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INZERCE

Účelové dotace budou smě-
řovat do oblasti školství, 
kultury, sportu, prevence 
kriminality a  volného času 
dětí a mládeže. Celkem bylo 

posuzováno 163 žádostí, za-
stupitelé nejlidnatějšího os-
travského obvodu nakonec 
schválili částku 2 100 tisíc 
korun. „Ve srovnání s  loň-

Zastupitelé rozdělili dotace
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih na 
březnovém zasedání schválilo poskytnutí veřejné 
fi nanční podpory pro letošní rok.

SC
-3

41
88

6/
3

ským rokem jsme část-
ku navýšili a postupně i do 
budoucna v  tom chceme 
pokračovat. Tato podpora je 
pro nás důležitá, jejím efek-
tem je účelné využití volné-
ho času a s tím spojené sní-
žení kriminality,“ uvedl radní 

Adam Rykala, který má tuto 
oblast ve své gesci.

Účelové dotace budou 
poskytnuty také devětatři-
ceti organizacím v  oblas-
ti sociální péče, mezi kte-
ré bude rozděleno 400 tisíc 
korun.  (kut)

Nádherná podívaná se 
v  těchto dnech naskytne 
všem, kdo procházejí ko-
lem kruhového objezdu 
v  Hrabůvce. Snad každé-
ho kolemjdoucího upoutá 
v trávníku spousta kvetou-
cích krokusů. Září různými 
barvami a  v podobě vlny 
se táhnou v délce několika 
metrů. Ve směru k sídlišti Bělský Les v brzké době pokvetou 
také narcisy a tulipány. O vysázení všech těchto jarních ci-
bulovin se vloni v říjnu postaral městský obvod Ostrava-Jih. 
 Text a foto: Michael Kutty

Už tuto středu začne v nej-
lidnatějším ostravském ob-
vodu každoroční rajónové 
čištění místních komunika-
cí po zimní údržbě. Čištění 
bude probíhat v  závislosti 
na technických možnostech 
a  na počasí. V posledních 
letech jsou velkým problé-
mem parkující vozidla. Vy-
čistit plochu pod auty je 
složitý výkon, nečistoty se 
musejí vymetat ručně nebo 
vystřikovat kropičkou a  tla-
kovou vodou. Dodavatelé 
mají často problém komu-
nikaci v daném termínu ce-
lou a  řádně vyčistit a  pře-
dat správci. Čištění se tak 
protahuje, termíny se mu-

sejí posouvat a občané jsou 
nespokojeni, že se termíny 
čištění mění. V případě, kdy 
se na ulici objeví přenosné 
svislé dopravní značení, ma-
jitelé vozidel by toto zna-
čení měli respektovat a svá 
vozidla hned ráno přeparko-
vat. Rajónové čištění bude 
probíhat až do konce dub-
na. Už v  tomto měsíci na 
mnoha místech probíha-
lo tzv. předčišťování komu-
nikací a  chodníků od posy-
pového materiálu. Zde je 
na místě zdůraznit, že ob-
vod se stará pouze o míst-
ní komunikace III. a IV. třídy 
a chodníky, které má ve své 
správě. (kut)

Brzy začne rajónové čištění

Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih je mezi více 
než šesti stovkami subjek-
tů, které jsou zaregistrová-
ny do projektu ZmapujTo. 
Cílem ekologického pro-
jektu je bojovat proti nele-
gálním skládkám odpadu 
v České republice a  zaan-
gažovat občany. 

Ti mohou hlásit nejen 
černé skládky, ale i ce-
lou řadu možných problé-
mů, na které v přírodě či ve 
městech narazí. 

Nová verze ZmapujTo 

neslouží jen občanům, 
její funkce se rozšiřují i na 
města, obce a  jiné institu-
ce, které mají za úkol za-
bývat se podněty obča-
nů. Ti mají do administrace 
ZmapujTo přístup zdar-
ma a  mohou zde spravo-
vat hlášení týkající se jejich 
zájmové oblasti. Hlášení se 
tedy od konkrétního ob-
čana dostane velmi rychle 
až k odpovědné instituci, 
která je pověřena řešením 
dané problematiky. Více na 
www.zmapujto.cz.  (d)

Občané mohou využít 
projekt ZmapujTo

V objektu G-centra na náměstí SNP v Zábřehu bude od 
středy 1. dubna zřízeno nové kontaktní místo Městské 
policie Ostrava. V dosud nevyužitých prostorách bude 
občanům k dispozici stálá služba. Nové kontaktní místo 
je situováno do lokality, která se kvůli blízkosti ubytov-
ny na Čujkovově ulici stala jedním z problémových míst 
v obvodu.

„Nejen občané žijící v této lokalitě si dlouhodobě stě-
žovali, že se necítí bezpečně. Proto jsme rádi, že se nám 
po složitých jednáních podařilo zřídit toto kontaktní mís-
to,“ uvedla členka rady Markéta Langrová.  (kut)

Nové kontaktní místo městské policie
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Rekonstrukce Odry začala

Jak se žilo na haldě v Hrabůvce

Žáci získali nové kamarády

…Stanovení výhledových termínů pro stavbu 
nového centra je podle majitele objektů 
prozatím předčasné…

…Marná byla záchrana, neboť v malé chvíli 
zbyly z nebohého člověka pouze na troud 
ohořelé zbytky…

…Jedno odpoledne strávili hosté se žáky 
ve školní cvičné kuchyňce, kde dohromady 
připravili a ochutnali tradiční česká jídla…

5

16

19

  Novým zastupitelem 

je Jaroslav Musial

Jaroslav Musial na březnovém zase-
dání složil slib a  stal se novým za-
stupitelem městského obvodu Ost-
rava-Jih za hnutí ANO 2011. Nahradil 
Mgr.  Bc. Vladislava Kovala, který 
27. ledna písemně rezignoval na svůj 
mandát.

 Půjčovna jízdních kol

České dráhy (ČD) zprovozní od 
1. dubna do 31. října ve stanici Ostra-
va hlavní nádraží půjčovnu kol. K dis-
pozici budou čtyři krosová, dvě dět-
ská kola a  dvě elektrokola. Kromě 
kola si zájemci mohou půjčit i dět-

KRÁTCE

Dobrý den vážení spoluobčané,
dnes mi na úvod do-
volte citát Jana We-
richa: „Každý den je 
svět lepší než včera, 
i když lidi dělají všech-
no proto, aby tomu 

tak nebylo.“
Během čtyř měsíců působení na radnici mám 
radost, že se mi podařilo řadě z vás pomoci 
radou, vyřešením problému nebo jen komu-
nikací s úřadem. Mnoho záležitostí k řešení 
čeká na „zítřek“. V některých případech je 
však nutné konstatovat, že se veřejnost mýlí 
v úsudku, co všechno starosta městského ob-
vodu může. Dokonce se domnívám, že zde 
vzniká široká skupina obyvatel, kteří se do-
mnívají, že starosta a úřad se mají postarat 
naprosto o všechno. Pokud někdo z vás také 
nabyl této domněnky, musím jej upozornit 
na nepravdivost tvrzení a také na budou-
cí nebezpečnost takového postoje. Chceme 
a budeme podporovat ty jednotlivce a komu-
nity, které se snaží náš společný prostor obo-
hatit službou, činností či nápadem. Kdo chce 
jen využívat systém a úřad ve svůj vlastní 
prospěch, bude rázně odmítnut.
Můj otec před deseti lety stejně jako dnes ne-
váhá ve svém věku po přívalu sněhu chopit se 
lopaty a zajistit průchodnost chodníku před 
svým domem. Není sám. Kdybychom všichni 
přiložili ruku k dílu, je náš obvod uklizen za 
dvacet minut. Někteří však raději zůstanou 
v teple domova a naříkají na „úřad“. Který 
občanský postoj je správný, ponechám na 
vašem úsudku.
Pokud patříte do skupiny první, možná 
vás zaujme akce UKLIĎME ČESKO (www.
uklidmecesko.cz). Také vás zvu na SOUSED-
SKÉ SLAVNOSTI, které se uskuteční 19. září 
v Hrabůvce.
Společně zvládneme mnohem víc, než nám 
ukládají zákony, vyhlášky, pracovní povin-
nosti. Máme každý den k tomu, abychom 
učinili svět lepší, i když se najdou takoví, 
kteří tomu budou bránit. Přeji vám krásné, 
radostné dny plné pohody a zdraví.

Bc. Martin Bednář, starosta

Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, 
s.r.o. • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 
00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samospráv-
ného celku • Za vydavatele zodpovědný Bc. Martin Bednář, starosta městského 
obvodu • DTP: Lucie Petrová • Vychází jednou měsíčně (kromě července) v Os-
travě v nákladu 50 900 výtisků • Datum vydání: 30. 3. 2015 • Výtisk zdarma
• Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.Kontakt na redakci:
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skou přilbu nebo cyklosedačku. Při 
zapůjčení kol lze cestovat vlaky nebo 
si kolo uschovat na nádraží zdarma. 
Jako vhodný tip na výlet ČD doporu-
čují zajet s kolem vlakem do Ostravice 
a zpět se vrátit na kole po cyklotrase 
59 a ostravské cyklotrase E.

 Rezignace Karla Gavendy

V pátek 6. března předseda klubu 
 zastupitelů KSČM Ostrava-Jih Karel 
Gavenda rezignoval na funkci předse-
dy kontrolního výboru zastupitelstva 
nejlidnatějšího ostravského obvodu. 

  Občané mohou využít jeden 

svoz bioodpadu zdarma

Odpadová společnost OZO Ostrava 
už několik let nabízí občanům i  fi r-
mám pravidelný svoz zeleně jako pla-

cenou službu. Letos začala se svo-
zem už 23. března a svým zákazníkům 
věnuje jeden svoz zdarma navíc. Loni 
OZO takto obsluhovalo už 3427 ná-
dob na zeleň v celé svozové oblasti. 
Veškerou svezenou zeleň pak zpra-
covává a vyrábí z ní kvalitní kompost 
a zeminový substrát. Ty si mohou zá-
jemci zakoupit za velmi příznivé ceny 
v areálu kompostárny v Hrušově a ve 
vybraných sběrných dvorech. V  pří-
padě zájmu zajišťuje OZO Ostrava 
také jejich přepravu na místo určené 
zájemcem. Více na webových strán-
kách www.ozoostrava.cz

 Den otevřených dveří

Domov Čujkovova pořádá v  úterý 
28. dubna v době od 9 do 11.30 a od 
13 do 17 hodin den otevřených dveří.
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Pátek 27. března se zapíše do historie zábřežského Kina Luna velkým 
písmem. Po bezmála půlroční rekonstrukci bylo jediné jednosálové 
ostravské kino znovu otevřeno po další etapě modernizace. 

AKTUALITY

V tento den byla uvedena čtyři zahajo-
vací představení včetně nočního kina, 
každé z  nich za symbolické vstup-
né třicet korun. „Prakticky druhý den 
po zahájení předprodeje už nebylo co 
prodávat,“ potvrdila Sylva Kocurová, 
ředitelka příspěvkové organizace Kul-
turní zařízení Ostrava-Jih, pod kterou 
Kino Luna spadá. Velký zájem byl také 
o všechna víkendová představení. 

Co nového kromě fi lmů mohli návš-
těvníci kina vidět? Poslední etapa mo-
dernizace zahrnovala rekonstrukci 
přízemí, ve kterém se nachází vstup-
ní prostory kina s pokladnami a foyer 
včetně zázemí, z něhož se dále vstu-
puje do kinosálu. „Všechny prostory 
v přízemí objektu jsou přístupné oso-
bám s  omezenou schopností pohybu 

a  orientace. Na foyer navazují šatny, 
předsálí, toalety včetně těch pro zvlášť 
tělesně postižené a schodiště vedoucí 
do druhého nadzemního podlaží, kte-
ré nebylo součástí dokončené rekon-
strukce,“ vysvětlil místostarosta Fran-
tišek Dehner s  tím, že tato investiční 
akce stála téměř patnáct miliónů ko-
run a  byla hrazena výhradně z  pro-
středků obvodu.

Cílem architektonického řešení sta-
vebních úprav bylo sjednocení pro-
storu a  jeho vyčištění od už nepou-
žívaných částí. Zároveň bylo řešeno 
reprezentativní ztvárnění vestibulu 
kina, včetně návaznosti na budoucí 
modernizaci předprostoru kina. Ma-
teriálové řešení respektovalo stávají-
cí pojetí (dřevěné obklady, kamenná 

dlažba, prosklené stěny), které bylo 
doplněno moderními materiály (be-
nátský štuk, vinylové a fl otexové pod-
lahy, čistící zóny, designové radiátory) 
a  navázalo na původní architektonic-
kou koncepci (např. umístěním celo-
plošných zrcadlových stěn v prostoru 
šaten). Dominantním architektonic-
kým prvkem vestibulu je prosklený 
podhled z mléčného skla, nad kterým 
jsou umístěny zářivky. V  tomto pro-
skleném podhledu ve foyer je zapuš-
těn designový lustr, který umocní re-
prezentativní dojem. Práce se světly 
pokračuje i  v navazujících prostorách 
a u vstupu do kina, které povedou ná-
vštěvníka vestibulem k  obrazovkám 
s nabídkou fi lmů a  informacím o pro-
gramu kina. 

K dosažení celkového atraktivní-
ho dojmu je nyní připravena úprava 
předprostoru kina, která je navržena 
v  kombinaci ojedinělého pryžového 
povrchu s  terénními a  vodními prvky 
a dále z přilehlého chodníku z betono-
vé dlažby. Zahájení realizace této eta-
py investiční odbor Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih plánuje na květen 
letošního roku. „Součástí úpravy jsou 
navržena LED zemní svítidla a osvět-
lení zeleně, pro které už v dokončené 
etapě rekonstrukce interiéru byla pro-
vedena příprava pro montáž elektro-
kabelů,“ doplnil místostarosta pro in-
vestice František Dehner.

Kino Luna je vybaveno zvukovým 
systémem Dolby Digital Surround a z 
předchozích etap modernizace digi-
tální projekční technologií ve formá-
tu 2D a 3D s kapacitou sálu 525 míst 
s novými sedadly. V červenci loňského 
roku byla dokončena oprava a zatep-
lení fasády a části střechy kina. Během 
všech etap rekonstrukce bylo dosud 
proinvestováno 32 miliónů korun.

Text a foto: Michael Kutty

Kino Luna je zpět. 
První den bylo vyprodáno!

 Oznámení České pošty

Česká pošta, s. p., oznamuje všem svým 
klientům, že provozovna Ostrava 46, 
sídlem Horní 1492/55, 700 46 Ostrava-
-Hrabůvka (v blízkosti Finančního úřa-
du Ostrava II) bude pro veřejnost v ter-
mínu od 7. do 13. dubna 2015 uzavřena 
z  důvodu výměny výkladců a  staveb-
ních úprav s tím souvisejících. Ve sna-
ze o zachování maximálního komfortu 

pro všechny naše klienty budou listovní 
a balíkové zásilky v dané době ukládá-
ny a vydávány na nejbližší poště Ostra-
va 30, sídlem Bohumíra Četyny 1047/2, 
700 30 Ostrava-Bělský Les, a to během 
pracovních dnů od 8 do 19 hodin, v so-
botu od 8 do 12 hodin. Pro případné te-
lefonické dotazy mohou občané využít 
tel. linku 596 761 511. S ohledem k výše 
uvedeným změnám bude pošta Ostra-
va 30 personálně posílena tak, aby do-
šlo k rychlé a kvalitní obsluze každého 
klienta České pošty, s. p. 

 Koše na separovaný odpad

V bezprostřední blízkosti vchodů do 
budov A (hlavní vchod z ulice Horní), 
B (ul. Edisonova) a  D (ul. Moravská) 
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
byly umístěny odpadkové koše na se-
parovaný odpad. Koše jsou určeny pro 
plasty (žlutý), bioodpad (hnědý), sklo 
(zelený) a papír (modrý). Směsný od-
pad je pak možné vhodit do standard-
ních odpadkových košů, jejichž počet 
zůstal v okolí úřadu zachován.

