je výrazný zájem o slevové 
karty pro osoby ve věku nad 
55  let Senior Pas, o  vyzvednutí 
hlásičů požáru a oxidu uhelnaté-
ho a ve velké oblibě jsou volno-
časové aktivity, kurzy a  výlety,“ 
vysvětluje manažerka pobočky. 

Stálý zájem je podle ní také 
o  poradenské služby (právní, 
sociální, fi nanční), kde se klienti 
předem objednávají na konkrét-
ní termín. „Kdo nemá přístup 
k  internetu nebo potřebuje po-
moci s  vyplněním žádosti, ob-

jednávky či dotazníku, může 
také využít bezplatného přístu-
pu k  počítači v  Senior Pointu 
i  asistence vyškolené obsluhy,“ 
upozorňuje Zuzana Šajtarová.

Senior Point v Komorním klubu

KURZY A AKCE 
OD ZÁŘÍ
Mozkocvična pro začáteč-
níky i pro pokročilé, Korál-
kování, Malování na hed-
vábí i  na kameny. To jsou 
kurzy, které Senior Point 
Ostrava-Jih zahájí opět od 
září. Kromě nich chystá na 
středu 2.  října oslavu Dne 
seniorů a  oslavu 1.  výročí 
otevření pobočky s  boha-
tým programem a  občers-
tvením.

MOJE RODNÉ MĚSTO – TÉMA JUBILEJNÍ FOTOSOUTĚŽE
Od neděle 1. září do středy 30. října se 

mohou všichni milovníci fotografování za-
pojit do fotosoutěže vyhlášené ředitelem 
Střední průmyslové školy stavební v  Ost-

ravě ing. Norbertem Hanzlíkem. „Letošní 
jubilejní desátý ročník je na téma Moje 
rodné město,“ říká ing. Hanzlík a  upozor-
ňuje, že autoři nejlepších snímků budou 

opět vyhlašováni a  oceňováni. Nejdříve 
ale musí své fotografi e poslat v  daném 
termínu na kontakty uvedené na webu: 
foto.stav-ova.cz.

Program na Fakultě 
bezpečnostního inženýrství



10

NÁZORY

Co podle vás v našem obvodu, který je nejlidnatějším obvodem Ostravy, chybí?

Jana Hellerová,
ANO 2011

Když jsem si položila 
tuto otázku chtělo se mi 
odpovědět: „Vlastně nic… 
mi nechybí,“ staví se hři-
ště, pro všechny skupiny 

obyvatel, obnovují se stará hřiště i sportoviš-
tě pro všechny, staví se parkoviště, domy pro 
seniory jsou zde taky. Co mi však chybí, je 
ohleduplnost a úcta k lidské práci, co někdo 
za peníze úřadu vyrobil, uvedl do provozu 
a někdo jen pro svou radost nebo jen tak zni-
čil „pro nic, za nic“.

Kolik stálo úsilí, než se vystavěla ohniště 
v Bělském lese, jak dlouho vydržely bez zá-
vady? Měsíc dva a už se opravovalo a opra-
vuje stále. Chcete si upéct „buřtíka“ s  tím, 
že najdete ohniště v  pořádku se zásobou 
dřeva. Bohužel, určitě narazíte na lidi bez 
domova, kteří si je přivlastnili jako svůj do-
mov. Co nedokonají „bezdomovci“, zlikvidu-
je mládež, která se tím baví. Nic jim neříká, 
že někdo musel vymyslet, jak „to“ bude vy-
padat, někdo musel zajistit materiál, posta-
vit, natřít a s pýchou předat k užívání lidem, 
někdo musel zaplatit a ejhle najdou se lidé, 
kteří dokážou věc určenou pro všechny lidi 
obvodu, možná i  mimo něj zlikvidovat za 
malou chvíli.

Participativní rozpočet a  pumpičky pro 
nafoukání našim cyklistům vydržely celé 
ani ne 3 dny, pořád někdo chodí a opravuje. 
Totéž workoutové hřiště, sotva jej postavi-
li, uvedli do provozu a  co se nestalo, opět 
někdo silou urval, co se urvat dalo, zničil la-
vičky. A to je práce obyvatel pro obyvatele. 

Bezohlednost některých pejskařů … Cho-
dím na procházky, dnes už jen občas vidím 
v  ruce pejskaře pytlík na exkrementy jejich 
psího miláčka. Kolikrát se mi stalo, že jsem šlá-
pla do „kupky“ a musela se jít přezout. Přes-
tože dostávají pejskaři sáčky na exkrementy 
do ruky, když platí za svého pejska poplatky.

Všichni začínáme být nějak lhostejní ke 
svému okolí, je nám to jedno, že místo na 
lavičce sedí kluci na opěradlech a nohy mají 
na části lavičky, kde by měli sedět. Začíná 
nám být jedno, že technické služby ráno 
posílají do terénu lidi, kteří se starají o úklid 
částí obvodu, a jsou lidé, kteří vzápětí, místo 
aby papír od nanuku hodili do koše, hodí na 
zem, však on to někdo uklidí.

Když si položím otázku: „Co dle Vás 
v  našem obvodu, který je nejlidnatějším 
obvodem Ostravy, chybí?“ Nejvíce mi chybí 
lidskost, úcta, tolerance, respekt k cizí práci 
a majetku obvodu.

Hana 
Štanglerová,
Ostravak

Z  pohledu našich 
obyvatel asi každému 
něco jiného, a  to dle 
místa bydlení či věku.

Pokud opomenu me-
galomanské představy typu krytý bazén, 
myslím si, že to tak ani není o tom, co chybí, 
jako co už máme a  je potřeba zpravidelnit 
údržbu, opravy a vylepšování stavu těchto 
věcí a to se nám daří. Jedná se o opravy cest, 
chodníků, úpravy dětských hřišť a  laviček. 
Každý z nás určitě ocení pěkné a upravené 
okolí svého bydliště nebo jinou část obvo-
du. Je pravdou, že v současné době probí-
há rekonstrukce chodníků a cest za 62 mil. 
korun, ale bohužel po létech nečinnosti a za 
současného stavu vozovek je to jen zlomek 
toho, co je potřeba opravit. Proto jsem ráda, 
že nejen mě nadchly různě rozmístěné kve-
toucí pásy květin v našem obvodu.

Josef Graňák,
KSČM

Léto pomalu končí 
a  s  ním i  možnost kou-
pání na venkovním kou-
pališti, které z  důvodu 
rozmarů počasí někdy 
nejde využít ani v  let-

ním období. Tento problém by vyřešil krytý 
aquapark, který v našem obvodu chybí. Dále 
je velkým problémem nedostatek parkova-
cích míst napříč celým obvodem. Parkuje 
se na místech, kde to omezuje průjezdnost 
a bezpečnost provozu, přesto jsou investice 
do budování nových parkovacích míst ne-
dostatečné. Věkový průměr našich obyvatel 
se zvyšuje a  současná kapacita v  domech 
s pečovatelskou službou a v domovech pro 
seniory nestačí uspokojit zájemce.

Pavlína 
Nováčková,
Piráti

Chybí toho hodně. Co 
má mít prioritu a  kam 
obvod zavedeme, by 
měl řešit strategický 
plán, který se už brzy 

začne rodit. Snad též dostaneme příležitost 
být u toho. Vnímáme nedostatky např. v ob-
lasti sociální a zdravotní péče – chybí služby 
a zajištění jejich dostupnosti. Pokud se stát 
nezačne o  tyto oblasti více starat, spadne 
tíha na města a  ta by měla být připravena 

zajistit vše, co legislativa umožní. Také chybí 
opatření k adaptaci na změnu klimatu. Stá-
le se staví a opravuje tak, že se se zelenými 
prvky v projektech běžně nepočítá.

Eliška Ulehlová,
Lečo

Milí Jižané, není asi 
úplně možné jedno-
značně říct, co Jihu chy-
bí úplně nejvíce. Možná 
bychom měli začít safari 
v Bělském lese a stanicí 

metra, ale zcela vážně si myslíme, že se už 
dlouho našim občanům pouze slibuje krytý 
aquapark a bylo by dobré tento slib splnit. 
Chybí zde čisté a bezpečné podchody, krás-
né vánoční trhy i areál pro maminky s dět-
mi, jako je Dětský ráj v  Moravské Ostravě. 
V neposlední řadě na Jihu chybí řádná zimní 
údržba, správa zeleně a dostatečné množ-
ství odpadkových košů.

Radim Ivan,
ODS

Myslím si, že chybí 
podstatné věci (mimo 
jiné) v  těchto oblastech: 
Vyžití – Zajít na JIHU na 
dobré kafe a dortík je té-
měř umění. Je potřeba 

nabídnout prostory autorům úspěšných kon-
ceptů. Pracovní – dlouhodobě zde postrádám 
zázemí pro nově vznikající fi rmy, ocenil bych 
nějakou formu tzv. cowork centra, tedy místa 
s nízkým nájmem na pracovní místo a podpo-
rující vznik úspěšné fi rmy. Obvod samozřejmě 
tyto věci nemá provozovat, ale můžu pomoci 
jejich vzniku. Dále jen heslovitě: park, aqua-
park, další sportoviště. Dycky Jih!

Irena Bláhová,
SPD

Skutečným problé-
mem našeho městského 
obvodu, který je největ-
ším a  nejlidnatějším ob-
vodem města Ostravy, 
je zoufalý nedostatek 

parkovacích míst. Současně, jak všichni víme, 
tento obvod stárne, a přestože máme v obvo-
dě 3 domovy důchodců, potýkáme se s ne-
dostatkem míst a dlouhou čekací dobou na 
umístění. Ale jako největší problém vidím, že 
tak velký obvod nemá žádnou lékařskou po-
hotovost, ani pro děti, ani pro dospělé, natož 
zubní. Máte zdravotní problém? Zkuste najít 
pohotovostní lékárnu. Prostě chybí.
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ZBLÍZKA

ZAKLADATELKA DIDEDANCE DITA HEJNÍKOVÁ: 
NEJSEM VIZIONÁŘ, ŽELEZO KUJI NEJLÉPE ŽHAVÉ!
Taneční studio sídlící ve Výškovicích je již dnes pojmem v celé Ostravě. A díky úspěchům svých svěřenců také skvěle 
reprezentuje domovský Jih.

Kdy člověka napadne založit 
taneční studio? „To je tak, když 
člověka baví tanec od prvních 
dětských krůčků. Opravdu celé 
dětství a mládí jsem protanco-
vala,“ směje se Dita Hejníková. 
V  dospělosti začala působit 
jako trenérka jiného tanečního 
studia. Po čase cítila potřebu 
dělat věci jinak, a proto se roz-
hodla jít svou vlastní cestou. 
Tou kráčí již 21  let. Úspěšně. 
Nadšeně. A  hlavně s  takovou 
nakažlivostí, že i  jen při sledo-
vání její práce na parketu si 
chce krokové pasáže, držení 
paží nebo jen lehkou piruetu 
vyzkoušet i úplné „dřevo“.

Nová sezona 
začne náborem

„Tanec miluji ve všech jeho 
podobách, v hudbě jsem trošku 
vybíravější,“ vysvětluje. V  sou-

časné době navštěvuje taneč-
ní studio DIDEDAnce zhruba 
60  tanečníků. „Prázdninové 
období je poněkud volnější. No-
vou sezonu odstartujeme ná-
borem nových členů. Za 21 let 
prošlo mým studiem možná 
tisíc tanečníků. A to není oprav-
du málo.“

Děti v tanečním studiu DIDE-
DAnce vybírají na základě určité 
talentové zkoušky. „Ale rozhodně 
nechceme v dnešní už tak nároč-

né době děti stresovat. Na nezá-
vazné ukázkové hodině si malý 
zájemce potřebuje trochu osa-
hat, co se na tréninku děje. Před-
stava je často jiná než realita. Aby 

mohli jednou kluci a děvčata tan-
čit na patřičné úrovni, musí projít 
poměrně náročnou technickou 
přípravou. A  to raději říkáme 
hned na začátku,“ poznamenává 
Dita Hejníková.

Spousta stylů, 
talentů a medailí

V  DIDEDAnce se věnují ta-
nečním stylům jako show, street 
dance a disco dance. Nemá smy-
sl vyčíslovat všechny cenné kovy, 

které talentovaní svěřenci kdy 
získali. Bylo jich opravdu mnoho. 

Za zmínku stojí úspěchy 
Adama Mrowiece, který se stal 
několikanásobným mistrem ČR 
v disciplíně disco dance, a to pře-
devším v sólu. Stejného výsledku 
dosáhl i  v  duu, v  malé skupině 
a formaci. Adam je navíc medai-
listou ze Světového poháru 2016 
na Sardinii a  fi nalista Mistrovství 
světa v Örebro ve Švédsku 2018. 
„Je opravdu výjimečný, ale musím 
říci, že všichni naši tanečníci jsou 
velmi šikovní. Na květnovém mist-
rovství ČR jsme získali tři tituly mi-
strů ČR v extralize malých formací 
ve všech kategoriích. Další titul 
mistrů získaly juniorky v disciplíně 
disco show. Titul vicemistrů patřil 

dospělým tanečnicím. Naši nej-
menší v kategorii MINI si odvezli 
z tohoto klání bronzové medaile,“ 
dodává vedoucí tanečního studia.

Cíl: Spokojenost 
dětí i rodičů!

„Tím největším úspěchem 
je, když vidím radost a  nadšení 
v dětských očích. A také spokoje-
ní rodiče,“ uzavírá nadšená taneč-
nice a trenérka Dita Hejníková.

Více informací na face-
bookovém profi lu Dide-
dance Tastud.
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ŠKOLY

skolynajihu.cz

30
školek

18
škol

1
bazén

4
dopravní

hřiště

Kompletní informace
o školkách a školách
v našem obvodu

PRACOVNÍ RUCH VE ŠKOLÁCH 
NEUTICHL ANI O PRÁZDNINÁCH
Údržby a opravy probíhaly hlavně po dobu letních prázdnin. Řemeslníci se věnovali elektroinstalacím, vzduchotech-
nice, umývárnám, topným tělesům, rozvodům vody i kanalizacím.

Zhruba 33 milionů korun ješ-
tě vydá do konce letošního ka-
lendářního roku obvod na další 
investice ve školách, školkách 
a školských zařízeních.

Náročná oprava 
podlahy v jídelně

Například ZŠ B. Dvorského  1 
a  Klegova  27 prošly havarijními 
opravami kanalizace, MŠ P.  Lu-
mumby  14 získala novou elekt-
roinstalaci za 1,1  milionu korun, 
v  MŠ Volgogradská  4 se děti 
mohou těšit na moderní sociální 
zařízení, v MŠ Staňkova byla pro-
vedena rekonstrukce topných 
těles a ZŠ MUDr. E. Lukášové má 
opravenou umývárnu před jídel-
nou i nové nerezové žlaby.

Nejnáročnější byla oprava 
podlahy v  jídelně ZŠ Kosmo-
nautů  15 za zhruba 3,4  milionu 
korun. „Po odstranění původní-
ho povrchu se ukázalo, že bude 
nutné ještě zpevnit podklado-
vou část. Práce se proto oproti 
původnímu termínu protáhly,“ 
vysvětlila místostarostka pro 
oblast školství Dagmar Hrabov-
ská s tím, že se podlaha opravo-
vala po padesáti letech.

