
Připravuje se zastávka Ostrava Zábřeh
Město chce další terminál na Dubině
Osmdesáté výročí otevření Husova sboru
Dům kultury Akord myslí na seniory
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Tramvaj číslo patnáct 
spojila Dubinu s Výškovicemi
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www.triumphoptical.cz

Objednávka registrace a vyšetření na tel./fax: 596 910 542

Ordinace očního lékařeOrdinace očního lékaře
OPTIKA TRIUMPH, Ostrava-Poruba Francouzská ulice

Prodej a aplikace KONTAKTNÍCH ČOČEK, roztoků a pouzder.

Nabízíme Vyšetření zraku u dětí i dospělých
pomocí moderního špičkového vybavení.
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INZERCE

Začal nový školní rok. Do prvních tříd na-
stoupilo 3585 prvňáčků, což je o 424 dětí 
víc než vloni a současně nejvíce za po-
sledních několik let. 

Na webových strán-
kách regionálního 
informačního portá-
lu www.czregion.cz 
odstartoval 1. dubna 
2014 osmý ročník Soutěže o nejkrásnější 
město a obec Čech a Moravy 2014. Také 
letos se do ní přihlásil městský obvod 
Ostrava-Jih. Pokud jej chcete podpořit, 
hlasujte na www.czregion.cz/ostrava-jih 
kliknutím na rámeček Přidej hlas! v hla-
sovacím zařízení pod prezentací města/
obce, a to po opsání pěti čísel z obrázku. 
Hlasovat je možné maximálně jedenkrát 
za hodinu. Vyhrává město (obec), které 
získá nejvíce hlasů. Soutěž končí 31. října 
ve 12 hodin, výsledky budou zveřejněny 
5. listopadu. V loňském roce se MO Ost-
rava-Jih umístil na pěkném 7. místě s po-
čtem 15 946 hlasů.

Hlasujme společně 
pro náš obvod!

Poprvé u zápisu bylo 3077 dětí, 508 dalších 
dětí nastoupilo do první třídy po odkladu 
školní docházky v loňském roce. V základ-
ních školách na území města je celkem 
21 381 žáků. Ve správním obvodu Ostrava 
je 68 základních škol, z toho 57 je přímo na 
území města. 
V Ostravě-Jihu je 19 základních škol, je-
jichž zřizovatelem je nejlidnatější ostrav-

Vedení obvodu zavítalo mezi prvňáčky
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Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ost-
ravě, kontaktní pracoviště Ostrava, stěhu-
je své detašované pracoviště Ostrava-Jih 
z ulice Na Obvodu 1089/41 do nové budo-
vy v Mariánských Horách na ulici Hudební 
496/2. Veškeré dosud poskytované služby 
budou zachovány i na novém pracovišti, 
které bude zprovozněno ve dvou etapách: 
referát hmotné nouze a referát státní so-
ciální podpory od 22. 9. 2014 a oddělení 
zprostředkování a podpor v nezaměstna-
nosti od 29. 9. 2014.
Důvody stěhování, které se dotkne klientů 
z Hrabůvky, Bělského Lesa, Dubiny, Výš-
kovic, Nové a Staré Bělé, Proskovic a Hra-
bové, jsou ekonomické. „Ve Vítkovicích 
platíme za nájem a služby mnohem více, 
než si můžeme dovolit. Pro naše klienty 
by to neměla být příliš velká komplikace. 
Mariánské Hory jsou s dotčenými obvody 
dobře spojeny městskou hromadnou do-
pravou bez větších přestupů,“ řekla pro 
MS Deník ředitelka ostravského úřadu 
práce Yvona Jungová. 

Pobočka naproti vítkovického nádraží, 
která zprostředkovává zaměstnání, státní 
sociální podporu a příspěvky v hmotné 
nouzi, se uzavřela 17. září. Už dříve chy-
bělo málo, aby pobočka na území obvodu 
nebyla. „Před pár lety bylo rozhodnuto 
o tom, že část sociálních služeb bude pře-
vedena pod úřady práce. To bylo podle 
mého názoru nejhorší rozhodnutí tehdejší-
ho ministra práce a sociálních věcí Drábka. 
Tehdy nám bylo sděleno, že kontaktní mís-
to pro klienty našeho obvodu bude někde 
v centru Ostravy. Proti tomuto jsem se zá-
sadně ohradil s tím, že náš obvod má přes 
sto deset tisíc obyvatel, kteří v přiměřeném 
množství tyto služby čerpají. Po mnoha 
protestech nakonec ministerstvo souhlasi-
lo s tím, že bude zřízena pobočka v objektu 
bývalých Vítkovických staveb. To, k čemu 
došlo nyní, je zcela mimo mé kompetence, 
dokonce jsem o stěhování ani nebyl ofi ci-
álně informován. Tuto záležitost bohužel 
nejsem schopen nijak ovlivnit,“ uvedl sta-
rosta Karel Sibinský.  (d, kut)

Pobočka úřadu práce se stěhuje do Mar. Hor

ský obvod. Jeho starosta Karel Sibinský se na za-
hájení nového školního roku přišel podívat do ZŠ 
Mitušova 8, kde společně s honorárním konzulem 
Ruské federace v Ostravě Alešem Zedníkem nej-
menší děti pasovali na prvňáčky. Novinkou v této 
škole je otevření logopedické první třídy, souhlas 
s jejím zřízením udělil Krajský úřad Moravskoslez-
ského kraje. Místostarosta Radim Miklas navštívil 
ZŠ Krestova, místostarosta Pavel Planka byl v ZŠ 
Jugoslávská a vedoucí oddělení školství a kultury 
Sylva Sládečková v ZŠ Chrjukinova.
Za dětmi ze ZŠ Kosmonautů 15 se vydal primátor 
města Petr Kajnar, jeho náměstek pro oblast školství 
Martin Štěpánek navštívil ZŠ Mitušova 16.  (kut)Fo
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Cyklisté ocení další nové úseky

…Už nyní mohou využívat část zprovozněného úseku 
cyklistické stezky podél ulic Pavlovova a Kpt. Vajdy, 
který byl vybudován v rámci stavby propojení ulic 
Pavlovova a Plzeňská…

6

Na Lunafest dorazily dva tisíce lidí

…Celodenní fi lmový festival nabídnul svým 
příznivcům to nejlepší z letošní nabídky – pět 
nejnavštěvovanějších fi lmů letošního roku…

5

Prostředí ve školkách se mění 

…Opravena je také MŠ U Zámku, která má novou 
fasádu a vstupy do budovy, část oken i nábytek. 
Vyměněna byla kotelna za účinnější kotle a zásobníky 
teplé užitkové vody včetně nové regulace…

18

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

už za pár dní si v ko-
munálních volbách 
zvolíte nové vedení 
obvodu. Pevně věřím, 
že ať vzejde z jakéko-
liv části politického 
spektra, bude pokra-
čovat v tom, co jsme 

v uplynulém volebním období nastartovali. 
Na straně čtyři vám nabízím svůj pohled na 
to, co se nám v uplynulých letech povedlo, 
ale také vysvětlení, proč se některé věci ne-
podařily.
Jsem rád, že drtivá většina občanů přijala 
s radostí zavedení přímého dopravního spo-
jení mezi Dubinou a Výškovicemi. Nové 
tramvajové lince číslo patnáct se věnujeme 
na straně devět. Cyklistická sezóna ještě 
zdaleka nekončí, a proto na straně šest při-
nášíme přehled nových map i nově zprovoz-
něných úseků. Chtěl bych upozornit také na 
článek, který se věnuje zamýšlené výstavbě 
železniční stanice Ostrava Zábřeh. Více se 
dočtete na straně šestnáct. 
Dále se v tomto čísle Jižních listů dočtete 
o novinkách v mateřských školách, blíže 
představujeme ZŠ Kosmonautů 15. Rub-
rika Pohled do historie se tentokrát věnuje 
osmdesátému výročí otevření Husova sboru 
v Hrabůvce.  
Závěrem děkuji všem, kteří se zúčastnili 
letošních Svatováclavských slavností na 
Zámku Zábřeh i oslavy výročí Kina Luna. 
Přeji vám příjemné čtení obvodního zpravo-
daje, věřím, že si v něm každý najde to své.

Mgr. Karel Sibinský, starosta

 Ulice Dr. Martínka je defi nitivně zaslepena
Více než rok byla souběžná komunikace 
uulice Dr. Martínka v Hrabůvce provizor-
ně přehrazena květináči a dopravní znač-
kou Zákaz vjezdu. Během měsíce srpna 
dělníci začali pracovat na chodníku, který 
rozdělil cestu, jež vede mezi autobusovou 
zastávkou a nákupním centrem Venuše. 
V těchto dnech už je ulice Dr. Martínka 
u vstupu do podchodu na zastávce Poli-
klinika defi nitivně přerušena vyvýšeným 
chodníkem. „Dostali jsme souhlas ma-
gistrátu, abychom tuto situaci mohli na-
pevno a defi nitivně vyřešit. V lokalitě je 
chodník pro pěší i travnaté plochy. Lidé 
totiž z podchodu vycházeli přímo do ces-
ty, obyvatelé po tomto opatření volali,“ 
uvedl starosta Karel Sibinský.

 Pomoc osobám se zdravotním postižením
Obecně prospěšná společnost Centrum 
pro zdravotně postižené MS kraje reali-
zuje od loňského dubna do konce března 
příštího roku projekt s názvem Na trhu 
práce máme své místo! Je určen osobám 
se zdravotním postižením, které jsou ne-
zaměstnány déle než půl roku. Jedná se 
o osoby, které mají přiznány invalidní 
důchod v I., II. nebo III. stupni či mají při-
znaný statut osoby se zdravotním znevý-
hodněním. Projekt je realizován na území 
celého kraje a má za cíl zvýšit zaměstna-
telnost těchto osob a pomoci jim získat 
uplatnění na trhu práce. Veškeré aktivi-
ty projektu jsou pro účastníky zdarma. 
Bližší informace o možnostech účasti na 
projektu a o klíčových aktivitách jsou na 

www.czp-msk.cz. Zájemci mohou kon-
taktovat také tel. č. 596 115 318.

 Prohlídka Starého Zábřehu
V neděli 5. října pořádá Ostravský in-
formační servis vycházku po Starém Zá-
břehu. Zájemci se dozvědí, kde se kdysi 
nacházelo centrum obce, jaké byly její 
hranice i jak to zde vypadalo před sta-
vebními změnami v 70. letech 20. století. 
Průvodci nastíní, kde byly české i němec-
ké školy, radnice, hasičské zbrojnice, pů-
vodní tvrze a mnoho dalších informací. 
Prohlídky se konají v 10 a ve 14 hodin, 
sraz je u zábřežského kostela Navštíve-
ní Panny Marie. Dospělí přímo na místě 
zaplatí osmdesát, děti, studenti a senioři 
padesát korun. Více informací na www.
ostravainfo.cz.

Krátce
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Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou zářijový 
výtisk Jižních listů, ve kterém k vám 
promlouvám ještě jako starosta ob-
vodu Ostrava-Jih. Vykonávat tuto 
funkci ve dvou volebních obdobích 
bylo pro mne nejen ctí, ale i proje-
vem obrovské důvěry, kterou jste do 
mě vložili. Řídit více než stotisícové 
„město“, kterým náš obvod beze-
sporu je (počtem obyvatel je praktic-
ky páté největší město v republice) je 
nejen nesmírně složité, ale vyžaduje 
i obrovskou časovou zátěž, kdy mu-
síte být občanům k dispozici čtyřia-
dvacet hodin denně, bez ohledu na 
počasí či zdravotní stav. 
Po dlouhém zvažování všech nabídek, kte-
ré mi byly dány, jsem dospěl k poznání, že 
každý by měl vědět, kdy nastal čas, ve kte-
rém začínají mít prioritu jiné okolnosti než 
funkce. Příčin a důvodů k rozhodnutí, kte-
ré jsem učinil už před dvěma lety, že funk-
ci starosty předám někomu, kdo přinese 
jiné nápady a bude ochoten obětovat své 
soukromí a veškerý čas ve prospěch obča-
nů Jihu, bylo více. Těmi hlavními však byly 
neuvěřitelně se zhoršující mezilidské vzta-
hy plné intrik, zloby, anonymních udání 
a pomluv. Pokud zjistíte, že všechno toto 
vytvářejí lidé z vašeho nejbližšího stranic-
kého okolí, tedy lidé, kteří by vám naopak 
měli pomáhat, pak ztrácíte motivaci a uvě-
domíte si, že zdraví je pro vás důležitější 
než starostovská židle. 
Pokud bych měl rekapitulovat dobu strá-
venou ve vedení obvodu, rád připomenu 
některé investice, na které jsem hrdý. Jed-
nou z nich je výstavba Avion Shopping 
Parku, jednoho ze tří největších nákupních 
center v republice. Málokdo dnes ví, že na 
pozemcích mělo vyrůst vozové depo, kde 
se měly opravovat tramvaje a autobusy. 
Dnes tam stojí centrum, kterým prošlo přes 
milion nakupujících. Vzpomínám si, jak mi 
přišel ředitel tehdejší Nové huti sdělit, že 
jistému supermarketu prodávají pozemky 
po bývalém fotbalovém stadionu. Nebýt 
této informace, neměl náš obvod dodnes 
vytoužené a šedesát let slibované kou-
paliště. Na tom, že není postaven i krytý 
aquapark, nenese vinu vedení radnice, ale 
několik sociálních demokratů ze Zábřehu 
a Poruby, kterým z nejrůznějších důvodů 
vadilo, že by na Jihu taková stavba měla 
stát. Je hotova projektová dokumentace, 
vydáno stavební povolení, dokonce jsou 
i fi nanční prostředky k zahájení. Nestaví 
se, protože není politická vůle. Z někte-
rých článků v tisku vyplývá z vyjádření 

poslance Rykaly, kterému rozvoj obvodu 
leží na srdci tak, že do kandidátních lis-
tin na všech úrovních zapojil celou rodi-
nu a sám je dvojkou na kandidátce ČSSD, 
že právě on sehrál tu rozhodující roli při 
„zabití“ tohoto projektu. Uvádím to pouze 
jako vysvětlení těm stovkám občanů, kteří 
mi posílají dopisy a e-maily s dotazy, proč 
jsme nesplnili volební slib. Naopak splnili 
jsme to, po čem občané roky volali, a sice 
opravili jsme ty nejzchátralejší podchody 
v obvodu. Ten poslední u fi nančního úřadu 
v Hrabůvce je ve fázi schvalování projektu. 
Přestavěli jsme Jubilejní kolonii, která se 
měla bourat. Dnes se touto architektonic-
kou raritou, jejíž přestavba stála skoro mi-
liardu korun, chlubí hlavně ti, kteří ji chtěli 
zlikvidovat. Zmodernizovali jsme jediné 
přeživší kamenné kino v Ostravě. Kino 
Luna po prováděné modernizaci bude kul-
turním stánkem obvodu zrovna tak, jako 
Dům kultury Akord. Až bude zrealizována 
i venkovní část, uvidíte něco, co je pouze 
na jednom místě v Evropě. 
Zrekonstruovali jsme skoro celý bytový 
fond, který náš obvod spravuje. Každý, 
kdo přijíždí do Ostravy, se hned podivuje 
nad tím, proč se Ostravě říká černá, když 
náš obvod hýří barvami. Zeleně v obvodu 
je tolik jako nikdy předtím. Jsme dlouho-
době hodnoceni jako jeden z nejlépe udr-
žovaných obvodů. 
Dokázali jsme zrealizovat dopravní propo-
jení mezi Výškovicemi, Hrabůvkou a Du-
binou. Něco, co bylo slibováno padesát 
let. Nákladem stovek milionů korun opra-
vujeme školy a školky, které desítky let 
chátraly. Mimochodem jsme obvod, který 
netrpí nedostatkem míst v předškolních 
zařízeních. Opravili jsme všechny domy 
s pečovatelskou službou. Koupili jsme ob-
jekty, ve kterých hrozilo nebezpečí vzniku 
ubytoven. Bohužel toto velice citlivé místo 
pro obyvatele našeho obvodu je časovanou 

bombou. Žádný jiný obvod nemá na 
svém území velkokapacitní ubytov-
ny. Koncentrace nepřizpůsobivých 
osob se bude dále zvyšovat, protože 
obce nemají možnost omezovat sou-
kromým vlastníkům jejich podniká-
ní. Pokud někdo občanům slibuje, 
že tyto ubytovny koupí nebo zruší, 
tak si z nich buď dělá legraci, nebo 
v horším případě jim vědomě lže. 
Ale abych zmínil ještě další poziti-
va. Konečně bude zrekonstruováno 
tržiště v Zábřehu (pokud nové vede-
ní projekt nezruší), jsou připraveny 
podklady pro vybudování šestnácti 
nových dětských hřišť. Tím, že byly 
uzavřeny všechny fi nančně náročné 

investice, mohou být do tří let dokončeny 
opravy všech nevyhovujících chodníků 
v obvodu. Mohl bych ještě dlouho popiso-
vat, co se nám podařilo za uplynulá obdo-
bí vytvořit, myslím si ale, že ten, kdo chce 
vidět, tak vidí. Ti, kteří potřebují pošpinit 
práci druhých, to jistě rádi udělají. Když 
čtete volební programy některých stran, 
kde vám jsou slibovány věci, které dávno 
fungují, akorát o nich tvůrci programů ne-
vědí, protože před půl rokem je náš obvod 
ještě nezajímal, musíte mít smíšený pocit 
z toho, zda jim jde o obvod, nebo jen o je-
jich osobní prospěch. 
Závěrem bych chtěl poděkovat vám všem, 
kteří jste se mi snažili pomáhat. Stejně jako 
těm, co mi psali kritické dopisy, v nichž 
často vyjadřovali nespokojenost s tím, jak 
se některé věci řeší. Často to byli právě oni, 
díky nimž jsem získával informace, které 
by se ke mně jinak nedostaly. Chci se omlu-
vit i těm, které jsem zklamal, protože jsem 
neuměl vyřešit jejich problémy, ať už pro-
to, že nebyly v mé kompetenci, nebo pro-
to, že nejsem nadřízen státní správě, jak si 
někteří mylně myslí. Mé poděkování patří 
i všem pracovitým zaměstnancům úřadu, 
kteří jsou často vystaveni neuvěřitelnému 
tlaku ze strany veřejnosti. Tito úředníci si 
zaslouží mou úctu, protože bez jejich na-
sazení bychom těžko zvládali úkoly, které 
před nás stavějí zákonodárci. 
Věřím, že nové vedení, které si zvolíte, 
bude pokračovat v započatém díle a bude 
naslouchat občanům, kteří jim dali důvě-
ru. Každá změna by měla být doprováze-
na pozitivním myšlením. Je spousta věcí, 
které je ještě třeba vykonat, ani nám se 
určitě vše nepovedlo tak, jak jsme si před-
stavovali, a noví lidé jistě přinesou i nové 
myšlenky.
Vážení spoluobčané, ještě jednou vám 
všem děkuji za dlouholetou spolupráci.

