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AKTUÁLNĚ

NÁMĚSTÍ JIH: STAVAŘI V PLNÉM NASAZENÍ
Prostranství před obchodním centrem v Hrabůvce
získává plánovanou atraktivní podobu.
„Cílem projektu Náměstí Jih,
jehož se se svým týmem ujal Ing.
arch. David Kotek z ateliéru PROJEKTSTUDIO EU CZ, je vytvořit
důstojné a moderní místo pro
nejrůznější aktivity a centrum
našeho obvodu s nabídkou lákavých nákupních míst, s restaurací, kavárnou a hlavně se skvělým
zázemím pro pořádání akcí a setkávání lidí,“ informuje místostarostka Hana Tichánková.

ÚŘEDNÍCI SBÍRALI
POTRAVINY
Devět krabic trvanlivého jídla
o celkové hmotnosti 96,50 kg.
To je výsledek potravinové sbírky, jež se uskutečnila v rámci
Mezinárodního dne za vymýcení chudoby v pondělí 14. října
také na radnici Jihu. Dary od zaměstnanců dostala Potravinová
banka v Ostravě, která je bude
v rámci své pomoci přerozdělovat potřebným seniorům, rodinám s dětmi a dalším lidem
v nouzi a krizové životní situaci.
Potravinová banka funguje
v Hrabůvce na Hasičské ulici
č. 550/50 od roku 2010.

V současnosti se zpevňuje
plocha náměstí cementobetonovým krytem Granisol, klade
se zámková dlažba v chodníku u ulice Horní, kompletuje
se objekt Informačního centra.
„Hotovo je již zastřešení severní
části, železobetonové konstrukce schodiště u výstupu z podchodu a přeložky i vedení nových inženýrských sítí – veřejné
osvětlení, silnoproudé rozvody,
vodovod, kanalizace a technologie vodního prvku,“ uvádí Tichánková k téměř 100milionové
investiční akci, která bude dokončena na přelomu roku.

Rekonstrukce náměstí

PAPUČOVÝ DEN NA RADNICI PRO KAMPAŇ DOMA
Na pět desítek zaměstnanců
radnice našeho obvodu včetně
zástupců vedení radnice úřadovalo v pondělí 7. října netradičně
v domácí obuvi.
Zapojili se do celostátního
Papučového dne, jenž pořádal
Mobilní hospic Ondrášek ze
Zábřehu na podporu kampaně DOMA. „Ta je zaměřena na
možnost umírat doma. To si
přeje osmdesát procent lidí, ale
jen dvaceti se to splní. Obutím
papučí v pracovní den tak i náš
obvod pomohl šířit tuto myšlenku,“ vysvětlila místostarostka
Markéta Langrová.

Na radnici v papučích

SADY MLADÝCH SE ROZROSTLY, UŽ SE HLEDAJÍ I ZÁJEMCI NA JARO
Po osmé se v Bělském Lese
ve středu 16. října sešly rodiny
se zástupci obvodu, aby vysázely stromy. Celkem jich tady
přibylo 36.
Přihlásit se mohl každý, kdo
chtěl dítěti, případně vnoučeti
vysadit na počest jeho příchodu
na svět mladý strom a pomyslně zapustit jeho kořeny na Jihu.
Zájemci měli jako obvykle
na výběr ze tří druhů stromů.
Největší zájem byl o třešeň
ptačí, vybralo si ji 17 rodin. Dále
bylo zasazeno 5 buků lesních
a 14 dubů letních. Za poplatek
800 korun obdržela každá rodina kromě stromku i pamětní list
a sloupek s cedulkou (včetně
jedné rezervní pro případ zni-

čení či odcizení umístěné), na
níž je uvedeno, o jaký strom se
jedná, komu i kým byl věnován.
„K předávání pamětních listů
a výsadbě 36 nových stromů
se zde sešlo bezmála 150 rodinných příslušníků, na čemž je
krásně vidět, jak akce podporuje pospolitost rodin. Tu vždy
uváděl autor Sadů mladých –
bývalý místostarosta František
Staněk – jako základ spokojeného života a já doufám, že se
lidem na Jihu bude i díky podpoře obdobných projektů spokojeně žít,“ uvedl místostarosta
Otakar Šimík.
Upozornil, že ve spolupráci
s partnerem akce, jímž je společnost Ostravské městské lesy

Sady mladých
se opět rozrostly
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a zeleň, již radnice hledá vhodné lokality pro jarní výsadbu.
„Obvod ve výsadbách od začátku spolupracuje s Ostravskými
městskými lesy a zelení. Celý
poplatek za strom v Sadu mladých je hrazen formou daru této
společnosti, jež se stará nejen
o zajištění všeho potřebného
k výsadbě, včetně sloupku s cedulkou, ale i následnou péči,“
upřesnil Šimík.
Radnice informuje, eviduje
zájemce a vystavuje pamětní
listy. Už nyní se mohou hlásit
zájemci na e-mail sadymladych@ovajih.cz nebo písemně na adresu úřadu – dopisem
označeným heslem „Sady mladých“ – zájemci o jarní výsadbu.

AKTUÁLNĚ

SAMETOVA!!! PŘIPOMÍNÁ
UDÁLOSTI LISTOPADU 1989

SLOVO STAROSTY

Tento měsíc uplyne třicet let od doby, kdy se měnilo tehdejší Československo ve svobodnou zemi a Ostrava ve svobodné město.
stačí si vyzvednout v pokladně
kina svou vstupenku!“ zve kronikář Petr „Lexa“ Přendík. Ten
chystá projekce autentických
ﬁlmových týdeníků z let 1989
a 1990 i záběrů z listopadových
dní roku 1989, přednáška o životě v Hrabůvce, Zábřehu, Výškovicích, na Dubině i v Bělském
Lese před koncem totality i tři
dekády po něm.
Kompletní přehled akcí
v rámci projektu SametOVA!!! je
na webu ostrava30.cz.

Následovaly dny, kdy lidé v Ostravě přestali chodit po ulicích
a náměstích se jmény Gottwaldova, Dimitrovova, Leninova, Velké
říjnové socialistické revoluce či Lidových milicí. Přišly svobodné volby a s nimi zásadní společenské
i ekonomické změny. Oslavu pádu
komunistického režimu bude od
pátku 15. do pondělí 18. listopadu
připomínat nejen program na Masarykově náměstí v centru.
Jih si toto výročí připomene
ve čtvrtek 7. listopadu v 15 hodin

na zahradě MŠ Rezkova vysazením lípy svobody. A poté v sobotu 16. listopadu od 16 hodin
v kině Luna ve Výškovicích, kde
proběhne program kronikáře
obvodu o jeho historii za posledních 60 let.
„Vstup na přednášku o 30
předsametových a 30 posametových letech je bezplatný,

SLEZSKÝ RYNEK

SVATOMARTINSKÉ BINGO V K-TRIU

Za podpory obvodu ve čtvrtek 14. listopadu proběhnou na
tržnici na Náměstí SNP v Zábřehu další farmářské trhy, na
nichž budou nabízet své výrobky
zejména regionální producenti.
Slezský rynek nabídne od 8 do 16
hodin ve stáncích například zabijačkové speciality, sladké i slané
pochutiny či řemeslné výrobky.
Bude také slosovatelná tombola.
Celou akcí provede moderátor.

Starosta obvodu Martin Bednář zve na pondělí 11. listopadu
v době od 16 do 19 hod do kulturního domu K-Trio v Hrabůvce na
společenské odpoledne s názvem
Svatomartinské BINGO.
Pro účastníky bude připraven
welcome drink a povídání o tradici svatomartinského vína, které
bude možno také vyhrát v bingu.
To je jednoduchá hra opravdu pro
každého, probíhající na principu

zaškrtávání očíslovaných políček
v hracích kartách a losování náhodných čísel z osudí. Vítězem je
ten, jemuž padne nejdříve výherní
kombinace čísel a zavolá: „Bingo!“
K prvnímu bingu na Jihu,
v němž se budou vyhrávat dárky
věnované radnicí včetně svatomartinského vína, přispěje hudební uskupení Proskovjanka a moderátor Artur Kubica. Vstup na akci je
zdarma do naplnění kapacity sálu.

BOHATĚJŠÍ VÝZDOBA I VĚTŠÍ OHŇOSTROJ
Už od pondělí 18. listopadu začne v ulicích obvodu instalace svátečních dekorací. Oproti loňskému
roku jich přibude více ve 3D formátu a moderních LED technologiích.
„Zajištění nájmu, montáže, servisu i demontáže vánoční výzdoby
má na starosti ﬁrma BON JOUR
ILLUMINATION, s. r. o., která na sezonu 2019–2020 vyhrála zakázku
malého rozsahu,“ oznámil Daniel
Jeřábek, vedoucí odboru dopravy
a komunálních služeb z radnice.
Zdobit se bude 7 vánočních
stromů – v Zábřehu na náměstí
SNP a u DPS Horymírova, v Hrabůvce u K-Tria, na kruhovém
objezdu, před ÚMOb Jih i u DPS
Odborářská a ve Výškovicích naproti kina Luna. „Svítící nápisy PF
2020 necháváme nainstalovat na
kruhový objezd v Hrabůvce a na
příjezdu do Výškovic ve směru
od Staré Bělé,“ upřesnil Jeřábek.

Vizualizace výzdoby náměstí SNP
než jindy,“ řekl vedoucí odboru
dopravy a komunálních služeb.
Ohňostroji se začátkem
v 18 hodin bude ještě předcházet
v 17:55 slavnostní novoroční projev a zpěv hymny. „Proběhne na
obvyklém místě v Hrabůvce na
kruhovém objezdu a už nyní ho
důkladně připravují všechny dotčené subjekty,“ doplnil Jeřábek.

V zábřežské ulici U Hrůbků se
stejně jako vloni objeví na sloupech lamp vánoční osvětlení.
„O novoroční ohňostroj na
Jihu se postará ﬁrma PYRO
MORAVIA, s. r. o., dne 1. ledna
2020. Vzhledem k posílení tří
základních odpališť dalšími šesti
pomocnými a čtyřmi hořáky plamenometů bude ještě rozsáhlejší
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Vážení občané, milí čtenáři,
symbolem listopadových dní
je v naší zemi sametová revoluce, kterou si na počest třech
desetiletí demokracie letos připomínáme řadou akcí. Letitou
tradici má také svátek sv. Martina. V tento den se uzavíraly
smlouvy, konávaly se výroční
trhy a posvícení, ke kterým patří do křupava upečená husa.
Legenda říká, že svatý Martin
při své skromnosti nechtěl přijmout hodnost biskupa v Tours
a schoval se před vyslanci, kteří
mu zprávu o zvolení nesli, do
husince mezi hejno hus. Ty jej
však kejháním prozradily. Jiná
verze zase praví, že husy Martina při kázání tak rušily kejháním, že je za to odsoudil, aby
v den jeho památky pykaly na
pekáči. Děti 11. listopadu vyhlíží
symbolický příjezd Martina na
bílém koni – první vločky s příslibem sněhových radovánek. To
vše přesto, že sv. Martin nejezdil
na bílém koni ani se neládoval
pečenými husami. Legendou se
stal díky soucitu. Někdy kolem
roku 335 se vracel do svého
ležení a po cestě potkal žebráka, kterému daroval polovinu
pláště, aby neumrzl. Svatomartinské oslavy na jeho počest se
dochovaly, a to v duchu lidské
pospolitosti a společně vychutnaného jídla a pití. Těším se na
setkání s vámi na Svatomartinském odpoledni v K-Trio.
S přáním příjemného podzimu
Martin Bednář
PS: Každý Martin by si prý měl
vyzkoušet jízdu na bílém koni.
Já měl díky organizátorům
akce Road Circus letos možnost usednout na „koně pod
kapotou“ bílé motorky. 
www.ovajih.cz
www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

ZÁBŘEŽSKÝ ZÁMEK PLNÝ PIVA A ZÁBAVY
Jednou z největších letošních akcí na Jihu se o víkendu 27. a 28. září staly Svatováclavské slavnosti pořádané radnicí ve spolupráci se zámkem
Zábřeh. Tradiční přehlídku minipivovarů zahájil příjezd sv. Václava s jeho družinou rytířů, kteří oba dny bavili návštěvníky svým šermířským uměním, středověkými kejkly a tanci. Zahájení a slavnostního přípitku se ujala místostarostka Dagmar Hrabovská a místostarosta Otakar Šimík čepoval pivo pro charitativní účel. Výtěžek dostala rodina hendikepovaného Standy Hovadíka, pro kterého se konal v Zábřehu později i beneﬁční běh.

Přípitek se sv. Václavem
Akce se těšila velkému zájmu.

Dobročinné čepování piva
Nabídka piva v německém stylu

Průvod sv. Václava

Bavili se malí i velcí.

Šermířské rytířské ukázky

AC/DC Revival

Program pamatoval i na nejmenší.

4

Zámek Zábřeh plný piva

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

HLASOVAT O NÁVRZÍCH MŮŽETE PRÁVĚ TEĎ
Právě v těchto dnech vrcholí čtvrtý ročník Společně tvoříme Jih!!!
a svými hlasy tak můžete rozhodnout, které z 25 přihlášených návrhů radnice zrealizuje. Z rozpočtu městského obvodu je na nápady
obyvatel Jihu i letos vyčleněno 7 miliónů korun.
Hlasování je dostupné do nedělní půlnoci 10. listopadu na
www.spolecnetvorimejih.cz. V pracovní dny můžete hlasovat také
osobně na informacích úřadu, v přízemí budovy A, Horní 3. Podrobné informace k hlasování a jednotlivým návrhům najdete v minulém

čísle Jižnich listů a na webových stránkách projektu. Každý hlasující
má k dispozici celkem 4 pozitivní (plusové) a 2 negativní (minusové)
hlasy, které může využít napříč všemi projekty ve čtyřech částech
– Hrabůvka, Dubina a Bělský Les, Zábřeh a Výškovice. V minulých
letech se nám potvrdilo, že opravdu každý jednotlivý hlas může rozhodnout o celkovém pořadí návrhů. Podporou těch nápadů, které
vám jsou sympatické, se tak aktivně zapojíte do dění na Jihu a můžete změnit místo, kde žijete.

Proběhlo setkání autorů letošních návrhů

Na upraveném kopci se v zimě bude sáňkovat

V říjnu se uskutečnilo setkání autorů v Komorním klubu. Autorům
jsme poděkovali za energii vloženou do přípravy návrhu, představili jsme fungování celého projektu i jednotlivé návrhy. Děkujeme za
skvělou atmosféru i podnětnou diskuzi.

Aktuálně probíhají práce na realizaci návrhu Sáňkovací kopec
v lokalitě mezi ulicemi P. Lumumby a Kosmonautů. Část kopce bude
navýšena o 1,5 metru, upraven bude také prostor v jeho okolí (odbourání betonové zídky a starého pískoviště).

mLMHWHY2VWUDYÆ-LKX"

0»PHQ»YUKÓ
RNWHU×FKPÓ{HWH
rozhodnout!
.ÂNWHUÃVSROHÂQÆUR]GÆOÇPH
+ODVXMWHRGÒÇMQDGROLVWRSDGX
QDVSROHFQHWYRULPHMLKF]
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www.ovajih.cz

ROZHOVOR

Dříve učitelka, knihovnice, televizní redaktorka,
stále novinářka a básnířka

EVA KOTARBOVÁ
má neuvěřitelnou schopnost dávat věci do nečekaných
kontextů. Co je pro ni ovšem nejpříznačnější, to je
věrnost rodné Ostravě. Žije a tvoří v Hrabůvce…

Relaxace
V Hrabůvce
sedláci trávu už dávno nekosí
burácejí dětská hřiště
a není příště pro letiště
obchody velkosklady
hryžou krajinu
zmatení zajíci
s Bělským lesem za zády
vtiskují stopy – nezhynu
oči léčí únavu z města v sídlištním parku
(sbírka Marné levitace)

» Inspirací vám často bývá rodná Ostrava. Jaká Ostrava?
To je pravda – její atmosféra, osobitá
historie či nejrůznější její konkrétní zákoutí
se objevily v mých verších. Ta stará Ostrava, která se hemžila horníky, hutníky a byla
hodně zakouřená, obklopena ještě doutnajícími haldami, je k nalezení ve sbírce Kameny, kde se přiznávám k tomu, že mám toto
město pod kůží. Myslím, že to je hodně také
kvůli mým předkům, protože oni mne po
dlouhá léta ovlivňovali svými pocity a názory. V dětství jsem slyšela maminku, jak
často vzpomíná na dům v Jubilejní kolonii,
kde s rodiči prožila mládí. Ta část Hrabůvky
byla často místem, kam jsme spolu z mých
rodných Vítkovic chodily na procházku. Jubilejní kolonie byla ale v padesátých letech
omšelejší, než je dnes.
» Jiná Ostrava se objevuje ve vašich
knížkách, které vyšly v uplynulých deseti
letech.
Ano. Ostrava současná. Kdo se začte do
Marných levitací, narazí například i na poplašené zajíce, kteří se nečekaně vynořují
na sídlištích v okolí Bělského lesa. Jako by
měli kdesi v genetické paměti uchováno, že
tam byla pole nebo lesní houština. Musím
ale zdůraznit, že moje poezie je především

milostná. Snažila jsem se postihovat pocity,
které prožívají zamilované páry, rodiče k dětem a naopak. Město v ní, obrazně řečeno,
někdy plní funkci jako rám obrazu.
» Které místo vám přirostlo k srdci nejvíc?
Pokud mluvíme o Hrabůvce, pak musím
zmínit, že po Jubilejní kolonii je tu Bělský les,
který patří do mých vzpomínek i k mé současnosti. Mám jej prostě ráda. V mých dávných představách je to les velký rozlohou
a člověk se v něm mohl bát. Teta si nechala
postavit na jeho okraji dřevěnou chatičku,
to bylo za první republiky. V době mého
dětství už tam nebyla, ale rodina o ní hodně povídala. S rodiči jsem také chodívala až
ke kapličce Panny Marie Lurdské a tamnímu
prameni. Kousek za ním bývala zotavovna
pro zaměstnance Vítkovických železáren.
Prý se tam jezdili zotavovat z různých úrazů
už od roku 1900.
» Vracíte se sem ráda?
Na uvedená místa chodím v posledních
osmi letech znovu a velice často poté, co
jsem se z centra Ostravy po 25 letech přestěhovala do Hrabůvky. Když s manželem
nemáme čas dojet do Beskyd, vyrážíme
na zdravotní procházku právě do Bělského
lesa. Za každého počasí. Pětikilometrový
okruh, který jsme si stanovili, je takovou
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nutnou, nenáročnou, zdravotně potřebnou
„rozcvičkou“. Bělský les teď vnímám jinak
než dřív, hodně se změnil. Přibyla v něm
místa s lavičkami a atrakcemi pro děti i dospělé. Někdy si říkám, že bych dala přednost lesu, jak ho znám z minulosti. Všichni
víme, jak jsou stromy důležité pro ekosystém, a těch tam ubylo. Jsou plícemi, které
nám žádné moderní atrakce nenahradí.
Kdyby se vyhlásila akce „Zasaď svůj strom
v Bělském lese“, určitě bych patřila k těm,
kdo by se zúčastnili.
» Jak na vás působí současný Jih? Je vidět nějaký posun od dob totality k lepšímu?
Určitě je to část Ostravy, kde se ještě musí hodně zapracovat na tom, aby se
dále zlepšovala kvalita života jejích obyvatel. Sním o krytém bazénu, který se zatím
nepodařilo postavit. Doufám, že se někdy
uskuteční oprava většiny sídlištních chodníků. Na druhou stranu mám radost, že
byly rekonstruovány podchody na ulici Dr.
Martínka a bude brzy dokončena rekonstrukce prostoru před ﬁnančním úřadem
v Hrabůvce. Přála bych si, aby v okolních
objektech bylo více obchodů s kvalitním
zbožím… Objevily se nové vodotrysky
a také třeba sochy.