„Škola se dočká i  zateplení 
za 6,5  milionu korun, takže se 
vlastně z  takové popelky díky 
novému ošacení stane princez-
nou. Věřím, že to škole prospě-
je,“ dodala místostarostka.

Velkou rekonstrukcí za té-
měř 1,5  milionu korun prošla 
také část kuchyně ZŠ Mitušo-
va  16, kde kuchařkám ulehčí 
práci nová myčka. V  kuchyni 
MŠ Tylova byla zase nefunkční 
vzduchotechnika vyměněna za 
digestoře. Rušno bylo i  v  ma-
teřských školách F. Formana  13 
a  Mitušova 4, kde se budova-
ly přírodní zahrady za zhruba 
2,6 milionu korun.

Začátek vyučování 
stavaře nezastaví 

„Kromě již zmíněné ZŠ 
Kosmonautů 15 chceme v tom-
to roce začít realizovat zateplení 
také MŠ I. Herrmanna a MŠ Mitu-
šova 90 za cca 10 milionů korun. 
Práce budou dokončeny v roce 
2020. Zahradu MŠ I.  Herrman-

na navíc upravíme a  vybavíme 
hracími prvky za zhruba 2  mi-
liony korun. V září začnou práce 
na další přírodní zahradě, a  to 
v  MŠ Tarnavova. Čeká nás také 
demolice skleníku ZŠ Chrjukino-

va 12, jejímž pokračováním bude 
stavba altánu pro venkovní vy-
užití a  výuku žáků. Chystáme 
i rekonstrukci dopravního hřiště 
u ZŠ A. Kučery, které nutně po-
třebuje nové semafory,“ pokra-
čovala Dagmar Hrabovská.

Podle ní se do konce roku 
počítá ještě s opravou hydroizo-
lace v MŠ Zlepšovatelů 27, která 
bude stát cca 2,2 milionu korun.

Obvod navíc hodlá i  další 
školní kuchyně na Jihu vybavit 
konvektomaty, multifunkčními 
pánvemi a myčkami. Vše podle 
předběžných odhadů přijde na 
7  milionů korun. Významnou 
investicí jsou také čističky vzdu-
chu do všech mateřských škol 
v Zábřehu, které byly za 1,7 mi-
lionu korun pořízeny v  rámci 
participativního rozpočtu.
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BEZPEČNĚ DO ŠKOLY: RODIČE 
BY MĚLI JÍT DĚTEM PŘÍKLADEM
Do osmnácti základních škol na Jihu nastoupilo v pondělí 2. září celkem 845 žáků prvních tříd. Zejména pro ně 
znamenal konec letních prázdnin velkou změnu, a to už cestou na vyučování.

„Na začátku nového školního 
roku bývají děti plné prázdnino-
vých zážitků. Je však potřeba, 
aby i  přesto nezapomínaly na 
svou bezpečnost, byly cestou 
do školy opatrné a vyhýbaly se 
případnému nebezpečí. To se 
týká především prvňáčků a dětí, 
jež začnou do školy chodit samy, 
bez doprovodu dospělého,“ 
upozorňuje Darina Knížátková, 
vrchní inspektorka Policie ČR 
v Ostravě.

Apeluje na rodiče, kteří by 
neměli začátek školního roku 
podcenit a  potomky na školu 
z  pohledu bezpečnosti by měli 
postupně připravovat. „Pravi-
dla bezpečnosti je nutné při-
pomenout starším žákům, kteří 
by je už měli znát, ale hlavně je 
potřeba je učit malé školáky,“ 
říká vrchní policejní inspektorka 
s tím, že důležitý je správný po-
hyb v silničním provozu. 

„Opakovaně s  dítětem pro-
cházejte celou trasu do školy, ale 
i další cesty, po kterých se bude 
samo pohybovat, například při 
návštěvě zájmových kroužků. 

Ukažte jim bezpečná místa pro 
přecházení a  vysvětlete jim zá-
sady chování na přechodu. Dítě 
musí vědět, že nesmí vstupovat 
do vozovky předtím, než se po-
řádně rozhlédne na obě strany 
a  přesvědčí se, že nic nejede,“ 
doporučuje Darina Knížátková.

Malí školáci by se měli učit 
poznávat v okolí dopravní znač-
ky a úlohu semaforů. „Kamkoliv 
s  nimi půjdete, buďte příkla-
dem! Když děti vidí přecházení 
na červenou, mohou to považo-

vat za správné, což pro ně může 
být velice nebezpečné. Samo-
zřejmostí je, aby věděly, že ne-

mají komunikovat s cizími lidmi, 
nesmí od nich brát jakékoliv 
předměty a  už vůbec s  nimi 
kamkoliv chodit nebo k nim na-
stupovat do auta. Na to je také 
připravte!“ doporučuje vrchní 
policejní inspektorka.

Dítě musí být při pohybu 
v silničním provozu dobře vidět, 
a to i za snížené viditelnosti. Re-
fl exní předměty mohou napo-
moci, díky nim se zlepší viditel-
nost až na 200 metrů. „Pořiďte 
dítěti refl exní pásek či přívěsek, 
který můžete umístit třeba na 
školní aktovku. Zvýšíte tak jeho 
bezpečnost a  navíc bude mít 
z  refl exního předmětu radost,“ 
dodává Darina Knížátková.

ŠKOLY

Refl exní prvky děti potěší i ochrání.

DVACET LET BASKETBALU NA ZŠ DVORSKÉHO
BK Snakes Ostrava působící 

ve škole v  Bělském lese prošlo 
asi 3500 sportovců, a to včetně 
letošního nejužitečnějšího hráče 
(MVP) Euroligy Jana Veselého, 
který toto ocenění získal jako 
první Čech.

„I on začínal u nás se svými 
basketbalovými dovednostmi. 
Celkový počet mladých, jimž 
jsme dali chuť sportovat, je 
hodnotou, jakou se může pyšnit 
málokterá sportovní organiza-
ce,“ konstatoval Dušan Hrdlička, 
šéftrenér BK Snakes Ostrava.

Jen v  letošním jubilejním 
roce činnosti basketbalisté do-
sáhli řady úspěchů: 6. místo nej-
mladších minižáků na českém 
mistrovství v  Ostravě, stříbro 

mladších minižáků na šampio-
nátu v Děčíně, 8. místo starších 
žáků v Pehlřimově, bronz kadetů 
v Brně, 5. místo juniorů v celore-
publikové konkurenci. „Bilance 

minulé sezony je úspěšná,“ po-
kračoval Dušan Hrdlička.

Na partnerské ZŠ B.  Dvor-
ského se pod patronací jejího 
ředitele Miloše Kosíka letos ko-

nal evropský pohár mezinárod-
ní soutěže EYBL ligy v kategorii 
U15 a mistrovství ČR v kategorii 
benjamínků U11. „Kromě těchto 
velkých akcí jsme si připomněli 
dvacáté výročí klubu i  kempy 
pro nejmladší adepty, vyvrcho-
lením soutěže našich přípravek 
či oddílovou akademií,“ uvedl 
šéftrenér.

BK Snakes Ostrava má 
550 oddaných mladých basket-
balistů a na ZŠ B. Dvorského na-
chází zázemí, na které se může 
spolehnout. „Vedení školy nám 
vychází maximálně vstříc při 
tvorbě tréninkových programů 
a můžeme zde rozvíjet i atletic-
ké či silové dovednosti,“ dodal 
Dušan Hrdlička.

SURIKATY PRO PRVŇÁČKY

Obvod všem prvňáčkům ve zdejších základních školách věno-
val pohádkovou knížku o příhodách malého zvířátka surikaty, 
láhev na pití a batůžek. „Chceme, aby děti měly na tento důle-
žitý krok v životě hezkou vzpomínku. Úspěšný start do nové-
ho školního roku bych chtěla popřát ale i všem dalším žákům 
našich škol. Učitelům pak zvídavé žáky a trpělivost v jejich ne-
lehké práci,“ uvedla místostarostka pro oblast školství Dagmar 
Hrabovská. V obvodu navštěvuje základní školy na 7500 žáků, 
do mateřských škol dochází 3100 dětí.
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Z OBVODU

OPRAVENÉ HŘIŠTĚ SE STALO INSPIRACÍ 
PRO DALŠÍ SÍDLIŠTNÍ MALBY

Radnice zajistila opravení vý-
zdoby dětského hřiště ve dvoře 
bloku domů v  ulici Dr. Šavrdy 
v Bělském Lese. Původní nátěry 
provedli v roce 2010 v rámci své-
ho praktického vyučování stu-
denti AVE ART Ostrava, Střední 
umělecké školy a Základní umě-
lecké školy.

Nové nechal obvod vytvořit 
odbornou fi rmou Malířství Maroš 
pana Marka Brinzíka. Oprava mal-
by celého hřiště stála 49 885  ko-
run. Vedení obvodu zamýšlí nechat 
podobně oživit i  další betonové 
plochy, zvláště v části Dubina.

Malíři odvedli dobrou práci.

PROBĚHNE KURZ RODOKMENU PRO OBČANY JIHU
Kronikář obvodu Petr Lexa 

Přendík nabídne v  podzim-
ním období cyklus přednášek 
a  ukázek praktického hledání 
předků. „Pátrání po rodinných 
kořenech je v  posledních le-
tech stále se rozšiřujícím tren-
dem,“ vysvětluje

Přednášky se zaměří zejmé-
na na postup hledání předků 
žijících na území Ostravy a oko-
lí. „Zajímají-li vás vaše kořeny, 
můžete se do 13. září zapsat do 
kurzu genealogie, který bude 

probíhat v budově radnice. Po-
čet míst je omezen na deset, 
ale v případě velkého zájmu se 

bude kurz opakovat,“ zve kroni-
kář. Pro veřejnost chystá:
23. září Genealogie 1 – Úvodní 
lekce, kde začít, kam se vydat, 
jak postupovat?
7. října Genealogie 2 – Kde ješ-
tě hledat stopy našich předků?
21. října Genealogie 3 – Prak-
tické sestavování rodokmenů, 
jak na to?

Kurzy proběhnou od 17.30 do 
19 hodin, místa je třeba rezervo-
vat na tel. č. 605 292 238 nebo na 
e-mailu petr.prendik@ovajih.cz.

MENTALLICA A PROSKOVJANKA, HUDEBNÍ 
ODPOLEDNE V LESNÍ ŠKOLE „BĚLÁKU“

Country, folk a lidovky v podání desetihlavého 
souboru hudebníků říkajícího si Mentallica zazněly 
v  první části Hudebního odpoledne pořádaného 
obvodem v Lesní škole v Bělském lese. Na koncert 
skupiny vystupující pod hlavičkou spolku Naděje 
pro všechny se přišlo v  úterý 20. srpna podívat 
přibližně sto lidí. S  dechovkou, ale i  moderním 
swingem pak ve čtvrtek 22. srpna ve druhé části 

Hudebního odpoledne vystoupila kapela Prosko-
vjanka. Její blok doplňovaly zábavné vstupy mo-
derátora Artura Kubici.

Každý z návštěvníků obou akcí obdržel zdarma 
slosovací lístek do tomboly, v níž se losovalo cel-
kem 20 výherců dárkových poukázek na vstupen-
ky do K-TRIA, kina Luna či Komorního klubu, které 
dal k dispozici starosta obvodu Martin Bednář.

Další vystoupení 
Proskovjanka.

První část obstarala Mentallica.

AKORD PŘIPRAVIL 
LETNÍ PROGRAM 
NA ZAHRADĚ

Pravý odpočinek po parném 
letním dni mohli návštěvníci kaž-
dou středu a čtvrtek najít na nově 
zrekonstruované zahradě Akor-
du, kde se uskutečnil Letní fes-
tival. Prázdninové středy patřily 
dětem, které si užívaly pohádky 
hrané a loutkové, ale i další před-
stavení, například s kouzelníkem. 
Čtvrtky pak příznivcům hudby, 
jimž hrálo pět různých seskupení.

KARATISTÉ 
U MÍSTOSTAROSTKY

Karatisté z  klubu Shotokan 
ATTFIS Ostrava v  čele s  bron-
zovým medailistou z mistrovství 
světa SKIF 2019 v Hradci Králové 
Dominikem Trubianským se se-
tkali na radnici s místostarostkou 
obvodu Dagmar Hrabovskou.

Ta poděkovala k úspěchu na 
mistrovství světa a za celoroční 
práci trenérů a  píli závodníků. 
Hovořilo se i  o  možné budoucí 
podpoře Karate Klubu ATTFIS 
Ostrava ze strany Jihu. „Dva-
krát týdně v tomto obvodu tré-
nujeme a  v  září i  zde budeme 
pořádat nábory nových členů,“ 
uvedli zástupci oddílu.

Bad Joker’s Dream
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SPORT

POJĎTE HRÁT FUTSAL, NEJSTARŠÍ 
ODDÍL V OSTRAVĚ HLEDÁ TALENTY
KFV Roub Vítkovice byl založen na podzim roku 1986 jako vůbec první futsalový sportov-
ní klub v našem městě a zároveň i jeden z nejstarších v republice. Aktuálně hrává i v hale 
Vítek ve Vítkovické střední průmyslové škole v Hrabůvce a nabírá další mladé talenty! 

„Pr ior i tou 
oddílu je v první 
řadě zapojování 
nejmladších ge-
nerací do spor-

tovních aktivit, ale netajíme se 
také ambicemi dostat se s druž-
stvy dospělých do co nejvyšších 
soutěží,“ říká předseda KFV Roub 
Vítkovice Zdeněk Tomčal.

V  průběhu let se klub po-
stupně rozšiřoval, přibývaly vý-
konnostní týmy mužů, začalo se 
také se sportovní výchovou dětí 
a  mládeže a  v  současné době 
má klub přes 100 aktivních členů 
zapojených do futsalových sou-

těží v týmech mladších i starších 
žáků, dorostu, mužů A, B a C.

Momentálně klub nabírá pro 
sezonu 2019/2020 hráče ve věku 
od 8 do 18 let. „Umíte kopnout do 
míče, chcete sportovat? Tak pojď-
te hrát s námi,“ vyzývá předseda 
KFV Roub Vítkovice. Pro nej-
mladší futsalisty bývají tréninky 
ve školním roce od září do května 
vždy v pondělky a ve středy od 
16.30 v hale Vítek v Hasičské ulici. 
Vchod je z ulice Provaznické.

Bližší informace poskyt-
ne přímo předseda klubu 
Zdeněk Tomčal na mobilu 
731  847  830, případně e-mailu 
z.tomcal@seznam.cz. Stránky 
KFV Roub Vítkovice jsou na in-
ternetu: futsalvitkovice.wz.cz, 
futsalvitkovice.estranky.cz.

ZÁBŘEŽSKÝ NOHEJBALOVÝ TURNAJ PODEVÁTÉ
TJ Sokol Zábřeh organizoval 

v závěru července již devátý ročník 
nohejbalového turnaje pro ama-
térské hráče. „Přihlásilo se celkem 
čtrnáct tříčlenných družstev ze 
Zábřehu i blízkého okolí. Jednotli-
vé celky si vymyslely i názvy svých 
týmů a přivedly s sebou také své 
fanoušky,“ informoval Lubomír Vl-
ček z pořádající sokolské jednoty.

