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 Obvod Ostrava-Jih podal trestní oznámení
Rada městského obvodu Ostrava-Jih se rozhodla
podat trestní oznámení na neznámého pachatele
ke Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě.
Jeho cílem je přimět orgány
činné v trestním řízení, aby
prověřily nedostatky vyplývající z auditní zprávy Magistrátu města Ostravy týkající se zejména postupu
při zadávání veřejných zakázek.
Poslední zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti
a účinnosti systému ﬁnanční kontroly vypracovaná
odborem interního auditu
a kontroly Magistrátu města
Ostravy prokázala řadu nedostatků ve fungování a nastavení kontrolních mechanismů radnice městského

obvodu Ostrava-Jih. Audit,
který proběhl v září loňského roku, našel pochybení u řady projektů. Jedná se např. o ﬁnancování
úprav veřejného prostranství, oprav či jiných investic
do zkrášlení obvodu.
„Našla se pochybení, která
se postupně snažíme analyzovat a napravovat. Bohužel
v některých případech budeme muset sáhnout pravděpodobně i k trestním
oznámením, protože existuje podezření, že práce, která
před námi byla vykonávána,
byla špatně odvedena, ať už

záměrně, či z nedbalosti,“
řekla po zveřejnění auditní
zprávy místostarostka Ostravy-Jihu Věra Válková.
Nové vedení radnice už
provedlo řadu kroků vedoucích k větší transparentnosti. „Schválili jsme
zveřejňování zápisů z rady
i zastupitelstva včetně zveřejnění hlasování po jménech. Na kanálu YouTube,
který jsme zřídili, mohou zájemci zhlédnout celé jednání zastupitelů ze záznamu.
Veřejně přístupné jsou nově
uzavřené smlouvy a všechny objednávky přesahující
sto tisíc korun. Každou objednávku nad částku dvacet tisíc korun bez DPH musejí spolupodepsat členové

Omezení provozu
v hlavní radniční budově
V budově A Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih pokračuje rekonstrukce elektroinstalace. Zatímco odbor vnitřních věcí a odbor majetkový se vrátily do zrekonstruovaných prostor v prvním a druhém nadzemním podlaží, od
13. dubna je z organizačních důvodů pro veřejnost uzavřeno třetí a čtvrté patro. Odbory a oddělení sídlící ve zmíněných patrech jsou přesunuty do náhradních prostor. Odbor ﬁnancí a rozpočtu (s výjimkou poplatku ze psů), odbor
právní (s výjimkou vymáhání některých pohledávek), oddělení veřejných zakázek a odbor podpory volených orgánů
se nacházejí v pátém nadzemním podlaží. Podatelna úřadu prozatím zůstává přesunuta do budovy D (vchod z ulice Moravská). Lidé, kteří budou chtít uhradit poplatek za
psa, tak mohou učinit ve spojovacím krčku mezi budovou B
a obřadní síní. V budově A nadále nejede výtah.
Občanům při orientaci pomohou navigační prvky, o tom,
kde sedí konkrétní zaměstnanec, budou informováni na
vrátnici a na informacích. Veškeré práce v budově A by
měly skončit 10. května.
(kut)

rady, aby měli kontrolu nad
částkami vydávanými z rozpočtu městského obvodu,“
uvedl starosta Martin Bednář.
„Došlo také k výměně některých vedoucích úředníků.
Konkrétním vedoucím bylo
uloženo odstranění konkrétních nedostatků. Dále
připravujeme převod pronájmu domů a bytů z externích subjektů na městský
obvod, abychom měli zajištěnou větší kontrolu. Plánujeme zveřejňování veřejných
zakázek malého rozsahu,“
doplnil Bednář s tím, že vedení radnice podrobně kontroluje
veškeré
ﬁnanční
výdaje, které plynou z rozpočtu obvodu.
(kut)

V obvodu se uklízí
také v sobotu
Od soboty 18. dubna zaměstnanci Majetkové správy Ostrava-Jih (MSOJ),
střediska
veřejně
prospěšných prací, provádějí čištění veřejných ploch
i o víkendech. Zavedením
pravidelných
sobotních
směn dojde ve vybraných
lokalitách, hlavně v podchodech a okolí obchodních středisek i restaurací,
ke zlepšení pořádku. Prozatím bude práci o sobotních směnách vykonávat
deset zaměstnanců.

„Do budoucna počítáme
s navýšením počtu vybraných lokalit, a tím i počtu
zaměstnanců. Pro obvod
je činnost uvedeného střediska výhodná také ﬁnančně, protože na uvedené
zaměstnance čerpáme dotace z úřadu práce určené
Ministerstvem práce a sociálních věcí pro krátkodobé pracovní příležitosti,“
uvedl Jiří Hrabina, ředitel
MSOJ, která je příspěvkovou organizací Městského
obvodu Ostrava-Jih. (kut)
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Na mošnovské letiště jezdí vlaky

…Mošnovské letiště je první, které má v
republice vlakové spojení, a nabízí tak
komfortní spojení letecké a železniční
dopravy…
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ZŠ Klegova má jazykovou učebnu

…Komfort učebny doplňují nová podlahová
krytina, žákovské lavice a stoly, pracoviště
učitele a uzamykatelné skříně…
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Vedení obvodu děkovalo pedagogům

…Poděkovali jim za odvedenou práci, předali
propagační předměty obvodu, pamětní
listy a kytice a popřáli jim mnoho dalších
úspěchů…
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Pavilon Evoluce
v ostravské zoo

V ostravské zoo otevřeli 2. dubna pro
veřejnost pavilon Evoluce. Nová, moderní, bezbariérová expozice je největší investicí a stavbou v 61leté historii
zahrady. Vznikla přestavbou bývalého
pavilonu pro vodní ptáky. Kromě šimpanzů zde našla domov i další zvířata.
Např. světově unikátní skupina vzácných kočkodanů Dianiných, kterým
hrozí vyhubení. Momentálně je v pavilonu 194 jedinců z dvaadvaceti zvířecích druhů. Jeho ozdobou jsou přírodní výběh pro kočkodany a přes deset
tisíc metrů krychlových velká venkovní voliéra pro šimpanze. Stavba pavilonu Evoluce stála 143 171 tisíc korun.

Nositel projektu, statutární město Ostrava, ho spoluﬁnancovalo 7,5 procenta z celkové částky. Z 92,5 procenta
byl pavilon vybudován z evropských
peněz, z dotace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.


Půjčovna jízdních kol

České dráhy (ČD) zprovoznily ve stanici Ostrava hlavní nádraží půjčovnu kol. Až do konce října jsou k dispozici čtyři krosová, dvě dětská kola
a dvě elektrokola. Kromě kola si zájemci mohou půjčit i dětskou přilbu
nebo cyklosedačku. Při zapůjčení kol
lze cestovat vlaky nebo si kolo uschovat na nádraží zdarma. Jako vhodný
tip na výlet ČD doporučují zajet s kolem vlakem do Ostravice a zpět se
vrátit na kole po cyklotrase 59 a ostravské cyklotrase E.

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
teorie
jsou
výborné věci.
Nejen v politice existují celé řady
teorií, které
dávají smysl.
Například socialismus včetně beztřídní
společnosti, rovnoprávnosti či bratrství. Dále pak liberalismus, který chce
každému jednotlivci dát prostor, který
potřebuje ke svému rozvoji. Také v kultuře, vzdělávání nebo v náboženství se
můžeme setkat s moudrými názory. Bohužel však existují lidské slabosti, proti
kterým není žádná z teorií chráněna.
Patří k nim egoismus, nezralost, a hlavně hrabivost. Je naprosto jedno, které
ideologii dáváte přednost, dříve či později se potkáte s hrabivostí a egoismem.
Všude tam, kde se lidé snaží společně
něco postavit, může jeden jediný člověk vše zhatit. Pokud všichni dodržují
pravidla, funguje vše výborně. Pak se
najde někdo, kdo pravidla není schopen
dodržovat, případně je využije ve svůj
vlastní prospěch.
Před blížícím se svátkem sportu – mistrovstvím světa v ledním hokeji, přeji
našim reprezentantům vítězství na domácí půdě a nám, obyvatelům Ostravy,
možnost zhlédnout alespoň jedno utkání na vlastní oči. K zahraničním návštěvníkům akce buďme uctiví, pomáhejme jim, pokud je potkáme v ulicích,
diskutujme s nimi o naší zemi. Případné
hrubé porušení našich zákonů však řešme razantně s příslušnými orgány.
Nedávno jsem se zúčastnil semináře
BESIPu a musím souhlasit s přednášejícími, že mnohdy přehlížíme stovky
zbytečných úmrtí na silnicích, za které převážně mohou jedinci vlastnící
zdánlivou ochrannou ulitu (automobil)
a také přebytek egoismu. Tato úmrtí
jsou zcela zbytečná. Souhlasím s tím, že
naším cílem musí být nulový výsledek
úmrtí za každý rok. Stačila by jen ochota dodržovat obecné předpisy.
Budu rád, když nás bude většina, kdo
se umí chovat slušně a umí dodržovat
pravidla. Přeji si také, aby bylo co nejméně těch, kteří nám dobrý pocit z hokeje nebo snižující se trend úmrtí na
silnicích budou chtít pokazit.
Bc. Martin Bednář, starosta
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 Kino Luna už znovu promítá
Největší klasické jednosálové kino v Ostravě, zábřežské Kino Luna, je po další etapě rekonstrukce
zpět. V pátek 27. března po bezmála půlroční odmlce poprvé promítalo pro veřejnost.
Z důvodu atraktivního zvýhodněného vstupného 30
korun byl zájem návštěvníků obrovský. „Uvedli jsme
dvě pohádky pro děti a tragikomedii Fotograf, které byly vyprodány na plnou
kapacitu kina,“ pochvalovala si Sylva Kocurová, ředitelka příspěvkové organizace
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, pod kterou Kino Luna
patří.
Jako večerní kino pak byl
promítán thriller Ghoul ve
3D formátu, který byl také
vyprodán. O následujícím
víkendu pak kino promítalo
za klasické vstupné v rozsahu od 80 do 120 korun. Uvedeno bylo deset ﬁlmových
titulů a návštěvnost byla
také velice dobrá.
Do kina dorazila i řada
lidí, kteří se přišli jen podívat na modernizovaný interiér. „Setkali jsme se s velmi
příznivou reakcí návštěvníků. Mohu říci, že výsledná
podoba kina se jim líbí,“ po-

kračovala Kocurová s tím, že
kino má atraktivní moderní vzhled, který oceňují stálí
návštěvníci a postupně láká
nové.
Kino Luna začalo promítat
v roce 1970 a i po několika
etapách rekonstrukce si zachovalo svůj původní architektonický ráz. „Snažili jsme
se vyčistit od nánosů doby
předprostor kinosálu a zbytek prostor jsme přizpůsobili pro možné další využití
kina. V kině probíhají i živá
vystoupení a operní přenosy, takže i pro umělce, kteří zde něco prezentují, jsou
tady další prostory,“ popsal
architekt Ondřej Kotek, spoluautor návrhu.
V interiéru kina mohou
návštěvníky některé novinky překvapit. Velké pozornosti se těšila například designová otopná tělesa, na
kterých jsou fotograﬁe s ﬁlmovou tématikou.
Nedávno skončená investiční akce v hodnotě téměř

patnácti miliónů korun je poslední, co se týče objektu
jako takového. Nyní přijde na
řadu celková proměna předprostoru kina. „Práce začnou
koncem dubna, dojde k odbourání betonových teras
a zhotovení nového povrchu,“ řekl místostarosta pro
investice František Dehner.
Po dobu realizace venkovních stavebních prací bude
Kino Luna stále v provozu. Program kina a podrobné informace jsou na webových stránkách www.kzoj.
cz.
Reportáž z prvních dnů
promítání je ke zhlédnutí
po zadání odkazů www.
t vova .c z /z p ravy- z - m e s -

t a /o st rava - j i h /z a h a j e n i -provozu-kina-luna.html
a
www.ceskatelevize.cz/
porady/10122978233-udalosti-v-regionech/
415231 100030327.
Na prohlídku zrekonstruovaných interiérů ostravského Kina Luna se s mikrofonem vypravila také
reportérka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková. Zvukovou reportáž si
lze poslechnout po zadání odkazu www.rozhlas.cz/
ostrava/aktualne/_zprava/
ostravske-kino-luna-privita-po-pulrocnich-opravach-prvni-divaky--1470669.
Michael Kutty,
foto: Ladislav Mácha

Předprostor kina dozná výrazných změn
Zatímco Kino Luna už má za sebou
několik etap náročných rekonstrukcí, nyní přichází na řadu úprava předprostoru, který je vymezen ulicemi
Výškovická, Kosmonautů, Patrice Lumumby a vstupní fasádou objektu
kina. Proměna předprostoru začne už
v tomto týdnu.
Převážná část pozemku, která bude
rekonstruována, je tvořena zpevněnou plochou z litého asfaltu. V rámci
demolic je navrženo vybourání stáva-

jících ploch, květináčů a fontány včetně prvků mobiliáře (vlajkové stožáry,
reklamní poutač, koše). Umělecký objekt bude renovován a zpětně umístěn do nové fontány.
Co se týče architektonického řešení, plocha bude nově rozdělena na
dva druhy povrchů. Červený pryžový
povrch bude vycházet z pod budovy
kina. Tento povrch bude ze tří stran
lemovat chodník z betonové dlažby
v barvě přírodního betonu. Dominan-

tou tohoto prostoru, kromě výrazného zbarvení pryžové plochy, budou
vodní prvky s proměnným vodním
obrazem.
„Veškeré práce by měly být hotovy do konce července. Investiční akce
si vyžádá ﬁnanční částku ve výši patnácti miliónů korun včetně DPH a je
hrazena z prostředků městského obvodu,“ uvedl místostarosta František
Dehner.
(kut)

Změny v rámci větší transparentnosti
Městský obvod Ostrava-Jih
učinil další kroky ke zvýšení transparentnosti. Radní
schválili úpravu zásad pro
zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky malého rozsahu, tzn. nad pět
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set tisíc korun bez DPH, budou zadány radou na základě písemné výzvy k podání nabídky a současném
zveřejnění na proﬁlu zadavatele. Městský obvod sám
své smlouvy už několik mě-

síců zveřejňuje a učinil tak
i zpětně k datu ustavujícího zasedání nového zastupitelstva.
Další novinkou vedoucí ke
zvýšení průhlednosti hospodaření s veřejnými prostřed-

ky je povinnost příspěvkových organizací zveřejňovat
veškeré smlouvy a objednávky s plněním nad sto tisíc korun bez DPH na svých
webových stránkách.
(kut)
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 V Jubilejní kolonii jsou opraveny další domy
V minulém měsíci byla dokončena rekonstrukce
dalších dvou domů v obytném souboru Jubilejní
kolonie.
Konkrétně se jedná o domy
na Edisonově ulici, čísla popisná 17 a 19. V obou bylo
dohromady zrekonstruováno deset bytů. Práce začaly
v srpnu loňského roku, náklady ve výši patnácti miliónů
korun včetně DPH byly hrazeny z prostředků obvodu.