Mgr. Karel Sibinský, starosta
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 Zajímavé kroužky ve škole nového cirkusu
UmCirkum, škola nového cirkusu, ote-
vřela ve svém sídle na adrese V Zálomu 1 
kroužky a kurzy jak pro děti, tak pro do-
spělé. „Naše nabídka je opravdu zajímavá, 
tolik netradičních kroužků pohromadě se 
jen tak nikde nenajde. Pro náročnější jsou 
připraveny kurzy hula hoop, pole dance, 
párové akrobacie, air fl y jógy, akrobacie 
na trampolíně, sportovního provazocho-

dectví a cvičení na hrazdě a kruzích,“ 
uvedla Nela Chamrádová, produkční 
uměleckého sdružení Cirkus trochu jinak. 
Zdůraznila, že kurzy jsou vedeny profesi-
onálními trenéry a instruktory. Kurzy za-
čaly v pondělí 22. září a jejich kapacita je 
omezena. „Nový cirkus je vhodný pro ty, 
kteří si chtějí vyzkoušet, naučit se nebo se 
zdokonalit v různých cirkusových doved-
nostech. Naším záměrem je vybudovat 

kvalitní kulturní, vzdělávací a sportovní 
centrum s dlouhodobým časovým plá-
nem,“ dodala Chamrádová. Více infor-
mací je na www.umcirkum.cz.

 Přispěli na dobrou věc
Členové Klubu seniorů Odborářská II. při-
spěli na dobrou věc. Mezi sebou vybrali 
a následně věnovali částku pět tisíc korun 
na konto sloužící k obnově vyhořelé chaty 
Libušín na beskydských Pustevnách.

Krátce

Že mu to letos mimořádně slu-
šelo, se přesvědčilo přes dva 
tisíce diváků, kteří navštívili 
Lunafest 44 - tradiční akci Kina 
Luna u příležitosti jeho 44. vý-
ročí. Celodenní fi lmový festival 
nabídnul svým příznivcům to 
nejlepší z letošní nabídky – pět 
nejnavštěvovanějších fi lmů le-
tošního roku. Na své si přišly 
nejen děti, pro které byla vy-
hrazena tři fi lmová představení 
Jak vycvičit draka, Rio 2 a Tři 
bratři, ale i dospělý divák, pro 
něhož byly ve večerních hodi-
nách promítány dobrodružná 
komedie Stoletý stařík, který 
vylezl z okna a zmizel a divác-

ky úspěšné akční sci-fi  Na hra-
ně zítřka. 
„Symbolické vstupné 44 korun 
na jednotlivá představení mělo 
návštěvníkům připomenout, že 
Kino Luna už právě tolik let na-
bízí fi lmové zážitky všem divá-
kům napříč věkem i žánrem,“ 
uvedla vedoucí kina Jana Du-
líková. 
Přestože se Kino Luna může 
pyšnit kapacitně největším ki-
nosálem v Ostravě - v současné 
době i moderně zrekonstruova-
ným - na některá představení 
sedadla pro velký zájem chybě-
la. Sladkost na cestu domů po 
skončení fi lmového přestavení 

potěšila každé dítě, tak jako 
každého šťastného čtyřiačtyři-
cátého návštěvníka „dobrá bra-
zilská“ v restauraci Luna, která 

pro fi lmové maratónce připra-
vila celodenní občerstvení a na-
rozeninové menu.  (d) 
 Foto: Jana Dulíková

Na Lunafest 44 dorazilo přes dva tisíce lidí
Kino Luna v předposlední zářijovou neděli oslavilo své výročí již 
v novém kabátě. 
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Krátce
 Veřejné a odborné akce 
ke Dnům proti chudobě
Armáda spásy a Charita Os-
trava pořádají devátý ročník 
aktivit Dnů proti chudobě, 
které proběhnou v Ostra-
vě i okolí od 9. do 17. října 
u příležitosti Mezinárodního 
dne za vymýcení chudoby. 
Tématem cyklu akcí je Cesta 
z chudoby – proč, jak, mo-
tivace? Smyslem pořádání 
těchto veřejných a odborných 

aktivit pro Ostravany je upo-
zornění na fakt, že chudoba 
je součástí života společnosti 
v Česku i dalších evropských 
i mimoevropských zemích. Ve 
středu 15. října od 15 hodin 
se na Masarykově náměstí 
uskuteční happening spoje-
ný s koncertem Pavla Helana 
a Neo Chess Sunny Rock and 
Roll Bandu. Přehled všech 
akcí je na webových stránkách 
www.ostrava.charita.cz.

Cyklisté ocení nové mapy, stojany a další 
zprovozněné úseky na území obvodu
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Z iniciativy městského obvodu Ostrava-Jih byly během prázdni-
nových měsíců vyměněny a aktualizovány všechny mapy nachá-
zející se na cyklistických stezkách. 
Mapy jsou umístěny u kru-
hového objezdu v Hrabůvce, 
tramvajového obratiště Bělský 
Les, Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih, restaurace Dakota 
a na Husarově ulici ve Výško-
vicích.
U polikliniky v Hrabůvce navíc 
byly instalovány nové stojany. 
Instalace nových stojanů byla 
vyvolána špatným stavebně 
technickým stavem původních, 
rozmístěných v roce 2005. Na 
základě vzrůstajících intenzit 

cyklistické dopravy byl počet 
stání ve stojanech zdvojnáso-
ben, takže nyní je možno před 
poliklinikou odstavit současně 
osm kol.
Společnost Ostravské komuni-
kace vymění také stojany před 
Sport centrem Dubina. Stáva-
jící stojany u haly neumožňují 
bezpečné odstavení z důvodu 
možnosti aretace pouze přední-
ho kola, čímž dochází k poško-
zování rámu. „O nové stojany 
bude možné kolo opřít a bude 
možné jej zamknout dvěma 
zámky, čímž se snižuje riziko 
odcizení. Stojany navíc budou 
umístěny v blízkosti kamero-
vého systému,“ vysvětlil cyk-
lokoordinátor města Ostravy 
Martin Krejčí.
Na cyklisty čeká i několik no-
vinek. Už nyní mohou využí-
vat část zprovozněného úseku 
cyklistické stezky podél ulic 
Pavlovova a Kpt. Vajdy, který 
byl vybudován v rámci stav-
by propojení ulic Pavlovova 
a Plzeňská. Do konce roku 
bude stavba kompletně hotova 
a cyklisté bezpečně projedou 
podchodem pod Plzeňskou 
ulicí směrem k vítkovickému 
vlakovému nádraží. Cyklisté 

z Ostravy-Jihu ocení i dokon-
čovanou stezku podél řeky 
Ostravice směrem do centra 
města. K úplné spokojenosti 
ještě chybí vybudování lávky 
v blízkosti Slezskoostravského 
hradu a propojení po pravém 
břehu k Sýkorovu mostu. „Už 
dnes je možné bezpečně projet 
po cyklostezce z Frýdku-Míst-
ku až k soutoku Odry s Ostravi-
cí. Poslední srpnový víkend byl 
navíc znovu otevřen uzavřený 
úsek cyklistické trasy G pod 
Landekem, kde došlo k sesuvu 
půdy. Na místě byla osazena 
betonová svodidla a byly vy-
káceny stromy hrozící pádem,“ 
uvedl dále Krejčí. Mezi připra-

vované stavby pro cyklisty se 
řadí plánovaná oprava mostů 
na Výškovické ulici. Podél této 
frekventované komunikace se 
v rámci tří staveb projektuje 
stezka, která bude vyústěna do 
areálu Avion Shopping Parku 
Ostrava. Další stavba se navá-
že na lávku u ulice U Výtopny 
a v rámci výstavby světelně 
řízené křižovatky se zřídí pře-
jezdy pro napojení na stezku 
u Pavlovovy ulice. „Realizace 
se předpokládá v roce 2016, 
obdobně jako u stezky, která 
spojí Hrabůvku s průmyslovou 
zónou v Hrabové,“ dodal závě-
rem Krejčí.  (kut, d)
 Snímky: Martin Krejčí

PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 

plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Kosmická 1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz
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Vážení čtenáří Jižních listů,

v červnovém čísle jsem vám 
slíbil, že se nebudu vyhýbat 
nepříjemným tématům. Tak 
jste někteří nazvali informace 
o kauzách zmiňovaných v mé-
diích. Podám k nim vysvětlení 
a připojím i svůj názor. Úvo-
dem bych pro úplnost uve-
dl, že nikdo z vedení radnice 
není trestně stíhán, ani z niče-
ho obviněn. Tato informace je 
důležitá proto, jelikož někteří 
zastupitelé neustále šíří lživé 
informace o tom, jaká šetření 
jsou na našem úřadě prováděna 
a z čeho všeho jsme podezřelí. 
Samozřejmě s blížícím se termí-
nem voleb přibývá i naprosto 
nesmyslných obvinění a často 
i vědomě vyslovovaných lží. Je 
veřejným tajemstvím, že všech-
ny kauzy spojuje pouze to, že 
několik sociálních demokratů 
si mezi sebou vyřizuje osobní 
účty.
Protože nemám ve zvyku se 
schovávat za anonymní udá-
ní či dopisy do redakcí médií, 
pokusím se velmi stručně rea-

govat na kauzu odvolání paní 
Evy Petraškové (ČSSD) z Rady 
městského obvodu Ostrava-Jih. 
Není obvyklé, dokonce bych 
řekl, že to je naprosto výjimeč-
né, aby v průběhu volebního 
období byl odvolán člen rady. 
Nicméně zákon říká, že každý 
člen zastupitelstva má právo 
navrhovat jmenování či odvo-
lání kohokoliv z rady, komisí, 
nebo výborů. Zastupitelé a čle-
nové rady pak hlasováním roz-
hodnou o podaném návrhu. 
Případ paní Petraškové vznikl 
na základě doručeného ozná-
mení občana o „nestandard-
ním fungování bytové komise 
a upřednostňování prominent-
ních žadatelů“. Těmito žadate-
li byli zeť paní Petraškové pan 
Adam Rykala a jeho bratr pan 
Klein. Jak se ale ukazuje, pode-
zřelých přidělení bytů mohlo 
být i více. Na základě žádosti 
Vrchního státního zastupitel-
ství v Olomouci začala Policie 
ČR záležitost šetřit. Souběžně 
s touto žádostí uložilo jednání 
Zastupitelstva městského ob-
vodu Ostrava-Jih upozornění 

občana projednat i kontrolní-
mu výboru zastupitelstva. Ten-
to orgán po prověřování někte-
rých skutečností učinil závěr, 
na jehož základě byl klubem 
zastupitelů za ČSSD odhlaso-
ván návrh na odvolání paní 
Petraškové z rady. Pro úplnost 
uvádím, že tento návrh jsem 
nepodával já. Na základě mnou 
získaných informací, které ale 
nijak nesouvisí s šetřením pro-
váděným Policií ČR, jsem podal 
radě návrh na odvolání paní 
Petraškové z bytové komise do 
doby, než se šetření uzavře. 
Paní Petrašková poté poda-
la na legislativně právní od-
bor Magistrátu města Ostra-
vy podnět k výkonu dozoru 
nad samostatnou působností 
obce. Jinými slovy, zda roz-
hodování zastupitelstva dne 
24. 4. 2014 při odvolání paní 
Petraškové bylo provedeno 
v souladu s § 93 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů. Výsledek kontroly 
byl takový, že nedošlo k poru-
šení zákona a že je v souladu 

s jeho zněním. Současně paní 
Petrašková podala žalobu ke 
Krajskému soudu v Ostravě, 
v níž žádala zrušení usnesení 
Zastupitelstva městského obvo-
du Ostrava-Jih o jejím odvolání 
z funce člena Rady městského 
obvodu Ostrava-Jih. Krajský 
soud svým usnesení tuto žalo-
bu odmítl.
Závěrem vám chci sdělit svůj 
názor. Někteří lidé si z politi-
ky udělali velice výnosný zdroj 
příjmu. Peníze, na které musí 
prodavačka v supermarketu 
tvrdě pracovat celý měsíc, oni 
získávají za to, že si přijdou 
někde vypít kafe a pletichařit. 
Tito tz v. komunální politici si 
představují, že tento příjmo-
vý nadstandard mají na věčné 
časy. Pokud jim někdo šlápne 
na kuří oko, začnou vylévat 
kyblíky špíny a pomluv. 
Tento případ by měl být pro 
vás poučný tím, abyste si po-
zorně pročetli jména, která se 
na různých kandidátkách opět 
objevují. Přeji vám všem šťast-
nou volbu.

Mgr. Karel Sibinský, starosta

Volič může ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů po-
žádat ÚMOb Ostrava-Jih, od-
bor vnitřních věcí, ohlašovnu 
pobytu (kancelář č. 025 A a 026 
A, tel.: 599 430 302 nebo 599 430 
354, posta@ovajih.cz) a ve dny 
voleb přímo okrskovou volební 
komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, avšak 
pouze v územním obvodu vo-
lebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zří-
zena!
Oprávnění voliči obdrží hla-
sovací lístky do schránek nej-
později 3 dny přede dnem 
voleb, v obálkách s informací 
o čísle volebního okrsku a adre-
se volební místnosti, včetně in-
formace o způsobu hlasování. 
Pokud se výjimečně stane, že 
volič lístky neobdrží do 7. říj-
na 2014, může si celou sadu 

vyzvednout na ÚMOb Ostra-
va-Jih, odboru vnitřních věcí 
– ohlašovně pobytu, kancelář 
č. 025 A a 026 A nebo v den vo-
leb ve volební místnosti. Voliči 
s adresou místa trvalého poby-
tu na ÚMOb Ostrava-Jih, Hor-
ní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, 
si rovněž mohou vyzvednout 
hlasovací lístky na zdejší ohla-
šovně pobytu (kancelář č. 025 
A a 026 A), popř. v den voleb 
v příslušné volební místnosti 
č. 11001, která se nachází v Zá-
kladní umělecké škole Viléma 
Petrželky, na ul. Edisonova 90, 
Ostrava-Hrabůvka.
Vyzýváme občany, aby si pro-
věřili, zda mají správně ozna-
čeny svoje poštovní schránky, 
a aby si včas zkontrolovali plat-
nost svých osobních dokladů. 