KRÁTCE
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INZERCE

SLUNÍČKO  
VELKOOBCHOD PRO VEŘEJNOST

KAŽDÝ DEN NOVÉ ZBOŽÍ
Výprodej zboží ze zkrachovalých obchodů

U nás moc peněz nepotřebujete

Pěna do koupele  15 Kč
Elasťáky  od 29 Kč
Mýdla FA   9,90 Kč
Prací prášky  od 10 Kč
Šampony   od 10 Kč
Savo na koupelny a WC  od 15 Kč
Výprodej cukrovinek 

za minimální ceny

Plastové misky  od 7 Kč
WC Bref  od 10 Kč
Jar na nádobí  od 10 Kč
Brýle na čtení  od 15 Kč
WC kostka  od 7 Kč
WC kuličky 4 ks  20 Kč
Aviváže  od 10 Kč
Ponožky bavlněné   6,90 Kč/1 pár
Kamaše  od 29 Kč

Sušenky  2 Kč
Deo sprej Fa original  39 Kč
Krowki  13 Kč
Podkolenky zimní  od 12 Kč
Dětské punčocháče 10 Kč
Ústní voda  15 Kč
Ponožky vlněné froté  10,90 Kč
Boxerky  od 15 Kč
Těstoviny 7,90 Kč
Koření   4,90 Kč
Brambůrky domácí 14,90 Kč
Krmení pro psy a kočky  
 od 9,90 Kč
Úsporné žárovky 29 Kč
Zubní kartáčky  20 Kč/6 ks
Papuče  od 19 Kč
Kofola 0,5 l  5 Kč 

Káva standard mletá 70 g 7,90 Kč
Bujony hovězí a slepičí 6 kostek 
 7,90 Kč
Nudle z pánve 
- Provensálské kuře 19,90 Kč
Vaječné těstoviny 250 g  7,90 Kč
Detoxikační náplast, znáte z TV  
 19,90 Kč
Sekundové lepidlo   3 Kč
Horalky   2,90 Kč
Vitana XXXL porce těstovin  10 Kč
BB sušenky 150 g  9,90 Kč
Máslové věnečky  9,90 Kč
Vepřové a hovězí konzervy 400 g 
  29 Kč
Spořič na vodu  9,90 Kč
Gumičky na pletení 20 ks  9,90 Kč
Náplast  9,90 Kč

Kde: Místecká ul. 126/256, Ostrava-Hrabůvka areál vedle klasické červené Benziny 
(parkování zdarma), vedle Insportline (vedle místecké dálnice)

PO - PÁ 9.00 - 17.00 hodin, So 9.00 - 13.00 hodin

Výprodej výrobků za AKČNÍ CENY!
Zastávka BUS 35, 39, 41, 48, 50, 55 – Benzina

BRAMBORY 4,90 Kč | JABLKA 11,90 Kč 
= ROZVOZ PO CELÉ OSTRAVĚ ZDARMA, tel.: 604 117 111
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 Rekonstrukce Odry začala: zchátralý 
objekt nahradí nové obchodní centrum

Vybydlený prostor, který 
prosperoval ještě za minu-
lého režimu, po letech pust-
nutí zaznamenal první kroky 
vedoucí k  jeho rekonstrukci. 
Místo něj zde bude stát nové 
obchodní centrum.

„Už minulý měsíc byl celý 
komplex oplocen a  je patr-
né, že se tady začne bou-
rat. Zřejmě se teď v  okolí 
bude hodně prášit a i pohyb 
na chodnících bude značně 
omezen, ale je dobře, že se 
s  centrem něco děje,“ řek-
la šestašedesátiletá Jarmi-
la Kyselá, která už léta bydlí 
v ulici Výškovická a na kom-
plex má výhled ze svého pa-
nelového bytu.

Ruina obchodního cent-
ra děsila obyvatele Ostra-
vy-Výškovic už dlouho. „Vy-
padalo to, že objekt spadne 
sám, rozhodně ohrožoval 
okolí, navíc se v něm shluko-
valy podivné existence, což 
v blízkosti domu, kde žijete, 
není nikdy příjemné,“ pokra-
čovala Jarmila Kyselá.

Soukromý vlastník stáva-
jícího centra společnost 3E 
Projekt už provedl vyklízení 
komplexu. „Nyní končí fáze 
vyklízení a od středy by mělo 
dojít k fázi demoliční. Bourá-
ní se týká bývalého kulturní-
ho domu Jižanka a  Středis-
ka služeb se všemi přilehlými 
nadchody a rampami. Chce-
me zajistit bezpečnost a po-
řádek v této lokalitě a záro-
veň připravit pozemky pro 

výstavbu nového obchodní-
ho centra Odra, které bude 
opět sloužit všem obča-
nům Ostravy-Výškovic. Prů-
chodnost pod nadchody 
spojujícími Středisko služeb 
bude zcela omezena po ce-
lou dobu demolice,“ vysvět-
lil předseda představenstva 
společnosti 3E Projekt Mar-
tin Eliáš.

Demolice by měla být do-
končena nejdříve koncem 
října tohoto roku. Stanove-
ní výhledových termínů pro 
stavbu nového centra je po-
dle majitele objektů proza-
tím předčasné.

„Samozřejmě by bylo ide-
ální začít výstavbu bezpro-
středně po demolici, ale 
v tuto chvíli to nejsem scho-
pen odhadnout. Momentál-
ně jednáme o stavebním po-
volení. Po podepsání smluv 
budeme vědět více. Faktic-
ky ale stavbě už nic nebrá-
ní,“ upřesnil Martin Eliáš.

V územním plánu nového 
centra je místo i pro parko-
vací dům, který mělo spolu-
fi nancovat město. „O stavbě 
uvažujeme, ale momentál-
ně nechci předjímat, zda bu-
deme chtít investovat odha-
dem čtyřicet milionů korun 
do takového objektu. Nic-
méně dům se může přista-
vět časem, takže uvidíme. 
Každopádně se společnos-
tí 3E Projekt jsme v kontaktu 
a  jsme rádi, že se bude stá-
vající centrum měnit k lepší-

Komplex ze sedmdesátých let minulého století ve 
Výškovicích se konečně dočkal. Rekonstrukce, které 
předchází demolice zchátralého objektu, odstarto-
vala. 

mu,“ řekl starosta Ostravy-Ji-
hu Martin Bednář.

Podle majitele nový kom-
plex Odra nechce konkuro-
vat velkým obchodním cen-
trům. Rozsahem by měl být 
podobný stávajícímu objek-
tu. „Počítáme s obchody, re-

stauracemi i bankami, jejichž 
služby budou využívat hlav-
ně místní obyvatelé. Celkové 
náklady na výstavbu centra 
odhadujeme na 200 až 300 
milionů korun,“ uzavřel Mar-
tin Eliáš. 

Zdroj: www.msdenik.cz, 5. 3. 2015

www.slunickoova.cz

!!!PLNÁ TAŠKA ZA MÁLO PENĚZ!!!

Začátkem letošního roku městský obvod 
Ostrava-Jih zřídil svůj ofi ciální facebooko-
vý profi l, který lze najít na adrese www.-
-facebook.com/mob.ovajih. Zobrazování 
informací je úzce provázáno s webem. Zří-
zením ofi ciálních profi lů na sociálních sí-

tích poskytujeme možnost větší informovanosti občanů 
i širší diskuse. Je ale třeba zdůraznit, že sociální sítě ne-
nahrazují ofi ciální komunikaci s úřadem. (kut)

Městský obvod na Facebooku!
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MUDr. Ryšánek Jan
Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Ostrava-Hrabůvka

Příjem nových pacientů
E-mail: mudr.rysanek@seznam.cz, web: mudr.rysanek-webnode.cz

Pracovně lékařské služby 
pro fi rmy

mobil: 725 818 447

OČKUJEMEOČKUJEME proti 
klíšťové encefalitidě
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Nespokojení občané sepsa-
li petici kvůli veřejnému po-
řádku. K debatě byli přizváni 
zástupci republikové i měst-
ské policie a  pozvání přijal 
také Daniel Fatura, jednatel 
společnosti ZM Servis Byd-
lení, s. r. o., která je od dubna 
2014 majitelem objektu.

„Když jsme ubytovnu před 
rokem koupili, žilo v  ní 225 
osob, dnes je v ní 435 lidí. Za 
tuto dobu jsme prošli mno-
ha kontrolami, které pro nás 
dopadly příznivě. Eliminovali 
jsme kriminální živly, spoustě 
osob jsme ukončili ubytovací 
smlouvy,“ uvedl Fatura.

Milan Kaloč, zástupce ve-
doucího obvodního odděle-
ní Police ČR Ostrava-Zábřeh, 
potvrdil, že situace v  okolí 
hotelového domu se během 
posledního půl roku zklidni-

la. „Ale dobrá samozřejmě 
není. Zatímco dříve jsme tam 
řešili hlavně přepadávání se-
niorů nebo krádeže šper-
ků, dnes je to hlavně proble-
matika občanského soužití, 
což je dáno i skladbou oby-
vatel.“ Vedoucí oblasti Hra-
bůvka Městské policie Ostra-
va Pavel Honczek doplnil, že 
vloni strážníci v této lokalitě 
zaznamenali cca sedmdesát 
přestupků na úseku veřejné-
ho pořádku. 

Podle Daniela Fatury došlo 
ke zpřísnění režimu i ubyto-
vacího řádu. „Pokud se ně-
kdo dopustí opakovaného 
prohřešku, je mu ukončena 
ubytovací smlouva. Vstup do 
budovy i  okolí je monitoro-
ván kamerovým systémem. 
Návštěvy jsou povoleny pou-
ze od 14 do 18 hodin.“  (kut)

Nový majitel ubytovny 
zpřísnil pravidla

Neutěšená situace v okolí hotelového domu Hlubina 
se dostala na program březnového jednání Zastupi-
telstva městského obvodu Ostrava-Jih. Dříve tu bydleli horníci 

nebo Kubánci, dnes přes 
400 sociálně slabých. Kon-
krétně jde o hotelový dům 
Hlubina v  Ostravě. Lidé 
z okolí si už delší dobu stě-
žují na hluk, nepořádek či 
vandalismus. Majitel uby-
tovny ale říká, že dělají ta-
kové změny, aby se po-
věst domu zlepšila. Lidem 
z okolí už však došla trpěli-
vost, sepsali petici a zamí-
řili s ní na radnici.

Omšelá omítka, oprýs-
kané balkony, stará okna. 
Tak vypadá hotelový dům 
zvenku.

„Jsou tady menší problé-
my. Hádky nebo menší šar-
vátky,“ říká starší nájem-
kyně. Jenže zatímco ona 
mluví o  menších potížích, 
podle lidí z okolí je ale ži-
vot vedle ubytovny k nevy-
držení. „Chceme, abychom 
my, co tady bydlíme s dět-
mi, tady žili v klidu a neby-
li obtěžováni,“ zdůrazňuje 
důchodce Alois Gacek.

Petici podepsala i  jeho 
sousedka, která si s  ním 
přišla stěžovat na radni-
ci. „Byty jsou neprodejné. 
Bydlím tady čtyřicet let.“ 
Kupce podle ní odrazu-

je neustálý křik čtyř stovek 
obyvatel ubytovny.  Ani po 
schůzce na radnici nevě-
ří, že potíže s  ubytovnou 
skončí. 

Starosta Martin Bednář 
z hnutí ANO ale slibuje ob-
rat k lepšímu: „Navíc věřím, 
že zákon, který se připra-
vuje od 1. května, by mohl 
zvýšit roli radnic. Připraví-
me i  nějaké standardy, jak 
by ubytovny měly vypa-
dat.“ 

Ubytovnu loni koupil 
nový majitel, společnost 
ZM Servis Bydlení. „Vyti-
povali jsme problémové 
lidi, kterých jsme se v uvo-
zovkách zbavili. Najali jsme 
bezpečnostní agenturu, 
která tady má 24hodinový 
provoz,“ říká jednatel Da-
niel Fatura. Slibuje, že ča-
sem vylepší i  vzhled jede-
náctipatrového omšelého 
domu.
Zdroj: www.rozhlas.cz/zpravy/
regiony/_zprava/proti-jedne-z-
-nejvetsich-ubytoven-v-ostrave-
-sili-protesty-okolnich-obyva-
tel--1463128, 6. března 2015

(webová stránka obsahuje i  zvu-
kovou reportáž - Někteří lidé 
z okolí hotelového domu Hlubina 
v  Ostravě si stěžují na tamní ná-
jemce. Informuje redaktorka Iva 
Havlíčková)

Proti jedné z největších 
ubytoven v Ostravě sílí 

protesty okolních obyvatel

Na YouTube kanálu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih 
je možné zhlédnout zá-
znam ze 3. zasedání zastu-
pitelstva městského ob-
vodu, které se uskutečnilo 
5.  března 2015. Jedná se 
o audiovizuální záznam anonymizovaný v souladu s poža-
davky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
ve znění pozdějších předpisů. Záznam pořídila společnost 
 FABEX MEDIA, s.r.o.

Záznam zastupitelstva na YouTube

92x63_Cesky domov_Roxette_2015_bez.indd   1 24.03.15   11:25

Vstupenky v síti:

92x63_Cesky domov_DefLeppard_2015_bez.indd   1 24.03.15   11:16



7

JIŽNÍ LISTY 

INZERCE

SC
-3

50
29

8/
1

AKTUALITYJIŽNÍ LISTY AKTUALITY

  Služby Lodního centra 

Ostrava

V dubnu bude znovu otevřena porad-
na, prodej a  servis nafukovacích člu-
nů, lodních motorů, rybářských elek-
tromotorů, kajaků, pramic a  vodních 
skútrů SeaDoo pro využití blízkých 
vodních ploch pro volný čas a rybaře-
ní. V Lodním centru Ostrava na Staro-
bělské ulici 73/3138 v Ostravě-Zábře-
hu návštěvníci obdrží zdarma mapku 
vodních ploch, kde všude je možné 
trávit aktivní rekreaci v okolí Ostravy. 
Dále získají informace, co vše musí do-
držovat a za jakých podmínek mohou 
tyto vodní plochy využívat. Na místě 
lze získat oprávnění pro vedení plavi-
del. Více informací na www.LODNIcen-
trum.cz nebo na tel. čísle 776 761 983.   

  Ostravské Sareze 

se v loňském roce dařilo

Sportovní a  rekreační zařízení měs-
ta Ostravy, s. r. o., má za sebou úspěš-
ný loňský rok. Až do podzimu SA-
REZA disponovala deseti areály, ke 
kterým v září přibyl jedenáctý - In-line 
Park v  Ostravě-Vítkovicích a  v pro-

sinci pak dvanáctý - Vánoční kluziště 
v  centru Ostravy. Návštěvnost areálů 
byla za rok 2014 vyčíslena na 775 596 
osob. V  tomto čísle nejsou zahrnuty 
návštěvnosti sportovních a kulturních 
akcí, trénování sportovních klubů, zá-
pasy klubů, návštěvnost kluziště a  In-
-line Parku (tyto areály jsou pro veřej-
nost zdarma, návštěvnost proto nelze 
přesně vyčíslit) a prodej permanentek. 
„I přes nepříznivou letní sezónu hod-
notíme návštěvnost našich areálů jako 
velmi dobrou,“ uvedla mluvčí společ-
nosti Hana Ryšánková.

  Městská policie Ostrava 

přijímá nové strážníky

Městská policie Ostrava otevírá své 
řady novým zájemcům o  povolání 
strážníka. K jeho výkonu je třeba spl-
nit zákonem stanovené podmínky, 
mezi které patří bezúhonnost, spo-
lehlivost, české občanství, minimál-
ní věk 21 let, zdravotní způsobilost 
a  středoškolské vzdělání ukončené 
maturitní zkouškou. Zájemci projdou 
výběrovým řízením a  tříměsíčním re-
kvalifi kačním kurzem, zakončeným zá-
věrečnou zkouškou odborné způsobi-
losti před komisí Ministerstva vnitra 
ČR. V  rámci kurzu jsou tzv. strážníci-
-čekatelé cvičeni i k používání služeb-

ní zbraně a donucovacích prostředků. 
Po zapracování mají možnost pro-
dloužení pracovní smlouvy na dobu 
neurčitou a  získávají mnoho dalších 
benefi tů, především sociální jistoty 
a  možnost profesního růstu. Rozsah 
výcviku a  všechna kritéria pro přije-
tí uchazeče o povolání strážníka jsou 
uvedena na www.mpostrava.cz. Pro 
více informací se lze obrátit také na 
tel. č. 599 414 426.