„V obou domech je dohromady dvanáct nově opravených bytů různých velikostí.
O všechny byl velký zájem,
lidé si je ve stanovených termínech mohli prohlédnout
a nyní už je drtivá většina
obsazených,“ řekla členka
rady Markéta Langrová.

V minulém čísle Jižních listů jsme se
vás ptali, kolik památných stromů (počet a druhy) se nachází na území městského obvodu Ostrava-Jih. Správná odpověď byla tři. Všechny rostou
v katastrálním území Zábřeh
nad Odrou. Konkrétně se jedná o kaštanovník jedlý (před bývalou ZŠ
na Hulvácké ulici, vyhlášen v roce 1989),
buk lesní (1997) a dub letní (2011), oba tyto
stromy rostou v parkově upravené ploše
u Zámku Zábřeh. Většina čtenářů tipovala správně, z došlých odpovědí jsme vylosovali pana Jaroslava Gelnara, který získá-

„Momentálně probíhá regenerace domů Edisonova
11, Velﬂíkova 1, ještě v letošním roce budou následovat
domy Slezská 14, Jubilejní 20 a Velﬂíkova 5,“ uvedl
místostarosta pro investice
František Dehner.
Proměna Jubilejní kolonie
v Hrabůvce začala v roce
2001. V ulicích Jubilejní,
Letecká a Edisonova bylo

v rámci sedmi etap opraveno 235 bytů, náklady si vyžádaly bezmála 370 miliónů
korun.
Zástavba je zařazena do
ochranného památkového
pásma a třiadvacet vybraných domů bylo Ministerstvem kultury ČR už v roce
2002 prohlášeno za kulturní památku.
(kut)

KRÁTCE

vá propagační předměty obvodu. Vítěze
budeme kontaktovat. V tomto čísle chceme vědět, kolik příspěvkových organizací
má městský obvod Ostrava-Jih. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, kterého opět odměníme. Odpovědi posílejte
buď na e-mailovou adresu: soutez@ovajih.
cz, nebo poštou na adresu ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, a to nejpozději do 14. 5. 2015 (rozhoduje poštovní
razítko). V případě listovní zásilky nezapomeňte uvést jméno a adresu a na obálku
napište SOUTĚŽ – JIŽNÍ LISTY!



Projížďka
historickými vozidly

V sobotu 16. května organizuje Dopravní podnik Ostrava společně s Kroužkem
přátel MHD okružní jízdy
historickými
tramvajemi
a autobusy v městském
obvodu Ostrava-Jih. Bližší
informace budou zveřejněny na www.dpo.cz.

Soutěž

INZERCE

Rada městského obvodu
Ostrava-Jih schválila částku přesahující deset miliónů
korun na výstavbu čtyř nových dětských hřišť. Vzniknou ve všech lokalitách obvodu, konkrétně v ulicích
Lumírova ve Výškovicích,
Klegova v Hrabůvce, Petruškova v Zábřehu a V. Vlasákové na sídlišti Bělský Les.
Od roku 2008 došlo na
území obvodu k vybudování
čtyř nových dětských hřišť
(Hrabůvka – ul. Mjr. Nováka, Zábřeh – ul. Kosmonautů, Zimmlerova, Dubina – ul.
Jana Maluchy). Kromě toho
obvod převzal do správy
dvě hřiště vybudované společností Lidl (Dubina – ul. Fr.
Formana a Zábřeh – ul. Tylova). S ohledem na rozlohu
obvodu a počet jeho oby-



Horymírova
Srbská
Staňkova
Závodní
Mitušova
F. Hajdy
Z. Bára

vatel je počet hřišť stále nedostatečný. V připravované koncepci na vybudování
dalších je několik lokalit. Jejich rozmístění je provedeno
rovnoměrně na území celého obvodu tak, aby všichni měli kvalitní dětské hřiště
v docházkové vzdálenosti.
Budeme rádi, když nám pomůžete vybrat a zaškrtnete
vždy jednu lokalitu. Vyplněnou tabulku můžete zaslat
poštou na adresu ÚMOb
Ostrava-Jih, Horní 791/3,
700 30 Ostrava (obálku
označte nápisem DĚTSKÁ
HŘIŠTĚ), nebo ji můžete
přinést osobně na podatelnu úřadu. Odpovídat lze
také na webových stránkách www.ovajih.cz, kde si
můžete rozkliknout jednotlivé navržené lokality. (kut)



Tarnavova
29. dubna
Zlepšovatelů
Provaznická
Cholevova
Veverkova
Dr. Šavrdy

SLUNÍČKO
VELKOOBCHOD PRO VEŘEJNOST
KAŽDÝ DEN NOVÉ ZBOŽÍ
Výprodej zboží ze zkrachovalých obchodů
U nás moc peněz nepotřebujete

www.slunickoova.cz
Poctivé konzervy - česká kvalita! Máslové věnečky
6,90 Kč Sekundové lepidlo 3,90 Kč
Jitrnicový prejt 400 g
27,90 Kč Oplatky
od 2 Kč Tužkové baterie 4 ks 7 Kč
Vepřovka 400 g
29,90 Kč Krowky velké
od 10 Kč Zapalovače
od 2 Kč
Hovězí maso 400 g
29,90 Kč Věnečky v čokoládě
Gel po štípnutí hmyzem 4,90
Segedínský guláš 400 g 29,90 Kč
od 9,90 Kč Kč
Maďarský guláš 400 g
29,90 Kč Vafle různé druhy od 9,90 Kč Léčivé masti (kafrová,
Slepice na smetaně 400 g 29,90 Kč Čokolády
od 9,90 Kč propolis, bylinná...) 59 Kč
Játra na slanině a cibulce 400 g
Bonbóny
od 7,90 Kč
Trenky – boxerky od 15 Kč
29,90 Kč Havlík tyčinky
5,90 Kč
Dětské pleny – balení 5 Kč
Mexické fazole se slaninou 400 g
Sušenky jemně slané 3,90 Kč
29,90 Kč Bonboniéry maxi 240 g 89 Kč Ponožky nízké od 4,90 Kč
9,90 Kč Ponožky bavlna od 5,90 Kč
Směs na špagety 400 g
29,90 Kč Vložky do bot
Návleky
9,90 Kč
Staročeský guláš 400 g
29,90 Kč Kalhotky dámské 35
od 9,90 Kč Prací prášky 1 kg od 15 Kč
Zabijačkový guláš 400 g 29,90 Kč
9,90 Kč
Brýle na čtení
19,90 Kč Zubní kartáčky 6 ks 9,90 Kč Svítilny + baterie
od 9,90 Kč
15 Kč Gelové vůně
Bonboniéry
19,90 Kč Zubní pasta
Želé bonbóny
4 Kč Těstoviny dvouvaječné 9,90 Kč Dekorační květiny 19,90 Kč
BRAMBORY 4,90 Kč
= ROZVOZ PO CELÉ OSTRAVĚ ZDARMA, tel.: 604 117 111

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

!!!PLNÁ TAŠKA ZA MÁLO PENĚZ!!!
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
5
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V obvodu vzniknou nová hřiště
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 Hromadné očkování psů proti vzteklině
V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy
před zavlečením a šířením
nebezpečné nákazy - vztekliny, proběhne hromadné
očkování psů proti vzteklině na území obvodu Ostrava-Jih.
Poplatek za naočkování psa je z části dotován
městským obvodem - občané, kteří mají řádně uhrazen místní poplatek ze psa,
doplácejí padesát korun
na místě, ostatní hradí plnou cenu! Zvířata musejí být
opatřena náhubkem a vodítkem! Očkovací průkaz je
nutné mít s sebou! Očková-

ní se provádí pouze jedenkrát ročně a je určeno pro
psy starší šesti měsíců. Zajištění očkování psů proti vzteklině je pro chovatele
povinné. Platným dokladem
o provedeném očkování je
pouze očkovací průkaz psa.
Vystavení nového očkovacího průkazu bude za poplatek možné i na místě. Bližší
informace podá Odbor výstavby a životního prostředí ÚMOb Ostrava-Jih, referát životního prostředí, tel.:
599 430 224, 599 430 378,
599 430 207.

DATUM a HODINA:

úterý 2. června 2015
8-9:30 hodin
10-12 hodin
13:30-15 hodin

MÍSTO OČKOVÁNÍ:
- očkujeme postupně na třech místech:
ul. Dolní, Zábřeh (hasičská zbrojnice
u podchodu)
ul. Husarova, Výškovice (poblíž kostela)
ul. Alberta Kučery 1, Hrabůvka (bývalá
služebna Městské policie Ostrava, dnes
objekt Majetkové správy Ostrava-Jih)

čtvrtek 4. června 2015 Veterinární klinika Vítkovice
8-12, 13-15 hodin
(u nádraží ČD Ostrava-Vítkovice)

pátek 5. června 2015
8-12, 13-15 hodin

Odbor výstavby a životního

ul. Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada
bývalé MŠ, nyní Majetkové správy Ostrava-Jih)

prostředí ÚMOb Ostrava-Jih

Ostravsko navštívila
Jaroslava Jermanová
Poslední březnový pátek si pro svou pracovní návštěvu
Ostravska vybrala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jaroslava Jermanová. Během ní
se seznámila s aktuálními problémy měst ostravského
regionu. Setkala se také s místostarostkou obvodu Ostrava-Jih Hanou Tichánkovou a radními Markétou Langrovou a Otakarem Šimíkem.
„Hovořili jsme především o sociálních a bezpečnostních problémech vyplývajících z ubytoven, koncepce sociálního bydlení a nezaměstnanosti,“ uvedla Tichánková.
„Moravskoslezský region je nyní v popředí našeho zájmu
a jsem ráda, že jsem se během krátké doby mohla seznámit se současnými problémy některých radnic a často i prakticky poradit,“ uvedla Jaroslava Jermanová. (d)

Sportem bavíme Ostravu. Tak se jmenovala akce, kterou u příležitosti 30. výročí svého založení uspořádalo
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových v Ostravě. Ve čtvrtek 16. dubna připravilo na zimním stadionu Sareza v Porubě program pro žáky, rodiče, absolventy i širokou veřejnost. Diváci zhlédli exhibiční vystoupení
sportovců doplněné o kulturní program, nechybělo ani
uvedení sportovců do školní síně slávy. Škola sídlí v obvodu Ostrava-Jih, který na akci reprezentoval člen rady
Otakar Šimík (vlevo).
Text a foto: Michael Kutty

INZERCE
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www.kromanon.cz
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 Mistrovství světa v hokeji 2015. Fandíme!!!
Česká republika po jedenácti
letech vítá mistrovství světa
v ledním hokeji. Hostitelskými městy v pořadí už 79. ročníku soutěže jsou od 1. do
17. května Praha a Ostrava.

Jaroslav Řehák, Zábřeh

dou vicemistři světa z Finska a týmy USA, Slovenska,
Norska, Běloruska, Slovinska a Dánska. Skupinu A
bude hostit pražská O2 arena a představí se tam celky domácí České republiky, Švédska (bronzoví na MS
2014), Kanady, Švýcarska,
Lotyšska, Francie, Německa
a Rakouska. Symbolem mistrovství je „hokejový smajlík“, v roli maskotů se představí Bob a Bobek. Oﬁciální
web mistrovství je na adrese www.iihfworlds2015.com/
cz/.
Zdroj: www.ostrava.cz
Program všech zápasů v ČEZ
Aréně je uveden na straně 13.
Foto na titulní straně: Instalace pódia fanzony, na kterém se bude

Určitě je to dobré zviditelnění našeho města,
všichni se na to těšíme. Zápasy budu sledovat jen v televizi. Byl bych rád, kdyby se naši
dostali mezi nejlepší čtyři týmy. Myslím si,
že momentálně nemáme tým, který by mohl
hrát o mistra.

Věra Přečková, Zábřeh
Jsem ráda, že se šampionát koná v Ostravě,
hokeji hodně fandím. Pro seniory jsou lístky
cenově nedostupné, ale určitě se budu dívat
v televizi. Pevně věřím, že naši kluci získají
jednu z medailí.

Drahomír Krupička, Výškovice
Ostrava si to určitě zaslouží, vždyť oba kluby
z regionu Vítkovice i Třinec hrají dobrý hokej.
Lístky už jsou asi vyprodané, takže se budu
dívat doma. Tipuji, že naši skončí do třetího
místa, nějakou medaili určitě získáme.
Text a foto: Michael Kutty

odehrávat hudební produkce
INZERCE
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Sportovní
haly,
zázemí
a podmínky pro tento vrcholný podnik v obou městech splňují nejpřísnější kritéria Mezinárodní hokejové
federace (IIHF).
Pro Ostravu, jako metropoli Moravskoslezského kraje, je to nepochybně sportovní
událost
desetiletí.
Ostrava přivítá MS v hokeji
potřetí v historii. V roce 1959
se hrála jedna ze skupin turnaje na Kotasově zimním
stadionu, v roce 2004 zápasy hostila ČEZ Aréna.
Fanoušci v Ostravě se můžou těšit na bohatou porci kvalitního hokeje: v ČEZ
Aréně se představí úřadující
mistři světa tým Ruska. Soupeři mu ve skupině B bu-

V ulicích jsme se zeptali občanů, co říkají na to,
že Ostrava po jedenácti letech hostí MS v ledním
hokeji, zda navštíví nějaký zápas a jak tipují
umístění českého týmu.
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Program oslav 70. výročí osvobození
Ostravy a konce druhé světové války
Město Ostrava ve spolupráci
s Moravskoslezským krajem,
krajským vojenským velitelstvím a kluby vojenské historie, připravilo u příležitosti
oslav 70. výročí osvobození Ostravy a konce 2. světové války pestrý a atraktivní program pro pamětníky
i mladší generace.
Vyvrcholí 30. dubna, kdy
se po celý den uskuteční
spousta zajímavých akcí.
Foto: Archiv města Ostravy

Zbytky německých pozic
po bojích v Zábřehu.