Odbor vnitřních věcí ÚMOb 
Ostrava-Jih

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV 
OBCÍ V ROCE 2014

UZÁVĚRKA INZERCE UZÁVĚRKA INZERCE 
DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 15. 10.DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 15. 10.
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Jízda trvala pět a půl hodiny 
a cyklisté během ní navštívili 
šest městských obvodů, ve kte-
rých měli zastávky s odborným 
komentářem. K délce trasy 
35 km je nutné ještě připočíst 
kilometry, které účastníci z řad 
starostů, úředníků, vedení 
města, hasičského záchranného 
sboru, policie a týmu městské-
ho cyklokoordinátora museli 
ujet na start a zpět. 
Účelem této tradiční akce je 
seznámení s novými stavba-
mi a opatřeními pro cyklisty 
a propagace cyklistické dopra-

vy jako způsobu přepravy do 
zaměstnání, škol a samozřejmě 
pro rekreační účely. 
Úvodní slovo pronesl mís-
tostarosta obvodu Ostrava-Jih 
Radim Miklas, který vyzdvihl 
úspěchy obvodu v uplynulých 
čtyřech letech. Postupně pelo-
ton na Jihu navštívil dokončo-
vaný podchod a cyklostezku 
mezi Pavlovovou a Plzeňskou 
ulicí, betonovou stezku v Běl-
ském lese, opatření pro cyklisty 
na Vaňkově ulici, prohlédl si 
též nové stojany pro cyklisty 
před poliklinikou v Hrabůvce 

Cyklojízda starostů začínala na Jihu
Šestnáctého ročníku cyklojízdy ostravských starostů se v pátek 
19. září zúčastnilo pětatřicet aktivních jezdců. 

a dokončený podchod u za-
stávky MHD Hrabůvka kostel, 

kterým prochází i cyklistická 
trasa C.  Text: Martin Krejčí

Propojování Plzeňské a Pav-
lovovy ulice nedaleko radnice 
Ostravy-Jih pokračuje další 
etapou. V polovině července se 
opět změnila organizace silnič-
ní a městské hromadné dopra-
vy. Řidiči už si zvykli na nové 
dopravní řazení, protože se za-
čal opravovat silniční dopravní 
pás ve směru na Novou Ves, 
který je nyní uzavřen. Silniční 
provoz byl sveden obousměrně 

stávajícími silničními přejezdy 
přes kolejiště na nově zrekon-
struovaný silniční dopravní 
pás ve směru do Hrabůvky.
Dělníci se také pustili do další 
etapy výstavby podchodu pro 
pěší, včetně výstupní rampy 
a schodiště z podchodu smě-
rem k vilové čtvrti v Rodinné 
ulici. 
Podle serveru www.msstavby.
cz je dokončena první polovina 

podchodu a u druhé probíhá 
betonování základů spolu s pří-
pravou výztuží. Tento podchod 
bude mít oproti ostatním jednu 
zvláštnost, a sice pouze jeden 
tubus k tramvajovým zastáv-
kám. Propojení mezi ostrůvky 
bude řešeno přechodem přes 
koleje. „Dojde k realizaci vý-
stavby kanalizačního sběrače 
pod Plzeňskou, položení chod-
níků a rekonstrukci stávajícího 

veřejného osvětlení. S dokon-
čením všech prací a ukončením 
všech dopravních omezení se 
počítá od 1. prosince letošního 
roku,“ uvedl pro MS Deník Mi-
chal  Bayer, mluvčí ostravského 
magistrátu, který má tuto in-
vestiční akci na starosti. 
Už v pátek 26. září proběhlo 
slavnostní předání stavby kole-
jového propojení ulic Plzeňská 
– Pavlovova. (kut)

Propojení ulic Pavlovova a Plzeňská zdárně pokračuje 
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Doposud museli cestující na 
této trase přestupovat z tram-
vají na autobusy. Náklady na 
novou linku se vyšplhaly na 
23,5 miliónu korun. Trasa tram-
vaje je v podstatě stejná, jako 
byla ta, po které jezdil autobus 
číslo 41. Ten nově pokračuje od-
klonem za zastávku Klášterské-
ho, čímž jsou částečně nahra-
zeny spoje linky 27. Novinkou 
je také noční autobusová linka 
číslo 77, která jezdí z Hrabové 
do Výškovic v době, kdy nejede 

linka číslo 15. „Vedení radnice 
usilovalo o toto přímé spojení 
mnoho let. Proto jsme nesmírně 
rádi, že se nakonec přece jen na-
šly potřebné fi nanční prostřed-
ky a napříč naším obvodem 
jezdí nová tramvajová linka,“ 
uvedl starosta Karel Sibinský.
Před sedmi lety začala v obvo-
du jezdit nová linka číslo 96. 
Jedná se o minibus vyjíždějící 
od pokliklinky v Hrabůvce přes 
sídliště Bělský Les do Zábřehu 
a zpět.  (kut)

„Patnáctka“ už jezdí napříč obvodem
Poslední srpnový den zahájila svůj provoz nová tramvajová linka 
s číslem 15. Jedná se o vůbec první přímé spojení sídlišť Dubina 
a Bělský Les s Výškovicemi. 

INZERCE

Už sedmnáct tramvajových li-
nek brázdí koleje krajské met-
ropole. Dosavadní spoje mají 
nový přírůstek – linku číslo 15, 
která začala jezdit v neděli a na 
jeden „zátah“ přepraví cestující 
mezi Dubinou a Výškovicemi.
Deník se vydal mezi cestující 
zjišťovat, jak jsou s novou lin-
kou spokojeni.
Například paní Jana musela 
dosud cestovat z Hrabůvky do 
práce ve Výškovicích s přestu-
pem z tramvaje na autobus. Za-

vedení „patnáctky“ proto vítá.
„Teď jen nasednu na Hotelo-
vém domě Hlubina a vystou-
pím rovnou u práce v Nových 
Výškovicích. Hlavně v zimě to 
bude pohoda. Tramvaj by moh-
la sice jezdit co deset minut, 
abych byla úplně spokojená, 
ale třeba se to zlepší podle vy-
tíženosti spoje,“ řekla Deníku 
cestující.
V téměř plném spoji, který pak 
vyjel po jedné hodině z Výš-
kovic směrem na Dubinu, se 

Cestující: Patnáctka nám ulehčila cestování na Jihu

V souvislosti se zprovozněním nové tramvajové linky číslo 15, která 
spojuje Dubinu s Výškovicemi, se první zářijovou sobotu na této trati 
uskutečnila projížďka historickým vozem. Slavnostní přestřižení pásky 
se konalo v místě, kde vnikla zbrusu nová zastávka Most Mládeže, za 
účasti náměstka primátora města Ostravy Martina Štěpánka a radních 
obvodu Ostrava-Jih Ivony Klímové a Jana Dohnala. O svezení Barbor-
kou vyjíždějící ze stanice Dubina Interspar s konečnou na zástávce Zá-
břeh byl velký zájem hlavně mezi dětmi.  Foto: Zuzana Sokolová

nenašel skoro nikdo, komu by 
nová linka nevyhovovala.
„Dostat se ve večerních hodi-
nách z Výškovic na Dubinu 
bylo pomalu na dva přestupy, 
nebo si člověk mohl vybrat 
‚stezku odvahy‘ a zkusit jít po 
setmění Bělským lesem. Teď 
stačí sednout na tramvaj a ani 
ne za dvacet minut jsem doma,“ 
konstatoval dvaadvacetiletý 
Lubomír Kyska doufaje, že se 
nová linka osvědčí a nebude za 
pár měsíců zrušena.
Patnáctka je zatím nejmladší 
přírůstek do tramvajové rodiny 
v Ostravě. Poslední „nová“ lin-
ka byla čtrnáctka, která v roce 
2008 začala jezdit po jiné trase.

„Nejprve od září obsluhovala 
trasu Plynárny–Hranečník, od 
změn jízdního řádu v prosinci 
pak Hlučínskou–Novou huť 
jižní bránu. To bylo umožně-
no zprovozněním kolejového 
oblouku u Ostravice, který 
umožnil levé odbočení z Ná-
dražní ulice do ulice 28. října,“ 
přiblížil mluvčí ostravského 
dopravního podniku Miroslav 
Albrecht. Úplně nové linky 
byly naposledy zprovozněny 
v roce 1999, zároveň s otevře-
ním tramvajové tratě podél 
Místecké ulice. Tehdy na koleje 
vyjely linky číslo 1 a 10.

Zdroj: www.msdenik.cz, 
2. 9. 2014

Těší se na Vás skvělá parta prodavaček, Těší se na Vás skvělá parta prodavaček, 

které se umí věnovat zákazníkovikteré se umí věnovat zákazníkovi

www.darkovavinosin.cz, www.darkoveokrasnelahve.czwww.darkovavinosin.cz, www.darkoveokrasnelahve.cz

Čujkovova 36, Ostrava-Zábřeh naproti domova důchodců 

   PRODEJ EXCLUZIVNÍCH DÁRKOVÝCH LAHVÍ 
PLNĚNÝCH ALKOHOLEM 

   PRODEJ DÁRKOVÝCH KOŠŮ, DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ 
A RECESNÍCH DÁREČKŮ 

   PRODEJ MINIZÁKUSKŮ A MINIROLÁD KAŽDÝ DEN 
V TÝDNU

   PRODEJ DORTŮ NA OBJEDNÁVKU Z OBSÁHLÉHO 
KATALOGU

   VELKÝ VÝBĚR ČOKOLÁDOVÝCH FIGUREK 
Z BELGICKÉ ČOKOLÁDY
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INZERCE

Po třinácti letech existence se 
dočkaly důkladné opravy vů-
bec první dva badmintonové 
kurty pro veřejnost v Ostravě, 
a to ve sportovním centru CDU 
Sport na Charvátské ulici ve 
Výškovicích. Celkové nákla-
dy vyšly sportovní klub CDU 
Sport na dvě stě tisíc korun, 
z toho poloviční částkou na ná-
kup badmintonových koberců 
přispělo statutární město Os-

trava. Od září badmintonové 
kurty opět slouží mládeži i do-
spělým, kteří se mohli v rámci 
projektu Ostrava – Evropské 
město sportu 2014 zapojit do 
probíhající motivační soutěže 
Sport Family 2014 o diplomy 
s titulem Ostravská sportovní 
rodina roku 2014 podepsané 
sportovními osobnostmi. Více 
informací na webových strán-
kách www.cdusport.cz.  (d)

CDU Sport má nové 
badmintonové kurty

Motoristé jedoucí po ul. Dr. 
Martínka v Hrabůvce, kteří 
chtějí odbočit do protisměru 
přes kolejovou trať, jsou od za-
čátku září lépe varováni před 
projíždějící tramvají. Společ-
nost Ostravské komunikace 
v daném místě zhruba na úrov-
ni budovy České pošty umístila 
v obou směrech světelný panel, 
který v případě blížící se tram-
vaje řidiče upozorní na nutnost 
dání přednosti v jízdě. 

Text a foto: 
Michael Kutt y

Upozornění na projíždějící tramvaj

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
13. 10.
V. Jiříkovského 19
E. Podgorného 8
J. Maluchy 6
F. Formana 43
B. Četyny 4
B. Václavka 2
Z. Chalabaly 6
J. Herolda x Cholevova
Tlapákova 2

Krestova 23
Mjr. Nováka 1
Stadická 6

14. 10.
Dr. Martínka 35
Klegova 44
Provaznická 74
U Lesa x Sámova
Mitušova 69

Dvouletky 34
Jubilejní x Velflíkova
U Haldy x Úlehlova
Beskydská x Bastlova
Zimmlerova x Tarnavova
Zimmlerova x Jandova
Zimmlerova x V Zálomu

15. 10.
Dolní x U Zámku

Horymírova 10, 108
V Poli 21
Jugoslávská 63, 18
Rottrova 2
Rodimcevova x Prošinova
Gurťjevova 2
Alejnikovova 1
Svazácká 8
Petruškova 22

16. 10.
Volgogradská 16, 60, 110
Jižní 14
Průkopnická 8
Svornosti 22
Šeříkova 34
Lumírova 6, 24
Jičínská 3
Výškovická 155, 178

 JobKluby v Modrém kříži
Modrý kříž v ČR, Poradna Ostrava, po-
skytuje už přes tři roky bezplatně dvě 
sociální služby klientům závislým na al-
koholu, jiných návykových látkách či ha-
zardu. Vedle programu Stabilizace a roz-
voj sítě služeb následné péče v MS kraji 
byl v průběhu loňského roku v Poradně 

Ostrava zahájen program s názvem Job-
Klub. Jedná se o inovativní prvek v rámci 
poskytování služby následné péče. Spočí-
vá v intenzivním zaměření se na návrat 
klientů na trh práce, popř. jejich udržení 
na trhu práce. Program JobKlub doplňu-
je nabídku činností služeb následné péče. 
Nabízí klientům např. možnost sdílení, 

učení se ze zkušeností ostatních, podpo-
ru v náročných i každodenních situacích, 
poradenství týkající se hledání volných 
pracovních míst. Poradna sídlí na Havl. 
nábřeží 687/21 v centru Ostravy. Na kon-
zultaci je vhodné se objednat na tel. č. 733 
535 487 nebo na emailu: ostrava@modry-
kriz.org. Více na www.modrykriz.org.

Krátce

ORTOPEDICKÁ A SPORTOVNÍ AMBULANCE

APROMED – Opavská 6116, Ostrava Poruba 
Ošetřujeme pouze objednané pacienty:

tel.: 732 119 057, 724 831 838, 775 138 348 
e-mail: ortopedieporuba@seznam.cz 

Stará Bělá, Blanická 1068, út 15.30-18.30 bez objednání

Specializujeme se na artroskopické operace  
implantace umělých kloubů a další ortopedické operace 

Čekací doba k TEP 6-12 měsíců u většiny ZP

LÉČÍME KREVNÍ PLASMOU A KREVNÍMI DESTIČKAMI 
– jedna aplikace 1.500 Kč. Tel.: 606 771 082

Pokud nemůžeme Váš hovor přijmout, voláme sami zpět.

www.ortopedie-ostrava.cz
email: ortopedie.audax@gmail.com

www.naseostrava.cz

Pozn.: Kontejnery jsou přistavovány v době od 7 do 13 hodin.
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 Nábor do oddílu házenkářek
Oddíl házené při TJ Sokol Hrabůvka zve 
každé úterý a čtvrtek od 15 do 16.30 hodin 
do svých řad dívky do házenkářské pří-
pravky a dalších družstev. Děvčata roč-
níků narození 2000 a mladší mohou přijít 
ve sportovním oblečení na tréninky, které 
se konají na Plavecké ulici v Hrabůvce 
(v blízkosti Pizzerie Ježek). Oddíl hledá 
i děvčata ročníku narození 2000-2003, kte-
rá mají za sebou zkušenosti z jiných spor-
tů. Další informace podá trenér Tomáš 
Bárta (tel.: 777 733 947), e-mail: handball@
email.cz, www.hazenahrabuvka.

 Den otevřených dveří
Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh pořá-
dá v úterý 7. října v době od 9 do 11.30 
a od 13 do 17 hodin den otevřených dveří. 
Uskuteční se v rámci 6. ročníku Týdne so-
ciálních služeb v ČR.

 Úklid okolí vodního toku Zábřežka
Kufry, tašky, televizory, válendy a spous-
tu jiného odpadu posbírali členové Zá-

kladní organizace Českého svazu ochrán-
ců přírody Alces při posledních dvou 
akcích v rámci celosvětové kampaně Cle-
an Up the World (Ukliďme svět). V neděli 
19. října se ochránci přírody opět vydají 
vyčistit okolí vodního toku Zábřežka. 
Sraz mají v 9 hodin na zastávce MHD Pís-
kové doly. Odpady budou převezeny do 
sběrných dvorů OZO Ostrava a násled-
ně dále recyklovány. Bližší informace na 
www.zo.csop.alces.

 Staňte se dobrovolníkem!
Dobrovolnické centrum ADRA hledá zá-
jemce, kteří by věnovali svůj volný čas 
osamělým seniorům v domácnostech 
a sociálních zařízeních v Ostravě. Udělat 
někomu radost je snadné, stačí se roz-
hodnout. Bližší informace na tel. čísle 
605 784 584.

 Volná místa v MŠ Adamusova
Mateřská škola Adamusova 7 v Hrabův-
ce nabízí čtyřiadvacet volných míst pro 
děti ve věku od tří do pěti let, odloučené 

pracoviště MŠ Klegova pak šest volných 
míst. Nástup možný ihned, bližší infor-
mace na tel. čísle 595 782 584.