Její členové postavili dvě 
družstva s názvy „Sokol“ a „So-
kolík“ a hrát se začalo od devíti 
hodin ráno ve dvou skupinách. 
„Z  nich první čtyři postupovaly 
do čtvrtfi nále a z toho se pokra-
čovalo do semifi nále a fi nále.

„Z  našich se nejlépe umísti-
li Sokolíci, skončili na druhém 
místě po vyčerpávajícím fi nále, 
ve kterém podlehli Pustkovci. 
Náš další tým Sokol se umístil 
na krásné třetí příčce,“ zhodno-
til Lubomír Vlček s  tím, že zla-
té, stříbrné i bronzové družstvo 
obdržely jako ocenění poháry 
s pamětními štítky a  také malé 
pozornosti.

Vzhledem k atmosféře a pří-
znivému počasí byl nohejbalový 
turnaj hodnocen velmi kladně. 
„Hráči přislíbili účast i na turna-
jích pořádaných naší jednotou,“ 
dodal Lubomír Vlček.

Mladší žáci na jednom z letošních turnajů

Starší žáci během zápasu s Petřkovicemi

První tři týmy turnaje s poháry a organizátorem soutěže

STARTUJE OSTRAVSKÁ 
VOLEJBALOVÁ 
AKADEMIE

Začátkem školního roku 
2019/2020 se na ZŠ Košaře na 
Dubině rozjíždí ojedinělý projekt. 
„Výjimečný je, protože v celé naší 
republice existuje jen šest volejba-
lových sportovních škol, které na-
bízejí žákům i vážným zájemcům 
o  tento krásný kolektivní sport 
možnost odborně se připravovat 
na volejbal již v  hodinách výuky. 
A  na Základní škole a  mateřské 
škole na ulici V. Košaře 6 jsme na-
šli velké pochopení a  vstřícnosti 
u  ředitelky Radky Palátové,“ říká 
Ivan Cap, zakladatel Ostravské 
volejbalové akademie.

Ta zde letos začíná s  žáky 
6. tříd, kteří budou mít rozšířenou 
sportovní výuku se zaměřením 
na volejbal, a  to pětkrát týdně, 
a dále s žáky 1. tříd, kteří se budou 
zábavnou formou připravovat 
třikrát týdně. Navíc je pro zájem-
ce i  z  ostatních tříd ZŠ Košaře 
v  odpoledních hodinách hned 
po výuce organizován pravidelně 
dvakrát týdně školní volejbalový 
kroužek.

„Náš Volejbalový spolek Ost-
rava se do projektu Ostravské vo-
lejbalové akademie pustil ve spo-
lupráci s volejbalovým klubem při 
USK Slávie Ostravská univerzita 
a klubem Volejbal Ostrava, s. r. o., 
který komplexně zastřešuje pří-
pravu zájemců od prvních krůčků 
až po vrcholový sport,“ dodává 
Ivan Cap.



16

DALŠÍ STOVKA V OBVODU. A S ÚSMĚVEM!

Vlasta Buroňová se stala v neděli 28. července šestým občanem 
v našem obvodě starším 100 let. Slavila rovnou stovku a gratulovat 
jí byl také starosta Martin Bednář. Přinesl jubilantce kytici i dárkový 
koš. „Přál jsem hodně zdraví, osobní pohody i úsměvů. A oslaven-

kyně gratulace přijímala s milým úsměvem,“ řekl starosta obvodu. 
Paní Buroňová bydlí celý život v Ostravě, vychovala syna a raduje 
se ze dvou vnoučat. Již rok je klientkou Domova pro seniory Čuj-
kovova v Zábřehu.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Vlasta Zezuláková  .    .    .    .    .    . 97 let
Romana Bauerová .    .    .    .    .    . 96 let
Marie Paciorková   .    .    .    .    .    . 94 let
Milada Pavlisková   .    .    .    .    .    . 93 let
Alenka Jasinská.    .    .    .    .    .    . 92 let
Bruno Jurásek   .    .    .    .    .    .    . 92 let
Liduška Juchelková    .    .    .    .    .  91 let
Jaroslav Ermis   .    .    .    .    .    .    .  91 let
Bohumíra Talandová   .    .    .    .    .  91 let
Dagmar Mejdrová  .    .    .    .    .    . 90 let
Marie Křikalová .    .    .    .    .    .    . 90 let
Božena Pospíšilová    .    .    .    .    . 85 let

Mojmír Šajch.    .    .    .    .    .    .    . 85 let
Věra Lukašíková     .    .    .    .    .    . 85 let
Ilona Hranická   .    .    .    .    .    .    . 85 let
Zdeňka Pápolová   .    .    .    .    .    . 85 let
Františka Toporcerová    .    .    .    . 85 let
Zdeněk Borovec    .    .    .    .    .    . 85 let
Marie Dvoroková   .    .    .    .    .    . 85 let
Emília Černotová   .    .    .    .    .    . 80 let
Milada Danišová    .    .    .    .    .    . 80 let
Alena Onderková   .    .    .    .    .    . 80 let
Danuše Skočková   .    .    .    .    .    . 80 let
Jolana Müllerová    .    .    .    .    .    . 80 let

Ján German  .    .    .    .    .    .    .    . 80 let
Marie Vinklarková  .    .    .    .    .    . 80 let
Jan Vydržel   .    .    .    .    .    .    .    . 80 let
Norbert Mrovec.    .    .    .    .    .    . 80 let
Květoslava Bartošová .    .    .    .    . 80 let
Brigita Lišková   .    .    .    .    .    .    . 80 let
Jiřina Jahodová.    .    .    .    .    .    . 80 let
Boleslav Bombionka   .    .    .    .    . 80 let
Erich Rambousek   .    .    .    .    .    . 80 let
Antonín Ende    .    .    .    .    .    .    . 80 let

JUBILANTI – SRPEN

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V DOMOVĚ 
ČUJKOVOVA

Domov Čujkovova, Ost-
rava-Zábřeh, příspěvková or-
ganizace, na adrese Čujkovovo-
va 25 připravila na úterý 8. října 
den otevřených dveří.

Pro zájemce z řad veřejnos-
ti chystá prohlídku zařízení, 
informace o  nabízených so-
ciálních službách, prezentaci 
volnočasových aktivit i základ-
ního sociálního poradenství 
a poradenství v oblasti ošetřo-
vatelské péče.

Den otevřených dveří se 
uskuteční od 9 do 11:30 a  od 
13 do 17 hodin.

ÚŘAD SE BUDE PTÁT, CO SENIORŮM CHYBÍ
Radnice osloví v  září a  říjnu 

seniory z Jihu starší 65 let s žá-
dostí o vyplnění dotazníku. A to 
v  rámci šetření souvisejícího 
s  přípravou žádosti v  projektu 
vyhlášeném Ministerstvem prá-
ce a  sociálních věcí ČR na rea-
lizaci tzv. proseniorských aktivit 

v soutěži „Obec přátelská rodi-
ně a seniorům“.

„Záměrem tohoto šetření je 
zmapovat, které z aktivit a nabí-
dek vám – seniorům – v našem 
městském obvodě chybí a které 
byste přivítali. Dotazníky budou 
k dispozici v informačním centru 

radnice a v Senior pointu v Ko-
morním klubu. Přivítali bychom 
váš názor, neboť považujeme za 
důležité, aby plánovaný projekt 
reagoval na vaše aktuální po-
třeby v městském obvodě Ost-
rava-Jih,“ vysvětlil místostarosta 
pro sociální oblast Jan Dohnal.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE PŘEDSTAVUJE
Na internetové stránce 

www.cssj.cz se představuje 
nově vzniklá příspěvková or-
ganizace Centrum sociálních 
služeb Jih. Ta začne od 1.  ledna 
příštího roku nabízet služby, 
které doposud poskytuje lidem 
v  obvodu oddělení sociálních 

služeb z  odboru sociální péče 
radnice. Zastupitelé o  jeho zří-

zení rozhodli v reakci na narůs-
tající počty žadatelů o  terénní 
pečovatelskou službu v domác-
nostech občanů a  odlehčovací 
službu v zařízení denního poby-
tu pro seniory v bytovém domě 
v  Odborářské ulici č.  677/62 
v Hrabůvce. 

CENTRUM
SOCIÁLNÍCH



www.ovajih.cz17

SOCIÁLNÍ OBLAST

ODBOR SOCIÁLNÍ PÉČE POMŮŽE 
PŘEDEJÍT HROZBĚ ZTRÁTY BYDLENÍ
Sociální pracovníci odboru sociální péče z  radnice našeho obvodu se věnují i  činnosti spočívající v  aktivním 
vyhledávání potřebných  přímo v terénu. Při této takzvané depistáži se mnohdy setkávají s nepříznivou sociální 
situací občanů, způsobovanou například příliš vysokým nájemným, dluhy, špatným zdravotním stavem, případně 
i dlouhodobou samotou.

Zaměřujeme se i na informování občanů, u kterých byl zjištěn 
dluh na nájmu či na službách spojených s  bydlením. Informace 
o  nabídce pomoci poskytujeme formou letáčků, které občanům 
předáváme. Ze zkušenosti víme, že je řada občanů, kteří potřebují 
pomoc, ale svou životní situaci na úřad řešit nepřijdou.

Důvody uvedených problémů bývají různé. Lidé mnohdy nevě-
dí, že mají na něco nárok, anebo se jim naopak nedostává přehled 
o příspěvcích či sociálních službách. Někdy se prostě pouze stydí. 

Včasné řešení těchto obtíží občany ochrání před zhoršením jejich 
sociální situace, která často vede ke ztrátě bydlení. Naši sociální 
pracovníci jsou přitom připraveni jim poskytnout bezplatně pomoc. 
Samozřejmostí je podle ní zachování mlčenlivosti, individuální a pro-
fesionální přístup. Občané se také mohou informovat i anonymně.

Sociální pracovníky lze kontaktovat osobně v  kanceláři vždy 
v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin (případně podle dohody 
i  jindy). Oddělení sociální pomoci osobám v hmotné nouzi a so-
ciální prevence je na Odboru sociální péče v  budově  C ÚMOb 
Ostrava-Jih v  Horní ulici 791/3. Telefon: 599 430 444, e-mail: 
posta@ovajih.cz.

OBECNÍ ÚŘAD NABÍZÍ POMOC 
S UDRŽENÍM BYDLENÍ, KDYŽ:
•  máte opakovaně problémy s  úhradou nákladů na bydlení 

(nájmu a energií)
• již dlužíte na nájemném nebo energiích
•  si nejste jisti, zda máte na nájemném či energiích nějaký dluh
•  máte vysoký nájem a zjišťujete, že si jej nebudete moci dlou-

hodobě udržet
•  odešla vám blízká osoba a  na vás je teď všechna starost 

o placení za bydlení a o péči o domácnost
•  nejste si jisti, co je obsahem vaší nájemní smlouvy a co z ní 

pro vás vyplývá

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK OBECNÍHO 
ÚŘADU MŮŽE NABÍDNOUT:
•  rozbor nepříznivé sociální situace, ve které se osoba nachází
•  identifi kovat, jaká rizika v souvislosti se ztrátou bydlení hrozí
•  určit, co by mohlo ztrátu bydlení způsobit
•  navrhnout postup, jakým by se dalo ztrátě bydlení zabránit
•  jak nepříznivou sociální situaci řešit jako celek
•  pomoci situaci řešit a poskytnout podporu

SLEVA 60+ NA 
SVATOVÁCLAVSKÝ 
FESTIVAL

Slevu ve výši 20 % na vstupen-
ky na číslovaná místa na ostravské 
koncerty nabízejí seniorům pořa-
datelé Svatováclavského festiva-
lu. Největší mezinárodní přehlídka 
duchovní a tzv. staré hudby v ČR 
se koná od 3. do 28. září. Letošní 
ročník oslavuje 30 let od sameto-
vé revoluce – 30 let svobody.

„Lákavá seniorská sleva se 
vztahuje na koncerty ve Staré 
Bělé, Pustkovci, Plesné, Svinově, 
Mariánských Horách, Moravské 
či Slezské Ostravě,“ informovala 
editorka festivalu Eva Mikuláško-
vá. Seniorská sleva 60+ může být 
uplatněna jen při osobním odbě-
ru vstupenky v  kanceláři Svato-
václavského hudebního festivalu 
a v jeho předprodejních místech. 
A to na základě předložení dokla-
du potvrzujícího datum narození.

Svatováclavský hudební festi-
val nabídne celkem 32 koncertů 
mimořádné umělecké kvality.

CVIČENÍ SENIORŮ SE ŠÁRKOU
Na zahradním Fitness hřišti 

v  Odborářské ulici v  Hrabůvce 
bylo poslední červencový pěk-
ně živo. Cvičení s Šárkou Zub-
kovou z  odboru školství a  kul-
tury si přišly užít dvě desítky 
seniorů, kteří se po společné 
rozcvičce poctivě střídali na 
cvičicích strojích.

Všudypřítomnou dobrou 
náladu podpořily i  pozornosti 
místostarosty Jana Dohnala. 
Ten přítomným nadělil drob-

né dárky a  pomohl s  přípra-
vou občerstvení pro doplnění 
energie.

„Hřiště je fajn, avšak bohužel 
i často prázdné, budeme proto 
rádi, když je budou využívat 
i  občané z  okolí, nejen z  míst-
ních domů s  pečovatelskou 
službou,“ zve místostarosta ke 
sportovnímu vyžití i  další zá-
jemce. Hřiště je v letním obdo-
bí k dispozici denně v době od 
8 do 20 hodin.
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LONDÝNSKÉ ZKUŠENOSTI
Děti ze ZŠ Provaznická 
v  Hrabůvce je nabyly již 
v tom minulém, ale ve vy-
učování je budou zužitko-
vávat hlavně při hodinách 
anglického jazyka v tomto 
školním roce.

„Během jejich poznávacího 
zájezdu do Londýna se zapo-
jovaly do velké interaktivní po-
znávací hry spočívající v hledání 
odpovědí na otázky v připrave-
ných kvízech s  křížovkami pro 
všechna zajímavá místa, která 
navštívily. Samozřejmě všechny 
aktivity probíhaly v  anglickém 

jazyce. Součástí zájezdu byl 
i pobyt všech žáků v anglických 

rodinách,“ informovali učitelé 
Jana Boriková a Mario Zemánek.

Děti z  Ostravy se vypravily 
do Velké Británie i  s  vrstevníky 
ze ZŠ Gaštanová ze Žiliny. „Takže 
kromě angličtiny se seznamova-
ly i se slovenštinou. Bylo zajíma-
vé, že jejich slovenští kamarádi 
rozuměli česky lépe než naši žáci 
slovensky,“ popisovali učitelé.

Zájezd vedl do Londýna, kde 
všichni poznávali British Museum, 
Leicester Square, Picadilly Circus, 
Buckigham Palace, Trafalgar 
Square, National Galery, British 
Museum, St. Jame´s  Paark, Big 
Ben, Downing Street, Westmister 
Abbey, Covent Garden, House 
of Parliament, Tower Bridge, ale 
i slavné londýnské metro.

ŠKOLY

Výlet do Londýna

VÍKEND NA VODĚ SE VYDAŘIL
SRPŠ při ZŠ Provaznická v Hra-

bůvce pořádalo pro rodiče s dětmi 
populární víkendový pobyt zamě-
řený nejen na relaxaci, poznávání 
krás naší země, ale i na rozvoj tech-
nické a jazykové gramotnosti dětí.