Vzpomínková akce
V úterý 28. dubna v 16 hodin se uskuteční vzpomínková akce při příležitosti 70. výročí osvobození od fašismu
u Pomníku obětem 2. světové války na Hulvácké 1 před
budovou Střední odborné školy umělecké a gymnázia
v Ostravě-Zábřehu. Akci pořádají TJ Sokol Ostrava Zábřeh, Sbor dobrovolných hasičů Ostrava Zábřeh a Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.
INZERCE

Internet Tooway na vlastní kůži
Dnes přinášíme poznatky našich kolegů z redakce novin Náš Region, kteří si
službu TooWay, o které jsme Vás nedávno informovali, sami vyzkoušeli.
Slíbená rychlost = reálná rychlost nosti INTV upozornili, tak právě

Surfování a přenos dat
Poté přišla zatěžkávací zkouška.
Otevřeli jsme si prohlížeč a zkoušeli
různé webové stránky a aplikace.
Načítání fotek na Facebooku fungovalo skvěle, videa se přehrávala
plynule a informační kanály jsme
četli skoro dřív, než naběhly. Internet nás svou rychlosti ohromil.
Taktéž nahrávání velkokapacitních
souborů nám nečinilo žádný problém. Jak nás kolegové ze společ-
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u přenosu velkých souborů, nebo
sledování videa je možné poznat, že
internet opravdu „jede“.

Projekce snímků
(Ne)zapomenutý Zábřeh

Možnost kontroly
Tak, jak je systém jednoduché nainstalovat, je jednoduché kdykoliv
kontrolovat parametry Vaší služby,
včetně spotřeby dat a již zmíněné
rychlosti připojení. Služba se jmenuje Checkportal a po přihlášení
do této služby máte vše potřebné přehledně a srozumitelně na
jednom místě. Samozřejmě, je-li to
zapotřebí, můžete kdykoliv využít
online podporu, která je k dispozici24 hodin denně. Opravdu funguje, sami jsme se přesvědčili.
Profesionálové na svém místě
Po ukončení testování jsme byli
nadmíru spokojeni. Přesvědčili
jsme se, že pánové z ﬁrmy INTV
jsou profesionálové a nabízí službu,
která opravdu funguje.
Tímto jsme ukončili třídílnou
informaci o jedné z možností
připojení k internetu. Jak již bylo
několikrát zmíněno, je to alternativa ke stávajícím, ve velké míře
používaným způsobům připojení.
Jestliže Vás cokoliv z našich reportáží zaujalo a potřebujete-li více
informací, kontaktujte poskytovatele služeb, společnost INTV spol.
s r.o. www.intv.cz

SC-350140/6

Všechny v redakci zajímalo, jak je
internet rychlý. Sami víte, že jedna
věc je, co vám někteří poskytovatelé naslibují a pak druhá, jak to
reálně funguje. Z hlediska rychlosti
připojení je zde nabízena rychlost
22 Mbps pro stahování a 6 Mbps
pro odesílání. Pro náš test rychlosti
jsme využili Cesnet, který lze považovat za hodnověrný a spolehlivý
měřič rychlosti připojení. Co nás
potěšilo, že naměřené hodnoty opravdu zhruba odpovídali
hodnotám maximální rychlosti.
U downloadu jsme naměřili cca
20 Mbps, upload byl naprosto bez
problémů na 5.9 Mbps. Takže co je
přislíbeno, je též dodrženo. Navíc
je takováto dostupnost na všech
místech České republiky stejná.
Nemusíte se tak bát, že by zrovna
u vás běhal pomalu.

Knihovna města Ostravy, pobočka Závodní
v Ostravě-Hrabůvce, pořádá ve
spolupráci s Úřadem
městského obvodu Ostrava-Jih projekci
starých snímků
původně samostatné zemědělské obce Zábřeh nad Odrou. Snímky zachycují i převratné stavební události této dnešní části
městského obvodu Ostrava-Jih.
Vítáni budou především pamětníci starého Zábřehu
a zájemci o historii této zajímavé části Ostravy. Tentokrát
se akce uskuteční v jednacím sále zastupitelstva Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih v pátek 22. května od
17 do 18.30 hodin. Nutná rezervace předem na telefonním čísle 599 522 306.
Foto: Archiv města Ostravy

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Obvod

vysadí Lípu svobody

Ve středu 29. dubna v 11 hodin bude u příležitosti
kulatého výročí osvobození města Ostravy vysazena Lípa svobody v Ostravě-Zábřehu, konkrétně
v parku pod Zámkem Zábřeh.

Co vedlo obvod k tomu, že
se rozhodl vysadit strom
svobody?
Radní i celé zastupitelstvo si uvědomuje důležitost
oslav konce druhé světové
války, která přinesla spoustu
obětí. Strom svobody je přáním a připomínkou zároveň,
aby se nová generace s obdobným válečným stavem
nemusela setkat.

Proč byla vybrána právě
lípa?
Z podnětu zaměstnanců Knihovny města Ostravy
jsme se dozvěděli, že u Jubilejní kolonie kdysi stála Lípa
svobody, ale před řádkou let
musela být odstraněna. Tímto výběrem rádi navazujeme
na naše tradice a předky.
Chcete pokračovat ve vysazování stromu každoročně a udělat z toho tradiční akci?
Myslím, že každoročně najdeme i jiné způsoby, jak si
osvobození
připomenout.
Nyní se opravdu jedná o výjimečnou akci, která obnoví
tradici již zmíněné lípy u Ju(kut)
bilejní kolonie.

Lípa svobody kdysi stávala v Jubilejní kolonii v Hrabůvce.
Foto: Jiří Polauf

Program vzpomínkových akcí pořádaných
městským obvodem Ostrava-Jih:
Středa 29. dubna
10 hodin
položení věnce u památníku
v lokalitě Korýtko (v Zábřehu u řeky Odry)
10.20 hodin položení věnce v lokalitě Břehy
(za Avionem Shopping Park Ostrava)
11 hodin
slavnostní zasazení Lípy svobody
v parku u Zámku Zábřeh
INZERCE
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Kromě vedení obvodu Ostrava-Jih se akce zúčastní
zástupci Armády České republiky, pamětníci osvobození a další hosté. V souvislosti s touto ojedinělou akcí
odpověděl starosta obvodu
Martin Bednář na pár otázek.
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 Na Jihu zateplují další dvě školy
čit 30. září, celkové náklady
činí zhruba 40 milionů korun včetně DPH. Revitalizace rozlohou menší ZŠ Horymírova v Zábřehu skončí už
30. července a tato investiční akce přijde na 15 miliónů korun včetně DPH. Oba
projekty jsou hrazeny z více
zdrojů.
V minulých letech bylo na
území nejlidnatějšího ostravského obvodu v rámci

V městském obvodu Ostrava-Jih začaly před pár
dny revitalizace dalších dvou školských objektů.
Konkrétně se jedná o ZŠ Bohumíra Dvorského na sídlišti
Bělský Les, která kapacitně
patří k největším v Ostravě nejen počtem žáků, ale
i svou zastavěnou plochou
a celkovými vnitřními prostorami. Po architektonické stránce nedojde k žádným podstatným změnám

ve vzhledu objektů. Dojde
pouze k výměně všech výplní oken, okenních sestav,
vstupních dveří a dveřních
sestav v místě vstupů, které neovlivní jak funkční, tak
dispoziční řešení. Obvodový
plášť objektu bude zateplen
a nakonec dostane novou
fasádu. Práce by měly skon-

projektů Ekotermo I. a Ekotermo II. revitalizováno několik základních škol. „Některé školské objekty ještě
zůstávají v dost špatném
stavu, takže do budoucna
budeme v trendu jejich revitalizace pokračovat. Jedná
se totiž také o nezanedbatelnou ﬁnanční úsporu energií,“ uvedl radní Adam Rykala, který má problematiku
(kut)
škol ve své gesci.

Nové kontaktní místo městské policie
V objektu G-centra na náměstí SNP v Zábřehu je od 20. dubna v provozu nové kontaktní
místo Městské policie Ostrava. V dosud nevyužitých prostorách se občané mohou setkat s okrskářem v určených hodinách pro
veřejnost, které jsou v pondělí, ve středu
a v pátek vždy od 9 do 11 a od 14 do 16 hodin.
Možné je také setkání po individuální domluvě.
Nové kontaktní místo je situováno do oblasti, která
se kvůli blízkosti ubytovny na Čujkovově ulici stala jedním z problémových míst v obvodu. „Nejen občané žijící
v této lokalitě si dlouhodobě stěžovali, že se necítí bezpečně. Proto jsme rádi, že se nám po složitých jednáních
podařilo zřídit toto kontaktní místo,“ uvedla členka rady
Markéta Langrová.
(kut)

pátek 9:00 -18:00
sobota 9:00 -18:00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ:
V PÁTEK V 10:00 HODIN NA BAMBIFESTOVÉM PÓDIU
PROGRAM:
Přehlídka dětských uměleckých souborů, ukázky hasičské techniky,
střelba ze vzduchovky, přehlídka městské policie, skákací hrad, soutěže o zajímavé ceny,
ukázky táboření, maskování zranění, trampolína, vodní bar a další aktivity.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
Dolní oblast Vítkovice, CDU Sport Ostrava, Landek park, Ostravské muzeum,
Ostravské výstavy (Slezskoostravský hrad, Miniuni), Planetárium Ostrava a další.

slovo zastupitele

Nezapomínáme,
děkujeme…

ZÁŠTITY:
Bc. Martin Bednář – starosta obvodu Ostrava - Jih
Ing. Leopold Sulovský – senátor
REGIONÁLNÍ ZÁŠTITY:
Mgr. Věra Palková - náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
Regionální partneři:

Regionální pořadatel:
Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
Na Mýtě 1556/10 Ostrava – Hrabůvka www.radamok.cz radamok@radamok.cz

INZERCE

Kosmická 1723/2
Ostrava Poruba
tel./fax: 596 956 220
ISO: 9001: 2000
e-mail: vodar@atlas.cz

PRÁCE PROVÁDÍME:

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

Blíží se konec měsíce dubna, který je velmi významný
pro náš městský obvod, ale
také celé město. To mne přivádí k blížícímu se 70. výročí
osvobození Ostravy sovětskou armádou. Kraj i město chystají velkolepé oslavy,
ale my, zastupitelé za KSČM
Ostrava-Jih,
naši
členové a sympatizanti, nezapomínáme na uctění památky
u sedmi památníků obětem
druhé světové války, které
se nacházejí právě na území
našeho obvodu Ostrava-Jih.
Letos se všem těmto padlým hrdinům pokloníme
29. dubna. Začneme v 15 hodin na ulici Klegova u tenisových kurtů, pak se přemístíme ke kostelu v Hrabůvce,
kde je památník padlých anglických pilotů. Další pietní
místo je na hřbitově ve Starém Zábřehu. V 16 hodin

proběhne pietní vzpomínka
s hudbou, vlajkonoši a proslovem u památníků obětí II. světové války na ulici
Hulvácká před střední školou. V 17 hodin začneme pietní akt na Březích, Rudná
ulice kousíček od McDonald‘s. Předposledním místem
je Korýtko, u železničního
mostu přes řeku Odru. Nakonec položíme kytici ve
Výškovicích, mezi ulicemi
Husarova a Proskovická. Rád
bych tímto vyzval všechny občany, pokud mohou,
aby se k nám připojili a uctili památku společně s námi.
Jde o tak významné výročí,
že si to zasluhuje pozornost.
Všichni mají možnost s námi
absolvovat celou trasu, nebo
přijít k památníku, který mají
nejblíže.
Martin Mařák, zastupitel
MO Ostrava-Jih za KSČM

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY



Začala rekonstrukce
Nádražní ulice

V pátek 17. dubna byla zahájena první etapa rekonstrukce důležité městské tepny - ulice Nádražní. Jedním
z hlavních důvodů této zásadní opravy
je havarijní stav kanalizace, při té příležitosti budou vyměněny inženýrské
sítě a opraveny koleje. Velkou změnou
bude i podoba tramvajových zastávek
Stodolní a Elektra, na kterých bude vybudován zastávkový mys. Aktuálně
lidé nastupují do tramvaje přímo z vozovky. Rekonstrukce je rozdělena na
dvě etapy - první potrvá do konce letošního roku. Druhá etapa bude probíhat v příštím roce a hotová by měla být
do poloviny roku 2016. Náklady jsou
vyčísleny na 308 milionů korun. Více
na webu nadrazni.ostrava.cz.


Výšlap na Ondřejník

V pátek 1. května se koná tradiční prvomájový výšlap na Ondřejník. Sraz
účastníků je u p. Šárky Zubkové na vlakovém nádraží Ostrava-Vítkovice, odkud v 8.36 hodin odjíždí spěšný vlak
do Frýdlantu nad Ostravicí.



Spirála pořádá Pohádkohrátky

Zábavné odpoledne plné pohádkových
bytostí, her a soutěží připravila pro rodiny s dětmi obecně prospěšná společnost Spirála z Ostravy-Zábřehu. Ve čtvrtek 14. května od 14 hodin se v G-centru
na nám. SNP mohou děti zúčastnit Pohádkohrátek a těšit se na drobné odměny. Odpoledne pobaví malé i velké
návštěvníky také pohádkové představení Loutkového divadla Babky Miládky. Spirála je poskytovatelem sociální
služby lidem se zdravotním omezením.
Ti chodí pracovat a nacvičovat své sociální a pracovní dovednosti do tréninkové kavárny-jídelny Klub Kafe Ostrava v G-centru. Akci ﬁnančně podpořil
městský obvod Ostrava-Jih. Další informace na www.spirala-ops.cz.