 Podzimní úklid Bělského lesa
Skautské středisko Modrý šíp pořádá 
v sobotu 4. října podzimní úklid Bělského 
lesa. Sraz je v 10 hodin u restaurace Ko-
liba v Zábřehu. Pytle i kontejnery budou 
zajištěny, s sebou je třeba si vzít jen ru-
kavice a svačinu. Zváni jsou všichni, kdo 
chtějí pomoci vyčistit Bělský les, jednu 
z největších zalesněných ploch uprostřed 
městské zástavby v Evropě.

 Hrajeme si s míčem
Oddíl házené při TJ Sokol Hrabůvka po-
řádá pro děti hry s míčem se základními 
prvky házené. Probíhat budou ve formě 
sportovních tréninků vždy v úterý a ve 
čtvrtek ve Sportcentru Dubina od 15 do 
16 hodin. S sebou je nutné si vzít cvičeb-
ní úbor, obuv do tělocvičny, pití a ručník. 
Tréninky jsou zdarma, více informací 
podá p. Jiří Matula na tel. čísle 731 501 029.

Krátce

INZERCE

Jste žena ve věku od 18 do 80 let?
Jste nespokojená se svojí postavou, trápí vás bolesti zad, jste 
stále unavená, bez nálady a energie? Pokud se takto cítíte, 
máme pro vás  příjemné a zábavné řešení. Zveme vás do 
našeho ženského klubu Expreska v Hrabůvce na kruhové 
cvičení. 
Velkou výhodou cvičení v kruhu je přátelská klubová atmo-
sféra a volnost  přístupu ke cvičení – nemusíte se objed-
návat, prostě cvičíte jak chcete, kdykoli a jak dlouho chcete. 
Nemusíte si pořizovat drahé sportovní oblečení, jsme tam jen 
holky mezi sebou a cvičíme v tom, v čem je nám pohodlně. 
V kruhu si můžete (pokud máte chuť) přátelsky poklábosit 
s jinými cvičenkami i navázat nová přátelství. Toto cvičení je 
vhodné pro ženy každého věku – určitě si neříkejte, že jste na 
cvičení moc stará. Vždy vám pomůže certifi kovaná trenérka, 
která respektuje vaše možnosti, eventuální zdravotní omezení 
i tempo cvičení. 
Neseďte doma a nestěžujte si, že vás bolí celé tělo – přijďte 
si zacvičit – uvidíte, že se budete cítit lépe fyzicky i psychicky. 
První trénink máte zcela zdarma, můžete si tak vyzkoušet, 
jak vám cvičení vyhovuje a seznámit se i s dalšími aktivitami, 
které klub nabízí.
Najdete nás na adrese: Expreska, Mjr. Nováka 1392, Ostrava 
Hrabůvka, zastávka U Kostela (nad bývalou Budoucností), 
bližší informace o klubu získáte na www.expreska.cz.
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Předprodej vstupenek:

www.kralvin.czwww.kralvin.cz
www.ticketstream.czwww.ticketstream.cz

Degustace 300 nejlepších vín soutěžeDegustace 300 nejlepších vín soutěže
Král vín České repubKrál vín České republilikyky

2014

2/10/2014, 18:00–23:00
C L A R I O N  C O N G R E S S  H O T E L  O S T R A V A

Z Á Š T I T A
P R I M Á T O R  O S T R A V Y  I N G .  P E T R  K A J N A R

KRÁLOVSKÝ KOŠT
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace 
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, 
Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, www.kzoj.cz
Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, www.kzoj.cz
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
596 751 712, www.kzoj.cz

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
1. 10. v 17.30 h CESTY K UZDRAVENÍ, zahá-
jení pěti seminářů zaměřených na svépomocné 
ozdravné techniky, vede Mgr. Zuzana Kaiser.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
2. 10. v 17.30 h ENERGIE ŽIVOTA, rovnováha 
dávání a přijímání, o tom, jak energie proudí ži-
votem i v nás, co a proč si do života přitahu-
jeme a co všechno může mít vliv na úbytek naší 
energie, přednáší Bc. Lucie Hovjacká. Předpro-
dej a informace KD K-TRIO.
5., 12., 19., 27. 10. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY, 
živá hudba, pro příznivce společenského tance 
se skupinou DOMINO. Předprodej KD K-TRIO
7. 10. v 17.30 h TAJEMNÁ MOC AFIRMACÍ 
A MANTER, jak najít klíč ke své duši a správně 
si přát a odhalit tajemství léčivých slov? Na 
tyto otázky najdete odpověď v pokračovacím 
pořadu Posezení u čaje se spisovatelkou Janou 
Hochmannovou. Předprodej a informace KD 
K-TRIO.
7. 10. v 18.30 h NA VLNĚ ŽENSKÉ ENER-
GIE, zahájení deseti setkání s RNDr. Lenkou 
Krejčí pro ženy, které chtějí být zdravé, sebevě-
domé a spokojené. Předprodej a informace KD 
K-TRIO.
11. 10. od 9.00 do 14.00 h TĚLOVÉ, UŠNÍ 
A ČAKROVÉ SVÍČKY, přírodní metoda pro 
úlevu fyzických a psychických potíží. Sobotní 
seminář vede Bc. Lucie Hovjacká. Předprodej 
a informace KD K-TRIO.
15. 10. v 19.00 h ŽALMAN & SPOL, koncert 
ve složení Pavel Žalman Lohonka, Michaela 
Hálková, Pavel Malina, Petr Novotný. Žalman 
a spol. patří již několik desetiletí k nepominu-
telným folkovým skupinám. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS. 
18. 10. od 9.00 do 14.00 h LÉČENÍ S AN-
DĚLY , seznámení s anděly, spojení, komuni-
kace, pomoc v běžném životě. Sobotní seminář 
vede Bc. Lucie Hovjacká. Předprodej a infor-
mace KD K-TRIO.
23. 10. v 17.30 h MŮŽE ČLOVĚK SÁM SOBĚ 
POROZUMĚT? Každý člověk je jedinečný, 
přesto nás vrozený temperament činí některým 
lidem podobným a od jiných se odlišujeme té-
měř ve všem. Typologie osobnosti nám pomůže 
orientovat se v tom, co je otázkou charakteru 
a co lze změnit. Přednáší Mgr. Tomáš Oliverius. 
Předprodej a informace KD K-TRIO.
30. 10. v 17.30 h ASTROLOGIE, základní in-
formace o tom, jak pracovat s nativním horo-
skopem, který se sestavuje jako obraz hvězdné 
oblohy pro přesný okamžik a místo narození 
člověka. Přednáší Mgr. Anna Kudelová.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
 VÝSTAVY
OSTRAVA SYROVÁ – výstava fotografi í Ro-
mana Nedbala.

PAŘÍŽ V BARVÁCH – výstava obrazů Stani-
slava Holínka v restauraci K-TRIO.
 DĚTEM
              Od 1. října přijímáme přihlášky do soutěž-
ního projektu „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“. 
Projekt je určen žákům 9. tříd. Na interaktiv-
ních stanovištích se bude prezentovat osmnáct 
řemesel a učebních oborů. Pod odborným vede-
ním si žáci ověří vlastní předpoklady pro růz-
norodé činnosti související s řemeslnými obory. 
Přihlášky a informace na www.kzoj.cz.
26. 10. v 10 h HALLOWEEN S HOPSALÍNEM 
aneb Svátek duchů. Strašidelné dopoledne pro 
malé i velké diváky s klaunem Hopsalínem, pro 
masky sladká odměna. Předprodej KD K-TRIO. 

KOMORNÍ KLUB

Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka
2. 10. v 19.00 h BEATA PATER QUARTET, 
koncert jazzové vokalisty současné kaliforn-
ské scény. Beata Pater (USA) – zpěv, Tomáš Jo-
chmann (SK) – piano, Petr Dvorský – kontra-
bas,  Tomáš Hobzek – bicí. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS v den akce na místě od 18.30 hodin.
9. 10. v 18.00 h JIŽNÍ KOREA,  cestopisná před-
náška s projekcí Radima Ptáčka.  Korea je hor-
natá země sopečného původu, na severu země 
jsou dominantní zářivě bílé žulové masivy, na 
jihu země a hlavně na ostrovech se pohybujete 
v čedičových polích a v lávových proudech. 
Předprodej KD K-TRIO a v den akce na místě 
od 17.30 hodin.
25. 10. V 17 h FILMOVÉ A MUZIKÁLOVÉ ME-
LODIE. Program - Robin Hood, Tři mušketýři, 
Forrest Gump, Tajuplný ostrov, Romeo a Julie, 
Kmotr, Angelika, Fantom opery, Bídníci aj... B. 
Adams, A. Silvestri, B. Herrmann, N. Rota, A. L. 
Webber, C. M. Schonberg, M. Magne...Účinkují 
Petra Olajcová – fl étna, Lenka Vítková – housle, 
Regina Bednaříková – klavír. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 16.30. 

KINO LUNA 

Výškovická 113, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
Tel.: 596 751 712, kino.luna@kzoj.cz, www.kzoj.cz
Pokladna otevřena denně 14.00–20.00 hodin
Změna programu vyhrazena.
Od  pondělí 29. 9. do středy 1. 10. v 15.30 hod.: 
TŘI BRATŘI (ČR/Dánsko 2014). Hudební ro-
dinná pohádka s hvězdným hereckým obsaze-
ním podle scénáře Zdeňka Svěráka v režii Jana 
Svěráka. 86 minut. Vstupné 90 Kč.
Od pondělí 29. 9. do středy 1. 10. v 17.30 hod.: 
DÍRA U HANUŠOVIC (ČR 2014). Načernalá 
komedie režiséra M. Krobota. Ml. nepřístupný, 
102 minut. Vstupné 90 Kč, v pondělí 29. 9. 
vstupné 60 Kč
29. 9. - 1. 10. 06th OSTRAVA KAMERA OKO 
– MFF se zaměřením na kameramanskou 
tvorbu. SEKCE: Profi l Manuel Alberto Claro
Pondělí 29. 9. v 19.30 hod.: MELANCHOLIA 
(Dánsko/Švédsko/Francie 2011). Překrásný fi lm 
o konci světa. Drama, režie Lars von Trier, české 
titulky, od 12 let, 130 minut. Vstupné 50 Kč. 
Úterý 30. 9. v 19.30 hod.: NYMFOMANKA, 
ČÁST I. – REŽISÉRSKÁ VERZE (Dánsko 
2013). Otevřená studie ženské sexuality.  Režie 
Lars Von Trier, české titulky, od 18 let, 145 mi-
nut. Vstupné 50 Kč.

Středa 1. 10. v 19.30 hod.: NYMFOMANKA, 
ČÁST II. – REŽISÉRSKÁ VERZE (Dánsko 
2013). Otevřená studie ženské sexuality. Režie 
Lars Von Trier, české titulky, od 18 let, 180 mi-
nut. Vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 2. 10. do neděle 5. 10. ve 20.00 hod.: 
ZMIZELÁ (USA 2014). Amy se ztratila v den pá-
tého výročí svatby a vše naznačuje, že nezmizela 
dobrovolně. Ben Affl  eck v hlavní roli thrilleru re-
žiséra Davida Finchera. České titulky, ml. nepří-
stupný, 145 minut. Vstupné 120 Kč.  
Od pátku 3. 10 do neděle 5. 10. v 18.00 hod.: 
ŽELVY NINJA 2D (USA 2014). Populární 
Želvy Ninja se vracejí na fi lmové plátno, kam 
je doprovází slavný akční režisér Michael Bay. 
2D formát, české znění, ml. přístupný, 101 mi-
nut. Vstupné 90 Kč. 
Od pátku 3. 10. do neděle 5. 10. v 16.00 hod.: 
7 TRPASLÍKŮ 3D (Německo 2013). 3D formát. 
Možná to byla nemotornost, možná jen smůla. 
Pohádkový příběh, jak ho neznáte. České znění, 
88 minut. Základní vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.
V sobotu 4. 10. a neděli 5. 10. ve 14.00 hod.: 7 
TRPASLÍKŮ 2D (Německo 2013). Bez 3D brýlí. 
Nové bláznivé animované dobrodružství v po-
hádkovém příběhu. České znění, 88 minut. Zá-
kladní vstupné 110 Kč, děti 100 Kč.
Pondělí 6. 10. v 16.00 hod.: TŘI BRATŘI 
(ČR/Dánsko 2014). Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, 
Zdeněk Piškula se v hudební pohádce vydávají 
do světa na zkušenou a aby si našli své nevěsty. 
86 minut. Jednotné vstupné 60 Kč. 
Pondělí 6. 10. v 18.00 hod.: LÁSKA NA KARI 
(USA 2014). Sto chutí, jedna vášeň. Gurmán-
skou romanci nabitou chutěmi a vůněmi ser-
víruje fi lm režiséra Lasse Hallströma. České ti-
tulky, od 12 let, 122 minut. Vstupné 60 Kč.
Pondělí 6. 10. ve 20.15 hod.: V OKU TOR-
NÁDA (USA 2014). Akční příběh natočený ob-
jektivy profesionálních lovců tornád vás vrhne 
přímo do oka větrné smršti a prožijete ty nej-
extrémnější podmínky, jaké nám příroda do-
káže připravit. České titulky, od  12 let, 90 mi-
nut. Vstupné 60 Kč.
Od úterý 7. 10. do čtvrtka 9. 10. v 16.00 hod.: 
POŠŤÁK PAT (VB 2014). Nejoblíbenější listo-
noš na světě v nové animované podívané, ve 
které nechybí akce, humor a písničky.  České 
znění, 88 minut. Jednotné vstupné 90 Kč.
Úterý 7. 10. v 17.45 hod.: FAKJŮ PANE UČI-
TELI (Německo 2014). Bezva komedie v čes-
kém znění i díky skvělým hereckým výkonům 
hlavní kantorské dvojice. Od 12 let, 118 minut. 
Vstupné 90 Kč.
Úterý 7. 10. ve 20.00 hod.: EXPENDABLES: 
POSTRADATELNÍ 3 (USA 2014). Úspěšná 
a oblíbená akční série ve třetím díle přináší vý-
bušnou porci zábavy a jako posily nové fi lmové 
legendy. České titulky, od 12 let, 126 minut. 
Vstupné 90 Kč.  
Středa 8. 10. v 17.45 hod.: STOLETÍ MIRO-
SLAVA ZIKMUNDA (ČR 2014). Všichni znají 
dvojici slavných cestovatelů - Zikmunda a Han-
zelku. Všichni znají jejich expedice a knihy. Ni-
kdo neví, jaký žili život. Ml. přístupný, 97 mi-
nut. Vstupné 90 Kč.
Středa 8. 10. ve 20.00 hod.: EQUALIZER (USA 
2014). Každý si zaslouží spravedlnost. Akční 
thriller, české titulky, ml. nepřístupný, 135 mi-
nut. Vstupné 130 Kč.
Od čtvrtka 9. 10. do neděle 12. 10. v 17.45 
a 20.00 hod.: ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE (ČR 
2014). Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechá-
vají prokluzovat život mezi prsty. Neměli by. 
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Pro některé z nich to totiž dnes večer skončí. 
A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. Je-
jich podoba a názory vás asi zaskočí. Ono je to 
vzájemné. Komedie/drama, režie Alice Nellis, 
scénář Alice Nellis a Michal Viewegh, od 12 let, 
97 minut. Vstupné 120 Kč.
Od pátku 10. 10. do neděle 12. 10. v 16.00 hod.: 
7 TRPASLÍKŮ 2D (VB 2014). Nové bláznivé 
dobrodružství v pohádkovém příběhu. České 
znění, 88 minut. Jednotné vstupné 100 Kč. 
V sobotu 11. 10. a neděli 12. 10. ve 14.00 hod.: 
DŮM KOUZEL (Belgie 2013). Opuštěný kocou-
rek Bouřka s novými kamarády v dobrodruž-
ném animovaném příběhu zachraňují kouzelný 
dům. České znění, 85 minut. Jednotné vstupné 
100 Kč.

Program Kina Luna od 13. 10. 2014 bude z tech-
nických důvodů zveřejněn až od 1. 10. 2014 na 
www.kzoj.cz. Děkujeme za pochopení. 

