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Podali jste žádost o proná-
jem obecního bytu a  stá-
le o  něj máte zájem? Po-
kud ano, do 30. 6. 2015 je 
třeba svou žádost obnovit, 
společně s odevzdáním po-
třebného tiskopisu čestné 
prohlášení o změně (aktua-
lizaci) k žádosti o pronájem 
obecního bytu. Ten je spo-
lečně se souvisejícími tis-
kopisy (potvrzení o  dosa-
vadním bydlení a potvrzení 
o zaměstnání) zveřejněn na 
webových stránkách ÚMOb 
Ostrava-Jih www.ovajih.cz 
v sekci Občan, v části Pro-
nájmy bytů nebo je na vy-

žádání k  dispozici na by-
tovém oddělení Odboru 
bytového a  ostatního hos-
podářství ÚMOb Ostrava-
-Jih. Na telefonních číslech 
599 430 243 a 599 430 375 
zároveň můžete požádat 
o bližší informace. 

POZOR! Data vystave-
ní všech tří povinných tis-
kopisů nesmí být starší než 
3 měsíce. Pokud vaše žá-
dost nebude do poslední-
ho červnového dne řádně 
obnovena, podle platných 
zásad dojde následujícího 
dne k jejímu vyřazení z ne-
závazné evidence.  (ter)

Evidence žadatelů 
o obecní byt

 Sekání trávy

S ohledem na legislativou 
dané lhůty se veřejnosti pří-
stupná aukce mohla usku-
tečnit v dubnu. Zde si své 
původní cenové nabídky 
vzájemně snižovalo 12 po-
tenciálních dodavatelů, kte-
ří ještě před začátkem auk-
ce prokázali svou kvalifikaci. 
Bezmála 7,2 milionu korun 
uspořených aukcí obvod 
ještě v tomto roce použije 
na pokrytí požadavků ob-
čanů – opravy chodníků či 
zlepšení prostředí v  našem 
městském obvodě. Bližší in-
formace i cenové srovná-
ní pro vás připravujeme do 
dalšího vydání Jižních listů.

Aby byly dodrženy záko-
nem stanovené lhůty a  zá-

roveň byl zahájen první po-
kos, rozhodlo vedení navíc 
o veřejné zakázce malého 
rozsahu. Díky té bylo v prvé 
řadě zabezpečeno sekání na 
místech s  vysokou koncen-
trací dětí a místech důleži-
tých pro bezpečnost obyva-
tel. Po travnatých plochách 
škol a školek tak byly sekány 
zejména rozhledy u  doprav-
ních křižovatek a s ohledem 
na probíhající MS v   hokeji 
i travnaté plochy patřící na-
šemu obvodu u ČEZ Arény. 
Všem občanům i tímto člán-
kem děkujeme za pochopení 
a  věříme, že využití uspoře-
ných prostředků v  následu-
jících měsících bude kladně 
hodnoceno. (ter)

Z důvodu podezření na předražení sekání trávy ob-
vodu v minulosti, rozhodlo současné vedení o zru-
šení zadání veřejné zakázky připraveného minulými 
radními a okamžitém uspořádání elektronické auk-
ce na výběr nových dodavatelů celoroční údržby 
veřejných a vyhrazených travnatých ploch.

  Zastupitelstvo bude 4. června ve 13 hodin

Starosta Martin Bednář zve všechny občany na zasedá-
ní Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které 
se uskuteční ve čtvrtek 4. června ve 13 hodin v nadstav-
bě hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-Jih v Horní ulici 
v Hrabůvce. K projednávanému bodu bezpečnostní situa-
ce a prevence kriminality budou přizváni zástupci Policie 
ČR a Městské policie Ostrava, kteří budou připraveni od-
povídat na dotazy zastupitelů i přítomných občanů. Dal-
šími body jednání budou např. zpráva o výsledku hospo-
daření obvodu Ostrava-Jih za rok 2014, plnění rozpočtu 
za první letošní čtvrtletí nebo výstavba dopravního ter-
minálu na Dubině.

  Rekonstrukce elektroinstalace skončila

V uplynulých týdnech probíhala v budově A Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih rekonstrukce elektroinstalace. 
Veškeré práce byly ukončeny a od 25. května jsou všech-
ny odbory a oddělení přestěhovány zpět do svých původ-
ních prostor. 

KRÁTCE
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Rybník zasypán nebude

Druhý ročník soutěže kuchařek

Miss babča: I. Marešová Vrbická

…Městský obvod Ostrava-Jih má od roku 
2011 svěřen do majetku největší z nich, 
sousední menší rybník patří státu…

…I přes soutěživého ducha z celého dne 
byla cítit pohodová atmosféra a hlavně 
chuť posunout školní stravování zase 
o kousek dál…

…Velmi vitální paní je společenská, má 
ráda legraci, zpěv i tanec, což ostatně 
předvedla i ve volné disciplíně, která 
vyvrcholila striptýzem…
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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

všichni jsme denně 
vystaveni velkému 
množství informa-
cí, setkání, zážitků. 
Jen některé však 
mají sílu nesmaza-

telně se zapsat do naší paměti. Osobně 
mohu za takové označit setkání s velite-
li tanků osvobozujících Ostravu v bojích 
druhé světové války, plukovníkem v. v. 
Bedřichem Opočenským a podplukov-
níkem v. v. Karlem Šerákem. Oba hr-
dinové jsou obdivuhodně vitální, stále 
naplněni láskou k naší vlasti, kamarád-
stvím a odhodláním. Bylo mi velkou ctí 
zastupovat občany Ostravy-Jihu při se-
tkání s těmito muži, kteří se na zvláštní 
projev úcty a uznání za mimořádné hr-
dinství a zásluhy stali čestnými občany 
našeho města Ostravy. 
Vážím si toho, že řada aktivních a za-
jímavých osobností žije přímo v našem 
městském obvodu. Znáte například 
pana Mutinu? Tento občan Ostravy-
-Jihu se už pětapadesát let stará o nád-
herné nádvoří dvou bytových domů, 
které jezírkem a kvetoucími zahradami 
proměnil v odpočinkovou oázu zdejších 
obyvatel. Ze setkání s MUDr. Šmajstr-
lou jsem pro změnu odcházel obohacen 
o aktuální informace k situaci v nej-
mladším státě světa - Jižním Súdánu.
Možnost osobně se potkávat s jedineč-
nými lidmi je radost. Beru za své, že 
smyslem funkce starosty je pečovat 
o všestranný rozvoj území obce a potře-
by občanů a současně chránit veřejný 
zájem. Při denní praxi však narážím 
na řadu mýtů, týkajících se výkonu 
této funkce. Největší je dle mého názoru 
představa, že coby starosta rozhoduji 
sám. Tak tomu je na Slovensku nebo 
v USA, ale v České republice o každém 
rozhodnutí i podpisu rozhoduje rada 
nebo zastupitelstvo. Neříkám, že je to 
špatně, nebo dobře. Jen to, že jakýkoliv 
úspěch je tedy výsledkem činnosti zmí-
něných orgánů. A stejně je to s chyba-
mi, kterých se neúmyslně můžeme do-
pustit. Tak jako vy, také rada se musí 
spolehnout na odbornost úředníků. 
Vím, že většina z nich si váží své pro-
fese, prostřednictvím které každodenně 
pomáhají našim občanům a rozvoji ob-
vodu. Přejme si, aby brzy takto jednali 
všichni. 
Těším se na setkání s vámi na Dni dětí 
a Slavnostech obvodu Ostrava-Jih.

Bc. Martin Bednář, starosta

Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, 
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00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samospráv-
ného celku • Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady MO Ost-
rava-Jih • DTP: Lucie Petrová • Vychází jednou měsíčně (kromě července) v Os-
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• Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.Kontakt na redakci:
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Chcete se podílet na rozhodování o rozpočtu?
„Hledáme nadšence, se kterými založíme pracovní skupinu a úspěšně realizu-
jeme dobré nápady.“ V dotazníku z minulého vydání Jižních listů jste počet-
ně vyjádřili své návrhy na zlepšení našeho obvodu, mnozí z vás si přejí změny, 
které mohou být nově i v rukou samotných občanů. Díky tzv. participativní-
mu rozpočtu se mohou na rozdělování fi nančních prostředků obvodu přímo 
podílet sami jižané – ať už přihlášením svého projektu (nová hřiště, pískoviš-
tě, opravy komunikací i budov, sportoviště, zahrady, ...), či svými hlasy, které 
rozhodnou. Zaujalo vás to? Jste aktivní občan? Chcete pomoci prosadit no-
vou věc? Prosím, ozvěte se dopisem či e-mailem hlavní organizátorce projek-
tu v našem obvodě, místostarostce Ing. Haně Tichánkové. 
Kontakt: hana.tichankova@ovajih.cz, ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30  
Ostrava-Hrabůvka  (ter)

Vážení čtenáři,
v únorovém čísle jsme se na vás obrátili s prosbou o vyplnění dotazníku, je-
hož cílem bylo zjistit vaši spokojenost s komunikací a službami Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. Všem, kteří se do ankety zapojili, ať už v tištěné 
podobě, nebo na webových stránkách, bychom chtěli poděkovat. Získané in-
formace pro nás znamenají cennou zpětnou vazbu. Vyhodnocení dotazníku 
přineseme v následujícím čísle. 
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V uplynulých týdnech se řada občanů dotazovala, 
proč se vypouštěl rybník v oblasti zahrádkářské 
osady Kačinec na Drůbeží ulici ve Výškovicích.

AKTUALITY

Ve zmíněné lokalitě se na-
chází soustava vzájemně 
propojených rybníků vybu-
dovaných v  padesátých le-
tech minulého století. Měst-
ský obvod Ostrava-Jih má 
od roku 2011 svěřen do ma-
jetku největší z  nich, sou-
sední menší rybník patří stá-
tu.

Rybníky užíval do 30. dub-
na 2015 Český rybářský 
svaz k chovu ryb. Z důvodu 
končícího smluvního vzta-
hu musely být rybí násady 
z rybníku sloveny a přemís-
těny do jiného chovného za-
řízení.

Protože jsou rybníky v ne-
vyhovujícím stavebně-tech-

nickém stavu a nedochova-
la se k nim žádná projektová 
dokumentace, musí měst-
ský obvod zpracovat tzv. 
pasport stavby, což je sku-
tečné provedení stavby 
vodního díla. V  tuto chví-
li obvod úzce spolupracuje 
s  Odborem ochrany život-
ního prostředí Magistrátu 
města Ostravy a zahájil spo-
lečná jednání s  Českou re-
publikou, která vlastní jeden 
z rybníků.

„Všechny občany bych 
chtěla ubezpečit, že náš 
městský obvod nemá 
v  úmyslu rybníky prodávat 
ani je zasypávat. Naší sna-
hou bude uvést rybníky do 

souladu s  platnou legislati-
vou a  nadále je odpovída-
jícím způsobem provozo-
vat,“ uvedla místostarostka 
Hana Tichánková s  tím, že 
nejreálněji se jeví jejich cel-
ková revitalizace. „To ale 
bude záležet na fi nančních 
možnostech a v neposlední 
řadě na vzájemné spoluprá-

ci obou vlastníků rybníků.“ 
V  současné době jsou ryb-
níky opět napuštěny vodou 
pro nezbytné zachování ži-
votních podmínek celé řady 
živočichů a dalších organis-
mů nacházejících se v  této 
lokalitě sousedící s  chráně-
nou krajinnou oblastí Pood-
ří.  Michael Kutty

Rybník ve Výškovicích zasypán nebude

  Darujte hodinu týdně,

staňte se dobrovolníkem

Dobrovolnické centrum ADRA hledá 
do svých řad nové dobrovolníky, kteří 
by chtěli věnovat svůj volný čas opuš-
těným a  nemocným seniorům, kte-
ří žijí v  sociálních zařízeních nebo ve 
svých domácnostech v Ostravě. Čas je 
dnes velmi cenná komodita a  hodina 
týdně s dobrovolníkem může osamě-
lého člověka potěšit víc, než si někdo 
může myslet. Pohovory pro zájemce 

o dobrovolnictví se konají každou prv-
ní středu v měsíci mezi 13. a  17. hodi-
nou v sídle DC ADRA na Jiráskově ná-
městí 4 (3. patro). Nejbližší termín je 
3.  června, více informací na tel. čísle 
605 784 584.

 Prázdninový fotbalový kemp 

Fotbalový klub FC Ostrava-Jih pořádá 
od 6. do 10. července Městský prázd-
ninový fotbalový kemp pro nejmenší. 
Je určen pro cca 40 dětí věkové kate-
gorie od 6 do 11 let. Kemp se bude ko-
nat v sídle klubu na ul. Krasnoarmejců 
26A v  Zábřehu. Jeho účastníci stráví 

pět dní od 8 do 17 hodin pod vedením 
kvalifi kovaných trenérů mládeže zdo-
konalováním a  osvojováním nových 
herních i pohybových dovedností. Vše 
se bude konat zábavnou formou s mí-
čem. V závislosti na počasí je v plánu 
návštěva koupaliště a spousta dalších 
soutěží i her. Poplatek činí 1500 korun, 
v ceně jsou zahrnuty např. obědy, další 
občerstvení, návštěva koupaliště. Při-
hlášky je nutné podat do 10. června na 
e-mailovou adresu fcovajih@seznam.
cz, formulář přihlášky bude zájemcům 
zaslán na jejich e-mail. Více informa-
cí lze získat i na tel. čísle 731 152 558.

KRÁTCE

Starosta 
Bc. Martin Bednář tel.: 599 430 331
Místostarostka
Věra Válková tel.: 599 430 410
Místostarosta 
RNDr. František Staněk, Ph.D.
 tel.: 599 430 344
Místostarostka
Ing. Hana Tichánková tel.: 599 430 344
Místostarosta
Bc. František Dehner tel.: 599 430 345
Členka rady
Markéta Langrová tel.: 599 430 331
Člen rady
Ing. Adam Rykala tel.: 599 430 410
Člen rady
Ing. Otakar Šimík tel.: 599 430 331
Tajemník 
Mgr. Petr Mentlík tel.: 599 430 268

Kontakty na vedoucí odborů 

a oddělení ÚMOb Ostrava-Jih

Odbor vnitřních věcí 
Ing. Ludvík Mráz tel.: 599 430 293
Odbor majetkový 
Mgr. Andrea Miškaříková tel.: 599 430 420
Odbor právní tel.: 599 430 335
Odbor fi nancí a rozpočtu
Ing. Jarmila Rennerová tel.: 599 430 260
Odbor dopravy a komunálních služeb
Ing. et Ing. Jindřich Haverland 
 tel.: 599 430 270
Odbor výstavby a životního prostředí
Ing. Petr Halfar tel.: 599 430 207
Odbor bytového a ostat. hospodářství
Ing. Alena Brezinová tel.: 599 430 288

Odbor investiční
Ing. Lubomír Burdík tel.: 599 430 382
Odbor sociálně právní ochrana dětí 
Mgr. Lenka Pavlíčková tel.: 599 430 465
Odbor sociální péče 
Bc. Lenka Podolinská tel.: 599 430 450
Odbor strategického rozvoje, 
vztahů s veřejností, školství a kultury 
Ing. Milan Stoch, Ph.D. tel.: 599 430 282
Odbor podpory volených orgánů
 tel.: 599 430 239
Oddělení kontroly a interního auditu 
Ing. Bc. Jarmila Capová tel.: 599 430 456
Oddělení veřejných zakázek 
Bc. Renáta Rárová tel.: 599 430 355
Oddělení informačních systémů 
Ing. Roman Škubal tel.: 599 430 316

Kontakty na vedení obvodu

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
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INZERCE

V pátek 19. června se budou 
konat na pěší zóně u kultur-
ního domu K-TRIO a  v Ko-
morním klubu v  Hrabůvce, 
o den později pak v zábřež-
ském Kině Luna.