ROZHOVOR

» A kdybyste měla kouzelnou hůlku?
Okamžitě bych změnila k lepšímu areál
Kotva a jeho okolí. Nikdo ovšem kouzlit
neumí, vše nejde změnit najednou. Také
bych hůlčičkou zamávala nad památníkem
Vojtěcha Martínka, který stojí v blízkosti
tramvajové zastávky Josefa Kotase. Tento významný spisovatel byl dlouholetým
zdejším občanem. Ještě tu stojí vila, ve
které bydlel. Vykouzlila bych u památníku
občas nějaké květiny, výraznější nápis s informacemi o Vojtěchu Martínkovi. Je třeba
připomínat, že vedle učitelského povolání
se uplatnil jako prozaik, básník, literární
a divadelní kritik i historik, redaktor časopisů, novin a sborníků, dramaturg, knihovník, osvětový a rozhlasový pracovník a že
dokonce několik let působil jako tajemník
obecního úřadu v Hrabůvce. Říká se, že
by lidé neměli zapomínat na minulost, na
osobnosti, které ji vytvářely.
» Nejen Ostravané říkají o Jihu, že je to
jedno velké sídliště, kam se chodí večer
jen přespat a ráno se zase odchází do práce nebo do školy. Smutná nálepka, nemyslíte?
V čase minulého režimu se sídliště nynějšího městského obvodu Ostrava-Jih stavěla pro rychlé zajištění modernějšího bydlení pro mladé rodiny. V té době byla tato
výstavba pokrokem. Kdekdo chtěl bydlet
v novém bytě s koupelnou, teplou vodou
a dalšími vymoženostmi, který by dostal od
tehdejšího národního výboru, třebaže po
dlouhém čekání. Mnohým lidem se to ani
nepodařilo. Sama jsem bydlela v historickém jádru města a před sametovou revolucí
nechtěla žít v domech na tehdejších sídlištích. Připadala mi jednotvárná, neosobitá
a hlavně moc a moc šedivá.
» A dnes?
Teď se ráda dívám z okna na okolní domy,
které mají omítky výrazně barevné a líbí
se mi to. Ty barvy sídliště rozsvítily, a to je
onen snad nejviditelnější posun k lepšímu.
Bytová družstva či společnosti vlastníků
se podle mne hodně osvědčily. Paneláky
jsou opraveny i vevnitř. Že tu nastal v tomhle směru pokrok i díky snaze městského
obvodu, si uvědomuji také, když někdy na
dovolené projíždím městy různých zemí
bývalého socialistického tábora. Mám pocit,
že v závodě ve vyhánění šedi z městských
sídlišť i v rekonstrukcích náměstí a veřejných prostor jsme u nás v České republice
hodně vepředu.
» Zmínila jste období před 30 lety. Kde
vás zastihl listopad 1989?
Samozřejmě v Ostravě. Tenkrát jsem
k prvnímu dni v tomto měsíci nastoupila
po tříleté mateřské a rodičovské dovole-

né znovu do práce. Byla jsem redaktorkou
zpravodajské redakce ostravského studia
Československé televize. Zaměřovala se
na informace z oblasti kultury. Tehdy jsem
přemýšlela, že z ČT odejdu. Na mateřské
jsem si udělala státnici z angličtiny, a protože jsem už dříve vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor matematika
a zeměpis, také učila na hrabůvské Základní škole Krestova, měla jsem dosti velkou
šanci vrátit se znovu do školství. Tuto změnu jsem plánovala, abych unikla stupňujícímu se nucení k vstupu do KSČ. Nakonec
k ní nedošlo. V ČT jsem zůstala do poloviny
roku 1992, pak jsem se svobodně rozhodla
pro jiná pracovní místa a v podstatě téměř
pořád zůstala u novinařiny. Změny v ostravských redakcích byly po listopadu 1989
veliké. Člověk často zjistil, že ten, kdo vypadal, že je proti totalitě, jí naopak přisluhoval. Byly to někdy opravdu šoky. Všichni
z mých redakčních kolegů dostali negativní
lustrační osvědčení, díky Cibulkovým seznamům jsme ale brzy zjistili, že opačně
jsou na tom mnozí produkční a kameramani. To nás předtím ani nenapadlo... Žili jsme
nadějí, že teď už bude vše růžové. Vztahy
ale nejsou „jednobarevné“. Ovšem úžasné
bylo, že jsme konečně mohli podle své libosti cestovat po celém světě!
» V té době jste už psala básně?
Moje první básnická sbírka Podkůvky
byla vydána v roce 1979 v krajském nakladatelství Proﬁl, to jsem už měla za sebou
dva roky knihovnické práce v pobočce
Knihovny města Ostravy na ulici Dr. Martínka. Už zmíněné Kameny byly vydány tamtéž o dva roky později. V dalších letech
vznikaly verše, které byly zahrnuty do titulu Zapomenuté věty. Dočkaly se vydání
v karvinském nakladatelství Gramma. Do
této knížky se dostalo mnoho pocitů ze
ztráty mých nejbližších – maminky, tatínka,
ale také lidí, s nimiž jsem se setkala hlavně
v nemocnicích.
» Zanedlouho doplníte svou sérii šesti básnických sbírek povídkami. Prozradíte víc?
Doufám, že doplním. (smích) Splnila
bych si další sen – vydat prozaickou knížku.
Chtěla bych, aby se dostala mezi čtenáře
začátkem nového roku. Souboru povídek
jsem dala název Nečekej záchranné lano.
Jsou o strastech a slastech lidí nejrůznějšího
věku, většinou žen.
» Co vás stojí při tvorbě nejvíc sil?
Psaní veršů pro mne není vysilující. Jaksi
ze mne vypadávají pod tlakem pocitů, zážitků a zkušeností. Pro mne je tvoření básně
posilujícím zážitkem. Trošku jiné je to s psaním prózy. Tady nápad, vnuknutí jaksi nestačí. Povídky, román – to je mnoho stránek
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textu, a ten se musí vysedět u počítače, což
autorům ničí bederní páteř. (smích)
» Dá se psaním uživit?
Určitě dá. Pokud má člověk mimořádný talent, potřebné známosti v nakladatelstvích, také štěstí a touhu psát několik
hodin denně.
» Proč vlastně píšete?
Jak jsem už naznačila, zapůsobí přetlak
pocitů a zážitků. Musí se dostat na papír.
Následně si mnohdy říkám, hele brzdi, tohle
už někdo napsal. Čtenář nečeká zrovna na
tebe, abys mu něco podstatného sdělila.
» Baví vás psaní stejně jako před léty?
Samotný proces tvorby mě stále baví
a také udivuje, když se mi opět něco pěkného podaří.
» Po čem momentálně nejvíc toužíte?
Jejda! Dalo by se to shrnout do věty:
Hlavně zdraví, přátelé. To je předpoklad, aby
se splnily další touhy, ty, které mám jako většina lidí – radovat se z dětí, vnoučat, hezké
dovolené, nějakého toho pracovního úspěchu, který ocení i okolí.
» Co vám spolehlivě zvedne náladu?
Když mi zavolá dcera a řekne něco milého, když náhodou potkám člověka, který
četl moje verše a líbily se mu, když někdo
ocení, že o něm napíšu do mého webového
časopisu Haló, Ostrava! A víte, co mi pořádně zvedlo náladu zcela nedávno? Byl
to koncert uspořádaný k životním jubileím tří významných hudebních skladatelů,
k nimž patřil také Jan Grossmann, který ve
svém bytě na Dubině komponuje skladby,
z nichž mnohé mají dokonce mezinárodní ohlas. Konal se v nádherném barokním
sále Pražské konzervatoře a střední školy
Jana Deyla a byly na něm uvedeny i Grossmannovy Milostné písně zkomponované na
texty básní z mé prvotiny Podkůvky. Posluchači je slyšeli v podání vynikajících pěvkyň – Simony Mrázové z Ostravy a Nikoly
Martiníkové Proksch z Vídně, za klavírního
doprovodu Alexandra Starého. Radost mi
působí i vědomí, že Milostné písně budou
znovu provedeny 28. listopadu na ostravské scéně D 12 Národního divadla moravskoslezského v rámci 45. ročníku festivalu
Hudební současnost.

VÝBĚR Z BIBLIOGRAFIE:
Podkůvky, 1979
Kameny, 1981
Zapomenuté věty, 1992
Siluety, 2009
Marné levitace, 2015
Černohorské sluncebraní, 2017

www.ovajih.cz

Z OBVODU

PŘEDZAHRÁDKY
DO KONCE ŘÍJNA
Velký nárůst zaznamenal zájem občanů Jihu o tisícikorunový
příspěvek od radnice na zkrášlení prostoru před jejich domy.
„Zatímco předloni jsme proplatili 22 žádostí, vloni to bylo
27 a letos v polovině října už 35.
Další dvě se vyřizují,“ uvedl místostarosta Zdeněk Hűbner.
Lidé si mohou koupit sazenice, semena, cibule či hlízy
pro výsadbu letniček, dvouletek, trvalek nebo keřů. Ale
také potřebnou zeminu pro
výsadbu a hnojiva pro rostliny.
K účtence musí k proplacení
doložit také fotograﬁi před výsadbou a po ní.
„Někteří obyvatelé dosazovali již založené záhony před
domy, ale převážná většina zakládala nové, překrásné. Výjimku jsme dali na některá místa,
jako osázený kruhový prostor
ve Výškovicích, kde si lidé nejen zkrášlili výhled z oken, ale

Díky pilným občanům je
obvod hezčí
také vyřešili neukázněnost řidičů a přirozeným způsobem
jim zamezili vjezdu na plochu.
Jiná žadatelka pojala své záhony jako dokonalené místo
k relaxaci. Při první kontrole
překrásně kvetly ﬂoxy a macešky a ze zakoupeného sortimentu rostlin bylo zřejmé, že
zbytek pokvete až do pozdního
podzimu,“ řekl Daniel Jeřábek,
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb.
Letos obvod v rámci akce
„1000 Kč na výsadbu květin“
proplácí za předzahrádky do
konce října. Tuto aktivitu má
záměr ﬁnančně podporovat
i v příštím roce.

OPRAVY DOMŮ – OD SKLEPŮ
AŽ PO STŘECHY
Rekonstrukce sklepních prostor, výměny střešní krytiny, zateplení obvodových plášťů
a půd, opravy elektroinstalací, výměny oken, dveří, zvonků či domácích telefonů, výmalba chodeb… To je jen malý výčet toho, co se v rámci správy bytového fondu obvodu čítajícího 5237 bytů v 312 domech, průběžně uskutečňuje.

Výtahy na
Odborářské a Horní
Další realizovanou akcí je
výstavba osobních výtahů v třípodlažních bytových domech
na ulicích Odborářská a Horní. „Vzhledem k tomu, že jejich
obyvatelé jsou převážně senioři, výtahy zde citelně chyběly.
Jsem ráda, že již brzy začnou
sloužit lidem a umožní pohodlný bezbariérový přístup i imobilním osobám,“ komentovala
investiční akci za 5,95 milionu
korun místostarostka Langrová.

Střechy a půdy na
Zlepšovatelů
V současnosti probíhají mimo
jiné práce ve čtyřech bytových
domech na ulici Zlepšovatelů
v Hrabůvce. „Zateplujeme půdy,
opravujeme střechy, měníme na
nich krytinu, klempířské prvky
i vstupy do půdních prostor. V případě příznivého počasí bude vše
hotovo do konce roku,“ uvedla
místostarostka Markéta Langrová s tím, že za provedené práce
uhradí v tomto případě radnice
celkem 15,7 milionu korun.

Elektroinstalace na
Výškovické
Dokončena byla také v posledním říjnovém týdnu rekonstrukce
elektroinstalace
společných prostor v bytových
domech na ulici Výškovická č. 184 a 186. Díky investici
1,83 milionu korun získal dům
nové rozvody elektroinstalace
ve sklepních i společných prostorách, vyměněno bylo vedení zvonků a obyvatelé dostali
nové domácí telefony.

TŘI TÝDNY BEZ ÚKLIDU OBJEMNÉHO ODPADU
Během třítýdenní informační
kampaně budou v pohotovosti
také městští strážníci, připraveni
toto protiprávní a nemorální jednání postihovat. Následně se na

OZO Ostrava pozastavuje pravidelný odvoz smetí odkládaného vedle kontejnerových stanovišť. Chce tak upozornit občany
na jeho nelegální hromadění.

asi 1500 kontejnerech na směsný
komunální odpad v Ostravě objeví
samolepky s informacemi o sběrných dvorech a nutnosti odevzdávání objemného odpadu v nich.
Pozor na objížďku! V našem
obvodě je sběrný dvůr v Zábřehu v ulici U Výtopny a od 1. listopadu je jeho zimní provozní
doba od pondělí do neděle od
8:00 do 18:00 hodin. Kvůli opravě mostu přes Rudnou ulici se
ale nedá až do odvolání odbočit
k němu z ulice Výškovické. Objízdná trasa teď vede z opačné
strany přes kruhový objezd
u nákupního centra Decathlon.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ
V MĚSTSKÉM OBVODU OSTRAVA-JIH NA NEMOVITOSTI.OVAJIH.CZ
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POSLEDNÍ ARISTOKRATKA NA PLÁTNĚ

OBVOD MÁ PŘES
20 500 STROMŮ
Nejvíce je lip srdčitých, javorů, jasanů, bříz a sakur. Vysázeny
jsou převážně v 50. až 70. letech
minulého století. Nová výsadba
se už ale ubírá tak, aby byly dřeviny pestřejší a zajímavější jak
olistěním, tak květy i tvary. Den
stromů připadá na 20. října.

Yvona Stolařová před kinem Luna
Představitelku jedné z hlavních rolí nové české komedie
natočené podle stejnojmenného románu Poslední aristokratka – herečku Yvonu Stolařovou

mu, která proběhne od 7. do
13. listopadu. A v prosincových
Jižních listech si přečíst rozhovor s ní nejen o Poslední aristokratce.

– jste mohli potkávat přímo
u nás v obvodu. Kde také až
donedávna bydlela. Nyní ji
můžete vidět v kině Luna na
plátně při premiéře tohoto ﬁl-

ZLATÁ KARABINA JE POPRVÉ NA JIHU!
ZŠ a MŠ Březinova 52 nominovala do soutěže o nejlepšího
zástupce ředitele školy Zdeňku
Mikeskovou, ta pak získala ocenění v podobě Mimořádného
počinu.
Zlatá karabina je soutěž vyhlašovaná každoročně časopisem Řízení školy s cílem ocenit
nelehkou práci zástupců ředitelů škol. Kteří jsou takzvaně mezi
„mlýnskými kameny“ ve vztahu
k vedení škol, učitelům, žákům
i jejich rodičům.
V rámci letošní konference Zástupce na cestě k úspěchu se na
Magistrátu hlavního města Prahy
konalo slavnostní vyhlášení aktuálního ročníku, v němž o výsledcích rozhodovala čtrnáctičlenná
odborná komise. Mimořádný počin přiřkla Zdeňce Mikeskové, zástupkyni ředitele ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52. Ta svou
práci charakterizuje jednoduchou
formulí: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“
„Je to obrovský úspěch, neboť
v historii soutěže je oceněna teprve třetí ostravská škola a vůbec
první z našeho obvodu,“ oznámil

ředitel školy Jan Veřmiřovský.
Vyznamenané kolegyni pogratuloval jménem celého pedagogického sboru a do dalšího působení jí popřál hodně sil, energie
a optimismu. Přiblížil také hlavní
důvody jejího úspěchu:

telská. Je zástupkyně ředitele,
ale i metodik prevence a koordinátor nadání. Snaží se děti motivovat k lepším výkonům, pomoci jim ve složitých situacích.

Je vzorem pro
podřízené

Je vzorem pro
své žáky

Je svědomitá a pečlivá, přidělené úkoly plní nejen s nadšením, ale je také „srdcař“ a empatický člověk snažící se kolegyně
a kolegy pochopit. Je mentorem
nových pedagogických pracovníků a také koordinuje mnoho
projektů ve škole, z nejvýznamnějších například Sportuj ve škole a Sněhuláci pro Afriku.

