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AKTUÁLNĚ

TECHNICKÉ SLUŽBY DOSTALY NOVÉ VYBAVENÍ
U příležitosti 4. výročí vzniku této příspěvkové organizace našeho obvodu bylo v prostorách TSOJ v ul. Kpt. Vajdy v Hrabůvce předvedena technika zakoupená z vlastních ﬁnančních zdrojů a s ﬁnanční spoluúčastí Magistrátu města Ostravy.
Víceúčelový zametací stroj
značky BUCHER CityCat 2020
měl pořizovací cenu 3 980 000 Kč
bez DPH, na který TSOJ obdržely
dotaci 2 400 000 Kč z Fondu
životního prostředí města Ostravy. Univerzální výkonný a vysoce soﬁstikovaný zametací stroj
s objemem 2 m3 využijí v obvodě
pro čištění místních komunikací
III. a IV. třídy, chodníků, parkovišť
a odstavných ploch, kterých je
cca 200 km. Součástí zametacího
stroje je zimní nástavba pro zajišťování zimní údržby komunikací.
Mobilní univerzální vysokotlaký čistič značky Kärcher
HDS s 13/35 s mycím tlakem
200 barů a s nádrží na vodu
500 litrů bude určen k provádění
údržby a očisty zejména 14 podchodů na území Jihu. Pořizovací
cena byla 599 000 Kč bez DPH.
Ručně vedené zametací
stroje značky Kärcher pořídil náš
obvod dva, a to pro univerzální
využití při čištění parkovišť, au-

Ukázky nové techniky
údržby komunikací v Hrabůvce
a na Dubině, které začnou TSOJ
provádět od listopadu 2019.
„Vozidlový a komunální park
činí cca více než 50 kusů různorodé techniky. Ale i přesto je potřebné nadále dovybavovat TSOJ
další technikou, tak abychom
efektivně, bezproblémově a dynamicky zajišťovali rozvoj a chod
této organizace ve stosedmitisícovém nejlidnatějším městském

tobusových zastávek a podobně.
Pořizovací cena jednoho stroje
byla 124 100 Kč bez DPH, druhého pak 139 000 Kč bez DPH.
Mobilní nádrž na vodu o objemu 1400 litrů poslouží pro logistiku při čisticích pracích pomocí univerzální techniky. Stála
100 tisíc Kč bez DPH.
Kolový traktor značky KIOTI
s radlicí v délce 2,3 metru bude
zapůjčen pro zajišťování zimní

ŽÁDOSTI O DOTACE A GRANTY JEN DO 15. ŘÍJNA
Podávání žádostí do výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků v oblastech školství, vzdělávání a kultury, volného času dětí a mládeže a prevence kriminality, sportu a sociální péče
na rok 2020 končí už v úterý 15. října.
Právnické osoby působící na Jihu ve vymezených oblastech a právnické i fyzické osoby poskytující v našem obvodě sociální služby pro občany
mohou žádat od 1. října o dotace a granty v rozmezí od 10 tisíc do 300 tisíc korun.
Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih na rok 2020, formulář

žádosti i její povinné přílohy jsou na internetových
stránkách www.ovajih.cz. A to v sekci Účelové
dotace a granty.
K dispozici jsou tyto podklady také pro osobní
vyzvednutí:
– pro oblast školství a vzdělávání a kultury; sportu
v kanceláři č. 110, budova B, 1. patro ÚMOb Ostrava-Jih
– pro oblast volného času dětí a mládeže a prevence kriminality; v kanceláři č. 109, budova B,
1. patro ÚMOb Ostrava-Jih
– pro oblast sociální péče v kanceláři č. 126, budova C, přízemí ÚMOb Ostrava-Jih.

obvodu města v intencích 21. století,“ řekl ředitel Technických služeb Ostrava-Jih Miroslav Janečka.
Ten poděkoval vedení obvodu
– starostovi Martinu Bednářovi,
místostarostkám Haně Tichánkové a Dagmar Hrabovské i místostarostovi Zdeňku Hűbnerovi
– za rozvoj a podporu činnosti
TSOJ během uplynulého čtyřletého období a také zaměstnancům za jejich nelehkou, náročnou práci při poskytování služeb
na Jihu. „Tu odváděli zejména na
úseku veřejné zeleně, při údržbě chodníků, fontán a dalšího
mobiliáře, kdy TSOJ začaly tuto
činnost provádět prakticky od
píky manuálně až po současnou
podobu s využitím soﬁstikované
techniky,“ doplnil Janečka.

SLAVNOSTI JIHU
HLEDAJÍ ÚČINKUJÍCÍ
Obvod vyzývá obyvatele, kteří
mají vlastní hudební skupinu, divadelní soubor, taneční skupinu
či jiné kulturní těleso, aby veřejně před spoluobčany předvedli,
co umí. A to na příštích Slavnostech Jihu, které se uskuteční
13. a 14. června 2020 na hřišti vedle
vodního areálu v Zábřehu. Zájemci o účinkování se mohou hlásit
na e-mailu: jizni.listy@ovajih.cz,
a to do 30. listopadu 2019.

JIH SE STAL SOUČÁSTÍ OSTRAVSKÉ EKOFLOTILY, DOSTAL VW E-GOLF
Město postupně rozšiřuje
počet vozidel na ekologický
pohon a starostové obvodů, zástupci magistrátu a městské policie z rukou jeho primátora Tomáše Macury převzali klíče od
dalších dopravních prostředků
šetrných k životnímu prostředí.
Jeden přebral starosta našeho
obvodu Martin Bednář: „Potřebovali jsme vůz pro sociální odbor

zového parku úřadu i nadále.“
Jih dostal automobil Volkswagen
e-Golf na elektrický pohon.
Město rozšířilo ﬂotilu svých
ekologických vozů o 11 nízkoemisních aut. Celkem jich má k dispozici již 59, z toho 43 na plyn CNG
a 16 na elektřinu. „Stav ovzduší
v Ostravě je jednou z našich priorit a podnikáme řadu kroků, aby
se jeho stav zlepšil. Hlavním dů-

Primátor města (vlevo) se
starostou našeho obvodu
a s radostí využili ekologickou
variantu. Touto cestou půjdeme
v případě potřeby výměny vo-
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vodem pro výměnu automobilů
se spalovacími motory za nízkoemisní je prokázané snížení emisí v silničním provozu. Městská
policie má na alternativní paliva
všechny osobní vozy, autobusy
dopravního podniku nebudou
nejpozději příští rok jezdit na naftu a postupně obměníme také
vozový park magistrátu i obvodů,“ uvedl primátor Macura.

AKTUÁLNĚ

SLOVO STAROSTY

30 PŘEDSAMETOVÝCH
A 30 POSAMETOVÝCH LET
V kině Luna se v sobotu 16. listopadu od 16 hodin koná přednáška kronikáře Jihu mapující život na Jihu v našem obvodě šedesáti letech. Vstup je zdarma, stačí si jen od
1. října vyzvednout v pokladně svou vstupenku!
V neděli 17. listopadu 2019 si
náš národ připomene památný
den, kdy došlo k takzvané sametové revoluci a k pádu komunistického režimu. A proč ,,sametové“?
Ačkoliv nebylo pro převzetí moci
použito násilí, výsledkem byla hlu-

PROGRAM
• 16.00–17.20 autentické týdeníky z přelomu let
1989/1990 (ﬁlmová projekce)
• 17.20–17.45 přestávka
• 17.45–18.30 Jak jsme žili
na Jihu v období socialismu? (fotograﬁcká projekce s výkladem zaměřená na život na dnešním
Jihu v letech 1959–1989)
• 18.30–18.45 přestávka
• 18.45–19.30 Jih ve třiceti
letech po sametové revoluci (fotograﬁcká projekce zaměřená na zásadní
mezníky ve vývoji obvodu v letech 1989–2019)

historických snímcích uvidí proměnu Jihu v letech 1959 až 1989,
připomenou si původní podobu
existujících, ale i zaniklých míst
a seznámí se se zásadními mezníky ve vývoji našeho obvodu
v uplynulých třiceti letech. To
vše na velkoformátovém ﬁlmovém plátně,“ zve kronikář obvodu a autor pořadu Petr Lexa
Přendík, jenž návštěvníky tímto
večerem provede.
Na jaká témata se mohou dále
těšit? „Z období minulého režimu
se podíváme na budování a vývoj sídlištní zástavby, nákupních
středisek, organizace dopravy,
péče o člověka či na to, jak jsme
trávili volný čas. Ve druhé části
pak na polistopadové změny ve
společnosti, výstavbu, infrastrukturu a služby či zásadní opravy
objektů,“ prozrazuje Přendík.
K tématu 17. listopadu probíhá v celém naše městě letos
řada akcí, jejich přehled je na
speciálním webu ostrava30.cz.

boká celospolečenská změna! Vyjma událostí ze 17. listopadu 1989,
kdy byli demonstranti napadeni
Veřejnou bezpečností, neprovázelo revoluce násilí a nebyl během
ní zmařen jediný život.
U příležitosti výročí sametové revoluce se v kině Luna uskuteční speciální komponovaný
pořad, který započne osmdesátiminutová projekce šesti autentických ﬁlmových týdeníků
z přelomu let 1989 a 1990. Diváci dostanou jedinečnou možnost sledovat autentické záběry
z podzimu 1989 (ukončení vlády
KSČ, demonstrace, volba nového prezidenta Václava Havla).
Dále pořad zmapuje život
v jižní části Ostravy před rokem
1989 i třicet let po něm. „Zájemci na dosud nepublikovaných

VYBĚHNEME OD KOSTELA A POMŮŽEME STANDOVI
Stanislav Hovadík byl až do
30. září 2013 zdravým člověkem, idolem manžela i otce rodiny. Živil se jako malíř-natěrač
a v práci spadl z desetimetrové
výšky na betonovou plochu. Po
těžkém úraze je odkázán na
péči manželky a pomoc lékařů.
Na podporu Standy i jeho
rodiny v Zábřehu u kostela
sv. Ducha bude v sobotu 19. října startovat čtvrtý ročník beneﬁčního závodu ze seriálu „Běh
pro“. Projekt pomáhá tělesně
postiženým, nemocným a jinak
zdravotně
znevýhodněným
spoluobčanům Ostravy a uskuteční se pod záštitou starosty
našeho obvodu Martina Bednáře. Garantem je Římskokatolická
farnost Ostrava-Zábřeh.
Běh pro Standu se bude konat od 13. do 19. hodiny, start
i konec závodu je u kostela ve

handicapované ke zlepšení životní situace. Tváří letošního
ročníku beneﬁčního běhu se
stal bývalý fotbalista Baníku Ostrava Marek Jankulovski.
Běh pro… v loňském roce

HARMONOGRAM AKCE
• 13.00 Zahájení
• 15.00 Ukončení registrace
• 15.30 Start bezbariérového a dětského závodu
• 16.00 Start hlavního závodu na 5 a 10 km
• 18.00 Vyhodnocení
• 19.00 Ukončení akce ohňostrojem
(v rámci doprovodných
aktivit proběhne krátké hudební vystoupení
a kreativní workshop neziskové organizace Mens
Sana zaměřený na tvoření
výrobku z recyklovaných
materiálů)

Výškovické ulici. „Letos jsou
kategorie pro muže i ženy na
10 km, muže, ženy i děti do 15 let
na 5 km, běhy pro děti od 6 do
9 let na 400 metrů, pro děti od
10 do 12 let na 800 metrů a bezbariérový závod pro handicapované i nejmenší na 400 metrů,“
oznámili pořadatelé, kteří chtějí
na trať přivést výkonnostní běžce, úplné amatéry i zdravotně
postižené.
Výtěžek včetně celého startovného bude věnován Standovi a jeho rodině na pořízení
upraveného automobilu pro
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Už to bude rok
od
posledních
komunálních
voleb, sluší se
proto
alespoň
stručně hodnotit.
Nová koalice i rada, složená ze
zástupců hnutí ANO 2011, ODS
a hnutí OSTRAVAK, pracuje pravidelně a velmi dobře. Kolegové, kteří byli dříve v opozici, zjišťují, že život a politika není tak
snadná, jak se jeví z vnější strany, a že kritizování potřebné záležitosti nevyřeší. Zaujalo mne,
jak život zastupitelstva obce
deﬁnoval uznávaný ekonom Luděk Tesař, který svým osobitým,
pro některé možná až syrovým
způsobem popsal i naši realitu
a zkušenost: „Byrokracie sice
dokáže starosty doslova téměř
udolat, jenže někteří jednotlivci v některých zastupitelstvech
a jejich neuvěřitelné stupidní aktivity bývají pro starosty
ještě větší ranou. Vedení obce
musí být zoceleno, ekonom by
měl být racionální, odolný a nastavovat ekonomické zrcadlo
veškerému dění v obci. Zastupitelé již mohou být moudří,
podivínští, tiší, hlasití či úplně
pitomí, ale systém funguje, když
v zastupitelstvu mají většinu
slušní a přemýšliví lidé a nejvyšší orgán obce má zdravé jádro.
Kdo vládne, měl by vládnout
tak, aby se věci hýbaly – tečka!
Demokracie a zákony (jako pověstný zákon 106) mohou vytvářet až příliš prostoru a moci
naprostým diletantům, kteří
boří, šíří agresivní náladu a zlobí, protože se doma možná nudí
či trpí různými frustracemi nebo
je to skutečně baví. Kde končí
logika a ekonomika, nastupují
psychopati. Tak to zkrátka bylo
a bude.“ Jsem rád, že v Zastupitelstvu městského obvodu
Ostrava-Jih je většina schopných a přemýšlivých a také rada
obvodu má zdravé jádro. Díky
tomu můžeme pracovat na tom,
aby byl náš obvod místem, kde
se slušným lidem dobře a bezpečně žije.
Pohodový říjen vám přeje
Martin Bednář

www.ovajih.cz
www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

PŘÍHODY MALÉ SURIKATY DOPLNILA STEZKA
Již druhým rokem věnoval náš obvod prvňáčkům místních základních škol knížku Příhody malé surikaty, jejíž děj se
odehrává přímo na Jihu, převážně v Bělském lese. Tam jsou také od poloviny září pro radost malých i velkých umístěny tři fotopanely s motivy a postavičkami z knížky, tvořící tzv. Surikatí stezku. Návštěvníci se na ní mohou potkat
se Suri kamarády Lesňáčky i surikatí rodinkou a být součástí příběhu.
Jako první si ji měli projít právě letošní prvňáčci. V úterý 17. a ve čtvrtek 19. září
pro ně byl na stezce a v areálu Lesní školy v Zábřehu připraven pestrý doprovodný
program. Z důvodu nepříznivého počasí ale
akce pro školáčky proběhla v kině Luna, děti
dostaly balíček s občerstvením, placku s postavičkou knižní hrdinky Suri, jednotlivé třídy se ve speciálním fotokoutku se Suri fotily
i s autorkami a ilustrátorkou knížky. Zatímco
se pak prvňáčci dívali na pohádky, autorky
Jarmila Dolanská a Petra Becherová a ilustrátorka Barbara Issa Wagnerová jim knihy
podepsaly. Dětí přišlo bezmála 400.
Dopoledne v kině byli přítomni a na pódiu mluvili k dětem i radní, v úterý místosta-

rostka Dagmar Hrabovská, ve čtvrtek místostarosta Jan Dohnal.
Autogramiáda pro veřejnost se uskutečnila v úterý odpoledne v areálu lesní ško-

ly. Setkat se s autorkami využilo více než
100 zájemců, z nichž si mnozí knihu na místě zakoupili. Do pamětní knihy obvodu se
ilustrátorka nejen spolu s autorkami podepsala, ale přimalovala do ní i postavičku surikaty. Přítomné děti na místě kromě povídání potěšilo drobné občerstvení i připínací
placka s postavičkou Suri. Na autogramiádu přišel na Surikatí stezku, která se nachází
v prostoru rekreační zóny v blízkosti lesní
školy, pozvat veřejnost místostarosta Zdeněk Hűbner.
Knížky Příhody malé surikaty jsou k zapůjčení v pobočkách Knihovny města Ostravy v našem obvodě a k prodeji pak v DK
K-Trio v Hrabůvce.

S ILUSTRÁTORKOU O OBRÁZCÍCH, KTERÉ SI PROSTĚ ZAMILUJETE
Známá česká výtvarnice Barbara Issa
Wagnerová během své umělecké kariéry
dokázala kouzelnými obrazy i ilustracemi
oslovit, nadchnout, rozněžnit… Jejím barevným příběhům rozumí naprosto každý a obdivují je lidé v Evropě i USA.
V září přicestovala z Písku do Ostravy, na
Jih. Čekal na ni křest a autogramiáda půvabné knížky s názvem Příhody malé surikaty,
kterou ilustrovala. A setkání to bylo velkolepé! Zejména se všemi dětskými účastníky
akce. Během podepisování vznikl krátký
rozhovor. Už po první otázce vyprskla smíchy a v rozverné náladě zůstala i tehdy, když
jsme se ptali na zcela vážné věci.
» Viděla jste někdy živou surikatu?
Samozřejmě, v zoologické zahradě přece. Strašně se mi ty všetečné a chytré „potvůrky“ líbí. Pozorovat je, to je ohromná zábava a velká legrace.
» Co rozhodlo, že jste kývla na ilustrování
této knihy?
Už dříve jsem ilustrovala dětské knížky.
Asi tím největším spouštěčem bylo a stále je, že mám dvě malé děti. Prostě jsem si
říkala, že jim zůstane z dětství něco na památku. (smích) Po mamince.
» Pokud pracujete s textovou předlohou
autora, můžete do ilustrace dát stejně silnou emoci, kreativitu, jako když malujete
sama za sebe?
No, je to něco jiného než malba obrazu,
kdy si vlastně děláte, co a jak chcete. Kdežto
příběh knížky je daný. Potřebujete se sejít
s autorem v jeho představě. Ale většinou
je to o kompromisech, o domluvě. S paní

Barbara Issa Wagnerová
Jarmilou Dolanskou a Petrou Becherovou
se nám to podařilo a nepamatuji si, že by
během práce došlo k nějakým neshodám.
Důležité bylo domluvit se i na nejmenších
detailech, aby jednotlivé kroky na sebe navazovaly. Výsledek máte před sebou.
» Nezlobte se, ale právě kvůli těm mantinelům, které určuje text, mohou někteří
vnímat ilustrování spíše jako „řemeslo“.
Byť dokonalé.
To je možné. Kde je vlastně hranice mezi
uměním a řemeslem? V souvislosti s tím se
někdy sama sebe ptám: Nepohybuji se také
na pomezí řemesla a umění?
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» Co bylo nejtěžší?
Přiznám se, že Příhody malé surikaty
byla moje první knížka o zvířátkách. Surikatu jsem si ale zamilovala okamžitě. Kdo mě
trochu potrápil, byl vlčák. Nakonec jsem si
postavičky vymazlila.
» Je uspokojivější být na křtu knížky pro
děti, nebo na autorské výstavě s osobnostmi výtvarného světa?
Obojí má něco do sebe. Ale musím říct,
že veřejné akce zrovna nemusím. Je to pro
mě trošku utrpení. Za ty roky jsem se v tom
sice naučila už chodit, ale ze začátku bych
pokaždé nejraději někam utekla. Dávám
přednost komornějším akcím a výstavám.
Ale děti, jejich zvídavé otázky i nadšení pro
věc jsou úžasné.
» Vaše tvorba je široká, co byste nikdy
nedělala?
Přijdou lidi, kteří chtějí obraz k sedačce
do obýváku. To je pošlu do Hornbachu nebo
Ikey. Pamatuji si, že jednou chtěla po mně
paní obraz na zakázku s dominantní kyticí a jezevčíkem. V prvním momentu jsem
si řekla: A to tedy jako ne, to nedám. Pak
jsem chvíli přemýšlela a pojala jsem ten záměr zcela jinak, aby to celé nevyznělo příliš
kýčovitě.
» A co byste chtěla nebo čeho chtěla dosáhnout?
To je jednoduché – pracovat dál, mít na
tvorbu víc času, protože dosud jsem se věnovala hlavně svým synům a rodině. Určitě
by mě potěšila někdy a někde vlastní výstava. Mám ráda země na jihu Evropy, tak proč
ne tam?!