Páteční program u K-TRIA 
začne v  15 hodin vystou-
pením ostravského písnič-
káře Václava Fajfra, hlav-
ním bodem pak bude cca 
od 17:45 hodin koncert Hra-
dišťanu s  Jiřím Pavlicou. 
V  doprovodném programu 

se představí mj. Cirkus tro-
chu jinak, chybět nebudou 
atrakce pro děti nebo také 
vědomostní soutěž zaměře-
ná na městský obvod Ostra-
va-Jih. Vstup na pěší zónu 
je zdarma. Zajímavý pro-
gram připravil také Komorní 
klub na Velfl íkově ulici v Ju-
bilejní kolonii. Zájemcům za 
jednotné vstupné třicet ko-
run nabídne koncert klasic-
ké hudby v  podání pěvců 
Soni Jungové a  Jana Ku-

 Slavnosti obvodu nabídnou pestrý program
Do dvou dnů a na více míst je rozdělen program 
letošních Slavností obvodu Ostrava-Jih. 

čery, houslisty Pavla Ur-
bana a  klavíristky Reginy 
Bednaříkové, kteří předne-
sou např. skladby Bedřicha 
Smetany, Antonína Dvo-
řáka nebo Leonarda Bern-
steina. Začátek koncertu je 
v 18 hodin.

Na sobotu 20. června 
pak připravilo čtyři fi lmo-
vá představení Kino Luna, 
podobně jako u  Komorní-
ho klubu je vstupné doto-
vané, takže každý zapla-
tí jen třicet korun. Promítat 
se postupně budou fran-
couzská animovaná kome-

die Asterix: Sídliště bohů, 
česko-slovenská  pohádka 
Sedmero krkavců, česká 
komedie Život je život a od 
půl osmé večer pak americ-
ko-novozélandský fantas-
tický fi lm Hobit: Bitva pěti 
armád.

„Věřím, že občané naše-
ho obvodu využijí pestrých 
oslav k odpočinku a kultur-
ním zážitkům. Osobně se 
nejvíce těším na vystoupení 
Jiřího Pavlicy a Hradišťanu,“ 
zve k návštěvě starosta ob-
vodu Martin Bednář.   

 Michael Kutty

 

PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 

plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Kosmická 1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz
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  Železniční modeláři zvou k návštěvě

V pátek 19. a v sobotu 20. června od 9 do 18 hodin po-
řádají železniční modeláři ze SVČ Ostrava-Zábřeh, po-
bočky V Zálomu, den otevřených dveří. Připravena bude 
prohlídka klubového kolejiště a  nejen děti budou mít 
možnost vyzkoušet si modelářskou zručnost. Zájemce 
čeká výroba modelových stromků, elektrostatické „sáze-
ní“ modelářské statické trávy, možnost vyzkoušet si pá-
jení nebo čtení z  technických plánků s cílem vyrobit si 
jednoduchý blikač. Formou kvízů a testů se prověří teore-
tické znalosti z oblasti železniční dopravy. Všichni budou 
mít možnost zajezdit si s vláčky na klubovém trenažé-
ru. Více informací podá p. David Habáň, tel. 702 313 973 
nebo 774 136 059, e-mail: SVC.KZD@seznam.cz.

KRÁTCE
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Že i uprostřed městské zástavby lze vybudovat pěknou 
zahrádku, dokazuje příklad z Moravské ulice. O zdejší 
dvůr u bytových domů se obětavě stará pan Jaroslav 
Mutina. Kromě své energie do údržby prostoru vkládá 
i vlastní fi nanční prostředky. Místní se tak mohou cítit 
jako v pravé oáze zeleně – stromy, keře, záhonky s kvě-
tinami, ale také jezírko nebo posezení s grilem by lec-
kde mohli závidět. „Prostě mě to baví, dělám to už přes 
padesát let. Záleží mi na tom, abychom to tady měli 
pěkné,“ uvedl skromně sedmasedmdesátiletý pán, je-
hož úsilí při osobní návštěvě ocenil i  starosta obvodu 
Martin Bednář. Text a foto: Michael Kutty



V současné době nese název 
Komorní klub a nachází se na 
Velfl íkově ulici 8 v  Hrabův-
ce. Citlivé propojení původ-
ní a nové architektury nabízí 
příjemné prostředí a  atmo-
sféru na akcích, které jsou ur-
čeny pro každou věkovou ka-
tegorii. 

První koncert z  oblas-
ti vážné hudby se uskuteč-
nil v  únoru roku 2008 a  di-
váci tehdy měli možnost 
zaposlouchat se do maleb-
ných tónů Dvořáka či Haydna 
v podání Kubínova kvarteta. 

Komorní klub nabízí více-
žánrovou nabídku z  oblasti 
hudby. Diváci mohou pravi-
delně navštěvovat koncerty 
vážné hudby, které se ko-
nají v sobotu v odpoledních 
hodinách, kde mají možnost 

vidět umělce především ost-
ravské scény. Mimo koncertů 
vážné hudby klub nabízí kon-
certy jazzové, folkové, coun-
try, ale i world music, jednou 
měsíčně pak cestopisné be-
sedy s projekcí. 

Komorní klub pravidel-
ně přiváží zahraniční uměl-
ce, především z oblasti jazzu. 
Ten nejbližší se představí 28. 
května, bude to britský jazzo-
vý kytarista Femi Temowo, 
který několik let vedl dopro-
vodnou kapelu Amy Wine-
house. Na čtvrtek 11.  červ-
na je připraveno vystoupení 
newyorské jazzmenky Mari-
anne Solivan. 

Předprodej na akce je na 
stránkách www.kzoj.cz nebo 
lze využít možnost zakoupe-
ní eVstupenky.  (kut)

DATUM a HODINA: MÍSTO OČKOVÁNÍ:

úterý 2. června 2015

 8-9:30 hodin
 10-12 hodin
 13:30-15 hodin

- 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
8-12, 13-15 hodin

Veterinární klinika Vítkovice 
(u nádraží ČD Ostrava-Vítkovice) 

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

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

Komorní klub 
nabízí koncerty 
i besedy s projekcí

V roce 2008 byla pod příspěvkovou organizaci 
obvodu Kulturní zařízení Ostrava-Jih zařazena jedna 
z kulturních památek, která byla určena ve 20. letech 
minulého století ke vzdělávání a kulturní činnosti. 

Příklad hodný následování

V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy před za-
vlečením a šířením nebezpečné nákazy - vztekliny, proběh-
ne hromadné očkování psů proti vzteklině na území obvo-
du Ostrava-Jih.

Poplatek za naočkování psa je z části dotován městským 
obvodem - občané, kteří mají řádně uhrazen místní popla-
tek ze psa, doplácejí padesát korun na místě, ostatní hra-
dí plnou cenu! Zvířata musejí být opatřena náhubkem a vo-
dítkem! Očkovací průkaz je nutné mít s  sebou! Očkování 
se provádí pouze jedenkrát ročně a je určeno pro psy star-
ší šesti měsíců. Zajištění očkování psů proti vzteklině je 
pro chovatele povinné. Platným dokladem o provedeném 
očkování je pouze očkovací průkaz psa. Vystavení nové-
ho očkovacího průkazu bude za poplatek možné i na mís-
tě. Bližší informace podá Odbor výstavby a životního pro-
středí ÚMOb Ostrava-Jih, referát životního prostředí, tel.: 
599 430 224, 599 430 378, 599 430 207. 

Odbor výstavby a životního prostředí ÚMOb Ostrava-Jih

Hromadné očkování psů proti vzteklině 
pro majitele psů bydlící v obvodu Ostrava-Jih

• kabelky • peněženky 
• cestovní tašky 
• opasky • sluneční brýle

Horní 283/87
Ostrava-Dubina 700 30 
prodejna ALBERT 
bývalý Interspar na konečné 
zastávce Ostrava-Dubina

Při nákupu nad 400 Kč 

SLEVA 50 Kč 

s kuponem

NA VÝBĚR VÍCE NEŽ 500 DRUHŮ KABELEK A TAŠEKKK

Při nán

A VÝBĚR VVÍCÍCE NEŽ 50

H
O
p
bý

0 Kč





Novì otevøená prodejna
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 Informace DP Ostrava

Ve dnech 6. a 7. června bude DP Ostrava provádět prá-
ce v kolejišti na Výškovické ulici. Dojde k výluce tramva-
jových linek č. 2, 7, 11 a 15 se zajištěním náhradní dopravy.

KRÁTCE
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 Letní příměstský tábor

Centrum volného času Směr pořádá 
od 15. do 26. července letní příměst-
ský tábor s pobytovými víkendy. Cena 
dvanáctidenního tábora (v pracov-
ní dny od 8 do 17 hodin a dvakrát po-
bytový víkend s  přespáním v  klubov-
ně) činí 1050 korun. Tábor je vhodný 
pro děti od 8 do 13 let. Je pro ně při-
praven celotáborový keltský program, 
zajištěný pitný režim a  teplé obědy. 
Více na www.smerproděti.cz, smer-
prodeti@seznam.cz nebo na tel. čísle 
605 878 342.

  Občané by neměli 

odchytávat toulavé psy

Od března 2015 je provozovatelem 
Útulku pro nalezené psy v Ostravě-Tře-
bovicích místo Městské policie Ostrava 
nově Odbor ochrany životního prostře-
dí Magistrátu města Ostravy. Odchyt 
toulavých a opuštěných psů může pro-
vádět pouze odborně způsobilá oso-
ba, která složila závěrečnou zkoušku 
a  získala tak osvědčení o  způsobilos-
ti k této činnosti. Není přípustné, aby 
občané toulavé psy sami odchytáva-

li a odevzdávali je na úřad. Kontakt na 
odchytovou službu se nemění, v plat-
nosti zůstává číslo 724 590 707. Infor-
mace o aktuální nabídce psů k adopci 
jsou zveřejněny na webu www.ostra-
va.cz v  sekci útulek pro psy. Provoz-
ní doba útulku je od úterka do nedě-
le od 10 do 17 hodin. Kontaktní telefon 
do útulku je 599 455 191 nebo 602 768 
795, e-mail: utulek@ostrava.cz. Zvý-
šit úspěšnost nalezení původního ma-
jitele lze i  kontaktováním řady nezis-
kových organizací, které opuštěným 
či týraným zvířatům pomáhají. Orga-
nizace jako Moravskoslezský spolek na 
ochranu zvířat pak např. mohou pomo-
ci s inzercí nalezených zvířat na sociál-
ních sítích.

  Spirála pomoci nabízí 

osobní asistenci a terénní 

odlehčovací službu

Osamělí lidé v pokročilém věku se čas-
to setkávají s nezájmem okolí a  jsou 
ponecháni bez pomoci svému osudu. 
Mnohdy pak stačí krůček k tomu, aby 
se ocitli v tíživé či bezvýchodné život-
ní situaci. Právě pro ně je zde Spirála 
pomoci poskytující služby v oblasti so-
ciální péče o seniory a zdravotně po-
stižené občany, kteří potřebují pomoc 

druhé osoby, a  přesto chtějí zůstat 
v  domácím prostředí co nejdéle a  žít 
důstojným a plnohodnotným životem. 
Nabízí osobní asistenci a terénní odleh-
čovací službu. Obě jsou vhodné pro se-
niory, osoby s fyzickým postižením, s 
postižením zraku, v rekonvalescenci po 
úrazu, chronicky nemocné, ale i osoby 
s mentálním a kombinovaným postiže-
ním, např. s Alzheimerovou chorobou 
či jiným typem demence. Osobní kon-
zultace je možná na tel. čísle 773 600 
497 nebo v  kanceláři: Mírová 98/18, 
Ostrava-Vítkovice (budova před vstu-
pem do Vítkovické nemocnice). Další 
informace na www.spirala-pomoci.cz, 
e-mail: info@spirala-pomoci.cz. 

  Judisté Baníku Ostrava 

pořádají Den dětí se sportem

V sobotu 30. května od 13 hod. pořá-
dá 1. Judo Club Baník Ostrava ve svém 
středisku na ul. Mjr. Nováka 34 v Hra-
bůvce akci nazvanou Den dětí se spor-
tem. Na programu budou prezentace 
různých sportů s ukázkami a možnos-
tí jejich vyzkoušení, připraveny budou 
soutěže o odměny, trampolína, skáka-
cí hrad a další aktivity. Je třeba si s se-
bou přinést padesát korun na zakou-
pení soutěžní karty.

KRÁTCE
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Zájemci o  běžecký sport mohou využít další okruh 
v Bělském lese, který se nachází v pruhu lesa mezi uli-
cemi Plzeňská a  U Lesa až po restauraci Dakota. Ze 
zhruba pětisetmetrového úseku byl vloni na podzim 
odvezen starý povrch, který byl nahrazen současným 
pilino-pískovým. Do budoucna se počítá i s vybavením 
informačními tabulemi.  Foto: Michael Kutty 

Okruh v Bělském lese 
má nový povrch

Na neděli 7. června je připra-
vena komentovaná cyklistic-
ká projížďka Starého Zábře-
hu s  průvodci Ostravského 
informačního servisu. Sta-
rý Zábřeh je jednou z  nej-
proměnlivějších městských 
částí Ostravy. Původně malá 
obec orientovaná především 
na rybníkářství se postupně 
začala industrializovat. Ještě 
před pár desítkami let bylo 
na místech dnešních sídlišť 
množství statků a nádherné 
historické budovy, které mu-

sely ustoupit novému mo-
dernímu urbanistickému ře-
šení Zábřehu. Sraz je u ČEZ 
Arény (vchod z  Ruské ul.). 
Podmínkou je vlastní kolo, 
děti do osmnácti let muse-
jí mít přilbu. Vstupné se platí 
na místě. Začátky prohlídek 
budou v 10 a ve 14 hodin.

Trasa: ČEZ Aréna - měst-
ský stadion - nám. gen. Svo-
body - ředitelství Vítkovic - 
epidemická nemocnice - sad 
Družby - restaurace J. Tukin-
ski - zámek Zábřeh

Cykloprohlídka 
Starého Zábřehu

Česká pošta, s. p., oznamu-
je všem svým klientům, že 
její provozovna pošta Os-
trava 47, sídlem Výško-
vická 550/161, 700 47 Os-
trava-Výškovice (bývalé 
obchodní centrum Odra), 
bude z  důvodu demolice 
budovy ke dni 31. května 
2015 pro veřejnost dočasně 
uzavřena.

Česká pošta, s. p., vede in-
tenzivní jednání se subjek-
ty, které nabídly možnost 
umístění pobočky v blízkos-
ti stávající pošty, a  zpraco-
vává projekt na znovuote-
vření pošty v této lokalitě. 

Pro zachování obslužnos-
ti dané lokality v maximálně 
možné kvalitě a  komfortu 
oznamujeme zákazníkům, 
že všechny jejich požadav-
ky budou vyřízeny na nej-
bližších poštách takto:

Pošta Ostrava 43, síd-
lem Výškovická 3075/118b, 
700 43 Ostrava-Zábřeh 
(obchodní centrum Kotva), 
kontaktní tel. 596 744 134. 
Hodiny pro veřejnost: PO–
PÁ: 8-11:30 hod., 12:30-19 
hod., SO: 8-12 hod. Po dobu 

uzavření pošty Ostrava 47 
budou od 1. června 2015 
prodlouženy hodiny pro ve-
řejnost v  pracovních dnech 
do 19 hodin a  v sobotu do 
12 hodin.

