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…V příjemném prostředí Komorního klubu na Velflíkově 
ulici v Jubilejní kolonii přijali stážisty zástupci městské-
ho obvodu Ostrava-Jih. Pracovnice úřadu Šárka Zubková 
sklidila úspěch za úvodní přivítání ve francouzském jazy-
ce, místostarosta Radim Miklas studenty krátce sezná-
mil s historií obvodu a předal jim drobné upomínkové 
předměty...

Další úspěch Zuzany Vítečkové

... Desetiletá Zuzana Vítečková, dvojnásobná mistryně 
světa v akrobatickém tanci a show dance, byla vyhlá-
šena nejlepším sportovcem Moravskoslezského kraje 
v kategorii do 19 let. Ocenění převzala z rukou bývalé 
vynikající atletky Táni Kocembové-Netoličkové...

V K-TRIU vyvrcholil COMP-OST
… Rekordní účast provázel druhý ročník festivalové 
soutěže žákovských a studentských multimediálních 
projektů a webových prezentací. Do kulturního stře-
diska K-TRIO v Hrabůvce se na finálovou přehlídku sjeli 
soutěžící ze všech koutů České republiky...

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

po měsíci se vám opět dostávají do rukou 
Jižní listy. Tentokrát se obsahově mírně 
liší od modelu, který jsme zavedli začát-
kem letošního roku. Důvod je prostý, na 
území obvodu se v uplynulém měsíci ko-
nala spousta zajímavých akcí, o kterých 
si myslíme, že si v radničním zpravodaji 
zaslouží svůj prostor.
Před dvěma týdny jsme ve zrekonstru-
ovaném Komorním klubu na Velflíkově 
ulici v Jubilejní kolonii přivítali návště-
vu z Francie. Na třítýdenní stáž žáky 
z Quimperu v Bretani pozvala Střední 
škola společného stravování v Hrabůvce 
v rámci programu Evropské unie Leonar-
do da Vinci. Studenti si prohlédli zajíma-
vá místa nejen v našem obvodě, ale v ce-
lé Ostravě. Do odjezdu domů jim tehdy 
zbýval jediný den, z jejich reakcí i vyprá-
vění dojmů bylo vidět, že se jim u nás lí-
bilo a rádi by se k nám někdy v budoucnu 
vrátili.
S jarem přichází doba úklidu, což je při 
procházce napříč obvodem vidět skoro 
všude. Každý z nás si přeje, aby místo, 
kde žĳe, vypadalo upraveně, a proto jistě 
uvítáte přehled rozmístění kontejnerů na 
území Ostravy-Jihu.
Chtěl bych vám připomenout, že se po-
malu, ale jistě blíží oblíbené Slavnosti ob-
vodu, které proběhnou v pátek 13. června 
před Domem kultury Akord na náměstí 
SNP v Zábřehu. S předstihem tuto tra-
diční akci avizuji hlavně proto, že i letos 
budeme volit osobnosti obvodu a na této 
anketě se máte možnost sami podílet. 
Jaká kritéria by vámi navržená osobnost 
měla splňovat, se dočtete v tomto čísle. 
V každém případě čekáme na vaše tipy, ať 
máme z čeho vybírat. 
Určitě si rádi přečtete také o úspěšné re-
prezentaci obvodu žáky základních škol, 
čeká na vás spousta krátkých zpráviček 
a pozvánek, i fotodokumentace zajíma-
vých akcí, se kterými se s příchodem jara 
doslova roztrhl pytel. Ve zpravodaji ne-
chybí ani spousta informací přímo od nás 
z radnice. Proto věřím, že i tentokrát pro-
čtete Jižní listy od začátku až do konce. 

 Bc. Karel Sibinský
 starosta

Francouzští stážisté v Ostravě4
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Třetí místo pro ZŠ Chrjukinova

... Zástupci ZŠ Chrjukinova na slavnostním vyhlášení 
v ostravském Domě energetiky popsali svůj soutěžní 
projekt, který porota ocenila třetím místem. Namalovali 
dva obrázky, na jednom z nich stála kouřící továrna, tekl 
špinavý potok a okolo postávající lidé se mračili. Pravým 
opakem byl druhý obrázek s větrnou elektrárnou, která 
zplodinami neškodí životnímu prostředí, usmívající se 
lidé na kolech a čistý Bělský les...

9

Zlatá svatba manželů Mrtvých

... Zlom v životě manželů nastal v létě roku 1997, kdy se 
Novou Vsí prohnala ničivá povodeň. Hasiči je evakuovali 
na člunu a dva měsíce bydleli na vysokoškolských kole-
jích. Další rána v podobě příkazu k demolici domu přišla 
po opadnutí vody. Oba se jen těžko smiřovali s tím, že 
to, co po dobu svého soužití společně vybudovali, je ne-
návratně pryč...