AKTUÁLNĚ

VÝŠKOVICKOU ULICI ZDOBÍ LUČNÍ ZÁHON
Doba kvetení od června do
října, výška od 30 do 80 centimetrů. To je letničková směs
Aurora vybraná pro plochu ve
Výškovické ulici. Obsahuje kombinaci rostlin s různorodostí květů i mnohobarevnou pestrostí.
„Založení našeho prvního
lučního záhonu zajistila v rámci
zlepšení biodiverzity a pestrosti travnatých ploch v našem
obvodě správa veřejné zeleně
z odboru dopravy a komunálních služeb,“ informoval místostarosta Zdeněk Hűbner.
Výběr padl na letničkovou
směs od nizozemské ﬁrmy
Flower Your, který se skládá až
ze čtyřiceti druhů květin (například Eschscholzia californica,
Linum grandiﬂorum, Gypsophi-

Letničková krása na Jihu
pro zakládání dalších lučních
záhonů v průběhu příštího roku,
včetně vysazování trvalkových
a cibulových záhonů,“ doplnil
místostarosta.

la paniculata, Papaver rhoeas,
Artepitheton usitatissimum).
„V případě, že se tato varianta osvědčí, budeme vybírat
vhodné plochy v našem obvodě

ZAČNOU ÚPRAVY V ULICI MJR. NOVÁKA
Od nákupního centra Budoucnost až po bývalou školu.
V tomto úseku v Hrabůvce se
uskuteční projekt „Rekonstrukce ulice Mjr. Nováka“.
„Úpravy budou zahrnovat
vytvoření bezbariérové cesty k budově bývalé školy, kde

Ulice bude v novém.

zřízen bezbariérový výtah, který je také součástí celé bezbariérové trasy.
„Předpokládaným termínem
ukončení projektu rekonstrukce ulice Mjr. Nováka je říjen
příštího roku,“ uvedl Dohnal.
Finanční prostředky na realizaci projektu s rozpočtem
31 milionů korun poskytne ve
výši 8 mil. Státní fond dopravní infrastruktury z programu
Bezpečnost, úřad Jihu přidá
11,5 mil. a zbytek ve výši 11,5 mil.
bude hrazen z rozpočtu města
Ostravy.

mimo jiné sídlí neziskové organizace Čmeláček a Paprsek.
Součástí investice bude rovněž
rekonstrukce povrchu samotné komunikace i chodníků,“
sdělil místostarosta obvodu
Jan Dohnal.
Po rekonstrukci podél hokejky v ulici Mjr. Nováka vznikne celkem 366 parkovacích
míst, z toho 24 nových. Zbývajících 342 míst – často již nevyhovujících vyhlášce – bude
upraveno.
Již dříve byl v objektu bývalé školy za cca 2 miliony korun

Na území našeho obvodu je
umístěno celkem šestadvacet
červených kontejnerů o objemu
2,15 m3, do nichž je možno ukládat elektroodpad. Aniž by jej
lidé museli vozit na sběrný dvůr.
„Kontejnery se většinou nacházejí na frekventovaných lokalitách společně s kontejnery na
komunální a separovaný odpad.
Kde se v okolí nachází kontejner
na elektroodpad, lze zjistit na
www.cervenekontejnery.cz,“ říká
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb Daniel Jeřábek.
Do kontejnerů na elektroodpad podle ní patří: Baterie
a drobná elektrozařízení, jako
např. rádia, kalkulačky, telefony,
elektronické hračky...
KDE JE NAJDETE?
Zimmlerova 23, Rezkova 2,
Horymírova 10, Karpatská 23, Jugoslávská 20,
nám. Generála Svobody 27,
Pavlovova 25, Plzeňská 3,
Jubilejní 74, Plavecká 1,
Dr. Martínka 3, Dr. Martínka 4, Kašparova 2, Mjr. Nováka 12, Bohumíra Četyny 6, Jana Maluchy 7,
Aloise Gavlase 18, Václava
Jiříkovského 42, Lumírova 11, Výškovická 149,
Šeříkova 21, Jižní 14, Volgogradská 133, Výškovická 96, nám. SNP 4, Výškovická 51

PEJSKAŘI, POZOR, SLOŽENKY KONČÍ!

ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE
V OBLASTI MORAVSKÉ ULICE
Město zahájí ještě na podzim
rozsáhlou investiční akci zaměřenou na opravy vodovodu, kanalizace, chodníků a komunikací v lokalitě ulice Moravské v Hrabůvce.
„V úseku mezi ulicemi Závodní
a Horní se uskuteční rekonstrukce jednotné kanalizace i vodovodu, úprava chodníků i povrchu
silnice v celé její šíři. Pracovat se
bude také v křižovatce ulic Mozartovy a Letecké s cílem zlepšit
parametry směrových oblouků,“
informuje místostarosta našeho
obvodu Zdeněk Hűbner.

ČERVENÉ
KONTEJNERY

Složenky pro platbu místního poplatku ze psů byly v září
2019 zaslány občanům pejskařům do poštovních schránek
naposledy. Od příštího roku již
nebudou složenky chodit.
„Variabilní symbol a číslo účtu
zůstávají platné i pro příští období. Informace o blížící se splatnosti pak bude zasílána na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli
při přihlašování psa. Ti občané,
kteří tak neučinili a mají zájem,
aby informace o poplatcích ze
psů dostávali elektronicky, musí
e-mailovou adresu správcům poplatku nahlásit,“ informuje Kate-

V zimním období se práce
přeruší, případně budou pokračovat dle aktuálních klimatických
podmínek. „Akce je z hlediska organizace dopravy rozdělena do
více etap, přičemž stavební práce začnou u ulice Závodní a budou se postupně přesouvat k ulici Horní,“ uvádí místostarosta.
V letošní první etapě budou
práce probíhat převážně v travnatých plochách a nevyžádají si tak
žádná zásadnější dopravní omezení. Ukončení celé rekonstrukce se
předpokládá koncem roku 2020.
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řina Kusynová, vedoucí oddělení
daní a poplatků z radnice.
Dále upozorňuje, že pracovníci obvodu ve spolupráci s městskou policií se v ulicích Jihu více
zaměří na kontrolu povinnosti
mít psa přihlášeného k místnímu poplatku i povinnost označit
toto zvíře elektronickým čipem.
Statutární město Ostrava již od
roku 2013 ukládá chovatelům povinnost nechat psa trvale označit
elektronickým čipem. Navíc od
1. ledna 2020 bude novelou veterinárního zákona očkování psa proti
vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem.
www.ovajih.cz

ROZHOVOR

VĚDĚL JSEM
TEHDY, KAM TO
AŽ DOSPĚJE?
Muž, který bourá koncept nudného života, je
nesporně historik, kronikář, velocipedista a milovník starých kol, osamělých turistických stezek
na Jesenicku, české literatury, jogurtů, espressa a bílého vína Petr Lexa Přendík. Na druhou
stranu má ovšem jasno: nerad mluví o sobě, vadí
mu neprofesionálnost, promarněný čas, nesnáší
vajíčka a z duše nenávidí nedochvilnost a zavařeniny. „Nechci být v novinách, nechci být slavný.
Chci dělat pouze svou práci. Promiňte.“ Po tomto
elegantním, ale důrazném odmítnutí odpovídat
na naše otázky to vypadalo, že rozhovor v Jižních listech nebude. Nakonec vše dopadlo jinak.
Určitě by vám povídání s charismatickým mladým
mužem nemělo uniknout.

» Bavme se nejdříve o projektu, který
z vás udělal autora nejčtenější rubriky Jižních listů. Víte o tom?
Upřímně mě nenapadlo uvažovat, zda je
nejčtenější a ani pro to nemám žádný podklad. Vše začalo přirozeným vývojem. Od
roku 2014 jsem pořádal výstavy historických
snímků a přednášky o minulosti Jihu v pobočkách Knihovny města Ostravy a v roce
2015 jsem byl osloven, zda bych se chopil vedení kroniky obvodu. Postupně jsem
založil projekt Po stopách minulosti, který
dnes nabízí pravidelné přednášky, komentované prohlídky, exkurze, výstavy, články
na webu historie.ovajih.cz či nejnověji kurzy rodokmenu. Přispívám do časopisů a ve
spolupráci s dalšími autory jsem pro obvod
připravil knihu o minulosti Jihu a o Jubilejní kolonii, sám jsem inicioval založení Edice písemných památek městského obvodu
Ostrava-Jih a nyní připravuji publikaci o Zábřehu-Družstvě. Spektrum činností je tedy
velmi široké, navíc prostřednictvím historie
zapojuji náš obvod do různých festivalů
a pořadů.
» Čtenářům každý měsíc přinášíte nové
a zajímavé informace o minulosti Jihu. Co
je určující pro výběr témat?
Témata volím dle aktuální potřeby či nahodilého objevu. Nikdo mi do výběru nemluví, což je „samoinspirativní“.

» Proč vám učarovala právě historie?
Při putování po přednáškách vytáhnu pro
pobavení publika ze svého stařičkého kufru
Kroniku českou, kterou jsem psal coby osmileté dítě a doplňoval bohatými ilustracemi. Vztah k historii se u mne vyvíjel odmala
a díky mé učitelce Šárce Feketsové ze ZŠ
Srbská jsem přičichl k ostravské historii. Přihlásila mě totiž do dějepisné olympiády S bílým koněm ve znaku, kde jsme museli řešit
hádanky z dějin našeho města. A tehdy přeskočila jiskra. Vystudoval jsem dvouoborové
studium český jazyk a literatura plus historie
na Ostravské univerzitě. A začal jsem psát
kroniku našeho obvodu. Věděl jsem tehdy,
kam to až dospěje?
» Prozraďte, jak vlastně vypadá kronika
Jihu?
Řádky textů, obrázky, okraje s nadpisy,
moje myšlenky jako pohled pozorovatele
dění, záznamy událostí, posloupná chronologie, krabice s přílohami. To je obvodní kronika, unikátní dokument přítomného času,
který většinou nabývá hodnoty po smrti
autora. (smích)
» Události kronikář zapisuje krasopisně
vlastní rukou, jak tomu bývalo dříve?
Zákon připouští ruční vedení kronik, ale
takové psaní je dnes již výjimkou, která se
udržuje zejména v malých obcích, kde kronikář napíše třeba 20 stran ročně. Kroniku
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lze vést i v elektronické verzi s následným
vytištěním, což je případ našeho obvodu.
Ročně popíšu zhruba 100 stran formátu A3,
na nichž zachycuji to nejzajímavější, co se
u nás událo.
» Velmi oblíbené jsou vaše přednášky
o historii. Čím si vysvětlujete tak velký zájem lidí?
Chaotickou nezakořeněnou moderní
dobou? Ano. Starší posluchači si přijdou
zavzpomínat na své mládí, na zmizelé části našeho obvodu. Mladší posluchači chtějí
zase poznat podobu míst, kde dnes žijí,
a často zjistí, že na místě jejich domu byl
třeba rybník. Jiní zase prahnou po vzdělání
a poznání a obráží všechny mé akce. Pravda
je, že se snažím navíc vždy připravit něco
nového.
» Poznáte, když se postavíte před účastníky takového setkání, jaký ten podvečer
bude?
Mám už své věrné publikum a nestalo
se mi, že by se nějaká přednáška nepovedla. Na každou přednášku chodím připraven
na 150 procent, protože musím mít pocit,
že znám odpovědi na vše, co souvisí s danými tématy. Nadmíru odvedená příprava
mě uklidňuje a dodává mi jistotu. Není tak
úplně lehké stát například v kině Luna před
téměř 300 lidmi a držet 90 minut koncentraci – mluvit 90 minut bez přestání, myslet

ROZHOVOR

na to, že musíte posunout snímek na plátně
a hlavně držet kompaktní směr myšlenek.
Jsem navíc perfekcionista, dotahuji vše do
posledního detailu, nemám rád neprofesionálnost a jsem velmi kritický – ale především
sám k sobě a ke svým výsledkům.
» Jaké přednášky připravujete ještě do
konce roku?
Poslední kvartál roku 2019 zaměřím na
30. výročí od sametové revoluce – 30. října přednáškou v pobočce KMO na Závodní
ulici. Dále chystám 16. listopadu v kině Luna
velký program pro náš obvod. Jinak mě
čekají přednášky pro studenty střední stavební a průmyslové školy, univerzitu třetího
věku, Senior point, pro regionální klub historie a jiné. Na prosinec plánuji nějakou volnou
besedu, ale to je ještě daleko.
» Je překvapivé, kolik zajímavostí jste už
„vykutal“ z historie na první pohled obyčejného největšího ostravského sídliště.
Narazil jste na něco, co vás osobně mimořádně zaujalo?
A to jsem vykutal z archivních štol zatím
jen největší žíly! Rozluštil a přepsal jsem
úžasné dílo z roku 1616, zábřežský urbář čili
knihu poddanských povinností, kterou sepsal Jan Syrakovský z Pěrkova. Na asi 120
stranách jsou detailně popsány raně novověké vsi Zábřeh a Výškovice. Nebo mne velmi potěšil objev nejstaršího kronikářského
díla uloženého v městském archivu. Jedná
se o zábřežskou kroniku faráře Josefa Bilčíka
z let 1870–1883, která je nejstarším dochovaným dílem tohoto typu z území našeho
obvodu. Připravil jsem její přepis, okomentoval dvěma sty poznámkami, doplnil fotograﬁemi. A obvod tuto kriticky upravenou
kroniku na můj popud vydal jako I. díl edice,
v níž postupně vyjdou všechny dochované
kroniky do roku 2000. A pak jsem shromáždil přes 12 000 historických fotek z našeho
obvodu. Historie plná překvapení zachycená
v nevídaných obrazech načichlých realitou.
» Co si v souvislosti s historií jako takovou užíváte nejvíc?
Hodně mě baví psaní knih a spolupráce
na ﬁnálním graﬁckém zpracování. Spolupracuji nyní s mnoha desítkami osob a institucí a nakonec z obrovského chaosu vyjde
utříbená kniha. Také mám v oblibě všechny
komentované vycházky Zábřehem, který je
mou nejoblíbenější částí obvodu.
» Co zrovna teď děláte?
Nyní rozjíždím kurz genealogie, o nějž je
nevídaný zájem a budu jej muset mnohokrát opakovat. Lidé získají návod a rady, jak
pátrat po svých předcích. Jinak letos soustavně dnem i nocí pracuji na knize Zábřeh
– Družstevní osada: zahradní čtvrť rodinných domů uprostřed Ostravy. Velice mě te-

matika meziválečné osady rodinných domů
a vil zajímá, jen je hodně náročná na objem
zpracování dochovaných materiálů. Jedná
se o téměř 600 domů. Bude to zatím mé
největší badatelské dílo. Ale kdybyste viděli
ty poklady! Navíc se mi podařilo kontaktovat vnuka zakladatele této osady a pozdějšího starosty Ostravy Josefa Chalupníka. Co
více si přát?
» A co děláte, když právě nic neděláte?
Zásadně netrávím čas válením na gauči
nebo díváním se na televizi. Letos jsem spolu s přáteli obnovil Klub českých velocipedistů MORAVAN v Ostravě-Hrabůvce, který
zde fungoval v letech 1909–1937. Jezdíme
na historických bicyklech z 30.–80. let. Je to
krásná zábava, při které aktivně relaxujete
a poznáváte Ostravsko. Mám z toho obrovskou radost, že se našli lidé, kteří se k nám
přidali, a postupně „rosteme“. Vždyť Kdo
má kolo – má křídla.
» Jak vypadá vás ideální volný den?
Ideální den? Pomineme-li ten pracovní,
tak nejraději se proháním po regionu na jednom ze svých předválečných bicyklů. Miluji
Priessnitzovy lázně nad městem Jeseník,
věřím v sílu jejich pramenů a uklidňují mě
tamější samoty lesů. Nade všemi vrcholky je
klid – hlásá jeden nápis na prameníku – a má
pravdu. Miluji cestování vlakem – expresy
nebo malými horskými lokálkami. Jinak se
i ve volných dnech a o dovolené věnuji spíše badatelské práci a zůstávám v kontaktu
s historií Jihu a cyklistiky.
» Víte, že se o vás říká, že jste ikonou
Jihu? A nebuďte skromný, byl jste přece
několikrát nominován na osobnost Moravskoslezského kraje.
To nevím a ani se tak necítím, i když je
pravdou, že se ke mně lidé na ulicích hlásí
a běžně mě oslovují a chtějí si pohovořit, něco
mi sdělit... A myslím, že mám také dar spojovat lidi, na svědomí mám již i jeden vztah.
» Kdy jste si udělal radost jen tak pro
sebe? Občas je potřeba se odměnit.
No třeba dneska – jsem milovníkem českého, podle mě světového kubismu. Zrovna
před chvíli mi přišly další kousky do kávového setu navrženého roku 1913 Vlastislavem
Hofmanem. Největší štěstí zažívám, když
se mi do rukou dostane nějaké staré kolo či
součástka nebo vůbec cokoliv souvisejícího
s historií cyklistiky, o níž připravuji pro rok
2022 velké historické dílo. A jinak mě v podstatě potěší každý starý krám, který rád zrenovuji do původní podoby.
» Když řeknu participativní rozpočet, co
vám okamžitě naskočí?
Nápad, hodiny práce, snaha prosadit svůj
návrh, štěstí v podobě zdařilého výsledku.
Navrhuji každoročně opravy objektů, kte-
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ré se nachází ve veřejném prostoru a které
souvisí s historií obvodu, přičemž beru ohled
na dobu jejich vzniku. Nedělám to pro sebe,
ale pro lidi. Snažím se jim navracet jejich minulost. Snad se povede i v dalším ročníku.
» Jste prý úspěšným autorem hned několika realizovaných návrhů.
V září byla veřejnosti představena obnovená zvonička na zábřežském hřbitově. Víte,
že na tu původní zvonila Marie Černocká, babička slavné Saxany? Největší radost mám
z kapličky sv. Josefa v Pískových dolech, ač
jsem ateista. Jedna z nejstarších památek
obvodu se díky mému návrhu proměnila
z ruiny v navštěvované místo. Na vybavení
jejího interiéru se navíc složili dobrovolně
obyvatelé Jihu! Na samotné požehnání kapličky přišlo přes tři stovky lidí, což bylo úžasné. Obyvatelé Zábřehu zde mají cíl svých
procházek, setkávají se zde, pečují o kapličku, dělají se zde pobožnosti. Co více si přát?
» Co má podle vás smysl?
Zanechat po sobě hmatatelnou stopu,
otisk, to je pro mě důležité.
» Máte nějaký talent nebo umíte něco,
o čem ostatní nevědí?
Jak se říká ostravsky: umím leccos dodupat! (smích) Ale vážně: myslím si, že umím
dokonale zrenovovat historické kolo do
originální podoby včetně lakování, linkování a návrhu původního designu. Jinak jsem
známý posedlostí jít za vytčeným cílem,
třebas zprvu zcela nereálným. Řídím se citátem Karla Krause: „Člověk roste vysokými
cíli“; a nápisem z jednoho pražského domu:
„S pevnou vůlí k vytčenému cíli“. A taky heslem Kde je vůle, je i cesta. Ale kaj mě něchcu, tam něidu!
» Je obtížné v současné přetechnizované
a rychlé době nadchnout lidi pro historii?
Myslím si, že je to právě lehčí. Od roku
2011 jsem vedl stránky na Facebooku, kde
jsem za 8 let publikoval tisíce historických
snímků Zábřehu, Výškovic a Hrabůvky. Od
letošního září jsem jejich provoz ukončil,
narostla mi křídla a založil jsem novou facebookovou stránku Lexikon Jihu, kde lidem
servíruji novým způsobem historické snímky,
zajímavosti obvodu a různé kuriozity. Takřka
pod nos dodávám historii do uživatelských
obrazovek a displejů. Nakonec za vámi lidé
začnou přirozeně chodit i v reálném světě.
» Co vás fascinuje a nikdy nepřestane?
Čas a jeho (kolo)běh. Čas je to jediné,
co nám skutečně patří. Možná bych chtěl
žít 337 let jako má oblíbená femme fatale
Emilie Marty z Čapkovy Věci Makropulos.
Ale vždyť i ona nakonec říká: „Všechno omrzí, omrzí být dobrý a omrzí být špatný – ve
mně se život zastavil a nemůže dál!“ Tak ještě chviličku se dál budu fascinovat časem!
www.ovajih.cz

Z OBVODU

VÝSTAVA VLAKY, VLÁČKY MODELY 2019
ŽELezniční Modeláři Ostrava
ve spolupráci se ZŠ Jugoslávská
v Zábřehu zvou na 2. ročník výstavy Vlaky, vláčky, modely. Bude
v sobotu 19. října (od 9 do 18 hodin) a neděli 20. října (od 9 do
16 hodin) v prostorách tělocvičny
této školy – vchod je přes hřiště.
K vidění zde budou modelová kolejiště různých měřítek, na nichž
se budou prohánět nejen lokomotivy parní i motorové a vlaky
osobní i nákladní. Tento ročník
bude patřit hlavně „motorovým
soupravám“ čili motoráčkům, a to
například Hurvínkovi, Singrovce,
Kraksně, Orchestrionu nebo prototypovému Quatro“. Nejmenší
návštěvníci dostanou příležitost
vyhrát s vláčky dřevěnými a plastovými. Více informací o akci na:
www.facebook.com/ovzelmo/.

Letošní ročník bude motoráčkový.

BLÍŽÍ SE PODZIMNÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK O HISTORII JIHU
Ani v podzimním období nepřijdou zájemci o historii našeho obvodu zkrátka. Čekají na ně
dvě přednášky a jeden speciální
pořad věnovaný roku 1989.
Nově se budou přednášky konat každou poslední středu v měsíci vždy od 17.30 hodin v sále
zastupitelstva radnice Jihu. Místa
na přednášku je nutné pro značný zájem rezervovat, a to na tel.
č. 605 292 238 nebo na e-mailové
adrese petr.prendik@ovajih.cz.

TÉMATA PODZIMU 2019
• 30. října: Sídliště Nové Výškovice
Marián Lipták, přední odborník na panelové domy v ČR,
představí výstavbu sídliště ve Výškovicích, které se
budovalo od 60. do 80. let
minulého století, nebudou
chybět autentické snímky
z výstavby doprovázené komentáři

• 16. listopadu: Jih 1989–2019
Mimořádná projekce kronikáře obvodu v kině Luna věnovaná listopadovým událostem
roku 1989 v Ostravě a vývoji
a proměně Jihu v předchozích i následujících třech dekádách, začátek v 17.45 hod.
v kině Luna. Od 16 hodin
projekce ﬁlmových týdeníků
z přelomu let 1989/1990.

• 27. listopadu: Jak jsme žili
v socialismu aneb náš obvod
v letech 1960–1989
Kronikář obvodu představí na základě historických
snímků výstavbu sídlišť na
Jihu, přednáška se bude zabývat také budováním obchodních a zdravotních středisek, kulturních zařízení,
komunikaci apod.

FESTIVAL PATCHWORKU VYHLAŠUJE I SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ DEKU
Okouzlující prodejní výstava
plná inspirace a tvořivé atmosféry. To slibuje tradiční Festival
patchworku, který se uskuteční v pátek 11. a sobotu 12. října
v kulturním domě K-Trio.
Autorky z celé České republiky i Polska v těchto dvou dnech
vystaví patchworkové výtvory
od nejmodernějších trendů až
po klasické oblíbené provedení.
„Potěší vás milé dekorativní ozdoby, které zútulní a prozáří váš
domov, i oděvní doplňky, které
dodají kouzlo vašemu stylu. Na
místě tvůrci předvedou některé
technické postupy a poradí jak
na to. Techniku patchworkové

K-Trio bude patřit opět patchworku.
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tvorby si můžete i sami vyzkoušet při ruční výrobě drobných
dekorací. Uvidíte i nejmodernější
šicí stroje, které umí malé zázraky. V sobotu navíc budete mít jedinečnou příležitost vidět tvorbu
přední brněnské návrhářky Ivety
Nedomové, která představí svou
kolekci z přírodních materiálů,“
informují z K-Tria.
Kulturní dům v Hrabůvce
navíc pro milovníky této textilní
techniky vyhlásil letos soutěž
o nejhezčí patchworkovou deku
s dětským motivem. O nejhezčích výrobcích budou rozhodovat návštěvníci výstavy a tři
výherci získají zajímavé ceny.