Má přirozenou autoritu, dokáže být přísná a zároveň přá-

Památný strom
Obvod má také tři památné stromy: V parku u zámečku
v Zábřehu je to buk lesní, v zahradě uměleckého gymnázia
v Hulvácké ulici kaštanovník jedlý
a u tramvajové zastávky Karpatská pak dub letní.
Nově se na Jihu objevují např.
dřezovec trojtrnný, ambroň západní a různé druhy okrasných
třešní i jabloní s pestrou barevnou
škálou květů a olistění. Ustupují
topoly sázené jen výjimečně na
okrajích obvodu. Z jehličin se vyskytují nově douglasky tisolisté,
jedle nebo opadavé metasekvoje.
Poškozené, nemocné a nevhodně vysazené dřeviny se odstraňují a v rámci jejich náhrady se
sadí dřeviny nové. V mnoha případech však nelze na totéž místo po vykácené dřevině vysadit
novou, a to především z důvodu
vedení inženýrských sítí.

Stále zlepšuje
život školy
Podílí se na významných
úkolech i inovacích. Společně se
povedlo nejen získat spolupráci s Ostravskou univerzitou, ale
i podchytit talentované žáky či
získat vícezdrojové ﬁnancování z rozpočtu města i Evropské
unie. Stojí i za zaváděním nových technologií (dotykových
zařízení) do výuky.

Mgr. Zdeňka Mikesková
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NÁZORY

Listopadové události roku 1989 zásadně ovlivnily československé dějiny.
Od doby, kdy se lidé postavili totalitnímu režimu a odstartovala sametová
revoluce, uplynulo 30 let. Prožili jste tuto dobu osobně? Jak na ni vzpomínáte?
Jaroslav
Nahodil
ANO 2011
Že se něco bude dít
i v naší republice muselo být vzhledem k vývoji kolem nás jasné asi
všem. Přesto musím přiznat, že vzhledem
k tomu, jak tehdejší vládnoucí garnitura
dovedla být při bránění svého velmi nekompromisní, neočekával jsem osobně, že
to půjde i u nás tak rychle. Praha byla daleko a tady na Ostravsku nebyly vždy aktuální informace o tom, co se děje v Praze a lidi
tady mnohdy žili opravdu hlavně prací
a všedními starostmi. Pro mne osobně byl
zásah na Národní třídě a následné události
něčím neuvěřitelným a to, že vše dopadlo
tak, jak si většina národa přála, bylo něco
úžasného.
I když jsem v té době měl starosti o svou
rodinu, účastnil jsem se všech možných
setkání a demonstrací na podporu nového
vývoje, protože jsem to tak cítil. Po dlouhé
době jsem viděl v očích lidí radost, očekávání a naději, všední zasmušilost byla náhle
pryč, lidi byli tak nějak přátelštější, milejší,
na všech se odráželo plnění jejich vnitřních
snů a přání. Byla to doba, kdy byl člověk
šťastný, že je účastníkem a svědkem něčeho převratného, v co dosud ani nedoufal,
že by mohlo nastat. A i když pozdější doba
přinesla další, jiné problémy, které jsme do
té doby neznali, jednoznačně klady 17. listopadu 1989 převážily a převažují vše, na
co by si mohl někdo dnes stěžovat. Určitý
stereotyp a „pohodlí“ života do té doby, zaplacené velkou dávkou nesvobody, nucené
přetvářky, bylo nahrazeno životem zcela jiným, svobodným, kde již záleželo opravdu
na každém z nás, ukázat, co v nás je, co dovedeme a kdy úspěch byl opravdu povětšinou výsledkem vlastní píle a snahy.

Hana
Štanglerová
Ostravak
Tuto dobu jsem prožívala velmi intenzivně,
poprvé v životě jsem
vycestovala s vízem na
návštěvu rodiny v Německu. Byl to pro mě nezapomenutelný
zážitek, jelikož jsem odjížděla z totalitní
země a cesta zpět domů vedla na svobodu.

Euforie, která následovala, byla nádherným obdobím, nejvíce mě oslovilo sblížení
a propojení obyčejných lidí. Pro každého
z nás byla tato doba silně subjektivní záležitostí. V historii země, která po roce 1989
hodně získala, byl velmi důležitou součástí
mezinárodní rozměr. Tehdejší Československo nezískalo svobodu samostatně, ale
i dalších 12 států. Proto také po 30 letech
můžeme porovnat, jak se svoboda, demokracie a ekonomická a politická transformace projevila v životní úrovni občanů
těchto zemí.

Petr
Jakubek
KSČM
Události roku 1989 jistě znamenaly významný
mezník v našich dějinách. Na uplynulá léta již
pohlížím s nadhledem.
Změny společenské či změny hranic území
nejsou ničím mimořádným. Do následujících
let šli lidé s představami, že se jejich životy zlepší, že se zbaví totality. Společnost je
rozdělena na dva tábory. Jednomu umožnila nové možnosti, druhému vrásky – z obav
ze ztráty zaměstnání, z výše nájemného
a ze ztráty sociálních jistot. S přestřiháním
drátů – železné opony, jsme chtěli získat
suverénní stát bez vojenských paktů. Jsme
v EU a NATO. Znovu nám někdo diktuje zákony a z bývalých přátel si dokážeme dělat
nepřátele. Odpovězme si sami: naplnila se
očekávání?

Ondřej
Netočný
Piráti
Naši zastupitelé byli
během revoluce v útlém věku či ji nezažili
vůbec. Přesto si velice
vážíme lidí, kteří se o ni
zasadili a díky nimž dnes zažíváme nejlepší
období v historii naší země. Bohužel máme
pocit, že doba, která od revoluce uplynula,
s sebou přinesla zejména lhostejnost ke
svobodě, kterou jsme tehdy získali. Důvodem je selektivní paměť i okleštěná výuka
moderních dějin v našich školách. Proto
podporujeme aktivity, které připomínají,
jak se tehdy žilo a jaké škody, jejichž následky stále neseme, komunistický režim
páchal.
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Jan
Dohnal
ODS
V době listopadových
událostí jsem měl necelých 10 let. Samozřejmě
si pamatuji změny, které
proběhly ve škole, zejména „převýchova ze
soudružko učitelko na paní učitelko“ a odstrojení socialistických školních nástěnek.
Velký šok přišel po prvním výjezdu na západ, kdy jsem byl konfrontován s tím, jak
vypadají města u nás a jak v Rakousku, Itálii,
Francii. I když jsem byl v té době ještě dítě,
chápal jsem z toho, o čem se doma hovořilo,
že se dějí velké věci. Dnes, doplněn informacemi, znalostmi a vlastními vzpomínkami na
dobu před r. 89 chápu, že listopadové události byly událostmi, které mi umožnily v životě dělat to, co dělám – podnikat, studovat,
cestovat, svobodně se vyjadřovat – prostě
žít svobodně.

František
Janeček
SPD
Všem čtenářům Jižních listů se velice
omlouvám, že naše příspěvky jsou vždy tak
krátké, ale mám povoleno jen 504 znaků. U této otázky stejně
necítím důvod se rozepisovat. Již v listopadu 1989 jsem cítil, že se chystá podvod
na obyčejné lidi, což celých 30 let dokazuje.
Jen jsem neměl tušení, že následky budou tak katastrofální. Nyní by byla pro nás
jednoznačně výhra výstup z EU a vrácení
soběstačnosti republice jako před r. 1989.
Mám pocit, že 1. totalita je nahrazena totalitou druhou, mnohem horší.

POZVÁNKA NA
ZASTUPITELSTVO
Zveme občany na 6. zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 13 hodin ve
4. patře budovy A Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih. Opět z něj bude
zajištěn on-line přenos a záznam,
který naleznete spolu s reportážemi z našeho obvodu na internetu na
YouTube kanálu „Městský obvod Ostrava-Jih“.

SPORT

K-TRIO PATŘILO OPĚT ŠACHISTŮM
Druhý ročník turnaje O pohár starosty Ostravy-Jihu se hrál ve čtyřech kategoriích. Mezi žáky 6.–9. tříd zvítězil tak
jako vloni Michael Kroupa ze ZŠ B. Dvorského.
„Turnaj připravil obvod ve
spolupráci se spolkem Ostrava Chess, z. s., a podmínkou
bylo, že účastníci nesmí být
registrovaní. Hráli tedy pouze
amatérští šachisté, kterých se
sešel hojný počet, a to od těch
nejmenších,“ uvedl místostarosta Otakar Šimík. Ten na
akci v kulturním domě K-Trio
v Hrabůvce ve čtvrtek 26. září

vítal přítomné, předával ceny
nejlepším a rovněž odměnil
nejmladšího hráče, jemuž bylo
pět a půl roku a obdržel zvláštní cenu a diplom.
Ve čtyřech kategoriích se
na černobílých polích utkalo
celkem 45 šachistů. V kategorii
MŠ až 2. třída zvítězil Kristián
Kučera před Štěpánem Osikou
a Čeňkem Zapletalem. V kateMichael Kroupa vyhrál podruhé.
gorii 3.–5. třída ZŠ byl nejlepší Jan Kalous, druhý se umístil
Max Riedl a třetí pak Jiří Osika.
V kategorií dětí ze 6.–9. tříd
obhájil loňské prvenství Michael Kroupa, druhý byl Štěpán
Válek a třetí Richard Marek.
Mezi dospělými si počínal nejlépe Jan Krampla, jako druhý
se umístil Milan Buda a třetí pak
Petr Kroupa.

Turnaj v královské hře dospělých

„Hrál jsem celkem sedm zápasů. Šest z nich jsem vyhrál,
jednoho soupeře jsem dokonce
porazil na čtyři tahy. Další dva
na pět tahů,“ radoval se Michael
Kroupa, sympatický sportovec
ze 7. třídy na ZŠ B. Dvorského
z Dubiny. Jeden z nejlepších
dětských šachistů Jihu prozradil, že královskou hru hrává s otcem jednou, dvakrát týdně.

BĚH PRO... ZVÍTĚZILI VŠICHNI, KTEŘÍ SE ZAPOJILI A POMOHLI
Na start čtvrtého ročníku
dobročinného závodu se u kostela sv. Ducha v Zábřehu postavilo přes 400 účastníků. Ti spolu
s dalšími dárci vybrali celkem
doposud 239 590 Kč.
Běh pro… se v sobotu 19. října uskutečnil ve prospěch Stanislava Hovadíka, léčícího se
a rehabilitujícího po závážném
pracovním úrazu, jenž se mu

Stanislav Hovadík v cíli

stal v září roku 2013. Po pádu
z výšky na beton podstoupil několikahodinovou operaci hlavy
ve Fakultní nemocnici Ostrava,
týden byl v umělém spánku,
během následujících tří a půl
měsíců ho kvůli komplikacím
znovu operovali a od ledna 2014
se o něho začala na plný úvazek starat jeho milující manželka Iveta. Prioritou je pro rodinu

DOPIS PRO VÁS VŠECHNY OD STANDY A IVETY
Ahoj, chtěla jsem z celého srdce poděkovat Tobě, ale i všem
ostatním lidičkám, co se podíleli na přípravě Běhu pro. Ještě teď mám „husinu“, když si na vše vzpomenu, a jsem
plná nádherných pocitů a emocí. Je to překrásný počin, organizačně vše propracováno (a vím, že je za vším spousty a spousty práce). Pro mě osobně to bylo PŘEVELIKÉ
a nádherné, tolik milých tváří, tolik podpory, tolik energie,
tolik objetí a úsměvů a v neposlední řadě tak velká kupa
peněz. Na to nikdy nezapomenu, vše přijímám s přeobrovskou pokorou a vděkem. Nejen pro naši rodinu jste Andělé a díky takovým lidičkám je svět krásnější a pozitivnější.
Přeji všem ty nejkrásnější dny, ať máte co nejvíce důvodů k tomu mít úsměv na tváři, ale hlavně na duši. A ať
máte mnoho sil a energie do dalších ročníků běhu a dostane se pomoci ostatním, kteří ji potřebují. Sami máme
ve svém okolí takových lidiček více a osobně jim z celého srdce přeji, aby i oni měli tak velké štěstí jako naše rodina a zažili ten pocit sounáležitosti, podpory a pomoci.
Ještě jednou DĚKUJI, nejsem schopna slovy vyjádřit, jak moc
si toho vážím a cením. Moc zdravím,
Iveta
Hovadíkových osobní automobil, kterým by Standu vozila na
terapie a rehabilitace.
V konkrétním případě by měl
projekt pomoci pořídit upravený vůz pro handicapované,
které nehradí pojišťovna. Nad

Beneﬁční běh v Zábřehu
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beneﬁčním Během pro Standu
převzal záštitu starosta obvodu Martin Bednář a další peníze
pomohl získat i místostarosta
Otakar Šimík, který na Svatováclavském pivním festivalu točil za stejným účelem pivo.
www.ovajih.cz

SOCIÁLNÍ OBLAST

IMATRIKULACE UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Obřad, při kterém byli přijímáni senioři z Jihu do stavu studentského, se uskutečnil 24. září v Komorním klubu.
Za zvuku fanfár do sálu vstoupila akademická rada, kterou očekávali slavnostně naladěni senioři
i jejich hosté. „Stát se po mnoha letech znovu studentem se rozhodlo
čtyřicet nadšenců pro celoživotní
vzdělávání,“ informovala Renáta
Valerie Nešporek, ředitelka Kulturního zařízení Ostrava-Jih (KZOJ).
Noví posluchači univerzity
třetího věku se s nadšením hlásili
do studijních programů s názvy
„Člověk a současný svět“ a „Člověk a umění“. Ty ve čtyřech semestrech nabízí širokou škálu
přednášek, cvičení, seminářů
a tvůrčích dílen v oblasti psychologie, ekonomie, alternativní medicíny, umění, ale také historie
obvodu, v němž žijí.

Imatrikulace v Komorním klubu
náležitě pyšní na to, že se i v pokročilejším věku rozhodli studovat. „Velice si cením jejich nadšení.
Všem přeji mnoho úspěchů, štěstí, elánu při vzdělávání a věřím, že

Na slavnostní imatrikulaci své
maminky, tatínky a babičky, kteří se rozhodli pro studium, přišli
je podpořit jejich přátelé, děti
i vnoučata a bylo vidět, že jsou

LÉČENÍ PŘIROZENOU
CESTOU

VÍTÁNÍ PODZIMU S BUŘTY I KYTAROU
Na čtyřicet seniorů se sešlo
na zahradě DPS Odborářská
v Hrabůvce, aby se symbolicky rozloučili s létem a přivítali
podzim. „Opékaly se špekáčky,
paní Ivana Benkeová zahrála na
kytaru a doprovázela při zpěvu
tábornických písniček,“ uvedla
Šárka Zubková z odboru školství a kultury, který akci organizoval. Přítomni byli členové
seniorských klubů z obvodu,
obyvatelé domů s pečovatelskou službou i účastníci projektu Senioři bez hranic.

si v rámci studia nejen rozšíří své
vědomosti, ale rovněž zde navážou nová přátelství, která obdobně jako poznatky obohatí jejich
život,“ řekla Dagmar Hrabovská,
místostarostka obvodu.
Po vystoupení žáků ZUŠ
V. Petrželky pod odborným vedením Stanislava Kvocha byli
studenti postupně žádáni o převzetí indexu a k zapsání do imatrikulační knihy. Projevem ředitelky a jednatelky British Institute
of Management Aleny Olšákové,
která je odborným garantem
univerzity třetího věku, imatrikulace vyvrcholila a uchazeči byli za
zvuku studentské hymny Gaudeamus Igitur přijati do studentského stavu.

Informační přednáška s názvem „Uzdravení přirozenou cestou s učením Bruno Gröninga“
proběhne ve středu 13. listopadu
od 15 do 16 hodin v zábřežském
Středisku volného času v Gurťjevově ulici č. 1823/8. V prvním patře
v místnosti 101 nezisková mezinárodní organizace Kruhu přátel Bruno Gröninga, jež byla oceněna za
svou nezištnost a mírové snahy na
půdě OSN mírovou cenou, představí veřejnosti metody a způsoby
léčení přirozenou cestou.

Opékání špekáčků

JUBILANTI – ŘÍJEN
„Počítejte svůj věk přáteli, ne roky. Hodnoťte svůj život počtem úsměvů, nikoliv slz.“
John Lennon (britský hudebník 1940–1980, zakladatel skupiny The Beatles)
Emilie Povisová . . .
Hedvika Longová . .
Štěpánka Ranošová .
Emilie Machová . . .
Emilie Kalousová . .
Bronislava Podroužková
Zdeněk Válek . . .
Chrudoš Valoušek . .
Irma Turlejová . . .
Kateřina Masáková. .
Anna Grimová . . .
Milan Kalous . . . .
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. 90 let

Eliška Horvátová .
Marie Binbdačová .
Olga Sýkorová . .
Vladimír Kutý . .
Stanislav Sovinský .
Věra Kotasová . .
Marie Blažková . .
Věra Křižáková . .
Štefan Saxa . . .
Václav Březina . .
Milan Mašurka . .
Ludmila Juřenová .

.
.
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
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Karel Ondriáš . .
Josef Bílek . . .
Jarmila Skálová . .
Emil Bachar . . .
Eleonora Trokanová
Alžběta Vjačková .
Jaroslav Chocholatý
Anna Mokrošová .
Stanislav Čáp . .
Helena Paksiová .
Kamila Bartošová .
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SOCIÁLNÍ OBLAST

SENIOR POINT OSTRAVA-JIH SLAVIL 1. VÝROČÍ
Během úvodního roku činnosti získal jako první v ČR ocenění za nejrychlejší rozjezd a nejlepší doprovodné služby.
Senior Point v Komorním klubu v Hrabůvce oslavoval první
výročí svého otevření, samozřejmě s klienty i hosty. Včetně představitelů radnice obvodu, která
jeho chod ﬁnančně podporuje.
„Velmi vhodně doplňuje
služby, které jsme dosud našim seniorům poskytovali. Je to
neformální místo, kde se mohou setkávat, a jeho nabídka je
hojně využívána. Za první rok
fungování se řada věcí povedla
a vidím zde silný potenciál dalšího rozvoje,“ prohlásil na akci
místostarosta Jan Dohnal.
Senior Point podle jeho ředitelky Renáty Valerie Nešporek
jen za první pololetí letošního
roku navštívilo přes 1000 klien-

litu poradenských služeb od
obecně prospěšné společnosti
Společně z Brna, která je nositelem myšlenky vzniku Senior
Pointů. „Velice si toho vážíme,“
zdůraznila Nešporek.
Na oslavě vzniku Senior Pointu Ostrava-Jih nechyběl slavnostní přípitek, ale i doprovodný
program v podobě přednášek.
Na jedné z nich mj. kronikář obvodu Petr Lexa Přendík přiblížil
proměnu Hrabůvky v posledních 100 letech z malebné vesnice v dnešní panelákové sídliště.