  Nejlepší rok 

pro ostravskou zoo

Do ostravské zoologické zahrady vlo-
ni přišel rekordní počet návštěvníků, 
a to 540 518. Poprvé v novodobé his-
torii tak byla překročena hranice půl 
milionu návštěvníků. Podle žebříč-
ku, který zveřejňuje agentura Czech-
Tourism, patří ostravská zoo tradičně 
do první desítky nejnavštěvovanějších 
turistických cílů v  zemi. V  loňském 
roce se podařilo v  zahradě odchovat 
650 mláďat u  101 druhů chovaných 
zvířat. Ostravská ZOO se nachází ve 
Stromovce na území obvodu Slezská 
Ostrava. Má třiašedesátiletou histo-
rii a se svou rozlohou 100 hektarů je 
druhou největší zahradou v Česku. Od 
založení prošlo jejími branami bezmá-
la dvacet milionů návštěvníků.

KRÁTCE



8

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Modernizace zastávek MHD

INZERCE

733 164 162www.kromanon.cz

SC
-3

50
08

8/
3

Stavba bude řádně ozna-
čena a  provoz na pozemní 
komunikaci bude v  jednot-
livých etapách upraven do-
pravním značením. Celko-
vá doba nezbytných výluk 
městské hromadné dopravy 
v průběhu stavby bude cca 

šestatřicet hodin. Informa-
ce o výlukách budou aktuál-
ně zveřejněny na stránkách 
www.dpo.cz. Stavbě samot-
né budou předcházet zemní 
práce – přeložky telekomu-
nikačních kabelů. V blízkos-
ti této lokality bude reali-

V termínu od 15. května do 29. července 2015 
 budou probíhat práce na stavbě Modernizace 
 zastávek KINO LUNA. 

V únoru byla ofi ciálně 
zprovozněna cyklostezka, 
která byla vybudována 
v rámci investiční akce pro-
pojení ulic Plzeňské a Pav-
lovovy v  Ostravě-Zábře-
hu. Jedná se o cyklistickou 
trasu S, která vede podél 
Pavlovovy ulice až k želez-
niční stanici Českých drah 
Ostrava-Vítkovice. Délka 
nově vybudovaného úseku 
v tomto směru je cca sedm 
set metrů včetně průcho-
du podchodem. Povrch je 
ze zámkové dlažby nebo 
z dlažby v podchodu. Pou-
ze křížení tramvajové tra-
ti je z  důvodu požadavku 
Drážního úřadu České re-

publiky označeno znač-
kou s  nutností sesednout 
z kola.

„V rámci této stavby byl 
vybudován i zhruba stome-
trový úsek stezky ve smě-
ru podél ulice Kpt. Vajdy 
včetně křížení s  Pavlovo-
vou ulicí (jedná se o trasu 
B – pozn. aut.),“ uvedl cy-
klokoordinátor města Ost-
ravy Martin Krejčí. 

Aktualizovaný přehled 
všech cyklistických stezek 
na území města Ostravy 
je na www.ostrava.cz/cs/
turista/aktivni-vyziti/cyk-
loturistika/cyklisticke-tra-
sy-a-stezky-1/prehled-cyk-
listickuch-tras.  (kut)

Po nedávném otevření sil-
ničního propojení ulic Pl-
zeňská a Pavlovova se zvýšil 
provoz v  křižovatce Výško-
vické a Pavlovovy ulice, což 
má za následek vytváření 
kolon zejména v době ranní 
a odpolední špičky. 

„Pro řízení provozu v  kři-
žovatce Výškovická–Pav-
lovova je připravováno 
vybudování světelně signa-
lizačního zařízení (SSZ). Na 
jeho výstavbu je již zpra-
cována dokumentace pro 
územní rozhodnutí. Stavbu 
je však nutno zkoordinovat 
s rekonstrukcí mostů ve Výš-
kovické přes železniční trať 

a přes Rudnou, kterou měs-
to Ostrava připravuje jako 
společnou investici s krajem. 
Na tuto rekonstrukci, kte-
rá je svým rozsahem výraz-
ně náročnější, je v současné 
době dokončována doku-
mentace pro stavební po-
volení. V  ideálním případě 
její další bezkonfl iktní  pří-
pravy a zajištění fi nancování 
lze očekávat zahájení rekon-
strukce v roce 2016. Výstav-
ba zmíněného SSZ by pak 
mohla proběhnout souběž-
ně,“ uvedl Břetislav Glumbík, 
vedoucí Odboru dopravy 
Magistrátu města Ostravy.

Zdroj: Ostravská radnice, 03/2015

zována další investiční akce 
Úprava předprostoru Kina 
Luna Ostrava-Jih s předpo-
kládaným termínem zahá-
jení 27. dubna 2015. Občané 
by v průběhu realizace sta-
vebních prací v  této oblas-
ti měli dbát zvýšené opatr-
nosti. 

Od 1. června se pak bu-
dou rekonstruovat zastávky 

MHD Sport Aréna a Městský 
stadion. Stavba bude trvat 
necelé čtyři měsíce, po ce-
lou dobu výstavby bude za-
jištěn provoz linek MHD, cel-
ková očekávaná doba výluk 
je 78 hodin. Vzhled zastávek 
bude v  souladu s  koncep-
cí Jednotný vizuální styl pří-
střešků a  zastávek MHD na 
území města Ostravy.  (kut)

Cyklisté mohou využít 
další nový úsek v Zábřehu

Křižovatku budou 
řídit semafory

 Den zdraví ve Vítkovické nemocnici

Vítkovická nemocnice nabízí zdarma vyšetření a  zve na 
Den zdraví, který se uskuteční v úterý 7. dubna od 12.30 
do 16 hodin. Zájemci se mohou dostavit do lékárny Agel, 
kde dostanou informace k  vyšetřením krevního obrazu, 
prostaty laboratorním testem z krve, EKG, cukru a chole-
sterolu z krve, měření tuku nebo nutričnímu poradenství. 
Především pro kuřáky bude připraven kapnometr – měře-
ní CO2 v dechu. Návštěvníci dostanou tabulku, do které se 
jim budou zapisovat výsledky, a na závěr jejich zdravot-
ní stav zhodnotí lékař. Více informací na adresách info@
vtn.agel.cz, nemocnicevitkovice.agel.cz nebo na tel. čís-
lech 595 633 111 a 595 633 666.

  Pohár pro studenty gymnázia Zátopkových

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka uspořádal první břez-
nový pátek už 14. ročník turnaje v halové kopané o pohár 
starosty městského obvodu Ostrava-Jih. V hale Vítkovic-
ké střední průmyslové školy v Hrabůvce startovala pěti-
ce týmů ostravských středních škol, ve Sportovním centru 
Dubina pak bojovalo pět družstev z moravských výchov-
ných ústavů. Z vítězství v první skupině se radovalo Spor-
tovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových.

KRÁTCE
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Bezplatný odvoz 
a likvidace vraků

 www.jena-nabytek.cz

Platnost od 1. 4. do 7. 4. 2015

AKCE
%

AKCE
%

AKCE
%

*

Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih ve spoluprá-
ci s  Bytprůmem, výrobním 
družstvem v Ostravě, se síd-
lem Výškovická 38, Ostrava-
-Zábřeh, nabízejí občanům 
bezplatný odvoz a ekologic-
kou likvidaci nepojízdných 
vozidel. 

Majitelé, kteří potřebu-
jí ekologicky zlikvidovat vo-
zidlo, si mohou termín od-

vozu dohodnout na tel. čísle 
595  700 131 nebo 602 502 
254. Protokol potřebný k tr-
valému vyřazení vozidla z re-
gistru vozidel bude majite-
li vystaven ihned po převzetí 
vraku. 

Bezplatné odvozy budou 
zajišťovány dle konkrétních 
požadavků majitelů přímo 
z místa odstavení auta.

(kut)

Také letos bude akciová společnost Ostravské vodárny 
a  kanalizace provádět opravy vodovodních řadů na úze-
mí městského obvodu Ostrava-Jih, konkrétně v Hrabůvce. 
Už vloni proběhla plánovaná oprava vodovodu v Edisonově 
ulici, konkrétně v úseku ulic Letecká–Závodní. 

V letošním roce je v  plánu oprava vodovodu v   ulici 
Zlepšovatelů (dvorní část v  úseku ulic Letecká-Závod-
ní) s předpokládaným termínem realizace od 9. března do 
30. června 2015. Ve stejném termínu začala také oprava vodo-
vodu ve Slezské ulici (úsek ulic Edisonova–Zlepšovatelů), 
která by měla být dokončena 30. května. Od 18. května do 
30. srpna dojde k opravě vodovodu v ulici Velfl íkova (úsek 
ulic Edisonova–Zlepšovatelů). Ve všech případech budou 
uzavřeny ulice v místě probíhajících prací. Ve středu 1. dub-
na pak začne oprava kanalizace v Letecké ulici, konkrétně 
v  úseku ulic Zlepšovatelů–Hasičská, která by měla skončit 
30. června. V tomto případě je nutné počítat se zvýšeným 
výskytem vozidel zajišťujících stavební práce. (d)

Opravy vodovodních řadů
a kanalizací v Hrabůvce

Hladina podzemní vody se na území městského ob-
vodu Ostrava-Jih sleduje ve vrtech, které jsou situová-
ny v  blízkosti řeky Odry mezi Zábřehem a  Výškovice-
mi. Začátek roku 2014 byl z  hlediska podzemních vod 
v  tomto území podprůměrný, hladiny postupně klesa-
ly až do svého minima v květnu, kdy nastal přechodný 
vzestup hladin. Výraznější vzestupy byly zaznamenány 
koncem srpna a až do konce roku pak docházelo k po-
stupnému doplňování zásob podzemních vod. Hladina 
ve vrtu ve Výškovicích kolísala v rozmezí 2,38 až 1,24 m 
pod terénem, v Zábřehu se hodnoty pohybovaly v roz-
mezí 4,83 až 3,61 m pod terénem. Aktuální informace 
o úrovni hladiny podzemní vody v Ostravě (reprezenta-
tivní vrt Ostrava-Svinov) je možné sledovat na stránkách 
ČHMÚ (http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_pzv.php). Mě-
síční hodnocení pro celou ČR a další informace pak jsou 
na www.chmi.cz v záložce Voda/Stav podzemních vod. 

(d)

Hladina podzemní vody 
v obvodu

SC
-3

50
08

3/
2
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Otevírají se dětská 
dopravní hřiště

Hned první dubnový den bude zahájen provoz na 
dětském dopravním hřišti na Orebitské ulici v Ostra-
vě-Přívoze, jehož provozovatelem je MP Ostrava. 

Při této příležitosti strážní-
ci pro návštěvníky připravili 
zábavný program sestávající 
z kvízů a testů s dopravní te-
matikou, jízdy zručnosti, do-
pravního slalomu ve speci-
álních plastových vozítkách 
(plasmacar) a chybět nebu-
de ani tvůrčí dílnička. Zábav-
né odpoledne se uskuteční 
1. dubna od 13 do 16.30 ho-
din. Konání akce je ohroženo 
pouze v případě velmi nepří-
znivého počasí.

Dopravní hřiště bude ote-
vřeno veřejnosti denně, 
v  pracovní dny od 13 do 17 
hodin, o víkendech a  svát-
cích pak od 10 do 17 hodin. 
Děti od tří do šesti let musejí 
být v doprovodu osoby star-
ší 18 let. Dětem, které nemají 
vlastní kolo nebo koloběžku, 

bude dopravní prostředek 
včetně přilby zdarma zapůj-
čen. Pro nejmenší děti jsou 
připravena odrážedla. 

V závislosti na počasí bude 
od dubna do října v  pra-
covní dny od 14 do 18 ho-
din otevřeno pro veřejnost 
také dětské dopravní hřiště 
v  obvodu Ostrava-Jih. Kon-
krétně se jedná o  hřiště při 
ZŠ Alberta Kučery v Hrabův-
ce, které v dopoledních ho-
dinách slouží žákům základ-
ních škol. Při jeho návštěvě je 
třeba se řídit provozním řá-
dem, který je zveřejněn v in-
formační vývěsce přímo na 
místě. Akce se sportovními 
asistenty budou na doprav-
ním hřišti probíhat od červ-
na do září. 

(d, kut)

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

INZERCE

Už druhým rokem členové základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody (ZO ČSOP) Alces společně s ob-
čany uklízejí v rámci celosvětové kampaně Clean Up the 
World (Ukliďme svět) břehy potoka Zábřežka. Nacházejí 
zde skutečné „poklady“, vedle spousty plastových láhví 
třeba i kufry, tašky, a dokonce také televize nebo válen-
dy. Přitom nedaleko je pobočka sběrného dvora OZO 
Ostrava, kde mohou být tyto věci odevzdány a dále re-
cyklovány. 

„Proto se i  letos opět vydáme za tajemstvím Zábřež-
ky. Sraz účastníků bude 12. dubna v 9 hodin na autobu-
sové zastávce Pískové doly,“ uvedl Jan Mayer, předseda 
ZO  ČSOP Alces. Bližší informace poskytne p. Weisso-
vá (telefonní číslo 775 168 416) nebo stránka csop-alces.
webnode.cz.

V sobotu 18. dubna se pak uskuteční druhý ročník do-
brovolnické úklidové akce s názvem Ukliďme Česko. Je-
jím cílem je zbavit města, vesnice a  přírodu volně od-
hozeného nepořádku a  černých skládek a  zároveň 
upozornit na dlouhodobě neřešenou problematiku čer-
ných skládek. Loňský první ročník akce se setkal s vel-
kým úspěchem, zúčastnilo se jej na 6000 dobrovolníků, 
kteří na 280 místech České republiky sesbírali 350 tun 
odpadu. Více informací o  možnostech zapojení se do 
projektu lze získat na www.UklidmeCesko.cz.  (kut, d)

Co v sobě skrývá 
Zábřežka?

SC
-3

50
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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

SC
-3

41
84

8/
3

INZERCE

Je úplně jedno, zda běháte 
na čas a honíte každou vte-
řinu nebo naopak začínáte 
a do tempa se teprve dostá-
váte. Někdo má sílu v  cílo-
vé rovince zasprintovat, jiný 
během závodu přechází do 
chůze. Jsme tak rozdílní, 
naše styly jsou někdy leg-
rační, jindy precizní. A v tom 
je běh krásný. Pokud byste 
rádi zkusili svůj první závod 
nebo naopak to vzali kvapí-
kem, tak běh Craft Rungo ra-
zovite pětky, který se poběží 
v Ostravě 18. dubna, je prá-
vě pro vás. 

Musím přiznat, že Ostrava 
je s Rungo.cz spojená od za-
čátku. Vytvořila se tu skvělá 
parta, která spolu běhá, jezdí 
na závody a nyní nám pomá-
há pořádat pro vás závody. 

Připravená pětikilometro-
vá trať v Bělském lese je ro-
vinatá (převýšení je okolo 
40 metrů), malebná a skvě-
le se hodí pro váš první zá-
vod. Provede vás kusem pří-
městské přírody, vystřídáte 
asfalt s  terénem, les s  údo-
líčkem a potkáte i studánku. 
Pro zkušenější rychlíky jsme 
nachystali dvě kola, a  mo-
hou tak startovat v  závodě 
na 10 kilometrů. 