AKTUÁLNĚ

ROAD CIRCUS S DALŠÍM ČESKÝM REKORDEM
Nejméně čtyři tisícovky diváků aplaudovaly v sobotu 13. září mezi sídlišti Dubina a Bělský Les rychlým motocyklům i autům a umění jejich řidičů i kaskadérů. Uskutečnil se druhý ročník Road Circusu, opět s podporou starosty
obvodu Martina Bednáře.
Motorkáři jeli sprinty v kategoriích do
600 ccm, dvouválců, do 1000 ccm a full
jakýkoliv obsah nad 1000 ccm. Představili se kaskadéři Adam a Patrik Peschelovi, s driftovacím autem značky BMW pálil
pneumatiky Filip Vimpel, s historickými

vozy dorazili členové Tatra Veteran Clubu
a padl především také nový český rekord
v tažení za elektromobilem na speciálních
ocelových botách.
„Byl to můj jubilejní desátý rekord. Rozhodčí a agentury Dobrý den mi uznal rych-

Sprint motorek v Horní ulici.

lost 162 kilometrů v hodině. Po ukončení
akcelerace ale vůz jel až sto osmdesátkou,“
uvedl kaskadér-rekordman David Bryknar.
Táhli ho autem Jaguar I-Pace EV 400. Mezi
jízdami hrály publiku dvě rockové skupiny,
Bastard a R.U.R.

David Bryknar při rekordu.

Jízda s driftovacím BMW.

Atmosféru si užily i děti.

Nejlepším popřál starosta.

Závodila i Katka – Rebelka.

Předváděli se i kaskadéři.

Skvělá návštěvnost akce.
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Z OBVODU

CYKLOSVĚTLUŠKA OPĚT
ROZZÁŘILA BĚLSKÝ LES
Čtvrtá charitativní večerní cyklojízda pořádáná DK Akord za podpory obvodu Jih
i města Ostravy se uskutečnila v pátek 6. září v Bělském Lese a Zábřehu a pomohla
dvouleté Michaelce, která se nedokáže sama postavit kvůli staženým svalům.
Program pro širokou veřejnost startoval po 17. hodině na
náměstí SNP před DK Akord.
Návštěvníci si mohli vyzkoušet neobyčejná Báječná kola,
zhlédnout vystoupení mažoretek Krokodýl nebo show Jana
Malanta na BMX kole.
Registrace probíhala na místě, každý účastník získal svítilnu
na kolo, drobné občerstvení
a automaticky byl zařazen do
slosování o ceny, kde hlavní
výhrou bylo jízdní kolo. V 19:30
odstartoval Maxi okruh (5,5 km)
a v těsném závěsu Mini okruh

Předání šeku Michaelce
s maminkou

Cyklosvětluška aneb Světýlka naděje
„Jsme rádi, že i letos byl velký zájem ze strany lidí zúčastnit
se Cyklosvětlušky a podpořit tak
dobrou věc. Počasí nám přálo,
nikdo nezmokl a vybrali jsme
společně rekordních třicet tisíc
korun, což bylo nejvíce ze všech
ročníků. Děkujeme a věříme, že
se příští rok všichni opět potkáme a společně šlápneme do pedálů pro dobrou věc,“ líčil jeden
z organizátorů Michal Kubíček.

(2,5 km), kterého se účastnili ti
nejmenší. Po příjezdu všech Cyklosvětlušek byla vyhodnocena
tři nejlépe nasvícená kola.
V závěru akce byl předán poukaz rodině Ivanišových pro malou
Michaelku. Z registrací bylo vybráno 25 490 Kč, svého honoráře za moderování se vzdal i Petr
Kubala a prezident HC Vítkovice
Ridera Petr Handl dorovnal celkovou částku na 30 000 Kč.

NERFLIGA V ZÁBŘEHU
Místní kolo NERFLigy v soubojích pistolkami na neškodné
pěnové šipky je v sobotu 26. října
ve Středisku volného času v Gurťjevově ulici 8 v Zábřehu. „V turnaji proti sobě
nastupují dva
tříčlenné týmy
se zdánlivě jednoduchým úkolem – zasáhnout
v daném čase co
nejvíce náboji do terče soupeře,“
uvádí Oldřich Volek ze SVČ.
Hráčům je povoleno střílet
i po sobě, ale tím nejdůležitějším
cílem bude soupeřův terč na protilehlé straně hřiště. „Zároveň je
důležité bránit vlastní terč a nenechat se soupeřem treﬁt. Zásah
hráče znamená totiž jeho vyřazení ze hry. Taktizování a herní strategii napomáhají překážky rozestavěné na hřišti. Fyzický kontakt
mezi protivníky je však zakázán

ZAJÍMAVOST
OD OBČANA
KLIMATICKÉ ZMĚNY:
VČELKA DRVODĚLKA
Důkazem, že dochází ke
změně klimatu i v našich podmínkách, je včela drvodělka
(Xylocopa), která již druhým rokem žije na naší zahradě ve Starém Zábřehu. Usadila se v pařezu po pokácené hrušce.
Drvodělka se řadí k největším
příslušníkům čeledi včelovitých,
dorůstá až tří centimetrů. Patří
mezi včely samotářky a hnízdí
v chodbičkách vydlabaných ve
ztrouchnivělém dřevu. Drvodělky leskle černě zbarvené, jejich
křídla mají naﬁalovělý nádech.
Je to neškodný hmyz, který se
člověku zpravidla vyhýbá. V důsledku globálního oteplování se
hranice jeho rozšíření posunuje
severním směrem. L. Řimánek

MIKASA SLAVÍ DESET LET,
DIVADLEM A KONFERENCÍ

a dodržování pravidel sledují rozhodčí,“ vysvětluje Volek.
Místní kolo NERFLigy proběhne v SVČ Gurťjevova od 9 hodin
v kategorii mladší (hráči a hráčky
ročníku narození 2007 a výše)
a od 14 hodin
v kategorii starší
(hráči a hráčky
ročníku narození 2006 a dříve). Na turnaj je nutné přihlásit
kompletní tým předem na e-mail:
oldrich.volek@svczabreh.cz.
Vítězi každé kategorie postupují
do oblastního kola, z něhož mají
možnost jít až do celorepublikového ﬁnále. Finále je pořádáno
přímo pod záštitou České pedagogické komory a zúčastní se jej
mj. i youtuber Spektrum a další
známé osobnosti. Veškerá pravidla jsou na webech www.svczabreh.cz nebo www.nerﬂiga.cz.

Průvodcovství rodin, sociální
rehabilitace, denní stacionář, aktivizační a motivační programy,
terapeutické rodičovské skupiny, vzdělávání a osvěta. To jsou
služby organizace se sídlem ve
Výškovicích pomáhající lidem
s autismem i těžkým mentálním
postižením najít cestu ke štěstí.
„Během deseti let činnosti let ušla Mikasa obrovský kus
cesty, na které se stala opravdovým odborníkem. 10. narozeniny
oslavíme beneﬁčním divadelním
představením i konferencí, obojí proběhne pod titulkem Klece
autismus nevyřeší,“ uvádí ředitel
Mikasy Michal Panáček.
Unikátní divadelní představení Sněhen (autorskou inscenaci podle námětu herce s poruchou autistického spektra
s nezvyklou zálibou v kalendá-
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ři, datech narození a svátcích)
a Teď mluvím já (sedm herců
vypoví sedm historek, každou
jinou, tak jako rozpětí poruchy
autistického spektra, se kterou
žijí) odehrají autističtí umělci
divadelního spolku Dr.amAS
v pátek 18. října v kulturním centru Cooltour Ostrava. Začátek je
v 19 hodin.
V aule i učebnách Lékařské
fakulty Ostravské univerzity
v Zábřehu se pak v pátek 8. listopadu uskuteční konference s názvem Klece autismus nevyřeší.
Na ní bude v několika blocích
řešena práce s lidmi s autismem
a mentálním postižením, kulturní
porozumění autismu, sexualita
a vztahové vzdělávání, klíčování
problémového chování na závěr
metody a techniky práce s rodinou s dítětem s autismem.

Z OBVODU

TANEČNÍ ŠKOLA A STUDIO HAPPY DAY ZVE NA KURZY
Modern dance, contemporary, jazz dance, gymnastika,
disco dance, klasický balet, show dance. To vše vyučují
ve 2. patře OC Galerie v Bělském lese.
„Naší prioritou je individuální
práce s každým jednotlivcem,
tak aby všichni, co mají rádi
taneční umění, našli v našem
studiu uplatnění a mohli se dle
svého zájmu realizovat na soutěžích či tanečních představeních,“
uvedl Jan Seitl, zakladatel Taneční školy Happy Day, která působí
od roku 2013.
V současné době studio
v ulici B. Četyny 15/931 otevírá taneční kurzy pro děti již od
věku 3 let. „Ty nejprve prochází

všeobecnou taneční a rytmickou
průpravou a poté postupují do
tanečních přípravek, kde trénují až čtyřikrát týdně,“ říká Seitl,
který jako tanečník a choreograf
působil v Lotyšsku a v Německu.
Happy Day se kromě tanečního umění snaží v dětech
probouzet lásku a cit k hudbě
a divadelnímu umění. „Naše taneční škola se navíc jako jediná
zabývá realizací velkých projektů, díky nim má za sebou několik
velice úspěšných celovečerních

AVE Bohemia v Praze
představení nejen pro rodiče,
ale také pro širokou veřejnost.
Happy Day tak mohla již představit pohádku Zvonilku, balet
Šípkovou Růženku, muzikál Happy Pomáda, Kouzelný cirkus
a v neposlední řadě se děti mohly představit v projektu Kočky
na Brodway – Mama Mia,“ zmínil
choreograf Seitl.
Děti z taneční školy Happy
Day se účastní tanečních soutěží
jak doma, tak i v zahraničí, odkud si přivážejí mnoho krásných
ocenění. Letos děti z Happy
Day získaly 1. místo na mezinárodním festivalu AVE Bohemia
v Praze, 1. místo za formaci a 2.

Celovečerní představení

místo za sólo na taneční soutěži
Grand Prix Olomouc a 1. a 2. místo za formaci na taneční soutěži
v Přerově a Ostravě. „Ocenění
jsou i důkazem toho, že děti navštěvující naši školu jsou poté
úspěšně přijímány na taneční
konzervatoře v Ostravě, Praze, Bratislavě a ve Vídni. Happy
Day přijímá nové děti celoročně,
proto nikdo ze zájemců nepřijde
zkrátka,“ upozornil Seitl.
Happy Day dále nabízí výběr
lekcí i pro muže a ženy, kteří si
chtějí pohybem zkrátit chvíle
čekání na svého potomka nebo
si jen tak zatančit, procvičit či
posílit tělo.

OBVOD FINANCOVAL OPRAVU OBJEKTU STŘEDISKA BOJOVÝCH UMĚNÍ

Sebeobrana Wa-te jitsu, karate, taichi, čchi kung, kickbox –
to vše se cvičí v dojo v Tlapákově ulici 17A v Hrabůvce v lepších
podmínkách.
Středisko bojových umění
působí v objektu ve správě obvodu, který zde o prázdninách
zajistil výměnu rozvodů zdra-

Wa-te jitsu ve Středisku bojových umění ČSWABU v Hrabůvce nabízí zajímavý koncept
výuky určený pro děti, juniory,
dospělé a seniory. „Na trénincích se vytváří unikátní podmínky tréninku pro rozvoj svalstva
v celém těle, pro zdraví a vnitřní
energii čchi,“ vysvětluje Riplová.
Závodníci a instruktoři ČSWABU vybojovali také několik desítek světových a evropských titulů.
V poslední době přivezli medaile
mj. z Německa, Švédska, Itálie,
Severního Kypru či Španělska.
„Chci upozornit na naše unikátní projekty, které jinde v Ostravě nejsou – karate s anglickou
konverzací určené pro děti od
4 do 10 let a kurz Mazaně proti šikaně se sebeobranou Wa-tejitsu
pro mládež od 10 do 14 let,“ zdů-

votechniky a opravu sociálních
zařízení za bezmála 1,8 milionu
korun. „Děkujeme starostovi
Martinu Bednářovi, místostarostce Markétě Langrové a také
všem ostatním členům rady Jihu
za podporu naší činnosti. Také
děkujeme za vynikající spolupráci Lence Holkové z ÚMOb Jih
při realizaci rekonstrukce,“ informuje Jana Riplová z Českého
svazu Watejitsu – ČSWABU.
„Počátky této organizace sahají do roku 1989 a my jsme jeden
z nejdéle působících svazů bojových umění působících v Moravskoslezském kraji. Jedno dojo,
tedy prostor pro cvičení, máme
také na Jihu,“ pokračuje Riplová.
V kurzech karate, sebeobrany
Wa-te jitsu, kickboxu, kobudo,
čchi kung a tai chi Český svaz
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razňuje Riplová. Cvičení vnitřních
bojových umění podle ní podporuje celoživotní vitalitu, zdraví
a ohebnost až do vysokého věku.
Stránky s nabídkou všech
kurzů jsou na internetu
watejitsu.eu.

Hygienické zázemí
po rekonstrukci

www.ovajih.cz

SOCIÁLNÍ OBLAST

ZLATÁ SVATBA NA JIHU, SYLVA A JOSEF KONEČNÍ
Sylva a Josef Koneční
vstoupili před půlstoletím
na společnou cestu životem naplněni společnou
láskou, úctou, sympatiemi i pochopením jednoho
k druhému. V obřadní síni
na radnici Jihu slavili letos
14. září zlatou svatbu.
Padesátileté soužití, jak přiznali, nebylo jen procházkou
růžovým sadem. Avšak všechny
problémy, co s sebou život přinášel, Josef se Sylvou nakonec
ustáli. „Je k tomu třeba hodně
lásky, tolerance, odpouštění a zejména zodpovědnosti vůči dětem i k sobě samým,“ prozradili.
Prolistujeme alespoň pár nejdůležitějších listů v knize života:
Paní Sylva se narodila v roce
1948 v Kunčicích, dětství proži-

Manželé Koneční
ným jedno srpnové odpoledne,
kde Josef s kamarádem navštívil
hradní vinárnu, seznámil se tam
se třemi děvčaty… a tak jak to
v pohádce bývá, slečna Sylva a jinoch Josef se do sebe zamilovali.
Láska hory přenáší, a ačkoliv
pan Josef narukoval na vojnu až
do Brna, ještě měsíc před ukonče-

la ve Vítkovicích a vystudovala
obchodní školu v Přívoze, obor
obuv a kožená galanterie. Pan
Josef se narodil v roce 1948
v Prostějově, od 5 let žil s rodiči
v Porubě, vyučil se ve Vítkovicích
montérem ocelových konstrukcí
a s rodiči jezdíval na chatu na Hukvaldy. Právě tam se stalo osud-

ním vojenské služby si se slečnou
Sylvou řekli své „ano!“ 23. srpna
1969 na ostravské radnici.
Pan Josef po vojně nastoupil
do Vítkovických železáren, závodu 4 – válcovny trub. Do roka
se narodil syn Roman a manželům byl přidělen podnikový byt
v Hrabůvce. Za dva roky se rodina rozrostla o dceru Šárku a o tři
roky později o syna Radima.
Vzhledem k zdravotním problémům nejmladšího syna zůstala
paní Sylva s Radimem doma až do
jeho šesti let. Poté nastoupila také
do válcovny trub jako jeřábnice.
S manželem tam vydrželi až do
důchodu. V roce 1980 koupili starou srubovou chalupu v Halenkově
a tím se stali chalupáři. Pan Josef
zveleboval a paní Sylva se začala
zajímat o pěstování bylinek. Nyní
se manželé radují ze dvou vnuček,
tří vnuků a jedné pravnučky.

BABÍ LÉTO V DOMOVINCE, PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ I SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI
Domovinka pro seniory provozovaná ostravským střediskem Diakonie ČCE v Syllabově ulici č. 20 v Zábřehu pořádala pro klienty,
jejich rodinné příslušníky a příznivce tohoto zařízení Přátelské setkání. „K příjemné atmosféře přispěl zpěv a hudba houslového dua
Dagmar a Anežky Indrákových. Každý účastník si odnesl malý dárek
v podobě mýdla a záložky do knížky,“ přiblížila vedoucí zařízení Jitka
Rýznarová. Letošní další Přátelské setkání bude podle ní již v nových
prostorách Domovinky v Syllabově ulici č. 1278/19.
Domovinka se zúčastnila také Sousedských slavností v Porubě.
„Zájemci si u nás zkoušeli rozepnout a zapnout knoﬂíky či zavázat tkaničku s lyžařskými rukavicemi na rukou, odemknout zámek a v zašpiněných brýlích najít v peněžence určitý obnos. Připravili jsme i krátký
test na odhalení demence. Cílem těchto aktivit bylo, aby si veřejnost
uvědomila, že stáří nemusí být vždy jednoduché,“ sdělila Rýznarová.

Domovinka pro veřejnost

JUBILANTI – ZÁŘÍ
„Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky,
budete se moci radovat podruhé.“
Dalajláma, tibetský duchovní vůdce
Marie Havránková .
Libuše Bencalíková
Vlasta Lokosová .
Ronald Klíma . .
Oldřich Dumbrovský
Anna Dočkalová .
Věra Viščorová . .
Miroslav Procházka
Zdeněk Lipový . .
Ester Veselá . . .
Josef Dlouhý . .
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100 let
. 93 let
. 91 let
. 90 let
. 90 let
. 90 let
. 90 let
. 85 let
. 85 let
. 85 let
. 85 let

Ludmila Sklenková.
Ludmila Supová .
Ivona Pokludová .
Anežka Dobešová .
Božena Tesaříková .
Zdeněk Vavroš . .
Marta Komendová .
Wilfried Švančar .
Alena Langrová . .
Olga Kostková . .
Ajda Rambousková
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.
.
.
.
.
.
.
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80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Mária Čabalová . .
Věra Balová . . .
Libuše Pawlasová .
Marie Burová . .
Otton Holeksa . .
Helena Markusová .
Berta Romančáková
Milan Pytliak . . .
Jiřina Weissová . .
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80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

SOCIÁLNÍ OBLAST

SENIOŘI BEZ HRANIC TENTOKRÁT O ZDRAVÍ
Dny zdraví/Dni Zdrowia – aktivitami zaměřenými na zlepšení zdraví pokračoval od 11. od 13. září projekt Jihu a polského města Wodzisław Śląski, jehož cílem je aktivizace seniorů v pohraničí a zkvalitnění jejich života.
Uskutečnily se přednášky odborníků na různá témata i exkurze a proběhly integrační aktivity
(společný ﬁlmový večer, teambuilding atd.). „První den, jehož
se účastnili také zástupci našeho
obvodu a partnerského polského
města, si senioři vyslechli rady
psychologa, dietologa i fyzioterapeuta. Ty by měly napomoci

Trénink posílení paměti
zlepšení fyzického a psychického
stavu. Trénovali také paměť, prováděli protahovací cviky,“ informovala místostarostka obvodu
Dagmar Hrabovská, která se setkání účastnila.
V zábavném tanečním večeru s polskými i českými písněmi,

jak prozradil, předvedli poprvé
adeptky na Miss Babča s adepty na Ostravského Štramáka své
vystoupení a někteří z nich také
svou volnou disciplínu.
„Druhý den byl organizován
společný turistický výlet na vyhlídkové místo nad polskou obcí
Brenná, ze kterého byl krásný
výhled do okolí. Vzhledem k příznivému počasí bylo možné spatřit i Lysou horu,“ pokračovala
Hrabovská. Turisty podle něj doprovázel sympatický průvodce
Franko, jenž se se zájemci dělil
o své znalosti místopisu a přispíval k udržení dobré nálady i při
prudkém výstupu do kopce.
Třetí den byly na programu
teambuildingové aktivity, které
všechny ještě více sblížily. Účastníci například zvali své přátele
z druhého státu na místa ve svém
kraji, která stojí za to navštívit,
a barvitě je popisovali.
Díky vzájemné spolupráci se
v letošním roce rozjely kluby seniorů rovněž u polského partnera,
kde doposud chyběly. Jejich zástupce čerpal zkušenosti mj. na
dubnovém klubu seniorů a byl se
podívat i na letošní Miss Babču.

Senioři z Jihu bez hranic

Výlet na vyhlídkové místo

SENIOR POINT: VÝMĚNNÁ KNIHOVNA I KÁVIČKOVÁNÍ
Je vaše knihovna už přeplněná, máte doma přebytečné
knihy či dvě stejné? Přineste je
a dejte knihám druhou šanci!
Výměnná knihovnička bude
přístupná v Senior Pointu Ostrava-Jih ve Velﬂíkově ulici č. 8
v Hrabůvce od 1. října každé
pondělí, úterý a čtvrtek vždy od
8 do 14 hodin.
„Můžete si zde volně měnit
knihy, přinášet své, odnášet jiné
a užívat si neustále nové tituly. Knihy si měníte vždy kus za
kus. Přečtenou knihu je možné
znovu vyměnit za jinou. Radost
čtenářů sdílet knihy, které již
nepotřebují, s dalšími knižními
nadšenci je nezměrná,“ vzkazuje tým Senior Pointu.
K dispozici jsou rovněž pohodlné sedačky a příjemné prostře-

REHABILITAČNÍ
CVIČENÍ ZDARMA
Od poloviny září pokračují ve
společenské místnosti domu s pečovatelskou službou v Odborářské
ulici v Hrabůvce rehabilitační cvičení. Probíhají každou středu v době
od 15 do 16 hodin. Vstup pro seniory je zdarma, náklady hradí obvod.