14

 V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
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Žáci ve věku od patnácti do dvaceti let ze 
vzdělávacího centra CFA Chambre de Méti-
ers et de l Artisanat Finistére přicestovali do 
České republiky v rámci recipročního pro-
jektu mobility v programu Evropské unie 
Leonardo da Vinci. Hlavním cílem projektu 
je podpora mezinárodních stáží pro osoby 
v počátečním odborném vzdělávání a pří-
pravě, zlepšení odborných a jazykových 
dovedností mladých lidí a zvýšení jejich 
uplatnitelnosti na trhu práce. Stáž francouz-
ských učňů se skládala z odborné přípravy 
a praxe realizované ve Střední škole společ-
ného stravování v Hrabůvce, druhý a třetí 
týden se pak jejich dočasným pracovištěm 
stal hotel Atom.
Kromě pracovních činností měli stážisté 
i volnější program zahrnující nejen pozná-
vání Ostravy, ale také seznámení s historií 
a kulturou Moravskoslezského kraje. „Os-
trava je velké město, takže pro nás bylo za-
jímavé poznat během tří týdnů jiný životní 
styl,“ uvedl jeden z francouzských pedago-
gů. Studenty podle něj překvapilo, že v Os-
travě nenašli žádný typicky francouzský 

podnik. „Třeba to pro ně bude výzva, aby 
se sem někdy v budoucnu vrátili,“ usmál se 
pedagog.
V příjemném prostřední Komorního klu-
bu na Velflíkově ulici v Jubilejní kolonii 
přĳali stážisty zástupci městského obvodu 
Ostrava-Jih. Pracovnice úřadu Šárka Zub-
ková sklidila úspěch za úvodní přivítání ve 
francouzském jazyce, místostarosta Radim 
Miklas studenty krátce seznámil s historií 
obvodu a předal jim drobné upomínkové 
předměty. V neformální diskusi se pak pro-
bírala celá škála nejrůznějších témat, tím 
hlavním samozřejmě byla gastronomie, ale 
řeč se stočila na návštěvu pivovaru Ostra-
var, proslulé Stodolní ulice nebo na fotbal.
Ještě v tomto školním roce se do světa po-
dívají i studenti Střední školy společného 
stravování v Hrabůvce, čeká je stáž ve Fran-
cii a ve Španělsku.  Michael Ku�y

Francouzským stážistům se u nás líbilo

Francouzští studenti společně se svým 
pedagogem připravovali pro žáky a učitele 
Střední školy společného stravování v Hrabův-
ce typické francouzské palačinky. 

Jedenáct francouzských studentů s peda-
gogickým doprovodem má za sebou pří-
jemně strávené tři týdny v Ostravě. Stážisté 
oboru kuchař, číšník z Quimperu v Bretani 
do moravskoslezské metropole zavítali 
v rámci spolupráce se Střední školou spo-
lečného stravování v Hrabůvce. 
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Zastupitelstvo městského obvodu Os-
trava-Jih na svém dubnovém zasedání 
schválilo zrušení Základní školy a mateř-
ské školy Mjr. Nováka 34 v Ostravě-Hra-
bůvce, příspěvkové organizace, ke dni 
31. 8. 2008. 
„Důvody jsou čistě ekonomické, v něko-
lika posledních letech došlo k výrazné-
mu úbytku žáků,“ uvedl starosta obvo-
du Karel Sibinský.
Zastupitelstvo současně schválilo záměr 
připojení pavilonu tělocvičny v součas-
né době svěřeného ZŠ a MŠ Mjr. Nováka 
k jejímu vlastnímu hospodářskému vy-
užití k Základní škole a mateřské škole 
Krestova 36 v Ostravě-Hrabůvce k 1. 9. 
2008. Zastupitelé rovněž schválili záměr 
připojení odloučeného pracoviště MŠ 
Mjr. Nováka 30 k ZŠ MUDr. E. Lukášové 
v Ostravě-Hrabůvce od 1. 9. 2008.
Pro zrušení ZŠ a MŠ Mjr. Nováka hlaso-
valo třicet zastupitelů, jedenáct se zdrže-
lo a jeden byl proti. 
Zástupci KSČM ještě předtím předloži-
li návrh, aby ZŠ a MŠ Mjr. Nováka byla 
zrušena až k 31. 8. 2009. Tento návrh 
však neprošel, hlasovalo pro něj pouze 
devět zastupitelů KSČM, jeden se zdržel 
a dvaatřicet bylo proti. 
Více informací přineseme v příštím čísle 
Jižních listů.  (kut)