Jeho součástí byla i  plavba 
po Baťově kanálu do Strážnice. 
„Hned při startu či spíše rozjezdu 
lodí se ukázalo, že jejich ovládá-
ní sice může vypadat jednodu-
še, ale motory, fyzikální zákony 
i hmotnost cestujících na palubě 
způsobují své. O  drobné kolize, 
360stupňové otáčení lodě kolem 
osy nebo startování chcíplého 

motoru nouze nebyla,“ popisovali 
učitelé Mario Zemánek a  Hele-
na Dluhošová. Na cestě zpět se 
účastníci plavby s lodními motory 
sžili natolik, že někteří se odhodlali 
mezi sebou zasoutěžit v předjíž-
dění. „Do cíle a  správného místa 
v  doku jsme dojeli všichni a  na 
čas!“ zhodnotili učitelé s tím, že ve 
víkendovém programu bylo i vy-
rábění tašek z papíru s přírodními 
motivy, stavění lodí ze stavebnic 
Merkur, kvízy v angličtině, stezka 
odvahy, táborák s opékáním pár-
ků a výlet na hrad Buchlov a do 
zahrad zámku Buchlovice.

Plavba po vodě do Strážnice

ČERTOVSKÉ POHÁDKY DĚTÍ Z JIHU MAJÍ ÚSPĚCH
Deset vítězů má letošní roč-

ník literární soutěže vyhlašo-
vané radnicí Mariánských Hor 
a Hulváků a tři z nich jsou z na-
šeho obvodu!

„Čertovské pohádky jsou tra-
dicí. Do této soutěže se každoroč-
ně zapojují desítky škol z  celého 
Moravskoslezského kraje a stovky 
mladých autorů. Pro porotu nebý-
vá proto hodnocení přihlášených 
pohádek vůbec jednoduché. Je 
to ale velmi příjemný úkol, jelikož 
děti jsou nápadité a  vymýšlejí 
skutečně hodně zajímavé příběhy. 
Letošní ročník měl zadané téma 
Čerti na zahrádce,“ říká Patrik 

Hujdus, starosta Mariánských Hor 
a Hulvák, který společně s 1. mís-
tostarostkou obvodu Janou Pa-
gáčovou fi nalistům předával ceny 
a gratuloval k úspěchu.

Celkovým vítězem je žák ZŠ 
v  Dobré Jakub Friedl s  pohád-
kou o pálivých papričkách Čerti 
na zahrádce. Druhé a páté mís-
to patří Julii Krčmářové a Filipu 
Zemanovi, oběma ze ZŠ Volgo-
gradská v  Zábřehu, jejich po-
hádky se jmenují také Čerti na 
zahrádce. Maxi Kundrátovi ze ZŠ 
Horymírova v  Zábřehu zůstává 
díky příběhu s názvem Lucifero-
va zahrádka deváté místo.

„Je skvělé, že se nám společ-
ně daří v dnešní přetechnizované 
době vracet děti ke knihám, pří-
běhům a  pohádkám. Děkujeme 
samozřejmě také všem partne-
rům soutěže za jejich podporu 
a  atraktivní ceny, díky kterým 
jsme schopni nejlepší autory i je-
jich výkony lépe ocenit,“ dodává 

starosta Mariánských Hor a  Hul-
vák. Nejhezčí pohádky letošního 
ročníku spolu s moderátory Hitrá-
dia Orion v průběhu léta namluvili 
také zástupci Ostravy-Jihu v čele 
se starostou Martinem Bedná-
řem, Toto pohádkové CD dosta-
nou děti z našeho obvodu napří-
klad na různých akcích jako dárky.
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Z OBVODU

ČERNÁ KRONIKA 
ANEB STRÁŽNÍCI 
NA JIHU V AKCI
•   Dva zloději v jedné prodejně
V  jednom dni si v  prodejně 
v Bělském Lese 34letý muž do 
kapsy a  tašky schoval dražší 
zubní pasty a  31letý muž láhve 
alkoholu. První tvrdil, že si chtěl 
přivydělat. Druhý skutek odů-
vodnil fi nanční tísní z  důvodu 
nezaměstnanosti. Nekradli po-
prvé a dopustili se tak trestného 
činu, přivolanými strážníky byli 
předáni Policii ČR.

•  Oslava rušila spánek sousedů
Hlasitá reprodukovaná hudba 
a  křik rušily v  noci obyvatele 
domu v  Hrabůvce. „Své domácí 
kino si budu pouštět, jak chci! Je 
mi jedno, že chce někdo spát! Sla-
víme narozeniny!“ oznámil 24letý 
nájemník z hlučného bytu stráž-
níkům, které na něho volali souse-
dé. Hlídka celou událost oznámila 
správnímu orgánu k projednání.

•  Útoky „čaganem“ v autobuse
Dřevěnou holí – čaganem – se 
oháněl cestující, jehož v  auto-
buse v  Hrabůvce žádali, aby 
uvolnil místo k sezení vyhrazené 
lidem se zdravotním postižením. 
Agresivní byl na řidiče i  hlídku 
městských strážníků. Ti útok dře-
věnou holí odrazili, za pomocí 
donucovacích prostředků 44le-
tého muže z  autobusu vyvedli 
a předali Policii ČR.

• Krvácející seniorka v koupelně
Senior linkou si zřejmě zachráni-
la život 81letá žena ze Zábřehu. 
V koupelně v bytě domova pro 
seniory upadla na zem a nedo-
kázala vstát. Krvácela i na hlavě. 
Aktivací Senior linky přivolala 
strážníky, kteří jí pomohli a  za-
volali sanitku.

• Přistihli dva podomní prodejce
Lidé z  Dubiny nahlásili na linku 
156 podomní prodejce pohybu-
jící se po domě pod záminkou 
provádění kontroly vyúčtování 
plynu a elektřiny. Hlídka strážní-
ků dorazila během několika mi-
nut a  muže ve věku 18 a  20  let 
přistihla na místě. Oznámila jejich 
přestupky k projednání na úřad.

UČÍME DĚTI MLUVIT, PORADNA S LOGOPEDKOU
Pro těhotné a maminky s dětmi do čtyř let věku se 

v úterý 17. září od 16.15 do 18.15 hodin v poradně Cesta 
těhotenstvím (ulice Českobratrská 13) uskuteční bez-
platný program s logopedkou. Ta pohovoří na téma 

vývoje řeči dětí od 2 do 4 let, tvorby řeči a hrubé i jem-
né motoriky. V  případě zájmu se přihlaste předem 
na e-mail: poradna@dlanzivotu.cz nebo na mobil: 
605 329 232. Více také na webu www.dlanzivotu.cz.

SAMARITÁN OPEN 
OSTRAVA 2019

Samaritán Open Ostrava 2019 je turnaj v malé 
kopané pro týmy složené z uživatelů a zaměstnan-
ců azylových domů pro muže bez domova. Přijďte 
podpořit jejich sportovní výkony ve středu 25. září 
od 9 hodin do areálu Don Bosco, Vítkovická 28, 
Moravská Ostrava. Vstup je zdarma.

VERNISÁŽ V CHARITNÍ 
GALERII G

Vernisáž výstavy s názvem Malování je naše radost 
autorek Ivy Matějáskové, Věry Křížové a  Marie Gav-
lovské se koná v úterý 10. září od 17 hodin v Galerii G 
v Charitním středisku Gabriel – Komunitním centru pro 
seniory v Zábřehu. Výstava bude přístupná veřejnosti 
každý všední den od 8 do 16 hodin až do 12. listopadu.

PRO HOSPICOVÉ DOBROVOLNÍKY
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospi-

ce sv. Lukáše ve Výškovicích. Smyslem jejich prá-
ce je poskytování pomoci lidem v závěru života, 
doprovázení nemocného a umírajícího. Dobrovol-
ník může nemocnému člověku nabídnout aktivity 
vhodné pro společně trávený čas, například poví-
dání, čtení, hru, doprovod na vycházku apod.

Charita své dobrovolníky odborně připravuje, 
rozsah školení je 35 hodin teorie, 20 hodin pra-
xe a  3 hodiny supervize. Kurz začíná ve čtvrtek 
26. září od 16 hodin. Účastník po dokončení získá 
certifi kát o jeho absolvování.

Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické hos-
picové centrum, Charvátská 785/8, Výškovice, 
(budova Hospice sv. Lukáše), Mgr. Beata Sikorova, 
telefony: 599 508 505, 731 625 768, e-mail: hospi-
cove.centrum@ostrava.charita.cz.

PTÁČATA: ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ, 
KLUBKO: DOPOLEDNE RODIČŮ S DĚTMI
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, p. o., ve své pobočce V Zálomu na Pískových 
dolech připravilo pro nový školní rok již tradičně miniškoličku Ptáčata pro nejmenší 
děti. Začíná od středy 4. října.

Ocení ji především maminky na rodičovské do-
volené s dětmi ve věku od dvou do tří let. Jednou 
týdně zde mohou potomka přivést a  využít vol-
ného času podle svých potřeb a  přání. O  děti se 
postarají pedagogické pracovnice a nudit se spo-
lu určitě nebudou. V tělocvičně, herně a výtvarné 
dílně bude připraven program plný pohybových 
hrátek s  říkadly, básničkami, písničkami a  zábav-
ným tvořením. „Ptáčata“ do miniškoličky mohou 
docházet pravidelně. Děti, které se připravují na 
budoucí nástup do mateřské školky, si pravidelnou 
docházkou zvyknou na svou novou roli v dětském 
kolektivu, naučí se respektovat jistý systém a pro-
gramový řád a osvojí si mnoho nového pomocí her 
a společné zábavy. Mladší děti mají možnost si vy-
zkoušet, mnohdy i  poprvé, jedno dopoledne bez 
maminky a ve společnosti jiných dětí.

V dopoledních hodinách bude v SVČ V Zálomu 
pro rodiče s dětmi do tří let fungovat jako v po-
sledních letech klub Klubko, kde na všechny čekají 
cvičení, hry, říkadla, zpívání, výtvarné tvoření. Vše 

pod vedením pedagogického pracovníka. Klubko 
bude v úterky, středy a čtvrtky od 9 do 11 hodin. 
Začíná už od úterý 17. září. Rezervace míst je na 
recepcích středisek Zábřeh a V Zálomu.

Více informací na www.svczabreh.cz.
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BYTOVÉ DOMY

ATYPICKÝ BODOVÝ DŮM OP 1.11
Hrabůvka byla koncem 80. let již prakticky dostavěna. V rámci tzv. zahušťování sídlišť bylo rozhodnuto, že na volnou 
plochu poblíž Základní školy U Haldy bude postaven panelový dům. Zvolen byl tehdy již běžně stavěný dům typu 
OP 1.11, a to v bodové variantě, kterou jste si mohli prohlédnout v minulém díle. Stavět se začalo v roce 1990, tedy 
v době pro panelové doby problematické, čerstvě po sametové revoluci.

Hrubá stavba
Stavební práce ustaly v roce 1991, objekt 

však nebyl dokončen – na několik let zůstala 
stát pouze hrubá stavba. Hrubou stavbou se 
v případě panelových domů OP 1.11 rozumí 
již téměř hotový objekt, neboť mnoho sta-
vebních prací bylo přesunuto do panelárny. 
Hrubá stavba tak již měla kompletně všech-
na okna, protože ta byla do panelů vsazena 
již v  panelárně, stejně jako již byly hotové 
vnější fasády atd. V bytech byla kompletně 
zařízená umakartová jádra, včetně funkč-
ních rozvodů vody, plynu apod. Střecha 
měla celé souvrství střešního pláště, výtah 
byl osazený. Chybělo dokončit elektroin-
stalaci, osadit zábradlí lodžií, vnitřní omítky 
a jiné dokončovací práce. 

Luxusní panelák
Ukončení toku státních peněz do tzv. 

komplexní bytové výstavby (prostředky 
na stavbu sídlišť) zapříčinilo, že dům nebyl 
nikdy dokončen v původním záměru. Tako-
vých domů bylo v našem obvodě, potažmo 
Ostravě a celé republice, více. Na východě 
Slovenska mají dokonce nedostavěné pa-
neláky dodnes. Většina z  rozestavěných 
paneláků se ale nakonec dokončila. V pří-
padě dnes řešeného domu se ale dostavba 
realizovala velice neobvykle a  ojediněle – 
stát se z něj měl luxusní panelák. A on se 
jím skutečně i stal. 

Když se stavebníci do domu v druhé polo-
vině 90. let vrátili, začalo se bourat a demon-
tovat. Umakartová jádra šla pryč, stejně jako 
plechové linky nebo mnoho příček. Původní 
dispozice bytů byly radikálně proměněny, ze-
jména s pomocí spojování dvou sousedních 
bytů. Již původní byty o velikostech 3+1 a 4+1 
byly poměrně prostorné, jejich spojováním 
tak vznikly opravdu obrovské byty. Z  pů-
vodních kuchyní mnohde vznikly koupelny 
s  okny, kuchyně samotné pak byly tvořeny 
z  původních obývacích pokojů (vznikly tak 
opravdu obrovské kuchyně). Ale ani spojit 
dva byty k sobě nestačilo, v některých pod-
lažích si byty ještě berou část původní spo-
lečné chodby u  schodiště! Nutno dodat, že 
ne všechna podlaží mají stejné dispozice.

Vlastní vrátný
U  společných prostor ještě zůstaneme, 

neboť ty dostaly v paneláku velice nevšední 
prvek – vlastní vrátnici s vrátným. Na nástup-

ním podlaží tak dodnes můžeme spatřit pult 
– stanoviště vrátného, který každého z oby-
vatel dříve uvítal. Dnes již vrátný v  domě 
není. Dalším neobvyklým prvkem společných 
prostor je jejich podlaha – ta je pokryta ko-
bercem, který se nachází i na schodech. Díky 
užití koberce je na každém podlaží k dispozi-
ci elektrická zásuvka – pro vysavač – chodby 
se totiž nevytírají, ale vysávají. Zábradlí scho-
diště je v  atypickém provedení s  výplněmi 
z  polykarbonátu, stejně jako zábradlí lodžií. 
Dům je oplocen a má své vlastní parkoviště, 
obyvatelé tak nemusí mít starosti s večerním 
hledáním parkovacího místa.

Architektura
Architektonicky dům příliš pozměněn 

nebyl, což není na škodu. Fasáda pokrytá 
kamínky mu v  okolní zástavbě s  hladkými 
fasádami dodávala i  tak odlišný charakter. 

Kamínková fasáda prakticky nestárne, a tak 
dodnes domu sluší. Přiznané spáry pomá-
hají dům opticky rozčlenit do dnešních dní. 
Škoda jen, že po přetěsnění již nemají čer-
nou barvu a  tak více splývají. Zajímavé je, 
že v objektu i po přestavbě zůstala původní 
otočná paneláková okna, ta si ale postupně 
obyvatelé vyměnili za plastová. Nejviditel-
nějším architektonickým rozdílem je zaskle-
ní lodžií v posledním patře. Zasklení je dobře 
vidět z  ulice Místecká. Zasklení s  modrými 
rámy koresponduje s  modrými rámy aty-
pických zábradlí lodžií v  nižších podlažích 
a  dává tušit radikální změny v  dispozicích 
bytů – obě lodžie v posledním podlaží pa-
tří jednomu bytu a jeho obytná plocha byla 
zvětšena právě o plochu lodžií.