SETKÁNÍ U ČAJE

Senior Point v Hrabůvce
můžete užít s douškem dobrého
pití a také využít bohatého programu našeho nového projektu
Kávičkování. V tom bude například relaxování s mandalami,
mnoho kvízů, povídání a her,“
zve tým Senior Pointu.

dí Komorního klubu, kde se mohou čtenáři uvelebit a vychutnat
si novou knihu na maximum.
Jako bonus je každé liché
pondělí od 9 do 11 hodin v provozu kavárna, kde je v ceně
30 Kč káva nebo čaj. „Knihu si
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Prevence demence a životní styl
je název odborné přednášky Lucie
Pohlové určené rodinám pečujícím
o seniory, jejich blízkým osobám,
klientům sociálních služeb i široké
veřejnosti. Uskuteční se v programu „Setkávání u čaje – za lepším
přístupem k lidem s demencí“ ve
středu 9. října od 14.30 do 15.30 hodin v zábřežském Domově Korýtko
v Petruškově ulici č. 2936/3.
www.ovajih.cz

ŠKOLY

ZÍSKALI PRESTIŽNÍ DEKRET K VÝUCE ANGLIČTINY
Oﬁciální přípravné centrum pro pořádání Cambridge zkoušek (Cambridge
English Language Assessment Exam Preparation
Centre) je prestižní mezinárodní oprávnění, jehož
držitelem se stala ZŠ Mitušova 16 v Hrabůvce.
„Znamená to, že rozšiřujeme
výuku anglického jazyka, klademe důraz na komunikativní styl
výuky, máme moderní a zajímavé učební materiály a podporu-

Šikovní angličtináři ze ZŠ Mitušova
ZŠ Mitušova 16 jako držitel
tohoto oprávnění, které převzala
letos 11. září na britském velvy-

jeme další jazykové vzdělání našich žáků,“ vysvětluje pedagog
Radek Musiol.

VYBAVILI TŘÍDU PRO NEJMLADŠÍ

slanectví v Praze, připravuje na
mezinárodní jazykové zkoušky
Cambridge (STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET a PET).
„Tyto zkoušky jsou pro každého silnou motivací a výzvou, protože si díky nim intenzivně rozvíjí
všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvený projev,
čtení, psaní. Jsme moc rádi, že
v tomto školním roce se začalo
na zkoušky Cambridge připravovat již 70 žáků naší školy. Budeme jim v květnu držet pěsti, ať to
úspěšně zvládnou jako v letošním roce,“ dodává Musiol.

DĚTI ČEKALI VE ŠKOLCE V NOVÉM
Během prázdnin proběhla úspěšná rekonstrukce elektroinstalace
v Mateřské škole Patrice Lumumby 14 v Zábřehu, kterou realizovala
radnice Jihu. Součástí bylo také vymalování budovy.
„A když už se opravovalo ve velkém, pustili jsme se i do výměny
nevyhovující podlahové krytiny v prostorách hlavní chodby a šaten
dětí,“ oznámil Pavel Olšovský, ředitel Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, pod níž MŠ P. Lumumby patří.
Pomyslnou třešničkou na dortu byla pak konečná výzdoba všech tříd
a šaten, o kterou se postaraly paní učitelky, aby se dětem ve školce líbilo.

Třída pro nejmenší děti
Dvouleté děti vítají v MŠ Předškolní ve Výškovicích čtvrtým rokem, ale až v posledních dvou letech se pod vedením ředitelky Zuzany Hranické ze ZŠ Šeříková, pod níž školka spadá, daří pozvednout úroveň třídy pro nejmladší.
„A to k plné spokojenosti dětí, rodičů i nás pedagogů. Od loňského roku působí ve třídě chůva a pro letošní školní rok se nám
podařilo vybavit třídu značným množstvím hraček a didaktických
pomůcek tak, aby se u nás děti cítily dobře a pohodlně,“ informovala
Lucie Hotárková, zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu.

Šatna je i v námořnickém stylu

PASOVÁNÍ NOVÝCH ŠKOLÁKŮ RYTÍŘEM Z BŘEZINKY
Každý začátek školního roku
bývá největším svátkem zejména pro prvňáčky a ti ze zábřežské ZŠ Březinova byli letos
pasováni přímo pohádkovým
rytířem.
„Třídní učitelka Lena Ebelová
bedlivě dohlížela na to, aby vše
proběhlo v pořádku. Tato slavnostní událost se konala nejen za
přítomnosti vedení školy, ale byli
jsme poctěni rovněž návštěvou
ostravského primátora Tomáše
Macury. Ten popřál novopečeným prvňáčkům hodně zdaru

Pasování prvňáčků na ZŠ Březinova
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a síly při zdolávání učiva a žáčkům dal malé dárky,“ popsala
Lenka Kelarová ze ZŠ Březinova.
Pozornosti pro prvňáčky na
této škole věnovala tak jako
v ostatních ZŠ na Jihu i radnice
našeho obvodu.

ŠKOLY

PRVŇÁČKY PŘIVÍTALI BANÍKOVCI
Hráči fotbalového Baníku
Ostrava navštívili prvňáčky
ZŠ B. Dvorského v Bělském Lese. Patrizio Stronati a Daniel Holzer se
přivítali s nejmladšími žáky
a každému předali tašku
plnou dárků.
„Děti byly překvapené a nadšené! Děkujeme a přejeme celému týmu Baníku mnoho sportovních úspěchů,“ vzkázala paní
učitelka 1. B Irena Goldová.
Akce byla součástí dlouhodobé spolupráce ZŠ B. Dvorského

Hráči FC Baník v 1. B na ZŠ B. Dvorského
a FC Baník Ostrava. „Tato kooperace mne velmi těší. Snažíme se

propojovat svět profesionálního
fotbalu a vzdělávání, realizovat
akce založené na spolupráci naší
základní školy a baníkovské akademie, která u nás sídlí,“ uvedl
ředitel školy Miloš Kosík.
Na její půdě se nyní nacházejí tři třídy „baníkovské“ obchodní akademie, kde nadějní
fotbalisté studují maturitní obor
ekonomika a sport s povinně
volitelným předmětem fotbal.
Mladí sportovci pro žáky základní školy připravují například
ukázkové lekce tělesné výchovy
či hodiny čtení pro děti na prvním stupni.

D. Holzer (vlevo) a P. Stronati rozdali dárky

ZAHAJUJE KLUB
PŘEDŠKOLÁČKŮ
Na ZŠ Krestova v Hrabůvce
začne působit od úterý 22. října Klub předškoláčků. Lekce se
uskuteční vždy v úterý od 15:30
do 16:30 hodin a budoucí prvňáčky na nich čekají různě zaměřené činnosti. Aktivity, jako
například podzimní výtvarné
tvoření, hravá angličtina, malování na počítači, hrátky s fyzikou, hravý tělocvik, jóga pro
děti či hudební hrátky, pomohou
připravit děti na vstup do školy
a také se zde seznámí s příjemnými a zkušenými pedagogy.
ZŠ Krestova nabízí všeobecné
komplexní vzdělávání ve všech
předmětech s možností rozšíření výuky v určitých předmětech
(třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka – pět hodin AJ
týdně od 1. třídy, třídy s rozšířenou
výukou hudební výchovy a třídy
s rozšířenou výukou výtvarné výchovy). Má také mnoho kvalitních
kroužků (míčové hry, tenis, ﬂorbal,
angličtinu hrou, fyzikální a přírodovědný kroužek, hru na ﬂétnu,
grafomotoriku, keramiku, jógu
pro děti, turistický kroužek a něco
navíc z češtiny a matematiky).

DALŠÍ PODPORA PROJEKTU
INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

S.T.O.P. NEZAHÁLELA ANI
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Město navazuje na předešlý úspěšný pilotní projekt, na Jihu se
zapojují základní školy Březinova, V. Košaře, Kosmonautů 13, Chrjukinova, Srbská, F. Formana a Šeříková.
Se začátkem školního roku 2019/2010 odstartoval nový projekt
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III (RRPOV-III). Díky němu budou na dvaceti pěti základních školách ve městě
další tři roky pomáhat žákům i pedagogům odborníci z řad školních
psychologů, sociálních a speciálních pedagogů a školních asistentů.
Projekt je zaměřen primárně na pomoc školám se začleňováním
a prací s žáky ze sociálně slabých rodin, kteří nemívají dostatečné zázemí na přípravu do školy či postrádají motivaci k učení, což může
mít vliv na celkové klima třídy. Školy díky projektu získávají ﬁnance na
odborníky, kteří pracují nejen s těmito žáky, ale také s jejich rodinami.
„Ve chvíli, kdy na školách tito experti nepůsobí, musí problémy vyplývající ze změn spjatých s inkluzí řešit členové učitelského
sboru. A ti na ně často nejsou příliš připravení. Odborníci se na školách tedy věnují nejen péči o děti, ale pomáhají i učitelům v řešení
nových a obtížných situací,“ sdělila projektová manažerka Pavlína
Poledníková.
V rámci projektu RRPOV-III se uskuteční i další aktivity, jako jsou
workshopy pro rodiče o domácí přípravě dětí do škol či o výběru
střední školy, zahraniční exkurze pro odborníky nebo konference
úředníků ze školství za účelem sdílení poznatků z praxe.

V červenci a srpnu připravovala neziskovka S.T.O.P. podporující jednotlivce i rodiny ze
sociálně znevýhodněného prostředí 21 dětí na opravné zkoušky.
„Nezaháleli jsme a dvacet dětí je
úspěšně zvládlo,“ oznámila Ivo-

Doučování se „Stopkou“
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na Šťovíčková, vedoucí projektů
a statutární zástupkyně organizace fungující od roku 2001 a od
září roku 2018 sídlící na Jihu.
„Jednou z našich činností je
právě pomoc dětem, jež by se
rády učily a získaly vzdělání, ale
nemají na to patřičné podmínky a ve své blízkosti pomocnou
ruku, která by je v jejich úsilí podržela. V předchozím školním
roce se lektoři věnovali 148 dětem a všechny, které k nám poctivě docházely, postoupily do
dalšího ročníku,“ informovala
Šťovíčková.
„Stopka“ v současné době přijímá přihlášky dětí, které mají zájem
o doučování. Kontaktujte se zde:
Bastlova 9, Ostrava-Zábřeh, tel.:
775 993 465, e-mail: info@sdruzeni-stop.cz, web: www.sdruzeni-stop.cz.
www.ovajih.cz

Z OBVODU

DVĚ NOVÁ GRILOVACÍ MÍSTA PRO VEŘEJNOST
podstavci a okolního posezení konala i ukázka jeho obsluhy včetně
malého pohoštění pro přítomné. Grilovací místa nechal vybudovat
obvod na přání obyvatel uvedených lokalit. Další mohou vzniknout
opět na základě požadavků občanů.

Pěkný piknik se v pátek 20. září uskutečnil za paneláky v ulici
J. Maluchy na Dubině, kde vzniklo druhé veřejné grilovací místo pro
občany. To první bylo zprovozněno o týden dříve v Markově ulici
v Zábřehu. Na obou místech se po instalaci grilu na betonovém

Praktická ukázka grilování s pohoštěním

Otevření grilovacího místa na Dubině

VINOHRANÍ PRO SENIORSKÉ KLUBY
Odbor sociální péče radnice našeho obvodu uspořádal oblíbený
turnaj sportovních her VinoHraní. Jeho již dvanáctého ročníku se
v pátek 13. září účastnily kluby seniorů Čujkovova I a II, Horymírova
a Odborářská I a II. Soutěžilo se v areálu Domu s pečovatelskou službou Odborářská č. 72 v Hrabůvce, a to ve sportovním pětiboji v zábavných a nenáročných disciplínách. Po splnění všech disciplín bylo
pro družstva připraveno drobné občerstvení a vyhlášení výsledků.

Vyhrál klub Odborářská II.

MAŽORETKY SE POCHLUBILY

Mažoretky z TOM Krokodýl na radnici Jihu
Se zlatými i stříbrnými medailemi se přišly pochlubit na
radnici Jihu mažoretky z oddílu
TOM Krokodýl Ostrava, jež reprezentovaly svůj obvod, město i stát na mistrovství Evropy
v Záhřebu v Chorvatsku.
„Mám z mezinárodního
úspěchu děvčat a jejich vedení
skutečně velkou radost. Přísluší
jim poděkování za výbornou reprezentaci Jihu, potažmo Ostravy,“ uvedla místostarostka pro
oblast školství Dagmar Hrabovská. Ta mažoretky s manažer-

kou oddílu Martou Szúcsovou
přijala v radní místnosti úřadu
a rozdala jim také malé pozornosti od městského obvodu.

Místostarostka obvodu s jejich medailemi
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TÝDEN PRO MOBILNÍ HOSPICE
Papučovým dnem začne v pondělí 7. října třetí ročník kampaně DOMA, který pořádá
hospic Ondrášek z Gurťjevovy ulice č. 459/11 v Zábřehu.
„Potřetí budeme společně
šířít myšlenku umírání DOMA.
Protože si můžeme vybrat, kde
chceme strávit konec svého života. Protože existují organizace, které nás v této situaci podpoří. Protože doma jsou naši
blízcí. Každý z 21 zapojených
hospiců bude mít akce pro laickou i odbornou veřejnost,“ uvádí fundraiser Mobilního hospice
Ondrášek Jana Pastrňáková.
Potřetí také příznivci mobilní
hospicové péče v České republice nazují na nohy papuče a vyrazí
do práce, školy, na úřad či nákup.

Stacionář v Ondrášku v Zábřehu
„Prostě všude! 7. října je Papučový den, kdy si vezmeme kousek

svého doma s sebou kamkoliv
půjdeme. Přidejte se, vyfoťte
a pak sdílejte s #papucovyden
na facebooku a instagramu,“
pokračuje Pastrňáková. Kampaň
„DOMA. Týden pro mobilní hospice“ potrvá až do 13. října.
Ondrášek v loňském roce
doprovodil v posledním stádiu
nemoci 182 dospělých a 16 dětí.
Sestry provedly 2225 návštěv
pacientů, lékaři pak 626. Celkem
144krát vyjela do rodin fyzioterapeutka. Ambulance paliativní
medicíny od potíží pomohla
64 pacientům. Sociální pracovnice provedly 1242 intervencí
a 126 kontaktů. V centru vzdělávání se proškolilo 63 zdravotnických a sociálních pracovníků. „Za
první letošní pololetí jsme pečovali o 99 dospělých a 15 dětí,“
dodává Pastrňáková.

MEZI DĚTMI
Lucinka chodí do čtvrté třídy, je to velmi hodná a rozumná malá
slečna. Samozřejmě umí zlobit, třeba ve škole nebo maminku.
Hlavně ale umí a především zná věci, o kterých spolužáci nemají ponětí. Například ví, co se děje, když její sestřičce Lindě
klesá saturace, co je to odsávačka, tracheostomie, jejunostomie a podobně. Má také malou sestřičku Emičku. Ta je na světě
teprve rok a všechno kolem sebe začíná poznávat a zkoumat.
Není tedy divu, že maminka má plno práce a Lucinka jí hodně
pomáhá. Naštěstí i Lucinka si někdy může užít hodně zábavy,
například v herně, kině, na obrovských trampolínách. Také při
canisterapii, kdy se dozví o psích kamarádech a může si je podle libosti hladit nebo jim dávat různé povely. Či při tvorbě enkaustických obrázků, které si vyrobila pod vedením odborné
lektorky. Na tyto akce pořádané klubem Ouško při Mobilním
hospici Ondrášek pro sourozence vážně nemocných dětí nebo
dětí pozůstalých může chodit také s maminkou a mít ji jen pro
sebe, protože sourozence mezitím hlídá zdravotní sestřička ve
stacionáři nebo dobrovolnice.
Zuzana Priesolová,
sociální pracovnice Mobilního hospice Ondrášek

BRÁNA SE OTEVŘE
VEŘEJNOSTI
V areálu bývalé zábřežské
nemocnice v Syllabově ulici 19
sídlí nezisková organizace Centrum pro rodinu a sociální péči,
jejíž součástí je také Integrační
klub Brána. „Jeho posláním je
skrze individuální i skupinová
setkání doprovázet děti a mladé lidi se zdravotním postižením
na jejich cestě k osamostatnění,“ uvádí asistent vedoucí této
služby a koordinátor dobrovolníků Vojtěch Zajíček.
Jak to v Bráně vypadá a také
jak pracuje, se může podle něho
veřejnost dozvědět ve čtvrtek
17. října. „Organizujeme totiž Den
otevřené Brány, kde představíme naši sociální službu, která
i za pomoci dobrovolníků mimo
jiné vyhledává a zprostředkovává uživatelům zajímavé kulturní,
společenské, sportovní a vzdělávací akce,“ zve Zajíček.

ZNEUŽILI LOGO
NEZISKOVKY
Centrum služeb pro neslyšící
a nedoslýchavé varuje veřejnost
před podvodníky. „V Ostravě se
vyskytují osoby, které se vydávají za neslyšící a zneužívají logo
organizace CSNN k podvodnému jednání. Vybírají peníze do
veřejné sbírky. My ale upozorňujeme, že žádnou veřejnou
sbírku nepořádáme,“ informuje
Eva Liberdová za jeho vedení.

OSTRAVSKÉ DNY PROTI CHUDOBĚ
U příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení
chudoby se uskuteční od 14. do 17. října 14. ročník
aktivit Dnů proti chudobě v Ostravě. Pořádá je
Charita Ostrava, Armáda Spásy s ﬁnanční podporou statutárního města Ostravy.
Pro širokou veřejnost je na 14. října od 8 hodin
připraveno Ekumenické setkání v Domově Přístav

v Kunčičkách a ve stejný den od 17 hodin panelová diskuse v Centru Pant v Moravské Ostravě na
téma „Chudoba a sociální stát“ s Pavlem Fischerem a Liborem Prudkým. Ve čtvrtek 17. října od
17 hodin bude v hypermarketu Globus v Plesné
vernisáž výstavy obrazů „Jak vypadá chudoba“
od studentů Střední umělecké školy v Ostravě.

PĚSTOUNI V DOLNÍCH VÍTKOVICÍCH
Dolní oblast Vítkovice bude patřit v sobotu
12. října od 10 do 18 hodin společenské akci Den
pěstounství v MSK. Proběhne pod záštitou náměstka moravskoslezského hejtmana Jiřího Navrátila.
Od 10:20 pak budou Science Show, Parkour
Show a Taneční Show Patricka Ulmana. Ve 13 hodin proběhne křest knihy Děti srdce se čtením

pohádek autorky Zuzany Pospíšilové. Slavnostní
ceremoniál k ocenění rodičů pěstounů bude ve
14 hodin a vystoupí na něm i Tomáš Savka s Martinou Šnytovou. Od 15 hodin se uskuteční Parkour
Show a následovat budou v 16 hodin přednáška
Jana Špilara na téma Význam rodiny a v 17 hodin
beseda Mimo domov.

17

Kopie loga byla vytvořena
podvodníky zřejmě skenováním z webu. Je na něm uvedena zkratka „CSNN“, vedle text
„Centrum služeb pro neslyšící
a nedoslýchavé, o.p.s.“ a vlevo
je vyobrazen třikrát hřbet ruky
v barvách ﬁalové, modré a zelené. „Není vyloučeno, že ke
zneužití loga dochází opakovaně, CSNN proto vyzývá občany,
aby v žádném případě podvodníkům nepřispívali jakoukoli ﬁnanční částkou a rovnou se obrátili na Policii ČR,“ doporučuje
Liberdová.
www.ovajih.cz

BYTOVÉ DOMY

SÍDLIŠTĚ BĚLSKÝ LES JE UNIKÁT
Tento díl seriálu pojmeme trochu netradičně, nebude totiž až tak o konkrétním typu panelového domu, ale o sídlišti
vystavěném z konkrétního typu panelového domu.

Panelové domy OP 1.13
V posledních třech dílech jsme si představili panelové domy OP 1.11, které jsou spojeny zejména se sídlištěm Dubina. Typ OP
1.11 se stavěl prakticky na celé Moravě, vznikla ale i jeho mírně upravená varianta, která
upotřebila místní suroviny – konstrukční
soustava OP 1.13. Ta se stavěla ve výrazně
menší míře, a to zejména v Ostravě.
Typ OP 1.13 má s OP 1.11 téměř vše společné. Laik nemá šanci je od sebe rozeznat,
a po zateplení už ani znalec. Jediný rozdíl totiž spočívá ve fasádě, kdy u typu OP 1.13 byla
užita fasáda z pórobetonu, který se vyráběl
v Třebovické pórobetonce. Pórobetonová
fasáda tak nahrazovala dražší a výrobně náročnější sendvičovou fasádu s vrstvou polystyrénu, která se užívala u typu OP 1.11. Pórobetonová fasáda se na domech dala před
jejich dodatečným zateplením snadno rozeznat – byla velice hladká a spáry mezi jednotlivými panely byly velmi úzké. Fasáda byla
umělá a nesla obchodní označení Monofas.

Mnoho zajímavého
Sídliště Bělský Les, které je součástí Dubiny, je z většiny postaveno z panelových
domů OP 1.13. Toto sídliště je velice zajímavé, a to z několika důvodů. V rámci ostravských sídlišť se zde poprvé začal uplatňovat
postmoderní urbanismus – panelové domy
tvoří uzavřené vnitrobloky, ulice a náměstí.
Svým uspořádáním se tak vrátily ke struk-

tuře klasického města. Postmoderna se také
projevila v architektuře, například budova
pošty na ul. B. Četyny má postmodernistické portály. Další stavbou občanské vybavenosti, která má postmoderní prvky, je
základní škola Bohumíra Dvorského. Postmodernu můžeme spatřit i v detailech, jako
jsou betonové brány před některými vstupy
do panelových domů. V Bělském Lese je
také velice zajímavě řešeno parkování. Ve
zmíněných vnitroblocích se totiž nacházejí
krytá, částečně podzemní parkoviště. Toto
řešení je na konec 80. let velice neobvyklé.
Na střechách parkovišť se nacházejí sportovní hřiště s betonovým povrchem, která
jsou lemována vysokým plotem z pletiva
(pro ochranu oken okolních domů při míčových hrách).