Avízo bazar na Černé louce

V neděli 17. května se na výstavišti Černá louka uskuteční další Avízo bazar.
Největší prodejní akce dětského a kojeneckého zboží, sportovního vybavení, kočárků, sedaček, hraček a knížek
v MS kraji bude probíhat od 8 do 12 hodin. Součástí akce budou dětské koutky, malování na obličej a tombola o zajímavé ceny. Více informací na www.
avizobazar.cz.



Setkání hasičských praporů

Sbor dobrovolných hasičů Ostrava Zábřeh ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů v Ostravě pořádá desáté setkání hasičských praporů, které se
uskuteční v sobotu 16. května v areálu hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů na Dolní ulici v Zábřehu.
Registrace účastníků je v 9.45 hodin
v areálu zbrojnice, v programu je mj.
slavnostní průvod ke kostelu Navštívení Panny Marie, mše svatá patronovi hasičů sv. Floriánovi nebo posvěcení nových vozidel Tatra. Připraven je
bohatý doprovodný program pro děti
i příznivce hasičů, prohlídka techniky,
soutěže, chybět nebude občerstvení.


Komentované prohlídky
Bělského lesa a Hrabůvky

Na území obvodu Ostrava-Jih se
v květnu uskuteční dvě komentované
prohlídky. V neděli 3. května od 14.30
hodin to bude prohlídka Bělského lesa,
sraz účastníků je u restaurace Dakota.
O týden později pak bude následovat
prohlídka staré Hrabůvky, zájemci mohou přijít opět ve 14.30 hodin k tramvajové zastávce Provaznická. Více informací na www.provedu.cz, info@
provedu.cz, nebo na tel. čísle 739 334
702 (odpoledne).

INZERCE
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

OSTRAVA-JIH

Kulturní zařízení Ostrava-Jih

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

 KULTURNÍ DŮM K-TRIO

K

TRIO

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
3., 10., 17., 24., 31. 5. v 17.00 hodin
TANEČNÍ VEČERY – živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO,
předprodej KD K-TRIO
20. 5. v 19.00 hodin
ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA – koncert
Druhé trávy zahrnuje průřez tvorby Roberta
Křesťana z celé doby existence skupiny s důrazem na skladby z nejnovějších studiových alb
Pojďme se napít, Marcipán z Toleda, Shuttle
to Betlehem a 1775 básní Emily Dickinsonové.
Předprodej KD K-TRIO, OIS.
 DĚTEM
29. 5. v 15.00 hodin DEN DĚTÍ – divadelní
představení, interaktivní soutěže, doprovodný
program, malování na obličej, atrakce aj. Vstup
zdarma.
26.–28. 5. projekt MÉDIA, KOMUNIKACE
A KREATIVITA - interaktivní mediální workshopy, které využívají nejmodernější technologie
k rozvoji individuálních i kolektivních dovedností v oblasti prezentace. Pro skupiny, party, oddíly, které spojují společné zájmy, aktivity
a dovednosti, nabízíme tříhodinové workshopy v oblasti mediální komunikace, PC prezentace, zpracování digitálních fotograﬁí a tvorby
webových stránek. Nutná rezervace.
 PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE
14. 5. v 17.00 hodin VÝKLAD KARET, pro
účastníky kurzů Astrologický tarot s výkladem
symbolonových karet, které probíhaly pod vedením Mgr. Anny Kudelové, ale i pro další zájemce, kteří si chtějí procvičit čtení z karet
a seznámit se s dalšími technikami výkladu karet. Předprodej a informace KD K-TRIO.
16. 5. od 9.00 do 14.00 hodin REIKI II. STUPEŇ, jemná metoda přirozeného léčení vhodná
pro každého zájemce. Umožní člověku pracovat
na sobě, zlepšit své zdraví, vztahy a rozvinout
vlastní potenciál. Pokračovací kurz vede terapeutka a mistr reiki Zuzana Galusková. Nutná
rezervace. Předprodej a informace KD K-TRIO.
19. 5. od 8.30 do 18.00 hodin OD PŘEHRADY
K VODNÍMU MLÝNU, sportovně relaxační den
pro seniory. Slezská Harta, ekologická farma
Františkův Dvůr, vodní mlýn Wesselský. Předprodej a informace KD K-TRIO.
19. 5. v 17.30 hodin PARTNERSKÁ KOMUNIKACE, jednoduše, prakticky, s nadhledem
a humorem o vztazích a komunikaci mezi partnery přednáší rodinný terapeut Drahoslav Červenka. Předprodej a informace KD K-TRIO.
 VÝSTAVY
PRÁCE KURZU VÝTVARNÝCH TECHNIK KRNOV od 12. 5. STUDENTSKÁ ZASTAVENÍ, výstava fotograﬁí – Střední škola služeb a podnikání v Ostravě-Porubě, obor fotograf
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BOSPORSKÝ PRŮLIV – turecká malba na
hladině vody - Tess Gemelová – restaurace
K-TRIO.

 KOMORNÍ KLUB
Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
7. 5. v 19.00 hodin VYZNÁNÍ – JSI TADY STÁLE – vzpomínkový koncert na Pavla Nováka.
Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na
místě od 18.30 hodin.
14. 5. v 18.00 hodin VELEBIT - PO STOPÁCH
VINNETOUA - komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka (ﬁlm, foto, hudba, slovo). Chorvatsko se
pyšní nejen mořem, ale i nádherným vápencovým pohořím Velebit. Navštívíme nejkrásnější
místa, kde se natáčely ﬁlmy o legendárním Vinnetouovi. Předprodej KD K-TRIO a v den akce
na místě od 17.30 hodin.
16. 5. v 18.00 hodin OPERETNÍ KONCERT
účinkují: Soňa Jungová, Peter Svetlik – zpěv
Regina Bednaříková – klavír, program - J. Loukota, J. Offennbach, J. Strauss, F. Lehár,
R. Friml, E. Kalmán... Předprodej KD K-TRIO,
OIS a v den akce na místě od 17.30 hodin.
28. 5. v 19.00 hodin FEMI TEMOWO TRIO
(GB/CZ) – Femi Temowo – kytara, zpěv, Petr
Dvorský – kontrabas, Jiří Slavíček – bicí. Femi
Temovo je britský jazzový kytarista a zpěvák,
který několik let vedl doprovodnou kapelu
Amy Winehhouse. Předprodej KD K-TRIO, OIS
a v den akce na místě od 18.30 hodin.

JIŽNÍ LISTY
nut. Vstupné 80 Kč.
11. 5. v 17.45 DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD (The Second Best Exotic Marigold Hotel,
USA/VB 2015). Komedie, české titulky, přístupný, 122 minut. Vstupné 60 Kč.
11. 5. ve 20.00 FOTOGRAF 2D (ČR 2015). Tragikomedie, od 15 let, 133 minut. Vstupné 60 Kč.
12. 5. v 17.30 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 2D
(The Hobbit: The Battle of the Five Armies,
USA/Nový Zéland 2014). Dobrodružný/fantasy, původní znění s českými titulky, přístupný,
144 minut. Vstupné 60 Kč.
12. 5.–13. 5. ve 20.15 GHOUL 3D (ČR 2015). Horor, české titulky, od 15 let, 86 minut. Vstupné
90 Kč.
13. 5. v 17.45 FÉNIX (Phoenix, Německo/
Polsko 2014). Drama, české titulky, od 12 let,
98 minut. Vstupné 70 Kč.
14. 5.–17. 5. v 15.30 MALÝ PÁN (ČR/SR 2014).
Loutkový/rodinný, české znění, 83 minut.
Vstupné 110 Kč, děti 100 Kč.
14. 5.–17. 5. v 17.30 AVENGERS: AGE OF ULTRON 3D (The Avengers: Age of Ultron, USA
2015). Akční/sci-ﬁ/dobrodružný, české znění,
od 12 let, 150 minut. Vstupné 155 Kč, studenti 135 Kč.
14. 5.–17. 5. ve 20.15 JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
(She´s Funny That Way, USA 2015). Komedie,
české titulky, od 12 let, 93 minut. Vstupné 110
Kč.

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh

17. 5. v 10.00 POHÁDKOVÁ ŠKOLA (ČR). Krakonoš a škola, O chlapečkovi, který se stal kredencí, Pa Tau jde do školy, O Matyldě s náhradní hlavou, O parádivé Sally. Filmové pásmo pro
nejmenší, 77 minut. Vstupné 30 Kč.

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

18. 5.–20. 5. v 15.30 PADDINGTON (Paddington, VB/Francie 2014). Komedie/rodinný, české znění, přístupný, 98 minut. Vstupné 80 Kč.

30. 4. – 4. 5. v 17.45 VYBÍJENÁ (ČR 2015). Komedie, od 12 let, 100 minut. Vstupné 90 Kč,
v pondělí 4. 5. vstupné 60 Kč.

18. 5.–19. 5. v 17.45 POŘÁD JSEM TO JÁ (Still
Alice, USA 2014). Drama, české titulky, od
12 let, 100 minut. Vstupné 60 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.

18. 5.–19. 5. ve 20.00 AVENGERS: AGE OF
ULTRON 3D (The Avengers: Age of Ultron,
USA 2015). Akční/sci-ﬁ/dobrodružný, české
znění, od 12 let, 150 minut. Vstupné 155 Kč, studenti 135 Kč.

 KINO LUNA

3. 5. v 10.00 O MAŠINCE (ČR). Bubla Fráček, Pět draků vodáků, Pohádky o mašinkách,
O zvířátkách pana Krbce, Bob a Bobek, Divoké sny Maxipsa Fíka, Jája a Pája, Štaﬂík a Špagetka. Filmové pásmo pro nejmenší, 69 minut.
Vstupné 30 Kč.
4. 5. – 10. 5. v 15.30 SPONGEBOB VE FILMU:
HOUBA NA SUCHU 2D (The Sponge Bob Movie: Sponge Aut of Water, USA 2015). Animovaná komedie, české znění, přístupný, 94 minut. Vstupné 90 Kč.
4.–6. 5. ve 20.00 RYCHLE A ZBĚSILE 7 (Fast
& Furious, USA 2015). Akční/thriller, české titulky, od 12 let, 108 minut. Vstupné 110 Kč, v pondělí 4. 5. zvýhodněné vstupné 90 Kč!
5. 5. v 17.45 KOBRY A UŽOVKY (ČR 2015). Drama, od 15 let, 111 minut. Vstupné 80 Kč.
6. 5. v 17.45 OKNO DO DVORA (Rear Window,
USA 1954). Mysteriózní/thriller, české titulky,
od 12 let, 112 minut. Vstupné 70 Kč.
7. 5.–10. 5. v 17.45 RYCHLE A ZBĚSILE 7 (Fast
& Furious, USA 2015). Akční/thriller, české titulky, od 12 let, 108 minut. Vstupné 110 Kč.
7. 5.–10. 5. ve 20.15 PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
(Fifty Shades of Grey, USA 2015). Erotický, české titulky, od 15 let, 124 minut. Vstupné 90 Kč.
11. 5.–13. 5. v 15.30 PÍSEŇ MOŘE (Song of the
Sea, Irsko/Dánsko/Belgie/Francie 2014). Animovaný/fantasy, české znění, přístupný, 93 mi-

20. 5. v 17.45 SAMBA (Samba, Francie 2014).
Komedie/drama, české titulky, od 12 let,
120 minut. Vstupné 70 Kč.
20. 5. ve 20.00 PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ (The Duke of Burgundy, Velká Británie
2014). Drama, české titulky, od 15 let, 104 minut. Vstupné 80 Kč.
21. 5.–24. 5. v 15.30 KONEČNĚ DOMA 2D
(Home, USA 2015).Animovaný/dobrodružný, české znění, přístupný, 92 minut. Vstupné
90 Kč.
21. 5.–24. 5. v 17.45 ŽIVOT JE ŽIVOT (ČR
2015). Komedie, od 12 let, 95 minut. Vstupné
110 Kč.
21. 5.–24. 5. ve 20.00 POLTERGEIST (Poltergeist, USA 2015). Horor/thriller, české titulky,
od 15 let. Vstupné 110 Kč.
23. 5. v 10.00 TŘI BRATŘI (ČR 2014). Pohádka/
rodinný, 90 minut. Bambifest - vstupné 30 Kč.
25. 5.–27. 5. v 15.30 ZVONILKA A TVOR NETVOR 2D (Tinker Bell: Legend of the NeverBeast, USA 2014). Animovaný, české znění, přístupný, 80 minut. Vstupné 90 Kč.
25. 5. v 17.45 KRÁLOVA ZAHRADNICE (A Little
Chaos, USA 2015). Komedie/drama/romantický, české titulky, od 12 let, 116 minut. Vstupné
60 Kč.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

JIŽNÍ LISTY
25. 5.–26. 5. ve 20.00 ŽIVOT JE ŽIVOT (ČR
2015). Komedie, od 12 let, 95 minut. Vstupné
110 Kč.
26. 5. v 17.30 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D
(The Hobbit: The Battle of the Five Armies,
USA/Nový Zéland 2014). Dobrodružný/fantasy, české znění, přístupný, 144 minut. Vstupné
60 Kč.
27. 5. v 17.45 DEJTE MI POKOJ! (Une heure de
tranquillité, Francie 2014). Komedie, české titulky, přístupný, 79 minut. Vstupné 90 Kč.
27. 5. ve 20.00 ZABIJÁCI (Fasandraeberne,
Dánsko 2014). Thriller/krimi, české titulky, od
15 let, 119 minut. Vstupné 80 Kč.
28. 5.–31. 5. v 15.30 OVEČKA SHAUN VE FILMU (Shaun the Sheep, VB 2015). Animovaný/
rodinný, české znění, 85 minut. Vstupné 80 Kč.
28. 5.–31. 5. v 17.45 DIVOKÁ DVOJKA (Hot
Pursuit, USA 2015). Akční/komedie, české titulky, od 12 let. Vstupné 110 Kč.
28. 5.–31. 5. ve 20.00 DÍTĚ ČÍSLO 44 (Child
44, USA 2015). Thriller, české titulky, od 15 let,
137 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/dkakord
 KONCERTY
19. 5./19:00 FRAGILE
Slovenská vokální hudební skupina, kterou
tvoří osobnosti známé z televizních obrazovek
a divadel. Skupina se věnuje interpretaci známých hitů. Zpívají bez hudebního doprovodu.
Vstupné 320 a 280 Kč. www.fragile.sk.
26. 5./18:00 VESELÁ TROJKA Pavla Kršky
Další hvězdy Šlágr TV v Akordu.
 DIVADLA
14. 5./19:00 DROBEČKY Z PERNÍKU
Divadlo A. Dvořáka Příbram - Simona Stašová
24. 5./19:00 Jan Hřebejk – Petr Jarchovský:
MUSÍME SI POMÁHAT
Divadlo Na Jezerce. Divadelní přepis známé
ﬁlmové tragikomedie. Hrají: Jiří Macháček,
Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka a další.
Režie: Jan Hřebejk. 450, 400, 370 a 200 Kč
27. 5./19:00 Terrence McNally:
FRANKIE A JOHNNY
Divadlo v Rytířské
Krásný a uvěřitelný příběh o tom, jakou dá práci vzájemné sbližování dvou obyčejných lidí,
kterým už život přichystal řadu těžkých životních zkoušek. A i když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje!
Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma
Režie: Petr Kracík.
Vstupné 350, 300 a 250 Kč
 PRO DĚTI A MLÁDEŽ
26. 5./8:30 a 10:00 PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Představení Divadla Applause pro všechny,
kdo nikdy nechtějí vyrůst ve věku 3 až 99 let.
Ještě máme volná místa... i pro veřejnost!
Vstupné 70 Kč.