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511, e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz/www.facebook.com/dkakord
 DIVADLO
11. 10./19:00  
SHIRLEY VALENTINE – vyprodáno
16. 10./19:00 V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, 
TATÍNKU
Nová situační komedie Agentury Harlekýn.
Sympatický venkovan svou nenadálou návš-
těvou dcery v Paříži rozjede uragán záměn a ko-
mických situací, které neberou konce a zcela 
změní život jeho i dcery a dokonce i složení 
vlády. Hrají: Petr NÁROŽNÝ, Jan ŠŤASTNÝ, 
Simona POSTLEROVÁ a další.
Vstupné: 390, 340, 290 a 150 Kč.
POT A LESK KLICPEROVSKÉ ALCHYMIE
Minipřehlídka inscenací Klicperova divadla 
Hradec Králové, obě v režii Davida DRÁBKA.
21. 10./19:00 PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. 
ZV ONKA BURKEHO  
Surrealistická crazy-komedie Ladislava Smočka, 
plná absurdního humoru a precizně vystavě-
ných situací, o lidumilovi, který se málem stal 
několikanásobným vrahem.
V hlavní roli Pavla TOMICOVÁ 
Vstupné: 450, 400, 350 a 200 Kč.
Výhodnější vstupné v rámci předplatného!
22. 10./19:00 ROMEO @ JULIE
Klasika přenesená do současnosti, Shake-
speare lehce sitkomový, s akčními scénami. 
Montekové jako Romové, Kapuleti jako ma-
fi áni developeři, ústřední pár jako citliví in-
troverti a vyděděnci přisátí na notebooky. 
Inscenace odhaluje společenské předsudky 
a nešetří černé ani bílé.
Vstupné: 400, 360 a 330 Kč. Pro školy: 170 Kč.
 KONCERTY
23. 10./20:00 GRUPO COMPAY SEGUNDO 
(Cuba)
Koncert kubánských hudebníků, kteří zahrají 
písně z legendárního Buena Vista Social Club.
Vstupné: 1400, 1100, 840 a 560 Kč.
25. 10./20:00 ARAKAIN DYMYTRY TOUR
Pokračování úspěšného turné předních čes-
kých metalových kapel.
Vstupné: předprodej 299 Kč, na místě 350 Kč.

 PRO DĚTI
14. 10. / 10:00  HONZA NEBOJSA
Pohádka Divadýlka Kuba.Vstupné 50 Kč.
18. 10./10:00  ROZHLÉDNI SE!
Dopravní výchova pro děti Nadačního fondu 
Kolečko. Vstup zdarma.
 PRO SENIORY
7. 10. / 15:00  SENIOR KLUB 
S Renatou Herber o domácí bylinné léčbě.
K poslechu a tanci hraje Pete-Sax.
Vstup zdarma.
16. 10./10:00  AKTIVNÍ SENIOR
Tradiční čínská medicína v praxi 2 – rady 
a cviky na posílení těla a organismu v podzim-
ním období. Lektor: Marian Volanský.
Vstup zdarma.
30. 10./10:00  AKTIVNÍ SENIOR
Dýňové dekorace pro svátek Všech svatých. 
Přineste si s sebou malou dýni!
Kapacita omezena, rezervace na recepci DK 
Akord – tel. 596 762 511/info@dk-akord.cz
Vstup zdarma.
 SPOLEČENSKÉ AKCE
2.–5. 10.  MFF EKOFILM 2014
Projekce, workshopy, besedy, eko-pohádky, 
komponované programy - www.ekofi lm.cz.
Vstup zdarma.
31. 10./18:00  8. ročník VZDUŠNÉ SÍLY OST-
RAVĚ. Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ: 
Živá kronika. U příležitosti Dne vzniku samo-
statného československého státu. Pod záštitou 
velitele vzdušných sil AČR, primátora města 
Ostravy, starosty městského obvodu Ostrava-
-Jih a starosty městského obvodu Moravská Os-
trava a Přívoz.
 RESTAURACE AKORD
8.–9. 10.  BABÍ LÉTO 
Ochutnejte pokrmy přípravené z dýně, červené 
řepy či lesních plodů.
Od 11:00 do 14:00 formou obědového menu 
a od 15:00 do 21:00 formou denní nabídky.
 KURZY
-  cvičíme ráno, dopoledne i odpoledne
-  pro maminky i děti ve stejný čas
-  pro všechny věkové kategorie
Tvarujte své problémové partie:
BODY FORM, ZUMBA, FLOWIN, TANEC …
Protahujte a relaxujte:
UVOLŇOVACÍ, ZDRAVOTNÍ a PSYCHOFY-
ZICKÉ CVIČENÍ nebo JÓGU - RELAXAČNÍ, 
DYNAMICKÁ VINYASA FLOW, BALANČNÍ 
ACRO …
Novinky:
Cvičení PORT DE BRAS, s FITBALLEM; DIVA-
DELNÍ IMPROVIZACE ODVAZ
Mluvte cizí řečí:
ANGLIČTINA, ITALŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, 
FRANCOUZŠTINA, NĚMČINA
Přihlaste své děti:
AEROBIK, DRAMATICKÝ KROUŽEK, TAN-
CEM DO POHÁDKY, KLAVÍR …
Lekce již od 55 Kč! 
Zapište se do kurzů již dnes – za zvýhodněných 
podmínek!
Kompletní nabídku najdete na www.dk-akord.cz
Zde je můžete také zakoupit online nebo osobně 
v pokladně DK Akord.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, tel.: 596 746 062
11. 10. 2014, 9.00-13.00 hodin, SVČ Ostrava-Zá-
břeh, Ostravské sportovní ligy - fl orbal
11. 10. 2014, 13.00-18.00 hodin, SVČ Zálom, Os-
travské sportovní ligy-stolní tenis
12. 10. 2014, 9.00-13.00 hodin, SVČ Ostrava-Zá-
břeh, Ostravské sportovní ligy - fotbal
12. 10. 2014, 9.00-13.00 hodin, SVČ Ostrava-Zá-
břeh, Ostravské sportovní ligy - hokejbal
23. 10. 2014, Autobusový zájezd pro seniory-
-Trenčín
27. 10. 2014, 9.00-13.00 hodin, SVČ Ostrava-Zá-
břeh, Ostravské sportovní ligy - fl orbal
27. 10. 2014, 13.00-18.00 hodin, SVČ Zálom, Os-
travské sportovní ligy - stolní tenis
29. 10. 2014, 9.00-13.00 hodin, SVČ Ostrava-Zá-
břeh, Ostravské sportovní ligy - fotbal
29. 10. 2014, 13.00-18.00 hodin, SVČ Ostrava-Zá-
břeh, Ostravské sportovní ligy - hokejbal
29. 10. 2014, 10.00-15.00 hodin, SVČ Ostrava-Zá-
břeh, Bramborka
29. 10. 2014, 10.00-15.00 hodin, SVČ Ostrava-Zá-
břeh, Deskohraní, volné hraní deskových her
29. 10. 2014, 10.00-15.00 hodin, SVČ Ostrava-
-Dubina, prázdninová tvořivá Bramborka

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303, e-mail.ova@arena-vitkovice     
www.arena-vitkovice.cz
4. 10. ve 14:00 hod.  WDSF PD WORLD 
CHAMPIONSHIP SHOWDANCE LATIN 
2014  /  ČEZ ARÉNA  
ve 20:00 hod.  GALASHOW S LATINOU
Mezinárodní otevřená taneční soutěž ve stan-
dardních a latinskoamerických tancích všech 
věkových kategorií 
5. 10.  WDSF WORLD DANCESPORT CHAM-
PIONSHIP LATIN 2014. ČEZ ARÉNA
9:00 hod.  WDSF Open Junior I Standard and 
Latin. WDSF Open Junior II Standard and La-
tin. WDSF Open Youth Latin 
15:00 hod.  WDSF World DanceSport Champi-
onship Latin
WDSF International Open Adults Standard 
7.  10.  v 17 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL 
– SAIPA LAPPEENRANTA. ČEZ ARÉNA
utkání Champions Hockey League
10. 10. ve  20 hod.  FINÁLE MISS PRINCESS 
2014. ČEZ ARÉNA
Světové fi nále mezinárodní soutěže krásy
14. 10. v 17 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL 
– BK MLADÁ BOLESLAV. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
19. 10. v 19 hod.  LUCIE BÍLÁ – ČERNOBĹÉ 
TURNÉ 2014. ČEZ ARÉNA
21. 10. v 17 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL 
– HC VERVA LITVÍNOV. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
23. 10. v 17 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL 
– HC ENERGIE KARLOVY VARY. ČEZ 
ARÉNA. Utkání hokejové extraligy
24. 10. ve 20 hod.  ELÁN – THE BEST OF 
TOUR 2. ČEZ ARÉNA
28. 10. v 17 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL 
– HC OCELÁŘI TŘINEC. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
31. 10. ve 21 hod.  ARMIN ONLY INTENSE 
2014. ČEZ ARÉNA
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V ulici U Cementárny ve Vít-
kovicích ho slavnostně otevře-
li náměstek primátora Martin 
Štěpánek, starosta Vítkovic 
Petr Dlabal a předseda České-
ho svazu kolečkového bruslení 
Michal Hrazdíra.
Sobotní otevření sportoviš-
tě přilákalo stovky diváků, 
z nichž většina si s sebou při-
nesla in-line brusle, aby si moh-

la vyzkoušet 200 a 400metrový 
ovál i dráhu v délce 1200 metrů. 
Cti otevřít první dráhu v České 
republice s parametry pro me-
zinárodní závody profesionálů 
se dostalo členům reprezentač-
ního družstva mužů ČR a dal-
ším špičkovým bruslařům ze 
zahraničí, mezi kterými vyni-
kal jeden z nejlepších Evropanů 
Francouz Elton De Souza.

Ve slunečném odpoledni se po 
exhibičních jízdách profesio-
nálů zaplnily dráhy stovkami 
rekreačních bruslařů. Když už 
děti přestaly brusle bavit, vy-
zkoušely si hřiště s prolézač-
kami nebo si pod odborným 
dohledem zahrály streetball, 
vyzkoušely lezeckou stěnu 
nebo zahrály s míčem na plo-
chách s umělým trávníkem.
Výstavba areálu, který je situ-
ován mezi ulicemi Plzeňská, 
U Cementárny a zastávkou 
MHD Ferona, stála 42 milionů 

korun, na fi nancování se podí-
lel z velké části projekt IPRM 
Budoucnost Vítkovic částkou 
ve výši 27 milionů korun a také 
statutární město Ostrava pat-
nácti miliony korunami. Vět-
šinu pokryla dotace Evropské 
unie. 
Sportoviště je otevřeno denně 
od 9 do 21 hodin, v zimním 
období od 8 do 17 hodin. Návš-
těvníci si zde mohou vypůjčit 
také in-line brusle.

Zdroj: www.ostrava.cz, 
8. 9. 2014

Ostrava má nový sportovní areál!
Ostrava, Evropské město sportu 2014, má od 6. září nové sportovi-
ště – víceúčelový sportovní areál s dráhami pro in-line bruslení, 
hřišti pro děti i dospělé.
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Soutěž bude probíhat od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2014. Je rozdělena do dvou kategorií, 
a to na kategorii pro děti a mládež do 18 let a dále na kategorii nad 18 let. 

Bližší informace získáte na internetových stránkách Střední průmyslové školy 
stavební v Ostravě www.stav-ova.cz.  

Záštitu nad fotosoutěží převzal hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, 
dále starosta městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karel Sibinský 

a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Adam Rykala.  

Fotosoutěž pořadatelsky zajišťuje středoškolský klub ASK ČR při SPŠ stavební v 
Ostravě-Zábřehu, a to za finanční podpory MŠMT ČR, městského obvodu       

Ostrava-Jih a pana poslance Ing. Adama Rykaly.  

Ředitel Střední průmyslové školy stavební v Ostravě Ing. Norbert Hanzlík 
vyhlašuje již pátý ročník 

Šestatřicet nových tváří se prv-
ního září slavnostním zvoláním 
„Tak slibuji!“ zařadilo mezi již 
více než tisícovku ostravských 
policistů. Slavnostní slib se ko-
nal na radnici města Ostravy za 
přítomnosti ředitele městského 
ředitelství policie v Ostravě Re-
ného Dočekala, primátora Petra 
Kajnara, ředitele městské poli-

cie Zdeňka Harazima a dalších 
významných členů policejního 
sboru.
Nechyběl mezi nimi ani nejdéle 
sloužící policista Karel Pavelek, 
který je ve službě nepřetržitě od 
září 1971. Nové policisty nyní 
čeká rok intenzivního výcviku, 
jak teoretického, tak praktické-
ho. Osvojit si musí například 

znalost práva, psychologie, do-
nucovacích schopností či ovlá-
dání služební zbraně. Primátor 
Petr Kajnar ocenil navyšování 
stavu policie, kdy se počet muž-
stva vrací ke stavu před jeho 
snížením v minulých letech 
a které významně přispěje ke 
zvýšení pocitu bezpečí občanů, 
zejména v problematických lo-

kalitách. K navýšení počtu po-
licistů došlo i na obvodních od-
děleních Policie ČR zajišťujících 
bezpečnost na území obvodu 
Ostrava-Jih. Obvodnímu oddě-
lení v Hrabůvce přibylo 12 no-
vých policistů (celkový počet 
61), v Zábřehu 15 (celkový stav 
64) a ve Vítkovicích 11 (celkem 
61).    www.ostrava.cz, kut

Bezpečnost ve městě ohlídá větší počet policistů

U příležitosti mezinárodního dne za vymýcení chudoby se v týdnu od 13. do 
17. října uskuteční sbírka trvanlivých potravin ve skladu potravinové banky 
v Ostravě-Hrabůvce na Hasičské ulici 550/50 v době od 9 do 16 hodin. Ve středu 
15. října se sbírka bude konat také při happeningu v centru města na Masary-
kově náměstí od 15 do 17 hodin. Lidé mohou přispět jakýmkoliv potravino-
vým darem. Ten by ale měl být před uplynutím trvanlivosti, v původním obalu 
a s původní etiketou a pokud možno co nejtrvanlivější. Nejvíce žádanými druhy 
potravin jsou cukr, konzervy všeho druhu, paštiky, těstoviny, luštěniny, polév-
ky čínské i v sáčku, rýže, olej, cukrovinky a džemy pro děti apod. Sbírka po-
travin bude také realizována v některých školách, organizacích, úřadech i círk-
vích. Získané potraviny budou rozdány lidem v azylových zařízeních, lidem 
bez přístřeší, lidem s různými zdravotními nebo sociálními handicapy či lidem 
v sociální nouzi. Potravinová banka v Ostravě je jednou ze sedmi bank v ČR 
s charitativním zaměřením, jejichž prostřednictvím lze pomoci lidem v nouzi. 

Občané mohou přispět potravinami

Významně bance fi nančně po-
máhá město Ostrava a krajský 
úřad. Banka potraviny získává, 
skladuje a bezplatně rozdělu-
je lidem v nepříznivé životní 
situaci, do které se dostali na 
dlouhodobou nebo přechodnou 
dobu z různých důvodů. Banka 
nedistribuuje potraviny přímo 
cílové skupině, ale prostřednic-
tvím organizací, které s cílovými 
skupinami pracují.  (d)

INZERCE

Koupím 1–3 + 1 
v osobním vlastnictví 
nebo dr. kdekoliv v Ostravě, 
nejlépe okolí centra, Poruba, 
Hrabůvka, Výškovice. Balkón 

není podmínkou, rychlé jednání – 
platím hotově, cenu respektuji. 

Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592
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Už sedm let mají občané Ost-
ravy a okolí možnost využívat 
služeb Hospice sv. Lukáše na 
Charvátské ulici ve Výškovi-
cích, specializovaného zdravot-
nického zařízení provozované-
ho Charitou Ostrava. 
V hospici jsou poskytovány 
zdravotní a sociální služby 
lidem v závěru života a hlav-
ní snahou je zajistit důstojné 
podmínky pro odchod z toho-
to světa. Péče a doprovázení je 
poskytováno nejen nemocným 
lidem, ale také jejich blízkým 
v těžké životní situaci. Hospic 
sv. Lukáše byl otevřen 8. října 

2007 a za dobu svého provozu 
v něm bylo přijato téměř dva 
tisíce klientů. Nově je nyní 
možné podpořit toto zařízení 
v rámci veřejné sbírky náku-
pem magnetek s logem lůžko-
vého Hospice sv. Lukáše nebo 
Mobilního hospice sv. Kryšto-
fa, který hospicové služby po-
skytuje přímo v domácnostech 
klientů. 
Magnetky je možné zakoupit 
přímo v Hospici sv. Lukáše 
a partnery prodeje jsou také 
tři ostravské lékárny. Více na 
webu www.ostrava.charita.cz. 
 (d)

Hospic sv. Lukáše slouží 
Ostravanům sedm let V průběhu června a prázdnino-

vých měsíců docházelo v Os-
travě stejně jako každoročně 
k překračování hodnot cílové-
ho imisního limitu maximální 
denní osmihodinové průměrné 
koncentrace přízemního ozonu 
120 μg.m-3, přičemž maximální 
povolený počet překročení je 25 
případů v průměru za tři roky. 
Dne 10. června byla vyhlášena 
smogová situace z důvodu vy-
sokých koncentrací troposfé-
rického ozonu, které na území 
aglomerace překročily infor-

mativní prahovou hodnotu 180 
μg.m-3. Nadlimitní denní kon-
centrace suspendovaných čás-
tic PM10 se v Ostravě vyskytly 
na většině stanic 1. srpna.
Aktuální informace o kvalitě 
ovzduší v reálném čase i z ji-
ných evropských regionů je 
možné získat na interaktiv-
ních nevalidovaných mapách 
Evropské agentury pro život-
ní prostředí na adrese: htt p://
www.eea.europa.eu/themes/
air/air-quality/map/real-time-
-map.  (d)

Znečištění ovzduší během léta

Hra, která vychází z pravidel 
klasického golfu, jen místo holí 
a míčku se používá létající talíř, 
si získává stále více příznivců. 
V současné době je jen v České 
republice 36 pevných discgol-
fových hřišť, přičemž nejvíce 
– osm – v Moravskoslezském 
kraji. 