První barevné sídliště
Tím nejviditelnějším a možná také nejpodstatnějším rozdílem Bělského Lesa
oproti ostatním sídlištím, a to nejen těmi ostravskými, byla barevnost domů. Panelové
domy OP 1.13 dostaly do té doby skutečně
nevídanou barevnost, která ostře kontrastovala se sousední Dubinou, kde se naopak na
barvách velice šetřilo.
Nejednalo se ale o „cirkusovou“ a chaotickou barevnost, na jakou jsme zvyklí
z dnešních dní. Barev vylo použito pouze
několik, základní bílou doplňovala červená,
zelená, tmavě žlutá a béžová. Barevně byly
natírány jednotlivé panelové dílce, přičemž
spáry mezi panely zůstaly zachovány a zároveň i vymezovaly barevnost. Probarvová-
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ním jednotlivých dílců tak byly domy obarveny, stále si ale zachovávaly svůj panelový
vzhled. Barevnost byla pro celé sídliště obdobná, i když se tedy na domech používaly různé kombinace barev a probarvených
míst (panelů) na fasádě, stále jste věděli, že
jste na témže sídlišti, jehož barevnost má
jasně daný koncept.
Při počátcích dodatečného zateplování šla
vidět snaha o dodržení původního konceptu
barevnosti. Např. došlo-li k zateplení štítu, byla
zachována barevnost i na nové fasádě (nové
barvy byly samozřejmě jasnější), spáry ovšem
nakresleny nebyly. Nicméně postupem času
se při zateplování stalo to, co jinde – nekoncepční barevnost, která z Bělského Lesa udělala bohužel naprosto tuctové a všední sídliště.
Proto máte-li jakékoliv fotograﬁe ze sídliště
Bělský Les, prosím, o jejich zapůjčení či zaslání
na e-mail marian@panelaky.info – rád bych
zdokumentoval každou z původních fasád na
sídlišti Bělský Les, jednalo se o celorepublikový unikát, který si to zaslouží.
Marian Lipták

HISTORIE

KINA V NAŠEM OBVODU PŘED ROKEM 1989 ANEB
KDE JSME SLEDOVALI STŘÍBRNÁ PLÁTNA?
Možnost kulturního vyžití byla v někdejším obvodu Ostrava 4 –
Zábřeh, který zahrnoval téměř celou plochu dnešního městského
obvodu Ostrava-Jih, velká. Na přelomu 60. a 70. let zde kromě několika Osvětových besed fungoval na náměstí SNP Dům kultury NHKG,
síť poboček Knihovny města Ostravy a také řada kin. Některé z nich
začaly promítat již v první polovině 20. století, jiné byly vybudovány na přelomu 60. a 70. let. Kina nabízela různou kvalitu komfortu
a také velikost plátna. Lípa – Edison – Avion – Hutník – Jiskra – Vítek
– Luna – do dnešního dne přetrvalo jen posledně jmenované a zároveň nejmladší kino v našem obvodě, které je dnes jediným jednosálovým biografem, který přečkal změny po roce 1989.
(Fotograﬁe archiv autora a Archiv města Ostravy)
Petr Lexa Přendík
petr.prendik@ovajih.cz
Jeden z nejstarších plakátů zábřežského kina z roku 1914, které bylo
před demolicí v polovině 70. let známo pod názvem kino Lípa.

První ﬁlmy se v kině Edison začaly promítat v roce 1929. Poslední
projekce se zde konala roku 1975. Poté objekt využíval Krátký ﬁlm
a v roce 1986 byla zchátralá budova asanována.

Kino Lípa neslo dříve název Šaman, Hvězda či Láďa. Vstup do
biografu bychom dnes hledali
na parkovišti u Ostravar arény.

Kino Vítek umístěné v komplexu
odborného učiliště VŽKG začalo
promítat v roce 1969.

V 50. letech začalo obyvatelům Hrabůvky sloužit kino Jiskra, umístěné
ve skromném sále s malým jevištěm na Odborářské ulici. Dnes se v prostorách někdejšího kina nachází jídelna domu s pečovatelskou službou.

Kino Luna na Výškovické ulici v roce
1972. Na snímku je patrné původní
břidlicové obložení kinosálu.

Předsálí kina Luna na počátku
70. let.

Vítek nabízel 600 míst k sezení. Diváci seděli v přízemí a také na
balkoně.
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.+$OHOLGÃPRKRXKODVRYDWWDNÃRVREQÆDWRQDUDGQLFLQD
,QIRUPDFÇFKNGHMLPU»GLDRFKRWQÆSRPRKRXQDwL]DPÆVWQDQFL
¢ÇPVLY\VYÆWOXMHWHQHFKXzREÂDQÓSRGSRÒLWNRQNUÃWQÇSURMHNW"
+79HVYÃSRGVWDWÆVHP»PHYHOPLGREÒH3URWRMH]»NRQLWÆPHQwÇ
]»MHPLQYHVWRYDWVYÓMÂDVGRYÆFÇYHÒHMQ×FK-HSUDYGD{HSDUWLFLSDWLYQÇUR]SRÂHWY\ND]XMHYÆWwÇ]DSRMHQÇREÂDQÓY]HPÇFKNGHVHWDNGREÒH
QHYHGH

7DN{HMVWHPXVHOLQDNRQHFY\ÒD]RYDW"
9.3ÒHVQÆWDN'ÓYRG\Y\ÒD]HQÇE\O\UÓ]QÃ¢»VWQ»YUKÓQDSÒÇNODG
QHVSOÌRYDODIRUP»OQÇSR{DGDYN\DXWRÒLDQLSRQDwÇRSDNRYDQÃY×]YÆ
QHGRGDOLSRGSLVRY×DUFKGRNO»GDMÇFÇSRGSRUXRE\YDWHO-LKX

.+6WÇPVRXKODVÇPDYÆÒÇP{HMHGQRXWRSURORPÇPHDOLGÃYH]PRX
SDUWLFLSDWLYQÇUR]SRÂHW]DVYÓM'ÓOH{LW×MHLGDOwÇDVSHNWDWR{HQ»w
REYRGMHVNXWHÂQÆYHON×DQ»YUK\MVRXY{G\]DPÆÒHQ\GRNRQNUÃWQÇ
ORNDOLW\²DGDOLGÇWDNP»GRMHP{HVHMLFKKODVRY»QÇYODVWQÆYÓEHF
QHW×N»SURWR{H{»GQ»]UHDOL]DFÇQHQÇSÒÇPRYMHMLFKRNROÇ=»VDGQÇUROL
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YWRPWRKUDMÇQ»YUK\MDNRQDSÒÇNODGUHQRYDFHNDwQ\SÒHGSROLNOLQLNRX
MHMÇ{VWDY]Q»WÃPÆÒND{G×]-LKX1DSDUNRXURYÃKÒLwWÆMVRXOLGÃRFKRWQÇ
VLGRMHWL]YÆWwÇY]G»OHQRVWLSURWR{HSURVWÆWDNRYÃKÒLwWÆQHQÇDQHEXGH
QDND{GÃPURKX3RNXGMVRXWHG\Q»YUK\RSUDYGXORN»OQÇKRFKDUDNWHUX
SRÂHWKODVXMÇFÇFKMH]»NRQLWÆQL{wÇ,WDNE\FKRPYwDNSÒLYÇWDOLNG\E\VL
OLGÃSURÂHWOLYwHFKQ\QDYUKRYDQÃSURMHNW\DSRGSRÒLOLWDNÃW\NWHUÃMVRX
YHYÆWwÇY]G»OHQRVWLRGMHMLFKE\GOLwWÆDOÇEÇVHMLP
+7/HWRVUR]GÆOÇPHPLOLRQÓDYÇP{HE\FKGRN»]DOD]DMLVWLW
PQRKHPY\wwÇÂ»VWNX.OLGQÆQHERPLOLRQÓQDMHGHQURÂQÇN
$OHPXVÇPVHRSÒÇWRURVWRXFÇWHQGHQFL]»MPXRE\YDWHOSRG»YDW
VP\VOXSOQÃQ»SDG\DSDNRQLFKKODVRYDW
9.3DNE\FKRPPRKOLQD-LKXUR]MHWYÆWwÇDNFHD]Y×wLWĎQDQÂQÇOLPLW
QDMHMLFKUHDOL]DFL"
+78UÂLWÆ3ÒHGVWDYWHVLSURMHNW]DPLOLRQÓWRX{VHSDNEDYÇPH
RQÆÂHPMLQÃPQH{GRVXG9ORÌVNÃPURFH]YÇWÆ]LODWÒHEDUHQRYDFH
NDwQ\DD{VDPRWQ»SÒÇSUDYDUHDOL]DFHXN»]DOD{HQ»NODG\E\O\
SRGKRGQRFHQ\.G\E\FKRPPÆOLY\FK»]HW]UH»OQ×FKFHQWDNE\WHQWR
Q»YUKQLNG\QHSRVWRXSLOGRĎQ»ORYÃKRKODVRY»QÇ

Q»YUKÓ
RNWHU×FK
PÓ{HWH
KODVRYDW

3URÂWHG\MHGQRGXwHVP\VOXSOQÃSURMHNW\QHGRĎQDQFXMHWH
]UR]SRÂWXREYRGX"
+77RQHQÇSULQFLSSDUWLFLSDWLYQÇKRUR]SRÂWX
-HQÆFR]ÂHKRP»WHRE]YO»wzUDGRVW"
+71RMHMGD2VREQÆPÆKRGQÆSRWÆwLOR{HSDUWLFLSDWLYQÇUR]SRÂHW
QDQDwLFK]»NODGHFKGÆO»YVRXÂDVQÃGREÆ]KUXEDPÆVWDREFÇ
RÂHP{VHPR{Q»DQLQHYÇ-HSÒÇMHPQÃVO\wHW{H6SROHÂQÆWYRÒÇPH
-LKMH]DMÇPDY×DSURRVWDWQÇPLPRÒ»GQÆLQVSLUDWLYQÇNRQFHSW0»PH
]NXwHQRVWLDGDÒÇVHQ»PSOQLWSR{DGDYN\VQHMY\wwÇPLVWDQGDUG\VRXYLVHMÇFÇVSDUWLFLSDWLYQÇPUR]SRÂWRY»QÇP1DwH]»VDG\MVRXGQHVMDN×PLVL
QRWDPLQHERVNULSW\SURNRRUGLQ»WRU\ÔÒHGQÇN\LJDUDQW\YFHOÃ¢HVNÃ
UHSXEOLFHDOHLQD6ORYHQVNX

PLOLRQÓNRUXQ
NWHUÃVSROHÂQÆ
UR]GÆOÇPH

.+=HYwHFKWÆFKQRY×FKKÒLwzVSRUWRYLwz]DKUDGODYLÂHNLDJLOLW\
SDUNX3RGSRÒLOLMVPHMHMLFKY\EXGRY»QÇRSUDYGXVOXwQRXÂ»VWNRX
NWHU»SÒHNURÂLODX{PLOLRQÓNRUXQ
&RY»PYDGÇ"
9.²HNQXWRWDNWR]DVHEHE\FKVLSÒ»ODDE\VLOLGÃXYÆGRPLOL
{H6SROHÂQÆWYRÒÇPH-LKQHQÇMHQRĎQDQÂQÇSRGSRÒHMHGQRWOLY×FK
SURMHNWÓDOH]HMPÃQDRMHMLFKQ»VOHGQÃP]DFKRY»QÇDQHXVW»OÃVWDURVWL
RQÆ3DUWLFLSDWLYQÇUR]SRÂHWQHPÓ{HE×WYQÇP»QYGXFKXY\V\SWH
SHQÇ]HRSUDYWHDSRVWDYWH/LGÃE\PÆOLRYwHFKQDWDKÒLwWÆVSRUWRYLwWÆ
DMLQÃUHDOL]DFHQHXVW»OHSHÂRYDW-HWRY]»MPXQ»VYwHFK

+ODVXMWHQD
VSROHFQHWYRULPHMLKF]

.+6RXÂ»VWÇQDwÇSU»FHMHSRFKRSLWHOQÆÔGU{EDML{Y]QLNO×FKSURMHNWÓ
6PXWQ»SUDYGDMH{H]QLÂHQÃSUYN\MVPHX{ÒHwLOLX)LWQHVV]ÍQ\QHER
QD$JLOLW\KÒLwWLNGHQ»V]DURNDSÓOMHKRIXQJRY»QÇYQHMEOL{wÇGREÆ
ÂHN»X{ÂWYUW»Y×PÆQDQÆNWHU×FKSUYNÓ]DQÆMDN×FKWLVÇFNRUXQ
9HOPLE\SRPRKORNG\E\OLGÃE\OLYwÇPDYÆMwÇDNRQWDNWRYDOLVWU»{QÇN\
YHFKYÇOLNG\{YLGÇ{HMHFRNROLSRwNR]RY»QRDQLÂHQR

5»GLY»PSRUDGÇPH6YÃQ»YUK\DGRWD]\PÓ{HWH
NRQ]XOWRYDWVNRRUGLQ»WRUNRXSURMHNWX

.XG\VHEXGHSRGOHY»VXEÇUDWSDUWLFLSDWLYQÇUR]SRÂHWQD-LKX
YQ»VOHGXMÇFÇFKOHWHFK"
+79ÆÒÇP{HMHKREXGRXFQRVWEXGHMHQUÓ{RY»%\ORE\VNYÆOÃ
NG\E\WHQWRSURMHNWWUYDOEH]RKOHGXQDWRNGREXGHYHYHGHQÇ-LKX
3ÒHMLVLDWRX{MVHP]PÇQLODDE\VHRE\YDWHOÃYÇFH]DMÇPDOLRYHÒHMQ×
SURVWRUDFKWÆOLY\WYRÒLW]-LKXVNYÆORXDGUHVXQHMHQSURE\GOHQÇ
DOHL]»EDYXDVSRNRMHQ×{LYRW

9HURQLND.RwÂ
NRRUGLQ»WRUNDSDUWLFLSDWLYQÇKRUR]SRÂWX
YHURQLNDNRVF#RYDMLKF]
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2VWUDYD'XELQDD%ÆOVN×/HV
Q»YUKÓ

+UDMHPHVLQDWU»YÆ_'

9\EXGRY»QÇFKRGQÇNÓ
DVFKRGLwWÆQDKRUQÇP
NRQFL'XELQ\_'

-LÒÇ0DW×VHN.DWHÒLQD
2QGUXV]RY»
%RKXPÇUD¢HW\Q\
D

3DYHO3RWRPVN×
XO0LODQD)LDO\

9\EXGRY»QÇQRYÃKR
GÆWVNÃKRKÒLwWÆQDXOLFL
%RKXPÇUD¢HW\Q\QDPÇVWR
VWDUÃKRUR]ELWÃKR$zVLGÆWL
LW\QHMPHQwÇPDMÇNGHKU»W

.Â

.Â

9\EXGRY»QÇNRPXQLNDFH
SURSÆwÇQDKRUQÇPNRQFL
'XELQ\NWHU»E\YHGODRG
DVIDOWRYÃKRKÒLwWÆ]D
GRPHPÂQDXOLFL
0LODQD)LDO\KRUHPSRGÃO
GRPXD{NFKRGQÇNX
QDKRUQÇPNRQFLSDUNRYLwWÆ
SÒHGWÇPWRGRPHP

3RMÉPHYwLFKQL
VSRUWRYDW
UHNRQVWUXNFH
YHQNRYQÇKRKÒLwWÆ_'

+ÒLwWÆSURQDwHGÆWL
_'
0RQLND0RUDYFRY»
7UDYQDW×SURVWRUYHGOHGRPX
QDXOLFL=GHÌND%»UD

6WDQLVODY+ROLv
DUH»O=h.RvDÒH

1»YUKVHW×N»Y\EXGRY»QÇ
QRYÃKRGÆWVNÃKRKÒLwWÆ
MHOLNR{YRNROÇYVRXÂDVQÃ
GREÆ{»GQÃY\KRYXMÇFÇKÒLwWÆ
QHQÇ

9×PÆQDSRYUFKXVW»YDMÇFÇKR
YHQNRYQÇKRKÒLwWÆLQVWDODFH
KHUQÇFKSUYNÓ EDVNHWEDO
YROHMEDOIRWEDOSRVLORY»QÇ
DWG RSUDYDRSORFHQÇ

.Â

.Â

'ÆWVNÃKÒLwWÆQD-LÒÇKR
+HUROGD_'

1D]DKUDGÆQDwLwNRON\
QHQXGÇVHNOXFLKRON\
_'

2OJD5XSRY»
-LÒÇKR+HUROGDD)UDQWLvND
/×VND

-DQD/XQNPRVVRY»
0DWHÒVN»vNROD
%'YRUVNÃKR

'ÆWVNÃKÒLwWÆQDXOLFL-LÒÇKR
+HUROGDD%HGÒLFKD
9»FODYND

&ÇOHPWRKRWRQ»YUKXMH
SRGSRUD]GUDYÃKRSRK\EX
VSROXSU»FHGRGU{RY»QÇ
SUDYLGHOKU\'ÆWLVHURYQÆ{
QDXÂÇVSU»YQÆSR]Q»YDWMDN
VHFKRYDWQDVLOQLFLSR]Q»YDWÂÇVODEDUY\SÇVPHQD

.Â

.Â
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'ÆWVNÃKÒLwWÆ_'

3DUNRYLwWÆ=i
'YRUVNÃKR_'

1LNRO)XNDQRY»
GYRUHN9»FODYD
-LÒÇNRYVNÃKR

9ODVWD.UP»vNRY»
SR]HPHNSÒLOÃKDMÇFÇ
N=hD0h%'YRUVNÃKR

2SORFHQÃGÆWVNÃKÒLwWÆ
VSHYQ×PÒ»GHPSURGÆWL
RGURNXGROHW+HUQÇ
SUYN\DYHONÃSÇVNRYLwWÆ

9\EXGRY»QÇQRY×FK
SDUNRYDFÇFKPÇVWSUR
SRWÒHE\wNRO\XYROQÇ
SDUNRY»QÇREÂDQÓP
XRNROQÇFKGRPÓDXVQDGQÇ
URGLÂÓPWUDQVSRUW{»NÓ
GRD]HwNRO\

.Â

.Â

´VFKRYQDNRO
DNROREÆ{HN_'

=»KRQ\SÒHGwNRORX
_'

,UHQD*ROGRY»
RNROÇ=hD0h
%'YRUVNÃKR

9ODVWD.UP»vNRY»
RNROÇ=hD0h
%'YRUVNÃKR

´VFKRYQDNRODNROREÆ{HN
SUR{»N\URGLÂHL]DPÆVWQDQFH=i'YRUVNÃKRYU»PFL
SRGSRU\HNRORJLFNÃSRGSRU\
DWÆOHVQÃ]GDWQRVWLGÆWÇ

1HXGU{RYDQÃNÒRYÇSÒHG
YVWXSHPGR=i%'YRUVNÃKRQDKUDGÇMHGQRGXFKÃ
]»KRQ\

.Â

.Â

2VWUDYD+UDEÓYND
Q»YUK\

3ÒÇURGQÇ]DKUDGD
QHMHQSURGÆWL_+

/DYLÂN\SUR+UDEÓYNX
_+

0DULH+UXE»
vNROQÇ]DKUDGD=h
3URYD]QLFN»SR]HPHN
SDUFÂ

2OJD.XFÇQRY»
UÓ]Q»PÇVWDY+UDEÓYFH
/DYLÂN\QDPÇVWHFK
Y+UDEÓYFHPLPRRE\WQÃ
GRP\NRGSRÂLQNXSÒL
GORXK×FKSURFK»]N»FK
YPÇVWHFKNGHQLNRKR
QHREWÆ{XMÇ

3URMHGQRWOLYÃÂ»VWL
ÂLVWH]N\ PDMÇE×WQDYU{HQ\QHMHQRGSRÂLQNRYÃSUYN\
SURY\X{LWÇYROQÃKRÂDVX
DOHYÆWwLQRXLSUYN\
VHGXNDWLYQÇPFKDUDNWHUHP
.Â

.Â
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2VWUDYD9×wNRYLFH
Q»YUK\

6XFKRXQRKRX
EH]SHÂQÆDSRKRGOQÆ
_9

'ÆWLKXU»GRSRK\EX
_9
(YD=HGQÇNRY»
%ÒXVWNRYD
SR]HPHNÂ

$OHQDhW×EHURY»
VSRMNDRGFKRGQÇNXXGRPX
ÂQD&KDUY»WVNÃXOLFL

5R]wÇÒHQÇKUDFÇFKSUYNÓ
PLQLKÒLwWÆ]DGRP\QDXOLFL
%ÒXVWNRYD

.Â

.Â

$OHVSRÌÂ»VWHÂQÆY\EXGRYDW]SHYQÆQ×FKRGQÇNPÇVWR
VW»YDMÇFÇQH]SHYQÆQÃ
SÆwLQ\YHGRXFÇPH]L=i
iHÒÇNRY»N3URVNRYLFNÃ
XOYRVHWUDPY]DVW0+'
GXEQDtDXWREXV]DVW
6PUÂNRYD

6SROHÂQÆYHQNX_=
+DQD+ORELORY»
SURVWRUSÒHGEXGRYRX
0h0R]DUWRYD
9\EXGRY»QÇKHUQÇSORFK\
DVSRUWRYLwWÆVPRGHUQÇP
EH]SHÂQ×PSRYUFKHP6PDUW
6RIWNWHUÃEXGRXNGLVSR]LFL
MDNGÆWHP]0iWDNURGLQ»P
VPDO×PLGÆWPL]RNROÇ