Daná pošta od 1. červ-
na 2015 bude zajišťovat 
ukládání zásilek (listovních 
a  balíkových) k  vyzvednutí 
a  obsluhovat klienty z  ulic: 
29.  dubna, Jičínská, Srb-
ská, Staňkova, Výškovická 
č. 132-194 (sudá), Výškovic-
ká č. 139-177 (lichá).

Pošta Ostrava 4,  sídlem 
Rodimcevova 2011/26, 
704 00 Ostrava-Zábřeh 
(v blízkosti nám. SNP a DK 
AKORD), kontaktní tel.: 
595  700 886. Hodiny pro 
veřejnost: PO-PÁ: 8-11:30 
hod., 12:30-18 hod., SO: 8-11 
hod. Daná pošta od 1. červ-
na 2015 bude zajišťovat 
ukládání zásilek (listovních 
a  balíkových) k  vyzvednutí 
a  obsluhovat klienty z  ulic: 
Břustkova, Charvátská, Kláš-
terského, Lumírova, Lužická, 
Na Výspě, Poklidná, Prosko-
vická č. 10, 14 + lichá 25-81, 
Předškolní, Šeříkova. 

Na obou poštách si obča-
né dle uvedeného přehledu 
ulic budou vyzvedávat ulo-
žené poštovní zásilky a po-
ukázané peněžní částky. 
Na uvedených poštách bu-
dou uloženy poštovní zásil-
ky, k  jejichž převzetí budou 
klienti vyzváni v  případě 
neúspěšného pokusu o  je-
jich dodání v  místě uvede-
ném v  adrese. Pokud kli-
entovi ukládání poštovních 
zásilek na uvedených po-
štách nebude vyhovovat, na 
jeho žádost připravíme zá-
silky k  vyzvednutí na kte-
rékoliv jiné ukládací poště 
(např. v blízkosti zaměstná-
ní apod.). Písemná žádost 
na změnu ukládání zásilek 
může být podaná na které-
koliv poště.

Pro seniory nabízíme řeše-
ní v  rámci důchodové služ-
by: zřízení osobního účtu 
– jeden výběr v měsíci, zdar-
ma na kterékoliv poště, bez-
pečné uložení fi nancí; elimi-
nace krádeží či loupežných 
přepadení, změna pošty pro 
výběr důchodu – kterákoliv 
pošta, doručení důchodu na 

adresu bydliště. Obě pošty, 
Ostrava 43 i Ostrava 4, bu-
dou personálně posíleny, 
tak aby došlo ke standard-
ní a kvalitní obsluze každé-
ho klienta České pošty, s. p., 
k jeho maximální spokoje-
nosti. Děkujeme všem ob-
čanům a fi rmám za pocho-
pení situace, která přinese 
dočasné komplikace v  pří-
stupnosti poštovních služeb 
uskutečňovaných přímo na 
přepážkách.

 Česká pošta, s. p., Ostrava

Dočasné uzavření pošty Ostrava 47 v OC Odra

Česká spořitelna už 

je v objektu Hrušky

Z obchodního centra Odra 
už byla přemístěna po-
bočka České spořitelny. 
Od 11. května sídlí v  no-
vých prostorách v objektu 
prodejny Hruška na adre-
se Výškovická 163. Klien-
ti mají nově k  dispozici 
pobočku s  velmi příjem-
ným a  moderním interié-
rem, navíc na jednom mís-
tě i s bankomatem.

 Nohejbalový turnaj

TJ SOKOL Ostrava-Zábřeh pořádá 6. června od 9 do 16 
hodin turnaj v nohejbalu amatérských hráčů tříčlenných 
družstev. Uskuteční se v areálu TJ SOKOL na Nové ulici. 
Prezentace začíná v 8 hodin. Ceny pro vítěze i občerst-
vení zajištěno. Bližší informace na tel. čísle 603 477 544.

KRÁTCE
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Klub Akord 
opět v provozu!

Je to právě půl roku od 
doby, kdy jste se ve volbách 
rozhodli dát nám svou dů-
věru. Neusínáme na pověst-
ných povolebních vavřínech, 
ale pracujeme na splnění na-
šich slibů v  rámci progra-
mového prohlášení koali-
ce v  našem obvodu – ANO 
2011, ČSSD a KDU-ČSL. Pro 
nás se od té doby to zásad-
ní nezměnilo – makáme, aby 
bylo líp. Věříme však, že vy 
jste již řadu slíbených aktivit 
a změn zaznamenali. 

Například že  všechny 
smlouvy a  objednávky měst-
ského obvodu Ostrava-Jih 
nad sto tisíc korun jsou již 
transparentně k dispozici na 
www.ovajih.cz. Pokud vás za-
jímají jednání zastupitelstva 
a neměli jste čas přijít osobně, 
najdete jejich celé záznamy, 
včetně jmenovitého hlaso-
vání, na www.youtube.com. 
V provozu je první senior fi t-
ness hřiště, a to v prostorách 
DPS na ul. Odborářská. Fini-

šuje výstavba předprostoru 
Kina Luna, děti se budou do 
konce roku těšit hned ze čtyř 
nových hřišť. O umístění dal-
ších máte možnost rozhod-
nout prostřednictvím  ankety 
dětských hřišť na www.ova-
jih.cz. Nezapomínáme ani na 
slíbenou bezpečnost – jsme 
proto rádi, že aktivně vyu-
žíváte nové kontaktní mís-
to Městské policie Ostrava 
v  G-centru na náměstí SNP. 
A pevně doufáme, že se nám 
podaří na zářijovém zase-
dání zastupitelstva Magist-
rátu města Ostravy společ-
ně s dalšími obvody prosadit 
plošný zákaz heren a  auto-
matů. Pojďme si adrenalin 
užívat raději na nová hřiště 
nebo do Bělského lesa, kte-
rý chceme na základě vašich 
podnětů dovybavit osvětle-
ním, pěšími stezkami i odpo-
činkovými a cvičebními mís-
ty. 
Mgr. Michaela Stýskalová, LL.B., zastu-

pitelka MO Ostrava-Jih za ANO 2011

slovo zastupitele

Plníme naše 
sliby

Klub nyní působí moderně-
ji, změna jde vidět nejvíce 
hlavně v  interiérových prv-
cích, které spo-
juje jednotný 
design. Nové je 
dřevěné obložení, vzducho-
technika, bar, sedací boxy, 
stoly, židličky a  také došlo 
k rozšíření pódia. 

Ještě v květnu mají zájem-
ci možnost navštívit klubový 
pořad pro ženy nazvaný In-
timně ženám, ve kterém se 
dámy mohou dozvědět zají-
mavé věci o svém těle a také 
o zdravotním využití erotic-
kých pomůcek. Přednáško-
vá akce se koná 26. května 
od 19 hodin.

V pátek 5. června bude 
Klub Akord patřit rocko-

vé muzice, kdy se publi-
ku představí mladý nadějný 
ostravský hudebník a  skla-

datel Šimon 
Greško se svou 
kapelou My 

Project, složenou z  hostu-
jících více i  méně známých 
ostravských muzikantů. 

Přes prázdniny bude Klub 
Akord sloužit v případě deš-
tě jako náhradní prostor pro 
letní pohádky a  jiné prázd-
ninové akce, které DK Akord 
připravuje ve své letní za-
hradě. Další klasické klubo-
vé akce pro děti i  dospělé 
pak Akord chystá zase na 
podzim a  dle nové drama-
turgie klubu se připravuje 
i několik nových pořadů.

  (d)



Od konce května je opět v provozu Klub Akord, kte-
rý se jako poslední dočkal po celkové rekonstrukci 
Domu kultury Akord nového kabátu.

Tak se jmenovala akce, která 
se konala v sobotu 18. dub-
na v  rámci celorepubliko-
vé kampaně Ukliďme Česko 
2015. Zapojili se do ní obča-
né obvodu Ostrava-Jih, ruku 
k dílu přiložil i starosta Mar-
tin Bednář a  několik zastu-
pitelů. Úklid probíhal zejmé-
na kolem Odry. Dobrovolníci 
sesbírali na devět set kilo 
odpadu, kterým naplnili čty-

řiapadesát pytlů. „Odvezli 
jsme osm vozíků odpadků, 
které zamořovaly les ko-
lem řeky,“ uvedl organizá-
tor akce, obvodní zastupi-
tel Tomáš Gemela. Likvidaci 
odpadu následně zajistilo 
OZO Ostrava. Všem účastní-
kům patří velký dík! Repor-
táž z akce je na www.tvova.
cz/zpravy-z-mesta/ostrava-
-jih/uklidme-cesko.html.

Jih si uklidíme!

Opavská 798, Ostrava – Svinov (u Hornbachu), Tel.: 596 960 307
Krmelínská 762, Ostrava – Hrabová (u Makra), Tel.: 599 505 441
www.autobond.cz

AUTOBOND GROUP a.s. 
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 Hlubina se mění v multifunkční centrum
Památkově chráněný areál Dolu Hlubina, který 
je součástí Dolní oblasti Vítkovice, nabídne nové 
vzdělávací prostory, ateliéry, klubovny, zkušebny, 
sály a místnosti pro výuku. 

Závěrečné konference u pří-
ležitosti zprovoznění jeho 
rekonstruované části se 
v  úterý 5.  května zúčast-
nil primátor Ostravy Tomáš 
Macura.

„Toto je přesně typ projek-
tu, který Ostrava potřebuje,“ 
uvedl primátor v  přednáš-
kovém sále kompresorovny 
Dolu Hlubina, pojmenované 
nově Compress Hall. „Pro-
jekt je založen na hrdosti na 
naše průmyslové tradice, na 
nichž stavíme a vytváří ja-
kýsi svorník mezi naší minu-
lostí a moderní budoucnos-
tí, kterou budujeme,“ řekl 
Macura.

Rekonstrukce sedmi sta-
vebních objektů v  areá-
lu národní kulturní památ-
ky Důl Hlubina s  využitím 
prostředků z integrovaného 
operačního programu byla 

zahájena v roce 2013. Cílem 
bylo vytvořit v souboru pa-
mátkově chráněných budov 
multifunkční centrum, které 
bude zaměřeno na vzdělá-
vání humanitních věd, umě-
leckých oborů a další aktivi-
ty neziskového charakteru. 
Vznikly zde prostory a  zá-
zemí pro workshopy, umě-
lecké ateliéry pro začína-
jící i  renomované umělce, 
fi lmaře a  fotografy, hudeb-
ní a  další prostory pro kre-
ativní odvětví. Specialitou 
by se měla stát umělecká 
kavárna s  vlastní pražírnou 
kávy. Uznatelné náklady na 
realizaci projektu dosáhly 
192  milionů korun. Díky re-
konstrukci velké části Hlu-
biny společně s  realizací 
souběžného projektu zamě-
řeného na propojení areá-
lů bývalé šachty a vysokých 

pecí dojde také k  rozšíření 
obnovené části Dolní oblasti 
Vítkovice, která je přístupná 
pro širokou veřejnost. Sou-
částí prohlídkových tras se 
stanou objekty těžní věže 
a průběžného mostu. Po do-
plnění o další budovy dojde 
k uzavření unikátního okru-
hu „uhlí – koks – železo“.

„Když jsem dostal mož-
nost podílet se na projek-
tu reaktivace Hlubiny, nevá-
hal jsem ani minutu. Věděl 
jsem, že zde vznikne něco 
výjimečného. Ve spoje-
ní s  projektanty, umělec-
kou a  kreativní platformou 
a zhotovitelem se to podaři-
lo,“ uvedl manažer projektu 

Karel Malík 
(na snímku 
ve výřezu). 
„Přál bych 
si, aby to na 
Hlubině vře-
lo kreativní-
mi nápady, 
řemeslnou 
invencí a po-
hodovým životem. Je to je-
den z  mála projektů, kte-
rý přínáší prostory a zázemí 
nejen pro prezentaci, ale 
i  pro samotnou tvorbu. Ta-
kové zázemí v  Ostravě do-
posud chybělo,“ doplnil.

Zdroj: www.ostrava.cz, 6. 5. 2014, 
DOV Důl Hlubina speciál

Snímky: Michael Kutty

Slavnostního otevření se zúčastnilo také vedení obvodu 
Ostrava-Jih v čele se starostou Martinem Bednářem (vlevo). 

Pomoc a půjčovnu zdravotních pomůcek Mobilního hos-
pice Ondrášek, o. p. s., který již tradičně pomáhá lidem 
v  jejich domovech s pokročilým onkologickým nebo ji-
ným nevyléčitelným onemocněním, budou moci pacien-
ti a jejich rodiny nalézt nově v Ostravě-Zábřehu, po před-
pokládané kolaudaci v  červenci. Na Gurťjevově ulici 11, 
v prvním podlaží budovy spravované obvodem vznikne 
i dětský stacionář. V letošním roce se objekt i s ohledem 
na budoucí nájemce dočká investičních akcí v podobě 
vybudování bezbariérového přístupu do objektu, vybu-
dování plynového vytápění a výměny oken.

Zaměstnanci hospice by jej rádi otevřeli na podzim. 
„Mobilní hospic pomáhá těžce nemocným dětem, do-
spělým i  jejich rodinám nejen po zdravotní, ale i  lidské 
stránce. Veškerý proces rekonstrukcí proto urychlujeme 
tak, aby se tato organizace mohla naplno věnovat své 
činnosti a  nemusela provoz přerušovat,“ dodává radní 
Markéta Langrová.

O činnostech hospice se můžete dovědět více na 
webových stránkách www.mhondrasek.cz  (ter)

INZERCE

Dětský stacionář v Zábřehu

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

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

Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592
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Nádherné prostory Komorního klubu na Velfl íkově uli-
ci v Hrabůvce byly dějištěm sportovní slavnosti. Staros-
ta Martin Bednář společně se zastupitelem Tomášem 
Gemelou předali ženám a mužům fl orbalového oddílu 
1. SC Vítkovice Oxdog bronzové medaile za třetí mís-
ta v nejvyšších domácích soutěžích. Oba týmy mají své 
domácí prostředí ve Sport centru Dubina, kde se těší 
velké přízni publika. Reportáž ze slavnostního předání 
medailí je na www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/
predavani-medaili-fl orbalistum-vitkovic.html. 
 Text a foto: Michael Kutty

Hned na několika místech 
obvodu mohou cyklisté vyu-
žívat nové stojany. Jejich in-
stalace byla vyvolána špat-
ným stavebně technickým 
stavem původních, rozmís-
těných před deseti lety. Na 
základě vzrůstajících inten-
zit cyklistické dopravy byl 
počet stání ve stojanech 
zdvojnásoben např. u Polikli-
niky v  Hrabůvce, takže nyní 
je zde možné odstavit sou-
časně osm kol.

Společnost Ostravské ko-
munikace vyměnila také sto-
jany před Sport centrem Du-
bina. Bývalé stojany u  haly 
neumožňovaly bezpečné od-
stavení z  důvodu možnosti 

aretace pouze předního kola, 
čímž docházelo k  poškozo-
vání rámu. „O současné nové 
stojany je možné kolo opřít 
a  dá se uzamknout dvěma 
zámky, čímž se snižuje riziko 
odcizení. Stojany jsou navíc 
umístěny v blízkosti kamero-
vého systému,“ vysvětlil cyk-
lokoordinátor města Ostravy 
Martin Krejčí.