Slepá, ale zajímavá cesta
Myšlenka vybudovat luxusní panelák je 

opravdu zajímavá, stejně jako fakt, že k  její 
realizaci skutečně došlo. Ačkoliv zde došlo 
víceméně k úpravám již hotového domu, má-
lokdo si uvědomuje, že panelová konstrukce 
a  technologie umožňovala uspokojit prak-
ticky veškeré požadavky. Například i Tančící 
dům v  Praze je smontován z  prefabrikátů 
z obyčejné panelárny. Bohužel, panelák se po 
revoluci stal jedním ze symbolů komunismu, 
a  to rozvoji prefabrikace uškodilo. Pracně 
a draze vybudované panelárny se postupně 
musely rušit – neměly pro koho vyrábět dílce. 
Půl století vývoje prefabrikovaných domů tak 
přišlo vniveč. Přitom panelák nebyl komunis-
tickým vynálezem, u nás s nimi začal Tomáš 
Baťa již po druhé světové válce! Panelový 
dům U Haldy nám ukazuje, jak by to mohlo 
vypadat, kdyby lidé v 90. letech dali panelá-
kům šanci. Mohli jsme je tak stavět dodnes, 
jako třeba ve Švédsku. 

 Marian Lipták

Běžné podlaží bodových domů OP 1.11 versus jedno z upravených podlaží domu U Haldy.

Hlavní průčelí domu ozvláštňují zaskle-
né lodžie v posledním podlaží.
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FRANTIŠEK NOVÁK, PŘÍSLUŠNÍK RAF 
ZE ZÁBŘEHU NAD ODROU
V těchto dnes si připomínáme 80. výročí od chvíle, kdy vypukl vůbec největší konfl ikt lidstva. Druhá světová válka začala 
1. září 1939. Toho dne byla přepadena vysílačka v nedalekých polských Gliwicích, které tehdy patřily Německu, přísluš-
níky německého SS převlečených do polských uniforem. Celá akce měla vyvolat dojem, že následující útok na Polsko je 
odvetou za toto přepadení a že tudíž Německo není agresorem. Ve stejném období žil s rodiči v Jubilejní kolonii mladý 
František Novák, rodák ze Zábřehu nad Odrou, který se krátce po vypuknutí války vydal na svou dlouhou cestu Evropou.

František Novák se narodil v  domě 
č. p. 359 v Zábřehu nad Odrou dne 26. srp-
na 1919 Janu Nowakovi, který byl povoláním 
hutník, a jeho manželce Terezii. Víme, že při 
sčítání lidu v  roce 1921 rodina stále bydle-
la v  Zábřehu. František vychodil obecnou 
a  následně měšťanskou školu, poté absol-
voval dva ročníky obchodní školy, načež na-
stoupil do zaměstnání na pozici obchodního 
příručího. Československé státní občanství 
a  domovskou příslušnost ve městě Morav-
ská Ostrava získal s celou rodinou až v roce 
1937. V té době Novákovi žili v Jubilejní ko-
lonii v domě č. p. 291 (Jubilejní č. o. 34). Do 
roku 1937 měla rodina polské občanství, kte-
ré bylo dáno původem rodičů.

Útěk do Británie
Krátce po vypuknutí 2. světové války 

František Novák přešel ve věku jedenadva-
ceti let 22. ledna 1940 ilegálně přes hrani-
ce na Slovensko, odkud pokračoval ve své 
cestě přes Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Tu-
recko a Sýrii do libanonského Bejrútu. Zde 
5. dubna 1940 nastoupil na loď směřující do 
francouzského přístavu Marseille, kam dora-

zil 10. dubna téhož roku. Dále pokračoval do 
středomořského přístavního města Adge, 
kde byl zařazen k  10. rotě 2. pěšího pluku 
československé branné moci. Následně se 
dostal do Anglie, do města Cholmondeley. 
V září 1940 byl přijat do RAF k dobrovolné 
záloze Královského letectva jako příslušník 
pozemního družstva pro všeobecné služby 
a  zároveň byl zařazen do školy technické-
ho výcviku. Dne 28. února 1941 byl přidělen 
k  311. československé bombardovací peru-
ti RAF v  East Wretham. V  únoru 1942 byl 
přiřazen k letištním mechanikům.

U Královského letectva
V dubnu 1942 byl přemístěn se svou jed-

notkou do základny Aldergrove a v červnu 
do Talbenny. František Novák se 4. prosin-
ce 1942 oženil v  Hawerfordwestu s  Mabel 
Louisou Barnes, narozenou 4. srpna 1899 
v městě Norwich v hrabství Norfolk v Anglii. 
V  lednu 1943 byl povýšen do čs. hodnosti 
četaře a po květnovém přesunu do základ-
ny RAF v anglické Beaulieu se stal nositelem 
britského vyznamenání 1st Good Conduct 
Badge. V  roce 1944 byl převelen s  jednot-
kou na základnu RAF Predannack. V březnu 
1944 byla Novákovi udělena československá 
Pamětní medaile a zároveň byl povýšen do 
čs. hodnosti rotného. V srpnu 1944 se pře-
místil s  jednotkou na základnu RAF Tain 
a  od ledna následujícího roku působil jako 
tlumočník. Krátce nato získal britskou hod-
nost četaře, nejnižší hodnost létajícího per-
sonálu v RAF.

Novákovy osudy po válce
Již 20. června 1945 byl Novák vyzname-

nán československou medailí Za zásluhy 
II. stupně a o pár dní později byl povýšen do 
čs. hodnosti rotmistra v  letecké záloze. Do 
Československa se vrátil až 26. srpna 1945.

Ještě v roce 1945 byl přidělen na letiště 
v  Havlíčkově Brodě a  na počátku prosince 
téhož roku byl jmenován do hodnosti čes-
koslovenského podporučíka v letecké zálo-
ze. V domovské evidenci má po roce 1945 
uvedenou adresu: Havlíčkův Brod č. p. 315. 
Dne 6. března 1946 byl vyznamenán česko-
slovenskou medailí Za chrabrost. Nebylo to 

jeho jediné ocenění, získal ještě českoslo-
venský válečný kříž, československou vojen-
skou Pamětní medaili, britskou 1939–1945 
Star a britskou Defence Medal. 

Po válce odmítl vstoupit do KSČ. V po-
sledním dopise rodině oznámil, že se do 
Ostravy podívá 15. února 1948, ale již se 
ve městě nikdy neobjevil. O den dříve na-
vštívila StB Novákovy příbuzné v Ostravě. 
František Novák se podle archivních zá-
znamů připravil na svou emigraci 3. května 
1948, kdy s  Ing.  J.  Jobem odjel do Plané 
u  Mariánských Lázní, odkud následujícího 
dne uprchl za hranice. Jeho manželka od-
jela do Anglie již 18. března 1948. Víme, že 
Novákovi rodiče v roce 1948 bydleli stále na 
adrese Jubilejní č.  o.  34. František Novák 
zaslal do Československa pozdrav z  An-
glie 17.  května 1948 a  rodina se ujistila, že 
přechod dopadl dobře. O dalších osudech 
příslušníka RAF se zatím nepodařilo nalézt 
zprávy. Na počátku 90.  let po jeho osobě 
pátrali příbuzní. Marně.

Petr Lexa Přendík
Své postřehy a doplnění můžete zasílat 

na e-mail: petr.prendik@ovajih.cz

HISTORIE

František Novák, jedna z mála známých do-
chovaných kopií jeho portétního snímku.

Československá medaile Za chrabrost, kterou 
byl František Novák vyznamenán roku 1946.
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S KULTURNÍM ZAŘÍZENÍM OSTRAVA-JIH 
SE V ZÁŘÍ NUDIT NEBUDETE
Léto se pomalu loučí a místo tropických letních dnů nás příroda pomalu připravuje na chladnější podzimní dny 
i noci. Ale není nutno panikařit, zářijové dny slibují skvělou zábavu a pestrou nabídku kulturních pořadů a akcí pro 
všechny obyvatele Jihu.

Nabídka podzimních pořadů začíná už 
4.  září, a  to Zahajovacím koncertem v  Ko-
morním klubu v podání Moravského komor-
ního sboru.

V prvním týdnu nového školního roku si 
na své přijdou hlavně děti, pro které jsme 
připravili poslední letošní promítání pod 
širým nebem – Letní kino na Jihu 3. V pátek 
6. září uvidí animovaný příběh Jak vycvičit 
draka 3, na sportovním hřišti na Svazácké 
ulici jsou samozřejmě vítáni také jejich ro-
diče. Pro všechny opět připraví restaurace 
K-TRIO bohaté občerstvení.

Víte, co je to scénické čtení? Máte rádi 
nadhled, humor a  dobré kafe? To vše mů-

žete „ochutnat“ 18. září v  Komorním klubu 
prostřednictvím divadla MALÉhRY v podání 
tří skvělých hereček z Brna Barbory Seidlo-
vé, Daniely Zbytovské a Nikoly Zbytovské.

Vrcholem zářijové nabídky kulturních 
pořadů budou bezesporu Svatováclavské 
slavnosti piva 2019. Na této již tradiční de-
gustační přehlídce minipivovarů můžete 

ochutnat pivní lahůdky od více než dva-
ceti místních i  vzdálenějších producentů 
zlatavého moku. Celá akce se koná v Ost-
ravě-Zábřehu u zámku Zábřeh, kde vás bu-
dou bavit hudební vystoupení skupin Tata 
Bojs, Ready Kirken, Michal Ambrož a Hud-
ba Praha, Abraxas, AC/DC revival, Lucie re-
vival a Four Band.

Hudební produkce bude doplněna 
o ukázky historického šermu, ohnivých kej-
klí, bujarých tanců a  dalších historických 
scén. Pro nejmenší návštěvníky budou při-
praveny kolotoče a  další pouťové atrakce, 
takže na své si přijdou opravdu všechny 
generace.

KULTURNÍ SERVIS

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka,
tel.: 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

SPOLEČENSKÉ AKCE
1., 8., 15., 22. 9. v 17.30
TANEČNÍ VEČERY. Živá hudba, pro přízniv-
ce společenského tance se skupinou DOMINO. 
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.

27.–28. 9.
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI PIVA. Degustač-
ní přehlídka minipivovarů. Doprovodný program 
– Příjezd sv. Václava s družinou, vystoupení his-
torické skupiny, zahrají Michal Ambrož & Hudba 
Praha, Tata Bojs, Abraxas, Four Band, AC/DC re-
vival, Lucie Revival, Ready Kirken. Vstup zdarma.

29. 9. v 17.30 
TANEČNÍ VEČER PLUS. NOVINKA! Nový formát 
tanečních večerů, kdy program tanečního večera 
je obohacen o  živé vystoupení umělců, soutěže, 
tombolu… K tanci a poslechu hraje hudební skupina 
DOMINO. Vstupné 70 Kč, předprodej KD K-TRIO.

DĚTEM
6. 9. ve 20.00
LETNÍ KINO NA JIHU III – JAK VYCVIČIT DRA-
KA 3, sportovní hřiště ul. Svazácká vedle Vodního 
areálu SAREZA. Občerstvení zajištěno.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
12., 19. a 26. 9. v 9.00 
POHYB JE ŽIVOT. Tři dvouhodinové lekce se zamě-

řením na Nordic Walking, který má proti chůzi několik 
výhod. Odlehčíte kloubům dolních končetin, ulevíte 
bolesti zad, zapojíte více svalů a  zvýšíte vytrvalost 
celého organismu. Vhodný pro lidi s  bolestmi zad, 
kolen, jako doplněk po zranění. Navštívíme Bělský 
les, Polanský les u Odry, Děhylov, procházka podél 
řeky Opavy. Nutná rezervace. Cena 400 Kč / 200 Kč 
senioři od 60 let, předprodej KD K-TRIO. Kurz je spo-
lufi nancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

20. 9. od 9.00 do 17.30 
POHYBEM KE ZDRAVÍ. Sportovně relaxační výlet pro 
seniory. Program: Sportovní areál Bílá – moderní čtyř-
sedačková lanová dráha vás vyveze na horu Zbojník. 
Následuje lehká turistická procházka zaměřená na 
chůzi s holemi – Nordic Walking. Trasa vede z vrcho-
lu kopce Zbojnická s  výhledem na celou sjezdovku 
a pohoří Beskyd s nejvyšším vrcholem Lysou horou. 
Vzdálenost 4 km z kopce, nutná sportovní obuv. Pro-
hlídka dřevěného kostela svatého Bedřicha v obci Bílá. 
Kostel je od roku 1964 chráněn jako kulturní památka. 
Prohlídková trasa frýdeckého zámku – zrekonstruo-
vaný rytířský sál s 35 erby slezské šlechty, zámecké 
interiéry instalované v  reprezentačních prostorách 
zámku, vyhlídkový gloriet, kaple sv. Barbory a  další 
zajímavosti. Nutná rezervace. Cena 300 Kč / 150 Kč 
senioři od 60 let, předprodej KD K-TRIO. Výlet spo-
lufi nancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

ZÁPIS DO KURZŮ NA DRUHÉ POLOLETÍ 
KD K-TRIO / pondělí–pátek 8.00–18.00

Kurzy pro děti: Výuka hry na kytaru, saxofon, key-
board, akordeon, Kreslení a malování, Břišní tance, 
Hip Hop, Disco dance, Taneční klub MINI, Taneční 
folklorní soubor Malá Morava, Cvičení pro mamin-
ky s dětmi, Dramaticko-pohybový kroužek.

Kurzy pro dospělé: Kalanetika, Superkalanetika, 
Pilates s  Bosu, Cvičení – prevence bolesti zad, 
Hatha jóga, Rádža jóga, Latina dance, Exploze 
ženskosti, Linie, Body styling, strečink a relaxa-
ce, Relax – velké míče, Aktivní senior, Taneční 
pro manželské páry a partnerské dvojice, Břišní 
tance, Pohyb je život – výuka Nordic Walkingu, 
Systém celistvého uzdravujícího cvičení.

Vzdělávací semináře: Numerologie a  tarot, Ak-
tivní imaginace, Intuitivní kresba a malba, Harmo-
nizace čaker pomocí svící a krystalů, Andělský se-

minář, Tradiční čínská medicína, Oční jóga, Výuka 
anglického a  německého jazyka. Výuka hry na 
kytaru, saxofon, keyboard, akordeon. 

Podrobné informace a rezervace na www.kultura-
jih.cz nebo na recepci KD K-TRIO.