2VWUDYD=»EÒHK
Q»YUKÓ

.Â

$NWLYQÇVRXVHGVNÃ
SRVH]HQÇ_=

3RK\EGÆWHP
6WRSWDEOHWÓP_=

-DQD%DUWRvRY»
RNROÇSDQHORYÃKRGRPX
ÂQD=LPPOHURYÆXOLFL

'DYLG)RMW
-XJRVO»YVN»
2SUDYDDY\OHSwHQÇVW»YDMÇFÇKRFK»WUDMÇFÇKRKÒLwWÆ
Y×PÆQDSRYUFKX]DQRY×
DVIDOWRY×XPÇVWÆQÇIRWEDORY×FKEUDQHNEDVNHWEDORY×FK
NRwÓVORXSNÓQDVÇzQD
YROHMEDODQRKHMEDO

´SUDYDRNROÇSDQHORYÃKR
GRPXDE\WYRÒLOR]»]HPÇ
SURSRVH]HQÇPODG×FK
LVWDUwÇFKRE\YDWHO
EOÇ]N×FKGRPÓ

.Â

.Â
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3DP»WQÇNWUDPYDMRYÃ
GU»K\GR3ÇVNRY×FK
GROÓ_=

2SUDYDSRPQÇNX
HVSHUDQWDD]NU»wOHQÇ
MHKRRNROÇ_=

3HWU/H[D3ÒHQGÇN
]HÉX]DVW»YN\
0+'3ÇVNRYÃGRO\

3HWU/H[D3ÒHQGÇN
5RWWUÓYVDG
2SUDYDXQLN»WQÇKRSRPQÇNX
VYÆWRYÃKRMD]\NDHVSHUDQWDY5RWWURYÆVDGXX
5XGQÃXOLFHDRNU»wOHQÇMHKR
RNROÇSRPRFÇ]DKUDGQLFN×FK
ÔSUDY

1»YUKdSDP»WQÇNXqNWHU×E\
SÒLSRPÇQDOE×YDORXWUDPYDMRYRXGU»KXGR3ÇVNRY×FK
GROÓ t 
3DP»WQÇNE\Y\X{LOSR]ÓVWDWNÓNRQHÂQÃWUDPYDMRYÃ
VWDQLFH
.Â

.Â

+UDY»FHVWLÂND
GRwNRON\DwNRO\_=

%R[\SURÔVFKRYXNRO
NROREÆ{HNDNRÂ»UNÓ
%LNHVDIHER[YDUH»OX
0i8OHVD_=

/XFLH9»ONRY»
FKRGQÇNSÒHG0h9ROJRJUDGVN»DEO»WLY»FHVWLÂND
PH]L0h9ROJRJUDGVN»
DKÒLvWÆPSURPÇÂRYÃVSRUW\
DSDUNRYLvWÆPSÒHGJ\PQ»]LLQD9ROJRJUDGVNÃ

0LFKDHODhWUEÇNRY»
DUH»O0h8/HVD3DWULFH
/XPXPE\

&HVWLÂNDGRwNRON\DwNRON\
Y\EDYHQ»KUDPLQD
FKRGQÇNX
.Â

.Â

6OXQÇÂNRVOXQÇÂNR
]DVYLzQ»PPDOLÂNR
_=

%H]SHÂQRVWÔVFKRYD
SRGSRUD]GUDYÃKR{LYRWQÇKR
VW\OXWRMVRXFÇOHNWHUÃ
EXGRXVSOQÆQ\SRY\EXGRY»QÇ%LNHVDIHER[XYDUH»OX0i
U Lesa.

9HÒHMQÃRKQLwWÆ_=
/HRQD)UQG»NRY»
.RVPRQDXWÓ

0DUNÃWD3HNDÒRY»
EXGRYD0h8OHVD
3/XPXPE\

*ULORYDFÇDOW»QSURSRVH]HQÇVHVRXVHG\DURGLQQÃ
RVODY\RUR]PÆUHFKFFD±
PHWUÓSURRVRE

9\EXGRY»QÇSÒHGRNHQQÇFK
UROHWGRRNHQSDWUD
EXGRY\0i8OHVD

.Â

.Â

'DOwÇVWURMHGR'36
+RU\PÇURYD_=

3RVHGÇPHSRNHF»PH
RGSRÂLQHPH_=

$QQD3ÇvRY»
]DKUDGD'RPXVSHÂRYDWHOVNRXVOXzERX+RU\PÇURYD

'XvDQ.XEHÂND
XOLFH+RU\PÇURYDSÒHG
SURGHMQRX+UXvNDEOÇ]NR
]DVW»YN\+RU\PÇURYD

'RSOQÆQÇGDOwÇFKFYLÂHEQÇFK
VWURMÓSURVHQLRU\Y]DKUDGÆ
'RPXVSHÂRYDWHOVNRX
VOX{ERX

'RSURVWRUXSÒLUR]HQÃ
NRQFHQWUDFHOLGÇQDXOLFL
+RU\PÇURYDEXGHLQVWDORY»QR]»NODGQÇREÂDQVNÃ
Y\EDYHQÇ PÆVWVN×PRELOL»Ò
tGYÆODYLÂN\DGYD
RGSDGNRYÃNRwH 

.Â

.Â

25

www.ovajih.cz

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

,OHWRVVSROHÂQÆUR]GÆOÇPHPLOLRQÓ
NRUXQQDYDwHQ»SDG\

'XEHQ

6Y×PLKODV\PÓ{HWHUR]KRGQRXWNWHUÃQ»YUK\PÆVWVN×REYRG
2VWUDYD-LKEXGHUHDOL]RYDW+ODVRY»QÇVHXVNXWHÂQÇRGSRQGÆOÇ
ÒÇMQDGRQHGÆOHOLVWRSDGX.
&RMDNDNG\"
6SROHÂQÆWYRÒÇPH-LKMHSÒÇOH{LWRVWÇSURRE\YDWHOH2VWUDY\-LKDNWLYQÆ
VH]DSRMLWGRUR]KRGRY»QÇRY\ÂOHQÆQÃÂ»VWLĎQDQÂQÇFKSURVWÒHGNÓ
REYRGX-GHRW]YSDUWLFLSDWLYQÇUR]SRÂHW

• 3RG»Y»QÇQ»YUKÓQD]OHSwHQÇYHÒHMQÃKRSURVWRUXD{LYRWD
QD-LKXSUREÇK»Y{G\QDMDÒH]DSRMLWVHPRKRXRE\YDWHOÃ
VWDUwÇOHW
• 1DSRG]LPVHNRQ»YHÒHMQÃKODVRY»QÇ
• +ODVRYDWO]HQDSÒÇÂQ»YUK\YHYwHFKÂ»VWHFKREYRGX
5HDOL]RY»QEXGHQ»YUKYND{GÃ]HÂW\ÒREODVWÇ 'XELQD%ÆOVN×
/HV+UDEÓYND9×vNRYLFHD=»EÒHK DWRY{G\WHQVQHMY\wwÇP
SRÂWHPKODVÓ]E×YDMÇFÇVHSDNVHÒDGÇSRGOHSRÂWXKODVÓ
GRMHGQRKR{HEÒÇÂNXSURFHO×REYRGD{GRY\ÂHUS»QÇ
Y\ÂOHQÆQ×FKĎQDQÂQÇFKSURVWÒHGNÓ
• +ODVRY»QÇEXGHSUREÇKDWHOHNWURQLFN\QD
ZZZVSROHFQHWYRULPHMLKF]VY\X{LWÇPKODVRYDFÇKRV\VWÃPX
,QVWLWXWH+2VREQÆEXGHPR{QÃKODVRYDWQD,QIRUPDFÇFK
´ÒDGXPÆVWVNÃKRREYRGX2VWUDYD-LK
• .GLVSR]LFLEXGRXFHONHPNODGQÃ SR]LWLYQÇ D]»SRUQÃ
QHJDWLYQÇKODV\ YSRPÆUX+ODVXMÇFÇWDNPRKRXY\M»GÒLW
QHMHQVYRXSRGSRUXSURMHNWÓPNWHUÃMLPMVRXV\PSDWLFNÃ
DOH]»URYHÌG»WWDNÃQDMHYRVYÓMQHVRXKODVVQ»YUKHP

/LVWRSDG

%OL{wÇLQIRUPDFHQDMGHWHQDZZZVSROHFQHWYRULPHMLKF]
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NÁZORY
Participativní rozpočet je nástrojem přímé demokracie, díky kterému jednotlivci rozhodují o rozdělení vyčleněné
části obecního rozpočtu. V případě Ostravy-Jihu se v rámci již 4. ročníku rozděluje na nápady obyvatel obvodu
7 milionů korun. Každoročně je podáno několik desítek návrhů, o kterých hlasuje průměrně 4000 lidí. Ve světě se
na participativní rozpočet vyčleňují částky v řádech desítek milionů korun a hlasování se mnohdy účastní více obyvatel, než kolik hlasuje ve volbách do místních zastupitelstev. Co by podle vás zvýšilo aktivní přístup obyvatel Jihu
jak z hlediska podávání projektů, tak z hlediska hlasování?

Karel Malík,
ANO 2011
Participativní rozpočet, jakožto jeden z nástrojů přímé demokracie,
byl vlajkovou lodí našeho hnutí před komunálními volbami v roce
2014. Hned v roce 2015 jej zastupitelstvo
pod názvem „Společně tvoříme Jih“ schválilo, první projekty jsme mohli vybírat v roce
2016. Od té doby jsme ušli poměrně dlouhou
cestu a participativní rozpočet se „zabydlel“
nejen v myslích zastupitelů (velmi pozitivně hodnotím skutečnost, že jej podporují
všechny strany a hnutí zastoupené v zastupitelstvu Ostravy-Jihu), ale rovněž i obyvatel našeho obvodu.
Co se týče zapojení většího procenta občanů do hlasování, tam lze např. uspořádat
ankety o nejvyužívanější projekt, případně
publikovat „seriál příběhů“ již zrealizovaných projektů s konkrétními autory – lidé
by měli vědět, že za konkrétním hřištěm je
například jejich soused.
Motivovat lidi, aby se v dnešní době zapojili do veřejného života a dění kolem nich,
je jistě velmi složitá věc. Sám na to nemám
jednoduchou radu. Nicméně se domnívám,
že neustálou publicitou a pozitivním připomínáním projektů, které vymysleli jejich
sousedé, se dá dlouhodobě alespoň trochu
myšlení změnit. Vážení spoluobčané, nebojte se zapojit své blízké, děti, rodiče, prarodiče a zkuste jeden večer společně popřemýš-

let, jak by se dal náš obvod vylepšit… Přeji
vám hodně kreativních nápadů a případný
úspěch v hlasování veřejnosti.
Obvod Ostrava-Jih je nás všech, tak
k němu nebuďme lhostejní, pojďme Společně tvořit Jih!

Gabriela
Macečková,
Piráti
Jako jednu z možných cest vidíme například bližší spolupráci
s krajem. Loni byl participativní
rozpočet
otevřený pro základní školy, tuto možnost
lze rozšířit a zapojit i střední školy. Pořádání přednášek a besed o veřejném prostoru
může povzbudit zájem obyvatel o jejich okolí a zvýšit tak jejich chuť něco společně tvořit a podílet se na změně svého okolí. Chybí
možnost se na webu Společně tvoříme Jih
přihlásit k odběru a dostávat důležité novinky e-mailem. Stejně tak si umíme představit
lépe využitý potenciál sociálních sítí.

Radim Ivan,

sícovém obvodu tomu bohužel napovídá.
Přál bych si, aby lidé neměli strach a předsudky a zapojili se více přímo do politických
stran. Tak jak to funguje v Německu či USA.
Pak by komunální politiku mohli ovlivňovat
přímo. Ale říkám, je to doplněk a nemám
s ním problém. Pokud má někdo nějaký nápad na něco většího, než jsou možnosti PR,
sem s ním.

Irena Bláhová,
SPD
Participativní rozpočet – jediná možnost,
kdy mohou občané demokraticky rozhodnout
o využití části obecního
rozpočtu pro zlepšení
svého života. Toto je potřeba dostat více do
podvědomí občanů. Informace na stránkách
úřadu, FB, Jižních listech nejsou dostačující. Docela velká část občanů nemá ponětí,
o čem je řeč. Já doporučuji besedovat s občany i v ulicích, informovat mládež na školách. Velký efekt by mohl mít osobní dopis
v úřední obálce se zpracovaným projektem
doručený poštou do všech schránek.

ODS
Jsem zastánce zastupitelské demokracie.
Participativní rozpočet
je jedna z možností, jak
lidi zapojit, nicméně si
myslím, že je to pouze
okrajový nástroj. Zapojení 4 % lidí ve 100ti-

Poznámka redakce:
Otázku jsme s týdenním předstihem
zaslali zástupcům všech politických stran
a hnutí, které jsou zastoupeny v Zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih. Na této
straně najdete příspěvky jen těch stran, které nám na otázku odpověděly.

KOVÁŘI ZE ŠKOLY AVE ART VYRÁBĚLI PRO KOVOZOO
V průběhu prázdnin a začátkem září vznikala v soukromé Střední umělecké škole a Základní umělecké škole AVE ART v Hrabůvce kovová
zvířata. Velblouda a slona vyráběli kováři pro
Kovozoo ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Hlavní podmínkou tvorby kovových zvířat
pro tuto expozici bylo, že je musel z 80 % tvořit
kovový odpad. Železná zvířata si už odvezli na
jižní Moravu, kde nyní čekají na návštěvníky.
Kovozoo Staré Město je jedinečná zoo, která
vznikla v dubnu 2012 a nachází se v zajímavém,
netradičním prostředí zrekonstruovaného areálu bývalého cukrovaru. Cílem expozice je ukázat
malým i velkým, že i ze zdánlivě nepotřebného
odpadu mohou vznikat věci, které jsou nejen
krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné.

28

KULTURNÍ SERVIS

DIÁŘ

TANEC, POHYB A RELAXACE
V KULTURNÍM DOMĚ K-TRIO
Chcete se naučit tančit, chcete kroužit sálem, protáhnout tělo, zacvičit si a odreagovat se v příjemném prostředí
a nabít se novou energií? Právě pro vás Kulturní dům K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce ke své tradiční nabídce tanečních
a pohybových aktivit přidal zajímavé novinky.
Pokud toužíte proniknout do rytmů
tanců, jsou pro vás ideální kurzy latinských nebo břišních tanců nebo přímo
kurz s názvem Exploze ženskosti, který nabízí úžasný mix různých tanečních
stylů, jako je latino, bachata, salsa, břišní
tanec, havajský tanec, flirt dance, africký
tanec. Cílem je formování postavy, protažení, uvolnění celého těla a mysli. V rytmu
tance zapomenete na starosti a nudu hodíte za hlavu.
Pokud upřednostňujete společenský tanec a rádi nonšalantně kroužíte parketem,
doporučujeme taneční kurzy pro manželské a partnerské dvojice v krásném prostředí Komorního klubu nebo Kulturního
domu K-TRIO, kde se naučíte základy nejznámějších tanců, jako jsou blues, polka,
valčík, anglický waltz, tango, foxtrot, čača,
jive, mambo, slowrock. Zažijete spoustu

zábavy a společně s námi se stanete hvězdami tanečních parketů.
Jestli dáváte přednost sportovnímu
pohybu, můžete zvolit fyzicky ročnější

styly, jako je superkalanetika, body styling nebo pilates s bosu. Tyto kurzy jsou
doplněné cvičením s balančními pomůckami a představují účinný způsob k zlepšení postavy a celkové fyzické i zdravotní
kondice.
V nabídce máme i relaxační a zdravotní
cvičení od jógy až po cvičení zaměřené na
prevenci bolesti zad a páteře podle metody

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

6. 10. v 10.00
NA KOUZELNÉM PALOUČKU. Loutkové revue
s hosty Jů a Hele. Vstupné 60 Kč, předprodej KD
K-TRIO, Ostravainfo!!!
27. 10. v 10.00
HALLOWEEN S HOPSALÍNEM. Strašidelně veselé odpoledne. Vstupné 70 Kč, předprodej KD
K-TRIO.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY

SPOLEČENSKÉ AKCE
6., 13., 20. 10. v 17.30
TANEČNÍ VEČERY. Živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO.
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.
24. 10. v 19.00
BLANKA ŠRŮMOVÁ A JAN SAHARA HEDL –
NĚŽNÁ NOC. Koncert dvou skvělých zpěváků,
textařů a písničkářů v doprovodu kapely Něžná
noc. Vstupné 160 Kč, předprodej KD K-TRIO, Komorní klub, Ostravainfo!!!
27. 10. v 17.30
TANEČNÍ VEČER PLUS. NOVINKA! Nový formát tanečních večerů, kdy je program doplněn
o živá vystoupení umělců, soutěže, tombolu.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina DOMINO. Vstupné 70 Kč, předprodej KD K-TRIO,
Komorní klub.
30. 10. v 19.00
BLÁZNOVY ZÁPISKY. Divadelní představení.
Vstupné 200, 230, 250 Kč, předprodej KD K-TRIO,
Komorní klub, Ostravainfo!!!

2. 10. v 17.15
NUMEROLOGIE A TAROT jsou vědy, které zkoumají člověka z pohledu čísel a vnitřních pocitů s cílem
dospět k pochopení sebe i druhých v každodenním
životě. Přednáška Moniky Bumbové. Seminář Numerologie a tarot zahajujeme 16. 10. v 17.15 hodin.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO.
3. 10. v 17.00
INTUITIVNÍ KRESBA A MALBA, zahájení kreativního semináře pod vedením Michaeli Franzové. Projdete si meditacemi na uvolňování bloků,
posílíte tvořivost a rozvinete intuici. V cyklu pěti
lekcí vyzkoušíte tvorbu zentanglových motivů,
automatickou kresbu a intuitivní malbu. Nutná
rezervace. Cena 800 Kč, předprodej KD K-TRIO.
5. 10. od 9.00 do 14.00
SYSTÉM CELISTVÉHO UZDRAVUJÍCÍHO CVIČENÍ I., sobotní kurz s Mgr. Zuzanou Kaiser. Seznámíte se s jednoduchými technikami pradávného
pohybového systému, které vedou k porozumění
svému tělu, jeho uzdravování a využití všech jeho
schopností v propojení s myslí. Nutná rezervace.
Cena 500 Kč/ 250 Kč pro seniory od 60 let, předprodej KD K-TRIO.
7. 10. v 16.30
ASERTIVNÍ KOMUNIKACE A VYJEDNÁVACÍ TECHNIKY, vyzkoušíte, jak vypadá pasivní a agresivní ko-
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MUDr. Smíška nebo relaxační cvičení s velkými míči.
I pro děti nabízíme kurzy, které je budou
bavit a užijí si zábavu se stejně naladěnými
kamarády. Můžou vyzkoušet taneční kurzy
hip hopu, disco dance nebo folklorní taneční soubor Malá Morava, případně začít hrát
na kytaru, keyboard nebo se věnovat dramaticko-pohybové tvorbě.
V neposlední řadě jsou oblíbené i relaxačně vzdělávací semináře. Můžete se těšit
na Tradiční čínskou medicínu, Oční jógu,
Numerologii a tarot, Harmonizaci čaker,
Intuitivní kresbu a malbu nebo se příjemně
předvánočně naladit v Andělském semináři.
Nabídka je bohatá, tak neváhejte a vyberte
pro sebe to pravé, co vás bude těšit a bavit.
Veškeré podrobné informace najdete na našich nových webových stránkách
www.kulturajih.cz.
munikace. Zjistíte, že být asertivní neznamená, že si
vše necháme „líbit“. Vede Ing. Ivana Karkošková. Nutná rezervace. Cena 800 Kč, předprodej KD K-TRIO.
9. 10. v 19.00
MOC A SÍLA HYPNÓZY, interaktivní přednáška
s praktickými ukázkami sugesce a hypnózy s hypnotizérem a mentalistou Jakubem Kroulíkem,
který zaujme osobním charismatem a pronikavým pohledem. Ovládne mysl lusknutím prstů
a bez jakéhokoliv doteku hýbe vaším tělem. Takovou moc může mít mentalista. Člověk, který se
díky svým trikům umí ostatním lidem dostat pod
kůži. Cena 200 Kč, předprodej KD K-TRIO.
11. a 12. 10. od 10.00 do 18.00
FESTIVAL PATCHWORKU, kreativní výstava ručně zpracovaných textilních přehozů, bytových
doplňků i dekorativních drobností potěší tvořivou
atmosférou. Předvádění vyšívacích a šicích strojů, prodej dekorativních doplňků a kreativních
potřeb. Módní přehlídky renomované brněnské
návrhářky Ing. Ivety Nedomové. Vstupné 50 Kč/
25 Kč senioři od 60 let, žáci a studenti, předprodej KD K-TRIO.
12. 10. od 9.00 do 14.00
HARMONIZACE ČAKER POMOCÍ SVÍCÍ A KRYSTALŮ, práce s čakrami – energetickými centry,
jejich diagnostika a funkce. Vyladění energetického toku, očista těla i duše, úleva od bolesti,
odstranění stresu. Součástí semináře jsou skripta
a certiﬁkát. Nutná rezervace. Cena 750 Kč, předprodej KD K-TRIO.
16. 10. v 17.30
JAK ZVLÁDAT EMOCE VE VZTAZÍCH, emoce
jsou každodenní součástí našich životů. Neschopnost ovládat své emoce nás přivádí do hůře řešitelných situací. Dozvíte se, jak je vyjadřovat a regulovat přiměřeným způsobem. Poznáte, jak se
nenechat emocemi unést a neničit si tak své vztahy a zdraví. Cena 60Kč, předprodej KD K-TRIO.
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20. 10. od 9.00 do 14.00
OČNÍ JÓGA, teoretický základ fungování oka
a anatomie. Souvislost zraku a vnitřních orgánů
dle tradiční čínské medicíny a ájurvédy. Výživové
doporučení a byliny. Procvičení technik různých
terapeutů a jógových učitelů. Jógové ásany ovlivňující zrak, dechové a koncentrační techniky pro
ostré vidění. Nedělní seminář vede Romana Farna. Nutná rezervace. Cena 700 Kč/ 350 Kč pro
seniory od 60 let, předprodej KD K-TRIO.
21. 10. v 17.30
ŽENSKÁ CYKLIČNOST, beseda s Evou Nesrstovou na krásné téma ženské cykličnosti, která je
naší výjimečností a skrývá v sobě nesmírný potenciál. Poznat a pochopit své tělo, znamená žít
šťastnější, zdravější a harmoničtější život. Dozvíte
se, jak se v průběhu měsíce mění naše schopnosti a jak je využívat. Proč máme předmenstruační
syndrom a jak mírnit projevy menopauzy. Cena
60Kč, předprodej KD K-TRIO.
26. 10. od 9.00 do 15.00
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA IV. část, dozvíte
se, v jakých vztazích pracují vnitřní orgány. V čem
pomáhají Orgánové hodiny a jak zlepšit svůj fyzický i duševní stav. Zjistíte, jak se v období prvku KOV stravovat. Seznámíte se s orgány plíce
a tlusté střevo a meridiánovými dráhami orgánů
v prvku KOV. Součástí dechové a relaxační cvičení posilujícími organizmus. Nutná rezervace.
Vede Pavla Sýkorová. Cena 800Kč, předprodej
KD K-TRIO.