„Není se čemu divit, že disc-
golf se stává čím dál oblíbenější 
hrou, jde o příjemné a relativně 
nenáročné zpestření volného 
času. Proto jsme se rozhodli 
využít volné prostranství v na-
šem areálu právě pro tuto ak-
tivitu. Věříme, že nové hřiště 
brzo osloví nejen náhodné, ale 

Veřejnost si může vyzkoušet discgolfové hřiště
První zářijový pátek bylo v ostravském Avion Shopping Parku, 
v části za prodejnou Electroworld, slavnostně otevřeno moderní 
discgolfové hřiště, které bude sloužit zdarma široké veřejnosti.

i pravidelné hráče,“ uvedla Ka-
teřina Ježková, ředitelka Avi-

on Shopping Parku v Ostravě. 
Hřiště je volně přístupné den-
ně od 10 do 20 hodin. Discgol-
fové disky si hráči mohou za-
půjčit v info stánku u obchodní 
jednotky Esprit v Avionu. Pak 
už jen stačí dopravit disk nebo 
létající talíř z místa výhoziště 
do koše na co nejmenší počet 
hodů. Vítězem se stává ten, 
kdo projde celé hřiště o devíti 
jamkách s nejnižším skóre. 
 (d)

  3. 10. Futsal – KFV Roub Vítkovice  19.30- 22 hod. – 2. liga futsalu  
  4. 10. Florbal – 1. SC Vítkovice    8-15.30 hod. – starší žáci B 
  5. 10. Florbal – 1. SC Vítkovice 8-15.30 hod. – ženy B
11. 10. Florbal – 1. SC Vítkovice  18.15 hod. – AutoCont extraliga 

muži 
12. 10. Florbal – 1. SC Vítkovice  10-19 hod. – juniorky 
17. 10. Futsal – KFV Roub Vítkovice 19.30-22 hod. – 2. liga futsalu  
18. 10. Florbal – 1. SC Vítkovice  8-14 hod. – přípravka Tygříci 
 15 hod. – extraliga žen 18 hod. – junioři  
19. 10. Florbal – 1. SC Vítkovice 8-10.30 hod. – veteráni A
 11-13.30 hod. – junioři 13.30-16 hod. – veteráni A
 17.15 hod. – AutoCont extraliga muži
22.–23. 10. Florbal – 1. SC Vítkovice  18-22 hod. – pohár České pojiš-

ťovny muži A
24. 10.  Sportovní aerobik – FIT &FUN studio Ostrava
  8-16 hod. – soutěž Česko se hýbe a Ostravský crazy aerobik 
25. 10. Florbal – 1. SC Vítkovice 8-14 hod. – elévové Aligátoři
 15 hod. – extraliga žen
 18.15 hod. – AutoCont extraliga muži
26. 10. Florbal – 1. SC Vítkovice 8-15 hod. – starší žákyně 
31. 10.  Futsal – KFV Roub Vítkovice  19.30-22 hod. – 2. liga futsalu  

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc říjen

Ostravě se nepodařilo zbavit 
se hazardu. Zastupitelé totiž 
opět nepřijali vyhlášku, která 
by počet herních automatů ve 
městě omezila. Vedení města ji 
připravovalo dva roky a počet 
automatů měla snížit o skoro 70 
procent. Někteří zastupitelé ale 
prosazovali, aby ve městě skon-
čil hazard úplně. Ani tato vari-
anta ale nezískala dostatečnou 
podporu.
V kolonce nesplněných úkolů za 
čtyřletou činností ostravského 
zastupitelstva zůstane zřejmě 
i otázka budoucnosti hazardu 
ve městě. Novou vyhlášku totiž 
zastupitelé nepřijali a náměstek 

primátora Tomáš Petřík z ODS, 
který měl její přípravu na sta-
rosti, už ji znovu na poslední 
zasedání těsně před volbami 
předkládat nechce. „Nechám to 
svému nástupci. Nechtěl bych, 
aby práce na této regulované 
vyhlášce, která celou činnost 
reguluje v úrovni do 67 procent 
na území celého města, přišla 
vniveč.“
Není ale vyloučeno, že o bu-
doucnosti hazardu budou sou-
časní zastupitelé ještě jednou 
hlasovat. Jeho plošný zákaz to-
tiž neprošel o jediný hlas. 

Zdroj: www.rozhlas.cz, 
11. 9. 2014

Vyhláška neprošla o jeden hlas
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Podle Správy železniční do-
pravní cesty (SŽDC) by jedna 
z nich měla vzniknout i na úze-
mí obvodu Ostrava-Jih, kon-
krétně na trati č. 321 spojující 
Český Těšín a Opavu-východ. 
Má se jmenovat Ostrava-Zá-
břeh a měla by se začít stavět 
už v příštím roce, v investič-
ním plánu SŽDC je jako termín 
dokončení výstavby zastávky 
uveden srpen 2016.
Správnost informace potvr-
dil mluvčí SŽDC Jakub Pta-
činský. „O výstavbě zastávky 
opravdu reálně uvažujeme. 
Jde o trend, kdy přibližujeme 
železnici příměstským oblas-
tem a městským periferiím po 
celé republice. Naší snahou je 

více propojit možnosti městské 
a příměstské dopravy a udělat 
tak hromadnou dopravu opět 
o něco konkurenčnější dopravě 
automobilové,“ uvedl Ptačin-
ský. 
Dodal, že všechny podrobnos-
ti stavby bude řešit projektová 
dokumentace, která se nyní pro 
projekt „Ostrava-Zábřeh na tra-
ti č. 321 Opava východ – Český 
Těšín“ připravuje. „Projektová 
příprava ale trvá různě dlou-
hou dobu, některé zastávky 
jsou navíc součástí moderniza-
cí tratí, a proto je složité stano-
vit datum realizace. Termín čer-
venec 2015 je zatím proto spíše 
pracovní,“ řekl dále pro Jižní 
listy Ptačinský s tím, že jakmile 

SŽDC plánuje železniční zastávku Ostrava-Zábřeh
Na zpravodajském serveru zpravy.ihned.cz se začátkem tohoto 
měsíce objevil článek o připravované výstavbě nových železnič-
ních stanic v České republice. 

INZERCE

 5. 11. 2014 – 19 h.
OSTRAVA – ČEZ ARÉNA

PŘEDPRODEJ

Raion-Howl of Lion

92x130_NaseOstrava_YAMATO.indd   1 05.09.14   13:20

bude mít projekt konkrétnější 
podobu, bude veřejnost sezná-
mena se všemi podrobnostmi. 
Pokud však SŽDC bude chtít 
na tento projekt čerpat evrop-
ské peníze, musí se začít nej-
později do konce roku 2015, 
kdy končí Operační program 
Doprava - 1.
„Železniční stanice Ostrava-
-Zábřeh je plánována zejmé-
na s ohledem na urbanistický 
rozvoj městského obvodu Os-

trava-Jih. Jejím případným vy-
budováním by došlo ke zkrá-
cení docházkové vzdálenosti 
a k lepšímu napojení na měst-
skou hromadnou dopravu ve 
směru Zábřeh, Výškovice, Pís-
kové doly a nově také Hrabův-
ku či Dubinu. O jejím umístění 
probíhají jednání mezi městem 
Ostrava a SŽDC,“ konstatoval 
pro MS Deník náměstek hejt-
mana MS kraje Daniel Havlík. 
 (kut)

Dostat autobusy z centra. To je 
dlouholetá dopravní vize měs-
ta. Aby jí dosáhlo, plánuje po-
stavit terminál pro autobusy na 
Dubině, aby mohli lidé cestující 
do centra pokračovat tramvaje-
mi. Vyrůst má u tramvajové za-
stávky Dubina Interspar.
„Vizí je, aby autobusy dojely na 
kraj města a cestující dále po-
kračovali tramvají. To zname-
ná, že například lidé z Frýdku-
-Místku dojedou na okraj města 
na Dubinu a tam přesednou na 
tramvaj. Je to sice pro cestující 
méně pohodlné, ale sníží se tak 
prašnost a dopravní hustota 
v centru města,“ řekl primátor 
Petr Kajnar.

Projektovaná cena terminálu na 
Jihu je necelých jedenáct milionů 
korun, počítá se s tím, že zhruba 
pětaosmdesát procent nákla-
dů bude hrazeno z prostředků 
Evropské unie. Záchytné par-
koviště pro autobusy by mělo 
stát poblíž tramvajové zastávky 
Dubina Interspar, výstavba po-
čítá se zpevněnými plochami, 
bezbariérovým přístupem i ná-
stupní a výstupní zastávkou pro 
městskou hromadnou dopravu. 
Naplánovaný harmonogram 
plánuje realizaci stavby od le-
tošního prosince do května příš-
tího roku.

Zdroj: www.msdenik.cz, 
4. 9. 2014

Město chce postavit 
další terminál na Dubině

Krátce
 Podzim s vláčky
V tělocvičně pobočky Středis-
ka volného času (SVČ) na ulici 
V Zálomu 2948/1 se ve dnech 
18. a 19. října od 10 do 18 ho-
din uskuteční veřejná prezen-
tace segmentového kolejiště, 
které staví členové zdejšího 
Kroužku železniční dopravy. 
„Kolejiště je sice ve výstavbě, 
ale přesto bude v délce cca 
třiceti metrů. Bude ve tvaru 
nepravidelného „U“ se dvěma 
koncovými stanicemi, mezi-
lehlou stanicí a dvěma za-

stávkami. Část kolejiště bude 
osazena funkčními návěstidly 
a dvěma přejezdy s přejez-
dníky (vše je vlastní výroby 
a z papíru). Samotný provoz 
kolejiště pak bude rozdělen 
na obsluhu stanic (výpravčí) 
a obsluhu vlaku (strojvedou-
cí),“ uvedla Lenka Červená 
ze SVČ s tím, že do budoucna 
je cílem provoz na kolejišti co 
nejvíce přiblížit reálnému pro-
vozu na železnici. Více infor-
mací o akci na tel. 702 313 973 
nebo 774 136 059. 
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lifornii, Ezel, Leonardovi nebo 
Jordanovi. Jako dárek k jubileu 
dostala od nemocnice mamin-
ka tisícího miminka zdarma k 
dispozici nadstandardní pokoj 
na oddělení šestinedělí. Šťast-
ným rodičům přišlo pogratu-
lovat rovněž vedení Vítkovické 
nemocnice, které pro maminku 
i miminko připravilo věcné 
dárky i fi nanční příspěvek ve 

výši pět tisíc korun. Do Vítko-
vické nemocnice přijíždí ro-
dit maminky nejen z Ostravy 
a okolí, ale i ze vzdálenějších 
oblastí republiky. Porodnice se 
snaží dlouhodobě na oddělení 
vytvářet pohodovou a přátel-
skou atmosféru. S budoucími 
maminkami také navíc ko-
munikuje skrze nejoblíbenější 
sociální sítě a maminkám tak 
prostřednictvím internetu radí 
i po jejich návratu domů z ne-
mocnice. 
Kromě toho nabízí řadu do-
provodných služeb, od před-
porodních kurzů po laktační 
poradnu a také se pyšní titulem 
Babyfriendly Hospital.  (d)

ÚVĚR 
NA COKOLIV

volejte: 777 364 243
www.creditas.cz 

na koníčkyna bydlení

Vše vyřídíme 
za vás
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Jubilejním novorozencem se 
stala malá Olívie, která se na-
rodila ve 2.20 hodin. Děvčátko 
měřilo 47 centimetrů a vážilo 
2750 gramů.
Šťastná maminka Radka Zoty-
ková přijela do Vítkovické ne-
mocnice rodit až z Havířova. 
„Na porodnici jsem slyšela sa-
mou chválu, a tak jsem neváha-
la přijet až do Ostravy,“ uvedla 
paní Zotyková, která malou 
Olívii přivedla na svět přiroze-
nou cestou. U porodu nechyběl 
ani tatínek, který byl své man-

želce velkou oporou a rovněž 
za asistence zdravotníků své 
dceři přestřihl pupeční šňůru. 
Manželé Zotykovi vybrali pro 
svou dceru jméno Olívie, kte-
ré nepatří mezi tradiční česká 
jména. „Chtěli jsme pro děťátko 
nějaké netradiční jméno a na-
konec to vyhrála právě Olívie,“ 
prozradila pyšná maminka. 
Nezvyklá či zahraniční jména 
jsou u rodičů stále populárněj-
ší. Zdravotníci ve Vítkovické 
nemocnici již pomáhali na svět 
také např. Eleonor, Abigail, Ca-

Ve Vítkovické nemocnici se narodilo tisící miminko
Zdravotníci Vítkovické nemocnice, která je členem skupiny AGEL, 
si v sobotu 5. září do svých statistik zapsali tisící narozené mi-
minko! 

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

Středisko volného času (SVČ) 
Ostrava-Zábřeh, pobočka 
V Zálomu 1 také v letošním 
školním roce nabízí volno-
časové aktivity pro děti i pro 
dospělé. Novinkou je říjnové 
otevření dopolední Školičky 
pro nejmenší děti, které si mo-
hou jednou týdně vyzkoušet 
program bez rodičů. 
Zápis do kroužků probíhá 
už od začátku září, v nabídce 
jsou i novinky. „Taneční a po-
hybové aktivity pro nejmen-
ší si děti mohou vyzkoušet 
v kroužku Vrabčáci a základy 
míčových her a další sportov-
ní aktivity pro děti od pěti let 
v kroužku Lišáci. Otevíráme 
i další výtvarné ateliéry, kde 
se děti pod odborným vede-
ním během celého školního 
roku setkají s netradičními 

výtvarnými technikami. Spor-
tovní novinkou pro školní 
děti je kroužek badmintonu. 
Rozšiřujeme také taneční 
kroužky pro školní děti, kde 
se mohou seznámit nebo zdo-
konalit ve stylu disko či  street 
dance. Velký úspěch měly 
kroužky ve spolupráci se spo-
lečností Cirkus trochu jinak, 
a proto opět budeme otevírat 
kroužky Umík a Zkus cirkus. 
Neméně zajímavý bude Krou-
žek železniční dopravy pro 
děti a Klub přátel železniční 
dopravy pro dospělé. Těšíme 
se i na děti, které se přihlásí 
do kroužku Základy vaření,“ 
přiblížila nabídku Lenka Čer-
vená ze SVČ s tím, že bližší in-
formace zájemci najdou na in-
ternetových stránkách www.
svczabreh.cz. (kut)

Sídliště žije!!!
Letní sezóna roku 2014 se do 
povědomí společnosti Sareza 
(Sportovní a rekreační zařízení 
města Ostravy) zapíše přede-
vším svým velmi netradičním 
průběhem, který se projevil 
zejména na návštěvnosti všech 
letních areálů. „Hlavní roli na-
příč létem sehrálo počasí, které 
se na rozdíl od předchozích let 
neměnilo po týdnech ani po 
dnech, ale po hodinách. A ke 
všemu bylo ve stejnou dobu na 
různých místech Ostravy jiné,“ 
uvedla tisková mluvčí společ-
nosti Hana Ryšánková. 
Ofi ciální zahájení letní sezóny 
bylo tradičně k 1. červnu, ale 
brány některých koupališť se 
otevřely už v posledním týdnu 
měsíce května. Ukončení letní-
ho provozu na koupalištích je 

vždy poslední prázdninovou 
neděli, která letos přímo kore-
spondovala s datem 31. srpna. 
Ne vždy to ovšem znamenalo, 
že se zámky koupališť v tomto 
termínu defi nitivně uzamkly. 
Letošní léto však skončilo dale-
ko dříve. Špatnou sezónu nejlé-
pe dokumentují čísla, zatímco 
Vodní areál Jih v Zábřehu vlo-
ni od začátku června do konce 
srpna navštívilo 104 590 lidí, 
letos to ve stejném období ne-
byla ani polovina, pouze 43 340 
návštěvníků. 
„Jde o nejhorší sezónu za dobu, 
co pamatujeme. Konkuruje 
tomu rok 2011, ale i tam byla 
proti letošnímu roku návštěv-
nost vyšší,“ shrnul Pavel Ehler, 
provozní ředitel společnosti Sa-
reza.  (d)

Areály Sarezy mají za sebou 
nejhorší letní sezónu

MUDr. Ryšánek Jan
Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Ostrava-Hrabůvka

Pracovně lékařské služby 
pro fi rmy

mobil: 725 818 447

email: mudr.rysanek@seznam.cz
web: mudr.rysanek-webnode.czPříjem nových pacientů

Očkujeme proti chřipce
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V MŠ B. Dvorského díky fi -
nančnímu krytí zřizovatele 
proběhla výměna všech oken 
a vstupních dveří, vyzdívání 
meziokenních vložek a celá bu-
dova školky byla vymalována. 
Velké investice má za sebou MŠ 
Mitušova 90, v celém objektu 
byla vyměněna okna, ve všech 
třídách je nové linoleum a děti 
se těší z nového nábytku. Vý-
měnu oken v jednom pavilonu 
má za sebou i MŠ Mjr. Nováka, 
kde byly instalovány vnitřní 
parapety a kryty topení ve tří-
dách. Z prostředků Magistrátu 
města Ostravy probíhají revita-
lizace budov MŠ A. Kučery, MŠ 
P. Lumumby a MŠ Za Školou. 