Oslavte Den dětí v Akordu! Přijďte na rodinné
divadelní představení.
31. 5./17:00 CESTA DO PRAVĚKU
Městské divadlo Zlín
Dobrodružný příběh podle slavného ﬁlmu Karla Zemana o partě kluků, kteří se ocitli mezi
pravěkými zvířaty. Úprava a režie: Jiří Jelínek.
Vstupné 200 a 150 Kč
 PRO SENIORY
5. 5./15:00 SENIOR KLUB – MISS BABČA
Zábavné odpoledne s volbou královny krásy
mezi seniorkami.
11. 5 ./10:00 AKTIVNÍ SENIOR
– Tradiční čínská medicína v praxi
Rady a cviky na posílení těla a organismu v jarním období. Lektor: Marian Volanský.
21. 5./17:00
AKTIVNÍ SENIOR – Osvobození Ostravy
Poutavé vyprávění a beseda o osvobození Ostravy. Přednášku povede pamětník PhDr. Petr
Petružela, plukovník v. v., lektor ČsOL Ostrava.
Zvána je také širší veřejnost!
Na všechny seniorské pořady vstup zdarma.
 KLUB AKORD
22. 5./20:00 MÁJOVÝ RETRO VEČER
Přijďte to roztočit do znovuotevřeného klubu
Akord. Čeká Vás muzika 50. a 60. let (zejm.
rock’n’rollové a bigbítové hity), tématické drinky, zábavný RETRO-fotokoutek a další...
Dresscode: pohodlné RETRO taneční oblečení
alá Šakalí léta. Vstupné 100 Kč.
26. 5./19:00 INTIMNĚ ŽENÁM
aneb dámský večer nejen o erotických pomůckách
Mějte rády sebe, svého partnera a své tělo!
Přijďte na přednášku o intimních tématech
a na prezentaci produktů z Erotického snu pro
ženy. Dozvíte se zajímavé informace o pánevním dnu, stresové inkontinenci, menstruačních
kalíšcích a nehormonální antikoncepci.
Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč.
 KURZY
Představujeme naše kurzy
již od 55 Kč za lekci
LADIES DANCE FITKLUB - úterý od 18:30
aneb tak trochu jiný TANEC.
Využívá různé taneční styly pro posílení a protažení všech svalových skupin.
- dostane vás do formy
- není nutná předchozí taneční zkušenost
FLOWIN - středa od 17:00
Je založen na přirozených a plynulých pohybech bez doskoků a zatížení kloubů. Díky plynulosti pohybů se nezatěžují klouby.
- aerobní tempo spaluje tuky
- pomáhá při bolestech zad
- dokáže plně nahradit veškeré ﬁtness aktivity
Při cvičení se využívá jen hmotnost těla, vhodný i pro začátečníky.
VINYASA FLOW YOGA - čtvrtek od 19:00
DYNAMICKÝ DRUH JÓGY, ve kterém se harmonicky propojuje dech s pohybem.
- rozvíjí ﬂexibilitu
- harmonizuje tělo a mysl
- kladně působí na metabolismus, imunitní
a kardiovaskulární systém
Lekce trvá 90 minut.
Cvičení napomáhá zvládat vše, co nás na cestě
životem potkává, lépe se adaptovat na přirozené změny a vnímat život „tady a teď”.

SKUPINOVÉ CVIČENÍ SM systému pro zdravá
záda NOVĚ - v pátek od 18:00 a 19:00
RESTAURACE AKORD
13.–14. 5. STŘEDOMOŘSKÁ KUCHYNĚ
závitek z platýze se špenátem, tagiatele aglio-olio s parmazánem, salát caprese a jiné speciality

 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

OSTRAVA-ZÁBŘEH
p. o., Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 746 062
Nabídka letních příměstských i pobytových táborů. Více na www.svczabreh.cz.
1.-3. 5. 2015 - Ostracon, info: p. Střelák
16. 5. 2015 - Florbalový turnaj – Ostravské
sportovní ligy, info: p. Nováček
28. 5. 2015 - Den dětí s piráty, akce pro rodiny
s dětmi, info: p. Střelák
pobočka Dubina, J. Matuška 26a
tel. 596 768 565
28. 5. 2015 Den dětí, akce pro rodiny s dětmi,
info: p. Volek

 VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303, e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
1. 5. – 14. 5. MS IIHF v ledním hokeji.
ČEZ ARÉNA
1. 5.
16:15 hod.
USA – Finsko
20:15 hod.
Rusko – Norsko
2. 5.
12:15 hod.
Slovensko - Dánsko
16:15 hod.
Bělorusko - Slovinsko
20:15 hod.
Norsko - USA
3. 5.
12:15 hod.
Rusko - Slovinsko
16:15 hod.
Bělorusko - Slovensko
20:15 hod.
Dánsko - Finsko
4. 5.
16:15 hod.
Rusko – USA
20:15 hod.
Norsko - Finsko
5. 5.
16:15 hod.
Dánsko – Bělorusko
20:15 hod.
Slovensko - Slovinsko
6. 5.
16:15 hod.
Rusko - Dánsko
20:15 hod.
Slovensko - Norsko
7. 5.
16:15 hod.
USA – Bělorusko
20:15 hod.
Finsko - Slovinsko
8. 5.
16:15 hod.
Slovinsko – Norsko
20:15 hod.
USA - Dánsko
9. 5.
12:15 hod.
Bělorusko - Rusko
16:15 hod.
Finsko - Slovensko
20:15 hod.
Dánsko - Norsko
10. 5.
16:15 hod.
Slovinsko - USA
20:15 hod.
Slovensko – Rusko
11. 5.
16:15 hod.
Finsko - Bělorusko
20:15 hod.
Slovinsko - Dánsko
12. 5.
12:15 hod.
Norsko - Bělorusko
16:15 hod.
USA- Slovensko
20:15 hod.
Finsko – Rusko
14. 5. 15:15 hod.
čtvrtﬁnále play off
19:15 hod.
čtvrtﬁnále play off
21. 5.

15:30 hod. Čokoládová tretra.
Městský stadion

22. 5.

19 hod. DEF LEPPARD. ČEZ ARÉNA

25. 5.

16:30 hod. Zlatá tretra – hod kladivem. Městský stadion

26. 5.

Zlatá tretra Ostrava 2015.
Městský stadion
13:30 hod. předprogram
17:30 hod. slavnostní zahájení
18:00 hod. hlavní program
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AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

 Vytváření standardů kvality sociálních služeb
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih nadále pokračuje v trendu zkvalitňování poskytovaných služeb
svým klientům.
V sociální oblasti
se tak děje mj. díky
realizaci
projektu
Standardizace OSPOD ÚMOb Ostrava-Jih, který reaguje
na požadavky novely zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně
dětí, a vyhlášku č. 473/2012
Sb., o provedení některých
ustanovení zákona na standardizaci orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
V rámci zmíněného projektu došlo k navýšení počtu zaměstnanců odbo-

řování. Projekt je realizován od února 2014 a ukončen bude letos v červnu.
Na jeho realizaci byly poskytnuty ﬁnanční prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a také ze státního rozpočtu
ČR v celkové výši 4 116 tisíc korun.
Vytvořené standardy kvality jsou volně dostupné na
webových stránkách městského obvodu Ostrava-

ru sociálně právní
ochrany dětí o šest
pracovníků a bylo
vytvořeno
kvalitní zázemí pro výkon
jejich činnosti. Noví
zaměstnanci se spolu se stávajícími podílejí na
zpracování standardů kvality sociálních služeb a na zavádění těchto standardů do
praxe a jejich následné ově-

-Jih, kde se s nimi občané
mohou seznámit. Hlavním
smyslem jejich zavedení
bylo vytvoření podmínek
pro systematický výkon sociální práce a zajištění vyšší kvality služeb, které jsou
dětem a jejich rodinám poskytovány. Jedná se totiž o soubor kritérií, která
sjednocují pracovní postupy a stanovují požadavky,
jak má být každé pracoviště vybaveno a co musí vykovávat ve vztahu ke klientovi i zaměstnanci.

VZPOMÍNKA

Josefa Mikoláše ocenil i městský obvod Ostrava-Jih
Je
tomu
více
než
měsíc,
co
po dlouhé
a těžké nemoci zemřel
ve věku 77 let legendární hokejový brankář Josef
Mikoláš. Rodák ze Skalice u Frýdku-Místku se vyučil havířem a jako havíř se
také podstatnou část života živil. Se sportem koketoval zpočátku jen na
amatérské bázi, na skvělé úrovni hrál fotbal i hokej.
Nakonec u něj zvítězil hokej, se kterým dosáhl mnoha úspěchů na mezinárodní scéně. Nejúspěšnějším

kal ocenění Zasloužilý mistr
sportu, které se udělovalo
nejlepším sportovcům Československa.
Po celou kariéru byl
uznávaný pro odvahu, s jakou čelil pukům bez brankářské masky. Ztratil osm
zubů a utrpěl zlomeninu
lícní kosti, dvojitou zlomeninu dolní čelisti a pětatřicet různých sešívaných tržných ran. Podle svých slov
měl na hlavě kolem osmdesáti stehů. Brankářskou
masku začal nosit až krátce
před koncem kariéry v roce
1970. Jeho bohatá kariéra se stala inspirací pro Otu
Pavla, který o něm napsal

pro vítkovického gólmana
byl rok 1961, v němž na MS
ve Švýcarsku zažil nejkrásnější chvíle. Mikoláš v bráně
Československa předváděl
neuvěřitelné věci, reprezentace ČSSR tehdy dokázala nevídané, vyhrála nad
Sovětským svazem a remizovala s Kanadou. Jen horší skóre rozhodlo o tom, že
Kanada brala světové zlato a Čechoslováci stříbro.
I tak se ale reprezentanti
se lvíčkem na prsou vrátili zlatí, protože byli nejlepším evropským celkem. Josef Mikoláš se stal téměř
národním hrdinou. Dokonce díky svým výkonům zís-

jednu ze sportovních povídek. Mikoláš poté až do
důchodového věku působil
jako sportovní redaktor. Trvale žil v Hrabůvce, a proto
v roce 2008 na slavnostech
městského obvodu Ostrava-Jih obdržel pamětní list
jako významná osobnost
obvodu. Po čase stráveném v léčebně dlouhodobě nemocných se přesunul
do Čech k sestře, kde v rodinném kruhu dožil své poslední týdny. Od roku 2008
visí jeho dres pod stropem
ČEZ Arény, na hokejový zápas svých milovaných Vítkovic už bohužel nikdy nedorazí…

INZERCE

Koupím 1–3 + 1
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Tel.: 603 757 592
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nebo dr. kdekoliv v Ostravě,
nejlépe okolí centra, Poruba,
Hrabůvka, Výškovice. Balkón
není podmínkou, rychlé jednání –
platím hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

 Na mošnovské letiště už jezdí vlaky
Mošnovské letiště je první,
které má v republice vlakové spojení, a nabízí tak komfortní spojení letecké a železniční dopravy.
Deset párů vlaků denně aktuálně zajišťují jednotky CityElefant, od platnosti jízdního řádu 2015/2016
v polovině prosince však vyjedou na letiště noví RegioPanteři, které pořizuje národní dopravce za ﬁnanční
podpory Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
„Do poloviny prosince zajistíme dopravu na mošnovské letiště jednotkami
CityElefant, v rámci pro-

dloužené linky S2. V pracovní dny a sobotu vypravujeme deset párů vlaků, které
jedou zpravidla ve dvouhodinovém intervalu, v neděli jede o jeden pár spojů
méně. Od nového jízdního
řádu nasadíme jednopatrové RegioPantery,“ uvedl Pavel Krtek, předseda představenstva Českých drah.
Nové spojení s letištěm
otevře dveře do celého kraje. „Moravskoslezský kraj se
stal prvním regionem v Česku, který má mezinárodní letiště napojené na železnici.
Letiště se tak stává součástí komplexní dopravní infrastruktury nadregionálního

Foto: Bohuslav Krzyžanek

V pondělí 13. dubna 2015 brzy ráno dorazil na Letiště Leoše Janáčka Ostrava první osobní vlak Českých drah.

a potažmo i mezinárodního významu. Rozvoj tohoto prostoru patří mezi priority kraje, a to zejména
s ohledem na těsnou vazbu
na průmyslovou zónu Mošnov. O zónu v Mošnově se
zajímá řada investorů, práci

tu v budoucnu získají stovky lidí. Velká část z nich vlak
k cestě do zaměstnání určitě ráda využije,“ říká hejtman
Moravskoslezského
kraje Miroslav Novák.
Zdroj: www.kr-moravskoslezsky.cz,
13. 4. 2015

Na vrcholu vítkovické pece vyrostla vyhlídková věž
Vzdělávací a diskuzní prostor, kavárna, klub a vyhlídková terasa. To vše bude
součástí nové nástavby Vysoké pece č. 1 v Dolní oblasti Vítkovic. Jedna z hlavních
dominant Ostravy povyrostla o zhruba pětadvacet metrů, a stala se tak nejvyšším geograﬁckým bodem ve
městě. Návštěvníci se rozhlédnou po okolí z téměř
osmdesáti metrů.
Celkové náklady projektu nástavby Vysoké pece č. 1
činily zhruba 60 miliónů korun (včetně DPH). Z toho
85 procent nákladů je hrazeno z Evropského fondu

pro regionální rozvoj, a to
prostřednictvím Regionálního operačního programu
NUTS 2 Moravskoslezsko.
Zbývajících 15 procent a případné další výdaje hradí zájmové sdružení právnických
osob Dolní oblast Vítkovice.
Další investice s přispěním 37,9 milionu korun zajistí přestavbu velína u vysoké
pece na návštěvnické centrum, vytvoření nové zastávky naučné stezky u historického vodojemu, rozšíření
návštěvnických tras a oplocení Vysoké pece č. 1. Práce
na nástavbě začaly v únoru
2014, první návštěvníci se na

vyšší Vysokou pec č. 1 dostanou od května.
S nápadem přidat Vysoké peci č. 1 nástavbu přišel
dvorní architekt Dolní oblasti Vítkovice Josef Pleskot.
Původní výška pece, ve které se dříve tavilo železo,
byla 63,6 metru. Nově se
teď vrchol věže tyčí ve výšce 77,7 metru. Vestavěná
prosklená válcová nástavba
bude sloužit jako vyhlídková
věž s multifunkčními prostory. Projekt propojuje v úrovni 55 metrů prezentační
prostor jako součást prohlídkové trasy po peci s názvem Taje ocelového města.