VÝSTAVY
OD ŽEN K NEBESŮM
Výtvarné práce zakladatelky Ateliéru Hamaka
Michaely Franzové a kurzistky Nikol 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.

11. 10. v 19.00
VLADIMÍR MERTA + JAN HRUBÝ + ONDŘEJ
FENCL. Koncert. Vstupné 190 Kč, předprodej KD
K-TRIO, kino LUNA, Ostravainfo!!!, Komorní klub.
12. 10. v 17.00
VEČER ŠPANĚLSKÝCH A JIHOAMERICKÝCH
RYTMŮ A MELODIÍ. Koncert v podání kytary
a ﬂétny. Vstupné 120 Kč, předprodej KD K-TRIO,
kino LUNA, Ostravainfo!!!, Komorní klub.
14. 10. od 8.00 do 14.00
SENIOR POINT OSTRAVA JIH. Přijďte si zaregistrovat svou slevovou kartu Senior Pas, vyzvednout
hlásič CO, vybrat si z široké nabídky volnočasových aktivit nebo vyměnit svou přečtenou knihu
za jinou. Všechny služby včetně právní, sociální
a ﬁnanční poradny (na objednávku) jsou pro
klienty ve věku 55+ zdarma.
14. 10. v 19.00
PAVLÍNA JÍŠOVÁ – PÍSNIČKY S KYTAROU. Sólový koncert Pavlíny Jíšové spojený s křtem jejího
nového alba – Neznámé. Vstupné 150 Kč, předprodej KD K-TRIO, kino LUNA, Ostravainfo!!!, Komorní klub.
17. 10. v 16.00
ZDOBENÍ KAMENŮ A DŘEVĚNÝCH MANDAL
– DVOUHODINOVÝ KURZ. Přijďte si vyrobit zajímavou dekoraci nebo originální dáreček. S pomocí speciálních ﬁxů a předloh pro vás bude
malování příjemnou relaxací. Program je spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
V ceně je zahrnut veškerý materiál. Cena 70 Kč.
18. 10. v 18.00
ZVUKOMALBA MOŘSKÉHO VÁNKU. Zaposloucháte se do tónů kytary a ﬂétny v podání Viento Marero Duo – Michaela a Jiří Meca. Vstupné
120 Kč, předprodej KD K-TRIO, kino LUNA, Ostravainfo!!!, Komorní klub.
23. 10. v 19.00
RAINBREAKERS. Mladé naděje britského
bluesrocku. Vstupné 220 Kč, předprodej KD
K-TRIO, kino LUNA, Ostravainfo!!!, Komorní klub.

KINO LUNA
KOMORNÍ KLUB

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

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

7. a 21. 10. od 9.00 do 11.00
KÁVIČKOVÁNÍ. Víme, že pondělky mohou být
někdy těžké. Přijďte si je proto zpříjemnit s námi
u dobré kávy nebo čaje. Čekat vás bude zajímavý
program, například relaxování s mandalou nebo
povídání o bylinkách a mnoho dalšího. V ceně
káva nebo čaj a doprovodný program. Cena 30 Kč.
9. 10. v 15.00
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ. Dvoudenní kurz kreativního tvoření s barvami a ušlechtilými materiály
určen nejen pro začátečníky. V ceně jsou zahrnuty veškeré materiály – barvy, rámy, šátky …. Nutná
rezervace vstupenek. Program je spoluﬁnancován
z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Cena 280 Kč
/dvoudenní kurz (tj. 2 dvouhodinové lekce).

3.–6. 10. ve 20.00
JOKER (Joker, USA 2019). Drama / kriminální,
české znění, od 15 let, 122 minut. Vstupné 130 Kč.
4.–6. 10. v 17.45
ROMÁN PRO POKROČILÉ (ČR 2019). Komedie /
romantický, od 12 let, 95 minut. Vstupné 120 Kč.
6. 10. v 10.00
NÁCÍČEK NAKUPUJE (ČR). Pohádkové pásmo
pro nejmenší, 70 minut. Vstupné 30 Kč. Krtek
a pramen. Krušnohorské pohádky – Převozník
Petr. Jak Šebestovi přijeli za dcerou na víkend. Krtek a weekend. Kocour Mikeš – Nácíček nakupuje.
Jak se Jinatán stal hrdinou dne. Krtek a vlaštovka.
Dorotka a pštros. Jak se Mach a Šebestová vrátili
z prázdnin.
7. 10. v 17.45
PŘES PRSTY (ČR 2019). Komedie, režie a scénář Petr Kolečko, od 12 let, 101 minut. Vstupné
60 Kč.
7.–9. 10. ve 20.00
RAMBO: POSLEDNÍ KREV (Rambo: Last Blood,
USA 2019). Akční / thriller, české titulky, od 15 let,
91 minut. Vstupné 120 Kč.
8. 10. v 17.45
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V KINĚ: REMBRANDT
– Z NÁRODNÍ GALERIE V LONDÝNĚ A RIJKSMUSEA V AMSTERDAMU. Každá Rembrandtova výstava je netrpělivě očekávána, ale ta,
kterou hostila londýnská Národní galerie a amsterdamské Rijksmuseum u příležitosti 350. výročí umělcovy smrti, byla opravdu výjimečnou
událostí. Díky exkluzivnímu přístupu do obou
galerií bylo možné dokumentovat tuto památnou expozici a prokládat tak životní příběh
Rembrandta s pohledy do zákulisí v těchto světově proslulých institucích. Klíčová díla výstavy
jsou představeny prostřednictvím příspěvků
významných hostů z řad kurátorů a předních
historiků umění. Pro mnoho lidí je Rembrandt největším umělcem, který kdy žil, a tento
dojemný film se snaží odhalit pravdu o muži,
který stojí za touto legendou. Režie Kat Mansoor, české titulky, přístupný, 90 minut. Vstupné
120 Kč, senioři 100 Kč.
9. 10. v 17.45
JIŘÍ BĚLOHLÁVEK: „Když já tak rád diriguju…“
(ČR 2019). Dokument, přístupný, 106 minut.
Vstupné 80 Kč.

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 občerstvení. Těšit se můžete na besedu o historii obvodu
s kronikářem obvodu Mgr. Petrem Lexou Přendíkem, ukázkovou hodinu Mozkocvičny, cimbálovou muziku a mnoho dalšího. Vstup zdarma.
4. 10. v 19.00
LUCIANA PIRES. Skvělá jazzová dáma – zpěvačka a skladatelka. Vstupné 220 Kč, předprodej KD
K-TRIO, kino LUNA, Ostravainfo!!!, Komorní klub.

3. 10. v 17.30
PARAZIT (Gisaengchung, Jižní Korea 2019). Film
oceněný Zlatou palmou se stal letos nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction. Drama / komedie / thriller, české titulky, od
15 let, 132 minut. Vstupné 100 Kč.

1.–2. 10. v 16.00
ANGRY BIRDS VE FILMU 2 (Angry Birds 2, USA
2019). Animovaný / dobrodružný / komedie, české znění, přístupný, 97 minut. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.
1. 10. v 18.30
TENKRÁT V HOLLYWOODU (Once Upon a Time
in Hollywood, USA 2019). Drama / komedie, české titulky, od 12 let, 159 minut. Vstupné 120 Kč.
2. 10. v 18.30
TO KAPITOLA 2 (It: Chapter Two, USA 2019). TO
končí. Horor, české titulky, od 15 let, 168 minut.
Vstupné 120 Kč.
3.–9. 10. v 15.30
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
(Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, Velká
Británie, Francie, USA 2019). Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 87 minut. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč.
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10.–13. 10. v 15.30
PRINC KRASOŇ (Charming, Kanada 2018). Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 90 minut. Jednotné vstupné 100 Kč.
10.–13. 10. v 17.45
PRAŽSKÉ ORGIE (ČR 2019). Drama / komedie,
české znění, od 12 let, 112 minut. Vstupné 130 Kč.
10.–16. 10. ve 20.00
BLÍŽENEC (Gemini Man, USA 2019). Sci-ﬁ / thriller,
české titulky, od 12 let, 117 minut. Vstupné 130 Kč.
14.–16. 10. v 15.30
ANGRY BIRDS VE FILMU 2 (Angry Birds 2, USA
2019). Animovaný / dobrodružný / komedie, české znění, přístupný, 97 minut. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.
14. 10. v 17.45
PANSTVÍ DOWNTON (Downton Abbey, Veká Británie 2019). Drama, české titulky, od 12 let, 122 minut. Vstupné 60 Kč.
15. 10. v 17.45
PRAŽSKÉ ORGIE (ČR 2019). Drama / komedie,
české znění, od 12 let, 112 minut. Vstupné 130 Kč.
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16. 10. v 17.45
Cinema Italiano. GAUGUIN NA TAHITI – ZTRACENÝ RÁJ (Itálie 2019). Dokument / životopisný,
české titulky, přístupný, 87 minut. Vstupné 100 Kč.
17.–19. 10. v 15.30
PSÍ KUSY (Trouble, Kanada 2019). Animovaný /
rodinný / komedie, české znění, přístupný, 87 minut. Jednotné vstupné 100 Kč.
17.–19. 10. v 17.45
STAŘÍCI (ČR, SR 2019). Drama, od 12 let, 85 minut. Vstupné 120 Kč.
17.–19. 10. ve 20.00
PRAŽSKÉ ORGIE (ČR 2019). Drama / komedie,
české znění, od 12 let, 112 minut. Vstupné 130 Kč.
20. 10. v 10.00
TŘI LOUPEŽNÍCI (ČR). Pohádkové pásmo pro
nejmenší, 65 minut. Vstupné 30 Kč. Kubula
a Kuba Kubikula. Tři loupežníci. Kouzelný dědeček. Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Strašidlo ve
škole. Velbloudí nápady. Jak šlo vejce na vandr.
20. 10. v 16.00
ZAHÁJENÍ 14. SEZÓNY MET LIVE IN HD 2019/2020
Giacomo Puccini TURANDOT (opera, obnovené
nastudování). Hudební ředitel Met Yannick Nézet-Séguin bude řídit orchestr ve slavné inscenaci Turandot režiséra Franka Zeffirelliho. Titulní
roli chladné čínské krásky, která zanevřela na
celé mužské plémě, ztvární sopranistka Christine
Goerke. Roberto Aronica zpívá Kalafa, jejího nápadníka, který pro ni neváhá riskovat život. V jeho
podání uslyšíme slavnou tenorovou árii Nessun
dorma. Eleonora Buratto zpívá otrokyni Liù a James Morris se představí v roli Kalafova otce Timura. Obsazení: Turandot – Christine Goerke, Liù –
Eleonora Buratto, Kalaf – Roberto Aronica, Timur
– James Morris. Dirigent: Yannick Nézet-Séguin,
Režie: Franco Zeffirelli. Scéna: Franco Zeffirelli. Předpokládaná délka: 3 hod. 22 min. (včetně
dvou přestávek). Vstupné 300 Kč, zvýhodněné
vstupné v rámci abonmá činí 250 Kč.
21.–23. 10. v 16.00
LVÍ KRÁL (The Lion King, USA 2019). Animovaný
/ rodinný / dobrodružný, české znění, přístupný,
118 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
21. 10. v 18.30
NABARVENÉ PTÁČE (ČR, SR, Ukrajina 2019).
Drama, režie Václav Marhoul, od 18 let, 169 minut.
Vstupné 60 Kč.
22. 10. v 18.30
TENKRÁT V HOLLYWOODU (Once Upon a Time
in Hollywood, USA 2019). Drama / komedie, české titulky, od 12 let, 159 minut. Vstupné 120 Kč.
23. 10. v 10.00
PROMÍTÁME PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY
TLAPKOVÁ PATROLA (PAW Patrol, USA 2019).
Animovaný zábava pro nejmenší, 66 minut.
Vstupné 50 Kč.
23. 10. v 18.30
STEHLÍK (The Goldﬁnch, USA 2019). Drama, české titulky, od 15 let, 149 minut. Vstupné 130 Kč.
24.–30. 10. v 15.30
SNĚŽNÝ KLUK (Abominable, USA 2019). Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 97 minut.
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
24.–27. 10. v 17.45
NÁRODNÍ TŘÍDA (ČR 2019). Drama, české znění,
od 15 let, 91 minut. Vstupné 130 Kč.
24.–28. 10. ve 20.00
Ad ASTRA (Ad Astra, USA 2019). Sci-ﬁ, české titulky, od 15 let, 115 minut. Vstupné 130 Kč.
28. 10. v 17.45
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
(Česko, Slovensko 2019). Dokument, režie Olga
Sommerová, české znění, přístupný, 102 minut.
Vstupné 60 Kč.

29. 10. v 17.45
ZLATOKOPKY (Hustlers, USA 2019). Drama / komedie, české titulky, od 15 let. Vstupné 100 Kč.

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

29.–30. 10. ve 20.00
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU (A Rainy Day in
New York, USA 2019). Komedie / romantický,
české titulky, od 12 let, 92 minut. Vstupné 100 Kč.

12. 10. – 16.00
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU – Cestujeme za
zvířátky. Míša Růžičková se svou písničkovou
show přináší zábavu pro naše nejmenší. V hodinovém 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

30. 10. v 17.45
NAPROSTÁ LÁSKA (La quietud, Argentina 2018)
Drama, české titulky, od 15 let, 117 minut. Vstupné
100 Kč.
31. 10. v 15.30
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO (Maleﬁcent:
Mistress of Evil, USA 2019). Fantasy / dobrodružný / akční, české znění, přístupný. Vstupné 130 Kč,
děti 110 Kč.
31. 10. v 17.45
ABSTINENT (ČR 2019). Drama, režie David Vigner,
od 12 let, 78 minut. Vstupné 130 Kč.
31. 10. ve 20.00
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD (Terminator: Dark
Fate, USA 2019). Akční, české titulky, od 15 let.
Vstupné 130 Kč.

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

1. 10. – 15.00 / klub Akord
SENIOR KLUB. Pravidelné setkání seniorů s programem a hudbou k tanci.
2. 10. – 16.00 / klub Akord
AKTIVNÍ SENIOR – ŽENA JAKO JEDNA BÁSEŇ.
Poetické povídání o životě, lásce k ženě, provázené 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
vztahy, stačí se obrátit na odbornici a zkusit sexcoaching! Že nevíte, o co jde? To jste na tom stejně
jako stárnoucí 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 osvědčeného
Jakuba Zindulky vám pořádně polechtá bránice!!!
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 divadla. Vtipný pohled na záludnost hledání životního
partnera přes internet. Vstupné 90 Kč.
5. 10. – 19.30
SPOLEČENSKÁ SHOW – Tvář Scarlett. Módní
přehlídky, kde je možné vidět modely renomovaných návrhářů. Pořádá agentura Fatima. Více informací na www.fatima.cz. Zazpívá Bohuš Matuš.
Předprodej vstupenek v pokladně Akordu nebo
přes agenturu. Tel. 603 258 933.

31

15. 10. – 10.00 / cvičební sál
AKTIVNÍ SENIOR – SPECIÁLNÍ CVIČENÍ. Cvičení
s fyzioterapeutkou Alenou Smolíkovou. Vstup zdarma – nutná rezervace předem v pokladně Akordu.
16. 10. – 19.00
Eric-Emmanuel Schmitt: ENIGMATICKÉ VARIACE. Detektivní komedie plná záhad, s tématem
zapřené lásky. Rozhovor dvou mužů – slavného
spisovatele a novináře. Spád nevšedního dialogu napíná, mrazí a baví. Těšte se na inteligentní,
vtipný text plný nenadálých zvratů a tajemství,
spoustu originálních myšlenek a elektrizující výkony obou herců. Převzatá inscenace Divadla
J. K. Tyla Plzeň, aktuálně v produkci Synagoga
Concerts, s.r.o. Hrají: Martin Stránský (nominován
na Cenu Thálie 2011), Jan Maléř. Režie: Jan Burian.
Vstupné 350, 300, 250 a 150 Kč.
19. 10. – 9.00–16.30
SEBE RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE. Celodenní
zážitkový trénink umožní zjistit, v jakých dovednostech jsem už doma a kde zatím stojím přede
dveřmi. Cílem tréninku je tedy získat ucelený
pohled na své potřeby a pocity a být ochoten
je v různých náročnějších situacích komunikovat
(sebe)respektujícím způsobem. Cena tréninku je
800 Kč (do 18. 10.), v den konání akce 1000 Kč.
V ceně jsou zahrnuty 2 coffee breaky. Trenér
a kouč: Libor Vilím.
23. 10. – 19.00
SCREAMERS VÁS BAVÍ. Nová zábavná show
oblíbené travesti skupiny. Vstupné 320, 260
a 200 Kč
24. 10. – 15.00
INSPIRATIVNÍ SETKÁNÍ KLUBŮ SENIORŮ. Přehlídka činností ostravských seniorských klubů:
tanec, zpěv, divadelní projev, video prezentace aj.
Vstup pouze pro zvané.
25. 10. – 18.00
VZDUŠNÉ SÍLY OSTRAVĚ. 13. ročník konaný
u příležitosti 101. výročí vzniku samostatného československého státu.
26. 10. – 9.00 / Klub Akord
STUD2NA: DIVADLO JAKO ZÁBAVA. Celodenní divadelní workshop pro mladé a začínající divadelníky
pod odborným vedením zkušených lektorů. V případě zájmu a bližších informací se hlaste u Zdeňka
Kačora: z.kacork@dk-akord.cz. Vstup zdarma.
31. 10. – 19.00
Irena Dousková: HRDÝ BUDŽES – Divadlo
A. Dvořáka Příbram. Příběh o žačce druhé třídy
ZŠ Helence Součkové, která nás provádí dobou
husákovské normalizace. Sledujeme příhody
a názory na děje kolem ní. Za ztvárnění hlavní role
(mimořádný ženský jevištní výkon) získala Bára
Hrzánová Cenu Thálie 2003. Dále hrají: Jarmila
Vlčková, Libor Jeník. Režie: Jiří Schmiedt. Vstupné 500, 450, 400 a 300 Kč.

PŘIPRAVUJEME
1. 11. ARAKAIN
Legenda české metalové scény.
6. 11. RAK & RAK – Vůně sena a benzínu
Kytaroví virtuosové Štěpán a Jan Matěj
Rakové.
8. 11. HECOVINY – soubor Nahodile
Premiéra nového dílu zábavného kabaretu.

www.ovajih.cz
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9. 11. V HODINĚ RYSA – SpoluHra
Zuzana Bydžovská ve hře o schopnosti
uznat svůj omyl.
10. 11. SPOLEKTIV
Autorský folk s přesahem. Host: René
Souček.
15. 11. PERFECT DAYS – Pantheon Production
Komedie. Lenka Vlasáková, Jan Dolanský
a další.
21. 11. TITANIC – Divadlo Kalich
Komedie. Filip Blažek a Miroslav Vladyka.
26. 11. BESÍDKA 2019 – Divadlo Sklep
David Vávra, Milan Šteindler a další.
28. 11. MANDARÍNKOVÁ IZBA – Bratislavské
Hudobné Divadlo
Komedie s Marošem Kramárem.

KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
příspěvková organizace, www.kmo.cz
pobočka Dr. Martínka: Dr. Martínka 4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 599 522 303, hrabuvka@kmo.cz
pobočka Výškovice: 29. dubna 33, 700 30 Ostrava-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 Ostrava-Zábřeh, 599 522 321, gurtjevova@kmo.cz

Dr. MARTÍNKA
Oddělení pro dospělé
celý měsíc během půjčování
BESTSELLERY 90. LET – tematická výstavka
knih; v rámci projektu 1989 Bo samet!!!
TÝDEN KNIHOVEN
30. 9. – 5. 10. během půjčování
OSTRAVSKY KVÍZ – jak dobře ovládáte ostravský
dialekt? Své znalosti si můžete ověřit pomoci hravého testu, který je určen pro všechny dospělé čtenáře.
KOUZELNÁ HODINKA – přijďte do knihovny v tu pravou chvíli a možná právě na vás bude čekat překvapení
Z DRUHÉ RUKY – prodej vyřazených knih z fondu
knihovny
Oddělení pro děti a mládež
26. 10. 9.00
NOVÝ DOMEK PRO MYŠKU – příběh myšky, která
si hledala nový domeček, spojený s výtvarnou dílnou; v rámci klubu Martínek pro děti předškolního
věku a jejich rodiče
12. 10. 9.00–11.30
SVĚTÝLKA VE TMĚ – výtvarná dílna; výroba lucerniček jako vzpomínka na podzimní dny před
30 lety; 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 mládí našich rodičů a prarodičů, které již nenávratně
odvál čas, spojená s tipovací soutěží; v rámci projektu 1989 Bo samet!!!
TÝDEN KNIHOVEN
30. 9. – 5. 10. během půjčování
ZA SLOVÍČKY V ČASE – kvíz; hravý test po stopách jazyka aneb jak se kdysi mluvilo na Ostravsku
KOUZELNÁ HODINKA – přijďte do knihovny v tu
pravou chvíli a nechte se příjemně překvapit
1. 10. 14.00–17.00
KNIHOVNÍKEM NA JEDEN DEN – přijďte si splnit
svůj sen a staňte se na jedno odpoledne knihovníkem. Těšíme se na všechny malé pomocníky!