ZŠ Mjr. Nováka 
v Hrabůvce bude zrušena

Na čtyři desítky malých čtenářů se ve 
třech pobočkách Knihovny města Ostra-
vy na území městského obvodu Ostra-
va-Jih zapojili do netradičního nocování 
a zúčastnili se Noci s Andersenem. Po-
slední březnovou noc z pátku na sobotu 
se knihovny na ul. Dr. Martínka a Zá-
vodní v Hrabůvce a Gurťjevově v Zá-
břehu zaplnily karimatkami, spacáky, 
malými polštářky a někdy i nepostra-
datelnými hračkami.
Pro děti byl připraven pestrý program 
zaměřený na pohádky bratří Čapků. 
A tak si děti vyráběly maňásky a masky 
kočičky a pejska, hledaly ztracené pokla-
dy, četly si a vyprávěly, procházely stez-
kami odvahy a hlavně se dobře bavily. 
Poosmé si takto knihovny v Česku při-
pomněly narození dánského pohádkáře 
H. Ch. Andersena a Mezinárodní den 
dětské knihy, který se v den, kdy se 
slavný pohádkář narodil, slaví už od 
roku 1967.  (pd)

Noc v knihovně
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Občanské sdružení Dubina nabízí neor-
ganizovaným jednotlivcům a skupinám 
za příznivých cenových podmínek mož-
nost sportování ve Sport centru Dubina. 
Jednu hrací plochu má sdružení k dis-
pozici každý pátek od 20 do 22 hodin až 
do konce měsíce září. 
Zájemci o sportování se mohou přihlá-
sit na internetových stránkach sdružení 
www.sdruzenidubina.cz v sekci Při-
hláška Sport pro všechny, kde uvedou 
ke svému jménu a příjmení druh spor-
tovní aktivity a počet osob (např. Josef 
Novák – tenis – 4 osoby) a kontaktní 
údaje. Se zájemci pak bude dále pro-
střednictvím SMS a e-mailových zpráv 
dohodnut vhodný termín. Účastníci 
před konáním sportovní akce uhradí 
50 korun za hodinu správci sportovní 
haly, 120 korun za hodinu bude zapla-
ceno občanským sdružením Dubina. 
Užívání sportovní haly probíhá v rámci 
4. ročníku akce Sport pro všechny na 
Dubině, který je spolufinancován měst-
ským obvodem Ostrava-Jih.  (d)

Sport centrum Dubina 
– příležitost pro všechny

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY
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� ÚMOb Ostrava-Jih bude uzavřen
Upozorňujeme, že v pátky 2. a 9. května 
bude Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
z technických důvodů uzavřen. Pokud 
budou mít občané zájem získat v tyto dny 
ověřené výpisy z centrálních státních evi-
dencí a rejstříků (Czech POINT), mohou 
se obrátit na Magistrát města Ostravy.
� Zastupitelé se sejdou 22. května
Ve čtvrtek 22. května se v kulturním stře-
disku K-TRIO v Hrabůvce uskuteční řád-
né jednání Zastupitelstva městského ob-
vodu Ostrava-Jih. Začátek je v 9 hodin.
� Soutěž školních časopisů
Rada městského obvodu Ostrava-Jih na 
návrh mediální komise vyhlásila 2. roč-
ník soutěže školních časopisů základních 
škol. Kritérii pro hodnocení jsou origina-
lita obsahu, tematická a žánrová pestrost, 
kvalita grafické úpravy, technické zpra-
cování a jazyková správnost. Soutěže se 
mohou účastnit pouze časopisy, na jejichž 
tvorbě se podílejí především žáci některé 
ze škol působících na území nejlidnatější-
ho ostravského obvodu. Soutěž není urče-

na časopisům jednotlivých tříd a přihlásit 
se mohou pouze časopisy tištěné. Soutěž-
ní čísla lze až do 12. května doručit buď 
na ÚMOb Ostrava-Jih – Mgr. Ku
y, nebo 
na ZŠ Mitušova 8 –  Mgr. Kopeček.
� Radnice připravuje publikaci 
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih při-
pravuje vydání publikace, která bude ma-
povat nejlidnatější ostravský obvod od jeho 
vzniku až po současnost. Do obsahové ná-
plně chceme zapojit i občany,  zvláštní zá-
jem máme o historické fotografie. Všechny 
zapůjčené materiály vrátíme. Psát a mai-
lovat můžete na adresu: michael.ku
y@o-
vajih.cz nebo ivo.kopecek@zsmitusova8.cz 
nebo zs.mitusova@tiscali.cz.
� Soutěž ke Dni dětí
Chcete strávit prázdniny v Chorvatsku? 
Zapojte se do vědomostní soutěže o pobyt 
na dětském táboře NEBOJTE SE NEPTU-
NA s CK Maxner. Soutěžní lístky získáte 
v Kulturním domě K-TRIO a v kině Luna. 
Informace najdete na www.kzoj.cz. Vyhlá-
šení vítěze se uskuteční 30. května na Dni 
dětí před Kulturním domem K-TRIO.