VÝSTAVY
MILENA KANTOROVÁ – SOUKROMÁ SUPERVIZE
Přijměte pozvání do světa fantazie, kde se snoubí 
vtip, sny a  realita… Vrstvené olejomalby, průřez 
tvorby, výstava s  hosty: Marcela Losová (akryl), 
Karel Hubník (fotografi e) – Schodiště K-TRIO

OD ŽEN K NEBESŮM
Prodejní výstava obrazů Michaely Franzové a Ni-
kol Řehákové – restaurace K-TRIO

MALUJEME PRO RADOST
Trio výtvarnic Zlata Palečková, Mirka Pastušková, 
Eva Komárová z Galerie Mlejn Ostrava vás zve na 
výstavu svých prací – Galerie K-TRIO

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

KOMORNÍ KLUB

Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka, 
tel. 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

3. a 11. 9. v 15.00 
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ. Kurz kreativního tvo-
ření s barvami a ušlechtilými materiály určen ne-
jen pro začátečníky. Nutná rezervace vstupenek. 
Program je spolufi nancován z  rozpočtu Morav-
skoslezského kraje. Cena 280 Kč /dvoudenní kurz 
(tj. 2 dvouhodinové lekce) 

4. 9. v 18.00 
ZAHAJOVACÍ KONCERT. Přijďte zahájit podzimní 
sezonu do Komorního klubu koncertem vážné hud-
by v podání Moravského komorního sboru. Vstupné 
150 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komor-
ní klub po, út a čt od 8 do 14 a v den akce od 17.30.

10. 9. v 18.00 
ČTENÍ KE KAFI. Scénické čtení z rukopisů Danie-
ly Zbytovské v podání hereček divadla MALÉhRY 
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doplněné úsměvnými komiksy Venduly Chalán-
kové. Vstupné 180 Kč, předprodej KD K-TRIO, 
Ostravainfo!!!, Komorní klub po, út a čt od 8 do 
14 a v den akce od 17.30.

12. a 26. 9. v 9.30 
MOZKOCVIČNA PRO ZAČÁTEČNÍKY  – čtyřden-
ní dvouhodinový kurz. Nenechte zahálet své šedé 
buňky mozkové. Na kurzu si zábavnou formou 
procvičíme paměť formu kvízů, her, testů a cviče-
ní. V ceně pitný režim a veškeré materiály. Nutná 
rezervace vstupenek. Program je spolufi nanco-
ván z  rozpočtu Moravskoslezského kraje. Cena 
400 Kč /kurz (tj. 4 dvouhodinové lekce)

12. a 26. 9. v 14.30
MOZKOCVIČNA PRO POKROČILÉ. Čtyřdenní 
dvouhodinový kurz. Nenechte zahálet své šedé 
buňky mozkové. Na kurzu si zábavnou formou 
procvičíme paměť formu kvízů, her, testů a cviče-
ní. V ceně pitný režim a veškeré materiály. Nutná 
rezervace vstupenek. Program je spolufi nancován 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Cena 400 Kč 
/kurz (tj. 4 dvouhodinové lekce)

19. 9. v 16.00 
KORÁLKOVÁNÍ. Naučte se základy korálkování a vy-
robte si originální doplňky pro sebe nebo své blízké. 
V ceně pitný režim a veškeré materiály. Nutná rezer-
vace vstupenek. Cena včetně všech pomůcek a ma-
teriálů 60 Kč / dvouhodinová lekce. Program je spo-
lufi nancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

2. 10. od 10.00 do 17.00 
DEN SENIORŮ. Oslavte společně s  námi svátek 
seniorů a 1. výročí Senior Pointu Ostrava-Jih. Čeká 
na vás bohatý zábavný program a malé občerst-
vení. Vstup zdarma.

KINO LUNA

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 751 712, 
www.kulturajih.cz, FB kinolunaostrava

1. 9. v 10.00 BIJÁSEK 
TLAPKOVÁ PATROLA (PAW Patrol, USA 2019). 
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 
66 minut. Vstupné 50 Kč.

1.–8. 9. (mimo 2. 9.) v 15.30
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK (Toy Story 4, 
USA 2019). Animovaný / dobrodružný / komedie, 
české znění, přístupný, 99 minut. Vstupné 120 Kč, 
děti 100 Kč.

1. 9. v 17.45
PŘES PRSTY (ČR 2019). Komedie, režie a scénář 
Petr Kolečko, od 12 let, 101 minut. Vstupné 130 Kč.

1. 9. ve 20.00
KRVAVÁ NEVĚSTA (Ready or Not, USA 2019). 
Horor / komedie, české titulky, od 15 let, 96 minut. 
Vstupné 120 Kč.

2. 9. v 17.00
DIEGO MARADONA (Diego Maradona, VB 2019)
Dokument, české titulky, od 12 let, 130 minut. 
Vstupné 60 Kč.

2.–4. 9. ve 20.00
PŘES PRSTY (ČR 2019). Komedie, režie a scénář 
Petr Kolečko, od 12 let, 101 minut. Vstupné 130 Kč.

3.–4. 9. v 17.45
LVÍ KRÁL (The Lion King, USA 2019). Animovaný 

/ rodinný / dobrodružný, české znění, přístupný, 
118 minut. Vstupné jednotné 100 Kč.

5.–8. 9. v 17.45 
PŘES PRSTY (ČR 2019). Komedie, režie a scénář 
Petr Kolečko, od 12 let, 101 minut. Vstupné 130 Kč.

5.–8. 9. ve 20.00
ANNA (Anna, Francie 2019). Akční / thriller, české 
titulky, od 12 let, 118 minut. Vstupné 120 Kč.

9.–11. 9. v 16.00
LVÍ KRÁL (The Lion King, USA 2019). Animovaný 
/ rodinný / dobrodružný, české znění, přístupný, 
118 minut. Vstupné jednotné 100 Kč.

9. 9. v 18.30
PAVAROTTI (Pavarotti, VB, USA 2019). Biogra-
fi e / dokument, české titulky, od 12 let, 114 minut. 
Vstupné 60 Kč.

10.–11. 9. v 18.30
TO KAPITOLA 2 (It: Chapter Two, USA 2019). TO 
končí. Horor, české titulky, od 15 let, 168 minut. 
Vstupné 130 Kč.

12.–15. 9. v 16.00
ANGRY BIRDS VE FILMU 2 (Angry Birds 2, USA 
2019). Animovaný / dobrodružný / komedie, české 
znění, přístupný, 97 minut. Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.

12.–15. 9. v 18.30
NABARVENÉ PTÁČE (ČR, SR, Ukrajina 2019). 
Drama, režie Václav Marhoul, od 15 let, 169 minut. 
Vstupné 140 Kč.

15. 9. v 10.00 BIJÁSEK
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA (Terra Willy: Pla-
nete inconnue, Francie 2019). Animovaný / ro-
dinný, české znění, přístupný, 90 minut. Vstupné 
50 Kč.

16.–17. 9. v 15.30
ANGRY BIRDS VE FILMU 2 (Angry Birds 2, USA 
2019). Animovaný / dobrodružný / komedie, čes-
ké znění, přístupný, 97 minut. Vstupné 130 Kč, děti 
110 Kč.

16. 9. v 17.45
ROCKETMAN (Rocketman, Velká Británie, USA 
2019). Drama / životopisný / hudební, české titul-
ky, od 12 let, 120 minut. Vstupné 60 Kč.

16.–18. 9. ve 20.00
ZLATOKOPKY (Hustlers, USA 2019). Drama / ko-
medie, české titulky, od 15 let. Vstupné 120 Kč.

17. 9. v 17.45 
Cinema Italiano, ZÁZRAKY (Le meraviglie, Itálie, 
Švýc., Německo 2014). Drama, české titulky, od 
12 let, 110 minut. Vstupné 90 Kč.

18. 9. v 16.30
NABARVENÉ PTÁČE (ČR, SR, Ukrajina 2019). 
Drama, režie Václav Marhoul, od 15 let, 169 minut. 
Vstupné 140 Kč.

19.–25. 9. v 15.30
PSÍ KUSY (Trouble, Kanada 2019). Animovaný / 
rodinný / komedie, české znění, přístupný. Vstup-
né 120 Kč, děti 100 Kč.

19.–22. 9. v 17.45
ROMÁN PRO POKROČILÉ (ČR 2019). Komedie / 
romantický, od 12 let, 95 minut. Vstupné 130 Kč.

19.–25. 9. ve 20.00
AD ASTRA (Ad Astra, USA 2019). Sci-fi , české ti-
tulky, od 15 let, 115 minut. Vstupné 130 Kč.

23. 9. v 17.45
ŽENY V BĚHU (ČR 2019). Divácky nejúspěšnější 
česká komedie roku – uvádíme opět na přání di-
váků. Vstupné 60 Kč.

24. 9. v 17.45 
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V KINĚ: MICHELANGELO 
– LÁSKA A SMRT (Velká Británie 2017, Michelan-
gelo – Love and Death). Spolu s  Leonardem je 
považován za jednoho z  největších umělců re-
nesance – a možná všech dob. Ale kdo opravdu 
byl tento bouřlivý a vášnivý velikán dějin umění? 

České titulky, 90 minut. Vstupné 120 Kč, senioři 
100 Kč.

25. 9. v 17.45
TAKOVÉ KRÁSNÉ ŠATY (In Fabric, Velká Británie 
2018). Horor / komedie / mysteriózní, české titul-
ky, od 15 let, 118 minut. Vstupné 90 Kč.

26.–29. 9. (mimo 28. 9.) v 15.30
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK (Toy Story 4, USA 
2019). Animovaný / dobrodružný / komedie, české 
znění, přístupný, 99 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

26.–29. 9. (mimo 28. 9.) v 17.45
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT (Česko, 
Slovensko 2019). Dokument, režie Olga Sommerová, 
české znění, přístupný, 102 minut. Vstupné 120 Kč. 

26.–30. 9. (mimo 28. 9.) ve 20.00
PŘES PRSTY (ČR 2019). Komedie, režie a scénář 
Petr Kolečko, od 12 let, 101 minut. Vstupné 120 Kč.

28. 9. HEZKY POUZE ČESKY
28. 9. v 15.30 
HODINÁŘŮV UČEŇ (ČR 2019). Filmová pohádka 
o lásce, kterou ani čas nezastaví. Vstupné 28 Kč.

28. 9. v 17.45 
TERORISTKA (ČR 2019). Iva Janžurová v  hlavní 
roli černé komedie Radka Bajgara. Vstupné 28 Kč.

28. 9. ve 20.00 
ROMÁN PRO POKROČILÉ (ČR 2019). Jaký je ži-
vot rozvedených mužů, oddělených exmanželkou 
od stolu, lože a účtu? Vstupné 28 Kč.

• • •
30. 9. v 17.00
BOHEMIAN RHAPSODY (Bohemian Rhapsody, Vel-
ká Británie / USA 2018). Životopisný / drama / hudeb-
ní, české titulky, od 12 let, 134 minut. Vstupné 60 Kč.

AKORD

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz, 
FB dkakord

3. 9. – 15.00 / Klub Akord
SENIOR KLUB. Vstup zdarma

6. 9. – 18.00 / náměstí SNP, Bělský les 
CYKLOSVĚTLUŠKA aneb Světýlka naděje pro Micha-
elku. Charitativní jízda na kole Bělským lesem. Nejedná 
se o žádný závod, ale pohodovou večerní cyklojízdu, 
kterou můžete podpořit dvouletou Michaelku Ivanišo-
vou z Ostravy-Zábřehu. Michaelka se narodila s vro-
zenou srdeční vadou a  později podstoupila operaci 
cysty na míše. Kvůli staženým svalům se Michaelka 
nedokáže sama postavit na nohy, pohybuje se pouze 
plazením po zemi. Díky rehabilitacím a dalším pomůc-
kám se může její zdravotní stav nadále zlepšovat. Vý-
těžek z registrace bude využit na různé druhy terapií, 
posilovací pomůcky a hračky pro správné postavení 
kyčlí a pro posílení očí. Veškeré informace a možnost 
registrace na www.cyklosvetluska.cz. Registrační 
poplatek: děti do 15 let 80 Kč, ostatní 250 Kč. Akce je 
vhodná pro celou rodinu, partu přátel i pro jednotlivce. 
Těšit se můžete také na bohatý doprovodný program. 
Čím víc nás bude, tím větší to má smysl.

18. 9. – 16.00
MISS BABČA a OSTRAVSKÝ ŠTRAMÁK. Připravuje-
me V. ročník soutěže o nejsympatičtější seniorku, která 
proběhne 18. září 2019. Co váš čeká: představení kan-

KULTURNÍ SERVIS
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didátky, volná disciplína (tanec, zpěv, recitace, příbě-
hy aj.), módní promenáda (ve společenských šatech). 
Host: Standa Hložek.
Novinka! Společně s Miss Babčou se v  letošním 
roce hledá i Ostravský štramák. Disciplíny mužů 
a žen proběhnou souběžně. Vstup 50 Kč.

19. 9. – 19.00
Florian Zeller: LEŽ – Divadlo Verze. Alice a  Paul 
jsou poměrně šťastný a  spokojený manželský pár. 
Jednoho dne čekají hosty k večeři – své dlouholeté 
přátele Laurence a Michela, kteří také žijí v harmo-
nickém manželství. Alice je ale celá nesvá a žádá po 
manželovi, aby večeři na poslední chvíli odvolal. Ten 
se samozřejmě brání a chce znát důvod, proč by to 
měl udělat. Ovšem ona mu pravý důvod nechce říct: 
toho dne dopoledne zahlédla ve městě Michela, jak 
se líbá s cizí ženou. Alice je tak postavena před velké 
morální dilema: udělá přítelkyni větší službu, když jí 
o tom řekne, nebo když jí to naopak zamlčí? Proto by 
pro ni bylo vůbec nejlepší, kdyby se večeře neusku-
tečnila a ona mohla své rozhodování odložit. Paulovi 
se nakonec se svým problémem svěří; Alice se lehce 
přiklání k tomu říci pravdu, Paul naopak k tomu lhát. 
Oba se rozhodnou večeři odložit, ovšem v tu chvíli 
už jejich přátelé zvoní u dveří a společný večer musí 
proběhnout. Nejistota a různé postoje Alice a Paula 
vedou ke spoustě humorných situací a k zajímavému 
rozuzlení… Hrají: Petra Špalková, Petr Lněnička, Eva 
Kodešová / Gabriela Mikulková, Jan Dolanský. Režie: 
Thomas Zielinski. Vstupné 420, 380, 340 a 200 Kč. 
Také jako DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ podzim 2019.

AKORD 60
Akce při příležitosti 60 let domu kultury v Ostra-
vě-Zábřehu

21. 9. – 17.00 / Malá galerie
30 LET PŘED A  30 LET PO SAMETU. Vernisáž 
fotografi í, která znázorňuje šedesátiletou historii 
DK Akord. Výstava potrvá do konce listopadu.
Vstup zdarma – určeno pro širší veřejnost.

21. 9. – 18.00 / Klub Akord
60 VZPOMÍNEK NA AKORD. Zábavný vzpomín-
kový večer bývalých a  současných pracovníků 
Akordu. Vyprávění, diskuze, videoprojekce histo-
rických materiálů, programové vstupy souborů, 
které po dlouhou dobu patřily a patří do historie 
kulturního domu v Ostravě-Zábřehu. Vstup zdar-
ma – nutné registrace předem v pokladně Akordu.

24. 9. – 17.00 / Klub Akord 
STUD2NA: OPRAŠOVNA ZDIVIDLA. Ostravský Di-
vadelní soubor ZDividla uvede starší divadelní scénky. 
Vstupné: mládež a studenti zdarma, dospělí 30 Kč.

PŘIPRAVUJEME
2. 10. – 16.00 / klub Akord
AKTIVNÍ SENIOR – ŽENA JAKO JEDNA BÁSEŇ. 
Poetické povídání o životě, lásce k ženě, prováze-
né písněmi ze světových muzikálů. Vstup zdarma 
– místenky budou rozdávány v rámci Senior klubu.