Partnerem našich závodů 
pro 500 běžců se stala fi r-
ma Craft, která vyrábí funkč-
ní prádlo a doplňky. Pro prv-
ních 250 zaplativších budou 
připraveny skvělé běžec-
ké čepice Craft Light Ther-
mal (černá barva). Druhá 
polovina 250 závodníků do-
stane zase krásné bavlně-

né triko s logem Rungo, kte-
ré si ostatní budou moci na 
závodech zakoupit. Co si 
však především odnesete, je 
skvělá přátelská a domácí at-

mosféra, neboť událost tvo-
ří vlastními silami lidé, kte-
ří se pro tuto činnost nadchli 
a dávají do ní své srdce.
Zdroj: www.rungo.idnes.cz, 3. 2. 2015

Ostrava zažije Craft Rungo závody. 
Razovite pětky budou v dubnu

Březen tradičně patří čtenářům, čtení a knihám. Knihov-
na města Ostravy na tento měsíc pravidelně připravuje 
bohatý a zajímavý program ve svých pobočkách.
V rámci Týdne prvňáčků se v pobočce kulturního domu 
K-TRIO v Hrabůvce konalo tradiční pasování prvňáčků 
na čtenáře, o které se postaral starosta obvodu Martin 
Bednář, který v doprovodu člena rady městského obvo-
du Adama Rykaly pasoval prvňáčky ZŠ Klegova na ry-
tíře knih, knihoven a čtení. Pracovnice pobočky si pro 
děti připravily i zajímavý kulturní program. 
„Žáci prvních tříd jsou v  rámci tohoto týdne registro-
váni do knihoven na jeden rok zdarma. Hlavním cílem 
této akce je podpora čtenářství u dětí a vytvoření čte-
nářských návyků, se kterým je pravidelné navštěvování 
knihovny rovněž spojeno,“ uvedla Miroslava Sabelová, 
ředitelka Knihovny města Ostravy. 

Reportáž z akce je na www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/
ostrava-jih/pasovani-prvnacku-na-ctenare.html.  

Text a foto: Michael Kutty

Starosta pasoval prvňáčky na čtenáře slovo zastupitele

Kontrola plnění rozpočtu, 
projednávání rozpočtových 
opatření či promíjení poplat-
ků z  prodlení nebo úroků 
z prodlení. To je jen stručný 
výčet nejčastěji projedná-
vaných materiálů Finanční-
ho výboru při Zastupitelstvu 
městského obvodu Ostrava-
-Jih. Úloha fi nančního výbo-
ru vychází ze zákona o  ob-
cích, který mu stanovuje 
povinnost provádění kon-
troly hospodaření s  majet-
kem či fi nančními prostřed-
ky obce. 

Finanční výbor nemá zá-
konem dané pravomoci 
ukládat úkoly radě městské-
ho obvodu ani jiným orgá-
nům, může však iniciovat své 
návrhy přímo na jednání za-
stupitelstva a  díky tomu 
plní roli spíše administrativ-
ní jednotky zastupitelstva. 
Ve fi nančním výboru jsou 
přítomny všechny politické 
strany na základě jejich po-
měrného zastoupení, které-
ho dosáhly ve volbách. Jed-

nání výboru jsou neveřejná, 
avšak celá řada projednáva-
ných materiálů se týká sa-
motných občanů obvodu. 
Finanční výbor na svém dru-
hém zasedání obdržel z rady 
městského obvodu na zákla-
dě vzneseného podnětu ná-
vrh zásad pro projednávání 
a  posouzení žádosti o  pro-
minutí poplatku z  prodlení 
nebo úroku z prodlení a tím-
to materiálem se bude na 
svém dubnovém zasedání 
podrobně zabývat. Smyslem 
těchto zásad bude po jejich 
schválení zastupitelstvem 
stanovit jasná pravidla pro 
promíjení pohledávek u  ná-
jmů z  bytů ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy 
a svěřených městskému ob-
vodu Ostrava-Jih. S  výsled-
nou podobou těchto zásad 
budou občané s  dostateč-
ným předstihem seznámeni 
v některém z dalších vydání 
Jižních listů. 

Ing. Jan Nevima, Ph.D., 
předseda fi nančního výboru

Jak funguje fi nanční výbor 
Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA–JIH
příspěvková organizace
•  Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, Os-

trava-Hrabůvka, 596 739 107, www.kzoj.cz
•  Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hra-

bůvka, 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

5. 4. v 17.00 hodin
POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA - živá hudba, pro 
příznivce společenského tance se skupinou 
DOMINO, předprodej KD K-TRIO

8. 4. v 18.00 hodin
LET OK 302 MADRID-MEXIKO – divadelní 
představení DIVADLA U LÍPY. Jak již název 
napovídá, hra se odehrává na palubě leta-
dla v první třídě, která má namířeno z Madri-
du do Mexika. Pro posádku normální pracov-
ní den, sestava cestujících v první třídě jako 
vždy rozmanitá a náročná. Každý z pasažé-
rů má ovšem v Mexiku svůj velmi důležitý cíl. 
Netuší, že je něco spojuje ... Autorem hry je 
člen divadla František Letal. Předprodej KD 
K-TRIO

12., 19., 26. 4. v 17.00 hodin
TANEČNÍ VEČERY –  živá hudba, pro přízniv-
ce společenského tance se skupinou DOMI-
NO, předprodej KD K-TRIO.

15. 4. v 19.00 hodin
KAREL PLÍHAL – koncert představí směs pís-
niček starých v  nových aranžích a  písniček 
z alba Vzduchoprázdniny + spoustu nových 
básniček. Pořad není vhodný pro děti do 12 
let. Předprodej KD K-TRIO, OIS. 

24. 4. v 19.00 hodin 
GWYN ASHTON TRIO (GB/Brasil) – koncert 
jednoho z  nejlepších světových bluesrocko-
vých kytaristů. Pro rok 2015 a své evropské 
turné zvolil poprvé brazilskou rytmiku. Gwyn 
Ashton (GB) – kytary, zpěv, Bernardo Fajo-
es (Brazílie) – baskytara, Arthur Kauff mann 
(Brazílie) – bicí. Předprodej KD K-TRIO, OIS. 

30. 4. od 16.00 hodin
STAVĚNÍ MÁJE – pěší zóna u KD K-TRIO, do-
provodný program, vstup zdarma

 DĚTEM
12. 4. v 10.00 hodin
NEZBEDNÉ POHÁDKY – dva pohádkové pří-
běhy O neposlušných kůzlátkách a O Červe-
né Karkulce. Loutkoherecká pohádka divadla 
Androméda. Předprodej KD K-TRIO, OIS. 

 PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE 
2. 4. v 17.00 hodin 
VÝKLAD KARET, pro účastníky kurzů Astro-
logický tarot s výkladem symbolonových ka-
ret, které probíhaly pod vedením Mgr. Anny 
Kudelové, ale i pro další zájemce. Předprodej 
a informace KD K-TRIO.

18. 4. v 9.00–14.00 hodin 
REIKI I. STUPEŇ, reiki je velmi staré umění 
léčby, je to jemná metoda přirozeného léče-
ní vhodná pro každého zájemce. Kurz vede 
terapeutka a  mistr reiki Zuzana Galusková. 
Nutná rezervace. Předprodej a informace KD 
K-TRIO.

25. 4. v 10.00–16.30 hodin 
NAUKA O CHIROMANTII – ČTENÍ Z DLANÍ, 
prastará nauka umožňující získat ucelenější 
přehled o nás, našem životě, rodině a lidech 
známých i neznámých. Přednáší regresní te-
rapeutka a  kartářka Adriana Maslančíková. 
Nutná rezervace. Předprodej a informace KD 
K-TRIO.

28. 4. v 17.30 hodin 
PARTNERSKÁ KOMUNIKACE, jednoduše, 
prakticky, s  nadhledem a  humorem o  vzta-
zích a komunikaci mezi partnery přednáší ro-
dinný terapeut Drahoslav Červenka. Předpro-
dej a informace KD K-TRIO.

29. 4. v 17.30 hodin 
LÉČIVÁ SÍLA BYLINEK, na téma léčení po-
mocí fytoterapie přednáší Radomír Wojnar. 
Předprodej a informace KD K-TRIO.

 FITNESS
25. 4. v 9.00–16.00 CVIČÍME PRO RADOST, 
mimořádná sobotní nabídka pohybových ak-
tivit. 
9.00–10.00 KALANETIKA, 10.30–11.30 JÓGA, 
12.00–13.00 PILATES S BOSSU, 
13.30–14.30 CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍČÍCH, 
15.00–16.00 CVIČENÍ PRO UVOLNĚNÍ, 
16.30–17.30 SM SYSTÉM

 VÝSTAVY
do 6. 4. FANTASY GRAFIKY – Alexandr Do-
beš, MALOVANÉ OBRÁZKY – Jarmila Dobe-
šová
8. 4. v 17.00 VERNISÁŽ – PRÁCE KURZU VÝ-
TVARNÝCH TECHNIK KRNOV

 KOMORNÍ KLUB

Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka
4. 4.  v 16.00 hodin
VELIKONOČNÍ KONCERT. Účinkují Václav 
Morys – zpěv, Pavel Urban – housle, Regina 
Bednaříková – klavír, Program A.Stradella, A. 
Vivaldi, J. S. Bach, W. A. Mozart, C. Franck, 
J.  Massenet, F. Schubert, J. Strauss, F. Le-
hár... Předprodej KD K-TRIO, OIS a  v  den 
akce na místě od 16.30 hodin.       

10. 4. v 19.00 hodin
MIKE DIRUBBO TRIO (USA/CZ) jazz, Mike 
DiRubbo (USA) – saxofony, Brian Charette 
(USA) – klávesy, Tomáš Hobzek (CZ) – bicí, 
předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na 
místě od 18.30 hodin.

23. 4. v 18.00 hodin 
PATAGONIE – země na konci světa, cesto-
pisná přednáška Ivo Petra. Předprodej KD 
K-TRIO a v den akce na místě od 17.30 hodin.

            
 KINO LUNA 

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh

1. 4. v 15.30
ZVONILKA A TVOR NETVOR 2D (Tinker Bell: 
Legend of the NeverBeast, USA 2014).
Animovaný, české znění, přístupný, 80 minut. 

1. 4. v 17.45
KÓD ENIGMY (The Imitation Game, Vel-
ká Británie / USA 2014). Válečný/životopis-
ný, české titulky, od 12 let, 114 minut.  Vstup-
né 100 Kč.

1. 4. ve  20.00
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI (Fifty Shades of 
Grey, USA 2015). Erotický, české titulky, od 15 
let, 124 minut. Vstupné 110 Kč.

2. 4. v 17.00
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D (The Hobbit: 
The Battle of the Five Armies, USA/Nový Zé-
land 2014). Dobrodružný/fantasy, české zně-
ní, přístupný, 144 minut. Vstupné 60 Kč. 

2. 4. ve 20.00
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 2D (The Hobbit: 
The Battle of the Five Armies, USA/Nový Zé-
land 2014). Dobrodružný/fantasy, české titul-
ky, přístupný, 144 minut. Vstupné 60 Kč. 

3.–8. 4. v 15.30
POPELKA 2D  (Cinderella, USA 2015).
Fantasy/pohádkový, české znění, přístupný, 
105 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

3.–5. 4. v 17.45
REZISTENCE (Insurgent, USA 2015).
Akční/sci-fi , české titulky, od 12 let, 120 minut. 
Vstupné 110 Kč.

3.–6. 4. ve 20.00
RYCHLE A ZBĚSILE 7 (Fast & Furious, USA 
2015). Akční/thriller, české titulky, od 12 let, 
108 minut. Vstupné 120 Kč.

6. 4. v 17.45 
POHÁDKÁŘ (ČR 2014).
Moderní lovestory, od 15 let, 90 minut. Vstup-
né 60 Kč.

7. 4. v 18.00
INTERSTELLAR (Interstellar, USA/Velká Bri-
tánie 2014). Sci-fi /dobrodružný/mysterióz-
ní, české titulky, od 12 let, 169 minut. Vstup-
né 60 Kč.

8. 4. v 17.45 
PERNÝ DEN (A Hard Day´s Night, Velká Bri-
tánie 1964). Hudební komedie, české titulky, 
přístupný, 87 minut. Vstupné 80 Kč

9.–12. 4. v 15.30
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 3D (Astérix: Le 
domaine des  dieux, Francie 2015)
Animovaná komedie, české znění, přístupný, 
85 minut. Vstupné 90 Kč. 

13.–15. 4. v 15.30
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU 
2D (The Sponge Bob Movie: Sponge Aut of 
Water, USA 2015). Anim. komedie, české zně-
ní, přístupný, 94 minut. Vstupné 100 Kč.

9.–12. 4. v 17.45
CHAPPIE (Chappie, USA 2015).
Akční/thriller, české titulky, od 12 let, 114 mi-
nut. Vstupné 120 Kč.

8.–9. 4. ve 20.00
JUPITER VYCHÁZÍ 3D (Jupiter Ascending, 
USA 2015). Akční/sci-fi /dobrodružný, české 
titulky, od 12 let, 128 minut. Vstupné 60 Kč.

10.–12. 4. ve 20.00
AMERICKÝ SNIPER (American Sniper, USA 
2015). Životopisný/drama/akční, české titul-
ky, od 15 let, 133 minut. Vstupné 60 Kč.

13. 4. v 17.45
HODINOVÝ MANŽEL (ČR 2014).
Komedie, od 12 let, 100 minut. Vstupné 60 Kč.

13.–14. 4. ve 20.00
TEORIE VŠEHO (The Theory of Everything, 
Velká Británie 2014). Životopisný/romantic-
ký/drama, české titulky, od 12 let, 123 minut. 
Vstupné 90 Kč.

14. 4. v 17.45
DIVOČINA (Wild, USA 2015). Drama, české 
titulky, od 15 let, 115 minut. Vstupné 90 Kč

15. 4. v 17.45
BIRDMAN (Birdman, USA/Francie 2014).
Komedie/drama, české titulky, od 12 let, 
119 mint. Vstupné 90 Kč.

15. 4 ve 20.00
NEZLOMNÝ (Unbroken, USA 2015). Váleč-

  KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
OSTRAVA-JIH
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ný/drama, české titulky, od 12 let, 137 minut. 
Vstupné 90 Kč.

16. 4. – 19. 4. v 15.30
VELKÁ ŠESTKA 2D (Big Hero 6, USA 2015).
Animovaný/akční/rodinný, české znění, 
102 minut. Vstupné 80 Kč.

16. 4. – 19. 4. v 17.45
KRÁLOVA ZAHRADNICE (A Little Chaos, 
USA 2015). Komedie/drama/romantický, čes-
ké titulky, od 12 let, 116 minut. Vstupné 110 Kč.

16. 4. – 19. 4. ve 20.00
NEUTEČEŠ (It Follows, USA 2014). Horor/
thriller, české titulky, od 15 let, 100 minut. 
Vstupné 110 Kč.

20. 4. – 22. 4. v 15.30
TUČŇÁCI Z  MADAGASKARU 2D (The Pen-
guins of Madagascar, USA 2014). Animova-
ná komedie, české znění, přístupný, 90 minut. 
Vstupné 80 Kč.

20. 4. v 17.45
JAK JSME HRÁLI ČÁRU (ČR/Slovensko 
2014). Komedie/drama, přístupný, 102 minut. 
Vstupné 60 Kč.

20. 4. – 22. 4. ve 20.00
CESTA NADĚJE (The Water Diviner, USA 
2015). Drama/válečný, české titulky, od 12 let, 
111 minut. Vstupné 90 Kč.

21. 4. v 17.45
WHIPLASH (Whiplash, USA 2014). Hudeb-
ní/drama, české titulky, přístupný, 107 minut. 
Vstupné 90 Kč.

22. 4. v 17.45 
SEX V PAŘÍŽI (Sous les jupes des fi lles, Fran-
cie 2014). Komedie/drama, české titulky, od 
15 let, 116 minut. Vstupné 90 Kč.

23. 4. – 26. 4. v 15.30
KONEČNĚ DOMA 3D (Home, USA 2015).
Animovaný/dobrodružný, české znění, pří-
stupný, 92 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.

23. 4. – 26. 4. v 17.45
ČAROVNÝ LES (Into the Woods, USA 2014).
Muzikál/fantasy/komedie, české titulky, pří-
stupný, 125 minut. Vstupné 100 Kč.

23. 4. – 26. 4. ve 20.00
S TVÁŘÍ ANDĚLA (The Face of an Angel, VB/
Itálie 2014). Drama, české titulky, od 15 let, 
100 minut. Vstupné 110 Kč.

27. 4. – 29. 4. v 15.30
OVEČKA SHAUN VE FILMU (Shaun the She-
ep, VB 2015). Animovaný/rodinný, české zně-
ní, 85 minut. Vstupné 90 Kč.