23. 10. 10.00
BEZPEČNĚ S POČÍTAČEM A INTERNETEM PRO
SENIORY – školení bezpečné práce s novými médii
TÝDEN KNIHOVEN
3. 10. 16.00
120 LET RODINNÉ FOTOGRAFIE – beseda se
Zdeňkem Lasákem o tom, jak jej fotograﬁe jeho
babičky přivedly k fotografování a k tvorbě rodinného rodokmenu
30. 9. – 5. 10. během půjčování
KNIŽNÍ BAZAR – prodej vyřazených knih
Oddělení pro děti a mládež
7.–19. 10. během půjčování
SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK – tvůrčí dílna
8. 10. 10.00 (od 0 do 3 let), 10. 10. 16.30 (od 3
do 6 let)
DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ MYŠKY – hravé čtení
z knížky Petra Horáčka Nový domek pro myšku;
tvůrčí dílna – výroba jablíčka; v rámci klubu pro
děti a rodiče Bělásek

1.–31. 10. GALERIE U LESA
Z RODINNÉHO ALBA – výstava historických fotograﬁí Zdeňka Lasáka

9. 10. ve 14.00 hod.
Kavárna pro pamětníky. Podzim budiž pochválen. Přednáška Lady Šipkové o tom, co
přináší podzim, jak si posílit imunitu. o.p.s. Živá
paměť
11. 10. v 10 hod.
Galerie Chagall: Návštěva výstavy Zdeňka Milera – Krtek a ti druzí. Vede Danuše Hanáková. Sraz
na zastávce tramvaje Kotva.
15. 10. v 16.00 hod.
Odpoledne s písničkou. Písničky k tanci i poslechu, hraje Pete-Sax.
25. 10. v 10 hod.
Nová Bělá: Vycházka přes Bělský les do Nové
Bělé k „Mléčného baru“. Pěšky 4 km. Vede Anna
Olbrechtová. Sraz v CHS Gabriel.

21.–31. 10. během půjčování
MLSNÝ PAVOUK – tvůrčí dílna
24. 10. 15.00–17.00
HUDBOU ZA SVOBODOU – tvůrčí dílna; výroba hudebního nástroje; v rámci projektu 1989 Bo samet!!!
TÝDEN KNIHOVEN
30. 9. – 5. 10. během půjčování
ZÁHADY A TAJE Z NAŠEHO KRAJE – soutěžní test
Z JANTAROVÉ STEZKY – tvůrčí dílna

ZÁVODNÍ
7.–18. 10. během půjčování
KLÍČ KE SVOBODĚ – dílna; tvorba klíče z keramické hmoty a svíčky z papíru; v rámci projektu
1989 Bo samet!!!
16. 10. 16.00–17.30
CESTA Z NESVOBODY ZA SVOBODOU – vyprávění Mgr. Kamila Rodana, historika Slezského
zemského muzea v Opavě o neobyčejném životním příběhu jeho dědečka Leo Rotha; v rámci
projektu 1989 Bo samet!!!
30. 10. 16.00–17.30
TŘICET LET OD „SAMETU“ V OSTRAVĚ – přednáška; s vývojem a změnami po roce 1989 se zaměřením na obvod Ostrava-Jih nás seznámí Petr
Lexa Přendík; v rámci projektu 1989 Bo samet!!!
celý měsíc během půjčování
PO STOPÁCH „SAMETU“ – kvíz pro mládež a dospělé čtenáře; v rámci projektu 1989 Bo samet!!!
TÝDEN KNIHOVEN
30. 9. – 4. 10. během půjčování
Z POVĚSTÍ OSTRAVY A OKOLÍ – kvíz zaměřený
na region; pro děti od 10 let
TŘI VYKŘIČNÍKY – regionální kvíz pro děti od 12 let
KNIŽNÍ BAZÁREK – výprodej vyřazených knih
30. 9. a 3. 10. během půjčování
HISTORIE OSTRAVY VE FOTOGRAFIÍCH – prezentace fotograﬁí

GURŤJEVOVA
celý měsíc během půjčování
CO TO ŠUSTÍ? – soutěž
TÝDEN KNIHOVEN
30. 9. – 4. 10. během půjčování
PERMONÍCI – výtvarná soutěž

CHARITA OSTRAVA

VÝŠKOVICE
Oddělení pro dospělé

4. 10. v 8.00 hod.
Výlet do Olomouce na podzimní zahradnickou
Floru. Vstupné 90 Kč. Odjezd vlakem v 8.23 h,
vede Anna Olbrechtová. Sraz na nádraží Ostrava-Svinov.

Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 731 131 951, 737 610 758
1.–31. 10.
Výstava – Malování je naše radost
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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.
22. 10. Zájezd pro seniory Buchlov, info: p. Kiková
26. 10. NerfLiga – místní kolo Ostrava, přihlášky
předem, info: p. Volek
29. 10. Podzim na Landeku, info: p. Juřičková
30. 10. Podzimní tvořivá dílna, od 8 do 12 h, info:
p. Juřičková
Pobočka V Zálomu 1
4. 10. Pudinkové šílenství, přihlášky předem,
info: p. Kiková
Pobočka Dubina
29. 10. Podzimní tvořivá Bramborka, od 10 do
15 h, info: p. Kornasová

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

OSTRAVAR ARÉNA
Tel.: 596 707 112
3. 10. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC OCELÁŘI TŘINEC,
utkání TIPSPORT hokejové extraligy
5.–6. 10.
20th CZECH DANCE OPEN OSTRAVA, WDSF
WORLD CHAMPIONSHIP LATIN SENIORI
11. 10. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC SPARTA PRAHA,
utkání TIPSPORT hokejové extraligy
15. 10. ve 20 hod.
VANESSA – MAE TOUR 2019. Světově proslulá a neobyčejně nadaná virtuoska Vanessa-Mae
přidala na seznam svého vyprodaného světového turné Ostravu. Po dlouhých devíti letech se
vrátí do OSTRAVAR ARÉNY, kterou v roce 2010
vyprodala a doslova uchvátila. S sebou přiveze
výtečnou kapelu a doprovodí ji i český smyčcový orchestr a osm tuzemských vokalistů. Publiku
představí to nejlepší ze své hudební kariéry. Hudební dojem umocní i vizuální show, na které se
hudebnice sama podílí.

DIÁŘ

Co se dělo, děje
a bude dít v městském
obvodu Ostrava-Jih?
Sledujte
www.ovajih.cz
Fb městský obvod
Ostrava-Jih
Instagram ovajih
18. 10. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC VERVA LITVÍNOV,
utkání TIPSPORT hokejové extraligy
20. 10. v 17 hod.
ANGELIKA, muzikál Michala Davida. Romantický děj odehrávající se v době vlády Ludvíka
XIV. mapuje příběh krásné Angeliky de Sancé
de Monteloup. Muzikál na motivy románové
série, francouzské spisovatelky Anne Golon.
Výpravné scénické provedení, krásné a luxusní
kostýmy a v neposlední řadě populární zpěváci
a herci. Účast na ostravském představení přislíbil Josef Vojtek.
25. 10. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – MOUNTFIELD HK,
utkání TIPSPORT hokejové extraligy
29. 10. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – PSG BERANI ZLÍN,
utkání TIPSPORT hokejové extraligy

MĚSTSKÝ STADION
Tel.: 595 701 020
5. 10.
FC BANÍK OSTRAVA – FC FASTAV ZLÍN, utkání
Fortuna ligy
18. 10. v 17.00
MFK VÍTKOVICE – FC DUKLA PRAHA, utkání
Fortuna národní ligy
26. 10.
FC BANÍK OSTRAVA – SK SIGMA OLOMOUC,
utkání Fortuna ligy

ATLETICKÁ HALA
Badminton do 20. 10. 2019 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 Ostravy, 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 zpívají gospely, spirituály, evergreeny s duchovní tematikou a tradiční vánoční koledy.
11. 3. 2020 GREGORIAN 20 / 2020 – 20th ANNIVERSARY WORLD TOUR / OSTRAVAR ARÉNA
Jsou bezpochyby jedním z nejúspěšnějších
hudebních 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 Gregorian stali
jednoznačně nejlepší chorálovou skupinou
světa. 8 úchvatných klasicky školených hlasů
podpořených vynikajícími hudebníky, to je hudební skupina, která dovedla svou hudbu až
k magické dokonalosti – každý nástroj a hlas
mají své nezaměnitelné místo a tvoří dokonalou harmonii.

LIVE IN CONCERT

4. 12. 2019 OSTRAVA

OSTRAVAR ARENA OD 19.00 HOD
PŘEDPRODEJ V SÍTÍCH

TICKETMASTER A TICKETPORTAL

LOKÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

93x135_program_Deep Purple.indd 1

12.06.19 14:04
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www.ovajih.cz

VOLNÝ ČAS

SUDOKU S TAJENKOU

PŘESMYČKY

Vodní tok. Nejvýraznějším tokem celého našeho regionu je …
(1. tajenka), vytvářející podél svého toku i několik slepých ramen.
Jejím největším levostranným přítokem je řeka … (2. tajenka), která
se vlévá severněji pod Hladovým vrchem. Sudoku řešíme běžným
způsobem s tím rozdílem, že místo čísel doplňujeme devět různých
hlásek. První úhlopříčná tajenka na podbarvených políčkách se čte
zleva nahoru, druhá pětipísmenná tajenka se čte zprava dolů.

Názvy ulic – 5. Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti ulic
ve Výškovicích, místní části městského obvodu Ostrava-Jih. Až na jednu výjimku jsou všechny názvy jednoslovné a začínají písmeny B až M.
Interpunkční znaménka se řešení nezúčastní.

C O N O VÁ K ?
HORA V USA
C H Á S K A T R VÁ
JE KURZ „E“
KDO NEMÁ SAK ?
N E S KO R O H R ÁČ
S KO B A , V U Ř T
VOLÍ ARMU
VÝLOHA
ŽÁCI LUK
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
cí nejen Dubinu, ale i celý obvod. Je to symbolický … (dokončení
v tajence).

Před 25 lety (4. října 1994) byl městskému obvodu Ostrava-Jih
udělen vlastní znak. Navrhl ho heraldik Jan Tejkal jako čtvrcený štít
s poli charakterizující původní středověké obce Zábřeh nad Odrou,
Výškovice, Hrabůvku a pozdější Dubinu. Znak obsahuje tři stříbrné
kužely v červeném poli, v modrých polích stříbrné váhy a kosmo
položenou rybu a stříbrno-červenou šachovnici charakterizujíPomůcka:
Inic. fotbal.
Enar, Iassi,
Panenky
Vamos

Řada
vozidel

Stará plošPočítačoná míra
vá síť
(sloven.)

Vydávat
zvuk jako
kukačka

Město na
jihových.
Slovenska

Paznehtník

Hazardní
karetní
hra

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

Mlecí
zařízení

Název zn.
dusíku

Mezihvězdné
mračno

Úder ve
stepu

Stařec

Hodně

Loketní
kost

Část Prahy

Hodnotit

Velké oči
(nář.)

1. DÍL
TAJENKY
Latinský
zápor

Africký
veletok

Polední
jídlo
(sloven.)

Řeka
protékající New
Yorkem

2. DÍL
TAJENKY

Inic. herce
Šimánka

Nedobří

Dělat stíny
Angl. „fazole, mn. č.“
Město na
Krétě

Seveřan

Starší SPZ
Kolína
Inic. herce
Deyla

Závit
(zastar.)
Nepříjemná

Přezdívka
Harolda
Lloyda

Demokrat.
str. zelených
(zkr.)
Afričan

Luční
porost
Šestý den
v týdnu

Inic. režis.
Lipského
Poranění

4. DÍL
TAJENKY
Rumunské
město

3. DÍL
TAJENKY

Velké psí
plemeno

Hvězda souhv.
Eridanus
Chorvatsky „nový“

Anglicky
„emoce“
Protiklad
Anglická
řeka
Okrasný
pták

Otčina

Bolívijská
ﬂétna
Dům byt.
kultury (zkr.)
Taneční
otáčka
MPZ aut
Ukrajiny

Vodič psů
Kopie

ProdlouPřísada do
žená boční
cementu
zeď

Předložka
se 4. a 7. p.

Kelt

5. DÍL
TAJENKY

Šachové
zakončení

Slovensky
„jaká“

Letectví

Judský
král

Řešení úloh z minulého čísla: křížovka – Kamenná sekerka z jadeititu; sudoku – 93517 8246 = VĚTŠÍ RÁNU; doplňovačka – KOKODAK
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SERVIS

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ NA LISTOPAD 2019
Pondělí 4. 11.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138,154
Břustkova 18
Šeříkova 6,21
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1,33
Petruškova 20
Úterý 5. 11.
Petruškova 14
Volgogradská 10, 40,
60, 87, 133, 108
Výškovická 54, 84, 106
Řadová 18, 34
Středa 6. 11.
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Cholevova 23
Krestova 30
Belikovova 1
J. Herolda 2
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3
Čtvrtek 7. 11.
F. Formana 18, 31
M. Fialy 3
V. Jiříkovského 15, 20, 50
J. Maluchy 14, 35
J. Matuška 14
J. Škody 10
V. Košaře 5, 11
Pondělí 18. 11.
Tlapákova 17

J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 6, 21
Na Obecní 6
Stadická 13
Úterý 19. 11.
Dr. Martínka 5, 30, 59,
65
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova
x Fr. Lyska
Středa 20. 11.
J. Herolda 12
Mitušova 43, 77
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 4, 20
Holasova 14
Klegova 74
Edisonova 81
Čtvrtek 21. 11.
Provaznická 1, 11, 72
U Prodejny 7
Klegova 72
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 33, 77
Hasičská 25

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ BYTU
Městský obvod Ostrava-Jih vyhlašuje výběrové řízení na prodej bytu 1 + 1 na adrese Klegova 21/1440 v Hrabůvce. Prohlídky
bytu se budou konat ve středu 9. 10. 2019 od 15.15 do 15.45 hodin a ve čtvrtek 10. 10. 2019 od 10.45 do 11.15 hodin. Informace
k výběrovému řízení je možno získat na odboru majetkovém Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih u paní Jaroslavy Krčmářové,
tel.: 599 430 182, e-mail: jaroslava.krcmarova@ovajih.cz, nebo na
https://ovajih.ostrava.cz/cs/radnice/urad/odbor-majetkovy/odkazy.

NABÍDKA STÁNÍ V PARKOVACÍCH DOMECH
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

Při podání žádosti o pronájem parkovacího stání doložte kopii velkého technického průkazu 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 PRONÁJMU
OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ
V MĚSTSKÉM OBVODU OSTRAVA-JIH
NA NEMOVITOSTI.OVAJIH.CZ

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

KONTAKTY NA VEDOUCÍ ODBORŮ A ODDĚLENÍ ÚMOB OSTRAVA-JIH

Starosta
Bc. Martin Bednář

Odbor hospodářské správy

Ing. Radim Navrátil

Odbor správních činností

Mgr. Radek Drong

599 430 293

Odbor majetkový

Mgr. Andrea Miškaříková

599 430 420

Místostarostka
Mgr. Dagmar Hrabovská
Místostarosta
Mgr. Jan Dohnal

599 430 331
599 430 345
599 430 344

Místostarostka
Ing. Hana Tichánková

599 430 344

Místostarosta
Bc. Zdeněk Hűbner, MBA

599 430 410

Místostarostka
Markéta Langrová
Místostarosta
Ing. Otakar Šimík
Tajemník
Mgr. Petr Mentlík

599 430 331
599 430 331
599 430 268

599 430 469

Odbor právní

Mgr. Petr Mentlík

599 430 268

Odbor ﬁnancí a rozpočtu

Ing. Kateřina Blahová

599 430 260

Odbor dopravy a komunálních služeb

PhDr. 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
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 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Místo vydávání: Ostrava, Moravskolezský kraj • Za vydavatele zodpovědná Ing. Hana Tichánková, místostarostka
• Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, tel.: 599 430 490 • Inzerce: iveta.savelova@ceskydomov.cz, tel.: 724 274 181 • Vychází jednou měsíčně, mimo červenec,
v nákladu 50 000 výtisků • Datum vydání: 1. 10. 2019 • Číslo: 9 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 10. 2019
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KREVNÍ PLAZMU, ZACHRÁNÍŠ

ŽIVOT
I TY MŮŽEŠ ROZHODNOUT…

Odměna až 1 200 Kč* měsíčně
Pobočky Ostrava a Český Těšín
Připravujeme Frýdek Místek
* Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1 krát za 14 dní. Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů
a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána,
nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů
spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.

SC-391692/01

SC-391714/02

www.mojeplazma.cz
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nebo dr. kdekoliv v Ostravě, nejlépe okolí centra,
Poruba, Hrabůvka, Výškovice. Balkón není podmínkou,
rychlé jednání – platím hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!
Tel.: 603 757 592

SC-381467/09

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví
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PRÁC
CE PRO
OV
VÁD
DÍME:

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

SC-381473/09

SC-391591/69

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

PRONAJMĚTE SI
BYT V KARVINÉ
A VŠECHNO
DŮLEŽITÉ MÁTE
NA DOSAH RUKY.

PŘESTAŇTE DOJÍŽDĚT
A RADŠI TO S DĚTMI
PĚKNĚ ROZJEĎTE.

840 114 115

SC-391646/02

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

6.12.

OBNOVENÝ PROGRAM

OSTRAVA
Dům kultury města Ostravy

Otevřeli jsme
pro Vás novou
lékárnu Dr.Max
v Ostravě

vstupenky:

Sleva až
polovina
z doplatku
na recept.
Pro každého.
Každý den.*

Čujkovova 222/44
Otevírací doba
pondělí–pátek

více informací a vstupenky:
www.artpartner.cz

SC-391591/71

SC-391591/70

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

7.00–17.00

SC-391768/01

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky a zdravotnické
prostředky hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků nebo
zdravotnických prostředků dostupných na lékařský předpis ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by
sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku nebo zdravotnického prostředku byla nižší nebo
na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou k dispozici
v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.
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VYSAVAČ
MULTIFUNKČNÍ
KÄRCHER
„WD3“

KOVOVÝ
ZÁSUVNÝ
REGÁL

1000 W, průtok vzduchu 68 l/s,
podtlak 210 bar, objem nádrže
17 l, 2x 0,5 m plastové sací
trubky. 2m sací hadice, spárová
trubice, podlahová hubice
s klipovými vložkami, filtrační
patrona, papírový filtrační sáček.
OBI č. 4672697

obi.cz
Super cena

499,–

BRIKETY
PILINOVÉ

Vyrobeno z přírodních dřevních
pilin. Vysoká výhřevnost
cca 18 MJ/kg. Hmotnost 10 kg.
OBI č. 2821635 (5,90 Kč/kg)

Super cena

1799,–

BRIKETY
UHELNÉ

Super cena

Výhřevnost cca 19,8 MJ/kg.
Hmotnost 10 kg.
OBI č. 3561073 (6,80 Kč/kg)

59,–

10 kg

Super cena

68,–

10 kg
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SC-391649/01

Pozinkovaný, s 5 dřevěnými policemi,
použitelný také jako dílenský stůl.
Š 90 x v 180 x h 40 cm.
OBI č. 1057504

ZOOM

MISS BABČA & OSTRAVSKÝ ŠTRAMÁK 2019
Pátý ročník soutěže o nejsympatičtější seniorku a seniora zná vítěze! Miss Babčou se stala Dagmar
Samsonová z Bruntálu. Historicky
prvním Ostravským Štramákem
byl zvolen Vojtěch Mader. Gratulovali jim starosta našeho obvodu
Martin Bednář a místostarostky
Hana Tichánková a Dagmar Hrabovská, kteří byli také v porotě.
Diváci vybrali i Miss Sympatie a Sympaťáka. Nejvíce jejich hlasů dostala vítězka
Dagmar Samsonová a Josef Šuler. „Po
tomto dvojnásobném úspěchu držíme paní
Dagmar pěsti, aby obhájila svůj titul v celorepublikovém ﬁnále soutěže Miss Babička,
které se uskuteční 18. listopadu 2019 v Olomouci,“ vzkázala Tereza Zgabajová ze společnosti Akord & Poklad, jež spolu s radnicí
Jihu soutěž vyhlašovala.
„Chtěla bych poděkovat organizátorům
za skvěle zvládnutou akci Miss Babča a Os-

Vítězové s radními obvodu
travský Štramák. Užila jsem si s přáteli skvělou atmosféru, nádherný program a spoustu humoru. Byla jsem velmi překvapena
vysokou úrovní akce a těším se na další

ročník. Za pár let třeba nejen jako návštěvnice...,“ uvedla seniorka Jiřina Hamříková
z Výškovic, která byla v publiku zaplněného
Akordu.

Soutěžící při volných disciplínách

Miss Babča a Ostravský Štramák

Soutěžící při volných disciplínách

Porota v zaplněném sále DK Akord

POŘADÍ VÝHERCŮ
Miss Babča 2019 – Dagmar Samsonová
I. Vicemiss Babča 2019 – Dagmar Klimošová
II. Vicemiss Babča 2019 – Helena Honyšová
Ostravský Štramák – Vojtěch Mader
Sympaťák – Josef Šuler

Jako host vystoupil Standa Hložek
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