Krátce z obvodu
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� Změna parkování u hlavní pošty
Na parkovišti u hlavní pošty v Bělském 
Lese, na ulici B. Četyny 12, dojde k úpra-
vě stání vozidel, po dobu provozních 
hodin České pošty bude maximální doba 
parkování jedna hodina. Tato úprava se 
týká osmi parkovacích míst. Řidiči na 
začátku stání musejí ve vozidle viditelně 
umístit kotouč a nastavit na něm dobu 
začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu 
měnit. Parkovací kotouče je možno za-
koupit v prodejnách papírnictví. 
� Poruchy na veřejném osvětlení
Ostravské komunikace, a. s., správa veřej-
ného osvětlení, se obrací na veřejnost, že 
nahlašování poruch bude pro lepší spo-
lupráci s občany a přesnější lokalizaci po-
ruch zaznamenáváno od začátku dubna 
do geografického informačního systému. 
Za tímto účelem jsou volající žádáni, aby 
dispečerovi nahlásili: městský obvod, ulici, 
kde je porucha - pokud možno přesný ná-
zev, upřesnění místa poruchy (číslo popis-
né, dvůr, komunikace, příp. číslo stožáru), 
specifikace poruchy (nesvítí plošně, nesví-
tí počet světel, blikající svítidlo, poškozené 
zařízení apod.), kontakt na oznamovatele 
(pro případné dotazy techniků, kdy poru-
chu nelze přesně lokalizovat). Kontaktní 

telefonní číslo na dispečink Ostravských 
komunikací, a. s.: 596 622 922.
� Montérské putování Beskydami
V sobotu 24. května se uskuteční jubilejní 
30. ročník Montérského putování Besky-
dami, který bude historicky poslední. Sraz  
je mezi 6 a 11 hodinou před horským ho-
telem Montér (Sepetná), kam vedou smě-
rovky od vlakového stanice v Ostravici. 
Na výběr jsou trasy slezskou částí Beskyd, 
o délkách od 10 až do 100 km pro pěší a od 
22 do 110 km pro běžná či horská kola.
� Půjčovna kompenzačních pomůcek
Česká unie neslyšících v Ostravě také 
v letošním roce poskytuje sociální služby 
v půjčovně kompenzačních pomůcek pro 
sluchově postižené. Nabízí poradenskou 
službu, snaží se pomoci s výběrem, zajiště-
ním, instalací a s legislativním postupem 
při zakoupení těchto pomůcek. Poskytuje 
také servis sluchadel každé dva týdny ve 
čtvrtek od 9 do 15 hodin v půjčovně kom-
penzačních pomůcek v Ostravě. Infor-
mace lze získat na www: cun-ostrava.org 
nebo na tel. č. 595 627 239.
� Vernisáž výstavy Radka Nogola
Ve středu 30. dubna v 18 hodin se v Galerii 
Mlejn na Nádražní ulici v centru Ostravy 
koná vernisáž  výstavy obrazů Radka No-

gola. Pro veřejnost bude výstava otevřena 
od 2. do 27. května od 10. do 17 hodin.
� Jarní zahrádkářská burza
Zahrádkáři v Zábřehu pořádají v sobotu 
17. května od 8 hodin před Domem za-
hrádkářů na České ulici tradiční jarní za-
hrádkářskou burzu. Tato akce není ome-
zená jen na členy organizace, přĳít mohou 
i ostatní zahrádkáři a zájemci. Každoročně 
se na zahrádce při jarních pracích vyskyt-
nou přebytky rostlin, které by udělaly 
radost jiným zahrádkářům, chatařům či 
chalupářům. Zábřežští zahrádkáři se zase 
pochlubí svými výpěstky. Současně bude 
probíhat i burza ostravských skalničkářů.
� SVČ zve na Bambiriádu
Od 23. do 25. května se v areálu Střediska 
volného času na Gurťjěvově ulici v Zá-
břehu uskuteční další ročník populární 
Bambiriády. Hlavními tématy programu 
jsou lanové lávky, keramika, střelba ze 
vzduchovky a luku, taneční vystoupení, 
zpěv, divadlo, lezecká stěna, maskování 
zranění, výroba totemů, táboření v teepee, 
výtvarné techniky, hasiči, policie, armáda, 
bojové sporty, mažoretky, capoiera, street-
dance a další. Zahájení proběhne v pátek 
v 10 hodin, v sobotu je návštěvní doba od 
10 do 18 a v neděli od 10 do 13 hodin.