Prostředí ve školkách se mění k lepšímu
Vedle základních škol panoval během letních měsíců čilý ruch 
také v některých mateřských školách, jejichž zřizovatelem je 
městský obvod Ostrava-Jih. Většina všech oprav byla hrazena 
z prostředků obvodu.

INZERCE

KLUB 
OUTSIDERŮ

www.bezruci.cz

felicia zeller 

prokrastinační groteska 
v divadle petra bezruče

režie jiří honzírek a kol.

V MŠ Mozartova se děti těší 
z nového zařízení odpočinkové 
místnosti na spaní a mají nově 
nábytkem vybavenou  třídu. 
Nová zahradní pergola byla za-
koupena v MŠ J. Maluchy 105. 
Na nový školní rok se rovněž 
připravoval objekt MŠ Rezko-
va, ve kterém se uskutečnila 
rekonstrukce sociálních zaříze-
ní v jednom pavilonu a oprava 
podlahy ve školní jídelně. Čás-
tečně byly opraveny chodníky 
v zahradě a navýšena poslední 
část plotu. 
Opravena je také MŠ U Zámku, 
která má novou fasádu a vstu-
py do budovy, část oken i náby-
tek. Vyměněna byla kotelna za 
účinnější kotle a zásobníky tep-
lé užitkové vody včetně nové 

regulace. V MŠ Mitušova 6 bě-
hem prázdnin provedli opravu 
sociálního zařízení. V MŠ Před-
školní došlo k výměně vzdu-
chotechniky ve školní kuchyni 
a rovněž k opravě zbývajícího 
sociálního zařízení. V současné 
době se opravuje střecha a je 
vypsáno výběrové řízení na 
opravu chodníků v zahradě, 
kde je v plánu výstavba obdob-
ného dopravního hřiště jako 
v MŠ Mjr. Nováka. 
Dokončena je část zateplení 
v MŠ Výškovická, kde jsou 
opraveny zahradní terasy 
a chodníky v zahradě po celko-
vé opravě střechy. V MŠ P. Lu-
mumby 14 byla opravena část 
elektrorozvodů. 

Michael Kutt y

Zrekonstruované prostory 
MŠ Mitušova 90 si byl pro-

hlédnout i starosta Karel Sibinský. 
 Foto: Michael Kutty

Nová je také třída Ježek v MŠ U Zámku.  Foto: Věra Miklušová

Od roku 2007 mateřské  centrum 
(MC) Smíšek provozuje ve 
svých dvou hernách cvičení ro-
dičů s dětmi od dvou měsíců do 
čtyř let. Tato cvičení každoročně 
pravidelně navštěvuje bezmála 
téměř sto padesát dětí.
V letošním roce Smíšek svá 
cvičení rozšířil o bazén. Cí-
lem je podpora samostatnosti 
a důvěry ve vodním prostředí. 
„Zaměřujeme se na prožitkové 
činnosti dětí a rodičů ve spojení 
s vodou a na nácvik prvotních 

plaveckých dovedností. Cvičení 
vede certifi kovaná instruktorka 
plavání,“ uvedla Iveta Ivanská, 
předsedkyně MC Smíšek. 
První výsledky už mají malí 
„smíškové“ za sebou, pravidel-
ní návštěvníci se už potápějí. 
Díky fi nanční podpoře městské-
ho obvodu Ostrava-Jih a měs-
ta Ostravy mohly být pro děti 
nakoupeny nejen plavecké, ale 
také didaktické pomůcky po-
třebné pro cvičení.
  (d)

Smíšek rozšířil cvičení pro děti
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O tuto akci je každoročně velký 
zájem nejen mezi dětmi a mlá-
deží, ale vítají ji také rodiče, 
kteří pro své ratolesti v posled-
ním srpnovém týdnu nemají 
program. Smyslem akce je pře-
devším zaměstnat děti v jejich 
volném čase a zároveň na ně 
působit v oblasti multikultur-
ní výchovy. Mezi účastníky se 
najdou i tací, kteří tento projekt 
navštěvují už od jeho prvního 
ročníku, a děti navštěvující jiné 
školy.
Cestovatelé navštívili prostřed-
nictvím prezentací pět turistic-
ky atraktivních zemí – Rusko, 
Bulharsko, Portugalsko, Chor-
vatsko, Velkou Británii a Se-
verní Irsko. Dozvěděli se, jak to 
v těchto zemích chodí ve ško-
lách, jak se kde známkuje, jak 

dlouho trvají letní prázdniny 
a zda nosí žáci školní unifor-
my. „Povídali jsme si o tom, 
co v dané zemi ochutnat za 
specialitu. Tipy na zajímavé 
turistické cíle doplnily i krátké 
video-reportáže,“ uvedla Ro-
mana Ráblová ze Školního in-
formačního centra s tím, že děti 
si vlastnoručně vyrobily suve-
nýry. „Z Ruska si naši turisté 
přivezli matrjošky, z Bulharska 
tamní keramiku, z Portugalska 
záložku do knihy s kohoutem, 
který je symbolem této země, 
kachlík „azulejos“ a náhrdelník 
s mušlí, z Chorvatska levandu-
lový květ a kravatu, z Velké 
Británie a Severního Irska čer-
venou telefonní budku a auto-
bus „doubledecker“,“ dodala 
Ráblová. (d)

Se školní knihovnou na cestách
Tak zněl název už čtvrtého ročníku prázdninového projektu Škol-
ního informačního centra na ZŠ Provaznická, kde je v provozu 
otevřený klub FreeCoolIn. 

V červnu se na území obvo-
du staly dva případy, o jejichž 
zdárné vyřešení se významně 
přičinili chovanci Výchovného 
ústavu (VÚ) Ostrava-Hrabůvka.
V prvním případě se chlapec 
vracel ze školy do VÚ na Slez-
ské ulici, když si před jeho bu-
dovou všiml auta, které mělo 
dokořán otevřené dveře spolu-
jezdce řidiče. V autě ani poblíž 
v okolí se nikdo nenacházel. 
Tuto podezřelou situaci ohlásil 
vedoucímu vychovateli, který 
po prohlídce okolí usoudil, že 
s největší pravděpodobností 
spolujezdec řidiče zapomněl 
při vystupování z auta zavřít 
dveře a řidič si toho při zamy-
kání vozu nevšiml. Proto byl na 
palubní desku umístěn vzkaz 
s kontaktem na VÚ. Následně 
do VÚ telefonovala šťastná ma-
jitelka vozidla, která děkovala 
za chlapcův postřeh a vyřeše-

ní celé situace. Díky přístupu 
chlapce z VÚ nedošlo k odcize-
ní vozidla ani k jeho vykradení. 
V jiný den odpoledne se další 
z chlapců vracel ze školní praxe 
a na chodníku před prodejnou 
potravin na ul. Zlepšovatelů 
našel klíče od auta. V uvedené 
době se přitom na silnici žádné 
auto nenacházelo. Po příchodu 
do VÚ celou věc oznámil své-
mu vychovateli. Nálezce klíčů 
zašel do prodejny, kde chtěl 
předat vzkaz, že klíče je mož-
né si vyzvednout ve VÚ. Podle 
prodavače už do obchodu opa-
kovaně docházel nešťastný ma-
jitel auta a doptával se, zda ně-
kdo nenašel klíče od jeho vozu. 
Ty byly předány do prodejny 
a následně šťastnému majiteli. 
Oba chlapci byli za své čestné 
chování a přístup odměněni 
ředitelem VÚ Pavlem Němyná-
řem.  (d)

Zaslouží pochvalu!

Městský obvod Ostrava-Jih, oddělení školství a kultury, připra-
vuje vyhodnocení a ocenění úspěchů občanů, dětí i mládeže v zá-
jmových aktivitách a činnostech, a to v kategoriích úspěchy dětí 
a mládeže a pracovníci s dětmi a mládeží.
Písemné návrhy na ocenění zasílejte na e-mail jarmila.olsovska@
ovajih.cz nebo na adresu městský obvod Ostrava-Jih, oddělení 
školství a kultury, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka v termínu 
do 3. října 2014. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navr-
hované osoby, její bydliště, rozsah její činnosti a důvody podání 
návrhu. Formulář je na ovajih.ostrava.cz/cs/informacni-rozcest-
nik/volny-cas/oceneni-mestskym-obvodem-ostrava-jih. Z návrhů 
budou vybráni nejúspěšnější, kterým v závěru roku předá ocenění 
starosta obvodu Ostrava-Jih.  (kut)

Ocenění MO Ostrava-Jih
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manažerka inzerce:

Ivana Sachrová
mobil: 774 997 944
ivana.sachrova@ceskydomov.cz

manažerka inzerce:

Marcela Černíková
mobil: 734 580 095
marcela.cernikova@ceskydomov.cz

kontakty
manažer obchodního týmu MS kraj:

Jiří Sachr
mobil: 608 832 606
jiri.sachr@ceskydomov.cz

UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA JE 15. 10. 2014
www.naseostrava.cz

JIŽNÍ LISTYŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ/AKTUALITY

Součástí zahájení nového školního roku v ZŠ Chrjukinova byla gratu-
lace Mgr. Miroslavě Kalembové (vlevo) k pracovnímu jubileu. Letos 
totiž oslavila neuvěřitelných padesát let svého učitelského působení. 
Po celou dobu své praxe byla vždy součástí pedagogických sborů ve 
školách v obvodu Ostrava-Jih, nejprve v ZŠ Březinova, poté v ZŠ Kos-
monautů 13 a od roku 1983 v ZŠ Chrjukinova. Po pěti letech působení 
v této škole se stala její ředitelkou, a přestože od roku 2002 je ve starob-
ním důchodu, učí nepřetržitě dodnes. Vedle pracovního jubilea paní 
 Kalembová letos oslavila také kulaté životní jubileum.

Pracovní jubileum Miroslavy Kalembové

Má tři hlavní témata: Příroda 
okolo nás (zachycení přírod-
ních zajímavostí obvodu Ost-
rava-Jih), Můj den (bude přibli-
žovat každodenní život kolem 
nás) a Památky a zajímavá mís-
ta (historické památky obvodu 
Ostrava-Jih, významné budovy 
a zajímavá místa související 
s minulostí i současností obvo-
du). 
Podmínkou získání hlavní 
ceny je odeslání soutěžní fo-
tografi e pro každé téma na 
email: michaela.drozdova@
ahol.cz a také účast na závě-
rečné vernisáži. Právě na ní si 
totiž účastníci sami ze svých 
řad vyberou vítěze. Hlavní ce-
nou je videokamera, která se dá 

připevnit na sportovní helmu 
nebo čepici. Soutěž není určena 
jen studentům Vyšší odborné 
školy AHOL.
Soutěžní fotografi e je možné 
zasílat do konce listopadu, zá-
věrečná vernisáž s vyhlášením 
celkového vítěze se uskuteční 
v prosinci. Bližší informace 
(včetně aktuálních soutěžních 
fotografi í) jsou zveřejněny na 
webových stránkách školy 
www.ahol.cz/home/vos/ak-
tivity-skoly/fotosoutez/ a na 
facebookovém profi lu AHOL–
VOŠ www.facebook.com/ahol-
vos?fref=nf. Finanční dotaci 
na uspořádání soutěže poskytl 
městský obvod Ostrava-Jih. 
 (d)

AHOL s přispěním obvodu 
pořádá zajímavou fotosoutěž
Vyšší odborná škola AHOL pořádá fotosoutěž, do které se může 
zapojit široká veřejnost. 
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Založení Církve 
československé
Konec první světové války 
a vznik samostatné Českoslo-
venské republiky s sebou při-
nesl obnovení snah některých 
duchovních o reformu české 
katolické církve, která byla 
v očích mnoha věřících spoje-
na s politickým vlivem zaniklé 
habsburské monarchie, němec-
tvím a konzervativismem. 
Hned v prvním roce existence 
nového státu proto přednesla 
skupina reformně smýšlejících 
českých duchovních pape-
ži požadavky, které se týkaly 
především zavedení českého 
jazyka do bohoslužeb, rozšíře-
ní spoluúčasti laiků na správě 
církve, zdobrovolnění celibátu 
a modernizaci vzdělávání kně-
ží. Požadavky byly zamítnuty, 
což vedlo k rozhodnutí vytvořit 
národní Církev českosloven-
skou. Nová církev byla ofi ciálně 
uznána v roce 1920 a v průběhu 
20. let do jejích řad přestoupilo 
přibližně deset procent katolic-
kých věřících. V řadě českoslo-
venských měst a vesnic začaly 
vznikat náboženské obce čes-
koslovenské církve, které však 
neměly vlastní kostely a mu-
sely se scházet v provizorních 
prostorách. Brzy proto vznikla 
potřeba výstavby nových míst 
pro shromažďování – kostelů, 

které zpravidla dostávaly ná-
zev Husův sbor. 

Založení sboru v Hrabůvce
Nová československá církev 
si získala své přívržence také 
v Hrabůvce, kde byla nábožen-
ská obec založena již v dubnu 
1921. Pro svá setkávání vyu-
žívali věřící v prvních letech 
prostory místní obecné školy, 
ale jejich stálým přáním byla 
výstavba vlastního kostela. 
V roce 1929 byla proto zakou-
pena parcela nacházející se na 
okraji obce nedaleko okresní 
silnice spojující Hrabůvku se 
Zábřehem a Vítkovicemi. Na 
počátku června 1932 bylo získá-
no povolení stavebního úřadu 
ke stavbě nového kostela a za-
čaly přípravné práce. Samotná 
výstavba probíhala především 
svépomocí farníků a byla za-
hájena v dubnu 1934. Během 
necelého půl roku byl Husův 
sbor dostavěn a 5. srpna 1934 
slavnostně otevřen. Brzy se stal 
pro farníky důležitým místem 
jejich náboženského, ale také 
rodinného, občanského a spo-
lečenského života. Konaly se 
zde bohoslužby, svatby, křtiny, 
pohřby, ale také koncerty a di-
vadelní představení. 
Součástí sboru byla také drob-
ná přístavba, v jejímž přízemí 
se nacházel farní úřad a v patře 

Osmdesáté výročí otevření Husova sboru v Hrabůvce
Nedaleko hasičské záchranné stanice na Hasičské ulici v Hra-
bůvce se nachází nevelký Husův sbor Církve československé hu-
sitské, který byl poprvé otevřen věřícím před 80 lety v roce 1934.

byt kostelníka tvořený malým 
pokojem a kuchyní. Velikost-
ně nevyhovující prostory fary 
a bytu, který využívali v poz-
dějších letech k bydlení také ně-
kteří z farářů, vedly k záměru 
Husův sbor přestavět a rozší-
řit. V roce 1941 zažádali farní-
ci o povolení rozšířit přístavbu 
dále do farské zahrady a zvýšit 
ji o jedno patro, čímž by se roz-
šířily jak prostory úřadu, tak 
byt o novou ložnici a pokoj pro 
hosty. Do příprav však zasáhly 
okolnosti druhé světové války 
a stavba nebyla povolena. O její 
realizaci se farníci pokusili ještě 
v roce 1947, ale události února 
1948 plány na výstavbu ukonči-
ly již defi nitivně.  