Další nové stojany jsou na 
pěší zóně u kulturního domu 
K-TRIO, na Výškovické uli-
ci naproti Kina Luna, na síd-
lišti Bělský Les u  podchodu 
naproti bývalého obchodní-
ho domu Meinl nebo na do-
pravním hřišti ZŠ A.  Kučery 
v Hrabůvce.  (kut)

Cyklisté ocení nové stojany

6. 6.  Zápas ve volném stylu – TJ Sokol Vítkovice
  8-20 hod. – 13. ročník Memoriálu J. Klepca v zápase ve 

volném stylu 
7. 6.  Taneční soutěž – Umělecká agentura Performing Arts
 6-21 hod. - taneční soutěž OSTRAVSKÁ PYRAMIDA
12. 6. Florbal – FBC Ostrava 
 10-22 hod. - mezinárodní turnaj Republic Cup 2015
13. 6. Florbal – FBC Ostrava
 8-22 hod. - mezinárodní turnaj Republic Cup 2015
20. 6. Basketbal – SBŠ Ostrava
  7-16 hod. - turnaj pro registrované hráče a hráčky z růz-

ných oddílů
22. 6. Basketbal – SBŠ Ostrava
  8-15 hod. - turnaj pro žáky ZŠ obvodu Ostrava-Jih Den 

dětí s basketbalem
23. 6. Basketbal – SBŠ Ostrava
  8-15 hod. - turnaj pro žáky ZŠ obvodu Ostrava-Jih Den 

dětí s basketbalem 

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc ČERVEN

 Kampaň Pomáhám, zn. Rád

V  úterý 2. a  ve středu 3. června budou v  ulicích města 
k vidění dobrovolníci v modrých tričkách s logem ADRA 
a s kasičkami na krku. Veřejnost osloví s žádostí o fi nanční 
příspěvek na podporu dobrovolnického centra ADRA, kte-
ré řadu let vysílá dobrovolníky k opuštěným a nemocným 
seniorům (např. DPS Korýtko nebo Domov Čujkovova) 
a dětem v Ostravě. Do sbírky se zapojí i studenti ostrav-
ských škol, mj. z Gymnázia Ostrava-Hrabůvka a Gymnázia 
Ostrava-Zábřeh. Za drobný fi nanční příspěvek obdrží dár-
ce upomínkový předmět. Výtěžek z  tradiční sbírky s ná-
zvem Pomáhám, zn. Rád umožní zkvalitnit a zlepšit cíle-
nou pomoc potřebným. Každá koruna pomáhá. 

KRÁTCE
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JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

příspěvková organizace
•  Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostra-

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

ka, 596 739 107, www.kzoj.cz
•  Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh

596 751 712, www.kzoj.cz

 KULTURNÍ DŮM K-TRIO

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
                                                                                                         
7., 14., 21., 28. 6. v  17.00 hodin TANEČNÍ VE-
ČERY živá hudba, pro příznivce společenské-
ho tance se skupinou DOMINO
10. 6. od 9.00 do 17.00 hodin RELAX V PŘÍ-
RODĚ, sportovně relaxační den pro seniory. 
Areál čs. opevnění v Darkovičkách, sportovní 
areál v Darkovicích, Muzeum Hlučínska.
12. 6. v  19.00 hodin ORIENTÁLNÍ VEČER 
se SHAHNAZ a jejími skupinami DASHURIA, 
NUREEN a  SHAMS. Uvidíte rozmanité sty-
ly orientálního tance v podání okouzlujících 
tanečnic v  nádherných kostýmech a  světel-
nou show.
19. 6. od 15 hodin SLAVNOSTI OBVODU OS-
TRAVA-JIH – více na www.kzoj.cz
24. 6. od 9.00 do 18.00 hodin OD ZAHRAD 
K VODNÍMU SVĚTU, sportovně relaxační den 
pro seniory. Botanická zahrada PřF OU, Kar-
viná - zámek Fryštát, Chotěbuz - Rybí dům.

PŘIPRAVUJEME

27.   – 31. 7. od 9.00. do 13.00 hodin, LÉTO 
PRO SENIORY
Sportovně relaxační týden pro zpříjemně-
ní letních dnů v krásném prostředí Komorní-
ho klubu. Každý den nový program, relaxač-
ní a rehabilitační cvičení pro podporu zdraví, 
dechové techniky, techniky na zlepšení fyzic-
ké i  duševní kondice, výtvarné tvoření. Pro-
cházka s výukou nordic walking. Nutná rezer-
vace. Předprodej, informace a  přihlášky KD 
K-TRIO.

 DĚTEM
1. 6. v 17.00 hodin A TOHLE UŽ UMÍME, děti 
z  tanečních a  hudebních kurzů pořádaných 
Kulturním zařízením Ostrava-Jih zvou rodiče, 
kamarády i  veřejnost na své závěrečné vy-
stoupení. Předprodej a informace KD K-TRIO.
15. 6. v 17.00 hodin ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ 
SHOW, těšit se můžete na začínající, mírně 
pokročilé i  velmi pokročilé tanečníky v dět-
ských, juniorských i  hlavních věkových ka-
tegoriích, které trénují pod vedením Moniky 
Krupové. Předprodej a informace KD K-TRIO.   
16. 6. od 15.00 hodin zahájen ZÁPIS DO 
KURZŮ s  bohatou nabídkou pohybových 
a vzdělávacích kurzů pro děti - výuka hry na 
kytaru, saxofon, key board, akordeon, výtvar-
ný kroužek, břišní tance, hip hop, disco dan-
ce, taneční klub MINI, hrajeme šachy

PŘIPRAVUJEME

13. – 17. 7., 3. – 7. 8. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁ-
BOR pro děti má připraven program plný zá-
žitků, zábavy a letních aktivit v době od 7 do 
16 hodin (pondělí – pátek). Tábor je vhodný 
pro děti od 6 do 12 let. 

 VÝSTAVY
STUDENTSKÁ ZASTAVENÍ výstava fotografi í 

– Střední škola služeb a podnikání v Ostravě-
-Porubě, obor fotograf
VÝTVARNÉ PRÁCE studentů Soukromé 
střední umělecké školy AVE ART Ostrava.
.....
 KOMORNÍ KLUB

Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka
11. 6. v  19.00 hodin MARIANNE SOLIVAN 
quartet /USA/CZ/ Marianne Solivan Quartet: 
Marianne Solivan (USA) – zpěv, Marek Novot-
ný – piano, Miloš Klápště – kontrabas, Tomáš 
Hobzek – bicí. Koncert přední newyorské ja-
zzové zpěvačky. Předprodej KD K-TRIO, OIS 
a v den akce na místě od 18.30 hodin.
19. 6. v 18.00 hodin Koncert v rámci Slavnos-
ti obvodu Ostrava. Účinkují - Soňa Jun gová, 
Jan Kučera – zpěv, Pavel Urban – housle, Re-
gina Bednaříková – klavír, program - B. Sme-
tana, A. Dvořák, J. Malát, J. Kern, J. F. Hanley, 
C. M. Schönberg, A. L. Webber, J. Revaux, 
L.  Bernstein. K-TRIO, OIS a  v  den akce na 
místě od 16.30 hodin       
         
 KINO LUNA 

Kino LUNA, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh 

1. 6. – 3. 6. v 15.30 VELKÁ ŠESTKA 3D (Big 
Hero 6, USA 2014). Animovaný / komedie, 
české znění, přístupný, 108 minut. Jednotné 
vstupné 130 Kč.
1. 6. v 17.30 POPELKA  2D (Cinderella, USA 
2015). Fantasy / pohádkový, české znění, pří-
stupný, 114 minut. Vstupné 60 Kč.
1. 6. v 19.30 a 2. 6. v 17.30 AVENGERS: AGE 
OF ULTRON 2D (The Avengers: Age of Ul-
tron, USA 2015). Akční / sci-fi  / dobrodruž-
ný, české znění, od 12 let, 150 minut. Jednot-
né vstupné 100 Kč. 
2. 6. ve 20.00 KOBRY A UŽOVKY (ČR 2015)
Drama, od 15 let, 111 minut. Vstupné 80 Kč.
3. 6. v 17.30 STÁLE SPOLU (ČR 2014)
Dokumentární, od 12 let, 75 minut. Vstupné 
80 Kč.
3. 6. v  19.30 AVENGERS: AGE OF ULTRON 
2D (The Avengers: Age of Ultron, USA 2015)
Akční / sci-fi  / dobrodružný, české titulky, od 
12 let, 150 minut. Jednotné vstupné 100 Kč.
4. 6. – 9. 6. v 15.30 SEDMERO KRKAVCŮ (ČR 
/ SR 2015). Pohádkový / fantasy, přístupný, 
97 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
4.–7. 6. v  17.30 ZEMĚ ZÍTŘKA 2D (To-
morrowland, USA 2015)
Sci-fi  (mysteriózní), dobrodružný, české zně-
ní, přístupný, 130 minut. Vstupné 120 Kč.
4.– 7. 6. ve 20.00 ŠPION (USA 2015)
Komedie, české znění, od 12 let, 121 minut. 
Vstupné 120 Kč.
7. 6. v 10.00 OMALOVÁNKY s omalovánkou 
(ČR). Filmové pásmo pro nejmenší, 67 minut. 
Proč jsou na obloze draci (7 min., kreslený), 
Omalovánky (11 min. kreslený), Perníkový dě-
dek (10 min., kreslený),  Přírodopis v cylindru 
(9 min., kreslený), Ušatá Cecílie (8 min., kres-
lený), Medicína (8 min., kreslený), Vláček Ko-
lejáček (14 min., loutkový). Jednotné vstup-
né 30 Kč.
8. 6. v 17.30 TEORIE VŠEHO (The Theory of 
Everything, Velká Británie 2014). Životopisný 
/ romantický/drama, české titulky, od 12 let, 
123 minut. Vstupné 60 Kč.
8. 6. – 10. 6. ve 20.00 ZEMĚ ZÍTŘKA 2D (To-
morrowland, USA 2015). Sci-fi  / mysteriózní / 
dobrodružný, české znění, přístupný, 130 mi-

nut. Vstupné 120 Kč.
9. 6. v  17.30 ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CES-
TA 2D (Mad Max:Fury Road, USA / Austrálie 
2015). Sci-fi  / akční / dobrodružný / thriller, 
české titulky, přístupný, 120 minut. Vstupné 
90 Kč.
10. 6. v  17.45 SLEPÁ (Blind, Norsko 2014). 
Drama, české titulky, od 18 let, 96 minut. 
Vstupné 80 Kč.
11. 6. – 14. 6. v 15.30 HURÁ NA FOTBAL 2D 
(Metegol, Argent. / Špan. / USA 2013). Ani-
movaný / dobrodrodružný / rodinný, české 
znění, 106 minut. Jednotné vstupné 100 Kč.
11. 6. – 14. 6. v 17.30 JURSKÝ SVĚT 3D (Juras-
sic World, USA 2015). Akční / dobrodružný / 
sci-fi , české znění, přístupný. Vstupné 140 Kč, 
děti 120 Kč.
11. 6. ve 20.00 ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CES-
TA  2D (Mad Max: Fury Road, USA / Austrálie 
2015). Sci-fi  / akční / dobrodružný / thriller, 
české titulky, přístupný, 120 minut. Vstupné 
90 Kč.
12. 6. – 14. 6. ve 20.00 SAN ANDREAS (San 
Andreas, USA 2015). Dobrodružný / kata-
strofi cký, české titulky, přístupný, 118 minut. 
Vstupné 90 Kč.
15. 6. – 19. 6. v 15.30 HURÁ NA FOTBAL 3D 
(Metegol, Argent. / Špan. / USA 2013). Ani-
movaný / dobrodružný / rodinný, české zně-
ní, 106 minut. Jednotné vstupné 130 Kč.
15. 6. v  17.45 JE PROSTĚ BÁJEČNÁ (She´s 
Funny That Way, USA 2014). Komedie, čes-
ké titulky, od 12 let, 93 minut. Vstupné 60 Kč.
15. 6. – 17. 6. ve 20.00 JURSKÝ SVĚT 3D (Ju-
rassic World, USA 2015). Akční / dobrodruž-
ný / sci-fi , české znění, přístupný. Vstupné 
140, děti 120 Kč.
16. 6. v 17.45 RUDÁ MAŠINA (Red Army, USA 
/ Rusko 2014). Dokumentární, české titulky, 
přístupný, 85 minut. Vstupné 60 Kč.
17. 6. v 17.45 KLUB RVÁČŮ – PROJEKT 100 
(Fight Club, USA / Něm. 1999). Drama / thri-
ller, české titulky, od 15 let, 139 minut. Vstup-
né 80 Kč. 
18. 6. – 23. 6. (mimo 20. 6. a 22. 6.) v 17.30 
JURSKÝ SVĚT 2D (Jurassic World, USA 2015. 
Akční / dobrodružný / sci-fi , české znění, pří-
stupný. Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč. 
18. 6. – 21. 6. (mimo 20. 6.) ve 20.00 ODE-
BRAT Z  PŘÁTEL (Cybernatural, USA 2015). 
Horor / thriller, české titulky, od 15 let, 83 mi-
nut. Vstupné 120 Kč.
-----------------------------------------------------

SLAVNOSTI  OBVODU OSTRAVA – JIH

20. 6. ve 13.15 ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 
2D (Astérix: Le domaine des  dieux, Francie 
2015). Animovaná komedie, české znění, pří-
stupný, 85 minut. Vstupné 30 Kč. 
20. 6. v  15.15 SEDMERO KRKAVCŮ (ČR 
2015). Pohádkový / fantasy, přístupný, 97 mi-
nut. Vstupné 30 Kč.
20. 6. v 17.30 ŽIVOT JE ŽIVOT (ČR 2015)
Komedie, od 12 let, přístupný, 95 minut. 
Vstupné 30 Kč.
20. 6. v  19.30 HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 
2D (The Hobbit: The Battle of the Five Ar-
mies, USA / Nový Zéland 2014). Dobrodruž-
ný / fantasy, české znění, od 12 let, 144 minut. 
Vstupné 30 Kč. 
-----------------------------------------------------
NEDĚLE 21. 6. ve 13:30 
PŘEDPREMIÉRA
MIMONI 2D (The Minions, USA 2015)
Animovaný / rodinný / komedie, české znění, 
přístupný. Jednotné vstupné 120 Kč.

  KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
OSTRAVA-JIH
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NEDĚLE 21. 6. v 15.30
PŘEDPREMIÉRA
MIMONI 3D ( The Minions, USA 2015)
Animovaný / rodinný / komedie, české znění, 
přístupný. Jednotné vstupné 140 Kč.
22. 6. – 24. 6. v 15.30 SEDMERO KRKAVCŮ 
(ČR 2015). Pohádkový / fantasy, přístupný, 
97 minut. Vstupné 90 Kč.
22. 6. v 17.45 DIVOČINA (Wild, USA 2015)
Drama, české titulky, od 15 let, 115 minut. 
Vstupné 60 Kč.
22. 6. – 24. 6. ve 20.00 TEMNÉ KOUTY (Dark 
Places, Francie 2015). Drama / mysteriózní 
/ thriller, české titulky, od 15 let, 104 minut. 
Vstupné 100 Kč
24. 6. v 17.45 POUTNÍK – NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH 
PAULA COELHA (Näo Pare na Pista, Brazílie 
2014). Životopisný / drama, české titulky, od 
12 let, 112 minut. Vstupné 90 Kč.
25. 6. – 30. 6. v 15.00 MIMONI 2D (The Mi-
nions, USA 2015). Animovaný / rodinný / 
komedie, české znění, přístupný. Vstupné 
125 Kč, děti 100 Kč.
25. 6. – 28. 6. v 17.00 MIMONI 3D (The Mi-
nions, USA 2015). Animovaný / rodinný / 
komedie, české znění, přístupný. Vstupné 
140 Kč, děti 120 Kč.
25. 6. – 28. 6. v 19.30 INSIDIOUS 3: POČÁ-
TEK 2D (Insidious 3, USA 2015). Horor, čes-
ké titulky, od 15 let, 97 minut. Vstupné 120 Kč.
28. 6. v 10.00 POHÁDKY PRO KOČKU (ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší, 76 minut. 
Kotě (11 min., kombinovaný / hraný s maňás-
kem), O  kočičce, myšičce a  červené slepič-
ce (12  min., kreslený), Kočičí škola (16 min., 
kombinovaný / hraný / kreslený), Kocou-
rek Modroočko: Já a můj dvojnožec (12 min., 
loutkový), Malování pro kočku (13 minut, 
kombinovaný / hraný / kreslený), Kocourek 
Mňouk (13 min., kreslený).
29. 6. v  17.45 LADÍME 2 (Pitch Perfect 2, 
USA 2015). Komedie, české titulky, od 12 let, 
113 minut. Vstupné 60 Kč.
29. 6. – 30. 6. ve 20.00 DÁMA VE ZLATÉM 
(Woman in Gold, USA / VB 2015). Drama, 
české titulky, od 12 let, 107 minut. Vstupné 
110 Kč.
30. 6. v  17.45 HODINOVÝ MANŽEL (ČR 
2014). Komedie, od 12 let, 100 minut. Vstup-
né 60 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

 DIVADLO
3. 6. / 19:00 Matthieu Delaporte, Alexandre 
de la Patellière: JMÉNO Divadlo Verze
Mluvit se dá o  všem. Mezi dobrými přáteli 
a příbuznými by vlastně žádné téma nemě-
lo být tabu. Jméno je brilantní komedií podle 
nejlepší francouzské tradice. Polštářová bitva 
omezenců, kteří jsou přesvědčeni o  tom, že 
svá omezení už dávno překonali. Hra nabízí 
vysoce komický pohled na sebejisté zastánce 
svobodného myšlení. Od tvůrců současného 
divadelního hitu Úča musí pryč! Hrají: Roman 
Zach, Jan Dolanský, Linda Rybová  a další. 
Vstupné 420, 370 a 330 Kč.

17. 6. / 19:00 Jean-Claude  Islert: TEĎ NE! 
aneb Na tohle teď není ta pravá chvíle. Či-
noherní studio Bouře. Michal Dlouhý a Ka-

mil Halbich v nové komedii tvůrců úspěšné 
inscenace Kdo je tady ředitel? Vstupné 450, 
400, 360 a 200 Kč.

 ZÁBAVA
9. 6. / 19:00 HANKY PANKY: ILUZE. Rádi 
sníte, iluze vám nejsou cizí, ale dokážete se 
vyrovnat i s deziluzí? Tak právě vám je určena 
nová travesti show bývalých členů SCREA-
MERS – Vojty, Saši a  Sergeje... teda vlastně 
slečen Nadji, Saši, Valerie a jejich nových ko-
legyň. Nechte se ovlivnit tou nejsilnější ma-
gií  – magií humoru a  radosti, nechte si vy-
kouzlit na tvářích (zcela reálný) úsměv.
Vstupné 280, 230 a 180 Kč.

KLUB AKORD

5. 6. / 20:00 MY PROJECT – Šimon Greško
Klubový koncert mladého progresivního roc-
kera, multiinstrumentalisty a  skladatele, os-
travského Johna Lorda – Šimona Greška 
a jeho hostů. Předpremiéra nového alba.
Vstupné: předprodej 80 Kč, na místě 100 Kč.

 PRO SENIORY
2. 6. / 15:00 SENIOR KLUB – Country speciál
Zábavné odpoledne v letní zahradě s count-
ry kapelou a opékáním špekáčků.

9. 6. / 10:00 AKTIVNÍ SENIOR. 
Přáníčka z čajových sáčků
Výtvarná dílna pod vedením lektorky Věry 
Slívové. Kapacita omezena, rezervace v po-
kladně DK Akord  – tel. 596  762  111 /  info@
dk-akord.cz.

Na všechny seniorské pořady vstup zdarma
 PRO DĚTI A MLÁDEŽ
23. 6. / 9:00 SPOLEČNĚ PRO BEZPEČNĚJ-
ŠÍ OSTRAVU
Dopolední venkovní akce. Dynamické ukáz-
ky a prezentace bezpečnostních a záchran-
ných složek, policie, hasiči, záchranáři. Zá-
bavné aktivity a soutěže. Vstup zdarma.
PŘIPRAVUJEME

8. 7. / 19:00 Rob Becker: CAVEMAN
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech 
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví. Hraje: Jakub 
Slach. Vstupné 370, 320 a 270 Kč.

LETNÍ FESTIVAL

Kulturní léto v zahradě DK Akord
Pohádkové středy s divadélkem Smíšek
Hudební čtvrtky / FAJN FEST – koncerty 
amatérských kapel a písničkářů
Program letních akcí na www.dk-akord.cz.
2. 8. / 15:00 POHÁDKOVÝ LES
Zábavné pohádkové letní odpoledne se sou-
těžemi pro děti.
28. 8.  AKORD PLNÝ HER
Zábavné sportovní letní odpoledne pro děti, 
mládež i dospělé. Přijďte si vyzkoušet netra-
diční a méně známé sportovní disciplíny.
26. 9.  KATHY KELLY – Shades Of Music
Sólový koncert nejstarší ze sester z legendár-
ních Kelly Family.
14. 10.  SCREAMERS
Populární travesti skupina v  nové sestavě 
s novou show.
16. 10.  HECOVINY – Divadelní soubor Naho-
dile. Kabaretní pořad ostravských divadelní-
ků plný zábavných scének, skečů a písniček.
29. 10.  ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE - Diva-
dlo Kalich. Novinka! Současný francouzský 
komediální hit s Janou Paulovou a Davidem 
Suchařípou.

10. 11.  S  HLAVOU V  OBLACÍCH – divadlo 
Do Houslí. Autorské divadlo úspěšných ko-
mediografů Romana Vencla a Michaely Do-
leželové.
15. 11.  ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
Minidiskotéka v džungli Tarzan.
25. 11.  BESÍDKA DIVADLA SKLEP
Kabaretní pořad s  novými scénkami, skeči, 
písničkami.
26. 11.  KAREL ŠÍP – MINIPÁRTY
Zábavný pořad populárního baviče. Host: 
J. A. Náhlovský.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 

podzim – zima 2015

BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK - SergeArt
Divadelní variace na fi lmovou „gangsterskou 
pohádku“ J. L. Godarda s Tatianou Vilhelmo-
vou a Vojtěchem Dykem.

BŮH MASAKRU - Činoherní klub (21. 10.)
Krutý i zábavný obraz ze života plného kon-
fl iktů. Drama Yasminy Rezy s Ivanou Chýlko-
vou v hlavní roli.

JEDLÍCI ČOKOLÁDY - Klicperovo divadlo 
Hradec Králové
Příběh tří sester, co se stavějí na vlastní nohy 
po smrti otce, který jim zanechal superman-
ský kostým. Úspěšná hra Davida Drábka 
s Pavlou Tomicovou v hlavní roli.

S NEBO BEZ? - divadlo Palace
Francouzská groteska o  přípravě jednoho 
představení s neschopnými divadelníky. Van-
da Hybnerová jako herečka, autorka výpravy 
a scény a také jako spolurežisérka.

VZPOMÍNKY ZŮSTANOU – Divadlo Ungelt 
(17. 1.)
Příběh o lásce, rodinných poutech a generač-
ním střetu hodnot. Hrají: Zlata Adamovská, 
Petr Štěpánek a další.

Podrobnosti o  předprodeji na www.dk-
-akord.cz nebo v pokladně DK Akord.

  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh
tel. 596 746 062
Nabídka letních příměstských i  pobytových 
táborů. Více na www.svczabreh.cz.
 
4. 6. Bavíme celou rodinu – přehlídka všech 
kroužků, info: p. Nováček
6. 6. Florbalový turnaj – Ostravské sportovní 
ligy, info: p. Nováček
12. 6. Den vědy s VŠB, info: p. Kusynová

pobočka Dubina, J. Matuška 26a
tel. 596 768 565 
13. 6. Muzejní noc, Prokešovo náměstí, info: 
p. Volek

pobočka V Zálomu 1, tel. 724 034 750
10. 6. Děti dětem, netradiční den dětí - akce 
pro rodiny s dětmi, info: p. Červená

 VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 301
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
22. 5. v 19 hod. – DEF LEPPARD. ČEZ ARÉNA  
15. 6. ve 21 hod. – ROXETTE. ČEZ ARÉNA
THE XXX ANNIVERSARY TOUR 
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V minulém čís-
le Jižních listů 
jsme se vás ptali, kolik pří-
spěvkových organizací má 
městský obvod Ostrava-
-Jih. Správná odpověď byla 
28 - devatenáct základ-
ních a  sedm mateřských 
škol, Kulturní zařízení Ost-
rava-Jih a  Majetková sprá-
va Ostrava-Jih. Z  došlých 
odpovědí jsme  vylosovali  
p. Miroslavu Novákovou, 
která získává propagační 
předměty obvodu. Vítěze 
budeme kontaktovat.

V tomto čísle chceme vě-
dět, jaká je celková rozlo-
ha městského obvodu Os-
trava-Jih. Ze správných 

odpovědí vylo-
sujeme jedno-

ho výherce, kterého opět 
odměníme. Pokud nikdo 
neodpoví přesný údaj, ví-
tězem se stane ten, kdo 
se mu nejvíce přiblíží. Od-
povědi posílejte buď na e-
-mailovou adresu: soutez@
ovajih.cz, nebo poštou na 
adresu Úřad městského 
obvodu Ostrava-Jih, Horní 
791/3, 700 30 Ostrava, a to 
nejpozději do 18. 6. 2015 
(rozhoduje poštovní razít-
ko). V případě listovní zá-
silky nezapomeňte uvést 
jméno a adresu a na obál-
ku napište SOUTĚŽ – JIŽ-
NÍ LISTY!

Soutěž

Také letos připravilo Středisko volného času Ostrava-
-Zábřeh na 22. dubna tradiční akci Den Země. Na par-
kovišti u Vodního areálu Jih v Zábřehu byly připraveny 
environmentální soutěže, ekodílny, prezentace výtvar-
ných, dramatických a  přírodovědných kroužků, mód-
ní přehlídka z netradičních přírodních materiálů a dal-
ší aktivity. Mezi návštěvníky zavítali také starosta Martin 
Bednář s místostarostou Františkem Dehnerem. Repor-
táž z akce je na www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-
-jih/den-zeme.html.  Text a foto: Michael Kutty

Prameny a  drobné vod-
ní toky jsou významnými 
zdrojnicemi vody a  detail-
ní mapování a měření těchto 
drobných útvarů má význam 
pro pochopení dynamiky 
vody v krajině. 

V městském obvodu Ost-
rava-Jih se jedno z takových 
mapování uskutečnilo ve 
čtvrtek 14. května – zaměře-
ny byly prameniště, vývěry 
a malé vodní toky v oblasti 
zvané U Korýtka v Zábřehu. 

Zaměření objektů proběh-
lo za pomoci velmi přesné-
ho geodetického přístroje 
Magellan Mobile Mapper CX, 
který dokáže zaměřovat ob-
jekty s přesností na milimet-

ry při dobré viditelnosti dru-
žic systémů GPS, GLONASS 
a GALILEO. 

Český hydrometeorolo-
gický ústav Ostrava syste-
maticky provádí mapování 
a  inventarizaci podobných 
malých a  zdánlivě bezvý-
znamných hydrologických 
objektů, a  to jak povrcho-
vých, jako je lokalita U Ko-
rýtka, tak i  těch podzem-
ních, jako jsou zejména 
hydrogeologické vrty a pra-
meny. 

Konkrétní informace o  vý-
sledcích mapování a  mě-
ření přineseme v  některém 
z  příštích čísel obvodního 
zpravodaje. (d)

Mapování pramenišť 
a toků v lokalitě U Korýtka

CHARITA OSTRAVA 
CHARITNÍ ST EDISKO GABRIEL 

               ujkovova 40a, 700 30 Ostrava-Záb eh 

Naše organizace byla podpo ena dotacemi z rozpo t  statutárního m sta Ostravy, ÚMOb Ostrava-Jih, Moravskoslezského kraje a Státního rozpo tu R. 
 
 

                                  

 
AAKKCCEE  VV  EERRVVNNUU  22001155 

 
                                                                                                                                                             
úterý       2.6.     15:00    Cyklus neoby ejné ženy 
                                        B. Klapuchová  - Panenky nejen na hraní 
                                        (Beseda se sb ratelkou porcelánových panenek) 
                                                                                                                             Hana Papežová   
 
pátek      5.6.     10:00    Halda Ema 
                                    (Vycházka z výstavišt  kolem ostravského hradu na haldu Emu. 
                                            Cesta tam asi 2,5 km) 
                                            Sraz v 10 hod. na zastávce tramvaje Kotva 
                                                                                                                        Danuše Hanáková     
 
úterý        9.6.    16:00    Odpoledne s písni kou     

                            (Písni ky s klávesami a saxofonem  ) 
                                                                                                                                     PETE-SAX             
pátek     12.6.      8:30    eladná   
                                   Návšt va klubu senior  na eladné uživateli klubu CHS Gabriel 
                                            (P šky po okolí asi 3 km, up esníme na míst  dle po así. 
                                            Odjezd vlakem z nádraží O. – Vítkovice v 8,59 hod.) 
                                            Sraz na nádraží O.- Vítkovice v 8,30 hod. 
                                                                                                              Danuše Hanáková            
st eda    17.6.    14:00     Kavárna pro pam tníky 
                                   k 6. výro í innosti kontaktního centra 
                                          (Spole né posezení s hudebním doprovodem) 
                                                                                                                         o.p.s. Živá pam    
                                                                                                                              
tvrtek   18.6.    13:00    Do Nové B lé p es B lský les                                                  

                                             (Vycházka do Nové B lé p es Je mínkovou ulici k Mlé nému baru. 
                                              Celkem p šky 4 km.)    
                                                                                                                        Danuše Hanáková        
úterý      23.6.    16:00    Odpoledne s písni kou     

                            (Písni ky s klávesami) 
                                                                                                                              Petr Kob rský    
                                                                                                                             
       25.6. - 8.9.            Výstava - Ostrava o ima Viktora Kolá e st.  
                                    Z archívu mého tatínka  (období  1924 - 1947) 
                                                                                                   Hana Papežová   
                                                                                                                                                                       
Akce se uskute ní v prostorách st ediska Gabriel v 1. pat e objektu poblíž nám stí SNP. 
               Více informací na tel. 737 610 758 nebo na www.ostrava.charita.cz 
 

                    Srde n  zveme.         
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 Výroční koncert

Mužský pěvecký sbor Vítkovice zve 2. června od 18 hodin 
na slavnostní koncert ke 115. výročí svého založení, který 
se uskuteční v Evangelickém Kristově kostele v Ostravě. 
Chorus Ostrava a Mužský pěvecký sbor Vítkovice uvedou 
skladby B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, P. Křížkov-
ského, J. B. Foerstera, Z. Lukáše a dalších autorů.

KRÁTCE

Den Země se vydařil

Pondělí: 8:30-12:30 hodin: schůzky po telefonické 
domluvě, 12:40-14:30 hod.: poslanecké hodiny
Čtvrtek: 13:00-16:00 hod.: bezplatná právní poradna 
(objednání pouze po telefonické domluvě!)
Kontakty: Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, ( budova 
ÚMOb Jih), tel.: 728 436 888, e-mail: poradna.rykala@
email.cz, web: www.rykala.cz.