3. 10. – 19.00
Jakub Zindulka: SEXEM KE ŠTĚSTÍ. Koučovat se dá 
všechno. Pokud tedy ochladly vaše partnerské vzta-
hy, stačí se obrátit na odbornici a zkusit sexcoaching! 
Že nevíte, o co jde? To jste na tom stejně jako stárnou-
cí Norbert, kterému neklape intimní život s manželkou 
Hedvikou. Koučka Stella se mu snaží pomoci, sama si 
ovšem neví rady se svým partnerem Robertem. A tak 
se terapeutická sezení stále více vymykají kontrole… 
Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie z pera osvěd-
čeného Jakuba Zindulky vám pořádně polechtá brá-
nice!!! Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková, Jitka 
Ježková, Vilém Udatný / Jakub Zindulka. Režie: Jakub 
Zindulka. Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč.

3. 10. – 19.00 / Klub Akord 
RANDĚNÍ PO TŘICÍTCE – Divadlo U Lípy. Repríza 
divácky úspěšné autorské hry ostravského diva-
dla. Vtipný pohled na záludnost hledání životního 
partnera přes internet. Vstupné 90 Kč.

8. 10. – 10.00 / cvičební sál
AKTIVNÍ SENIOR – SPECIÁLNÍ CVIČENÍ. Cviče-
ní s  fyzioterapeutkou Alenou Smolíkovou. Vstup 
zdarma – nutná rezervace předem v  pokladně 
Akordu.

9. 10. – 16.00 / Klub Akord
AKTIVNÍ SENIOR – JAK NA INKONTINENCI. Od-
borná přednáška. Vstup zdarma.

12. 10. – 16.00
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU – Cestujeme za 
zvířátky. Míša Růžičková se svou písničkovou 
show přináší zábavu pro naše nejmenší. V hodi-
novém programu si zazpívají její známé dětské 
hity a  zatančí si na oblíbené písničky. Během 
představení Míša děti zapojuje do své show a zve 
je k sobě na pódium. Vstupné 150 Kč.

16. 10. – 19.00
Eric-Emmanuel Schmitt: ENIGMATICKÉ VARIA-
CE. Detektivní komedie plná záhad, s  tématem 
zapřené lásky. Rozhovor dvou mužů – slavného 
spisovatele a  novináře. Spád nevšedního dialo-
gu napíná, mrazí a baví. Těšte se na inteligentní, 
vtipný text plný nenadálých zvratů a  tajemství, 
spoustu originálních myšlenek a  elektrizující vý-
kony obou herců. Převzatá inscenace Divadla 
J.  K.  Tyla Plzeň, aktuálně v  produkci Synagoga 
Concerts, s. r. o. Hrají: Martin Stránský (nomino-
ván na Cenu Thálie 2011), Jan Maléř. Režie: Jan 
Burian. Vstupné 350, 300, 250 a 150 Kč. Také jako 
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ podzim 2019.

23. 10. – 19.00
SCREAMERS VÁS BAVÍ. Nová zábavná show 
oblíbené travesty skupiny. Vstupné 320, 260 
a 200 Kč.

24. 10. – 15.00 
INSPIRATIVNÍ SETKÁNÍ KLUBŮ SENIORŮ. Pře-
hlídka činností ostravských seniorských klubů: 
tanec, zpěv, divadelní projev, video prezentace aj.
Vstup pouze pro zvané.

26. 10. – 9.00 / Klub Akord
STUD2NA: DIVADLO JAKO ZÁBAVA. Celodenní 
divadelní workshop pro mladé a  začínající di-
vadelníky pod odborným vedením zkušených 
lektorů. V  případě zájmu o  workshop či bližší 
informace se hlaste u Zdeňka Kačora: z.kacork@
dk-akord.cz. Vstup zdarma.

31. 10. – 19.00
Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES – Divadlo A. Dvo-
řáka Příbram. Příběh o žačce druhé třídy ZŠ, Helen-
ce Součkové, která nás provádí dobou husákovské 
normalizace. Sledujeme příhody a  názory na děje 
kolem ní. Za ztvárnění hlavní role (mimořádný žen-
ský jevištní výkon) získala Bára Hrzánová Cenu Thá-
lie 2003. Dále hrají: Jarmila Vlčková, Libor Jeník. Re-
žie: Jiří Schmiedt. Vstupné 500, 450, 400 a 300 Kč.

POHYBOVÉ KURZY / ZÁŘÍ
Pondělí
• Pilates pro zdravé pánevní dno – 18.00

Úterý
• Senioři v pohybu –10.00
• Pilates pro zdravé pánevní dno – 16.00
• Relaxační jóga –17.00
• Cvičení v síti – pokročilí – 19.00 
• Cvičení v síti – děti – 16.00
• Cvičení v síti – fi tness – 17.45

Středa
• Pilates – 18.00
• Yoga Therapy – 19.00
• Ladies Tabata –18:20
• Cvičení v síti – fyzio – 19.00

Čtvrtek
• Dopolední relaxační cvičení – 10.00
• Pilates s fyzioterapeutkou – 17.30
• Jóga pro začátečníky – 16.15
• Cvičení v síti – začátečníci – 18.00 

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY

příspěvková organizace, www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka: Dr. Martínka 4, 700 30 Os-
trava-Hrabůvka, 599 522 303, hrabuvka@kmo.cz
pobočka Výškovice: 29. dubna 33, 700 30 Ostra-
va-Výškovice, 599 522 350, vyskovice@kmo.cz
pobočka Závodní: Závodní 47, 700 30 Ostrava-
-Hrabůvka, 599 522 308, zavodni@kmo.cz
pobočka Gurťjevova: Gurťjevova 8, 700 30 Ostra-
va-Zábřeh, 599 522 321, gurtjevova@kmo.cz

Dr. MARTÍNKA
7. 9. 9.00–11.00
V  NOVÉM KABÁTKU – výtvarná dílna; tvoříme 
originální obal pro naši nejmilejší knihu; v  rámci 
projektu 1989 – Bo samet!!!

21. 9. 9.00–11.00
SKŘÍP, ŠKRÁB, PÍP A ŽBLUŇK! – malý žabáček 
Jeroným se bojí tmy. Pomůžeme mu nebát se? 
Spojeno s výtvarnou dílnou; v rámci klubu Martí-
nek pro děti předškolního věku a jejich rodiče.

27. 9. během půjčování
SAMETOVÉ HRANÍ! – soutěž; turnaj ve stolních 
retrohrách; v rámci projektu 1989 – Bo samet!!!

Celý měsíc během půjčování
V ČASE MEZI VEGOU A MAGIONEM – tematická 
výstavka předmětů a hraček z dob dětství a mlá-
dí našich rodičů a prarodičů, které již nenávratně 
odvál čas, spojená s tipovací soutěží; v rámci pro-
jektu 1989 – Bo samet!!!

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY:

16.–21. 9. během půjčování
CYKLOHRÁTKY – soutěž; zábavná soutěžní hra, 
během které si děti procvičí správné chování 
v dopravním provozu i mimo něj
POZNÁŠ MĚ? – soutěž; jednoduchá poznávačka 
dopravních značek
POJĎME SPOLU VŠICHNI PĚŠKY, MŮŽEM VZÍT 
I KOLOBĚŽKY – soutěž; dopravní vědomostní kvíz

VÝŠKOVICE
1. 9. – 30. 9. GALERIE U LESA 
Z RODINNÉHO ALBA – výstava historických fo-
tografi í Zdeňka Lasáka

1. 9. – 30. 9. během půjčování
CO SE ČETLO PŘED 30 LETY – výstavka knih; 
v rámci projektu 1989 – Bo samet!!!

1. 9. – 30. 9. během půjčování
LETEM SVĚTEM – soutěž; vzpomínáme na prázd-
niny

2. 9. – 14. 9. během půjčování
VZPOMÍNKY NA KAMÍNKU – tvůrčí dílna; malo-
vání akrylovými barvami

10. 9. 10.00 (od 0 do 3 let), 12. 9. 16.00 (od 3 
do 6 let)
KAP, KAPY KAP – hravé čtení z knížky Mileny Luká-
šové Holčička a déšť; tvůrčí dílna – výroba papírové-
ho mráčku; v rámci klubu pro děti a rodiče Bělásek

16. 9. – 27. 9. během půjčování
CESTA KE SVOBODĚ – výroba papírového ptáč-
ka jako symbolu svobody; v rámci projektu 1989 
– Bo samet!!!

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY:

16.–21. 9. během půjčování
NEŽ ŠLÁPNU DO PEDÁLŮ – přiřazovací soutěž 
VIDÍM TĚ – tvůrčí dílna; výroba refl exního doplňku

19. 9. 13.00–17.00
NA ČERVENOU STŮJ, NA ZELENOU JDI – zá-
bavná aktivita s míčky
CHODÍM JAKO… – zábavné dopravní odpoledne
BEZPEČNĚ PO CESTĚ – dopravní odpoledne 
s městskou policií

KULTURNÍ SERVIS
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ZÁVODNÍ
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY:

11. 9. 16.00–17.30
OSTRAVSKÁ CYKLISTIKA VČERA A  DNES – 
přednáška Petra Lexy Přendíka o vývoji ostravské 
cyklistiky od počátku do současnosti

16. 9. a 20. 9. během půjčování
PRŮKAZ MLADÉHO CYKLISTY – kvíz pro starší 
děti
NEŽ NASEDNU NA KOLO – dopravní kvíz
NENÍ SILNICE JAKO SILNICE – zábavná hřebe-
novka

GURŤJEVOVA
celý měsíc během půjčování
VZBUĎ SE, MOZKU! – soutěž

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY:

16.–20. 9. během půjčování
TUDY CESTA NEVEDE… – soutěž

CHARITA OSTRAVA

Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 731 131 951, 737 610 758
2. 9. – 996. výstava – Ze života CHS Gabriel

4. 9. v 14.00 hod.
„Voda pro krásu i  její průmyslové využití“: 
2.  část přednášky o  této životodárné tekutině. 
Přednáška Mileny Slawíkové. 

10. 9. v 17.00 hod.
Vernisáž obrazů – „Malování je naše radost“: 
I. Matějásková, V. Křížová, M. Gavlovská 

11. 9. v 11.00 hod.
Vycházka kolem Odry do Staré Bělé k restaura-
ci U Matěje. Sraz na zastávce Zábřeh – vodárna. 
Vede Danuše Hanáková 

17. 9. v 16.00 hod.
Odpoledne s písničkou: Písničky k tanci i posle-
chu, hraje Zdeněk a Petr 

18. 9. ve 14.00 hod.
Kavárna pro pamětníky: Představení nového ně-
meckého dobrovolníka. o.p.s. Živá paměť

20. 9. v 8.50 hod.
Zámek Raduň – výlet: Prohlídka nového zámec-
kého okruhu se zrekonstruovanými prostory. 
Vstupné 70 Kč. Doprava vlakem s přestupem na 

autobus v Opavě. Sraz na nádraží Ostrava–Svinov 
v 8.50. Vede Danuše Hanáková.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062,
www.svczabreh.cz
Pobočka V Zálomu 1, Pískové doly, tel. 724 034 750
Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, tel. 727 856 841

Zápisy do kroužků na recepcích nebo on-line 
na webu.
5. 9.  Fáborkový závod, Bělský les, akce pro rodi-

ny s dětmi, info: p. Volek
6. 9. Sliz párty, info: p. Juříčková
19. 9.  Běh naděje, Ostrava - Bělský les, od 9 do 

11 h, info: p. Červená

Pobočka V Zálomu 1
13. 9.  Běh naděje, Ostrava-Poruba, od 9 do 11 h, 

info: p. Červená
18. 9.  Sídliště žije, akce pro rodiny s dětmi, od 16 

do 18 h
20. 9.  Běh naděje, Ostrava - Komenského sady, 

od 9 do 11 h, info: p. Červená 

Pobočka Dubina
11. 9. Ostravské záření, akce pro rodiny s dětmi
12. 9.  Běh naděje, vhodné pro MŠ, od 9 do 11 h, 

info: p.Červená
27. 9.  Výtvarná dílna, od 15.30 do 18, info: p. Kor-

nasová

VÍTKOVICE ARÉNA

Ruská 135/3077, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303, e-mail: ova@arena-vitkovice.cz 
www.arena-vitkovice.cz

OSTRAVAR ARÉNA
13. 9. v 17.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OLOMOUC, utkání 
TIPSPORT hokejové extraligy

17. 9. v 17.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OCELÁŘI TŘINEC, 
utkání TIPSPORT hokejové extraligy

20. 9. v 17.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, 
utkání TIPSPORT hokejové extraligy

27. 9. v 17.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC KOMETA BRNO, 
utkání TIPSPORT hokejové extraligy

MĚSTSKÝ STADION
14. 9.
FC BANÍK OSTRAVA – SK DYNAMO ČESKÉ BU-
DĚJOVICE,  utkání Fortuna ligy

20. 9. v 17.00
MFK VÍTKOVICE – FK BANÍK SOKOLOV, utkání 
Fortuna národní ligy 

21. 9. v 10.00
WANNADO FESTIVAL 2019 – OSTRAVA, největší 
náborový sportovní festival v České republice 

28. 9.
FC BANÍK OSTRAVA – 1. FK PŘÍBRAM, utkání 
Fortuna ligy

ATLETICKÁ HALA
Badminton 7.00–21.00 hod.,
on-line rezervace: www.bembajs.cz

PŘIPRAVUJEME:
4. 12. 2019 DEEP PURPLE / OSTRAVAR ARÉNA
Deep Purple prodlužují své turné a míří do Ostra-
vy, jedna z nejzásadnějších kapel všech dob byla 
2016 uvedena do rock’n‘rollové síně slávy. Ian 
Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse a Don 
Airey tvoří VIII. sestavu v historii kapely.

13. 12. 2019 GOSPELOVÉ VÁNOCE 2019 / 
Katedrála Božského Spasitele, NATE BROWN 
& ONE VOICE (USA) – „Europe Tour 2019“
Vystoupení černošských umělců, kteří hrají a zpí-
vají gospely, spirituály, evergreeny s duchovní te-
matikou a tradiční vánoční koledy. 

11. 3. 2020 GREGORIAN 20 / 2020 – 20th ANNI-
VERSARY WORLD TOUR / OSTRAVAR ARÉNA 
Jsou bezpochyby jedním z nejúspěšnějších hudeb-
ních seskupení současnosti. Jedinečné provedení 
kultovních popových a  rockových písní, roucha 
mnichů, dokonalý zpěv, úžasné efekty a pozitivní 
emoce – to vše dohromady přináší posluchačům 
a návštěvníkům koncertů neopakovatelný zážitek. 
Za 20 let svého působení na hudební scéně se Gre-
gorian stali jednoznačně nejlepší chorálovou sku-
pinou světa. 8 úchvatných klasicky školených hlasů 
podpořených vynikajícími hudebníky, to je hudeb-
ní skupina, která dovedla svou hudbu až k magické 
dokonalosti – každý nástroj a hlas mají své neza-
měnitelné místo a tvoří dokonalou harmonii.