27. 4. v 17.45
CO JSME KOMU UDĚLALI (Qu´est-ce qu´on 
a fait au Bon Dieu, Francie 2014)
Komedie, české titulky, od 12 let, 97 minut. 
Vstupné 60 Kč.

27. 4. – 28. 4. ve 20.00
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA (Kingsman: The 
Secret Servis, VB 2014).
Akční/dobrodružný/krimi/komedie, české ti-
tulky, od 15 let, 129 minut. Vstupné 90 Kč.

28. 4. v 17.45
FOTOGRAF 2D (ČR 2015). Tragikomedie, od 
15 let, 133 minut. Vstupné 60 Kč.

29. 4. v 17.45
MĚSTO 44 ( Miasto 44, Polsko 2014)
Drama/válečný, české titulky, od 12 let, 
130 minut. Vstupné 90 Kč.

29. 4. ve 20.15
DIVOKÉ HISTORKY (Relatos salvajes, Ar-
gentina/Španělsko 2014). Povídkový/kome-
die, české titulky, od 15 let, 122 minut. Vstup-
né 80 Kč.

30. 4. – 3. 5. v 15.30
POPELKA 2D  (Cinderella, USA 2015).
Fantasy/pohádkový, české znění, přístupný, 
105 minut. Vstupné 90 Kč.

30. 4. – 3. 5. v 17.45
VYBÍJENÁ (ČR 2015). Komedie, od 12 let, 
100 minut. Vstupné 100 Kč.

30. 4. – 3. 5. ve 20.00
EX MACHINA (Ex Machina, USA/VB 2015). 
Drama/sci-fi /thriller, české titulky, od 15 let, 
108 minut. Vstupné 110 Kč. 

  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/dka-
kord

 DIVADLA

10. 4./19:00 RANDE S DUCHEM
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Hra z pera mistra tragikomedií Neila Simo-
na  s  Evou Holubovou  a Oldřichem Vízne-
rem. Vstupné 410, 360, 310 a 160 Kč.

17. 4./19:00
HECOVINY - Divadelní soubor Nahodile 
Premiéra nového dílu zábavného pořadu pl-
ného scének, písniček, skečů, úletů, recese, 
tanečních vstupů, satiry…
Vstupné 140 a 100 Kč.

22. 4./19:00
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA
Divadlo A. Dvořáka Příbram. Detektivní ko-
medie Woodyho Allena s  Bobem Kleplem. 
Vstupné 440, 390, 350 a 200 Kč.

 HUDEBNÍ AKCE
2. 4./19:00 ARAKAIN A LUCIE BÍLÁ
XXXIII tour 2015
Lucie Bílá se znovu stane právoplatnou 
členkou metalové legendy Arakain, se kte-
rou před 30 lety začínala. Fanoušci se mo-
hou těšit na  nespočet hudebních lahůdek 
a  překvapení, exkluzivní program složený 
z nejžádanějších hitů kapely a novinky spe-
ciálně vytvořené pro toto jarní turné.
Pořádá  Livemusic Agency – www.livemu-
sic-agency.cz. Vstupné: předprodej 399 Kč, 
na místě 499 Kč. 
Vstupenky v pokladně DK Akord.

14. 4./19:00
THE BACKWARDS – Beatles revival
Jeden z nejlepších revivalů na světě, dvojná-
sobní vítězové světového Beatlefestu v New 
Yorku. Dobové kostýmy i zvuk, famózní hu-
dební show vyšperkovaná do posledních de-
tailů. Kromě známých a  osvědčených hitů 
z  raného období „Beatlemánie“, kapela ve 
2.  části zahraje skladby z  alb Rubber Soul 
a  Revolver. Ve 3.  části diváci uslyší hity ze 
„Seržanta Peppera“ a z Magical Mystery Tour 
a nakonec písně z období „Abbey Road“ (Let 
It Be, Hey Jude, Something, Here Comes The 
Sun, Ob-la-di Ob-la-da aj.). www.thebac-
kwards.sk. Vstupné 320 a 280 Kč

24. 4./20:00
DR. RIFF LIVE - Rockotéka rádia Čas Rock 
Klub Akord znovu ožívá také pod taktovkou 
MUDr. Riff a a  jeho rockové ordinace. Přijďte 
vyléčit své neduhy zapařením na kvalitní roc-
kovou muziku a s vašimi oblíbenými moderá-
tory z Čas Rocku.

 PRO DĚTI 
13. 4./10:00  KLUK Z PLAKÁTU

Pohádka Divadla Tramtarie podle známé-
ho večerníčku. Doporučeno pro děti od 3 do 
10 let. Vstupné 55 Kč.

26. 4./16:00
O PEJSKOVI A KOČIČCE – Jak zdravě vařili
Divadlo tety Chechtalíny
Pohádka na motivy Karla Čapka, ale v mo-
dernější podobě. Děti se naučí rozeznávat 
zdravé a nezdravé potraviny, stávají se sou-
částí děje a společně si s pejskem a kočičkou 
zatančí a zazpívají. Nebudou chybět ani další 
zvířecí kamarádi ve formě velkých maňásků. 
Pohádku pro děti od 3 let a jejich rodiče hra-
jeme v Klubu Akord. Vstupné 70 Kč.

 SENIOR KLUB
7. 4./15:00 Jih v květech - rady a tipy na za-
hrádku a  pokojové rostliny. Hudba k  tanci 
a poslechu: PeteSax. Vstup zdarma.

 RESTAURACE AKORD
2.–3. 4. VELIKONOČNÍ MENU
Jehněčí speciality, jarní nádivka, špenát 
a další šťavnaté dobroty.

 KURZY
VINYASA FLOW YOGA – čtvrtek od 19:00                            
DYNAMICKÝ DRUH JÓGY, ve kterém se har-
monicky propojuje dech s pohybem. Již od 
65 Kč za lekci.

FLOWIN® – ve středu od 17:00                                       
Je založen na přirozených a plynulých po-
hybech bez doskoků a zatížení kloubů. Díky 
plynulosti pohybů se nezatěžují klouby. Již 
od 65 Kč za lekci.

Aktuální nabídku kurzů najdete na www.dk-
-akord.cz, prodej permanentek v  pokladně 
DK AKORD.

  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, 
tel.: 596 746 062

2. 4. – Velikonoční dílna, info: p. Střelák
4. 4. – Florbalový turnaj – Ostravské sportov-
ní ligy, info: p. Nováček
24.-26. 4. – Školení hlavních vedoucích, info: 
p. Kusynová a p. Kovářová
30. 4. – Slet čarodějnic, info: p. Střelák

pobočka Dubina, J. Matuška 26a, 
tel.: 596 768 565 
2. 4. – Velikonoční dílna, info: p. Kornasová
27. 4. – Čarodějnice, info: p. Volek

pobočka V Zálomu 1, Pískové doly, 
tel.: 724 034 750
22. 4. – Den Země – ekologická akce za nám. 
SNP, info: p. Červená
28. 4. – Slet čarodějnic, info: p. Prais
Na recepcích všech poboček nabídka a při-
hlášky na letní pobytové i  příměstské tá-
bory 2015! 

 VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303, e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
18.–19. 4. FED CUP - ČESKÁ REPUBLIKA  VS  
FRANCIE.  ČEZ ARÉNA
semifi nále  světové  skupiny  
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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

SC
-3

50
43

1/
1

INZERCE

Poslední únorovou neděli děti z MŠ Staňkova v Ostra-
vě-Výškovicích ze třídy Sluníčko prožily krásné pohád-
kové nedělní dopoledne s paní učitelkou a rodiči v Di-
vadle Jiřího Myrona. Baletní pohádka Sněhurka a sedm 
trpaslíků všechny zaujala. I když královna byla zlá a ně-
které děti se jí bály, všichni společně drželi palce Sně-
hurce a sedmi trpaslíkům. Tak jak to v pohádkách bývá, 
i tentokrát dobro zvítězilo nad zlem.
  Foto: Renata Havlíčková

V ZŠ Mitušova 8 v Hrabůvce se konalo krajské kolo děje-
pisné olympiády. Tematické zaměření 44. ročníku zně-
lo Pot, slzy a naděje aneb Život je boj. Ve velké konku-
renci převážně studentů víceletých gymnázií zazářil žák 
8. B třídy pořádající školy Ondřej Rybníček, který obsa-
dil výborné 3. místo. Postoupil tak do květnového celo-
státního kola v Litoměřicích. Ceny nejlepším z krajského 
kola předával člen rady obvodu Adam Rykala (vlevo). 
Reportáž z akce je na www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/
ostrava-jih/dejepisna-olympiada.html. Foto: Michael Kutty

Pohádkové dopoledne

JIŽNÍ LISTYŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

V ZŠ Provaznická v Hrabův-
ce byl v loňském roce ukon-
čen úspěšný projekt Ev-
ropského sociálního fondu 
Učíme se společně, který 
měl za cíl rozvíjet inkluziv-
ní vzdělávání žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potře-
bami. Těmi jsou kromě žáků 
s  různým postižením také 
žáci mimořádně nadaní. 

V současné době je v pro-
vozu jedna třída prvního 
a jedna třída druhého roční-
ku, ve kterých se vzdělávají 
žáci s intelektovým nadáním 
formou rozšiřujícího způso-
bu vzdělávání. Znamená to, 
že žáci musejí v  průběhu 
roku splnit stejná vzdělávací 
kritéria jako jejich vrstevní-
ci v paralelních třídách, mají 
však mnohem širší záběr in-
formací a  úkolů ve všech 
předmětech vzdělávání. Na 
pedagogy vyučující v těchto 
třídách jsou kladeny zvýše-
né nároky na přípravu hodin.

Protože intelekt je měři-
telná veličina, škola pořá-
dá pravidelně ve spolupráci 
s organizací MENSA ČR tes-
tování pro zájemce z řad je-
jich žáků i pro děti a dospě-
lé odjinud.

Přihlásit se mohou děti od 
pěti let a dospělí bez ome-
zení věku. Testy IQ jsou 
uzpůsobeny pro danou vě-
kovou kategorii. Výsledky 
testu se dozví pouze tes-
tovaná osoba nebo její zá-
konný zástupce písemnou 
formou. Testování proběh-
ne v  ZŠ Ostrava-Hrabůvka, 
Provaznická 64 ve čtvrtek 
16. dubna 2015 od 9 ho-
din a potrvá zhruba hodinu. 
Cena pro děti a studenty je 
190, pro dospělé 290 ko-
run. Přihlášky jsou přijímá-
ny do 9. dubna 2015, bliž-
ší informace poskytne Mgr. 
Libuše Turečková na tel. 
číslech 724  050  509 nebo 
596 789 850.  (d)

Testování IQ 
v ZŠ Provaznická

Přes sedmdesát žáků ZŠ 
MUDr. Emílie Lukášové 
z  Hrabůvky se zúčastnilo 
dvoutýdenního ozdravného 
pobytu na Horní Bečvě do-
tovaného z  rozpočtu statu-
tárního města Ostrava část-
kou 281 tisíc korun.

Podle zájmu a  pokroči-
losti se děti během prvního 
týdne věnovaly hlavně lyžo-
vání a  snowboardingu, dru-
há část pobytu pak byla za-
měřena na turistiku a  další 

doplňkové sportovní aktivi-
ty. Při zdolávání náročného 
okolního horského terénu se 
postupně zlepšovali i ti, kte-
rým se některé trasy zpočát-
ku zdály nad jejich síly. Na 
konci pobytu mohli všichni 
konstatovat, že si užili spolu 
se svými kamarády dostatek 
zimních radovánek na sně-
hu, vylepšili si svou fyzickou 
kondici a  pobyt bez rodičů 
přispěl u mnohých i k  jejich 
větší samostatnosti.  (d)

Ozdravný pobyt 
na Horní Bečvě

O tom, že žáci ZŠ Provaznická v Os-
travě-Hrabůvce chodí do školy rádi, 
svědčí to, že ji navštěvují i  během 
prázdnin. „Kromě našich žáků pat-
ří mezi pravidelné návštěvníky Škol-
ního informačního centra také děti 
z  okolních škol. Pro každý den byl 

připraven program v podobě výtvar-
ných dílen a  vědomostních soutěží. 
Kdo chtěl, mohl si zahrát ping-pong, 
stolní fotbálek nebo společenské 
hry. Děvčata s oblibou tancovala po-
dle videí just dance,“ uvedla správ-
kyně centra Romana Ráblová.  (kut)

Jarní prázdniny ve škole
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 Staňte se dobrovolníkem!

Dobrovolnické centrum ADRA hledá 
do svých řad nové dobrovolníky, kte-
ří by chtěli věnovat svůj volný čas pa-
cientům na oddělení následné péče ve 
Vítkovické nemocnici nebo seniorům 
v sociálních zařízeních či v domácnos-
tech. Čas je cenná komodita a hodina 
týdně s dobrovolníkem může osamě-
lého člověka potěšit více, než si kdo-
koliv myslí. Pohovory pro zájemce 
o dobrovolnictví se konají každou prv-
ní středu v měsíci mezi 13. a  17. hodi-
nou v sídle DC ADRA na Jiráskově ná-
městí 4 (3. patro), nejbližší termín je 
1.  dubna. Více informací na tel. čísle 
605 784 584.

 Výluky tramvajových linek

Dopravní podnik Ostrava bude bě-
hem dubna provádět broušení tram-
vajových kolejí. Od 7. do 9. dubna se 
budou brousit koleje v úseku zastávek 
Kino Luna – Výškovice a dojde k výlu-
ce linek č. 2, 7, 11 a 15. Od 11. do 12. dub-
na proběhne broušení v úseku zastá-
vek Josefa Kotase – Dubina Interspar, 
výluku budou mít linky č. 1, 3, 12, 15 
a  17. Ve dnech 13.-15. dubna přijde na 

řadu úsek zastávek SPORT ARÉNA – 
Obchodní centrum, čímž dojde k výlu-
ce linek č. 2 a 7. Ve všech případech 
bude zajištěna náhradní doprava. Více 
informací na www.dpo.cz.

  Útulek pro nalezené psy 

provozuje město Ostrava

Od neděle 1. března 2015 není provo-
zovatelem Útulku pro nalezené psy 
v  Ostravě-Třebovicích Městská poli-
cie Ostrava, ale Odbor ochrany život-
ního prostředí Magistrátu města Ost-
ravy. Kontakt na odchytovou službu 
se nemění, v  platnosti zůstává číslo 
724 590 707.

  ADRA otevřela charitativní 

obchod ve Vítkovicích

Na Mírové ulici 98/18 ve Vítkovicích byl 
otevřen charitativní obchod a sociální 
šatník. Obyvatelé Ostravy zde mohou 
přinášet nové i  použité věci, zejmé-
na oblečení. Prodejem oblečení ADRA 
zajistí rozvoj dobrovolnických progra-
mů u osamělých seniorů, dětí a osob 
s  postižením. Lidé pobírající podpo-
ru v hmotné nouzi si budou moci jed-
nou za měsíc vybrat pět kusů oblečení 
na osobu, které jim bude poskytnuto 
zdarma. Sociální šatník bude otevřen 
každý pátek od 9 do 15 hod. Otevírací 

doba charitativního obchodu pro pří-
jem i prodej oblečení bude od ponděl-
ka do čtvrtku od 9 do 17 hod. 

  Tříkrálová sbírka pomohla 

lidem v nouzi

V tradiční Tříkrálové sbírce na podpo-
ru lidí v nouzi se díky štědrosti obyva-
tel Ostravy a přilehlých obcí shromáž-
dila částka 1 455 569 korun. Peníze 
z veřejné sbírky využije Charita Ostra-
va a Charita sv. Alexandra na podpo-
ru služeb pro lidi bez přístřeší, klien-
ty mobilního hospice, seniory, lidi se 
zdravotním postižením v  chráněných 
dílnách nebo přímou hmotnou pomoc 
lidem v nouzi. „V Ostravě a přilehlých 
obcích se do sbírky zapojilo více než 
tři sta skupinek koledníků, tedy asi 
dvanáct set dobrovolných koledníků. 
Skvělý výsledek sbírky vnímám jako 
projev solidarity a důvěry přispěvate-
lů, kterých si velice vážím. 
Za příspěvky a spolupráci při Tříkrálo-
vé sbírce 2015 bych chtěl poděkovat 
všem dárcům, koledníkům, farnostem, 
školám, úřadům, médiím a dalším, kte-
ří se na úspěchu akce na podporu so-
ciálních a  zdravotních služeb pro lidi 
v nouzi podíleli,“ komentoval výsledek 
sbírky ředitel Charity Ostrava Martin 
Pražák.