Regionální kancelář poslance 

PS PČR Ing. Adama Rykaly
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Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih

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
Z. Bára 4

1. 6.
F. Formana 31, 18
M. Fialy 2
V. Jiřikovského 30, 56

J. Maluchy 49, 81
J. Matuška 30
J. Škody 4
V. Košaře 4, 25
A. Gavlase 20

2. 6.
Tlapákova 2, 23
J. Kotase 17
A. Kučery 15
Fr. Hajdy 10, 26
Krestova 16, 42
Mjr. Nováka 10, 37
Veverkova 3
Oráčova 1

3. 6.
Dr. Martínka 24, 15, 
45, 59
Horní 100
Dr. Šavrdy 12
Vaňkova 52
L. Hosáka 27
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 5
Z. Vavříka 1

4. 6.
J. Herolda 2
Mitušova 7, 73
Krakovská 21
U Lesa 21

Plzeňská 3, 13
Horní 12, 48, 56, 86
Holasova 4

8. 6.
Plavecká 2
U Prodejny 17
Klegova 74
Provaznická 9, 49, 
72, 79
Horní 37
Dvouletky 44
Jubilejní 16, 56, 93

9. 6.
U Haldy 12
Odborářská 26
Hasičská 26
Zlepšovatelů 14, 48
Edisonova 15, 69
Moravská 108
Letecká 1
Závodní 34
Chalupníkova 62
Bastlova 13

10. 6.
Pospolitá 19
Starobělská 13
Dolní 37, 16, 74
Závoří 21
Hulvácká 17
Dolní 82, 97

Nová 20
V Poli 16
Tarnavova 7

11. 6.
Horymírova 6, 18, 118
Zimmlerova 27, 49, 
50
Jandova 3
Břenkova
Rezkova
Markova 16
Tylova 11, 35

15. 6.
U Studia 1
Středoškolská 4
V Troskách 20
Písečná 4
Jugoslávská 35, 51
Za Školou 10
Pavlovova 23
garáže Rudná za ČD 
Plzeňská 10
Strelkovova 7
Sologubovova 9

16.  6.
Bolotova 23
Gončarovova 11
Baranovova 6
Prošinova 1
Sarajevova 1

Strelkovova 1
Gurťjevova 27
Čujkovova 48, 36, 29
Výškovická 51
Gorochovova 2

17. 6.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 10
Výškovická 101
Kosmonautů 11
Krasnoarmejců 14, 21
Svazácká 32, 48
P. Lumumby 26, 54, 
80

18. 6.
Svornosti 11, 23, 41
Husarova 14
Staňkova 22, 6
29. dubna 3, 21
Jičínská 5, 25
Srbská 17
Výškovická 184

22. 6.
Výškovická 129, 153, 
159
Lužická 3
Lumírova 66, 44, 24
Výškovická 178
Proskovická 27, 41, 63
Drůbeží 2

23. 6.
K Odře 2, 13
Výškovická 136, 160
Břustkova 12
Šeříkova 5, 25
Na Výspě 7
Venclíkova 43
Kubalova 57
Petruškova 16, 20

24. 6.
Volgogradská 118, 137, 
50, 87, 33, 22
Výškovická 106, 96, 
72
Řadová 30, 70
Kotlářova 36

25. 6.
Svornosti 10
Horymírova 10
Výškovická 64, 172
Horní 11
J. Herolda 2
B. Četyny 6
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
J. Matuška 9
Dr. Martínka 1
U Haldy 58

INZERCE
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První den programu se konal 
v hotelu Park Inn by Radison 
Ostrava a vystoupilo v něm 
sedm cizinců. Zaplněný sál 
vyslechl inspirativní příběhy 
mladých lidí, kteří svůj pro-
fesní život spojili s Ostravou. 
Součástí přednášek byl také 
blok vystoupení studentek 
AHOL Vyšší odborné školy. 
Podělily se se svými plány 
a sny, ke kterým jim studium 
otevřelo dveře. Páteční pro-
gram pak probíhal v  budo-

vě školy, kde mj. vystoupila 
Renata Ptáčníková, zaklada-
telka coworkingového cen-
tra VIVA, prezidentka a  za-
kladatelka Institutu pro ženy.

Konference se zúčastnil 
také starosta obvodu Ost-
rava-Jih Martin Bednář, kte-
rý této akci poskytl záštitu. 
Reportáž z akce je na www.
tvova.cz/zpravy-z-mesta/
ostrava-jih/18-rocnik-mezi-
narodni-konference-ahol-
-vos.html. (kut)

Inspirativní příběhy mladých lidí
AHOL Vyšší odborná škola uspořádala už 18. ročník 
dvoudenní mezinárodní konference Žijeme v Evrop-
ské unii s podtitulem Cesty k úspěchu a inspiraci 
mladého člověka. 

Na snímku majitel ostravské kavárny La Petite Conversation 
David Girten z Belgie. 

Zahrada MŠ Šponarova 
v Hrabůvce se jedno dubno-
vé odpoledne proměnila ve 
sportoviště. Konala se zde 
akce pro děti a  rodiče, na 
které si účastníci vyzkouše-
li své pohybové dovednos-
ti. Pro příchozí byly připra-
veny nejrůznější disciplíny 
- skákalo se v  nových pyt-
lích, na nově zakoupených 
koloběžkách a  odrážedlech 
si děti vyzkoušely slalomo-
vou techniku, nachystána 
byla i  nová překážková drá-

ha, mířilo se do brány míč-
kem a fl orbalovou hokejkou, 
házelo se obručí... Malí i vel-
cí prokázali pohybové do-
vednosti a  za své výkony si 
zaslouženě odnášeli drobné 
odměny. Děti obdržely pa-
máteční diplomy a  medaile, 
rodiče potěšila sladká čoko-
ládová „jednohubka“. Akce 
se uskutečnila i  díky dotaci 
z Magistrátu města Ostravy, 
který po skytl dvacet tisíc ko-
run na zakoupení nejrůzněj-
šího sportovního náčiní.  (d)

Sportovní odpoledne

Žáci čtvrtých a pátých tříd 
základních škol změřili do-
vednosti v manipulaci s mí-
čem a  v malé házené ve 
školním kole programu 
Pryč s nudou, pojďme hrát 
házenou, které se konalo 
v tělocvičně ZŠ F. Formana. 
Garantem programu pod-
porovaného městským ob-
vodem Ostrava-Jih a  sta-
tutárním městem Ostrava 
jsou oddíly házené TJ Sokol 
Ostrava-Hrabůvka a TJ So-
kol Ostrava-Zábřeh.

 „Zapojení školy z nejlid-
natějšího ostravského ob-

vodu pod vedením ředi-
telky Ivony Klímové a  ve 
spolupráci s učitelkou Dag-
marou Kovářovou do dlou-
holetého programu je 
příslibem pokračujících vý-
sledků v  práci s  mláde-
ží, kterou se obvod, školy 
a  oddíly prezentují,“ uvedl 
autor projektu Tomáš Bár-
ta. 

Finále školního progra-
mu Pryč s  nudou, pojďme 
hrát házenou se uskuteč-
ní 19.  června ve sportov-
ním areálu na Plavecké ulici 
v Hrabůvce.  (d)

ZŠ F. Formana se zapojila do programu 
Pryč s nudou, pojďme hrát házenou

ZŠ Kosmonautů 13 v  Ostra-
vě-Zábřehu je další školou 
v  městském obvodu Ostra-
va-Jih, která prochází revi-
talizací. Od poloviny března 
zde probíhají stavební úpra-
vy, konkrétně se jedná o re-
konstrukci obvodového 
pláště stávajícího objektu 
- pavilonu tříd a  spojovací-
ho krčku, výměnu oken a za-
teplení celého objektu při 

zachování jeho původního 
architektonického rázu. Re-
konstrukcí projde také pod-
laha u  hlavního vstupu do 
budovy. „Veškeré práce by 
měly být hotovy v  polovině 
června,“ uvedl místostaros-
ta František Dehner. Celko-
vá hodnota investiční akce je 
deset miliónů korun včetně 
DPH, větší polovina je hraze-
na z evropských dotací. (kut)

ZŠ Kosmonautů 13 
prochází revitalizací  Úspěch žákyň v literární soutěži

V mezinárodní literární soutěži Do nebe, kterou v  rám-
ci Dne Země pořádalo Středisko volného času Ostrava-
-Zábřeh, získaly dvě žákyně ZŠ B. Dvorského první i dru-
hé místo. Soutěž vyhrála Nikola Nyklová z 8. B s povídkou 
Osud anděla, jako druhá nejlepší byla vyhodnocena po-
vídka Do nebe od Anety Lindovské ze stejné třídy. Dívky 
byly oceněny při příležitosti oslav Dne Země na náměs-
tí SNP v Zábřehu. 

KRÁTCE
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Do soutěže se přihlásilo de-
set školních kuchyní, do fi -
nále postoupily čtyři kuchař-
ky. Po degustaci zdravého 
menu z předepsaných suro-
vin vybrala porota vítězkyni, 
kterou se stala Slávka Kor-
pasová ze Základní a  ma-
teřské školy Alberta Kuče-
ry v Hrabůvce. Porotu, jejíž 
členkou byla i místostarost-
ka Věra Válková, přesvěd-
čila její pohanková polévka 
se zeleninou, závitky z krá-
ličího masa se špenátem 
a  žampiony s  bramboro-

vou přílohou a dezert mali-
ny v jogurtu. „Opravdu jsem 
nečekala, že bych mohla vy-
hrát,“ uvedla skromná vítěz-
ka a zdůraznila, že její kon-
kurentky ze základních škol 
Kosmonautů 15 (Vladimí-
ra Brumovská), Volgograd-
ská (Radka Čechová) i Chr-
jukinova (Marcela Kulmová) 
měly velmi zajímavé a inspi-
rativní recepty. I přes soutě-
živého ducha z  celého dne 
byla cítit pohodová atmo-
sféra a  hlavně chuť posu-
nout školní stravování zase 

o kousek dál. Ceny do sou-
těže věnoval městský obvod 
Ostrava-Jih. 

Reportáž z  akce je na 

www.tvova.cz/zpravy-z-
-mesta/ostrava-jih/soutez-
-skolnich-jidelen.html. 

Text a foto: Tereza Thérová

Nejlepší kuchařku má ZŠ a MŠ Alberta Kučery
V prostorách Střední školy společného stravování 
Ostrava-Hrabůvka se konal druhý ročník atraktivní 
soutěže jídelen základních a mateřských škol měst-
ského obvodu Ostrava-Jih.
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Renata Březinová, vedoucí 
infocentra při ZŠ F. Formana 
na sídlišti Dubina, připravila 
na 16. dubna 2015 společné 
čtení pro děti druhých tříd 
a  jejich rodiče. Cílem bylo 
nejen z  „nečtenářů“ udělat 
čtenáře, ale také posílit čte-
nářskou gramotnost. Spo-
lečně s rodiči chtěla ukázat 
dětem, co vše zábavného 
mohou s knihami zažívat. 

Na úvod proběhla roz-
cvička s jazykolamy. Aby to 
nebylo jednoduché, všichni 
se naučili písničku plnou ja-
zykolamů Strč prst skrz krk. 
Poté děti postupně předsta-

vily a přečetly knížky, které 
si přinesly z domova. Neza-
pomnělo se ani na „kabá-
tek“ pro knížku. Následova-
la ukázka toho, jak si takový 
obal vytvořit. A protože do 
každé knížky patří zálož-
ka, ani ta na sebe nenechala 
dlouho čekat. Tvořivého du-
cha měli všichni. 

Z příjemně stráveného 
odpoledne si každý kromě 
radosti na tváři odnesl ješ-
tě „kabátek“ a  záložku do 
knížky, omalovánku, písnič-
ku… a snad i přesvědčení, že 
knížka je kamarád. 

 (d)

Infocentrum ZŠ F. Formana 
otevřelo dveře i dospělým

Do mateřských škol 
bylo zapsáno 950 dětí

Do třiceti mateřských škol zřizovaných městským obvo-
dem Ostrava-Jih bylo pro příští školní rok zapsáno cel-
kem 950 dětí. Přijato zatím nebylo 36 dětí kvůli chybějí-
címu přeočkování nebo nízkému věku. Ve školkách ještě 
zůstává cca 180 volných míst, nejvíce v MŠ Adamusova, 
Mitušova 90, P. Lumumby 14 a B. Dvorského.

Novinkou bude zářijové otevření třídy pro děti od dvou 
let věku v MŠ Alberta Kučery v Hrabůvce. Do této třídy 
je prozatím zapsáno sedm dětí, kapacita je patnáct míst. 
V případě zájmu mohou rodiče kontaktovat vedení škol-
ky. Přehled mateřských škol je zveřejněn na webových 
stránkách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih www.
ovajih.cz. (kut)

www.facebook.com/mob.ovajih
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  Možnost získat zdarma 

euroklíč

Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, dia-
betici, stomici, onkologičtí pacienti, 
lidé trpící roztroušenou sklerózou, Par-
kinsonovou chorobou, nespecifi ckými 
střevními záněty, močovými dysfunkce-
mi a rodiče dětí do tří let, mohou získat 
zdarma Euroklíč a zapojit se aktivně do 
projektu Euroklíč v MS kraji, který rea-
lizuje Národní rada osob se zdravotním 
postižením (NRZP) ČR. Podmínkou je 
bydliště v MS kraji. Je nutné předložit 
občanský průkaz a  průkaz TP, ZTP či 
ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli prů-
kazů, bude do Evidenční karty Euroklí-
če napsáno, že patří do některé z cílo-
vých skupin. Centrální distribuční místo 
Euroklíčů: Regionální pracoviště NRZP 
ČR pro MS kraj, 30. dubna 2944/1, 702 
00 Ostrava. Provozní doba distribuč-

KRÁTCE ního místa: pondělí–čtvrtek 8–16 ho-
din, pátek 8–12 hodin, e-mail: eurok-
licostrava@gmail.com,  telefonní číslo 
596 110  282. Euroklíč zajišťuje rych-
lou dostupnost veřejných sociálních 
a  technických kompenzačních zaří-
zení (např. výtahů, svislých a schodiš-
ťových plošin apod.) osazených jed-
notným Eurozámkem. Lze jej použít 
v  řadě zemí Evropy, u nás je osaze-
no přes 650 míst (např. na úřadech, 
nádražích, čerpacích stanicích, v ob-
chodních centrech apod.).

  Netradiční akce Děti dětem

Středisko volného času Ostrava-Zá-
břeh pořádá ve středu 10. června od 
15 do 18 hodin v pobočce V Zálomu 
netradiční akci nazvanou Děti dětem. 
Na příchozí čekají sportovní i  ruko-
dělná stanoviště, ale také vystoupe-
ní dětí z  kroužků. Akce se uskuteční 
ve spolupráci s  organizacemi, kte-

ré sídlí v budově pobočky V Zálomu. 
Od 17 hodin si zájemci mohou opéct 
párky, které si sami přinesou. Na akci, 
která je spolufi nancována ÚMOb Ost-
rava-Jih, je vstup zdarma. Další infor-
mace na tel. čísle 724 034 750 nebo 
na recepcevzalomu@svczabreh.cz. 

  Tradiční ekumenická akce 

Noc kostelů už tento pátek

V pátek 29. května se uskuteční eku-
menická akce Noc kostelů. Už pošes-
té se do ní zapojí také kostel Panny 
Marie, Královny posvátného růžence 
v Hrabůvce. Dveře kostela budou ote-
vřeny ve večerní a  noční atmosféře. 
Záštitu nad akcí převzali biskup ost-
ravsko-opavský František Václav Lob-
kowicz, hejtman Moravskoslezského 
kraje Miroslav Novák a primátor měs-
ta Ostravy Tomáš Macura. Více infor-
mací o  akci Noc kostelů je na www.
nockostelu.cz.