V úrovni 62 metrů návštěvníci najdou kavárnu s výhledem. V úrovni 66 metrů se
nachází klub k pořádání zejména diskusních fór a přednášek organizovaných Dolními Vítkovicemi. Prostory
budou využity i pro výuku technických oborů a přírodních
věd.
Největším
lákadlem pak bude samotný vrchol věže – ve výšce
71 metrů střešní vyhlídková
terasa. Návštěvníkům umožní komentované vyhlídky na
Ostravu i na vzdálené okolí s Beskydami. Terasa bude
navíc vybavena dalekohledy.
Zdroj: www.ostrava.cz

INZERCE

Plánované akce na měsíc KVĚTEN

PŘIJMEME UKLÍZEČKY

2. 5.

Florbal - 1. SC Vítkovice
8-14 hod. - mladší žákyně

pro pracoviště Moravská Ostrava, Ostrava Bartovice, Zábřeh,
Muglinov, Hrušov, Kunčičky, Ostrava-Poruba

3. 5.

Florbal – 1. SC Vítkovice
8-14 hod. - přípravka Lvíčata

Nabízíme:

5. 5.

Sportovní odpoledne – ZŠ MŠ Gymnázium Hello
16-18 hod. - sportovní odpoledne

7. 5.

Házená – TJ Sokol Hrabůvka
8-12 hod. - školní liga

16. 5.

Florbal – Dětský domov Ostrava-Hrabová
7.30–16 hod. - turnaj dětských domovů






Práci vhodnou pro invalidní důchodce
Měsíční prémie až do výše 1.200,- Kč
(dle úvazku a pracoviště)
Příspěvek na rehabilitace a lázně
Příspěvek na rekreační pobyty pro děti

VKUS-BUSTAN s.r.o.
Info: Bc. Petra Skoumalová
stabilní zaměstnavatel
tel. č.: 725 466 606
v oblasti úklidových služeb e-mail: petra.skoumalova@vkus-bustan.cz
www.vkus-bustan.cz
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Sportovní centrum Dubina

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

JIŽNÍ LISTY

 ZŠ Klegova má novou učebnu
V ZŠ Klegova 27 v Hrabůvce se rozhodli naplňovat
vizi o moderní výuce jazyků.
učiteli možnost odposlechu,
kontroly jazykového projevu žáků,“ uvedl ředitel školy
Aleš Vodička. Programové
vybavení je v českém jazyce. Pracoviště žáků je osazeno mikrospínači a sluchátky.
Učebna je vybavena interaktivní tabulí Smart board
s ozvučením, notebookem,
dataprojektorem s ultrakrátkou projekční vzdáleností, PC a dotykovým LCD
monitorem. Komfort učebny doplňují nová podlahová krytina, žákovské lavice a stoly, pracoviště učitele
a uzamykatelné skříně.
Nejmodernější techniku si

Foto: Michael Kutty

V rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko byl realizován
projekt nazvaný Cizí jazyky,
primárně určený k podpoře
jazykového vzdělávání. Ve
škole byla revitalizována jazyková učebna, která bude
sloužit téměř třem stovkám
žáků k výuce s využitím nejmodernější techniky.
„Jazyková laboratoř Mercurius 21 je jazykový laboratorní systém nezávislý na počítači, který žákům
umožní pracovat ve skupinách, v párech i samostatně. Ovládací pult je integrován do katedry a poskytuje

v praxi vyzkoušel i starosta obvodu Martin Bednář
s místostarostou Františkem
Dehnerem. Reportáž z ote-

vření učebny je na ww.tvova.
cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/otevreni-uceben-s-cizimi-jazyky.html.
(kut, d)

„Březinka“ slaví osmdesáté narozeniny
Letos je tomu osmdesát let,
co byla v Ostravě-Zábřehu
v místní části Družstvo otevřena samostatná měšťanská škola smíšená s celkovým počtem 279 žáků, se
třemi třídami chlapeckými
a třemi dívčími, dnešní základní škola na ulici Březinova 52.
Kulaté jubileum škola oslaví akademií, která se uskuteční 25. května v Domě kultury Akord v Zábřehu. Své
prostory k prohlídce pak ZŠ
Březinova otevře 28. května
v 16 hodin, kdy bude možné zhlédnout i výstavu fotograﬁí z její minulosti i současnosti doplněnou o práce
žáků.
Dnešní ZŠ Březinova má
bohatou historii. Pozemky
pro výstavbu školy zakoupilo místní obecně prospěšné
stavební a bytové družstvo
od olomoucké kapituly a da-

la často obsazována a zabírána německými vojsky pro
vojenské účely. V průběhu
válečných let byla škola poznamenána nejvíce v roce 1944.
Po dvou leteckých
náletech byla její
budova
značně
poškozena. V prvních dnech osvobození
Ostravy
Rudou armádou
byly ve školní budově umístěni příslušníci jejich zásobovacích jednotek.
Tak, jak se měnil školský
zákon, se měnily i názvy školy. V letech 1945 až 1948 to
byla obecná škola, od počátku školního roku 1948/1949
2. střední škola v Ostravě-Zábřehu, Družstvo. Ve školním roce 1953/1954 došlo ke
sloučení národních a středních škol a dostala název
3. osmiletá střední škola

rovalo je obci Moravská Ostrava na počest osmdesátých
narozenin T. G. Masaryka
s cílem získat školu pro své
děti. Od svého počátku škola dobře
plnila své poslání.
Na tehdejší dobu
byla velmi moderní
a dobře vybavená,
včetně žákovské
a učitelské knihovny a školní zahrady s květinovou, botanickou
a zelinářskou částí, nezapomínalo se ani na výsadbu léčivých rostlin. V roce 1938 se
započalo s přístavbou druhého pavilonu školy a do
roka v něm začala výuka.
Prvního září 1941 vstoupila v platnost nová organizace školství a změnil se název
školy na Hlavní školu v Moravské Ostravě-Zábřehu nad
Odrou, Hindenburgova ulice.
V době okupace byla ško-

v Ostravě-Zábřehu. Ve školním roce 1959/1960 byla zřízena devátá třída základního
vzdělání a novým školským
zákonem z roku 1960 byla
škola činná jako základní
devítiletá škola. Ve školním
roce 1983/1984 byla ukončena přestavba základního
školství a škola od té doby
nese název základní. Od
1. ledna 2003 získala škola
právní subjektivitu a v současnosti je nejstarší školou
v obvodu Ostrava-Jih.
Školu v její historii vedlo
celkem třináct ředitelů. Jejími třídami za uplynulých
osmdesát let prošlo na pět
tisíc žáků. Mnozí z nich se
stali vynikajícími odborníky ve svém oboru jako lékaři, učitelé, vědečtí pracovníci,
architekti, umělci, sportovci,
jsou úspěšnými podnikateli.
Mgr. Šárka Gregorová, ředitelka
ZŠ Březinova
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Příjem nových pacientů

mobil: 725 818 447
E-mail: mudr.rysanek@seznam.cz, web: mudr.rysanek-webnode.cz
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Nordic Walking = chĤze s hĤlkami

Pracovně lékařské služby
pro ﬁrmy

Každou stĜedu 18:15 hod. 60-75 min. Sraz u McDonalds
Shopping park Ostrava. Cena 100,- Kþ vþetnČ zapĤjþení holí.
Objednávka nutná.
www.solertus.cz tel.: 606 074 789 e-mail: Info@solertus.cz
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Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Ostrava-Hrabůvka

Výuka

OČKUJEME proti
klíšťové encefalitidě
SC-350060/4

MUDr. Ryšánek Jan
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 Vedení obvodu poděkovalo pedagogům
Poslední březnový pátek se v hlavním sále kulturního domu K-TRIO v Hrabůvce konala tradiční akce
každoročně pořádána u příležitosti Dne učitelů.
Hlavním bodem programu
bylo ocenění zástupců základních a mateřských škol,
jejichž zřizovatelem je městský obvod Ostrava-Jih. Pedagogické pracovníky pozdravili místostarostka Věra
Válková a člen Rady městského obvodu Ostrava-Jih
Adam Rykala, který má ve
své gesci problematiku školství. Poděkovali jim za odvedenou práci, předali propagační předměty obvodu,
pamětní listy a kytice a popřáli jim mnoho dalších
úspěchů.
Oceněné osobnosti: Mgr.
Ivana Vavrečková (ZŠ Mitušova 8), Mgr. Lenka Jeřábková (ZŠ MUDr. Lukášové), Mgr. Libuše Turečková
(ZŠ Provaznická), Mgr. Marcela Tašková (Mitušova 16),
Yvona Plačková (ZŠ V. Košaře), Renata Březinová (ZŠ

F. Formana), Jarmila Štalcerová (ZŠ B. Dvorského), Mgr.
Alena Buroňová (ZŠ Kosmonautů 15), Bc. Hana Hlobilová (ZŠ Březinova 52),
Mgr. Miroslava Kalembová
(ZŠ Chrjukinova), Mgr. Karina Fešařová (ZŠ Volgogradská), Mgr. Pavla Kubicová
(ZŠ Jugoslávská 23), Ivana Dresslerová (ZŠ Horymírova), Věra Klimešová (MŠ
Staňkova), Jana Valentová (MŠ Volgogradská), Mgr.
Věra Miklušová (MŠ Za Školou), Bc. Marie Dluhá (MŠ
Zlepšovatelů), Iveta Ferková Sedláčková (MŠ Adamusova), Sylva Miklová (MŠ
A. Gavlase), Helena Čapková (MŠ F. Formana).
Reportáž z akce je na:
www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/den-ucitelu-na-jihu.html.
U příležitosti Dne učite-

lů ocenilo patnáct vybraných pedagogů základních
a mateřských škol také město Ostrava. Slavnostní akce
se konala v Divadle loutek
Ostrava, kde jim poděkovali náměstek primátora Zbyněk Pražák, předseda komise pro vzdělávání, vědu
a výzkum Jan Veřmiřovský
a vedoucí oddělení vzdělanosti MMO Marta Szücsová. V kategorii Ocenění za

dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost byli ohodnoceni mj. Jiří Hon (ZŠ Horymírova) a Jarmila Kaplanová
(ZŠ F. Formana) a učitelky
mateřských škol Zdeňka Konečná (MŠ Volgogradská)
a Marie Jarošová (MŠ Staňkova). Všichni ocenění pracují v ostravských základních a mateřských školách,
jejichž zřizovatelem je město Ostrava.
Michael Kutty

Velikonoční basketbalový turnaj Ostrava 2015
nu, kterou jsem právě trénoval. Dnes je určen chlapcům
a dívkám od šesti do devatenácti let a letos na něm
ve čtrnácti kategoriích startovalo 128 týmů ze třinácti
evropských států,“ pochvaloval si hlavní organizátor

turnaje Kamil Havrlant, trenér
a předseda pořádající Sportovní basketbalové školy Ostrava. Do Sport centra Dubina se přišel podívat i starosta
obvodu Martin Bednář. „Je to
jedna z akcí, které ﬁnančně
podporujeme. Určitě to sto-

jí za to, ne každý mládežnický turnaj se může pochlubit
účastí více než dvanácti set
startujících.“
Reportáž z turnaje je na
www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/easter-tournament-ostrava-2015.html. (kut)
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Začátkem dubna se v tělocvičnách základních škol obvodu Ostrava-Jih konal už
20. ročník basketbalového
turnaje Easter tournament
Ostrava 2015. „Před dvaceti
lety jsem tento turnaj uspořádal pro věkovou skupi-
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Znečištění ovzduší v zimní sezóně 2014-2015
bez aglomerace O/K/F-M a Třinecka) pouze jedna s délkou
87 hodin. Nejdelší smogová situace trvala 89 hodin ve dnech
4.-8. 12. 2014. Oproti předešlé sezóně však byla vyhlášena
i jedna regulace vybraných zdrojů, a to pro zónu Moravskoslezsko v délce 27 hodin ve dnech 6.-8. 12. 2014.
(d)