Krátce z obvodu
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Žákyně Základní školy Ostrava-Bělský 
Les obdržela skleněnou plaketu, stří-
bro-zlaté hodinky a velkou sportovní 

tašku. „Měla jsem na sobě černou sukni 
a zlaté střevíce, takže ty hodinky se mi 
k tomu pěkně hodily,“ vzpomíná drob-
ná blondýnka, která vyhrála ME v show 
dance v Polsku. Její světové tituly po-
cházejí z loňského prázdninového mis-
trovství, které se konalo v kalifornském 
Hollywoodu.
Zuzce gratulovali maminka, tatínek a ba-
bička, kteří ji na vyhlášení doprovázeli. 
„Když jsem vyhrála mistrovství světa, 
dostala jsem dvě andulky,“ odpověděla 
na otázku, zda za své úspěchy dostává 
od rodičů nějaké odměny.  Zuzka před 
vyhlášením výsledků předvedla své 

umění ve skupině s šesti kamarády, když 
zatančili ve stylu show dance. Linii si asi 
moc hlídat nemusí, protože kromě pří-
tomného hejtmana Tošenovského a po-
četného publika ji zaujal hlavně raut. 
„Dala jsem si vepřové maso, jablečný zá-
vin a ovoce,“ prozradila Zuzka.
Tančí od tří let, stále se věnuje i tenisu, 
se kterým začínala. Bílý sport ale musel 
ustoupit tancování. „Trenér je zklamaný, 
že na tréninky chodím jen jednou týdně. 
On si totiž myslí, že jsem se asi narodi-
la s raket ou v ruce,“ usmála se Zuzka, 
která pod vedením maminky, choreo-
gra�y tanečního klubu Katlen, tančí 
každý den tři hodiny. Před soutěžemi se 
mladé tanečnici věnuje také baletní mis-
tr Národního divadla moravskoslezské-
ho Igor Vejsada a choreograf Svatopluk 
Vavruša.
Zuzka by se podle svých slov chtěla tanco-
vání věnovat i v budoucnosti. „Chtěla bych 
nejen tančit, ale být i choreogra�ou jako 
mamka.“  Mgr. Jan Goj

Další úspěch mladé tanečnice Zuzany Vítečkové
Desetiletá Zuzana Vítečková, dvojnásobná 
mistryně světa v akrobatickém tanci a show 
dance, byla vyhlášena nejlepším sportov-
cem Moravskoslezského kraje v kategorii 
do 19 let. Ocenění převzala z rukou bývalé 
vynikající atletky Táni Kocembové-Netolič-
kové v Domě kultury města Ostravy. 
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Městský obvod Ostrava-Jih vyhlašuje anketu 
Osobnost obvodu Ostrava-Jih za rok 2007. 
Znáte-li zajímavé občany našeho obvodu, 
kteří splňují následující předpoklady, může-
te je nominovat na titul Osobnost obvodu. 
Kandidáti musejí být občany obvodu Ostra-
va-Jih starší 18 let, kteří v roce 2007 dosáhli 
mimořádných výsledků v oblasti umělecké, 
sportovní, vědecko-technické, jež svým vý-
znamem přesáhly hranice obvodu a města. 
Nominace mohou podávat jak sdružení, 
tak jednotlivci. Tři vybrané osobnosti ocení 
starosta městského obvodu Ostrava-Jih  Bc. 
Karel Sibinský dne 13. června 2008 na Slav-
nostech obvodu, které se uskuteční před Do-
mem kultury Akord v Zábřehu.
Nominace musí obsahovat jméno a příjmení 
kandidáta, stručný popis mimořádného vý-
sledku a kontakt (telefon, případně e-mail). 
Přihlášky doručte nejpozději do 18. květ-
na 2008 na podatelnu ÚMOb Ostrava-Jih 
s označením  „Osobnost obvodu“.  (kut)

Hledáme Osobnost 

Dražebník: Petr Mokroš-CITY, Stará Ves nad Ondřejnicí 641, IČO 18111815, provozovna  Čujkovova 
30, Ostrava-Zábřeh, tel. 596 745 512. Dražba proběhne v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih.