Oslava v Komorním klubu
a čtvrtky, ale i pondělky, a to od
8 do 14 hodin. Naše služby jsou
zdarma,“ informovala ředitelka.
Ta rovněž poukázala na ocenění za intenzivní rozvoj a kva-

tů. Nejvíce se zajímali o volnočasové aktivity. „Lidé si nás tak
oblíbili, že jsme jim vyšli vstříc
a prodloužili provozní dobu.
Nově je otevřeno nejen v úterky

Senior Point zve na Vánoční setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince.

PĚT KLUBŮ SE SPOLEČNĚ BAVILO NA DNI SENIORŮ
Odbor sociální péče radnice
Jihu uspořádal tradiční oslavu
Dne seniorů. Proběhla ve čtvrtek 17. října odpoledne ve velkém sále kulturního domu K-Trio

v Hrabůvce. Bavilo se na ní přibližně 90 účastníků, kteří patřili
do pěti klubů seniorů z našeho
obvodu, jejichž chod celoročně
zajišťuje úřad. Jeho představite-

lé se přišli na akci podívat a přítomné pozdravit. Pro seniory
vystoupil pěvecký sbor ze ZŠ
MUDr. E. Lukášové pod vedením
paní učitelky Gabriely Koláčové,

divadelní představení na téma
„Tenkrát“ předvedli studenti Pedagogické fakulty z Ostravské
univerzity a k poslechu i tanci
zahrálo hudební duo Classic.

Den seniorů ve velkém sále K-Tria.

Bavili se členové pěti klubů z obvodu.

Divadlo studentů na téma „Tenkrát“.

Zástupci radnice s dětskými zpěváky.
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www.ovajih.cz

ŠKOLY

ZŠ B. DVORSKÉHO
MÁ ŠKOLNÍ HYMNU

AUTOMAT NA ŠKOLNÍ POMŮCKY

Text i melodie písně, kterou
v červnu pěvecky nadané žákyně nahrály ve studiu ostravského Divadla Antonína Dvořáka,
jsou společným dílem dětí i učitelů. ZŠ z Bělského Lesa ji hrává
od tohoto školního roku.
„Hymna může sloužit jako
znělka ve školním rozhlasu a lze
ji také používat při slavnostních
příležitostech, jako jsou zápisy
prvňáků, rozlučky žáků devátých tříd či jiné akce,“ informoval pedagog Jan Goj. Skladba
poprvé zazněla již v červnu na
koncertu žákyň 2. stupně pro
učitelský sbor (na fotograﬁi).

Na počátku školního roku 2019/2020 se na ZŠ Březinova objevuje automat na pomůcky od ﬁrmy Easy School. Nabízí například tužky s gumou, soupravy pastelek, vodové
barvy, lepidla, pravítka, sešity formátu A5, nůžky, štětce, bloky…

Text hymny:
Na Bohumíra Dvorského,
tam je hodně hezkého.
Sportujem‘ a učíme se,
my jsme škola v Bělském
Lese!
Nejsme žádné putičky,
ale pilné včeličky.
Jak se chovat, víme,
školu nezradíme!
Refrén:
Co je hezkého
na B. Dvorského,
že jsme kámoši
a to nám sluší.
Basket, ﬂorbal, hokej,
ty jsou u nás oukej!
Volejbal a plavání
náladu nám zachrání.
I Baník tu máme,
s kluky zazpíváme,
že pohyb máme rádi,
když se školou ladí.
Refrén: Co je ...
Rozhlas, časák, výlety,
účastním se já i ty.
Projekty či výstavy
to nás všechno zabaví.
Koncerty a divadla
pro ta naše kukadla.
Exkurze i soutěže,
my jsme výkvět mládeže!
Refrén: Co je ...

„Byl zřízen na požadavek
dětí, zástupců tzv. školního parlamentu, který u nás funguje již
několik let a který vnímáme jako
důležitou součást školy. Automat si děti samy pojmenovaly
Pomůckovač Pepa a dvě žákyně jsou ambasadorkami tohoto
zařízení. Náplň jejich práce spočívá v udržování automatu, jeho
funkčnosti a zajištění, aby byl
stále naplněný školními pomůckami,“ říká učitelka Lucie Bártková. ZŠ Březinova v Zábřehu
na projekt upozorňuje proto,
že automat na školní pomůcky
není obvyklou službu poskytovanou žákům na základních
školách v Ostravě. „Zařízení je

Pomůckovač Pepa a jeho ambasadorky
k dispozici každý den a své potřeby zde mohou pořídit nejen

žáci, ale i kolegové učitelé,“ dodává Bartková.

KUČERKA SLAVILA PADESÁTINY
ZŠ Alberta Kučery v Hrabůvce si připomněla významné
jubileum, totiž půlstoletí existence. Ze školy, jež původně
mívala jen deset tříd, se stala
vzdělávací instituce s vlastním
dopravním hřištěm, bazénem,
jídelnou a mateřskou školou.
„A možná právě i na tuto
dlouhodobou přeměnu se přišla
v pátek 4. října podívat spousta bývalých žáků, učitelů či zaměstnanců. Pro návštěvníky
byly dveře otevřeny již v dopoledních hodinách, měli tak dostatek času se projít po celém
komplexu včetně tělocvičny či
bazénu,“ popisoval učitel Lukáš
Jelínek.
Mnozí z nich byli příjemně
překvapeni množstvím instalací, které mapovaly historii školy
v desetiletých úsecích pomocí
fotograﬁí, dobových materiálů
a školních pomůcek, zapůjčených bývalými i současnými

Učitelský jubilejní koncert
žáky či pedagogy. „Hosté si
nostalgicky zavzpomínali na
léta strávená v naší škole, ať už
jako žáci, učitelé, nebo rodiče,“
pokračoval Jelínek.
V odpoledních hodinách následovala oﬁciální část programu, a tu zahájil proslov ředitele
Rostislava Pytlíka. Poté se představili žáci s vlastními pěveckými a hudebními vystoupeními.
„Dokonce došlo na utajované
vystoupení učitelů s uprave-

nými písněmi, které významně
přispělo k již velmi uvolněné
atmosféře. Oﬁciální setkání pak
bylo ukončeno rautem ve školní
jídelně,“ doplnil Jelínek.
Podle množství návštěvníků
a jejich spokojených výrazů lze
jednoznačně říci, že oslava se
povedla, že škola – Kučerka –
svým věkem určitě nepatří do
starého železa. Je naopak živou
vzdělávací institucí, která spřádá nové plány, akce a projekty!

UMĚLECKÉ OBORY ZAŽÍVAJÍ BOOM
hájení činnosti a zaznamenává poptávku po mladých designérech
a kreativcích. Zájemci o studium si
ji mohou prohlédnout a informace

Střední škola uměleckých řemesel v Gurťjevově ulici č. 8 v Zábřehu patří mezi nejstarší SŠ na
Jihu. Letos slaví čtvrt století od za-
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o uměleckých oborech zažívajících
boom získat na dnech otevřených
dveří 1. a 11. listopadu. Termín pro
podání přihlášky je 30. listopadu.

ŠKOLY

VLASTENECKÉ TVOŘENÍ I VYSAZENÍ LÍPY
Oslavy 30. výročí sametové revoluce probíhají na MŠ Rezkova 14, odloučeném pracovišti zábřežské ZŠ a MŠ Horymírova 100, již od října. Pokračovat budou i v prvních dnech listopadu.
„Konají se v rámci projektu
s názvem Jak je krásně v naší
zemi,“ informovala Dana Davidová, zástupkyně ředitele pro ZŠ
a MŠ s tím, že ve třídách instalovali koutky „Moje vlast“ a pro
děti vyhlásili výtvarnou soutěž
„Moje vlast – místo, kde žiju“.
„Soutěžní práce dětí vystavíme v jednotlivých třídách.
Vernisáž bude zpřístupněna

sazením lípy Sametky za účasti
představitelů Magistrátu města
Ostravy,“ řekla Davidová.

rodičům a všechny děti odměníme věcnou cenou. Oslavy
pak vyvrcholí slavnostním vy-

PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE

MUCHOMŮRKA V NOVÉM
I když byla MŠ Srbská 4 ve
Výškovicích během letních prázdnin uzavřena, uvnitř v tuto dobu
v žádném případě nezaháleli!
„Třída s názvem Muchomůrka
procházela rozsáhlou rekonstrukcí. Strhávalo se staré obložení,
srovnávala podlaha a měnilo linoleum, probíhaly zednické práce,
ustavovaly prosklené části a nakonec třídu prozářila nová malba na stěnách,“ sdělila Antonie

Třída pro předškoláky
Od září tohoto školního roku
se oddělení předškoláčků přemístilo z MŠ v ulici J. Matuška
do nově připravených prostor
v pavilonu ZŠ V. Košaře.
Náročné stěhování učitelky zvládly na výbornou a děti
tak získaly pro sebe dvě třídy,
sociální zařízení, vlastní vchod
a novou šatnu s veselými herními prvky. Děti se stravují ve
školní jídelně, sportovat můžou

Výsadba proběhne ve čtvrtek
7. listopadu v 15 hodin v prostorách zahrady MŠ Rezkova, poté
se ve třídě bude promítat pohádka „Dějiny udatného českého
národa – Sametová revoluce“. Po
jejím zhlédnutí budou mít děti
společně s rodiči možnost zúčastnit se workshopové dílny, kde
si namalují tričko se symboly souvisejícími s dějinami naší vlasti.

ve velké tělocvičně a v učebně informatiky se seznamují
se základy práce na počítači.
„Věříme, že se děti v nových
prostorách rychle zabydlí a do
školky se tak budou těšit stejně
jako do té staré,“ uvedla Radka
Palátová, ředitelka ZŠ V. Košaře
na Dubině. Přestěhování třídy
předškoláků z MŠ se uskutečnilo v rámci pasportizace škol
v obvodu.

Knoppová, zástupkyně ředitelky
pro MŠ. Nejnáročnější částí bylo
vybavení atypickým nábytkem,
který navrhli designéři.
„Začátek školního roku se blížil
mílovými kroky a s ním i starost,
abychom všechno stihli. O to radostnější bylo pozorovat v očích
dětí i rodičů nadšení z nové třídy,
která nabízí hrací koutky, oddychovou zónu, kontejnery na drobné hračky,“ řekla Knoppová.

Muchomůrka po rekonstrukci

DĚTI Z PĚVECKÉHO SBORU MENDÍCI V BESKYDECH
Chceme žít aktivně, to je název projektu probíhájícího v roce
2019 na ZŠ Krestova v Hrabůvce
a uskutečňovaného za využití
účelové dotace z radnice našeho obvodu.
„Díky této dotaci také čtyřicítka dětí ze školního pěveckého
sboru Mendíci strávila tři říjnové
dny v beskydském rekreačním
středisku Budoucnost v Nové
Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Na
pěveckém soustředění cvičila
repertoár pro nadcházející kon-

Pěvecké soustředění ZŠ Krestova
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certní sezónu,“ oznámila učitelka Yvona Lišková.
Přestože hlavní náplní soustředění byly zkoušky pěveckého sboru a doprovodné hudební
skupiny, stihly děti absolvovat
v rámci těchto dnů i exkurzi na
sportovní letiště ve Frýdlantě nad
Ostravicí nebo aktivity zaměřené
na stmelování kolektivu. „O tom,
že se akce opravdu vydařila,
svědčí přání zpěváků, aby se obdobné soustředění na jaře znovu
zopakovalo,“ dodala Lišková.
www.ovajih.cz

ZBLÍZKA

STUDENT Z HRABŮVKY NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
Bruno Stoček mezi nejlepšími silničními cyklisty
v Yorkshiru ve Velké Británii získal celkové 50. místo
a 3. místo pak mezi národní reprezentací Česka!
Student oktávy A na gymnáziu v Hrabůvce, budoucí
maturant a premiant třídy je
odchovancem
cyklistického
oddílu BIKE2000 z Ostravy.
Na kole závodí už od svých
šesti let a letošní nominace na
Mistrovství světa v silniční cyklistice 2019 v Yorkshiru je jeho
prozatímní pomyslnou třešničkou na dortu celé závodní
kariéry, která není na úspěchy
vůbec chudá.
„Je za tím skryto mnoho
dřiny,“ řekl Bruno, který má za
sebou mj. 2. místo na mistrovství ČR MTB XCO v letech 2015
a 2017, titul mistra ČR v MTB závodě do vrchu z roku 2018, 1., 2.
i 3. místo na mistrovstí ČR v časovce družstev z let 2015, 2017
i 2019, 3. místo v mistrovství
ČR v časovce z letošního roku,
3. místo z Olympiády dětí a mládeže XCO 2015, 13. místo na Mistrovství Evropy XCO 2015, vítězství v Českém poháru XCO 2017

Bruno se kvaliﬁkoval i na letošní mistrovství Evropy a mistrovství světa. Silniční cyklistika

v Zadově a vítězství v Českém
poháru na silnici 2019 z Nového
Jičína.

je týmový sport, takže společně
se čtyřmi dalšími juniorskými
reprezentanty měl v týmu svůj
úkol. „Cílem byl samozřejmě co
největší úspěch českých barev,“
připomenul.
„Bruno se postavil po bok
Zdeňka Štybara, Romana Kreuzigera, Petra Vakoče a dalších slavných jmen jako reprezentant ČR
a důvěru, jež do něj vkládal nejen
trenér, ale i jeho rodina, přátelé,
ale také jeho spolužáci a vlastně
i celé gymnázium v Hrabůvce,
nezklamal. „Všichni jsme bedlivě
sledovali, jak se pere s těžkým
proﬁlem trati, s deštěm, který
závodníky doprovázel téměř po
celou dobu 148 km dlouhého závodu, i s kolizí, do níž se připletl
hned v začátku závodu,“ uvedla
jeho učitelka Michaela Böhmová.
Bruno patří do Centra individuálních sportů Ostrava (CISO),
jehož cílem je podpora přípravy
mladých talentovaných sportovců, kteří jsou členy ostravských a moravskoslezských
klubů ve vybraných individuálních disciplínách zařazených do
olympijského programu. CISO
při tom spolupracuje se statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.

V ZÁVODĚ SE TRÁPIL, ALE JE 50. NA SVĚTĚ A PYŠNÝ
Bruno Stoček poskytl svůj
pohled na letošní světový
šampionát v silniční cyklistice
v Yorkshiru:
„Byl jednoznačně doposud
největším a nejkrásnějším zážitkem kariéry. Od dokonalé organizace jak ze strany pořadatelů, tak ze strany reprezentace
po neskutečnou atmosféru na
místě. Domky okolo trati byly
vyzdobeny duhovými motivy
a na oﬁciální trénink na trati se
na nás bylo podívat více lidí než
na kterýkoliv jiný závod tady
v Česku.“ Velkým zážitkem bylo
prostředí i trať vinoucí se z velké
části mezi kamennými zídkami
ohraničujícími stáda dobytka
pasoucí se na krkolomných sytě
zelených yorkshirských svazích.

března. A hlavně jsem se téměř
hned po startu dostal do kolize,
po které jsem se dlouho probíjel zpět do balíku a stálo mě to
mnoho sil. Za třetinou závodu
na mě tak dolehla velká krize,
která mě stála naděje na lepší
umístění. V tu chvíli jsem nevěřil, že dojedu do cíle. Na druhou
stranu bych si ale neodpustil,
kdybych svůj největší závod
v životě vzdal, a tak jsem pokračoval,“ popsal Bruno.
Poslední kilometry už byly
spíše než záležitostí nohou záležitostí vůle, ale nakonec se mu
povedlo v křečích protnout cílovou pásku a závod dojet na padesátém místě. „Bezprostředně
po dojetí byly prvními emocemi
smutek a zklamání, že jsem ne-

„Krávy a ovce byly z pelotonu tak poblázněné, že se k nám
občas chtěly přidat a za ohradou s námi závodily. A když se
zrovna nejelo kolem pastvin,
byla okolo rozlehlá vřesoviště
a rozlámané skály na vrcholcích
pahorků. Cílový okruh pak vedl
městečkem Harrogate a jeho
okolím. Tam nahradili poblázněný dobytek fanoušci, kteří do
kopce sprintovali vedle nás –
podobně jako na Tour de France!“ pokračoval závodník
Kaňkou na všem bylo počasí.
Svou daň si zde vybrala kombinace extrémní náročnosti trati,
prudkého lijáku v průběhu závodu, únavy z průběhu celé sezóny. „Na kole jsem seděl téměř
denně bez větší pauzy už od
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byl schopen s nejlepšími vydržet déle, a hlavně více pomoct
reprezentačním lídrům, což byl
můj cíl, s nímž jsem do závodu
vstupoval,“ svěřil se.
S odstupem času si však
uvědomil, že to je jen sport, že
svůj slabý den si musí vybrat
každý. „Pro mě je i to, že jsem
se na mistrovství dostal, obrovský úspěch, jeden ze splněných
snů a jsem rád, že jsem závod
za okolností, které nastaly, dojel. Získal jsem spoustu nových
zkušeností a hlavně doufám,
že tenhle šampionát nebyl můj
poslední. Určitě toho mám ještě
spoustu co zlepšovat, i tak jsem
ale na svoje padesáté místo na
světě vlastně pyšný,“ dodal reprezentant Česka, Ostravy i Jihu.