KRÁTCE
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 Jak se žilo na haldě v Hrabůvce

Byly to také Vítkovické žele-
zárny, které na počátku mi-
nulého století změnily ráz 
Hrabůvky, když na jejím vý-
chodním okraji u řeky Ostra-
vice založily velkou strusko-
vou haldu. 

Založení haldy

Zvyšující se produkce vyso-
kých pecí nutila vítkovické 
inženýry hledat nová mís-
ta pro ukládání vysokopec-
ní strusky, která by nahradila 
již naplněné haldy v blízkos-
ti závodu. Z výzkumu ing. 
Obůrky vyplývá, že si žele-
zárny vyhlédly na počátku 
20. století rozlehlou plochu 
polí, luk, rybníků a  několi-
ka usedlostí, které se na-
cházely na katastru Hrabův-

ky u  řeky Ostravice. V roce 
1911 se podařilo železárnám 
od hrabůvkovských obča-
nů pozemky hromadně vy-
koupit, jak dokládá hodnoti-
cí zpráva: „Aby bylo možno 
pro rostoucí množství strus-
ky a  ostatních výrobních 
odpadů všeho druhu zajis-
tit odval na celou řadu roků, 
což může být označeno za 
přímo životní otázku provo-
zu, byla po obzvlášť těžkých 
a  zdlouhavých jednáních 
s  velkým počtem majitelů 
půdy v obci Hrabůvce, sou-
sedící s  Vítkovicemi, získá-
na souvislá plocha kolem 
200 jiter (cca 115 ha) za ob-
nos asi 1 milion Kč.“ Na vy-
koupených pozemcích žele-
zárny brzy zahájily výstavbu 
struskové dráhy, která měla 

dopravovat strusku z  vyso-
kých pecí až do prostoru 
budoucí haldy, jejíž zaváže-
ní bylo zahájeno na počát-
ku 20. let. V průběhu násle-
dujících desetiletí byla halda 
postupně rozšiřována od 
okraje Hrabové, kde se dnes 
nachází Šídlovecká kolonie, 
směrem k Vítkovicím.

Brenpartija

Vstup na haldu byl přísně 
zakázán. Přesto v Hrabůvce, 
stejně jako na dalších ost-
ravských haldách, žilo v tep-
le chladnoucí strusky spole-
čenství tuláků, kterým místní 
neřekli jinak než brenparti-
je. Své jméno tito obyvate-
lé haldy získali podle brenu, 
denaturovaného lihu, jehož 

popíjením trávili své dny na 
haldě. Na jeho koupi si bre-
naři vydělávali sběrem zbyt-
ků železa, které se při tavbě 
uchytily ve strusce a  kte-
ré zpětně odprodávali žele-
zárnám pro další roztavení. 
Práce na haldě byla nebez-
pečná, obzvlášť pokud byl 
střízlivý úsudek mnohých 
sběračů zamlžen brenem. 
Tragické příběhy z haldy pak 
plnily stránky místních no-
vin, jak ukazuje zpráva z brz-
kého jara 1937, popisující hal-
du v Hrabůvce jako „útočiště 
tuláků a ztracených lidských 
existencí, které se stalo hro-
bem mladého tuláka. Když 
dělníci vylili z vozíku žhavou 
strusku, projel tmou hroz-
ný výkřik a přispěchavší děl-
níci nalezli na zemi zmítající 

se tělo mladého muže, který 
byl v jednom plameni. Marná 
byla záchrana, neboť v malé 
chvíli zbyly z nebohého člo-
věka pouze na troud oho-
řelé zbytky. Na haldách pak 
policie zadržela několik dal-
ších tuláků, kteří povědě-
li, že uhořelý přijel na Ost-
ravsko odněkud z  Valašska. 
Přes všechna upozornění 
jsou struskové haldy stále 
vyhledávány tuláky a mnohý 
z nich těžce doplatil na tento 
nebezpečný útulek lidských 
vyděděnců.“ Nedlouho poté 
upoutal čtenáře další tra-
gický případ z  hrabůvkov-
ské haldy, když se „člen os-
travské brenpartie František 
Petr rozhodl přenocovat na 
struskové haldě v  Hrabůvce 
a lehl si poblíž kolejí. Náklad-
ní vlak, jenž jel po kolejích 
k druhé hodině noční, Petro-
vi obě nohy ujel. Zraněný byl 
dopraven do Ostravské ve-
řejné nemocnice, kde svému 
těžkému zranění podlehl.“

Sběrači kovu

Hrabůvkovská halda nedá-
vala obživu pouze tulákům 
a brenařům. Železo zde sbí-
rali také chudí lidé z  okolí. 
Jejich život a nářečí zachytil 
ve 30. letech ostravský spi-
sovatel a  novinář Josef Fil-
gas v povídce Chléb ze že-
leza: „Chodníčkem, podél 
kolejí struskové dráhy, po 
níž malá lokomotiva dováží 
koliby (vozy, naplněné strus-
kou), ubírají se sběrači žele-
za. Nesou na ramenou kylo-
fy a kladiva. Mezi sběrači je 
také parta žen. Šš-tatatata-

-šš-šš - syčí lokomotiva vle-
koucí asi osm kolib naplně-
ných struskou. Dojíždí na 
určené místo. Vylévači strus-
ky lezou na koliby. Ruce se 
chopí pák, zuby kol se skří-
potem zapadají do sebe, pá-
nev se zvolna vyklopí. Po 
svahu se řítí vyklopený bom-
bón. Naráží na kusy strusky, 
uráží je, tříští a bere s sebou 
dolů k  řece. Zaznělo něko-
lik varovných výkřiků: Týnka, 
uteč! Ani jich nebylo zapo-
třebí. Týnka zpozorovala ne-
bezpečí a  utíká dolů. Ostré 
hrany rozdírají Týnčiny nohy, 
ona však na nic nedbá, jen 
utíká, aby ušla smrti. Dobíhá 
ke skupině bombónů, chce 
se za nimi schovat, ale už je 
pozdě. Bombón ji dohoní, 
udeří do zad a sráží k zemi. 
Muži i  ženy slézají k ní. Ně-
kdo se rozeběhne na četnic-
kou stanici. Za několik minut 
přijíždí auto Červeného kří-
že. Několik rukou uchopilo 
mrtvou a uložilo ji na nosít-
ka. Auto odjíždí.“

Halda v  Hrabůvce byla 
svědkem mnoha podobných 
tragédií a  poslední sběra-
či kovů ji opustili až počát-
kem 50. let. Halda byla po-
stupně rozšiřována ještě 
v  70. letech, kdy dosáhla 
okraje nově budované rych-
lostní komunikace z Ostravy 
do Frýdku-Místku. Dnes hal-
da postupně zarůstá stromy 
a  čeká na novou etapu své 
existence, spojenou s celko-
vou rekultivací. 

Tomáš Majliš
Zdroje fotografi í: Soukromá sbírka 

Tomáše Majliše a Jakub Bělský

POHLED DO HISTORIE

Dlouhá staletí žila Hrabůvka poklidný život malé 
zemědělské obce. Zásadní proměnu přineslo až 
založení železáren v nedalekých Vítkovicích, které 
ve druhé polovině 19. století nabídly zaměstnání 
většině hrabůvkovských mužů. 

Halda na konci 40. let minulého století

Halda dnes zarůstá stromy
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Areál školky tvoří tři bu-
dovy. Jedna z  budov patří 
městské policii. Druhé dvě 
budovy jsou propojeny spo-
jovacím koridorem, vybudo-
vaným v létě roku 2011. Ma-
teřská škola má šest tříd, 
jednotlivá oddělení jsou 
zpravidla dělena podle věku 
dětí. Součástí mateřské ško-
ly je také školní kuchyně, 
která je moderně vybavena. 
Denně se vaří čerstvá strava, 
zařazováno je hodně zeleni-
ny a  skladba jídelníčku od-
povídá všem věkovým sku-
pinám. Všem moc chutná. 

Vloni v  létě prošla MŠ 
A.  Kučery revitalizací, kte-
rá zahrnovala výměnu oken, 
zateplení obvodových pláš-
ťů a opravu střechy. Revitali-
zace byla spolufi nancována 
z  evropských fondů v  rám-
ci projektu EKOTERMO III. 
Prostorná zahrada s  množ-
stvím zeleně je vybavena 
několika pískovišti a  nový-
mi herními prvky. Poskytuje 
mnoho možností pro volný 
pohyb a aktivity dětí a bývá 
často využívána pro nejrůz-
nější akce s rodiči a dětmi. 

Cílem MŠ A. Kuče-
ry je rozvoj samostatnos-
ti a  zdravého sebevědomí 
dítěte prostřednictvím přiro-
zené a citlivé výchovy. Škol-
ní vzdělávací program nese 
název Strom života a je za-
měřen na posílení kladného 
vztahu dětí k přírodě pomo-
cí environmentální výchovy. 
Pedagogové citlivě podně-
cují zvídavost dětí, nabíze-
jí příležitost k  poznání, učí 
děti přemýšlet, chápat a po-
rozumět sobě i světu kolem 
sebe. Snahou mateřské ško-
ly je, aby se každé dítě cítilo 
šťastně a spokojeně. 

MŠ A. Kučery je dlouho-
době zapojena do projek-
tu Celé Česko čte dětem 
a soutěže s projektem spo-
jenou. Pořádá výtvarnou 
soutěž pro rodiče s  dětmi 
na téma Co čtu doma s ma-
minkou a  tatínkem, která 
je završena výstavou prací 
v rámci oslav mezinárodní-
ho týdne Čtení dětem. Vlo-
ni se MŠ zúčastnila celore-
publikového projektu Fíha 
- dýha, který vznikl na pod-
poru povědomí o  kvalitě 

přírodních materiálů. V MŠ 
jsou pro děti organizovány 
rozmanité zájmové aktivi-
ty. Pro školní rok 2014/2015 
jsou to Výtvarné Eko-hrátky, 
Jóga a relaxace, Taneční tr-
dlení. Pod vedením rodilé-
ho mluvčího probíhá výuka 
anglického jazyka. Ve spolu-
práci se ZŠ navštěvují před-
školní děti tradičně Školič-
ku, kde se děti seznamují se 
školním prostředím. K dis-
pozici je i  tělocvična, do-
pravní hřiště a plavecká ško-
la.

V letošním roce se děti 
objevily v  České televizi 
v pořadu Draci v hrnci. Se-
známily se s  televizním zá-
kulisím, poznaly různé te-
levizní profese a  na malý 
okamžik se staly herci. 

Ve spolupráci s kulturním 
domem K-TRIO a ZŠ A. Ku-
čery proběhl vánoční kon-

cert Vánoční Kučerka, kde 
děti z  MŠ vykouzlily svým 
vystoupením vánoční atmo-
sféru pro všechny přítomné. 

Celoročně děti sbírají sta-
rý papír, víčka od PET láhví 
a pomerančovou kůru, čímž 
je u nich podporováno eko-
logické cítění. 

Každoročně MŠ A. Kuče-
ry navštěvují divadelní sou-
bory s  pestrou nabídkou 
pohádkových představení. 
Děti pravidelně docháze-
jí do Divadla loutek Ostra-
va a účastní se nejrůznějších 
akcí pořádaných městem 
Ostrava, např. Běh naděje, 
divadelní představení, vý-
tvarné, sportovní či pěvec-
ké soutěže, kde děti z  MŠ 
A.  Kučery předvádějí svou 
šikovnost. 

Připravila: Bc. Marie Skybíková, 
zástupce ředitele školy 

pro předškolní vzdělávání

 rehabilita n  zdravotní cvi ení   
s individuálním p ístupem pod vedením 

zkušené instruktorky

www.solertus.cz

Kde:  V areálu SŠ stavební a d evozpracující 
U studia 33, Ostrava - Záb eh

Kdy:         st eda  16:00-17:00 

Tel. 606 074 789

                                                                                     

Kdy: každou st edu  
           od 17.00 - 18.00 

Kde: V areálu SŠ stavební a d evozpracující
          U studia 33, Ostrava - Záb eh

w w w . s o l e r t u s . c z Tel. 606 074 789 
Info@solertus.cz 

Představujeme mateřské školy
MŠ A. Kučery

Mateřská škola A. Kučery 31 se nachází na sídliš-
ti v Hrabůvce a v provozu je od roku 1970. V roce 
2003 byla sloučena se ZŠ A. Kučery 20 v jednu 
příspěvkovou organizaci.

Vážení rodiče, zápis dětí do mateřských škol, jejichž zřizo-
vatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Os-
trava-Jih, pro školní rok 2015/2016 proběhne ve dnech 
20.  a  21. dubna 2015 v  době od 8 do 16 hod. Žádos-
ti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se podávají 
vždy v příslušné mateřské škole. 

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti 
ve věku od tří do šesti let, o přijetí dítěte rozhoduje ředitel 

mateřské školy. K předškolnímu vzdělávání se přednost-
ně přijímají děti v posledním roce před zahájením povin-
né školní docházky. Počet přijatých dětí podléhá stanove-
né kapacitě mateřské školy.

Přehled mateřských škol je zveřejněn na webových 
stránkách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih www.
ovajih.cz v sekci Informační rozcestník – Děti a mládež.
 Oddělení školství a kultury ÚMOb Ostrava-Jih

Zápis dětí do mateřských škol
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Organizátoři akce z  Čes-
kého rybářského svazu tak 
chtějí navázat na tradici po-
hárů, která v  minulých le-
tech ustala. Dětem během 
dne radil i účastník mistrov-
ství republiky v  této spor-
tovní disciplíně.

„Ertéčko je fajn, jsem ráda, 
když se v něm můžu zdoko-
nalovat, ale chytání ryb pří-
mo na rybníce je přece jen 
o  něco lepší, jsem vždyc-
ky pyšná, když ulovím třeba 
kapra. Kluci ale raději soutě-
ží, a proto je tenhle sport asi 
baví víc,“ říká jedenáctile-
tá Eliška Znepjanková v do-
mnění, že musím vědět, že 
„ertéčko“ je sportovní disci-
plína rybolovných technik.

Holčička nadšeně povídá 
a vzpomíná, jak si první prut 
vyrobila z klacíku a prováz-
ku asi v  šesti letech, a  já 
přemýšlím, kde se v  ní ten 
zájem o rybaření bere. „Od-
malička jsem chodila s  dě-
dou na ryby. Líbí se mi, že 
můžu právě i  nahozením 
ovlivnit úlovek,“ vysvětluje 
Eliška.

V tělocvičně základní ško-

ly Bohumíra Dvorského 
v  Ostravě-Bělském Lese se 
právě koná druhý ročník Se-
tkání mládeže s rybolovnou 
technikou. Děti se z  určité 
vzdálenosti prostřednictvím 
daných nadhozů snaží vlasci 
udic trefi t do terčů na pod-
laze.

„Prut držíme mezi prste-
níčkem a  prostředníčkem, 
tak abychom mohli v přípa-
dě potřeby rychle ovládat 
naviják,“ slyším instruktora. 
Děti stojí nastoupeny v řadě 
a vše dle pokynů vykonávají.

Překvapeně sleduji je-
jich úsilí i  nadšení, se kte-
rým se k nácviku staví. Bě-
hem dopoledne zjišťuji, že 
rybolovné techniky patří 
k  mezinárodně uznávaným 
sportovním disciplínám. Ko-
nají se v  ní mistrovství re-
publiky, Evropy i světa.

„Dnešním neofi ciálním Se-
tkáním mládeže s  rybolov-
nou technikou chceme na-
vázat na tradici známého 
Zimního poháru, který pro-
bíhal na škole na Gurťjevo-
vě, ještě když jsem rybářské 
kroužky navštěvoval jako 

RT: skish a arenberg aneb Podaří se 
v Ostravě vzkřísit tradici Zimního poháru?