Nadprůměrně teplé zimní období bylo většinou příznivé pro
rozptyl škodlivin v ovzduší. Pro aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek bez Třinecka byly za celou zimní sezónu vyhlášeny pouze tři smogové situace s celkovou délkou
161 hodin a pro zónu Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
11. 5.
Dr. Martínka 34
Stadická 6
Oráčova 3
Mjr. Nováka 7, 37
Krestova 12, 30
Fr. Hajdy 16
Tlapákova 14
J. Kotase 15
A. Kučery 10
J. Matuška 12
12. 5.
J. Matuška 15, 28
J. Maluchy 49, 81
A. Poledníka 2
E. Podgorného 8
A. Gavlase 34
V. Košaře 17
J. Misky 14
V. Jiříkovského 14, 19
F. Formana 21
13. 5.
J. Škody 4
Dr. Šavrdy 14
L. Hosáka

B. Četyny 8
V. Vlasákové
B. Václavka
J. Herolda 8
F. Lýska
Cholevova 23, 45
Horní 68
Mitušova 81

Bystřinova x U Haldy
Moravská x Beskydská
Mozartova x U Skleníku
náměstí Gen. Svobody 20
Chalupníkova x Komarovova

14. 5.
U Lesa 31
Krakovská 18
Mitušova 47
Sámova 18
Edisonova 79
Jubilejní 34, 77
U Nové školy 92
Dvouletky 70
Dr. Martínka 3, 21, 55

19. 5.
Pospolitá 26
Starobělská 16, 42
Neklanova 2
Závoří x Mňukova
Dolní x Kapitolní
Hulvácká x Schweigrova
V Zálomu 2
Zimmlerova x Tarnavova
Zimmlerova 35, 54
Horymírova 118

18. 5.
Klegova 80
Holasova 10
Provaznická 7, 59
U Prodejny 31
Plavecká 10
Hasičská x Závodní

20. 5.
Markova 16
Horymírova 14
U Studia 1
Karpatská 26
Za Školou 6
Tylova 27

Jugoslávská 57, 33, 16
Pavlovova 45
Plzeňská 10
Výškovická 51
21. 5.
Rodimcevova 17
Averinova 2
Gurťjevova 7
Assejevova 17
Žoluděvova 1
Kpt. Vajdy 1
Čujkovova 50
Bolotova 9
Gerasimovova 2, 18, 34
Průkopnická 24
25. 5.
Krasnoarmejců 18
Svazácká 14
Jižní 14
P. Lumumby 26, 52, 88
Svornosti 4, 20, 31
Husarova 19
K Jezeru 21
Staňkova 10

26. 5.
Staňkova 22
29. dubna 9, 27
Výškovická 147, 157, 182
Srbská 19
Jičínská 11, 29
Lužická 3
Lumírova 6, 74
27. 5.
Lumírova 22, 34
Proskovická 55, 37
Koncová 8
Výškovická 156, 132
Břustkova 21
Na Výspě 4
Husarova x K Odře
K Odře x Smrčkova
Venclíkova 1
28. 5.
Petruškova 13, 16
Volgogradská 35, 85,
133, 122, 34, 94
Výškovická 76, 153
J. Herolda 12
Zd. Bára 4
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předprodej v Divadle Petra Bezruče
www.dfov.cz

5. 6. 2015
19:00

KOZLOVICE
Areál Restaurace Na Koupališti
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Předprodej: Restaurace Na Koupališti, tel.: 724 896 103, 732 444 904,
CA BolsatravelF-M, BIC Frýdlant n./O., Wellness& Restaurant U Fandy Lhotka,
Městské kulturní středisko Frenštát p./R
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předkapela KABÁT revival
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slovo zastupitele

Čas běží
Ano, čas běží rychle – je to
už půl roku, co se od posledních voleb změnilo politické
vedení našeho města, obvodu a pro vedení jakékoliv
ﬁrmy, instituce, a tak i naší
radnice dostatečná doba
k zásadním změnám. Ano,
k mnohým došlo, ale jak
podstatný dopad pro náš
obvod mají, musí posoudit
každý sám:
- Z jedenáctičlenné rady
se stala devítičlenná – dobré, ale zdvojnásobil se počet
placených funkcí, což je několikamiliónový nárůst v platech a bonus k tomu placená
funkce předsedy kontrolního výboru pro člena KSČM.
Po únorovém zastupitelstvu
na náš podnět a členů hnutí Ostravak se pan Gavenda své funkce vzdal a členové zastupitelstva na svém

dalším červnovém jednání
tuto „předraženě placenou“
funkci zruší.
- Během krátké doby bylo
odvoláno pět vedoucích odborů a nahrazeno mnohdy
členy vládnoucí koalice
- Na zastupitelstvu byl
schválen plošný zákaz hazardu v našem obvodu, který bohužel nemá žádnou
váhu, pokud nebude zrušen
v celém městě a na jediném
zastupitelstvu na magistrátu, které je pravidelně každý
měsíc, se tento bod neprojednával.
Necháme se tedy překvapit, co nám přinese jaro
a vládnoucí koalice ANO,
ČSSD, KDU-ČSL za tiché
podpory KSČM v následujících měsících.
PaedDr. Ivona Klímová,
předsedkyně klubu ODS

Najdete nás na adrese
www.facebook.com/mob.ovajih

O zákazu heren a automatů se rozhodne v září
V Ostravě se o možném
zákazu heren a automatů rozhodne v září. Zastupitelé Ostravy chtějí respektovat stanoviska jednotlivých

městských obvodů. Hned na
druhém Zastupitelstvu MO
Ostrava-Jih 18. 12. 2014 se
podařilo schválit úplný zákaz heren a automatů v nej-

lidnatějším obvodu. Pro návrh hlasovali zastupitelé
zvoleni za ANO 2011, ČSSD,
KDU-ČSL a KSČM. Tento návrh nepodpořili zastupitelé

z ODS a z Hnutí OSTRAVAK.
Pokud návrh obvodu podpoří v září zastupitelé města,
měl by zákaz heren a automatů platit od 1. ledna 2016.

INZERCE

Jak na financování rekonstrukce bydlení?
Rádi bychom letos zrekonstruovali byt.
Známí nám radí rekonstrukci financovat s úvěrem od stavební spořitelny.
Prý je to výhodné. Jenže my nemáme
stavebko založené a navíc si myslíme,
že by to trvalo dlouho. Co s tím?
Lukáš T., Ostrava

Odpovídá Gabriela
Chojková
finanční poradkyně
Raiffeisen stavební spořitelny,
Ostrava

Vaši známí vám radí dobře. Úvěr od stavební spořitelny je skutečně jedním z nejvýhodnějších způsobů jak financovat
rekonstrukci. Jde totiž o produkt, který
je na bydlení přímo určen a nabízí mnohem výhodnější podmínky než běžný
spotřebitelský úvěr v bance či nebankovní společnosti. Například u nás vám nyní
půjčíme s úrokovou sazbou již od 4,69 %
ročně, a to až 700 tisíc korun bez zajištění. Pro vás je určitě dobrou zprávou, že
pro úvěr si k nám můžete přijít, i pokud
zatím nejste klientem stavební spořitelny.
Jde o častý mýtus, mnoho lidí si myslí, že

?

k využití úvěru musí několik let pravidelně spořit. Není to však podmínkou. Ani
vyřízení úvěru netrvá nijak dlouho, to je
další nesprávná představa, kterou řada
lidí má. Stavební spořitelny své služby
neustále zlepšují a zrychlují. Například
my díky biometrickému podpisu a dalším moderním technologiím umíme
úvěrovou žádost vyřídit již během několika minut.

Telefon: 736 761 812
E-mail: GChojkova@obchod.rsts.cz

SC-350455/2

Čtenář se ptá:
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 Forenzní značení jízdních kol
Městská policie Ostrava nabízí po
zimní pauze opět zájemcům možnost zaevidování jízdního kola
a jeho označení syntetickou DNA.
Jedná se o novou moderní metodu,
která je prevencí majetkové trestné
činnosti. Syntetická DNA je výjimečná tím, že na označeném předmětu
nejde vidět pouhým okem. Je viditelná pouze pod UV světlem a obsahuje
mikrotečky se speciﬁckým kódem. Navíc všechny syntetickou DNA označená jízdní kola jsou zaregistrována v databázi Městské policie Ostrava a také
v národní databázi REFIZ (registr forenzního identiﬁkačního značení), což
v případě krádeže usnadňuje identiﬁkaci takto označeného majetku.
Strážníci Městské policie Ostrava
budou značit jízdní kola v rámci preventivně dopravní akce konané ve
spolupráci s Policií České republiky
v úterý 28. dubna od 15 do 18 hodin
u restaurace Dakota v Bělském lese.
Vzhledem k technologii materiálu nelze značit jízdní kola za deštivého počasí a při teplotách pod deset stupňů.
Nelze označit mokré jízdní kolo, a je

také třeba počítat s jízdou po označení, kdy případný mokrý terén způsobí
znehodnocení značení.
Při samotné evidenci občan starší
patnácti let předkládá: jízdní kolo, které bude zaevidováno (bude zapsáno
výrobní číslo), občanský průkaz nebo
jiný odpovídající doklad totožnosti,
doklad o způsobu nabytí jízdního kola
(např. doklad o koupi, faktura, stvrzenka o zaplacení, kupní smlouva apod.).
Pokud nelze doložit doklad o koupi, je
možno tento nahradit čestným prohlášením o způsobu nabytí jízdního kola
(vypisuje se na místě).
Postup při odcizení zaevidovaného
jízdního kola: Je potřeba nahlásit událost na Policii ČR (pro případné uplatnění náhrady škody v rámci pojistného
plnění), dále nahlásit událost na pracoviště Městské policie Ostrava, kde
bylo kolo zaevidováno (oznámit ztrátu kola a informovat o podání oznámení na Policii ČR) - osobně či písemně.
Městská
policie
Ostrava
nabízí
možnost nechat si jízdní kolo označit
syntetickou DNA a zaregistrovat také
přímo v terénu. Strážníci se spolu
s policisty budou pohybovat na vy-

tipovaných cyklostezkách na území
města Ostravy a zájemcům označí
a zaregistrují kolo hned na místě.
Značení bude probíhat také v květnu, a to mj. na těchto místech:
8. května, 12–16 hod.: cyklostezka Polanka nad Odrou, splav u řeky Odry
(Na Honculi)
16. května, 13–17 hod.: cyklostezka
Bělský les, u restaurace Dakota
19. května, 14–17 hod.: cyklostezka Hrabová, křižovatka ul. Frýdecké
a Mostní, splav
26. května, 9–12 hod. a 13–17 hod.:
Hrabůvka, ul. A. Kučery 31, centrum
prevence MP
29. května, 9–12 hod. a 13–14 hod.:
Hrabůvka, ul. A. Kučery 31, centrum
prevence MP
Registrace i označení jízdního kola
jsou pro občany bezplatné.
Strážníci označí syntetickou DNA
rovněž kompenzační pomůcky, a to po
telefonické domluvě předem na čísle
720 735 126.
Městská policie Ostrava

SC-350407/7
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„Neziskovka“

z Hrabůvky letos
slaví kulaté výročí svého založení
bilitační pobyty v nádherné
přírodě Moravskoslezského
kraje. Letos se účastníci mohou těšit na nádhernou přírodní scenérii Jeseníků, konkrétně lokalitu Karlova pod
Pradědem. „Od pracovníků chráněné krajinné oblasti Jeseníky se dozvíme řadu
zajímavostí o zdejší přírodě. Navštíví nás kouzelník, sociální pracovnice nás seznámí
s novinkami v sociálním systému, chybět
nebude tolik potřebná a oblíbená hipoterapie, canisterapie,
muzikoterapie,“ nastínil pestrý program Třos s tím, že
pobyt je plánován na sedm
dní, během kterých budou
probíhat různé typy cvičení
a masáže dle individuálních
potřeb účastníků. Případní
zájemci o rehabilitační po-

V letošním roce uplyne dvacet let od založení Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel
(SZPOaJP).
Tehdy vzniklo jako nepodnikatelský spolek osob převážně s tělesným postižením, jehož členy se mohou
stát i jejich rodiče, rodinní příslušníci a dále občané, kteří pomáhají osobám
se zdravotním postižením
nebo se takovou pomocí
chtějí zabývat.
„Hlavním cílem sdružení je prostřednictvím sociální, zdravotní, osvětové,
kulturní, vzdělávací a sportovní činnosti organizovat
využití volného času mladých zdravotně postižených
lidí a pomocí těchto činností postupně odstraňovat fyzické i psychické bariéry
a tím je více integrovat do
společenství zdravých ob-

čanů,“ uvedl statutární zástupce SZPOaJP Ing. Kamil
Třos. Dalším hlavním cílem
je podle něj zapojit do činnosti rodiče mladých osob
se zdravotním postižením
a dále všechny, kteří se pomocí lidem
s tělesným postižením zabývají nebo
se v budoucnu zabývat chtějí, aby také
oni z hlediska svého
citu, pochopení, zkušeností a znalostí mohli přispět k integraci mladých
spoluobčanů se zdravotním
postižením do společenství
zdravých občanů.
Sdružení pro spoluobčany
s těžkým tělesným postižením a seniory pořádá reha-

byt jej mohou kontaktovat
na tel. čísle 732 860 782.
„Naše organizace je už
řadu let podporována Úřadem městského obvodu
Ostrava-Jih. Formou grantů nás podporuje také statutární město Ostrava a nemalými sponzorskými dary
přispívají významné ﬁrmy
z kraje,“ pokračoval Kamil
Třos. Sám už přes dvacet
let pracuje na ÚMOb Ostrava-Jih a mimopracovně je
dobrovolníkem - statutárním zástupcem SZPOaJP.
V sociální oblasti není peněz nazbyt, sdružení proto
uvítá podporu, ať už ve formě ﬁnančních, či materiálních darů. „Za příspěvek ve
výši deset tisíc korun můžeme nabídnout umístění reklamního poutače na oplocení našeho nového centra,“
slíbil závěrem Třos.
(kut)
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Mamografické vyšetření prsou nyní ještě přesnější, šetrnější a bezpečnější
Centrum pro nemoci prsu Silesia Medical v Ostravě-Porubě
zahájilo v průběhu března plný
provoz špičkového přístroje k diagnostice nádoru prsu.
Nový mamograf DIMENSIONS amerického výrobce Hologic je současnou absolutní
světovou špičkou v mamární
diagnostice a je jediným v Moravskoslezském kraji.
„Nový přístroj vyniká zejména výjimečnou kvalitou obrazu

a šetrným vyšetřením, které je dáno ještě nižší dávkou záření a šetrnou kompresí při vyšetření,“ popisuje nový přístroj MUDr. Radomír Ichnovský, ředitel kliniky. „Původní mamograf Lorad Selenia
jsme vyměnili již po 3,5 letech provozu a jsme rádi, že můžeme
našim klientkám nabídnout toto vyšetření nyní nově na tomto unikátním přístroji,“ dodává ředitel.
Centrum pro nemoci prsu kliniky Silesia medical vyšetřuje ženy
od roku 1996 a nový mamograf je už čtvrtým v pořadí. Ročně zde
lékaři provedou kolem 10 tisíc vyšetření, odhalí zhruba 70 zhoubných nádorů. Většina z nich spadá do 1. stadia a jsou dobře léčitelné.