JUNIOR REDAKCE

MLADÍ AUTOŘI TENTOKRÁT NA TÉMA PODZIMU
S návratem do školních lavic dostávají žáci z Jihu příležitost opět představit svůj pohled na okolí i vůbec svět,
v němž žijí. Prostor v Jižních listech mohou využít, pokud chodí do školy našem v obvodě. Příspěvky přijímáme na
e-mailu: jizni.listy@ovajih.cz. Do předmětu, prosíme, uvádějte heslo „Junior redakce“

NA PODZIM SE DÁ I PĚKNĚ VYMLUVIT
Když se řekne listopad, představím si déšť,
sbírání kaštanů a marné pokusy o sestavení draka. V listopadu už převládá tma nad
světlem a pro mě je to takový temný měsíc.
V tomto měsíci už lidi začne ovládat vánoční
nálada a je naprosto běžné, že obchody neosvětlují žárovky, ale vánoční světýlka.
Na tomhle měsíci je zároveň něco krásného. Každý si na něm něco najde. Někdo
si rád sestaví draka, někdo si vyzdobí pokoj
kaštany, jiný jde ven podívat se na nádherné

stromy, a když už vás fakt nic nebaví a nejste
zrovna manuálně zručný, nejradši byste seděli doma a dívali se na seriály, tak se aspoň
můžete vymluvit na to, že je venku prostě
zima, proto se vám nikam nechce a už se cítíte lépe. Nebo když jste strašně pesimistický
člověk, tak můžete říct, že důvodem vašeho
smutku nejste vy sami, ale to ta tma a déšť.
Mně se na listopadu líbí třeba zbarvení
stromů. Na jaře jsou všechny zelené, ale na
podzim se všechny zbarví do různých ba-

rev a je to fakt krásný pocit, když se procházíte barevnou alejí. Anebo když jsem byla
menší, tak mě vždycky fascinovalo sbírání
kaštanů. Ani nevím, co se mi na tom tak líbilo, asi ten pocit štěstí z nalezení pěkného
kaštanu anebo možná soutěživost, kdo se
vrátí s více kaštany.
Listopad je měsíc temný, ale zároveň
krásný a ten pocit, že váš drak vyletěl výše
než ten sousedův, asi nic nenahradí.
Barbora Žurková, 8. ročník ZŠ

Podzim objektivem Saši Kalabzové, 8. ročník ZŠ

POUŠTĚNÍ DRAKŮ, KNÍŽKY, TEPLÝ ČAJ
A KAPKY BUBNUJÍCÍ NA OKNO

Malby s podzimní tematikou žáků ZŠ B. Dvorského

A máme tu zase podzim. Období, na
které se těší spoustu dětí, ale i dospělých
(hlavně rodičů, protože dětem začíná škola
a mají konečně klid).
Podzim je podle mého názoru nejoblíbenější období, protože je v něm spousta
krásy a zábavy, kterou nám umožňuje počasí většinou jen touto dobou. Například
pouštění draka. Neznám nic hezčího než to,
jak teď vidím děti s rodiči na louce a pouštějí
si tam draky. A ty děti vypadají tak šťastně
a mají velké zářivé úsměvy na tvářích.
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Já si už sice nepouštím draky, ale zase
jsem našla lásku k něčemu jinému a to je
čtení knih. Prostě si doma v pohodlí a teplu
číst knížku a k tomu popíjet teplý čaj (a kdyby k tomu začalo trochu pršet a ty kapky
jemně bubnovaly o okno, tak se u toho člověk odreaguje, jak od práce, tak od starostí).
A s podzimem přichází i spousta svátků
a u dětí, jak vím, je nejoblíbenější Halloween.
Děti si mohou s rodiči vyřezávat dýně. No a pak
se taky blíží Vánoce. Tak si podzim užijte naplno!
Lucie Štěrbová, 8. ročník ZŠ
www.ovajih.cz

AKTUÁLNĚ

TÝDEN RANÉ PÉČE® SE BLÍŽÍ
• den otevřených dveří v pondělí 4. listopadu od 9 do 17 hodin s ukázkami pomůcek, testů a metod používaných při
práci s dětmi
• vernisáž výstavy fotograﬁí Miluše Pagáč s názvem „Každé
dítě je úžasné“ v pondělí 4. listopadu v 18 hodin (výstava
potrvá až do 28. listopadu)
• Rodinné dopoledne na Rodinné ulici v pátek 8. listopadu od
16 do 19 hodin, kde bude program s přednáškami pro ženy,
hraním a tvořením pro děti
i mužskou zónou a v případě
pěkného počasí také posezením na zahradě.
V obchodním centru Futurum v Novinářské se v rámci
Týdne rané péče® koná ještě
ve čtvrtek 7. listopadu od 14 do
19 hodin Šátkový bazar, jehož
výtěžek podpoří tuto sociální
službu.

Osvětová kampaň proběhne v týdnu od 4. do 10. listopadu a bude to její již
dvanáctý ročník.
Každoročně se do ní zapojují
poskytovatelé této sociální služby v celé ČR a letos k ním opět
přidá i ostravská pobočka Společnosti pro ranou péči (SPRP).
Bude výjimečná i tím, že letos na
podzim uplyne 25 let od vzniku
první severomoravské odnože
nestátní organizace pomáhající
rodinám s dětmi se zrakovým,
mentálním nebo kombinovaným postižením.
„Letošní ročník osvětové
kampaně Týden rané péče® chce
rozšířit povědomí o rané péči.
Jedná se o službu, která pomáhá rodinám překonávat těžké situace při výchově dítěte s postižením. Cílem je pomoci rodinám
vytvořit takové podmínky, aby

mohlo dítě vyrůstat v domácím
prostředí a rodina nemusela přistoupit k ústavní péči,“ vysvětluje Kristina Mezníková, koordinátorka projektů ostravské SPRP.
Kampaň proběhne pod sloganem „Každé dítě je úžasné“,
což má zdůraznit individualitu
i jedinečnost všech dětí. „Ukážeme, že raná péče podporuje
rodinu jako systém, pracuje se
všemi jejími členy, pomáhá najít
vnitřní i vnější zdroje, propojuje
formální i neformální pomoc,“
pokračuje Mezníková.
Ostravská SPRP na své adrese v Rodinné ulici 2791/57 v Zábřehu připravila:

VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNU DOPLNÍ JARMARK
Tradiční a oblíbená akce se
ve Středisku volného času Ostrava-Zábřeh v Gurťjevově ulici 1823/8 koná ve dnech 3.–5. prosince od 9 do 13 hodin.
Je určena pro děti z mateřských a základních škol, které se
mohou těšit na tvoření s vánoční
tematikou. Ve více místnostech
si vyrobí až 12 originálních dárků,

které jistě přinesou radost jim
samotným, ale hlavně jejich blízkým. Pod vedením zkušených pedagogů si vyzkoušejí kombinaci
různorodých materiálů a výtvarných technik. Na tuto akci je nutné
si předem rezervovat místo. Bližší
informace na www.svczabreh.cz.
Během dílen bude probíhat
vánoční jarmark, kde si návštěv-

Chystá se vánoční tvoření.
níci budou moci zakoupit drobné
vánoční dárečky pro sebe i své
nejbližší.

OZVĚNY ZAZNÍ I V ZÁBŘEŽSKÉM AKORDU
V listopadu a prosinci se
uskuteční cestovatelsko-hudební festival, jehož program zavítá i do kulturního
zařízení v našem obvodě.
„Letošní festival nese podtitul:
Pěšky, na kole, vlakem, na koni,
s kytarou, autem, stopem a na
lodi až za obzor. Program zahrnuje osmnáct dní na mnoha místech Ostravy i Hlučína a nabídne
přes šest desítek cestopisných
přednášek z celého světa, besed, ﬁlmů, slideshow, workshopů
a koncertů,“ oznámil za organizátory akce Miroslav Duda.
Hlavní festivalový blok bude
v neděli 17. listopadu pod ná-

• Ivo Fík Dokoupil – Rusko a transsibiřská magistrála
• Vilda Kudrna – Rumunský Banát
Důležitou součástí akce jsou
praktické workshopy. „Například
pro začátečníky tipy a rady o nezávislém, nízkonákladovém cestování, dále o fotografování na
cestách, o práci s mapou a mobilem na cestách, o první pomoci
na cestách,“ upozornil Duda.
Festival organizuje Folk v Ostravě, z. s., který pořádá koncerty
a cestopisné přednášky již od
roku 2000. Jeho členové se podíleli v Ostravě na zajištění více
než 250 koncertů, festivalů či
přednášek.

zvem Ozvěny v Akordu a představí se v něm mj.:
• Alča Mahlejová a Mája Šnajdrová – Ukulele kolem světa
• Veronika Jiříčková – 1000 km
s koloběžkou po Islandu
• Karolína Kilhofová a Denisa
Zmeškalová – Americký sen
• Bikepacking Nomads – Na
biku z Nového Zélandu domů
• Marek Kovář – Austrálie
• Ondra Schenk – Jižní Korea
• Milan Belmondo Plch – Podkarpatská Rus
• Tomáš Plánka – Afrika
• Jan Vlček a Lukáš Sasín – Španělsko
• Michael Stanovský – Jordánsko
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DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V CHARITĚ
Veřejnost má ve středu 20. listopadu od 9 do 16 hodin možnost
blíže se seznámit se službami
Poradna sv. Alexandra a Target.
Charita sv. Alexandra pořádá den
otevřených dveří v pobočce v ulici Fr. Formana na Dubině.
„Prostřednictvím poradenství
v oblasti sociální a právní pomáháme osobám, které se ocitly
v nepříznivé životní situaci tak,
aby nalezly vhodné řešení k jejímu překonání. Případně, aby došlo alespoň ke zmírnění dopadu
této situace na uživatele. Mohou
nás kontaktovat lidé, kteří svou
situaci vnímají jako tíživou a neumí ji v dané chvíli zvládnout
vlastními silami, ani za pomoci
blízkých,“ uvádí Adéla Hrabišová
k Poradně sv. Alexandra.
Target – podporované zaměstnávání je podle ní služba umožnující zdravotně postiženým začlenit
se do běžného pracovního procesu a udržet si zaměstnání podle
jejich potřeb a předpokladů. „Musí
ale sami zvládat péči o svou osobu
a na hledání práce se také aktivně
podílet,“ popisuje Hrabišová

SNÍDANĚ V K-TRIU
Každý všední den čeká v restauraci kulturního domu v Hrabůvce od 7:30 hodin pestrá nabídka a milá obsluha.
Vydatné snídaně chystají
v K-Triu z čerstvých surovin od
lokálních dodavatelů. Pavel Břenek, vedoucí střediska restaurace, dodal, že každý den v týdnu
se dá ochutnat něco jiného.

VÝSTAVA
ZAHRÁDKÁŘŮ
Vánoční výstavu chystají ve
dnech 29. listopadu až 1. prosince členové Sdružení zahrádkářů
obce Stará Bělá, k jehož členům
patří také obyvatelé Zábřehu,
Dubiny či Výškovic.
Výstava se uskuteční v zahrádkářské klubovně v Blanické
ulici nedaleko starobělského
kostela, otevřena bude v pátek
a v sobotu od 9 do 17 hodin
a neděli od 8 do 15 hodin.

PREVENCE

KDO S KOHO, RADY V PŘEDVÁNOČNÍM OBDOBÍ
Do obchodů nechodí pouze lidé s cílem nakupovat potraviny či dárky pro své nejbližší. Policejní komisař Lukáš
Kendzior proto představuje novou preventivní kampaň proti zlodějům.
„S blížícími se Vánocemi souvisí i větší
návštěvnost obchodních center, kdy s sebou nakupující nosívají i větší ﬁnanční hotovosti. Samotní poškození svou nepozorností
mohou usnadnit páchání protiprávního
jednání, proto chceme upozornit na možné
krádeže v tomto období,“ vysvětluje policejní komisař.
Z nedávných případů vybírá:
Nepozornosti 68leté ženy využil neznámý pachatel, který jí odcizil v ostravském
obchodním domě z nákupního vozíku kabelku s peněženku s hotovostí, platební kartou i osobními doklady, způsobená škoda
byla vyčíslena na více než dva tisíce korun.
V jiném případě neznámý pachatel v Ostravě využil nepozornosti 89letého muže
a odcizil z jeho tašky v nákupním vozíku
příruční taštičku s peněženkou, v níž byly
osobní doklady, platební karta a hotovost ve
výši několika tisíc korun, celkovou škodu poškozený vyčíslil na více než sedm tisíc korun.
„Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti

Leták nové policejní kampaně
stačí, když nakupující odloží do nákupního
vozíku tašku, kabelku nebo batoh. Pacha-

telé využívají i momentu, kdy nakupující
dávají zboží do zavazadlového prostoru vozidla a tašky či kabelky nechají v kabinách
na místech řidiče nebo spolujezdce, vozidlo
obvykle neuzamknou a jeho přední části už
nevěnují tolik pozornosti,“ popisuje Lukáš
Kendzior.
Typické situace zachytili moravskoslezští policisté v preventivním videospotu kampaně s názvem „Kdo s koho“,
který je dostupný na webových stránkách
youtube.com.
Ve spotu je i další situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích městské hromadné dopravy.
„Ke spáchání uvedených protiprávních
jednání stačí opravdu jen krátký okamžik.
Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen materiální škoda, ale čeká je například
i vyřizování nových dokladů. Apelujeme
opět na občany, aby byli při nakupování
a cestování obezřetní, své tašky či batohy si
řádně uzavírali a nenechávali je volně odložené,“ dodává Kendzior.

DOPORUČENÍ PRO SENIORY: JAK SE NESTÁT DALŠÍ OBĚTÍ?
Mezinárodní den seniorů připadl na první
říjnový den, ovšem moravskoslezští policisté se v rámci preventivních aktivit na tuto
cílovou skupinu intenzivně zaměřují během
celého roku!
„Při různých preventivních i prezentačních akcích upozorňujeme seniory na nejčastěji se vyskytující protiprávní jednání
páchané vůči nim a předáváme dříve narozeným rady a doporučení, jak se nestát obě-

tí. Opětovně připomenout pár preventivních
rad proto chceme v duchu rčení: Opakování
je matka moudrosti,“ uvádí komisař, poručík
Lukáš Kendzior.

Nakupování
…neznámý pachatel měl v jednom z ostravských obchodních center využít nepozornosti 78leté ženy a z nákupního vozíku
jí odcizit kabelku, v té se měl nacházet mobilní telefon, peněženka s ﬁnanční hotovostí,
osobními doklady a další věci...
Při nakupování či dávání zboží do zavazadlového prostoru vozidla na parkovišti
mějte své věci neustále pod kontrolou, tašku
s věcmi si nikam neodkládejte. Buďte obezřetní rovněž při výběru peněz z bankomatu
(nikdy si nepište a nelepte svůj PIN kód na
platební kartu) a své věci mějte pod kontrolou i při cestování v prostředcích MHD.

Podvody

Policie ČR vydala i knížku „Černá kronika
aneb ze soudních síní“ zaměřenou právě na
seniory a trestné činy na nich páchané.

Při telefonním hovoru nepředávejte volajícímu jakékoliv informace o sobě (ﬁnanční
situaci) či své rodině (jména příbuzných
apod.). Žádost o ﬁnanční prostředky si
ihned ověřte zavoláním rodinným příslušníkům (skutečným vnukům či dalším příbuzným). Důkladně zvažte, koho a zda vůbec
vpustíte do svého obydlí. Je potřeba si uvě-
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domit, že ne všichni lidé mají dobré úmysly.
Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko,
při komunikaci s neznámými používejte
bezpečnostní řetízek. Pokud se neznámý
představí například jako opravář, pracovník
úřadu či jiných služeb, nechte si předložit
jeho průkaz nebo si zavolejte přímo na úřad
či instituci, na kterou se odvolává, a jeho totožnost si ověřte. V případě podezření ihned
kontaktujte Policii České republiky na bezplatné telefonní lince 158!

Bezpečnost venku
Pokud je to možné, ve večerních hodinách choďte raději ve skupinách nebo si
domluvte odvoz. Nebraňte svůj majetek za
každou cenu. Zdraví a život jsou nenahraditelné.

Doprava
…k dopravní nehodě cyklisty a osobního
vozidla došlo v noci mimo obec, muž jel
na neosvětleném kole bez užití cyklistické
přilby…
I v silničním provozu buďte obezřetní.
Myslete na svou viditelnost. Noste oblečení jasných barev. Při šeru, ve tmě opatřete
své oblečení, tašku, batoh či hůl reﬂexními
doplňky. Při jízdě na kole za snížené viditelnosti používejte předepsané osvětlení.
www.ovajih.cz

BYTOVÉ DOMY

TYPIZOVANÉ DOMY T12 – TADY TO VŠE ZAČALO
Koncem 40. let vznikaly první série typizovaných domů, domů, které se měly stavět podle jednotných plánů v celém Československu. Ale k tomu, aby se mohly stavět všude stejné domy, bylo potřeba vyřešit mnoho počátečních
problémů a překážek.

Přichází typizace
Navrhnout několik základních typů domů,
z nichž výchozím typem byl právě dnes řešený T12, bylo to nejjednodušší. Jedny plány
pro celý stát, zní to jednoduše, ale problém
byl jak a z čeho stavět stejné domy v různých
koutech Československa. A proto přišla typizace spolu s industrializací stavebnictví.
Vznikly tak továrny, které začaly vyrábět
určité prvky stavby. Zejména stropní hranoly
s délkou 4,2 m a betonová schodišťová ramena, dále pak nadokenní a dveřní překlady.
Typizovaná byla i okna jako taková, stejně tak
dveře nebo zárubně či jiné vestavěné vybavení bytu. Díky typizaci se tak mohly výše
jmenované součásti domů vyrábět hromadně a ve velkém, což snížilo jejich cenu. Další
výhodou typizace bylo také značné urychlení stavby, a to i přes to, že většina konstrukcí
byla ještě z klasických plných cihel, skládaných hezky po staru cihlu po cihle. Právě na
základech typizace a prefabrikace, které přišly s typizovanými domy řady T, se postupem
času vybudovala panelová technologie, díky
které většina z nás má kde bydlet.