Seznam bytových jednotek k dobrovolné veřejné dražbě dne 13. 5. 2008.
Hod. Adresa/prohlídka byt č.  vel. kat. NP odhad vyv. cena jistina

8.00 Mitušova 45/1061 13 1+2 I. 5.NP 800 tis. Kč 560 tis. Kč 70 tis. Kč
 30. 4./7. 5. 2008  A       55114

8.45 Mitušova 45/1061 14 1+2 I. 5.NP 800 tis. Kč 560 tis. Kč 70 tis. Kč
 30. 4./7. 5. 2008  A       55115

9.30 Horní 15/651 5 1+2 I. 3.NP 800 tis. Kč 560 tis. Kč 70 tis. Kč
 29. 4./6. 5. 2008  Bl       55120

10.15 Krylovova 13/1703 4 1+2 II. 2.NP 700 tis. Kč 490 tis. Kč 70 tis. Kč
 29. 4./6. 5. 2008  T       55109

11.00 Krokova 10/747 1 1+2 II. 1.NP 650 tis. Kč 460 tis. Kč 70 tis. Kč
 29.4./ 6.5.2008  A       55111

11.45 Gorochovova 6/1605 4 1+2 II. 2.NP 700 tis. Kč 490 tis. Kč 70 tis. Kč
 30. 4./7. 5. 2008  T       55110

Seznam nebyt. jednotek k dobrovolné veřejné dražbě dne 13. 5. 2008.
Hod. Adresa/prohlídka neb.j. č. vel. kat. NP odhad vyv.cena jistina

12.30 Jičínská 3/277 35 0+1 I. 12.NP 80 tis.Kč 60 tis.Kč 18 tis.Kč
 29. 4./6. 5. 2008  I       55112

Seznam nebyt. j. – garáží k dobrovolné veřejné dražbě dne 13.5.2008.
Hod. Adresa/prohlídka garáž č. vel. kat. NP odhad vyv. cena jistina
13.15 Lumírova 30/524 14 1 stání I. 1.PP 100 tis. Kč 70 tis. Kč 21 tis. Kč
 30. 4./7. 5. 2008  I       55113

13.45 Závodní 35/926 13 2 stání I. 1.PP 100 tis. Kč 70 tis. Kč 21 tis. Kč
 29. 4./6. 5. 2008  M       55118

14.15 Závodní 35/926 14 2 stání I. 1.PP 100 tis. Kč 70 tis. Kč 21 tis. Kč
 29. 4./6. 5. 2008  M       55119

14.45 Závodní 31/928 13 2 stání  1.PP 90 tis. Kč 70 tis. Kč 21 tis. Kč
 29. 4./6. 5. 2008  M       55116

15.15 Závodní 31/928 14 2 stání  1.PP 90 tis. Kč 70 tis. Kč 21 tis. Kč
 29. 4./6. 5.2008 M       55117
Prohlídky bytů, garáží a nebyt. prostor v uvedených dnech (data pod adresou bytu) se budou konat od 
15 do 17 hod. – byt. technik bude čekat v domě. Dražební vyhláška je k dispozici u dražebníka, zveřej-
něna na veřejné tabuli statutárního města Ostravy a městského obvodu Ostrava-Jih a na internetové 
Centrální adrese.
Dotazy zodpoví  pracovníci dražebníka – Petra Mokroše-CITY, provozovna Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh 
(tel: 596 745 512, 596 745 541), realitni.agentura@mailcity.cz. Odbor majetkový ÚMOb Ostrava-Jih  

Starosta městské-
ho obvodu Ostrava-
-Jih Karel Sibinský 
zavítal první dub-
novou středu do 
redakce Moravsko-
slezského deníku. 
V sídle dlouhodobě 
nejprodávanějších 
seriózních novin 
byl více než hodinu 
hostem on-line roz-
hovoru se čtenáři. 
Jejich otázky se 
týkaly řady  témat 
– od bezpečnost-
ní situace, přes 
sportoviště, vodní 
areál, minibusovou 
linku, problémy 
s parkováním až po 
čistotu nejlidnatěj-
šího ostravského 
obvodu.
Foto: 
Miroslav Kucej