Turné k příležitosti 70. výročí

SC-350592/1

SILESIA MEDICAL s.r.o.
Havanská 6145/4a, Ostrava-Poruba
www.silesiamedical.cz

„NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW“

osvobození a ukončení 2. světové války

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ
CIRKUS

EUROPEAN TOUR 2015

Chinatown

11. 10. 2015 OSTRAVA ČEZ ARÉNA

11.12.2015 OSTRAVA
producent

hlavní partner

SC-341912/79

WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ

SC-341912/78

ČEZ Aréna, 19:00

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ
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SENIOŘI

 Podomní

prodejci nerespektují nařízení

Je tady další varování před podvodnými praktikami
lidí, kteří se snaží vydělat na důvěřivosti seniorů.
Ačkoliv je nařízením města
č. 1/2013 (tržní řád) striktně zakázán podomní prodej, lidé to buď nevědí,
nebo se domnívají, že nabídka služeb není prodejem. To je ovšem mylná domněnka. Podomní prodejce
je i ten, který bez předchozího objednání sám vyhledá potencionálního uživatele zejména obcházením
domů a bytů a nabízením
služeb. Přitom mohou prodejci občany nejen nalákat
na zdánlivě výhodné nabídky, ale pod záminkou prodeje a nabídky služeb také
odcizit peníze a jiné cennosti z bytu, kam je obyvatelé
sami pozvali.

Příběh třetí – levnější
elektřina?
„O tom, že nám do baráku
nesmí lidi chodit prodávat
deky a hrnce, jsem slyšel.
Ale nevěděl jsem, že jak se
chodí měnit třeba elektřina,
že to je taky prodávání. Myslel jsem si, že to můžou. Přišli takoví dva chlapi, že jdou
kontrolovat poslední faktury
za plyn a elektřinu. Tak jsem
jim to donesl, ale aby nestáli
jen tak u dveří, pozval jsem
je dál. Říkali, že mi to nesedí
s jejich výpočty a že se podívají do smlouvy, co tam
mám napsané. Abych prý
měl všechno levnější, musí
se to přepsat. Vůbec jsem
nevěděl, že jde o jinou ﬁrmu, a všechno jsem jim po-

depsal. Teď platím víc a nevím, co mám dělat.“ Tolik
z vyprávění dvaaosmdesátiletého ostravského seniora.

Jak tomu předejít?
Především jde o to, nepouštět cizí osoby do
domu a už vůbec ne do
bytu. V domě by tato zásada měla být samozřejmostí. Pokud už některý ze sousedů do domu podomního
prodejce pustí a ten
zaklepe na dveře
nebo oslovuje další obyvatele domu,
je třeba mu říci, aby
dům opustil. V případě, že tak neučiní, je třeba přivolat
strážníky městské policie, kteří na místě zjednají pořádek. Jedná se totiž
o přestupek porušením nařízení města a jako takový
jsou strážníci oprávněni jej
řešit. Mohou prodejci uložit
i blokovou pokutu nebo sepsat oznámení o přestupku
a postoupit věc správnímu
orgánu k projednání.
Změnu dodavatele energií
je nutné provádět po pečlivém zvážení a rozhodně ne
doma. Vždy je lepší zajít
do kamenné pobočky, kde
se zákazníkovi budou věnovat její pracovníci. Ti nikdy nevysílají své zástupce do domů a bytů. Stejně
tak operátoři mobilních telefonů by neměli sjednávat
změny tarifů a operátorů na
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kontakty
manažer inzerce
Jiří Sachr
mobil: 608 832 606
jiri.sachr@ceskydomov.cz
manažerka inzerce:
Ivana Sachrová
mobil: 774 997 944
ivana.sachrova@ceskydomov.cz
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ulici nebo doma. Není dobré nechat se zaskočit telefonickými nabídkami, při
kterých si nelze ověřit, kdo
vlastně volá. Před uzavřením jakékoliv smlouvy je
vhodné poradit se s rodinou
či přáteli.

Jak jednat, když
k podpisu smlouvy
dojde?
Ani poté není třeba zoufat. Podle nového občanského zákoníku lze do čtrnácti dnů bez udání
důvodu od smlouvy odstoupit. Je
třeba tak učinit písemně
a uschovat
s
si doklad o odeslání. Hůře se odstupuje od smlouvy
uzavřené
pomocí kou
munikačních prostředků na dálku (např. telefonu),
kdy občan neví, s kým vlastně jednal. Hovory takových
obchodníků jsou nahrávány a souhlas je závazný. Ani
tehdy ale není vše ztraceno.
Na telefonní číslo, ze kterého bylo voláno, se sice většinou nelze zpětně dovolat,
ale lze na internetu pomo-

cí aplikace Google z recenzí zjistit, které společnosti
patří. Pak je nutné opět písemně od smlouvy odstoupit. Není vhodné čekat, až
ﬁrma pošle tzv. kurýra s vyhotovenou smlouvou k podpisu, protože to už většinou
bývá pozdě a uplyne dvoutýdenní lhůta, po kterou
bylo možné od smlouvy odstoupit.
Ještě pár slov k článku
z minulého čísla, ve kterém
byly informace o předváděcích akcích. Najevo totiž vyšla nová strategie prodejců,
kteří si zvou starší občany,
většinou ty, co už od nich
něco nakoupili, do sídla ﬁrmy na tyto akce. Zde už ale
není možnost od smlouvy
na nákup zboží do čtrnácti
dnů bez udání důvodu odstoupit, protože se jedná
o prostory k prodeji obvyklé!
Někteří lidé si navíc nevezmou ani doklad o koupi,
a tak je velmi těžké domoci se zpět svých peněz při
případné nespokojenosti se
zakoupeným zbožím.
Městská policie Ostrava,
úsek prevence

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména
v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Martin Bednář
přeje všem dubnovým oslavencům do dalších let hodně
zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Miroslav Kapeluch
Irena Kubíčková
Miroslav Klečka
Jaromír Hanzel
Marie Vlačušková
Milan Šigut
Milada Moškořová
Helena Košařová
Marie Dudková
Bohuslav Jírů
Jarmila Průšová
Anna Řapková
Milan Musálek
Vlasta Podzemská
Bohuslav Hanáčík
Libuše Kleinová
Libuše Lichnovská
Antonie Bočková
Irena Vápeníčková

94 let
92 let
92 let
91 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Božena Jurečková
Eliška Dragonová
Věra Humplíková
Imrich Hrubý
Zdeněk Mazáč
Antonín Juřica
Alexandra Zítková
Jiřina Holíková
František Řeháček
Magdaléna Blašková
Libuše Čeganová
Marta Hrbáčková
Jiřina Babišová
Miroslav Stejskal
Jan Gottweiss
Zdeňka Kortová
Marie Rolová
Alois Halfar

85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
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 Zajímavá historie výstavby kostela v Hrabůvce
Na okraji Hrabůvky v blízkosti Místecké ulice se nachází kostel Panny Marie, královny posvátného růžence. Věřícím slouží už přes sto let. Málokdo ale ví,
že impuls k jeho výstavbě dal malicherný spor mezi
místními věřícími a obyvateli sousední Hrabové.

Vzestup Hrabůvky
Hrabůvka byla od nepaměti přifařena k sousední Hrabové, obci, která měla ještě
v 60. letech 19. století téměř třikrát více obyvatel než
Hrabůvka. Po staletí obyvatelé Hrabůvky navštěvovali
bohoslužby v dřevěném farním kostele sv. Kateřiny a na
hřbitově, který se nacházel
v jeho okolí, pohřbívali své

shromažďovány prostředky
na výstavbu nového kostela.

Spor o místo

Pro stavbu nového kostela
byla zvolena parcela na vyvýšenině poblíž katastrální
hranice oddělující obě obce.
Vybrané místo se ale nezamlouvalo mnoha hrabovským občanům, kteří chtěli,
aby byl nový kostel vystavěn opět v centru
jejich obce. Rozpory odsunuly realizaci záměru až na počátek 20. století. V
roce 1905 se ujal
iniciativy nový hrabovský farář p. Antonín Mohapl, který
nechal vypracovat
plány kostela a zajistil jejich schválení
u olomouckého arcibiskupa. Přípravný výbor pro výstavbu kostela se
zároveň dohodl, že
aby zabránil zastavení jednání hned
v počátku, nechá
otázku umístění nového svatostánku
Kostel po dokončení v roce 1910.
k budoucímu promrtvé. Význam Hrabůvky se jednání a bude se snažit spízačal zvětšovat v souvislosti še zajistit dostatek ﬁnančs průmyslovým rozmachem ních prostředků pro stavbu.
Ostravska. Řada mužů našla Na podzim následujícího
zaměstnání ve Vítkovických roku se vydala delegace záželezárnách a do obce se stupců obou obcí do Vídně,
začali stěhovat noví obyva- kde získala příslib ﬁnanční
telé, takže na konci 19. stole- podpory. Výstavbě kostela
tí Hrabůvka v počtu obyva- už nebránilo nic, kromě statel Hrabovou už předstihla.
rého sporu o jeho umístění.
Myšlenka na výstavbu no- Zatímco zástupci Hrabůvky
vého zděného kostela v Hra- trvali na předvybrané parcebové vznikla v polovině le na vyvýšenině mezi obě19. století. Malý kostelík sv. ma obcemi, hrabovští zase
Kateřiny přestával kapacit- na stavbě v těsné blízkosti
ně dostačovat. Velkým přá- starého kostelíku, což podním věřících obou obcí navíc pořili tvrzením, že obecní
bylo nahradit starý dřevě- pozemek na návrší k stavný svatostánek reprezen- bě kostela nikdy neodprotativním zděným kostelem dají. Výsledkem sporu bylo
tak jako v okolních obcích. vyjádření vídeňských úřadů
Obyvatelé obou obcí založi- v tom smyslu, že sice jsou
li sbírku, v níž byly postupně ochotny vyplatit slíbenou ﬁ-

Současná podoba kostela.
nanční podporu, ale ne ve
chvíli, kdy obě obce nejsou
schopné najít řešení ani takto základní otázky.

Rázné rozhodnutí
Napětí vyvrcholilo v průběhu roku 1908 ve spojitosti
s nutností otevření nového
hřbitova, který by nahradil nevyhovující pohřebiště
kolem kostela sv. Kateřiny.
Po jednáních mezi oběma
znesvářenými obcemi bylo
rozhodnuto, že si Hrabová i Hrabůvka vystaví vlastní hřbitovy na svých katastrech. Možná právě toto
rozhodnutí vedlo k radikálnímu řešení, kterým se občané
Hrabůvky rozhodli ještě na
podzim téhož roku dlouholetý spor ukončit. Sami si zajistili podporu z vyšších míst
a zažádali o povolení stavby vlastního kostela v Hrabůvce a zřízení samostatné
farnosti. Část prostředků na
výstavbu kostela získali věřící po vyplacení podílu ze
sbírky, která byla určena na
výstavbu kostela v Hrabové, další peníze byly zajištěny od dárců, a také díky úvěru, za který se zaručila obec
Hrabůvka.

Výstavba kostela
Už v únoru následujícího
roku byly na pozemek, který pro stavbu kostela věnovala obec, přivezeny cihly na
třiceti slavnostně vyzdobe-

ných povozech. S nadcházejícím jarem, a tím i prací v polích ustal stavební
ruch. Stavba byla proto zadána ﬁrmě Grossmann &
Fiala. Základní kámen byl
položen v říjnu 1909 a během následujícího roku byl
celý kostel postupně vystavěn. V květnu byly dokončeny hrubé zednické práce,
v červnu bylo možné vztyčit kříž nad kostelní věží a za
dva měsíce byly dovezeny i zvony. Nově postavený
kostel byl slavnostně vysvěcen 16. října 1910 a získal patrocinium Panny Marie, královny posvátného růžence.
Samostatná duchovní správa byla ustavena na konci
roku 1911 a prvním farářem
se na začátku následujícího
roku stal p. Karel Svára, který v Hrabůvce působil až do
roku 1925.
Zatímco obyvatelé Hrabůvky svůj nový kostel vystavěli, plány na stavbu nového
zděného kostela v Hrabové nikdy nebyly uskutečněny. Svou prohru nesli hrabovští těžce, dnes však už
svým sousedům z Hrabůvky jistě odpustili. Jen díky jejich dávnému sporu se totiž
v Hrabové dochoval dřevěný
kostelík svaté Kateřiny, na
který jsou dnes právem hrdí.
Tomáš Majliš
Zdroj fotograﬁí: soukromý archiv
Tomáše Majliše a Jakuba Bělského
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Festivalový zámek
Divadelní zóna

Zlín Film
Festival

Open Air Place
Sporťáček
koncerty:
NO NAME, Michal Hrůza,
BUTY, Vivaldianno, Laco Deczi

celodenní programy
na náměstí

55. mezinárodní
festival filmů
pro děti a mládež

29⁄5 — 4⁄6/2015

Generální mediální partner

Finanční podpora

Hlavní mediální partner

SC-350422/3

Hlavní partneři

Generální partner

SC-350549/1

Spolupořadatel

www.zlinfest.cz
#ZLINFEST
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