Dvouletky
Jelikož se typizované domy T12 začaly hromadně stavět v období dvouletého hospodářského plánu (1947–1948), začalo se jim lidově
říkat dvouletky. A to i přesto, že jejich výstavba pokračovala i v prvním a částečně druhém
pětiletém hospodářském plánu. Typizované
domy T12 měly maximálně 4 nadzemní pod-

Výstavba domů T12 na ul. Zlepšovatelů v roce 1952
laží a stavěly se nejčastěji po třech sekcích.
V Hrabůvce jimi byla dostavěna Jubilejní kolonie, například ulice Jubilejní nebo zlepšovatelů.
Vzorové sídliště Bělský Les, jež dnes spadá pod
Zábřeh, je téměř celé postaveno právě z domů
T12, například východní část Čujkovovy ulice.
Nenápadně schované atypické domy T12
najdeme mezi vysokými paneláky v Hrabůvce, konkrétně na ulici Stadická 2 a opodál na Aviatiků 32. Tyto domy zaujmou svou
velikostí – mají pouze dvě nadzemní podlaží
a skládají se vždy z jednoho vchodu. V jednom domě tak jsou pouhé 4 byty.

Obytná kuchyň
Typizované domy T12 mají dva byty na podlaží, oba byty jsou stejné a mají velikost 2+1. Kuchyně jsou neobvykle velké, neboť jejich účelem mělo být i nocování, jedná se o tzv. obytné

kuchyně. Musela se tam tak vlézt postel, velká
skříň atd. Ústřední vytápění v době výstavby
T12 nebylo zdaleka standardem, vytápělo se
lokálně, a tak v zimních měsících byla kuchyň
jedinou obyvatelnou místností bytu. Postupem
času vzniklo několik variant dispozic, například
se měnilo umístění nebo velikost dveří a zejména se upravovaly dispozice předsíní, koupelny
a WC, případně komor. Někdy byla toaleta přístupná skrz koupelnu, jindy měla vlastní dveře.
Někdy měla předsíň malé okno, jindy toto okno
připadlo komoře. A právě dle členění oken patřících předsíním, wc a koupelnám lze zvenčí
částečně rozeznat jednotlivé dispoziční varianty. Někdy se jednalo o dvě úzká okna, rozdělená příčkou, jindy o malé čtvercové sklopné
okno. Matoucí je to, že domy s různými dispozicemi chodby, koupelny a wc měly i jiná označení, např. T13, T12/52 atd.

Jako kasárny
Domy mají strohý vzhled, díky tomu, že
vždy stojí solitérně, a také díky své sedlové
střeše s nízkým sklonem působí jako kasárny.
Nepomohou ani malá okna kuchyní a předsíní. Oživením jsou francouzská okna na zadním
průčelí u některých variant. Mimochodem,
zadní průčelí nemají vstupní vchody, díky tomu
jsou i byty v přízemí stejné jako ty ve vyšších
patrech. Jistou nápaditost lze pozorovat v provedení chodbových oken, někde jsou klasická
okna jako v bytech, jinde vodorovně přepůlená okna či prosklené stěny z luxferů. V menší
míře se uplatnily i balkóny, které členění fasád
velmi pomáhají, například v Zábřehu na ulicích
Závodní a Mozartova. Fasáda byla vždy Břízolitová, na náměstí generála Svobody v Zábřehu byla ve štítových stěnách zdobná sgraﬁta,
která bohužel skončila pod zateplením.
Marian Lipták

Jedna z variant dispozic domu T12
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HISTORIE

JAK JSME ŽILI PŘED ROKEM 1989:
KDE JSME NAKUPOVALI?
Zatímco se do roku 1950 nacházely na
území nynějšího obvodu různě roztroušené
a většinou jednostranně zaměřené prodejny, od 2. poloviny 20. století začaly vznikat
v souvislosti s výstavbou nových sídlišť moderně pojaté obchodní domy. V roce 1956
se obyvatelé Hrabůvky dočkali Gastronomu
(z ruského ,,labužník“) na dnešní ulici Dvouletky, který je nejstarším obchodním domem
na Jihu. Dnes je značně zchátralý a necitelně přestavěný, ale ve své době byl moderní
stavbou s dominantními pásy oken umístěnými nad prodejní plochou a s nezvyklým
dřevem obloženým stropem se světlíky. Jen
o pár let později zavítali první zákazníci do
nového obchodního domu Průkopník na
náměstí SNP. Otevřením obou obchodních
domů se vyřešily nejpalčivější problémy v zásobování obyvatel v jižní části Ostravy. Lidé
už nemuseli tak často cestovat za nákupy do
centra města. Na konci 60. let došlo k otevření komplexu Rozlet – Kotva na Výškovické ulici, v 70. letech bylo otevřeno středisko
nákupů a služeb Odra v Nových Výškovicích
a také Železňák v Hrabůvce. Na svou dobu
se jednalo o moderní komplexy obohacené
o kvalitní materiály a umělecká díla. Vznikla také menší střediska – Savarin, Venuše
a Budoucnost v blízkosti ulice Dr. Martínka.
V předrevolučních 80. letech bylo vybudováno např. středisko Ural u Jugoslavské ulice
v Zábřehu, Racek ve Výškovicích či nákupní
středisko na ulici Aloise Gavlase na Dubině.
Kde jste nejraději nakupovali vy?
Petr Lexa Přendík
petr.prendik@ovajih.cz

Snímek z roku 1956 dokumentuje původní podobu hlavního prostoru obchodního
domu Gastronom. Pultový prodej byl v roce
1961 nahrazen samoobslužným provozem.
Obchodní dům Gastronom byl otevřen roku
1956. Mohli jste zde nakoupit potraviny, ovoce, zeleninu, ryby, elektrospotřebiče či textil. Součástí komplexu byl i bufet s kuchyní
a holičství.

Komplex Rozlet (1969) s restaurací Kotva
(1970) nabízel řadu služeb i obchodů. Populární byly zdejší knedlíky – není snad zákazníka, který by tady nějaký nekoupil.

Za přítomnosti Čs. televize a rozhlasu byl
1. června 1958 otevřen obchodní dům Průkopník na náměstí SNP, který později získal
pojmenování Prior. Budova byla postavena
v duchu socialistického realismu podle návrhu Ing. arch. J. Krohy.
Obchodní středisko na Horní ulici bylo otevřeno v letech 1975–1977. Obyvatelé Hrabůvky se tak dočkali skutečně moderního
komplexu nejen obchodů, ale také služeb.

Odra – středisko obchodů i služeb a kulturního zařízení stejného jména patřilo od 70. let
k přirozenému centru sídliště Nové Výškovice.
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Maso–uzeniny. Prodejna v Železňáku v roce
1978 – typické háky na salámy, konzervy seskládané do pyramid...
www.ovajih.cz

DIÁŘ

KULTURNÍ PODZIMNÍ PROGRAM NA JIHU JE PŘIPRAVENÝ
Zapomeňte na listopadové chmury a splíny, protože s námi na ně mít čas nebudete.
Podzimní nabídku zahájí opravdový
skvost, mistrovské dílo francouzského operního repertoáru Jules Massenet: Manon,
operu, kterou vám nabídneme v obnoveném
nastudování Metropolitní opery New York ve
zpožděném přímém přenose v kině Luna.
Manon Lescaut – nevinná venkovanka, slavná
kurtizána a nakonec zoufalá vězenkyně – je
jednou z největších tragických heroin literárního i hudebního světa. V důmyslné režii
Laurenta Pellyho ztvární titulní roli neodolatelné krásky, která touží po životě v přepychu, Lisette Oropesa. Michael Fabiano zpívá
jejího slepě zamilovaného Rytíře des Grieux,
jehož zoufalá láska nakonec oba přivede do
neštěstí. Massenetovy smyslné melodie diriguje Maurizio Benini. Nenechte si ujít také
další, v pořadí již třetí přenos nové sezóny Met 2019 / 1920, obnovené nastudování
Pucciniho opery Madama Butterﬂy ve skvělé
inscenaci Anthonyho Minghelly. Sopranistka
Hui He se představí v roli Čo-Čo-San, důvěřivé gejši, která je ochotná obětovat vše, co
má, pro amerického námořního důstojníka
Pinkertona, jehož zpívá Andrea Carè. Elizabeth DeShong je její věrná služebná Suzuki
a brazilský barytonista Paolo Szot shovívavý
Sharpless. V úchvatně křehké inscenaci režiséra Anthonyho Minghelly bude orchestr
řídit Pier Giorgio Morandi. Hudba lidi spojuje
a mění jejich životy, s takovým poselstvím

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

přichází Depeche Mode: SPIRITS in the Forest, který v premiérovém koncertním záznamu uvede kino Luna. Film není jen jedinečným záznamem velkolepého koncertu, ale
také intimním pohledem do světa zarytých
příznivců slavné kapely, které možná odlišuje země původu, kulturní zázemí nebo věk,
ale jedno mají společné – Depeche Mode
jim zásadně změnili život. Francouzský pod-

zim v Ostravě již tradičně doplní kino Luna
svým doprovodným programem mercredi
français. Filmovou ochutnávku současné
francouzské kinematograﬁe zařazuje kino
Luna do programu každou listopadovou
středu, potěší všechny příznivce francouzského ﬁlmu, jehož hlavní předností je kvalitní humor, který se dá pouštět stále dokola,
nebo divácky oblíbená tvorba pro romantické duše. V rámci pravidelného cyklu Světové
malířství v kině Luna vás tentokrát pozveme
na nejsledovanější výstavu roku putující z Paříže přes Londýn do Washingtonu, věnovanou poprvé v historii Cézannovým portrétům
– Cézanne – Portraits of a Life. Třicet let od
řadu spojeného s besedou. Účinkuje herec Jan Potměšil a houslista a skladatel Václav Návrat. Vstupné
180 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!
24. 11. v 17.30
Taneční večer PLUS. NOVINKA! Nový formát tanečních večerů, kdy program tanečního večera je
obohacen o živé vystoupení umělců, soutěže, tombolu… K tanci a poslechu hraje hudební skupina
DOMINO. Vstupné 70 Kč, předprodej KD K-TRIO.

DĚTEM
6. 11. v 16.00
BROUČKIÁDA. Zábavný pořad pro děti a rodiče
s Hopsalínem. Soutěže, příprava broučků na zimní
spánek, průvod světýlek. Pěší zóna u KD K-TRIO.
Vstup zdarma.

SPOLEČENSKÉ AKCE
7. 11. v 19.00
ANI ZA MILION. Komedie s detektivní zápletkou,
odehrávající se v jednom majáku na francouzském pobřeží. Hrají Lukáš Langmajer a Michaela
Kuklová. Vstupné 250, 230, 210 Kč, předprodej
KD K-TRIO, Ostravainfo!!!
10. a 17. 11. v 17.30
TANEČNÍ VEČERY. Živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO.
Vstupné 50 Kč, předprodej KD K-TRIO.
20. 11. v 18.00
DIALOG DVOU SVĚTŮ. Dialog dvou světů k památce výročí sametové revoluce – zajímavá forma po-

17. 11. v 10.00
O BUDULÍNKOVI. Klasická pohádka o neposlušném Budulínkovi, který se nakonec polepší.
A vše dobře dopadne. Hrají herci divadla KAPSA.
Vstupné 60 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX, KURZY
2. 11. od 9.00 do 14.00
SYSTÉM CELISTVÉHO UZDRAVUJÍCÍHO CVIČENÍ II. Pokračující sobotní kurz s Mgr. Zuzanou
Kaiser. Techniky pohybového cvičení pro šlachy,
klouby, páteř. Mentální cvičení. Masáže biologicky
aktivních bodů, relaxace. Nutná rezervace. Projekt je spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslez-
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sametové revoluce připomene vzpomínkový
komponovaný program 30 předsametových
a 30 posametových let na Jihu v předvečer
oslav v sobotu 16. 11. od 16.00 hodin v kině
Luna. Filmovou projekci autentických týdeníků a kronik z přelomu let 1989/90 doplní
přednáška kronikáře P. L. Přendíka s fotograﬁckou projekcí. Koncem měsíce přivítáme
v kině Luna Michala Nesvadbu a jeho Kouzelnou školku. Dětský pořad má velké množství
nadšených diváků také na Jihu, takže přijďte
se pobavit! Michal je totiž první hračkou na
světě, která si může vybrat, kdo si s ní může
hrát, a je možné, že to budete právě vy.
A nebo chcete zažít dobrodružství na velkém
plátně kina Luna? Koncem listopadu vám přivezeme SNOW FILM FEST 2019, festival zimních sportovních a cestovatelských ﬁlmů pro
všechny, kteří milují adrenalin, napětí a třeskutou zimu v příjemně temperovaném hledišti kina Luna. Co závěrem? Koncem listopadu vás již vánočně naladíme romantickou
komedií LAST CHRISTMAS, ve které hvězda
Hry o trůny Emilia Clarke září, baví a dojímá.
V jejím příběhu se spojil autorský um herečky a oscarové scenáristky Emmy Thompson
s nadčasovými písničkami George Michaela.
Těšte se, protože s ﬁlmem pro vás připravujeme i překvapení. Ale o tom až příště… Těšíme
se na vaši návštěvu.
www.kulturajih.cz
ského kraje. Cena 500 Kč / 250 Kč pro seniory od
60 let, předprodej KD K-TRIO.
16. 11. od 9.00 do 14.00
ANDĚLSKÝ SEMINÁŘ. Projekt je realizován s ﬁnanční podporou statutárního města Ostravy.
Cena 750 Kč / 375 pro seniory od 60 let, předprodej KD K-TRIO.
23. 11. od 9.00 do 15.00
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA V. část. Projekt je
realizován s ﬁnanční podporou statutárního města Ostravy. Cena 800 Kč / 400 Kč pro seniory od
60 let, předprodej KD K-TRIO.
23. 11.
POHYBEM KE ZDRAVÍ. Mimořádná sobotní nabídka pohybových a relaxačních aktivit, 9.00 Superkalanetika, 10.30 Jóga, 12.30 Relaxace pohybem, 14.00 Pilates s bosu, 15.30 Hatha a Rádža
jóga, 17.00 SM systém – prevence bolesti zad.
Projekt je spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Jednotlivé vstupné 60 Kč / 30 Kč
senioři od 60 let, předprodej KD K-TRIO.

VÝSTAVY
ZASTAVENÍ V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE
Irena Egertová, Eva Vontorová – Restaurace
K-TRIO
OD ODHODLÁNÍ K TVOŘIVOSTI III.
Prodejní výstava lektorů a kurzistů ateliéru Hamaka – Galerie K-TRIO
Nabízíme prostory k realizaci výstav. Informace
na tel. čísle 596 739 225.
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KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka,
tel. 596 739 107, www.kulturajih.cz, FB kdktrio

sféra. Vstupné 80 Kč. V ceně jsou zahrnuty veškeré materiály. Nutná rezervace vstupenek. Program
je spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslezského
kraje. Předprodej KD K-TRIO, Komorní klub.

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

19. 11. v 19.00
DIRTY DEEP. Dirty Deep (Francie), bluesové trio,
které se vrací po třech letech do ČR. Těšte se na
chytlavé heavy blues ovlivněné folkem i rockem.
Vstupné 200 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub, v den akce na místě od 18.30.
22. 11. v 19.00
MIROSLAV KEMEL. Koncert skvělého písničkáře
Mirka Kemela (hraje na akordeon, kytaru a ukulele).
Vstupné 150 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub, v den akce na místě od 18.30.
30. 11. v 18.00
ADVENTNÍ KONCERT I. Operetní melodie zazpívají sólisté Soňa Jungová a Peter Svetlík za klavírního doprovodu Reginy Bednaříkové. Vstupné
150 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub, v den akce na místě od 17.30.

VZDĚLÁVÁNÍ, RELAX
každé pondělí, úterý a čtvrtek 8.00–14.00
SENIOR POINT OSTRAVA-JIH. Kontaktní místo
pro seniory ve věku 55+. Možnost vyřízení karty
Senior Pas, využití sociální, právní nebo ﬁnanční
poradny, přístupný počítač s internetem, a to vše
zcela zdarma. Pro seniory ve věku 65+ výdej hlásičů CO a kouře zdarma.
4. a 18. 11. 9.00–11.00
KÁVIČKOVÁNÍ. Posezení u dobré kávy nebo čaje.
Čekat vás bude zajímavý program, například bingo
nebo povídání o vodě a příjemná společnost. V ceně
káva nebo čaj a doprovodný program. Vstupné
30 Kč, předprodej KD K-TRIO, Komorní klub
7., 21. a 28. 11. 16.00–18.00
MOZKOCVIČNA PRO VŠECHNY. Kurz procvičování paměti plný her a kvízů šitý na míru novým klientům i absolventům základního kurzu. Tentokrát
ve čtyřech dvouhodinových lekcích. V ceně pitný
režim a veškeré materiály. Nutná rezervace vstupenek. Program je spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Kurzovné 400 / 4 dvouhodinové lekce, předprodej KD K-TRIO, Komorní klub.
6. a 13. 11. 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. Kurzovné 280 / 2
dvouhodinové lekce, předprodej KD K-TRIO, Komorní klub. Nutná rezervace vstupenek. Program je spoluﬁnancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
14. 11. v 16.00
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ. Dvouhodinový kurz – Vyrobíme si společně vánoční dekoraci v podobě krásných svícnů, dárkových plátěných tašek a andílků
z korálků. Bonusem bude příjemná vánoční atmo-

11.–13. 11. ve 20.00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (ČR 2019). Komedie,
režie Jiří Vejdělek, přístupný, 110 minut. Vstupné
130 Kč.
12. 11. v 17.45
SVĚTOVÉ MALÍŘSTVÍ V KINĚ
CEZANNE – PORTRÉTY JEDNOHO ŽIVOTA
(Cézanne – Portraits of a Life). Film mapuje
nejsledovanější výstavu roku putující z Paříže
přes Londýn do Washingtonu věnovanou poprvé v historii Cézannovým portrétům. 90 minut.
Vstupné 120 Kč, senioři 100 Kč.
13. 11. v 10.00
PROMÍTÁME PRO MATEŘSKÉ ŠKOLKY
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA. Animovaná zábava pro nejmenší, 89 minut. Vstupné 50 Kč.