Nácvik rybolovných technik čekal v základní  škole 
Bohumíra Dvorského děti z rybářských kroužků 
v Ostravě i okolí. 

kluk já. O pohár byl tehdy 
velký zájem. Je důležité děti 
u  rybaření udržet nejen na 
letních závodech či rybář-
ských táborech, ale i  přes 
zimu. Snažíme se připome-
nout, že může jít o  zába-
vu i umění,“ přibližuje jeden 
z  organizátorů akce Radim 
Vitras.

Během dopoledne děti 
zkouší dvě formy této 
sportovní disciplíny: skish 
a arenberg. U skishe se děti 
mají trefi t přesně na terč 
o  průměru pětasedmdesá-
ti centimetrů a hodnotě pěti 
bodů. Ke skishi jsou určeny 
dvě techniky hodu zespodu 
či přes hlavu.

U arenbergu je pak stejný 
terč umístěn na plachtě se 
čtyřmi kruhy. Každý z  nich 
má různé bodové ohodno-
cení. Tentokrát děti musí há-
zet spodem, zprava i  zleva 
a  pokaždé z  jiného stano-
viště. Dozvídám se, že nej-
těžší je hod zleva, kterým je 
obtížné zasáhnout plachtu, 
natož samotný terč upro-
střed. „Myslím, že je fajn, že 
se tu mí kluci můžou vyřádit 
v  technice rybolovu. Chci, 
aby trénovali,“ říká na zá-
věr Martin Novák, který prá-
vě sleduje své dva syny, jak 
se snaží zasáhnout terč. 

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

V minulém čísle Jižních lis-
tů jsme se vás ptali, ve kte-
rém roce je v  písemných 
pramenech poprvé zachy-
cena zmínka o obci Zábřeh, 
jedné ze součástí dnešního 
městského obvo-
du Ostrava-Jih. 
Správná odpo-
věď je 1288. Většina čtenářů 
tipovala správně, z došlých 
odpovědí jsme vylosovali p. 
Vladimíra Buchtu, který zís-
kává propagační předmě-
ty obvodu. Vítěze budeme 
kontaktovat.

V tomto čísle chceme vě-
dět, kolik památných stro-
mů (počet a druhy) se na-
chází na území městského 
obvodu Ostrava-Jih. Jed-
ná se o stromy, jejich sku-
piny nebo stromořadí, kte-

ré byly pro svůj mimořádný 
význam orgánem ochrany 
přírody vyhlášeny za pa-
mátné. Jen pro zajímavost, 
v Ostravě je takových stro-
mů celkem třiatřicet. Ze 

správných odpo-
vědí vylosujeme 
jednoho výher-

ce, kterého odměníme.
Odpovědi posílejte buď 

na e-mailovou adresu: sou-
tez@ovajih.cz, nebo poš-
tou na adresu Úřad měst-
ského obvodu Ostrava-Jih, 
Horní 791/3, 700 30 Ostra-
va, a to nejpozději do 17. 4. 
2015 (rozhoduje poštovní 
razítko). V případě listovní 
zásilky nezapomeňte uvést 
jméno a  adresu a  na obál-
ku napište SOUTĚŽ – JIŽNÍ 
LISTY!

Soutěž
V pondělí 9. března začala v  budově A Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih rekonstrukce elektroinstala-
ce. Zatím vše probíhá dle schváleného harmonogramu. 
Z organizačních důvodů bude až do 5. dubna pro veřej-
nost uzavřeno první a druhé patro. V tomto období není 
v budově A v provozu výtah. Odbory a oddělení sídlí-
cí ve zmíněných patrech jsou přesunuty do náhradních 
prostor. Odbor majetkový dočasně sídlí v pátém patře 
v místnostech, ve kterých probíhají jednání zastupitelů. 
Podatelna úřadu je přesunuta do budovy D (vchod z uli-
ce Moravská). Odbor vnitřních věcí je přemístěn do bu-
dovy D a rovněž do pátého patra. 

Během měsíce dubna a  května přijde na řadu také 
rekonstrukce třetího a  čtvrtého patra. Občanům při 
orientaci pomohou navigační prvky, o tom, kde sedí 
konkrétní zaměstnanec, budou informováni na vrátni-
ci a na informacích. Průběžné aktuální zprávy se budou 
objevovat také na obou komunikačních kanálech obvo-
du – webových stránkách a facebookovém profi lu.  (kut)

Omezení provozu 
v hlavní radniční budově
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„Ve spolupráci s mezinárod-
ní studentskou neziskovou 
organizací AIESEC u nás po 
dobu celého týdne studen-
ti zcela neformálně předsta-
vovali žákům i  pedagogům 
své mateřské země, kultu-
ru, zvyky a tradice,“ přiblíži-
la ředitelka školy Petra Ka-
lousková s tím, že se jednalo 
o studenty z Číny, Tchaj-wa-
nu, Japonska, Indonésie, 
Brazílie, Ukrajiny a  Tádži-
kistánu. „Přestože kulturně 
nás dělily tisíce kilometrů, 
angličtina, nebo ruce, nohy 
a úsměv nám pomohly pře-
konat rozdíly a všichni jsme 
si rozuměli,“ dodala.

Po slavnostním zaháje-
ní za účasti starosty obvo-
du Martina Bednáře dostal 

kaž dý host přiděleného prů-
vodce z  řad žáků devátých 
ročníků. Hosté měli připra-
vené zajímavé prezentace 
o svých zemích, které dopl-
ňovali otázkami a  krátkými 
testy, žáci se mohli ptát na 
vše, co je zajímalo. Dozvě-
děli se řadu zajímavostí ne-
jen ze zeměpisu, dějepisu, 
přírodopisu a  společensko-
vědních předmětů, ale také 
o tom, jak se žije v běžných 
rodinách, jaká jsou oblíbe-
ná jídla, národní sporty, zda 
mají v  jiných zemích školní 
jídelny a podobně.

Jedno odpoledne strávili 
hosté se žáky ve školní cvič-
né kuchyňce, kde dohroma-
dy připravili a ochutnali tra-
diční česká jídla. „Program 

si připravili žáci naší školy, 
ale hosté se také nenechali 
zahanbit. Originálním robo-
tickým tancem si získal di-
váky host z Tchaj-wanu, bez 
problému si porozuměl čes-
ký žák s brazilským hostem 
a  spolu předvedli zajímavý 
tanec capoeira. Studentky 
z Číny a Indonésie se před-

stavily hrou na klavír a zpě-
vem. Do zpěvu a  tance se 
zapojili i další hosté,“ řekla 
Kalousková.

Během projektového týd-
ne vzniklo mnoho přátelství 
a žáci školy prostřednictvím 
sociálních sítí nadále zůstá-
vají v kontaktu se svými no-
vými kamarády.  (d, kut)

Žáci ze ZŠ MUDr. Lukášové mají 
nové kamarády

V prvním březnovém týdnu navštívilo ZŠ MUDr. 
Emílie Lukášové v Hrabůvce sedm zahraničních vy-
sokoškolských studentů v rámci projektu Edison. 

????
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režie štěpán pácl

www.bezruci.cz

je lepší se oženit 

než být mrtvý... 
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INZERCE

Na slavnostním zahájení představuje svou zemi jeden ze 
zahraničních studentů. Vpravo starosta obvodu Martin Bed-
nář.  Foto: Michael Kutty
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 Děti z Ostraváčku vzaly 
na turnaj i rodiče

V pořadí druhý letošní turnaj v minivolejbalu, který 
uspořádal Školní sportovní klub (ŠSK), tentokrát 
s podporou městského obvodu Ostrava-Jih, byl 
věnován nejen dětem, ale i jejich rodičům.

Nápad zahrát si společně 
minivolejbal realizoval klub 
Ostraváček  prostřednictvím 
tzv. černobílého minivolej-
balu, kdy tým tvoří jeden 
dospělý a jedno až dvě děti. 
Hrálo se ve třech katego-
riích, od přehazované pro 
nejmenší adepty volejba-
lu až po červený minivolej-
bal, při kterém se děti i rodi-
če pořádně zapotili. 

Turnaj měl bezchybný 
průběh nejen zásluhou dob-
ré organizace ŠSK Ostrava 
pod vedením Radky Drabi-
nové, ale také díky skvělé-
mu sportovnímu přístupu 

zúčastněných dětí i jejich ro-
dičů, kterých se v tělocvičně 
ZŠ A. Kučery sešlo na pěta-
šedesát. O konečném pořadí 
rozhodovaly až podíly získa-
ných setů a míčů. Medailisté 
z každé kategorie si odnesli 
něco sladkého na zub a me-
daili.

„Chtěli bychom poděko-
vat městskému obvodu Os-
trava-Jih, vedení základ-
ní školy a všem účastníkům 
turnaje za krásnou sportov-
ní atmosféru v  duchu fair 
play,“ uvedla Alice Zemano-
vá z ŠSK Ostrava. 

 (d)

V pátek 20. února se ve sportovním centru CDU SPORT 
v tělocvičně na Charvátské ulici ve Výškovicích uskuteč-
nil oblíbený turnaj o putovní pohár starosty Ostravy-Jih 
v rychlé a zábavné sálové kopané power goal. Letos se 
konal už jeho devátý ročník.
Akci zahájil úvodním výkopem starosta obvodu Mar-
tin Bednář (vpravo), který partě mládežníků z okolních 
sídlišť popřál mnoho sportovního štěstí. Osm dvoučlen-
ných týmů na malém hřišti pak předvedlo s pěnovým mí-
čem nejen úžasné kousky, ale také smysl pro férovou hru. 
V báječné atmosféře své loňské prvenství obhájili Fran-
tišek a Ondřej Zindlerovi, stříbro vybojovali Jakub Žemla 
a Tomáš Adámek a bronz Michal Šlejhar a Tomáš Vangel. 
Reportáž z akce je na www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/os-
trava-jih/power-goal-game.html.  Foto: FABEX

Pohár starosty obvodu 
obhájili bratři Zindlerovi

VZ P O M Í N KA

Šuleř byl oceněn 
obvodem i městem

Je tomu přes dva měsíce, 
co odešel do „spisovatel-
ského nebe“ jeden z nej-
známějších ostravských li-
terátů JUDr. Oldřich Šuleř. 
Bylo mu devadesát let. Pu-
blikoval v  novinách a  ča-
sopisech, napsal přes osm 
set rozhlasových pořadů. 
Ve své tvorbě vyjadřoval 
svůj blízký vztah k Valaš-
sku a  Ostravě. Pro nesou-
hlas se srpnovou okupa-
cí 1968 nemohl svobodně 
publikovat. Nastoupil jako 
dělník do elektrárny Karo-
lina a  z tohoto prostředí 
vzniklo dílo Horký provoz. 
„Je úžasné, jak po dvou-
letém působení v elektrár-
ně dokázal popsat klady 
a zápory lidí, jejich povahy 
i kamarádství,“ vzpomíná 

Mojmír Bednář, jeho přítel 
a  spolupracovník z Karoli-
ny. Mezi Šuleřova význam-
ná díla patří např. Laskavé 
podobizny, Laskavé me-
dailony a  Laskavá setká-
ní nebo Bílý kůň ve znaku 
s podtitulkem Vyprávění z 
historie Ostravska. 

Oldřich Šuleř byl členem 
mezinárodního PEN klu-
bu. Protože trvale žil v Os-
travě-Jihu, 12. června 2009 
na slavnostech městského 
obvodu obdržel pamětní 
list jako významná literární 
osobnost. O pár dní poz-
ději mu pak byl udělen titul 
Čestný občan města Ost-
ravy za mimořádný přínos 
v  umělecké, publicistické 
a  redaktorské činnosti se 
vztahem k městu.

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc duben

 1. 4. TJ Sokol Hrabůvka - házená
 8-12 hod. - školní liga
2. 4. – 5. 4. Basketbal - SBŠ Ostrava
  Mezinárodní velikonoční turnaj chlapců 

a děvčat ve věku 6–18 let 
8. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 18 hod. - extraliga žen 
8. 4. Florbal - Biskupské gymnázium Ostrava
 8-15 hod. - přebor církevních středních škol 
9. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice 
 18 hod. - AutoCont extraliga mužů
10. 4.  Florbal - Mladí konzervativci 
 8-15 hod. - turnaj škol
11. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice 
 9-17 hod. - starší žáci B
12. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice 
 9-15 hod. - starší žáci A
  16 hod. - extraliga žen 
16. 4. Florbal - POLAR televize Ostrava
  8-18 hod. - žákovský turnaj ČEZ STREET 

HOCKEY 2015
18. 4. Speedminton - SK MaKaKo
 7-19 hod. - turnaj speedmintonu
19. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice 
 14-19 hod. - dorostenky
25. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice 
 8-14 hod. - elévové Draci
26. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice 
 8-14 hod. - elévové Aligátoři
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Paní Antonie se narodila v listopadu 1943 v Moravské Os-
travě. Vyučila se jako pánská krejčí, po vyučení pracova-
la v  Módní tvorbě, později nastoupila jako prodavačka 
v obchodních řetězcích. Mezi její koníčky patří pletení, 
vyšívání, šití a ze sportu pak volejbal, běh na lyžích a cy-
klistika.

Pan Miroslav se narodil v září 1943 také v Moravské Os-
travě. Vyučil se jako slévač, celý život pracoval ve Vítko-
vicích až do odchodu do invalidního důchodu. Rád spor-
toval, hrál basketbal a volejbal.

Pan Miroslav znal paní Antonii už od dětství, bydleli 
ve stejné ulici, ale láska mezi nimi vzplála, až se Miroslav 
vrátil z  vojny, při volejbale. Své ANO si řekli 6. března 
1965 na radnici v Moravské Ostravě. Vychovali tři dcery - 
Miroslavu, Jitku a Drahoslavu. Časem se rodina rozrostla 
o zetě a vnoučata Elišku, Jana, Lucii a Karolínu.

Padesát let společného života si manželé Husákovi 
připomněli v sobotu 21. března zlatou svatbou v obřadní 
síni radnice. Jejich oddávajícím byla místostarostka Věra 
Válková, ceremoniářkou Šárka Zubková.

ZLATÁ SVATBA Antonie 
a Miroslava Husákových

INZERCE

Stroje budou určeny k pro-
cvičení všech partií těla, 
konkrétně na posílení nohou 
a  zádových krčních svalů, 
zvedání zátěže, strečinko-
vé protahování, procvičová-
ní stability a  v neposlední 
řadě oblíbené šlapání na 
kole. Stavět se začne v dub-
nu a hotovo by mělo být nej-
později v polovině letošního 
roku. Vybudování hřiště při-
jde na 520 tisíc korun, vět-
ší polovinu poskytne jako 
dar společnost Arcelor-
Mittal Ostrava. Fitness hřiště 
bude sloužit pro využití vol-

ného času občanů bydlících 
v DPS Odborářská.

„Vybudování tohoto hřiš-
tě je pouze jednou z oblas-
tí, na kterou se náš obvod při 
péči o seniory chce zamě-
řit. Už brzy se zapojíme do 
projektu ostravské městské 
policie Senior linka. Zájem-
cům přispějeme na instalaci 
nouzových náramků a  tlačí-
tek v bytech seniorů a zdra-
votně postižených či těles-
ně handicapovaných osob,“ 
uvedl místostarosta pro so-
ciální oblast František Sta-
něk.  (kut)

Obvod vybuduje 
hřiště pro seniory

V prostoru zahrady Domova s pečovatelskou služ-
bou na Odborářské ulici v Hrabůvce vznikne zbrusu 
nové senior fi tness hřiště. 
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 Jste senior? Cítíte se sám?

Nabízíme vám pomoc! Dobrovolník (vyškolený Dobrovol-
nickým centrem ADRA Ostrava, prověřený a  pojištěný) 
vás zdarma bude navštěvovat, doprovodí vás na procház-
ku, na nákup či k lékaři, nebo vám zpříjemní svou přítom-
ností část dne činností podle vašich zájmů a přání. Nevá-
hejte kontaktovat koordinátorku, která vám vše vysvětlí 
a z řad našich dobrovolníků vám vybere vhodného spo-
lečníka. Telefonní kontakt: 605 784 584, více na www.ad-
raostrava.cz.