Také letos se u příležitosti Dne učite-
lů konalo slavnostní setkání pedagogů 
z městského obvodu Ostrava-Jih se zá-
stupci Úřadu městského obvodu Ostra-
va-Jih. Za mimořádnou pedagogickou 
činnost převzalo ocenění dvaadvacet 
učitelů. Zvláštní poděkování se dostalo 
dvěma ředitelkám, které na konci letoš-
ního školního roku odcházejí do důcho-
du – ředitelce ZŠ MUDr. E. Lukášové 
v Hrabůvce, PaedDr. Jarmile Špeldové 
a Ludmile Teuerové, ředitelce MŠ Za 
Školou v Zábřehu.   (kut)

Pedagogové v K-TRIU Veřejná dobrovolná dražba bytů, garáží a nebytových prostor

Semimobilní sběrny na nebezpečný i vel-
koobjemový odpad budou umístěny dle 
uvedeného harmonogramu v MO Ostra-
va-Jih a jsou určeny pro fyzické osoby 
(nikoliv pro podnikatele) bydlící na úze-
mí obvodu. Otevřeny jsou denně od 8 do 
20 hodin. Duben (ul. Svazácká – parko-
viště u stadionu), květen (ul. Petruškova 
14 – velkoplošné parkoviště), červen (ul. 
Výškovická, parkoviště u Delvity), červe-
nec (ul. Dr. Martínka 19, velkopl. parko-
viště, u zastávky), srpen (ul. Pavlovova - 
u sběrny), září (ul. A. Poledníka, velkopl. 
parkoviště), říjen (ul. Staňkova  4, velkopl. 
parkoviště). 

Odbor dopravy a komunálních služeb 
ÚMOb Ostrava-Jih

Kam s nebezpečným 
odpadem?
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Rekordní účast provázel druhý ročník 
festivalové soutěže žákovských a stu-
dentských multimediálních projektů 
a webových prezentací. Do kulturního 
střediska K-TRIO v Hrabůvce se na finá-
lovou přehlídku sjeli soutěžící ze všech 
koutů republiky. „Celkem porota hodno-
tila sto padesát čtyři projektů,“ pochvalo-
vala si manažerka  COMP-OSTU Ingrid 
Červeňová. Mezi oceněnými byl také Ja-
kub Močidlan ze Střední školy společ-
ného stravování v Zábřehu s projektem 
nazvaným Černobyl. Finálový den vedle 
ukázek nejlepších projektů doplnily in-
teraktivní workshopy. Projekty je možno 
zhlédnout na www.comp-ost. cz  (kut)

V květnu, který je nazýván měsícem po-
žární ochrany, se koná řada akcí zamě-
řených převážně na mládež předškol-
ního i školního věku. Úřad městského 
obvodu Ostrava-Jih při zajišťování 
preventivně výchovné činnosti směrem 
k veřejnosti úzce spolupracuje na zákla-
dě dohody a schváleného celoročního 
plánu se Sborem dobrovolných hasičů 
v Zábřehu.
Také letos mají možnost žáci škol z MO 
Ostrava-Jih 23. května v rámci Dne ote-
vřených dveří přĳít na instruktážní akce 
do hasičské zbrojnice Dobrovolných ha-
sičů na Dolní ulici v Zábřehu. Význam-
nou každoroční celostátní akcí je soutěž 
Požární ochrana očima dětí, kde sbírají 
úspěchy i žáci škol z Ostravy-Jihu. Do-
konce v celorepublikovém kole (v lite-
rárních pracích) získali první místa žák 
ze ZŠ Šeříková ve Výškovicích a žákyně 
ze ZŠ B. Dvorského v Bělském Lese.

Jaromír Matýsek

V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy před zavlečením a šířením nebez-
pečné nákazy – vztekliny, proběhne hromadné očkování psů proti vzteklině na území 
obvodu Ostrava-Jih.

Poplatek 30 Kč platí majitel psa, zbývající část dotuje obec. Zvířata musejí být opatřena 
náhubkem a vodítkem. Očkovací průkaz nutno vzít s sebou. Očkování se provádí pouze je-
denkrát ročně a je určeno pro psy starší šesti měsíců. Zajištění očkování psů proti vzteklině 
je pro jejich majitele povinné. Platným dokladem o provedeném očkování je pouze očkova-
cí průkaz psa. Vystavení nového očkovacího průkazu bude možné i na místě. 
Bližší informace podá referát životního prostředí ÚMOb Ostrava-Jih, tel.: 599 430 224, 
378, 207. Odbor výstavby a životního prostředí ÚMOb Ostrava-Jih

I přes složitou dopravní situaci před Úřa-
dem městského obvodu (ÚMOb) Ostra-
va-Jih, kde v sobotu 12. dubna havaroval 
kamion naložený stovkami vodíkových 
lahví, proběhly zdárně plánované akce 
v obřadní síni ÚMOb. Přestože místo ne-
hody v okruhu jednoho kilometru bylo 
neprodyšně uzavřeno, tradičního vítání 
občánků se zúčastnilo všech šestnáct mi-
minek s maminkami. „Málokdy se stává, 