Pěvecko-dramatický spolek 
Lumír
Náboženská obec českosloven-
ské církve v Hrabůvce potřebo-
vala již od počátku svého půso-
bení zajistit hudební doprovod 
církevních obřadů a kulturních 
akcí. Od roku 1922 se proto za-
čali scházet uměnímilovní far-
níci, kteří společně secvičovali 
sborové zpěvy. Svou činnost 
tato skupina brzy rozšířila, tak-
že začaly vznikat první veřejné 
koncerty, divadelní hry, promí-
tání, přednášky a zábavy, kte-
rých se účastnili nejen farníci, 
ale také široké hrabůvkovské 
obecenstvo. V roce 1926 členo-
vé založili spolek Lumír, který 
v následujících letech v Hra-
bůvce i mimo ni zorganizoval 

celou řadu kulturních předsta-
vení. Členové Lumíru se schá-
zeli v hostinci pana Mikesky, 
kde zároveň secvičovali svá 
představení, pro které vybudo-
vali v sále hostince divadelní 
jeviště, údajně nejlepší v okolí. 

Husův sbor po roce 1948
S nástupem komunistického 
režimu začala být činnost čes-
koslovenské církve omezována, 
což vedlo v roce 1951 k rozpuš-
tění spolku Lumír. Postupně se 
začal projevovat také úbytek 
věřících spojený se sekulariza-
cí obyvatelstva a přirozenou 
obměnou generací. Staří oby-
vatelé Hrabůvky postupně od-
cházeli a lidé, kteří se stěhovali 
do nově budovaných sídlišť, si 

již vztah k Husovu sboru ne-
našli. V dnešní době je tak sbor 
spíše svědkem zaniklých časů. 
Konají se zde však stále pravi-
delné bohoslužby, příležitostné 
koncerty, zahradní slavnosti 
nebo výstavy. Aktuální výstavu 
dobových fotografi í z minulosti 
Husova sboru je možné nav-
štívit každé pondělí od 16 do 
17 hodin nebo po nedělních bo-
hoslužbách.  Tomáš Majliš

Husův sbor v roce 1934 a v dnešní podobě. 
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DK Akord pořádá pro seniory 
zajímavé aktivity, mezi něž pa-
tří cyklus dopoledních aktivit, 
přednášek, workshopů a vý-
tvarných dílen pod názvem 
Aktivní senior. 
Tyto aktivity probíhají jednou 
nebo dvakrát měsíčně. Cyklus 
je pro seniory zdarma, ale u ně-
kterých aktivit, 
zejména ruko-
dělných, je pro 
enormní zájem nutné se pře-
dem nahlásit. Projekt Aktivní 
senior doplňuje širokou nabíd-
ku akcí zaměřených na nejstar-
ší spoluobčany. 
Každé první úterý v měsíci se 
mohou senioři zabavit a do-
zvědět se spoustu zajímavého 
i v odpoledním cyklu pořadů 
Senior klub, který je většinou 
zakončen taneční zábavou.
Na seniory DK Akord myslí 
také z hlediska programové 
nabídky zájezdových divadel 
a velkých večerních koncertů. 
Vybrané pořady mohou senioři 
navštívit s třicetiprocentní sle-
vou. K nabídce akcí pro seniory 
patří též široký výběr kurzů. 
Senioři si mohou vybrat hned 

z několika druhů netradičních 
cvičebních programů. Ať už 
uvolňovacího, protahovacího či 
zdravotního cvičení (nejen) pro 
seniory. 
Vybrat si mohou ze čtyř druhů 
jógy, tance, piloxingu, kalane-
tiky, fl owinu, zumby či cviče-
ní dle Mosheho Feldenkraise. 

Za zmínku 
stojí jedineč-
ný pravidel-

ný kurz AcroYogy v Ostravě, 
zdravotně-uvolňovací cvičení 
s prvky lunární jógy a relaxační 
cvičení. 
K dispozici je výuka pěti světo-
vých jazyků a též dynamičtěj-
ších pohybových lekcí či kurzů 
pro děti či vnoučátka. Po ně 
jsou připraveny novinky jako 
dramatický kroužek pro děti. 
Děti se vyřádí v divadelním im-
provizačním kurzu pro mládež 
a dospělé ODVAZ a v krouž-
cích aerobiku či tancem do po-
hádky.
Kompletní nabídka akcí pro 
seniory včetně lekcí na klavír 
a spousty dalších aktivit je na 
webových stránkách. www.dk-
-akord.cz.  (d)

INZERCE

JIŽNÍ LISTYSENIOŘI

Obecně prospěšná společnost 
Spirála pomoci se už bezmála 
sedm let soustředí na služby 
v oblasti sociální péče o seniory 
a zdravotně postižené občany, 
kteří potřebují pomoc druhé 
osoby, a přesto chtějí zůstat 
v domácím prostředí co nejdéle 
a žít důstojným a plnohodnot-
ným životem. 
Služba nazvaná Osobní asisten-
ce jakkoliv znevýhodněnému 
člověku (zdravotně, tělesně, 
sociálně, mentálně) pomáhá 
začlenit se maximální možnou 
měrou zpět do společnosti 
a zůstat v domácím prostředí. 
Zahrnuje pomoc při zvládání 
základních potřeb (podání jíd-
la, pití, provedení osobní hygi-
eny, péči o sebe, zajištění po-
hybu, polohování, doprovody 
k lékaři apod.), a to přímo u kli-
entů v jejich domácnosti. Tato 

speciální služba je poskytována 
nepřetržitě.
„Jako další nabízíme terénní 
odlehčovací službu v domá-
cím prostředí, která zajišťuje 
kompletní péči na dohodnutou 
dobu, aby si pečující rodina 
mohla odpočinout a načerpat 
novou energii. Obě poskyto-
vané služby stavíme na míru, 
 každému klientovi individu-
álně přesně podle jeho aktuál-
ních potřeb,“ uvedla koordiná-
torka společnosti Jana Vávrová.
Osobní konzultaci je možné do-
mluvit na tel. čísle 773 600 497 
nebo přímo v kanceláři na Mí-
rové ul. 98/18 v Ostravě-Vítko-
vicích (budova před vstupem 
do Vítkovické nemocnice). Dal-
ší informace o činnosti Spirály 
pomoci jsou na www.spirala-
-pomoci.cz, e-mail: info@spira-
la-pomoci.cz.  (d)

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních 
listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem zářijo-
vým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a po-
hody v kruhu nejbližších.

Adolf Hudec 98 let
Vlasta Stará 95 let
František Vích 93 let
Amalie Markowská 91 let
Marie Onderková 91 let
Karel Slouka 91 let
Jarmila Capová 91 let
Jarmila Sklenářová 90 let
Olga Adamová 90 let
Ronald Klíma 85 let
Čestmír Dobiáš 85 let
Oldřich Dumbrovský 85 let
Anna Malcová 85 let
Věra Šiklová 85 let
Pavel Benčík 85 let
Otakar Franczyk 85 let

Anna Dočkalová 85 let
Anežka Vavrošová 85 let
Zdenka Volková 85 let
Věra Viščorová 85 let
Miroslav Procházka 80 let
Zdeněk Lipový 80 let
Ester Veselá 80 let
Zdenka Kristiánová 80 let
Josef Dlouhý 80 let
Věra Frebortová 80 let
Ivona Pokludová 80 let
Anežka Dobešová 80 let
Václav Vaněk 80 let
František Novák 80 let
Božena Tesaříková 80 let

Dům kultury Akord nabízí 
bohatý program pro seniory 

Důstojně prožité stáří
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JIŽNÍ LISTY ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Představujeme základní školy  – ZŠ Kosmonautů 15
V České republice by se těžko 
hledala škola s tak širokým zá-
běrem jako ZŠ Kosmonautů 15. 

To, o čem se mluví v médiích, 
odborných časopisech, pořáda-
jí se o tom konference, vypisují 
se žádosti o evropské dotace, 
je ve škole běžnou denní sku-
tečností, a to bez významných 
peněz navíc. Škola se nevěnuje 
jen „běžné“ dětské populaci, ale 
navíc vzdělává jak děti se spe-
ciálními potřebami (především 
s vadami řeči), tak děti jazykově 
nadané, pro které je organizová-
na bilingvní výuka, tedy výuka 
prostřednictvím cizího jazyka – 
konkrétně angličtiny. 
ZŠ Kosmonautů 15 se nachází 
téměř na hranici Zábřehu, Výš-
kovic, Bělského lesa (podle nějž 
se kdysi jmenovala) a Vodního 
areálu Jih. V letošním školním 
roce ji navštěvuje 467 žáků, té-
měř o sto více než před dvěma 
lety. Součástí školy je od roku 
2003 MŠ P. Lumumby 25, jejíž 
zahrada přímo sousedí s Běl-
ským lesem a dochází do ní té-
měř 140 dětí. 
Škola, která má více než pade-
sátiletou historii, se postupně 
rekonstruuje a modernizuje. 
Nedávno byla zateplena budova 
jídelny, vyměněna okna, rekon-
strukcí postupně prošly všechny 
toalety. Nově mají všichni žáci 
vlastní šatní skříňku, prostory 
šaten jsou rovněž po generální 
rekonstrukci. Letos v červnu 
oslavila padesát let svého pro-
vozu také mateřská škola, která 
k tomuto výročí dostala nový 
vnější plášť a okna a novými 
barvami se rozzářil také interiér.
V hlavní budově ZŠ Kosmo-
nautů 15 se nachází odborné 
učebny, tělocvična a většina 
kmenových tříd. Velmi pestrý 
je provoz ve vedlejší budově, 
v jejímž přízemí je situována 
školní jídelna, v patře školní 
družina, čtyři první třídy, ta-
neční sál, a dokonce jedna třída 
předškoláků z mateřské školy. 
Ke škole přiléhá nově zbudova-
né venkovní víceúčelové hřiště 

s umělým povrchem, které bývá 
přístupné veřejnosti, a travna-
té hřiště sloužící kromě výuky 
i fotbalovému klubu FC Ostra-
va-Jih. Škola je vybavena novou 
výpočetní technikou, 
jak pro učitele, tak 
pro žáky, ve spoustě 
tříd jsou interaktivní 
tabule, téměř všude je 
možnost zobrazování 
pomocí dataprojektoru. Moder-
nizací v posledních letech prošla 
řada prostor, a to s ohledem na 
jejich co nejracionálnější využití. 
Díky dotaci atatutárního města 
Ostravy na rozvoj cizojazyčné 
a bilingvní výuky škola dispo-
nuje jazykovou laboratoří.
Už bezmála osm let se ve škole 
zaměřují na rozvoj počítačo-
vé gramotnosti a výuku cizích 
jazyků, proto mezi volitelné 
předměty byla zařazena např. 
písemná elektronická komuni-
kace, jinými slovy výuka psaní 
na klávesnici všemi deseti prs-
ty - naslepo. Tuto dovednost 
už řada absolventů školy z mi-
nulých let zúročila v praxi i při 
dalším studiu.
Jedna anekdota praví, že opti-
mista se učí anglicky, pesimista 
rusky a realista že se učí střílet. 
Praxe v ZŠ Kosmonautů 15 je ta-
ková, že hlavním cizím jazykem 

je angličtina a od 7. ročníku se 
dětí učí rusky. Pravdou ale také 
je, že v loňském roce družstvo 
chlapců ze sedmé třídy zvítězilo 
ve střelecké soutěži.

Od roku 2011 škola 
používá metodu CLIL 
(založena na výuce 
školního předmětu 
prostřednictvím cizí-
ho jazyka, takže žák si 

osvojuje znalosti a dovednosti 
v obou předmětech současně) 
a nyní se vyučuje bilingvně ně-
kolik předmětů. Vloni asistentka 
z Turecka v programu Comeni-
us takto pomáhala s výukou an-
gličtiny, v letošním roce projekt 
Let´s speak together umožní ce-
loroční práci rodilého mluvčího. 
V letech 2014–2017 žáci navštíví 
při práci na projektu Erasmus+ 
Belgii, Irsko, Bulharsko, Itálii 
a Španělsko. Ve škole úspěšně 
pracuje Anglický klub, který 
zapojuje žáky do mnoha mezi-
národních projektů, díky nimž 
žáci vycestovali mj. do Ma-
ďarska, Slovinska, Chorvatska 
nebo na Slovensko. Učitelé se 
účastní různých mezinárodních 
konferencí, např. v Bukurešti, 
Stockholmu, Lisabonu či Splitu. 
Mimořádných výsledků si po-
všimlo i město Ostrava a u pří-
ležitosti dne dětí byl Anglický 

klub oceněn titulem Žákovský 
kolektiv roku 2014. 
Žáci dosahují výborných vý-
sledků a i v dalších projektech 
a soutěžích pořádaných na úze-
mí České republiky a města Os-
travy úspěšně reprezentují na 
soutěžích ve sborovém zpěvu 
i zpěvu anglických písní, za-
pojili se do výtvarné a literární 
soutěže Stáří očima ostravských 
dětí, kde získali několik oceně-
ní, účastní se celostátní soutě-
že v psaní na klávesnici ZAV. 
Žákyně prvního stupně Julie 
Semaniv získala ocenění Žákov-
ská osobnost roku 2014 za mi-
mořádné úspěchy ve sportovní 
gymnastice. Tuto skromnou 
dívenku v její činnosti podpo-
ruje také Věra Čáslavská. Škola 
několik let organizuje celostát-
ní soutěž v psaní na klávesnici 
ZAV OSTRAVA!!! a spolupracu-
je s dětským pěveckým studiem 
Ko-Ko při pořádání celostátní 
soutěžní přehlídky dětských pě-
veckých sborů s názvem Vánoč-
ní akordy. Ve škole pracuje řada 
zájmových kroužků, jako např. 
řezbářský kroužek, nebo Dětský 
pěvecký sbor Koblížci; se školou 
spolupracuje několik sportov-
ních oddílů, např. basketbalisté, 
volejbalisté, fotbalisté, slibně se 
několik let rozvíjí spolupráce 
s judisty z 1. JC Baník Ostrava. 
Menší děti mohou kvalitně trá-
vit čas ve školní družině, která 
vychází vstříc potřebám pracují-
cích rodičů a přijímá děti už šes-
ti hodin ráno. Odpoledne druži-
na nabízí mnoho kroužků a pro 
rodiče je někdy zase výhodné, 
že družina končí svůj provoz až 
v 17 hodin.
Pravidelně se koná lyžařský 
kurz a školy v přírodě. Žáci vy-
dávají školní časopis Kosmos. 
K zájmu o veřejné dění a život 
ve škole je vede školní parla-
ment. Pro budoucí prvňáčky 
škola každoročně od konce října 
pořádá tz v. Miniškoličku. 

Podklady připravili: 
pedagog Mgr. Alena Buroňová 

a ředitel Mgr. Marek Pabjan

Ředitel školy Marek Pabjan ukazuje jedny ze zmodernizovaných 
prostor, které nyní díky své variabilitě slouží prvňáčkům, dětem 

z družiny i z mateřské školy.  Foto: Zuzana Stachelová



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si na svých cestách sníh, mráz 
náledí! Připravte svůj vůz značky ŠKODA 
na zimní sezonu v našem autorizovaném 
servisu. Zkontrolujeme funkčnost 
topení, částí podvozku a důležitých 
prvků elektrické instalace. Právě nyní 
u nás za výhodné ceny pořídíte také 
kompletní zimní kola včetně ŠKODA 
Pneugarance na 3 roky. Navíc s námi 
jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola 
a uskladnění těch letních.

Dny výhodné zimní péče  
u autorizovaných servis-
ních partnerů ŠKODA

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

AUTO DUBINA, a.s.
Horní 122, 700  30 Ostrava-Dubina
Tel.: 800 888 882, www.auto-dubina.cz
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JEN POCKEJ, 
ZAJICI!´

NOVÁ SHOW NA LEDĚ PRO CELOU RODINU

ÚČINKUJÍ: MICHAL NESVADBA A TOMÁŠ VERNER  SCÉNÁŘ: ALEXEJ KOTĚNOČKIN

WWW.JEN-POCKEJ-ZAJICI.CZ

RODINNÉ VSTUPNÉ
UŠETŘETE AŽ 400 KČ
*PLATÍ POUZE V SÍTI TICKET ART A NA VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ

15. 11.
ostrava

cez aréna

14:00 a 18:00
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