V pátek 20. března v  ran-
ních hodinách zemřel po 
dlouhé a  těžké nemoci le-
gendární hokejový bran-
kář Josef Mikoláš. Nejlepší 
československý sportovec 
roku 1961 letos v  lednu 
oslavil 77. narozeniny. 

Největším sportovním 
úspěchem vítkovické gól-
manské legendy bylo stříb-
ro z MS v roce 1961 a bronz 
z roku 1963. 

Ohlédnutí za kariérou 
a  životem Josefa Mikoláše 
přineseme v příštím čísle.

SMUTNÁ ZPRÁVA

Zemřel hokejista Josef Mikoláš

kontakty

manažerka inzerce:

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

manažer inzerce

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

UZÁVĚRKA INZERCE VE ZPRAVODAJI 
JIŽNÍ LISTY JE 15. 4. 2015
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 Předváděcí akce stále frčí!
V minulém čísle jsme informovali o dostupné pomo-
ci obětem trestných činů podle zákona č. 45 z roku 
2013 Sb.

Čtenáři se dozvěděli, že 
město Ostrava realizuje pro-
jekt pod názvem Doplnění 
služeb pro oběti trestných 
činů, na kterém se podíle-
jí i strážníci městské policie. 
S případnými dotazy se 
lze obrátit na kteréhokoliv 
strážníka nebo navštívit sta-
cionární centrum prevence 
na ul. A. Kučery 31 v Ostra-
vě-Hrabůvce, kde strážníci 
nabídnou informace a  po-
třebnou pomoc. 

Na středu 15. dubna ve 
14.30 hodin přípravují stráž-
níci besedu na téma po-
moc obětem trestných 
činů. Uskuteční se v poboč-
ce Knihovny města Ostra-
vy na Závodní 37 v Hrabův-
ce. Strážníci zde poutavou 
formou informují občany 
o  právech i  o pomoci obě-
tem trestných činů. Součás-
tí programu je i  paměťová 
soutěž, vyplnění krátké ano-
nymní ankety a možnost od-
nést si domů karty a letáčky 
s kontakty na pomáhající or-
ganizace. Na přednášce ob-
čané zdarma obdrží před-
měty osobní ochrany.

Přestože se zákonem 
zpřísnily podmínky pořádání 
předváděcích akcí, „obchod-

níci“ ve své činnosti neustá-
vají, ale naopak přitvrzu-
jí. Zákon obcházejí různými 
obměnami způsobů, jak se 
lidem dostat „na kobylku“, 
tedy do peněženky. Buď ne-
oznamují příslušným orgá-
nům konání akcí ani druh 
nabízeného zboží, nebo 
prodejní účel akce nahradí 
obecným názvem přednáš-
ka. Popřípadě se prodejci 
snaží uspořádat předváděcí 
akci u seniorů doma pod zá-
minkou předání výhry, kte-
rou avizují telefonicky. Další 
trik využívají prodejci, kte-
ří si před obchodními stře-
disky vyhlíží starší občany 
a  oslovují je s  požadavkem 
na vyplnění ankety zaměře-
né na spokojenost s nákupy 
v obchodních řetězcích. Při-
tom požadují telefonní čís-
lo, aby po slosování případ-
nému výherci oznámili jeho 
výhru. Tito lidé však nema-
jí s obchodem nic společné-
ho a  opět se jedná o  pod-
vody a výhry jsou jen slevy 
na předražené zboží. Nejsou 
ojedinělé případy, kdy se se-
niorům doma nahromadí ne-
potřebné, nepoužité a zaba-
lené zboží za několik stovek 
tisíc korun.

Příběh druhý 

– Přednáška, nebo 

předváděcí akce?

Starší aktivní seniorka si už 
delší čas stěžovala své ka-
marádce na zdravotní po-
tíže. Jedno odpoledne se 
za ní přítelkyně opět zasta-
vila s  tím, že se v  blízkosti 
domu, kde bydlí, bude pořá-
dat přednáška o zdravém ži-
votním stylu a napadlo ji, že 
tím své kamarádce pomů-
že. Z přednášky se ovšem 
vyklubala předváděcí akce 
s předraženým zbožím. Seni-
orku pořadatelé hned v úvo-
du nutili na výherní los na-
psat své telefonní číslo, aby 
ji mohli oznámit doručení 
výhry. Paní si pak uvědomi-
la, že by mohlo jít o podvod, 
a  chtěla odejít domů. To se 
ale se zlou potázala. Nejpr-
ve ji nechtěli pustit a  pak jí 
vyhrožovali. Nakonec akci 
opustila, ale ještě dlouho 
měla strach přijmout jaký-
koliv telefonát. Tolik skuteč-
ný příběh.

Jak tomu předejít? Nej-
lepší je na nabídky účasti 
na předváděcích akcích ne-
reagovat a  nedat se zlákat, 
i kdyby fi rma slibovala dárky, 
kvalitní zboží za nízké ceny, 
zdarma oběd a  zajímavou 
přednášku. Je nezbytné vě-
dět, že tohle všechno orga-
nizátoři předváděcích akcí 

dělají pro svůj zisk, a ne pro 
radost a  zábavu seniorům. 
Je třeba si uvědomit, že něčí 
zisk je vyvážen ztrátou jiné-
ho.

Jak jednat, když ke koupi 
nebo podpisu smlouvy do-
jde? Klienti předváděcích 
akcí se mohou účinně bránit. 
Před podpisem smlouvy je 
potřeba si ji pořádně přečíst, 
především podmínky odstou-
pení nebo vrácení peněz. Se-
nioři by nikdy neměli platit 
hned na místě a neměli by se 
nechat doprovodit pro pení-
ze domů nebo k bankomatu. 
Podle nového občanského 
zákoníku lze zboží do 14 dnů 
vrátit bez udání důvodu a tím 
odstoupit od smlouvy. Pla-
tí to i v případě, že smlouva 
byla podepsána doma! Od-
stoupení je třeba poslat pí-
semně, pořídit si kopii a peč-
livě uschovat dodejku jako 
důkaz o  doporučeném ode-
slání. Adresát – sídlo spo-
lečnosti, by měl být uveden 
v kupní smlouvě. 

Organizace Život 90 do-
poručuje podvedeným pen-
zistům, aby se obrátili na 
jejich krizovou telefonní lin-
ku Senior telefon s  číslem 
800 157 157, kde jim poradí, 
jak dále postupovat. Linka 
je bezplatná s  nepřetržitým 
provozem.

Městská policie Ostrava, 
úsek prevence

Do posledního místa zaplněný hu-
dební sál DK Akord přivítal účastníky 
programu březnového Senior klubu. 
Návštěvníky přišli pozdravit mís-
tostarostka Věra Válková a člen ob-
vodní rady Adam Rykala. Se seniory 
diskutovali o  bezpečnosti v  obvo-
du, komunálních službách, podpoře 

akcí pro starší spoluobčany a dalších tématech. Poté násle-
dovala zajímavá přednáška Renáty Moskalové o africkém 
Gabonu. Nechyběla tombola, do které si návštěvníci sami 
přinášejí drobné dárky. Hlavní cenou tentokrát byly dárkové 
poukazy od vedení obvodu na programy v kulturním domě 
K-TRIO. Aplaus sklidila kapela PeteSax s tradiční směsí hitů 
od osmdesátých let přes polku, valčík až po současnost.
Senior klub se koná každé první úterý v měsíci, vstup na 
tuto akci je zdarma bez ohledu na věk a trvalé bydliště. 

Reportáž z  akce je na www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/
ostrava-jih/setkani-klubu-senioru.html.

Text a foto: Michael Kutty

Františka Boušová  97 let
Marie Vzatková 94 let
Ludmila Valová 93 let
Jiřina Víchová 93 let
Zdeněk Kublín 92 let
Anna Uhrinová 92 let
Vlasta Pavlíčková 92 let
Helena Macounová 92 let
Věra Blahová 90 let
Irena Vostatková 90 let
Josefa Tichavská  90 let
Libuše Pollochová 90 let
Karel Krmelín 90 let
Milan Gondek 85 let

Milena Klimková 85 let
Bronislava Kubalová 85 let
Josef Čermák 85 let
Jaroslav Kolder 85 let
Rudolf Štíhel 85 let
Felix Bala 80 let
Jiří Schmied 80 let
Marie Cebulová 80 let
Jaruška Šlachtová 80 let
Květoslava Štěpánková 80 let
Pavel Benko 80 let
Josef Mikeska 80 let
Milada Háčková 80 let
Helena Michalíková 80 let

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména 
v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Martin Bednář 
přeje všem březnovým oslavencům do dalších let hodně 
zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.

Senior klub s cestou do Afriky
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Také proto se jí převážně 
za aktivity pro seniory v zá-
břežském Charitním středis-
ku Gabriel dostalo význam-
ného ocenění. Začátkem 
října loňského roku byla na 
Nové radnici v  Ostravě vy-
hlášena ostravskou senior-
kou roku 2014. Setkali jsme 
se v  prostorách Galerie G, 
kterou po otevření středis-
ka v roce 2007 sama vybu-
dovala.

Je pravda, že ocenění pro 
vás bylo velkým překvape-
ním?
Určitě, nic takového jsem ani 
ve snu nečekala. Vloni kon-
cem léta mě vedení ostrav-
ské charity požádalo, zda 
bych jim nezaslala bilanci 
své činnosti za posledních 
sedm let, přestože jsou pra-
videlně informováni a našich 
akcí se účastní. K velkému 
překvapení jsem pak dostala 
k Mezinárodnímu dni seniorů 
domů do schránky nominaci 
do ankety. Z dvaceti seniorů 
se pět dostalo do užšího vý-
běru a dál už to znáte. Kro-
mě překvapení jsem zažila 
velkou radost, ale na druhé 
straně cítím zodpovědnost 
vůči tomu, kdo mě nomino-
val.

Poté, co jste se stala vítěz-
kou ankety, se o vás začala 
zajímat i média. Jak jste si 
zvykala na tuto roli?
Nebylo to pro mě úplně jed-
noduché, protože nerada 
mluvím o  sobě. Raději pre-
zentuji druhé, ale vím, že je 
to nutné, protože propagu-
ji Charitní středisko Gabriel 
– Galerii G. Už v  době, kdy 
tato budova vznikala, jsem 
snila o  tom, že tady budou 
vystaveny i  mé fotografi e, 
a to se také stalo.

Tím se dostáváme k vašim 
fotografi ckým začátkům.
Někdy před patnácti lety 

jsem vnučce koupila foto-
aparát, ale nakonec jsem 
jí ho ani nedala, proto-
že jsem sama začala aktiv-
ně fotografovat dění kolem 
sebe nejen v Ostravě a oko-
lí. Sama jsem se zdokonalo-
vala v práci studiem různých 
technik, hlavně s  digitálním 

fotoaparátem. První výsta-
vu nazvanou Poodří ve foto-
grafi i jsem měla v  listopadu 
2007 a  vernisáží této vý-
stavy se Galerie G slavnost-
ně otevírala. Splnila jsem si 
tak jeden ze svých snů. Do 
dnešního dne mám za se-
bou sedm vlastních výstav, 
například v  klimkovických 
lázních, Domě knihy Librex 
nebo DK Akord.

Je na vás vidět, že se v pro-
storách Galerie G cítíte jako 
doma.
Přála jsem si, aby tady vznik-
la galerie, kde by prostor 
k  realizaci dostali i  ostatní 
senioři, kteří mají nějaké po-
klady „v šuplíku“ a  rádi by 
je ukázali ostatním. Postup-
ně jsem začala navštěvo-
vat i jiné galerie a oslovovat 
další výtvarníky a fotografy. 
Pro každý rok se mi podaři-
lo zajistit jiné výstavy, zájem 
měli i studenti, přibyly mini-
vernisáže. Začala jsem při-
pravovat besedy s význam-
nými osobnostmi a  hned 
s velkým úspěchem tu pre-

miérovou Ostravské kavár-
ny s  režisérem Radovanem 
Lipusem. Následovali další 
hosté jako geriatr Hugo Při-
byl, herec Jan Fišar nebo fo-
tograf Pavel Hon. Při setká-
vání se zajímavými ženami 
mě zase napadla myšlenka 
je oslovit a připravit cyklus 
na téma Neobyčejné ženy. 
Neopakovatelnou atmosfé-
ru měla hned první beseda 
s výstavou v podání výtvar-
nice Lenky Kocierzové s její 
módní přehlídkou. Zpestře-
ním bylo, že každá žena si 
s  sebou přivedla ještě dal-
šího hosta, třeba výtvarnice 
Lydie Romanská moderáto-
ra Petra Bohuše nebo olym-
pionička Adolfína Tačová 
výtvarnici Olgu Bubeníko-
vou. A také se cvičilo, tanči-
lo i zpívalo.

Prý si všechny akce chystá-
te a moderujete sama, což 
kromě spousty času vyža-
duje i náročnou přípravu po 
technické stránce. 
Před sedmi lety jsem byla 
u  založení Virtuální univer-
zity třetího věku na Ostrav-
ské univerzitě, kde jsme jako 
senioři zkoušeli, na co vlast-
ně máme, kolik toho doká-
žeme. Učili jsme se komuni-
kovat s počítačem, což bylo 
nezbytné, protože opravdu 
si vše připravuji sama. Pro-
mítání, studování ze zdro-
jů, práce s  digitálním fo-
toaparátem, zpracovávání 
fotek, videí, příprava rozho-
vorů, vlastně scénář pořadu. 
Spoustu z  těchto věcí jsem 

se naučila právě na univerzi-
tě, kde jsem se stala zaklá-
dající členkou univerzitního 
klubu seniorů. Absolvovala 
jsem i  tříměsíční kurz foto-
grafi e nazvaný Svět fotogra-
fi e – celoživotní vzdělávání. 
Na besedách nebo vernisá-
žích se podílí řada dobrovol-
níků. Je to nesmírně složitá 
příprava, ale věřte, že to sto-
jí za to, a hlavně mě to baví. 
Chci, aby si senioři povyklá-
dali, pobavili se a čas stráve-
ný v G centru pro ně byl pří-
jemnou sváteční relaxací, na 
kterou se budou zase těšit. 
Moderování je pak už jen ja-
kási třešnička na dortu. Od-
jakživa jsem chtěla být roz-
hlasovou moderátorkou, to 
byl můj životní sen. Foto-
grafování se zase stalo vel-
kým koníčkem. Dostala jsem 
vlastně druhou životní šanci, 
protože dříve to byla práce 
s dětmi.

Máte vůbec čas na nějaké 
další koníčky?
K mým zálibám patří ná-
vštěvy vernisáží, muzeí 
nebo archivů. Ráda fotím 
přírodu, hlavně stromy, vy-
tvářím různé dokumenty 
a také podporuji akce v na-
šem G centru. Prostě mě 
baví práce s lidmi a pro lidi. 
Nikdo z  nás není dokonalý, 
každý člověk má své klady 
i zápory, ale důležité je, aby 
se snažil v  životě více dru-
hým dávat než od nich do-
stávat, protože v životě není 
nic zadarmo.

Text a foto: Michael Kutty

Splněné sny Hany Papežové-Kolářové
Žije a tvoří hlavně na Jihu. Zatím má za sebou še-
stapadesát akcí a dá se říci, že úspěšných. I když se 
u žen nemá prozrazovat věk, u paní Hany Papežo-
vé-Kolářové udělejme výjimku. Tato energická žena 
totiž i ve svých sedmasedmdesáti letech srší množ-
stvím energie a spoustou nápadů. 
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Až 4.999 Kč za 10 min.
Hotově na ruku 

Stačí vám občanský průkaz a mobil, nově i na splátky

Výkup, zástava zlata a stříbra 
nad 10g exkluzivní ceny

2x v Ostravě

www.za10.cz          608 008 828

Ostrava - Hrabůvka 
1. patro za BROADWAY 

Po - Pá: 9:00 do 17:00 hod.

Ostrava - Zábřeh 
OD KOTVA nad lekárnou
Po - Pá: 9:00 do 17:00 hod.
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