KONCERTY
8. 11. v 19.00
JENNIFER KAMIKAZI TRIO. Pozoruhodná a hluboce současná zpěvačka a skladatelka z Anglie.
Vstupné 200 Kč, předprodej KD K-TRIO, Ostravainfo!!!, Komorní klub, v den akce na místě od 18.30.

11. 11. v 17.45
ROMÁN PRO POKROČILÉ (ČR 2019). Komedie /
romantický, od 12 let, 95 minut. Vstupné 60 Kč.

1.–2. 11. 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.

13. 11. v 17.45
Mercredi français: CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI (Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon
Dieu? 2, Francie 2019). Komedie, české znění, od
12 let, 98 minut. Vstupné 90 Kč.

1.–2. 11. v 17.45
ABSTINENT (ČR 2019). Drama, režie David
Vigner, od 12 let, 78 minut. Vstupné 130 Kč.

14.–15. 11. v 17.00
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (ČR 2019). Komedie,
režie Jiří Vejdělek, přístupný, 110 minut. Vstupné
130 Kč.

1.–2. 11. ve 20.00
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD (Terminator: Dark
Fate, USA 2019). Akční, české titulky, od 12 let,
128 minut. Vstupné 130 Kč.

14.–15. 11. v 19.30
LE MANS´66 (Ford v. Ferrari, USA 2019). Akční / drama / životopisný, české titulky, od 12 let,
153 minut. Vstupné 130 Kč.

3. 11. v 10.00
KAMARÁDI Z TELEVIZE V KINĚ (ČR). Pohádkové pásmo pro nejmenší, 62 minut. Vstupné 30 Kč.

4.–10. 11. (mimo 7. 11.) v 15.30
ADDAMSOVA RODINA (USA 2019). Animovaný /
rodinný, české znění, přístupný, 98 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

16. 11. v 16.00 hodin
30 PŘEDSAMETOVÝCH A 30 POSAMETOVÝCH
LET NA JIHU. U příležitosti 30. výročí sametové
revoluce zveme veřejnost na speciální komponovaný pořad, který zahájí ﬁlmová projekce šesti ﬁlmových týdeníků z přelomu let 1989–1990,
ve kterých můžete sledovat autentické záběry
z podzimu 1989 (ukončení vlády KSČ, demonstrace, volba nového prezidenta Václava Havla). Poté
pořad zmapuje život v jižní části Ostravy před rokem 1989 i třicet let po něm, kterým vás provede
kronikář Jihu. Vstupné je zdarma, stačí si jen od
1. 10. včas vyzvednout svou místenku v pokladně
kina Luna. Vstup do kinosálu je omezen kapacitou.

4. 11. v 17.45
PŘES PRSTY (ČR 2019). Komedie, režie a scénář
Petr Kolečko, od 12 let, 101 minut. Vstupné 60 Kč.

16. 11. v 19.30
AMNESTIE (ČR, SR 2019). Drama / thriller, režie
J. Karásek, od 15 let, 127 minut. Vstupné 120 Kč.

4.–5. 11. ve 20.00
JOKER (Joker, USA 2019). Drama / kriminální,
české titulky, od 15 let, 122 minut. Vstupné 120 Kč.

17. 11. v 10.00
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
(Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, Velká
Británie, Francie, USA 2019) Animovaný / rodinný,
české znění, přístupný, 87 minut. Vstupné 50 Kč.

3. 11. v 16.00
Metropolitní opera New York – sezóna 2019/2020
Jules Massenet: MANON • opera • Předpokládaná délka: 4 hod. 12 min. (včetně dvou přestávek).
Vstupné 300 Kč, zvýhodněné vstupné v rámci
abonmá činí 250 Kč.

5. 11. v 17.45
NÁRODNÍ TŘÍDA (ČR 2019). Drama, české znění,
od 15 let, 91 minut. Vstupné 120 Kč.
6. 11. v 17.45
Mercredi français: VĚRNÍ NEVĚRNÍ (L’homme
ﬁdele, Francie 2018). Drama / romantický, české
titulky, od 15 let, 80 minut. Vstupné 100 Kč.
6. 11. ve 20.00
Mercredi français: ZATOULANÝ (Sauvage, Francie 2019). Drama, české titulky, od 15 let, 99 minut.
Vstupné 90 Kč.
7.–10. 11. v 17.45
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (ČR 2019). Komedie, režie Jiří Vejdělek, přístupný, 110 minut. Vstupné 130 Kč.
7.–10. 11. ve 20.00
BITVA U MIDWAY (Midway, USA, Čína 2019).
Akční / drama / historický, české titulky, od 12 let,
138 minut. Vstupné 130 Kč.
11.–13. 11. 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 90 Kč.
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17. 11. v 16.00
Metropolitní opera New York – sezóna 2019 / 2020
Giacomo Puccini: MADAMA BUTTERFLY • opera • Předpokládaná délka: 3 hod. 32 min. (včetně
dvou přestávek). Vstupné 300 Kč, zvýhodněné
vstupné v rámci abonmá činí 250 Kč.
18. 11. v 17.00
STAŘÍCI (ČR, SR 2019). Drama, scénář a režie M. Dušek, O. Provazník, od 12 let, 85 minut. Vstupné 60 Kč.
18. 11. v 19.30
LE MANS´66 (Ford v. Ferrari, USA 2019). Akční / drama / životopisný, české titulky, od 12 let,
153 minut. Vstupné 130 Kč.
19.–24. 11. v 15.30
SNĚŽNÝ KLUK (Abominable, USA 2019). Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 97 minut.
Vstupné 130 Kč, děti 110 Kč.
19. 11. v 17.45
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA (ČR 2019). Komedie, režie Jiří Vejdělek, přístupný, 110 minut.
Vstupné 130 Kč.

www.ovajih.cz
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19.–20. 11. ve 20.00
DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
(Stephen King´s Doctor Sleep, USA 2019). Horor
/ thriller, české titulky, od 15 let, 152 minut. Vstupné 130 Kč.

dk-akord.cz, kde lze také zakoupit místa k sezení
na balkóně. Jako hosté se na turné představí dívčí
kapela The Agony a fanouškům již známí Booters.
Vstupné: v předprodeji 490 a 395 Kč, na místě
590 a 450 Kč.

20. 11. v 17.45
Mercredi français: NEVIDITELNÉ (Les invisibles,
Francie 2018). Komedie, české titulky, přístupný,
102 minut. Vstupné 90 Kč.

5. 11. – 15.00 / klub Akord
SENIOR KLUB. Tradiční setkání seniorů s programem a hudbou k tanci. Proběhne soutěž o nejlepší domácí závin. Vstup zdarma.

21.–24. 11. v 17.45
VLASTNÍCI (ČR 2019). Komedie / drama, režie Jiří
Havelka, od 12 let, 96 minut. Vstupné 130 Kč.

6. 11. – 19.00
RAK & RAK – Vůně sena a benzínu. Nový pořad
dvou mistrů kytarové hry, Štěpána Raka a jeho syna
Jana Matěje Raka. Večer plný vůní a podob lásky.
Vstupné 350, 300 a 250 Kč.

21. 11. ve 20.00
DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST (Velká Británie 2019). Originální a vizuálně působivý
koncertní snímek britské kultovní skupiny. Režie
Anton Corbijn. Anglická verze s českými titulky,
přístupný od 12 let, 95 minut. Vstupné 250 Kč.
22.–24. 11. ve 20.00
STÁHNI A ZEMŘEŠ (Countdown, USA 2019). Thriller, české titulky, od 15 let, 90 minut. Vstupné 120 Kč.
24. 11. v 10.30
KOUZELNÁ ŠKOLKA – MICHAL NA HRANÍ. Přijďte
si hrát! Michal bude i vaší hračkou! O tom, jak si hrát
s Michalem podle návodu. Představení pro děti trvá
60 minut bez přestávky. Jednotné vstupné 195 Kč.
25. 11. v 17.00
ABSTINENT (ČR 2019). Drama, režie David
Vigner, od 12 let, 78 minut. Vstupné 60 Kč.
25.–30. 11. (mimo 29. 11.) v 19.30
VLASTNÍCI (ČR 2019). Komedie / drama, režie Jiří
Havelka, od 12 let, 96 minut. Vstupné 130 Kč.
26. 11. v 16.30
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO (Maleﬁcent:
Mistress of Evil, USA 2019). Fantasy / dobrodružný / akční, české znění, přístupný. Vstupné 130 Kč,
děti 110 Kč.
27. 11. v 17.00
Mercredi français: LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
(Mon inconnue, Francie 2019). Komedie, české titulky, od 12 let, 117 minut. Vstupné 90 Kč.
28.–30. 11. (mimo 29. 11.) v 17.00
LAST CHRISTMAS (Last Christmas, USA, VB
2019). Komedie / romantický, české titulky, od
12 let, 103 minut. Vstupné 130 Kč.
29. 11. v 17.00
SNOW FILM FEST 2019 OSTRAVA. Budete
v úžasu, budete v napětí a bude vám zima! Již
9. ročník ﬁlmového festivalu putujícího po více
než 200 českých a slovenských městech. Na programu ty nejlepší ﬁlmy o zimních sportech z celého světa i z domácí produkce. Nebude chybět
ani atraktivní doprovodný program. Jednotné
vstupné 120 Kč.

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

8. 11. – 19.00
HECOVINY – soubor Nahodile. Gůd báj Michal
– rozloučení s odcházejícím členem Michalem
Machalou prostřednictvím jeho nejúspěšnějších
scének a tanečních výstupů. Host: písničkář Pavel
Kohn. Vstupné 170 Kč.
9. 11. – 19.00
Per Olov Enquist: V HODINĚ RYSA – SpoluHra.
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ podzim 2019. Hra
o schopnosti uznat svůj omyl, smířit se s vlastní
nedokonalostí pomocí nadhledu a také o odpuštění. Vstupné 380, 340, 300 a 150 Kč.
10. 11. – 19.00 / klub Akord
SPOLEKTIV a René Souček. Autorský folk českobudějovické skupiny s přesahem do jiných žánrů.
Kapela pokřtí své druhé CD a jeho kmotrem bude
písničkář René Souček. Vstupné v předprodeji
200 Kč, na místě 250 Kč.
12. 11. – 10.00
Aktivní senior – výtvarná dílna. V rámci projektu Aktivní senior si vyzkoušíme tvorbu předmětu
z papírových provázků. Dílnu povede Věra Slívová. Počet účastníků je omezen. Je nutné si místo
zarezervovat na pokladně Akordu. Vstup pro seniory zdarma.

28. 11. – 19.00
Robert Thomas: MANDARÍNKOVÁ IZBA – Bratislavské Hudobné Divadlo. Komedie plná francouzského šarmu ukazuje zajímavé příběhy lidí
ve vtipných, krátkých jednoaktovkách s překvapivým, někdy přímo detektivním závěrem. Vstupné
400, 350. 300 a 200 Kč.

PŘIPRAVUJEME
1. 12. / náměstí SNP
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU. Tradiční
rozsvícení vánočního stromu. Letos se zpěvákem
Pavlem Novákem. Vstup zdarma.
3. 12. – 15.00 / klub Akord
SENIOR KLUB. Tradiční setkání seniorů s programem a hudbou k tanci. Vstup zdarma.
7. 12. – 10.00
MIKULÁŠ A ČERTÍ ŠKOLA. Velká mikulášská
pohádka s písničkami a nadílkou. Na každé dítě
čeká po skončení pohádky nadílka přímo od Mikuláše, anděla a možná i čerta. Účinkuje soubor
Nahodile.
11. 12. – 19.00
Dale Wasserman: PŘELET NAD KUKAČČÍM
HNÍZDEM – Divadlo Radka Brzobohatého. DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ podzim 2019. Aby se vyhnul
vězení, zvolil psychiatrickou léčebnu. Ale možná
udělal tu největší chybu svého života… Vstupné
380, 330, 290 a 200 Kč.

15. 11. – 19.00
Liz Lochhead: PERFECT DAYS – Pantheon Production. Romantická komedie nejen o ženách
a nejen pro ženy. Vstupné 420, 370, 320 a 200 Kč.

12. 12. – 19.00
Ed McBain, Alexej Gsöllhofer: ZUB ZA ZUB –
agentura Familie. Slavný autor detektivních románů nás uvádí zpět na 87. okrsek v detektivním
příběhu plném napětí a neočekávaných zvratů.
Vstupné 390, 340 a 290 Kč.

16. 11. – 15.00
VERONIKA SPURNÁ – THIS IS ME TOUR. Veronika Spurná slaví na hudební scéně 10 let. Při této
příležitosti vás zve na své vánoční turné. Vstupné
200 Kč, 350 Kč a 600 Kč.

19. 12. – 10.00
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH aneb Jak to bylo v Betlému.
Účinkují členové souboru Nahodile. Písně zpívá pěvecký sbor Čtyřlístek pod vedením Zuzany Šimůnkové. Autor a režie: Zdeněk Kačor. Vstupné: 70 Kč.

17. 11. 19.00
NÁŠ OTEC JOSÉ – Divadelní spolek Bukovany. Lehká komedie o tom, že šaty dělají člověka.
Vstupné 90 Kč.

28. 12.
LIMETALL, BAD JOKER´S CREAM a PUBLIC RELATIONS. Večer s rockovými kapelami.

17. 11. 12.00 / klub Akord
PODZIMNÍ OZVĚNY. Cestovatelsko-hudební festival Ozvěny nabídne více než 60 cestopisných
přednášek, ﬁlmů, worshopů a koncertů. Více
informací najdete na www.ozvenyostrava.cz.
Vstupné: v předprodeji 220 Kč, na místě 300 Kč
19. 11. 19.00 / klub Akord
STUD2NA: SELF MADE. V rámci projektu STUD2NA zahraje ostravská kapela Self Made. Vstupné
pro mládež a studenty zdarma / dospělí 30 Kč
21. 11. – 19.00
John Fiske: TITANIC – Divadlo Kalich. Komedie
pro dva herce o nejbezpečnější plavbě všech dob.
Jakési duo spekulantů začíná přemýšlet nad osudem Titaniku a rozebírat jeho příběh. Hrají: Filip
Blažek, Miroslav Vladyka. Režie: Jakub Nvota.
Vstupné 400, 350, 300 a 200 Kč.

1. 11. – 20.00
ARAKAIN – Tour k CD „Jekyll & Hyde“. Vstupenky
jsou k dispozici v předprodejní síti Ticketstream.cz,
v e-shopu kapely na adrese shop.arakain.eu a přes

26. 11. – 17.00 a 20.00
BESÍDKA 2019 – Divadlo Sklep. Nová porce humoru, scének, skečů a písniček, které polechtají
bránice i tomu největšímu morousovi a kakabusovi. Hrajeme dvě představení a po dlouhé době
se můžete těšit na Besídku s Tomášem Hanákem.
Dále účinkují: Milan Šteindler, Jiří Fero Burda
a další. Vstupné 350, 300, 250 a 200 Kč.

23. 11. – 20.00 / klub Akord
LADIES NIGHT
POLICE ACADEMY. Zábavná show pro ženy s nádechem erotiky. Uvidíte taneční vystoupení a improvizaci v oblasti pánského striptýzu. Vstupné
v předprodeji 300 Kč, na místě 400 Kč. Vstup
pouze pro dámy.
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15. 1. 2020 – 19.00
Martin McDonagh: MRZÁK INISHMAANSKÝ –
Spolek Kašpar. DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ podzim 2019. Komedie o tom, co se stane, když do
nejzapadlejšího zapadákova v Irsku přijedou ﬁlmaři až z Ameriky. Hrají: Matouš Ruml, Martin Hofmann, Eva Elsnerová a další. Režie: Jakub Špalek.
22. 1. 2020 – 19.00 / Klub Akord
VÁCLAV NECKÁŘ a FILIP RÁCZ – Recitál. Jedinečné komorní setkání s Václavem Neckářem
a jeho písničkami pouze za doprovodu akustické
kytary.

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

DIÁŘ

Dr. MARTÍNKA

GURŤJEVOVA

Oddělení pro dospělé
celý měsíc během půjčování
KNIHY V DOBĚ NESVOBODY – kvíz o zakázaných autorech a knižní kultuře za totality; v rámci
projektu 1989 Bo samet!!!

18.–29. 11. během půjčování
KDOPAK TO ZVONÍ? – výtvarná dílna; výroba
dárků a vánočních dekorací

INTERNET PRO SENIORY – bezplatné hodinové
školení pro naše čtenáře seniory; určeno začátečníkům a mírně pokročilým, je nutné se předem
objednat
Oddělení pro děti a mládež
9. 11. 9.00–11.00
SOVÍ TVOŘENÍ – výtvarná dílna; vyrábíme sovičky nejen z papíru

celý měsíc během půjčování
KDO TO ŠRAMOTÍ? – soutěž pro neohrožené

CHARITA OSTRAVA
Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 731 131 951, 737 610 758
1.–29. 11.
Výstava – Malování je naše radost

11. 11. – 7. 12. během půjčování
ZA JEŽÍŠKEM DO VŠECH KOUTŮ SVĚTA – tradiční předvánoční soutěž pro všechny dětské čtenáře

8. 11. v 9.20 hod
Jistebník: výlov rybníka Bezruč. Vede Anna Olbrechtová. Sraz na nádraží Ostrava – Svinov

23. 11. 9.00
HOLČIČKA A DÉŠŤ – interaktivní pohádka o jednom splněném přání, spojená s výtvarnou dílnou;
v rámci klubu Martínek pro děti předškolního
věku a jejich rodiče

19. 11. v 16.00 hod.
Odpoledne s písničkou: Písničky k tanci i poslechu hraje Vašek a Zdeněk.