AKTUALITY

Až za nimi skončily výbor-
né celky interligové a  spor-
tovní základny Poruby, Hlu-
čína nebo Karviné. Tento 
výsledek je i  dílem spolu-
práce se základními školami 
F. Formana, Provaznická, Mi-
tušova, Chrjukinova, A. Ku-
čery a Horymírova, které se 
v průběhu roku účastní pro-
jektu Pryč s nudou, pojďme 
hrát házenou. 

Na úspěch družstva star-
ších žákyň navázaly i  jejich 
mladší spoluhráčky, které 
podzimní část moravsko-
slezské ligy zakončily na 
druhém místě. V přípravce 
a  v minižactvu vznikly vlo-
ni dva týmy chlapců a dívek, 
což je velkým příslibem pro 
následující sportovní roky. 
V oddíle nyní pracuje šede-
sát hráček a hráčů společně 
se zkušenými trenéry. 

Házená při TJ Sokol Hra-
bůvka je sice malým oddílem, 
ale zato s  velkou budouc-
ností. V průběhu nejbliž-
ších let má plány vstoupit do 
nejvyšších dorosteneckých 
a seniorských celorepubliko-
vých soutěží. „Házenkářská 

tradice našeho obvodu si to 
zaslouží. Vždyť současné ká-
dry Poruby, která do nejvyš-
ších soutěží v  minulosti po-
stoupila, jsou z  velké části 
tvořeny právě našimi odcho-
vankyněmi,“ zdůraznil hlavní 
trenér mládeže Tomáš Bárta. 
Jeho přáním je, aby na úze-
mí obvodu vznikla sportovní 
hala, která vytvoří místo pro 
další početnou skupinu děv-
čat a chlapců. 

Děvčata trénují třikrát 
týdně, včetně nastartova-
né spolupráce s  fi tness Fit-
Bike, kde pod dohledem od-
borníků pracují na správné 
tělesné konstituci. „Hráč-
ky pravidelně absolvují sé-
rii přípravných zápasů a tur-
najů v  zahraničí, které jsou 
dobrou konfrontací pro je-
jich další nasměrování,“ do-
plnil asistent trenéra Jakub 
Horák.

Prostor mezi podzimní 
a jarní soutěží vyplňují hráč-
ky sérií zápasů doma i v za-
hraničí. Přípravné zápasy se 
třemi polskými družstvy vy-
hrály bez ztráty bodu. Na 
turnaji v  Zubří skončily na 

druhém místě, navíc Mar-
kéta Zmydlochová dostala 
cenu pro nejlepší střelkyni 
turnaje a Štěpánka Dohnalo-
vá byla oceněna jako nejlep-
ší hráčka. 

Oddíl házené při TJ So-
kol Hrabůvka nepořádá ří-
zené nábory. Pracuje s těmi, 
kteří projeví zájem o pohyb 
a soutěžení v této dynamic-
ké hře. Vítány jsou všechny 
ročníky od šesti do šestnác-
ti let a  také bývalé hráčky 
z řad basketbalu a volejbalu. 
„Hledáme i mimořádné typy 
brankářek, které chceme 
okamžitě zařadit do soutěže 
ve věkové kategorii patnáct 

až šestnáct let,“ doplnil tre-
nér Jiří Matula. 

Oddíl těží z výborné spo-
lupráce se Sokolem Zábřeh, 
dlouhodobě se účastní pro-
gramů statutárního měs-
ta Ostravy a městského ob-
vodu Ostrava-Jih. Zapojil 
se také do aktivit kampaně 
Ostrava – Evropské město 
sportu 2015.

Bezpochyby zajímavou in-
formací je, že oddíl v příštím 
roce plánuje postavit spor-
tovní halu na Plavecké uli-
ci, v okolí sportovního areá-
lu by pak mohla vzniknout 
nová parkovací místa. 

  (d)

Házenkářky z Jihu opět nejlepší
Oddíl házené při TJ Sokol Hrabůvka o sobě dává 
vědět. V moravskoslezské lize si nad očekávání 
dobře vedou starší žákyně, které po podzimní části 
soutěže udržely první příčku. 
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O titul soutěžilo sedm se-
niorek ve věku od 60 do 
90 let. Na programu byly tři 
disciplíny, nejprve se každá 
seniorka představila a  do-
plnila své životní krédo, ná-
sledoval rozhovor se členem 
poroty a poslední disciplínu 
si sama zvolila. K vidění byl 
tanec, herecká scénka nebo 
třeba ukázka jógy. 

Porota v  čele se staros-
tou obvodu Martinem Bed-
nářem neměla snadnou roli. 
Vítězství nakonec přisoudi-
la paní Irmě Marešové Vr-
bické, která v  příštím roce 
oslaví už devadesáté naro-
zeniny. Velmi vitální paní je 
společenská, má ráda legra-
ci, zpěv i tanec, což ostatně 
předvedla i ve volné disciplí-
ně, která vyvrcholila striptý-

zem. „Když je to soutěž Miss, 
tak její součástí přece bývá 
i striptýz,“ usmála se senior-
ka. Mohla se opřít o  velkou 
podporu publika, díky které-
mu získala i  titul miss sym-
patie. Paní Marešová Vrbická 
je pravidelnou návštěvnicí 
senior klubů, ale přesto vá-
hala, zda se do soutěže při-
hlásí. „Sama bych to neudě-
lala, ale když mi o  soutěži 
řekli a všichni kolem mě pře-
mlouvali, tak jsem nakonec 
souhlasila. Rozhodně jsem 
nečekala, že bych mohla vy-
hrát,“ dodala vítězka, která 
např. kaž doročně vystupu-
je jako anděl na mikulášské 
zábavě v rámci senior klubu.

Titul 1. vícemiss získala He-
lena Malaťková, 2. vícemiss 
se stala Jana Dimaskinu. 

Na dalších místech skončily 
Anna Čmeláková, Bernarda 
Galdiová, Vlasta Bernátková 
a  Leopolda Káňová. „Sou-
těž se mi moc líbila, všech-
ny účastnice zaslouží velký 
obdiv za odvahu, bylo vidět, 
že do toho daly všechno. 
Ukázaly, že i v pokročilejším 

věku se dá vést aktivní ži-
vot,“ poděkoval za příjemně 
strávené odpoledne předse-
da poroty Martin Bednář. 

Reportáž ze soutěže je 
na www.tvova.cz/zpravy-z-
mesta/ostrava-jih/miss-bab-
ca.html. 

Text a foto: Michael Kutty

Premiérový titul miss babča 
získala Irma Marešová Vrbická

V rámci květnového Senior klubu byl hlavní sál 
Domu kultury Akord první květnové úterý dějištěm 
netradiční soutěže Miss babča. 
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 I senioři mohou žít aktivně 
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„Naším cílem je podporo-
vat zdravý životní styl senio-
rů a osob se zdravotním po-
stižením jejich zapojením do 
aktivního života společnos-
ti. Obvod tyto aktivity pod-
poruje zejména vytvořením 
vhodného materiálního zá-
zemí včetně fi nanční a meto-
dické podpory prostřednic-
tvím odboru sociální péče,“ 
uvedl místostarosta Franti-
šek Staněk. 

Jednou z  forem jsou klu-
by seniorů a  aktivizační klu-
by v  domech s  pečovatel-
skou službou. Kluby seniorů 
jsou místem, kde se mohou  
senioři  sdružovat a  aktivně 
trávit svůj volný čas. Měst-
ský obvod Ostrava-Jih za-
jišťuje chod celkem pěti klu-
bů seniorů. Od pondělí do 
čtvrtku se zde v  odpoled-
ních hodinách scházejí senio-
ři a aktivním způsobem tráví 

svůj čas. Společně navštěvu-
jí divadelní představení, hrají 
společenské hry, jsou pro ně 
připravovány různé besedy 
na zajímavá témata z oblas-
ti bezpečnosti seniorů, péče 
o zdraví, ale také např. o ži-
votě v ostravské zoo. Pod ve-
dením kvalifi kovaných pra-
covnic domova Čujkovova 
trénují paměť. Pro zlepšení 
fyzické kondice chodí spo-
lečně na vycházky, prostřed-
nictvím zájezdů poznáva-
jí zajímavá místa. Na měsíc 
září pak odbor sociální péče 
připravuje pro seniory osmý 
ročník sportovních her Víno-
Hraní. Každoročně se při pří-
ležitosti Mezinárodního dne 
seniorů koná setkání s před-
staviteli obvodu, kde je při-
praven bohatý program včet-
ně tance. Díky velmi dobré 
spolupráci s Divadlem U Lípy 
mají senioři možnost každý 

rok bezplatně zhlédnout je-
jich divadelní představení. 

Odbor sociální péče ÚMOb 
Ostrava-Jih zajišťuje ve všech 
klubech seniorů pravidelnou 
odbornou poradenskou čin-
nost prostřednictvím kvalifi -
kovaných sociálních pracov-
níků.

V zájmu aktivizace seniorů 
žijících v  domech s  pečova-
telskou službou Odborářská 
a  Horymírova působí aktivi-
zační kluby Jitřenka a Relax. 
Od pondělí do pátku se v do-

poledních hodinách scházejí 
senioři, kteří se pod vedením 
pečovatelky věnují kondiční-
mu cvičení, nácviku pamě-
ti, ručním pracím, poslechu 
hudby, ale také vycházkám 
a  výletům do blízkého oko-
lí. Sami členové si připravu-
jí přednášky zejména s  ces-
topisnými tématy. Aktivně 
se zapojují do akcí pro seni-
ory, které jsou připravovány 
městským obvodem Ostra-
va-Jih. 
Odbor sociální péče ÚMOb Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih patří mezi obvody s nej-
větším počtem seniorů.

Fitness hřiště pro seniory v prostoru zahrady domova 
s pečovatelskou službou na Odborářské ulici v Hrabův-
ce je už otevřeno. Pod širým nebem si tak návštěvníci 
mohou procvičit všechny části těla a zaměřit se nejen 
na posílení nohou a  zádových krčních svalů, strečink, 
zvedání zátěže a oblíbené šlapání na kole, ale také na 
procvičování stability. Jak již v únoru avizoval místosta-
rosta pro sociální oblast František Staněk, „vybudování 
tohoto hřiště je pouze jednou z oblastí, na kterou se náš 
obvod při péči o seniory chce zaměřit.“ Stejně tak po-
tvrzuje mj. i výstavbu dalších dvou venkovních fi tness 
hřišť, tentokrát pro veřejnost, místostarosta pro investi-
ce František Dehner. Částka za výstavbu hřiště překro-
čila 500 tisíc korun, na větší polovinu této částky byl 
získán fi nanční dar od společnosti ArcelorMittal Ostra-
va.  (ter)

Klienti DPS Odborářská mají fi tness hřiště

Květnový koncert ke Dni matek.  Foto: Libuše Holušová
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Nejčastější bývá telefonický 
kontakt podnikatele se spo-
třebitelem. Prodejci jsou sice 
povinni na začátku hovoru 
sdělit základní údaje o sobě 
a  účel hovoru, ale využíva-
jí neznalosti občanů a  mo-
mentu překvapení, kdy lidé 
po zvednutí telefonu mnoh-
dy nemají čas ani možnost 
si cokoliv poznamenat. Ho-
vor je sice nahráván, el. zá-
znam má k dispozici pouze 
volající. V případě sporu se 
obvykle volaný k  nahrávce 
vůbec nedostane a  obsah 
hovoru si už nepamatuje.

Příběh čtvrtý – telefonát

„Jednou mi telefonovali, 
že je třeba něco dělat s ply-
nem a  elektřinou. Za to, že 
sepíšeme nové smlouvy, 
za ten čas, že dostanu pré-
mii dva tisíce korun. Myslela 
jsem si, že jsou to ti, co u nich 
teď jsem, tak jsem se necha-
la nalákat. Ta paní v  telefo-
nu se pořád ptala, jestli s tím 
souhlasím a nakonec se ze-
ptala, jestli je to tak v pořád-
ku. Řekla jsem, že ano. Zpát-
ky na to číslo se už nedalo 
dovolat. Přestože mi rodina 
pomohla to vyřídit, za mě-
síc volali ti stejní znovu, že 
jsou kousek od mého domu 
a přijdou za mnou. Jindy mi 
zase někdo volal, jestli ne-
chci nějaké knihy. Pořád mi 
někdo volá, něco nabízí a já 
už jsem z toho zoufalá.“

Jak tomu předejít?

Je třeba mít na paměti, že 
přijetí jakékoliv nabídky po 
telefonu je riskantní, a  ten, 
kdo se neorientuje ve služ-
bách nebo nabízeném zbo-
ží, těžko posoudí po něko-
lika větách prodejce, zda je 
nabídka výhodná. Pokud si 
senior netroufá s obchodní-
kem v telefonu jednat, bude 
lepší, když všechny telefo-
náty tohoto typu odmítne. 
Pokud přijme hovor z  ne-
známého čísla, které nemá 
uloženo ve svém telefonu 
pod konkrétním jménem, 
a jedná se o nějakou nabíd-
ku, má slušně, ale přesvědči-
vě odmítnout a hovor ihned 
ukončit. S takovými telefo-
náty se senioři setkávájí po-
měrně často. Jednoduchá 
a účinná rada zní: Připravte 
si krátkou větu, kterou pou-
žijete vždy, když se ozve ne-
známý volající. Například: 
Nezlobte se, jsem u  lékaře, 
nashledanou! Promiňte, ne-
slyším, jedu v  tramvaji. Ne-
mám zájem, nevolejte mi!

Pokud přesto s  volajícím 
senior komunikuje a  odpo-
vídá mu na dotazy ohled-
ně nabídky, může se stát, 
že tímto uzavírá nechtěně 
smlouvu. V případě smlou-
vy uzavřené telefonicky 
nebo prostřednictvím in-
ternetu má spotřebitel prá-
vo od ní odstoupit do čtr-
nácti dnů bez udání důvodu. 


Dnes chceme upozornit na množící se podvodné 
praktiky, které se týkají uzavírání smluv pomocí 
komunikačních prostředků na dálku. 

INZERCE

Pozor – i po telefonu lze uzavřít smlouvu!

13. 6. 2015 | OLOMOUC
AREÁL KORUNNÍ PEVNOSTI od 12.30

www.BrcOpenAir.cz

Žofi e Galetová 96 let
Marie Drábková 94 let
Žofi e Maretová 91 let
Jan Mareš 91 let
Lubomír Valošek 91 let
Jarmila Galasová 91 let
Karel Kubatý 91 let
Marie Červená 90 let
Libuše Navrátilíková 90 let
Anna Břenková 90 let
Emilie Zábranová 90 let
Vlasta Drnovská 90 let

Karel Klich 85 let
Zdeněk Hrbáč 85 let
Anna Kubinová 85 let
Anna Kaločová 85 let
Marie Zezulková 85 let
Miloš Vrána 80 let
Helena Toufarová 80 let
Marie Konečná 80 let
Stanislava Slavíková 80 let
Marta Pepříková 80 let
Mária Kobidová 80 let
Josef Malinka 80 let

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

Odstoupení od smlouvy je 
třeba učinit písemně a  při-
jetí si nechat potvrdit. Se-
nior se nesmí bát svěřit se 
včas svým příbuzným, že si 
není jist, zda jej někdo ne-
chtěl podvést. Pokud se na 
volajícího zpět nelze dovo-
lat, je možné využít interne-
tové databáze tzv. „profl ák-
nutých“ telefonních čísel 

různých reklamních a  pro-
dejních agentur www.kdo-
mivola.eu. S  prosbou o  po-
moc se senioři mohou 
obrátit také na poradenskou 
linku 900 10 10 10 - Sdruže-
ní obrany spotřebitelů, která 
je v provozu od pondělí do 
pátku od 9 do 18 hodin. 