KULTURNÍ SERVIS

16. ROČNÍK / 03 – 28/09/2019

COLLEGIUM 1704 / ONDŘEJ RUML ZPÍVÁ JEŽKA / BAROKNÍ OPERA S LOUTKAMI 
POZNAŇSKÁ FILHARMONIE / PAVEL HAAS QUARTET / BBC NEW GENERATION ARTISTS

PETER HOLTSLAG TRIO / PHILIPPE BERNOLD / KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ
TERRA NOVA COLLECTIVE / IN MEDIAS BRASS / FILIPPO MINECCIA / COLLEGIUM MARIANUM

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO / SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

OKŘÍDLENÝ 
FESTIVAL

32
koncertů

www.shf.czSHF_OSTRAVA @SHF.CZ

více informací a předprodej vstupenek
STAŇTE SE 
I VY SOUČÁSTÍ 
FESTIVALU

Koncert 
v kostele je 

zážitek

ZA FINANČNÍ PODPORY MEDIÁLNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI REKLAMNÍ PARTNEŘI OFICIÁLNÍ HOTELY

DÁLE PODPOŘILI SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

SCEAV

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ PODPORU MĚSTŮM A OBCÍM:  Albrechtice / Bruntál / Bystřice nad Olší / Český Těšín / Dolní Benešov / Frýdek-Místek / Havířov / Hlučín / Jablunkov / Kopřivnice / Ludgeřovice / Opava / Orlová / Paskov / Rychvald / Sudice / Třinec / Velká Polom
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Řešení úloh z minulého čísla: křížovka – Lékař a ruský legionář MUDr. Ludvík Klega; sudoku – 63781 2954 = Husův sbor; přesmyčky – Ladislava Hosáka, 
Bohumíra Četyny, Bohumíra Dvorského, Zdeňka Vavříka, Františka Lýska, Jiřího Herolda, Zdeňka Chalabaly, Vlasty Vlasákové, Bedřicha Václavka, Dr. Šavrdy

KŘÍŽOVKA S DÁRKEM

DOPLŇOVAČKA SUDOKU S TAJENKOU

Z  dávné historie. Náš region v  klínu mezi Odrou a  Ostravicí 
byl v  počátcích nejstaršího osídlování důležitým komunikačním 
prostorem propojující stezky ze severu na jih Evropy. V  Zábřehu 
u řečiště Odry byla vykopána … (tajenka křížovky), horniny, která 
zřejmě pochází z  území dnešní severozápadní Itálie. Je to jeden 
z nejvýznamnějších nálezů na našem území z období pozdní doby 

kamenné, který se k nám dostal před zhruba 6000 lety ze vzdále-
nosti více jak 1200 km. 

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

Fotoaparát. „Dneska jsme se ale nasmáli,“ povídá u večeře manžel, 
který prodává v oddělení foto-kino. „Do prodejny přišla koktavá blon-
dýna se slepičím vystrašeným pohledem a přála si nějaký fotoaparát. 
Když jsem se jí zeptal, jakou chce značku, tak jen zalapala po vzduchu, 
vykulila oči a vyrazila ze sebe: „…“ (tajenka ve středním řádku).

Těžký výběr. Nejlepší žena je prý tlustá a velká, protože v zimě 
snáze zahřeje a v létě vrhá větší stín. Má to ale i negativní stránky, 
neboť taková žena toho samozřejmě víc sní a dá i … (dokončení v ta-
jence sudoku v prostředním řádku).

Sudoku řešíme běžným způsobem a tajenku odhalíme tak, že za 
čísla 1 až 9 dosadíme písmena: Š, Á, Ě, N, T, U, Í, R, V. 

VOLNÝ ČAS
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1. DÍL 
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Langerové
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KONTAKTY NA VEDENÍ OBVODU KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH
Starosta
Bc. Martin Bednář 599 430 331

Místostarostka
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  599 430 469

Odbor správních činností Mgr. Radek Drong 599 430 293

Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková 599 430 420

Odbor právní Mgr. Petr Mentlík 599 430 268

Odbor fi nancí a rozpočtu  Ing. Kateřina Blahová 599 430 260

Odbor dopravy a komunálních služeb Mgr. Daniel Jeřábek 599 430 211

Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar 599 430 207

Odbor bytového a ostatního hospodářství Ing. Blanka Jaloviecová 599 430 256

Odbor investiční Ing. Stanislav Šplíchal 599 430 278

Odbor sociální péče PhDr. Linda Nováková Palatá 599 430 450

Odbor školství a kultury Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth, DiS. 599 430 132

Odbor podpory volených orgánů Bc. Renata Štroblíková 599 430 289

Oddělení veřejných zakázek Bc. Kateřina Gemrotová 599 430 395

Odbor vztahů s veřejností Mgr. Gabriela Gödelová 599 430 490

Odbor strategického rozvoje Ing. Daniel Adamčík 599 430 341

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

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

Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 110, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Perio-
dický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, místostarostka 
• Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 173 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně, mimo červenec,
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 2. 9. 2019 • Číslo: 8 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • 
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 9. 2019 • Foto na titulní straně: Jiří Zerzoň

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH

Při podání žádosti o pronájem parkovacího stání doložte kopii velkého technického prů-
kazu vozidla.
Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního automobilu je stanoveno ve výši 690 Kč 
včetně DPH a pro parkování 1 motocyklu je stanoveno ve výši 400 Kč včetně DPH.

Vyřizuje: Pavla Šimáčková, tel.: 599 430 257, e-mail: pavla.simackova@ovajih.cz

Aktuální nabídka obecních nemovitostí na webu nemovitosti.ovajih.cz

Parkovací objekt Městská část 
Ostrava Podlaží Volná stání pro osobní motorová 

vozidla

01 Fr. Formana Dubina PP
2, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 32, 
34, 35, 37, 42, 44, 46, 48, 49, 53, 56, 57, 
58, 59, 62, 63

SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ NA ZÁŘÍ 2019

Pondělí 2. 9.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1

Úterý 3. 9.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 10
Hulvácká 22

Středa 4. 9.
Horymírova 30, 114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 7, 35

Čtvrtek 5. 9.
Karpatská 20, 28
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4

Garáže Rudná za ČD 
– střed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9

Pondělí 16. 9.
Bolotova 1
Pavlovova 25, 47, 69
Prošinova 1
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 4, 23, 38, 50

Úterý 17. 9.
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krasnoarmejců 22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 28, 74

Středa 18. 9.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147, 
157, 180
Srbská 1, 21

Čtvrtek 19. 9.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 
52, 62
Výškovická 174
Proskovická 39, 49, 71
Drůbeží 1

Slezský rynek
12. 9. 2019 od 8:00 do 16:00 hod.
Ostrava-Jih tržnice na náměstí SNP
Zabijačkové speciality | Čerstvé potraviny | Lahodné nápoje
Sladké a slané pochutiny | Občerstvení | Řemeslné výrobky  
Slosovatelná tombola 

Akce je realizována za podpory 

městského obvodu Ostrava-JihCelou akci provází moderátor

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRONÁJMU 
OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ 

V MĚSTSKÉM OBVODU OSTRAVA-JIH 
NA NEMOVITOSTI.OVAJIH.CZ
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Nakup a vyzvedni si

VÝHRU
Vyhrá

vá

celoročn  kurzy pro děti a mládež, tanečn  pro dospělé

�������	
���
mistři ČR, Evropy i světa

Taneční škola

KDE:

Termín:

Skupiny:

Ostrava-Hrabůvka, Hasičská 49
(ve vestibulu bývalého kina V tek)

mini 4–7 let, děti 8–11 let,
junioři 12–16 let, mládež od 16 let

NÁBOR
NOVÝCH ČLENŮ

10. a 11. září (od 16 - 18 hod.)

mobil: 737 248 053 www.akcent-ostrava.cz

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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

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

Tel.: 603 757 592

Gynekologická ordinace Ostrava – Vítkovice MUDr. Ladislav Cienciala,  
přijímá nové pacientky.

zkušený lékař, individuální přístup • dostatek času na vyšetření 
• žádné poplatky za vyšetřovací zrcadla

 u nás nebudete jednou z mnoha
kontakt: mob.: 725 557 275, • e-mail: sestra.ostrava@gynpraxe.eu

www.gynpraxe.eu
adresa: Ostrava - Vítkovice, Ruská 99/44 (poblíž Vítkovické nemocnice)
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PŘEDSTAVTE SI 
DOMOV, S KOUSKEM 
VLASTNÍ PŘÍRODY.

vzahradkach.residomo.cz 840 114 115

JIŽ
K NASTĚHOVÁNÍ

6.12.

HUDBA Z FILMŮ, NOMINOVANÝCH NA OSCARA
s účastí zpěváků a s doprovodem video projekce

TO JE NĚCO VÍC NEŽ POUHÝ KONCERT,
TO JE SKUTEČNÁ SHOW!

OBNOVENÝ PROGRAM

vstupenky:
více informací a vstupenky:

www.artpartner.cz

OSTRAVA
Dům kultury města Ostravy
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18. 12. 2019
Ostrava - Multifunkční aula Gong Vítkovice | v 19:00

Lucie Bílá vystoupí s kapelou Petra Maláska za 
doprovodu Bílého pěveckého sboru, s hostem Janem 
Toužimským a Zbigniewem Czendlikem, spolu 
s filharmonií Bohuslava Martinů. 

Po loňském úspěšném koncertu, který během pár 
dnů vyprodal sportovní halu v Opavě, představí slavice 
Lucie Bílá svůj Vánoční koncert pod názvem Bílé Vánoce 
Lucie Bílé II. v menším sále a to v multifunkční aule Gong 
v Ostravě, ve středu 18. prosince od 19:00 hodin večer. 

Tento Vánoční koncert bude obohacen orchestrem  
ze Zlína a to tentokrát za doprovodu Filharmonie 
Bohuslava Martinů. 

Koncert diriguje Miriam Němcová. Můžeme se těšit na 
zhruba padesát učínkujících na pódiu. Všichni učínkující, 
ať už je to Lucie Bílá, kapela Petra Maláska v čele 
s Petrem Maláskem nebo filharmonie, nám pár dní před 
Štědrým dnem v Ostravě zpříjemní krásný sváteční večer 
tímto mimořádným koncertem, ze kterého dýchá láska, 
klid a kouzelná atmosféra blížícího ze Štědrého dne. 

THE BACKWARDS 
Beatles – Solo Years
12. 12. 2019
Ostrava - Dům kultury města Ostravy | v 19:00

Kapela THE BACKWARDS se ve svém vystoupení 
představí s novým projektem LOVE SONGS v Domě 
kultury města Ostravy dne 12.12.

Více informací naleznete na www.topkoncerty.cz

Bílé Vánoce Lucie Bílé II.
s filharmonií 

Akce proběhne na Slezskoostravském hradě a v jeho okolí 
v sobotu 14. září 2019 od 11:30 do 18:00 hodin, vlastní 
závody začínají ve 13:15. Návštěvníci uvidí souboj nejlepších 
dřevorubců soutěže STIHL TIMBERSPORTS o Pohár Lesů 
České republiky CZECH CUP OSTRAVA 2019, na který 
přijede i vicemistr světa Martin Komárek.
Festival dřeva nezve jen fanoušky sportu, ale celé rodiny, 
které si užijí starodávný jarmark, předváděná historická 
řemesla a zvěřinové hody. Akci letos ozdobí vystoupení 
Roberta Křesťana se skupinou Druhá tráva. 
Každý, kdo přijde, si bude moci vyzkoušet práci se dřevem. 
Děti si mohou vyrobit drobné dřevěné předměty, kterými 
si mohou osvojit základy práce s nářadím a rozvíjet svou 
manuální zručnost. Lesy České republiky chystají expozice 
„Vracíme vodu lesu“ a „Cestu do lesa“. To vše doplní praktické 
ukázky zahradní a lesní techniky světových značek.
V areálu Slezskoostravského hradu a jeho okolí se skvěle pobaví 
nejen dospělí, ale i děti. Připraveny budou zábavné atrakce, 
soutěže, dřevěná a lesní akademie, lesní ateliér, který nabídne 
lesní pedagogiku, která děti propojí s lesem a s prací lesníků.
Vstup na Festival dřeva v Ostravě bude opět ZDARMA.

V Ostravě se letos v září uskuteční již 
15. Festival dřeva s největší dřevorubeckou 
show v Moravskoslezském kraji.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL

opět podpoří projekty v regionu

O přidělení finanční podpory rozhodne správní rada 
nadačního fondu do poloviny listopadu 2019.

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL – pomáháme lidem okolo nás

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje příjem žádostí o udělení finanční podpory 

organizacím či jednotlivcům z Moravskoslezského regionu, kteří zašlou zajímavý projekt 

se zaměřením na aktivity dětí nebo seniorů v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu nebo 

sociálních služeb.

Nadační fond od roku 2006 přispěl částkou vyšší než 72 mil. Kč na kvalitnější péči o děti 

s mentálním nebo fyzickým hendikepem, vzdělávání obecně a volnočasové vyžití mládeže 

a také pomohl i seniorům k důstojnému a plnohodnotnému životu.

Pro získání finanční podpory konkrétního projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji 

pro rok 2020 posílejte žádosti v termínu od 2. září do 11. října 2019. Podrobnější informace 

najdete na webu nadace.vitkovicesteel.com.

PRÁCCE PROOVÁDDÍME:VV

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

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

KKKKKKKKKKKKKososossososoososo mmimimimimmmimmmKKKKKKKK cccccccckákákákákááákáák  1717177232333333333/2/2/2/2/2///
OsOssstrtrtrtrtraaaaaavvvvvvvvaaaaa PPPPPPorororoorububububububuubaaaaaa

teteeeeeel.l.l.l./f/ff/f/faxaxaxxaaxaaxxxx::: 5555555969696969999 956566 222222222222222222202222020202020200
momommmmmmmmmom bibibibibibibibibiiibillllllllll::::::::: 6666666666666070707070000000 222215151 9990404

wwwwwwwww .vv.vvvvvododododaarararr.cc.c. zzz
ee-e-e mamamamaaiilililiilllil::::: vvvvvvvodododododododdodddddaaaaaaaarararaarara @a@a@aa@a@aa@ tltltltltlltlaaasa .c.czz
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www.ostrava.avion.cz

Objevte talent vašich dětí

7. – 8. 9. 2019

• od 10:00 a doprovodný program 
   na pódiu od 15:00

    • desítky organizací 
        volnočasových aktivit

DŘEVĚNÁ A LESNÍ AKADEMIE PRO DĚTI  /     
ZVĚŘINOVÉ HODY  /    
STARODÁVNÝ JARMARK . . .

11:30

CIMBÁLOVÁ MUZIKA
KUBALOVCI

14:00

VÁCLAV FAJFR
& ACUSTRIO

16:30

ROBERT KŘESŤAN
& DRUHÁ TRÁVA

16:30

CEREMONIÁL,
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

NEJVĚTŠÍ PROFESIONÁLNÍ

DŘEVORUBECKÁ A LESNICKÁ AKCE

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

13:15

CZECH CUP OSTRAVA 2019
SOUTĚŽ DŘEVORUBCŮ SVĚTOZNÁMÉ SÉRIE STIHL® 

TIMBERSPORTS®. NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ DŘEVORUBCI ČR
A VICEMISTR SVĚTA MARTIN KOMÁREK.

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD OSTRAVA 
VSTUP ZDARMA  /    MODERUJE KAMIL BÍLSKÝ
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www.festivaldreva.cz
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