30. 11. během půjčování
KOUZELNÁ SOBOTA – v rámci Dne pro dětskou
knihu od nás všichni malí čtenáři v tento den obdrží drobné překvapení
30. 11. během půjčování
Z DRUHÉ RUKY – předvánoční prodej knih

VÝŠKOVICE
1.–30. 11. GALERIE U LESA
BEZE SLOV – výstava koláží paní Šárky Matějové
14. 11. 16.00
BRAZÍLIE PESTRÁ A BAREVNÁ – cestopisná
přednáška Radima S. Ptáčka

20. 11. ve 14.00 hod.
Kavárna pro pamětníky: 17. listopad 1939 –
80. výročí nacistické represe proti studentům českých a moravských vysokých škol. o.p.s. Živá paměť
22. 11. v 8.00 hod.
Svíčkárna Rožnov p. R. – UNIPAR. Výlet – exkurze
do svíčkárny, prohlídka výroby svíček s možností jejich nákupu. Vstup zdarma. Vede Anna Olbrechtová. Sraz na zastávce autobusu Hrabůvka – Benzina

5. 11. 10.00 (od 0 do 3 let), 7. 11. 16.30 (od 3 do
6 let)
TUKOŇ TULÁČEK – hravé čtení z knížky Oksany
Buly Jak tukoni zachránili strom; tvůrčí dílna – výroba podzimního stromu; v rámci klubu pro děti
a rodiče Bělásek
11.–23. 11. během půjčování
NEJEN ČÍST, ALE I BÁSNIT – v rámci Dne poezie
budeme společně tvořit báseň o tom, co děti zajímá a jak vidí svět svýma očima
14. 11. během půjčování
UŽ JE TO TADY – tvůrčí dílna; výroba přívěsku na
klíče v barvách trikolóry; v rámci projektu 1989 Bo
samet!!!
18.–29. 11. během půjčování
CESTA NA HRAD – zábavné soutěžení; v rámci
projektu 1989 Bo samet!!!
30. 11. během půjčování
Z KNÍŽKY DO KNÍŽKY – tvůrčí dílna v rámci Dne
pro dětskou knihu; výroba pohádkového maňáska

ZÁVODNÍ
1.–15. 11. během půjčování
PLAMÍNEK NADĚJE – dílna; tvorba svíčky z barevných papírů; v rámci projektu 1989 Bo samet!!!
celý měsíc během půjčování
PŘED ROKEM 1989 – doplňovačka pro děti od
12 let; v rámci projektu 1989 Bo samet!!!
celý měsíc během půjčování
17. LISTOPAD 1989 – kvíz pro mládež a dospělé
čtenáře; v rámci projektu 1989 Bo samet!!!
celý měsíc během půjčování
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! – kvíz pro děti od 8 let

17. 11. v 16.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC DYNAMO PARDUBICE, utkání Tipsport hokejové extraligy
23. 11. v 18.00
POPELKA MUZIKÁL NA LEDĚ. Nejoblíbenější
příběh o Popelce jako muzikál na ledě se po velkém úspěchu v zahraničí, vrací do několika českých měst!
24. 11. v 16.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC ŠKODA PLZEŇ,
utkání Tipsport hokejové extraligy
27. 11. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC SPARTA PRAHA,
utkání Tipsport hokejové extraligy
29. 11. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – BK MLADÁ BOLESLAV, utkání Tipsport hokejové extraligy
30. 11. v 17.00
MEGAKONCERT RADIA ČAS, velkolepá oslava
21. narozenin Rádia Čas. No Name, Olga Lounová,
Helena Vondráčková, Sandra, Slza, Petr Kotvald

MĚSTSKÝ STADION
Tel.: 595 701 020
1. 11. v 17.00
MFK VÍTKOVICE – FK VARNSDORF, utkání Fortuna národní ligy

26. 11. ve 14.00 hod.
Vodoléčba, pilíř dobrého zdraví – Priessnitzovy
lázně. Přednáška Mileny Slawíkové

9. 11.
FC BANÍK OSTRAVA – MFK KARVINÁ, utkání
Fortuna ligy

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

22. 11. v 17.00
MFK VÍTKOVICE – FC VYSOČINA JIHLAVA, utkání Fortuna národní ligy

Oddělení pro děti a mládež
1.–9. 11. během půjčování
POČASÍ NA DRAKA – tvůrčí dílna

15. 11. v 17.30
HC VÍTKOVICE RIDERA – HC KOMETA BRNO,
utkání Tipsport hokejové extraligy

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
9. 11. Poznávání Ostravy, přihlášky předem,
info: p. Volek
11. 11. Liga férového fotbalu, info: p. Červená
15. 11. Lampiónový průvod, info: p. Juřičková
23. 11. Ostravské sportovní ligy, ﬂorbal, info:
p. Nováček
24. 11. Ostravské sportovní ligy, aerobic, info:
p. Nováček
Pobočka V Zálomu 1
16. 11. Paforta – taneční soutěž, Janáčkova konzervatoř Ostrava, přihlášky předem, info:
p. Červená

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

30. 11.
FC BANÍK OSTRAVA – SLEZSKÝ FC OPAVA,
utkání Fortuna ligy

MULTIFUNKČNÍ HALA
Tel.: 596 707 213
2.–3. 11.
37. ROČNÍK VELKÉ CENY OSTRAVY V KRASOBRUSLENÍ

ATLETICKÁ HALA
Tel: 596 707 162
2. 11. v 9.00
KARATE GRAND PRIX OSTRAVA 2019
15. ročník mezinárodního turnaje v karate
3. 11. v 9.00
KARATE GRAND PRIX OSTRAVA 2019
15. ročník mezinárodního turnaje v karate

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.

3. 11. v 16.00
HC VÍTKOVICE RIDERA – RYTÍŘI KLADNO, utkání Tipsport hokejové extraligy

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.

6. 11. 19.00
FIRE ON ICE, osm olympijských vítězů, devět mistrů světa, jedenáct evropských šampionů a řada
domácích hvězd – to je mimořádná krasobruslařská show Fire on Ice.

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.

1. 11. v 19.00
HELAX SYMPHONIC DANCE MUSIC, Janáčkova
ﬁlharmonie & DJ Lowa, největší hity taneční hudby
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www.ovajih.cz

VOLNÝ ČAS

RÉBUSOVÁ DOPLŇOVAČKA

SUDOKU S TAJENKOU

Úsměvný aforismus. Měl tak široký úsměv, že nemít uši, tak má
pusu … (dokončení v tajence doplňovačky ve středním řádku).
Návod k řešení: Čísla nebo matematické znaky nahradíme slovem, do ostatních políček doplňujeme po jednom písmenu.

Nepořádník. Muž přijde domů z pole, a aniž by se přezul, vejde do
obýváku. Ženě se to samozřejmě nelíbí, a tak ho důrazně napomene.
Manžel se podívá na stopy, které za sebou zanechal, a ohradí se: „Co
se rozčiluješ, to je přece normální … (dokončení v tajence sudoku).“
Tajenku ve středním řádku odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: N, H, I , S, Č, J, Ý, T, Ů. Tajenka se čte odleva.
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1. Japonský ostrov
2. Málo se vyskytující
3. Odkutálet
4. Nevystoupit v cílové stanici
5. Slovensky „poloměr“
6. Postavit kolem zeď

7. Zdárně ukončit školní rok
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KŘÍŽOVKA S DÁRKEM
Landeku a předpokládá se, že leželo na rozhraní území severně
žijících Opolanů.

Křížovka: Za dávných časů až do doby bronzové bylo naše území prakticky neobydlené a pokryto hustým lesem. Jako předpolí
Moravské brány bylo pouze součástí spojovacího koridoru severojižní obchodní cesty. Teprve až … (1. tajenka) v 8. století byl impulzem k postupnému zalidňování našeho regionu, patřící zřejmě
do oblasti, jež obýval … (2. tajenka). Ti měli nejbližší hradisko na
Pomůcka:
Merlot,
TSH, Ulla

Kolem

Opora

SPZ okr.
Trenčín

Anglicky
„to“

Manželka
syna

Lidská
neřest

Výrobce
brýlí

Inic. muzik.
Mládka

Otroctví

Ichor
(dvě
slova)

Planetka
č. 909

Ovčí kůže
se srstí

Postroj

Tunguz

Akvarijní
rybka

Vpád,
invaze
Franc.odr.
vinné révy
Zkr. tyrotropinu

3,14

Hedvábný
samet
Lesklý
nátěr

Pustnout
Závaznost
1. TAJENKA
Název řím.
tisícovky

Inic. herce
Oliviera

Zn. naší
kosmetiky
Kód letiště
Athény

Zušlechtěná železa
Lahodné
jídlo
Uhlovodík
Hořké žaludeční léky

Tarokový
trumf

Západorumunské
město

Seveřan

Německy
familiárně
„babička“

1. DÍL
2. TAJENKY

Tvar

Belgické
lázně

Běžný
účet

Okresní
archív
(zkr.)

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

Německy
„půl“

Přední
část vozu

Studit
Chem. zn.
americia
El. nabitá
částice
MPZ aut
Rumunska
Neobdělané pole

Seknouti
Starořec.
bůh lásky

Kód Tunisu
Část
svíčky
Expozice
ﬁlmu
Okamžitě
Hlas osla
Zn. voltampéru
Telegr. nouzový signál

2. DÍL
2. TAJENKY
Zn. korej.
automobilů
Pojmenovat
SPZ okr.
Trnava

Vidina ve
spánku
Chem. zn.
lawrencia

Jemně
pokropit

Řím. čísly
502

Minulý
rok

Vzniknout

Český
právník

Evropský
stát
(sloven.)

Řešení úloh z minulého čísla: křížovka – Letecký pohled na naši sídlištní zástavbu; sudoku – Řeka Odra, Opava; přesmyčky – Koncová, Husarova,
Charvátská, K Jezeru, Makedonská, Černohorská, Břustkova, Lumírova, Hýlova, Lužická
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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

ROZMÍSTĚNÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ NA PROSINEC 2019
Na Nivách 17
Nova x Schwaigrova
Horymírova 18
Hulvácká 20

Pondělí 2. 12.
Hasičská 60
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 25
Moravská 101
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1

Středa 4. 12.
Horymírova 6, 108, 123
Tarnavova 11
Zimmlerova 31, 53, 54
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 25, 45

Úterý 3. 12.
Pospolitá 25
Starobělská 32
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Na Drahách 38

Čtvrtek 5. 12.
Karpatská 20, 40
V Troskách 5
Písečná 5
Jugoslávská 29, 47
Středoškolská 6
Za Školou 4

Garáže Rudná za ČD
– střed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9
Pondělí 9. 12.
Bolotova 15
Pavlovova 27, 43, 71
Baranovova 7
Pjanovova 19
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 23, 36, 48
Zajcevova 6
Úterý 10. 12.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13

Krásnoarmejců 22, 28
Svazácká 14, 48
Svornosti 23
P. Lumumby 52, 90
Středa 11. 12.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 30, 16
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147, 157, 180
Srbská 1
Koncová 8
Čtvrtek 12. 12.
Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 12, 34, 54, 70
Výškovická 172
Proskovická 27, 55, 73
Drůbeží 1

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

32 Vl. Vlasákové

Bělský Les

PP

15/1, 31/1

NP

56/1, 72/1

33 Vl. Vlasákové

Bělský Les

41 B. Václavka

Bělský Les

42 B. Václavka

Bělský Les

NP

54/1, 69/1

PP

34/1

NP

50/1, 75/1

PP

12/1

NP

69/1

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

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. 11. 2019 • Číslo: 10 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce •
Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 10. 11. 2019 • Foto na titulní straně: Pavel Motan
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Pohřební ústav Ostrava-Poruba, Francouzská 54
tel.: 596 923 709, mobil: 724 800 424

PRÁC
CE PRO
OV
VÁD
DÍME:

Moravská Ostrava, Vítkovická 3276/2A (u katastrálního úřadu)

www.charon-ova.cz

SC-391845/02

Převozy Non stop 777 334 036

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

SC-381473/10

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

tel.: 596 626 594, 724 800 430

Bez skalpelu – moderní odstranění nádorů prsu

3Ĥ,-Ì0É0(129e3$&,(17<

6TE ÑÞE

Y2GUiFKDY2VWUDYĕ3RUXEĕ

DKYÑPortálu pacienta se na vyšetøení
MċÞETEÑOBJEDNATÑONLINE
a ušetøit si spoustu èasu?

KE1
Dh>E

DKYÑeHealthÑMAJÑKÑVAÛIMÑ24'ÑSNMKċM
a zdravotnické dokumentaci pøístup
lékaøi napøíè nemocnicemi?
DKYÑ3YSTMUÑPOMOCIÑNAÑVYÞDN
VMÑMċÞEÑZACHRNITÑÞIVOT
IÑDOBROVOLNčÑZACHRNCEÑÑ

ODRY

6tGOLåWĕPtUX

+420 732 535 221

DKYÑeHealth má lékaø zdravotnické
záchrannéÑSLUÞBYÑPĊSTUP
KÑVAÛIMÑZZNAMċMÑJIÞÑVÑSANITCE

+420 607 180 313

WK^<zdh:DsD
ͲKēŶşǀǇƓĞƚƎĞŶşĚĢơŝĚŽƐƉĢůǉĐŚ
Ͳ<ŽŶƚƌŽůǇĂƉƎĞĚƉŝƐǇďƌǉůŽǀĠŬŽƌĞŬĐĞ
ͲsǇƓĞƚƎĞŶşĂƐůĞĚŽǀĄŶşŐůĂƵŬŽŵĂƟŬƽ

telemedicínaÑUMOÞĈUJE
monitoring vašich vitálních
funkcí na dálku?

<d>Kh,KEK:EE1
<saDhKE1Dh><\/͍
hE^KK:EE1<szad\E1
:/ϭϰEp͘

-ORAVSKOSLEZSKčÑKRAJÑJIÞÑNĄKOLIKÑLETÑIMPLEMENTUJE
PROJEKTYÑZÑOBLASTIÑE(EALTHÑDOÑKRAJSKčCHÑZDRAVOTNICKčCHÑZAĊZEN
SC-391715/01

Více se dozvíte na WWWMSK EHEALTHCZ

Moderní, rychlá a efektivní péèe o zdraví

Ostrava -Poruba

nám. Jana Nerudy 614
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www.ocni-ostravaaokoli.cz

SC-391861/01

objednat

SC-391686/02

V minulosti byly benigní nádory
prsu operovány otevřeným chirurgickým přístupem pomocí skalpelu. Tento
postup vyžadoval hospitalizaci, celkovou
anestezii a byl spojen s nutným rozříznutím
kůže prsu.
Nyní se ale ženy mohou operaci v narkoze
vyhnout díky moderní metodě zvané
vakuem asistovaná excize. Je to nechirurgická miniinvazivní metoda sloužící

k odstranění benigních ložisek prsu pod
kontrolou ultrazvuku. Při ní se pacientce
v místní anestezii zavede do prsu speciální
jehla a následně za použití vakua se postupně odstraňuje nežádoucí ložisko.
Hlavními výhodami je to, že odpadá hospitalizace i celková anestezie, výkon trvá jen
5 minut a nezanechává jizvu ani deformitu,
pochvaluje si metodu MUDr. Jiří Berka
z kliniky Silesia Medical v Ostravě Porubě,
který vakuovou excizi provádí a má za
sebou již více než stovku odstraněných
nádorů touto metodou.

INZERCE

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-381467/10

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví


Přijďte se zdarma poradit v rámci akce Den bez dluhů
ke stánkům společnosti KRUK.

Ostrava

Středa, 20. listopadu

30. dubna 3130/2c
Úřad práce ČR

SC-391974/01

SC-391863/01

Zodpovíme Vám všechny Vaše otázky a pomůžeme
s řešením složité finanční situace.

KREVNÍ PLAZMU, ZACHRÁNÍŠ

ŽIVOT
I TY MŮŽEŠ
ROZHODNOUT…

Odměna až 1 200 Kč* měsíčně

www.mojeplazma.cz
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SC-391591/73

* 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-391869/01

Pobočky Ostrava a Český Těšín
Od listopadu nově Frýdek Místek

www.ovajih.cz

INZERCE

PŘEDSTAVTE SI
DOMOV, S KOUSKEM
VLASTNÍ PŘÍRODY.

JIŽ

K NASTĚHOVÁNÍ

vzahradkach.residomo.cz

SC-391646/03

840 114 115

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

6.12.

OBNOVENÝ PROGRAM

OSTRAVA
Dům kultury města Ostravy
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více informací a vstupenky:
www.artpartner.cz

vstupenky:

SC-391591/75

SC-391591/74

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

INZERCE

JEDNODUŠE
VÝHODNÁ NABÍDKA

ŠKODA CITIGO AMBITION
PLUS 1,0 MPI / 44 KW

Vyměňte u nás svůj automobil za mladší. Ke každému
ročnímu vozu z nabídky ŠKODA Plus Vám přidáme
spoustu výhod. ŠKODA Plus. Ojeté vozy bez obav.

Do provozu

4/2017

Tachometr

15 710 km

Cena

www.skodaplus.cz

169 000 Kč

ŠKODA FABIA STYLE PLUS
1,0 TSI / 81 KW
Cena

299 000 Kč

Do provozu

1/2018

Tachometr

15 274 km

ŠKODA OCTAVIA STYLE
PLUS 2,0 TDI / 110 KW
Cena
Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

447 000 Kč

Do provozu

9/2016

Tachometr

29 662 km

AUTO DUBINA, a.s

Horní 3023/122

ŠKODA OCTAVIA COMBI
STYLE PLUS 2,0 TDI / 110 KW

700 30 Ostrava - Bělský Les

Tel.: 599 526 241
www.auto-dubina.cz

Cena

498 000 Kč
2/2017

Tachometr

40 958 km

SC-391591/76

SC-391155/05

SC-391770/01

Do provozu
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