Městská policie Ostrava, 
úsek prevence
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Pod zámečkem v Zábřehu stojí lípa Svobody
U příležitosti kulatého výročí osvobození města 
a konce druhé světové války byla vysazena lípa 
Svobody v Ostravě-Zábřehu v parku pod zámkem 
Zábřeh. 

Akce se zúčastnilo vedení 
obvodu Ostrava-Jih v  čele 
se starostou Martinem Bed-
nářem. Ve svém projevu 
zdůraznil, že strom svobo-
dy je přáním a připomínkou 
zároveň, aby se nová gene-
race už nikdy nemusela se-
tkat s obdobným válečným 
stavem. Místostarostka Věra 
Válková připomněla histo-
rické okamžiky osvoboze-
ní města, obohacením byly 

také proslovy mjr. Roma-
na Čecha z  Krajského vo-
jenského velitelství Ostra-
va a pamětníků osvobození 
Antonína Blažka a Jaromíra 
Matýska. Na závěr promluvil 
farář Římskokatolické far-
nosti Ostrava-Zábřeh Vítěz-
slav Řehulka, který připojil 
i krátké zamyšlení a modlit-
bu za padlé. 

„Výběrem lípy rádi na-
vazujeme na naše tradi-

ce a předky. Z podnětu za-
městnanců Knihovny města 
Ostravy jsme se dozvěděli, 
že lípa Svobody kdysi stála 
u Jubilejní kolonie, ale před 
řádkou let musela být od-
straněna,“ vysvětlil starosta 
Bednář, proč byla vysazena 
právě lípa srdčitá.

„Původní lípa Svobody 
skutečně stála před knihov-
nou na rohu ulic Jubilejní 
a  Závodní a  byla vysazena 
v  roce 1945. U stromu byla 
cedulka s  textem lípa Svo-
body 1945. Postupně měla 
stále méně listí, až nako-
nec uschla. Poražena byla 

3.  března 1995,“ vzpomíná 
pamětník Jiří Polauf.

„Nová“ lípa o obvodu kme-
ne 16-18 centimetrů nyní od 
středy 29. dubna 2015 stojí 
v Zábřehu. Po jejím zasaze-
ní následovala návštěva far-
ního kostela Navštívení Pan-
ny Marie, kde byly zapáleny 
svíce u  destiček se jmény 
zemřelých při bombardová-
ní v letech 1944 a 1945. 

Reportáž ze zasaze-
ní lípy je možné zhlédnout 
na www.tvova.cz/zpravy-z-
-mesta/ostrava-jih/vysaze-
ni-lipy-svobody.html. 

Michael Kutty

Vedení městského obvodu Ostrava-Jih uctilo památní-
ku padlých při příležitosti 70. výročí osvobození města 
Ostravy a ukončení druhé světové války. Starosta Mar-
tin Bednář společně s místostarostkou Věrou Válkovou 
a místostarostou Františkem Dehnerem nejprve položi-
li věnec k památníku Korýtko v Zábřehu. V těchto mís-
tech 1. československá samostatná tanková brigáda už 
v noci 29. dubna 1945 překročila řeku Odru a dobyla tu 
malé předmostí. Právě tady začala závěrečná fáze bit-
vy o Ostravu. Další věnec vedení obvodu položilo u pa-
mátníku v Zábřehu v místě zvaném Břehy, kde vojska 
4.  ukrajinského frontu vedla hlavní boje s  německými 
fašistickými okupanty. Text a foto: Michael Kutty

Položení věnců u památníků padlých
Jedna z  epizod slavného 
útěku ze zajateckého tábo-
ra Stalag III Sagan v  dneš-
ním jihozápadním Polsku, 
při němž německým strážní-
kům uprchlo díky vykopání 
110 metrů dlouhého tunelu 78 
spojeneckých letců, skonči-
la v Ostravě, nedaleko koste-
la v městské části Hrabůvka. 

Výjimečnosti útěku, který 
byl po válce i zfi lmován, od-
povídá i výjimečnost pomní-
ku. Zatímco na většině pamá-
tek na druhou světovou válku 
převládají jména sovětských 
vojáků nebo českých odbojá-
řů, pomník v Hrabůvce vzpo-
míná na britské letce. 

Jeden se narodil v  Kana-
dě, druhý v Jihoafrické repu-
blice. Oba padli po výstřelech 
z  pistolí příslušníků gesta-
pa právě v Hrabůvce. Goden 
A. Kidder a Thomas G. Kirby–
Green, letci RAF.

Ač oba piloti, s  tehdejším 
letištěm v  Hrabůvce neměla 
jejich smrt nic společného. Po 
útěku ze Saganu, v noci z 24. 
na 25. března 1944, zamířili 
oba letci na jih, k maďarským 
hranicím. Vydávali se za Špa-

něly, lest jim však vycházela 
jen k Veselí nad Moravou, kde 
byli zatčeni četníky. Ti oba 
uprchlé piloty předali gesta-
pu. Hitlera rozsah útěku roz-
zuřil a  přikázal exemplárně 
popravit padesát již dopade-
ných uprchlíků. Mezi nimi Go-
dena Kiddera a Thomase Kir-
by-Greena.

Pro rodáka z  jihoafric-
ké Yukomy, sloužícího v  no-
vozélandské odnoži RAF, ne-
byl útěk přes Moravu prvním 
setkáním s Československem. 
V roce 1940 totiž Kirby slou-
žil jako instruktor u 311. bom-
bardovací perutě, v  níž pů-
sobili českoslovenští letci. 
Pomník u kostela v Hrabůvce 
stojí nedaleko místa, kde byli 
oba váleční zajatci zastřeleni. 
Ofi ciálně měli být převeze-
ni zpátky do zajateckého tá-
bora, při cestě ale dva gesta-
páci, Erich Zacharias a Adolf 
Knippelberg zastavili právě 
v Hrabůvce a nedaleko koste-
la piloty, 29. března 1944, po-
pravili střelou do týla. Pomník 
byl odhalen přesně o  49  let 
později.

Zdroj: ostrava.idnes.cz

U pomníku obětem druhé 
světové války před budovou 
Střední odborné školy umě-
lecké a gymnázia na Hulvác-
ké ulici v Zábřehu se konala 
vzpomínková akce při příle-

žitosti 70. výročí osvobození 
od fašismu. Spolupořadate-
li byly TJ Sokol Ostrava-Zá-
břeh a  Sbor dobrovolných 
hasičů Ostrava-Zábřeh. Na 
organizaci akce se výraz-

nou měrou podíleli žáci ško-
ly, kteří k této příležitosti 
připravili výstavu s tematic-
kým výkladem k válečným 
událostem regionu, města 
a školy. Výstavu může veřej-

nost zhlédnout až do kon-
ce školního roku, expozice 
je vhodná i pro žáky základ-
ních škol. K prohlídce je tře-
ba se dohodnout na tel. čís-
le 777 171 757. (d)

Zajímavá výstava k válečným událostem

Útěk letců skončil vraždou
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JIŽNÍ LISTY POHLED DO HISTORIE

 Z osvobozovacích bojů v roce 1945

V rámci oslav se uskuteč-
nila setkání s  pamětníky, 
vzpomínalo se u pomní-
ků osvobození a  vyvrchole-
ním bylo vysazení Lípy svo-
body v parku u zábřežského 
zámku v místech, kde se na 
konci války odehrály nejtěž-
ší boje. 

Přímé válečné události se 
dotkly obcí našeho obvodu 
již 29. srpna 1944, kdy byl 
během náletu na Ostravu za-
sažen Rüttgersův chemický 
závod v Zábřehu nad Odrou. 
Na jaře následujícího roku se 
počet náletů stupňoval. Cí-
lem byly především kasárna 
v Bělském lese a polní letiště 
v Hrabůvce, které se nachá-
zelo v  prostoru mezi dneš-
ní zastávkou Josefa Kotase 
a restaurací Dakota.

Na konci dubna 1945 se 
fronta přiblížila k Ostravě. 
Podle plánů sovětských veli-
telů nemělo být město osvo-
bozeno přímým útokem, ale 
obchvatem od severozápa-
du. Provedení plánu bylo 
svěřeno 4. ukrajinskému 
frontu generála A. I. Jere-
menka a samotné osvoboze-

Na přelomu dubna a května jsme si připomněli 
70. výročí osvobození obcí, které dnes tvoří součást 
obvodu Ostrava-Jih. 

Křižovatka ulice Dolní a Hulvácká v Zábřehu.

Hulvácká ulice v Zábřehu po bojích.

ní města 38. armádě gen-
plk. K. S. Moskalenka, v jejíž 
řadách bojovali také tan-
kisté a  letci 1. čs. armádní-
ho sboru. Po těžkých bojích 
byly osvobozeny obce na le-
vém břehu Odry a 29. dub-
na se předsunutým jednot-
kám podařilo překročit řeku 
Odru v  lokalitě U Korýtka 
v  Zábřehu, kde pod stálou 
německou palbou vybudo-
vali malé předmostí.

Útok na Zábřeh byl za-
hájen následujícího dne za 
úsvitu. Po dělostřelecké pří-
pravě začaly od Odry postu-
povat sovětské jednotky poli 
kolem zábřežského hřbitova 
k centru obce, kterého do-
sáhli v poledne poté, co ně-
mecké oddíly ustoupily do 
Hulvák. Brod U Korýtka ráno 
překonali také českosloven-
ští tankisté, kteří měli pod-
porovat postup sovětských 
oddílů k Moravské Ostravě. 
Pro přesun k Moravské Ost-
ravě využili vojáci úvoz, kte-
rým dnes prochází tzv. Pola-
necká spojka. Tanky, které se 
pohybovaly souběžně s pě-
chotou po obou stranách 

úvozu, byly ostřelovány děly 
z  kasáren v  Bělském lese. 
Úvozem Polanecké spojky 
se jednotky dostaly až na 
Horní ulici, odkud po krátké 
přestávce pokračovaly k Vít-
kovicím a do Moravské Ost-
ravy, kterou osvobodily ještě 
téhož dne v podvečer. 

Mezi osmou a  devátou 
hodinou večer, v  době, kdy 
obyvatelé Moravské Ost-
ravy oslavovali osvoboze-
ní, propukly v  Zábřehu nad 
Odrou nové boje. Na cen-
trum obce zaútočily ně-
mecké oddíly, které se zno-
vu zformovaly v  Hulvákách 
a  Nové Vsi. Na pomoc jim 
přišly posily z kasáren v Běl-
ském lese. V  ulicích Zábře-
hu se rozpoutaly těžké boje, 
jejichž sílu dokreslují vzpo-
mínky zábřežského kroniká-
ře, který popsal jednu z udá-
lostí nočních bojů: „Kolem 
půlnoci přišla do statku sed-
láka Andrýska skupina asi 
30 německých vojáků, kteří 
začali statek opevňovat. Na 
dvoře postavili rychlopalné 
dělo a veškeré obyvatelstvo 
domu i s malými dětmi bylo 
vehnáno do sklepů, v  nichž 
si nacisté postavili kulomety 
a  neustále ostřelovali hlav-
ní silnici, po níž postupova-
ly sovětské oddíly. Graná-
ty dopadaly bez přestání na 
budovu. Rodina Andrýskova 
prosila Němce, aby se vzda-
li, jinak budou všichni v tros-
kách pohřbeni. Ve sklepě se 
vytvořily dva tábory němec-
kých vojáků, které se posta-
vily proti sobě. Většina byla 
pro ukončení odporu, ostat-
ní pro pokračování v  boji. 

Nakonec bylo rozhodnu-
to vzdát se a  právě v  tom 
okamžiku bylo obyvatelům 
domu souzeno zažít nejhor-
ší chvíle v  životě. Němci se 
totiž před jejich zraky stří-
leli a  i děti byly nuceny po-
zorovat tuto scénu. Nastal 
chaos, čehož domácí využi-
li a uprchli ven. Okolí budov 
bylo zachváceno válečnou 
vřavou a ta trvala do svítání. 
Jakmile byl německý odpor 
zlomen a  obyvatelé domu 
se mohli vrátit domů, byli 
svědky další hrozné podíva-
né. Zatímco někteří Němci 
ukončili svůj život ve sklepě, 
jiní tak učinili beze svědků 
v  kuchyni, světnici, ba i  na 
záchodě.“ 

Boje v Zábřehu nad Odrou 
přinesly sovětským jednot-
kám největší ztráty ze všech 
osvobozených obcí Ost-
ravy. Padlo zde 179 vojáků 
a  25  obyvatel obce. Mnoho 
vojáků padlo také při bojích 
v dalších částech našeho ob-
vodu. Ve Výškovicích, které 
byly osvobozeny 30. dubna, 
padlo 35 sovětských vojá-
ků a  šest místních obyvatel 
a  v  Hrabůvce osvobozené 
1. května padlo 67 sovět-
ských vojáků a  sedm oby-
vatel obce. Padlí vojáci byli 
pohřbeni na různých mís-
tech našeho obvodu. Pozdě-
ji byla jejich těla exhumová-
na a velká část během oslav 
1. výročí osvobození v  roce 
1946 uložena v  nově vysta-
věném památníku a mauzo-
leu v Komenského sadech. 

Tomáš Majliš
Zdroje fotografi í: Soukromá sbírka 

Jakuba Bělského a Archiv města Ostravy
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NOVÉ A JEŠTĚ LEPŠÍ

SIKO OSTRAVA
www.siko.cz

Milí zákazníci,

SIKO působí v Ostravě již dlouhá léta, doposud však fungovalo jako naše partnerská prodejna. Teprve nedávno jsme 
ji vzali pod svá SIKO křídla a udělali jsme z ní plnohodnotné kmenové SIKO. Věříme, že pod novým managementem 
budete se Sikem v Ostravě navýsost spokojeni. Znovuotevřením Sika vás chceme přesvědčit, že jsme skutečnou 
jedničkou na trhu:

Ostrava - Zábřeh
U Studia 3143/36
tel: 591 001 641
ostrava@siko.cz

otevírací doba
Po - Pá: 8:00 - 19:00
So:       9:00 - 18:00
Ne:    10:00 - 18:00

• Zatraktivnili jsme výstavu zboží na prodejně.
• Extrémní navýšení skladových zásob.
• Posílili jsme sortiment kuchyní.

• Nová kvalita obsluhy.
• Změny pro velkoobchodní zákazníky.

Těšíme se na vaši návštěvu v naší nově zrekonstruované ostravské prodejně SIKO. Bude nám ctí, pokud se vám při 
prvním použití vaší nové koupelny či kuchyně vybaví jen hezké vzpomínky na hodiny strávené společně s námi nad 
výběrem i realizací vašich snů.

Jaroslava Valová, zakladatelka společnosti
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Nelze kombinovat s dalšími 
slevami, akcemi a akční 
nabídkou. Platí pouze pro 
členy zákaznického klubu 
SIKO. Registrujte se na našich 
webových stránkách nebo 
přímo na prodejně při nákupu. 
Kupon lze uplatnit na prodejně  
SIKO Ostrava.

Kupon je platný do: 
30. 6. 2015 

UŠETŘETE

při nákupu SIKO KOUPELNY
a KUCHYNĚ
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