že přĳdou všichni zapsaní. Jedna z ma-
minek telefonovala na úřad, jestli se akce 
koná, když je okolí pro dopravu uzavře-
no,“ uvedla Šárka Zubková z ÚMOb Os-
trava-Jih, která má tuto akci na starosti. 
Rodiče narozených dětí, které mají zájem  
zúčastnit se vítání občánků, se musejí do-
stavit s rodným listem dítětě a občanským 
průkazem matky v úřední dny na radnici 
k p. Zubkové. (kut)

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Hasiči zvou na Den otevřených dveří 
ve zbrojnici na Dolní ulici

V K-TRIU vyvrcholil COMP-OST

Na snímku předává jednu z cen
vedoucí odboru školství a kultury ÚMOb 
Ostrava-Jih ing. Eva Müllerová. 
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Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih nabízí k pronájmu nově zrekonstru-
ované byty  v Ostravě-Hrabůvce, v domech na ul. Jubilejní 61, 63, 65 za smluvní nájemné, 
které bude upřesněno při prohlídkách bytů na místě (kolaudace duben-květen 2008). Pro-
hlídky se uskuteční 6. května od 9 do 12 hodin. 

Uchazeč musí být nájemcem obecního bytu městského obvodu Ostrava-Jih a v případě, že 
bude jeho žádosti vyhověno, tento byt vrátí ÚMOb O-Jih. Stávající byt uchazeče musí být v 
užívání nejméně jeden rok a za tuto dobu nesmí být evidován na tomto bytě dluh na nájmu 
a službách spojených s bydlením. Žádosti adresujte na ÚMOb O-Jih, Horní 3, Ostrava-Hra-
bůvka do 14. května. V žádosti uchazeč uvede: adresu a číslo bytu, o který má zájem, jméno 
a adresu žadatele (byt, který bude vrácen), velikost vráceného bytu, kategorii, od kdy v bytě 
bydlí, počet osob, telefon.
Informace telefonicky nebo osobně na bytovém oddělení, budova B, ÚMOb O-Jih, Horní 3, 
Ostrava-Hrabůvka, tel.599 430 243, 599 430 415, 599 430 375. 

Odbor bytového a ostatního hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih

Nabídka na pronájem zrekonstruovaných bytů

Jubilejní 61/350 Jubilejní 63/491 Jubilejní 65/494 

č. b. vel. podl. plocha č. b. vel. podl. plocha č.  b. vel. podl. plocha
  1 1+1 1. NP 44 m2 1 1+1 1. NP 45 m2  1 1+1 1. NP 50 m2 
  2 1+1 1. NP 44 m2 2 1+1 1. NP 44 m2 2 1+3 1. NP 113 m2

  4 1+3 3. NP 93 m2 3 1+3 2. NP 95 m2 3 1+1 2. NP 50 m2

        4 1+3 2. NP 113 m2

        5 1+1 3. NP 50 m2

Účast na vítání občánků byla stoprocentní

DATUM a HODINA: MÍSTO KONÁNÍ OČKOVÁNÍ:
čtvrtek 5. června 2008
8.00–12.00, 13.00–16.00 Poliklinika pro malá zvířata (veterina u nádraží Vítkovice)
pátek 6. června 2008
8.00–12.00, 13.00–15.00 Veterinární ordinace Edisonova 27, Hrabůvka

úterý 10. června 2008
8.00–10.00
10.30–12.30
14.00–15.30

očkujeme postupně na třech místech:
- ul. Dolní, Zábřeh (Hasičská zbrojnice u podchodu)
ul. Husarova, Výškovice (poblíž kostela)
ul. Cholevova, Hrabůvka (bývalý zděný hangár) 

Hromadné  očkování  psů  proti vzteklině
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Kampaň, jejímž cílem je prohloubit vztah 
dětí k přírodě a životnímu prostředí, vy-
hlašuje každoročně nadnárodní skupina 
Veolia Environnement, Do druhého roční-
ku soutěže se letos v Moravskoslezském 
kraji zapojili žáci třetích až pátých tříd ze 
čtyř ostravských škol: ZŠ Chrjukinova, ZŠ 
Komenského, ZŠ A. Hrdličky (obě Poruba) 
a ZŠ Bohumínská (Slezská Ostrava), což 
představuje celkem 470 dětí z 19 tříd.
Vítězem ostravského kola se stala ZŠ Ko-

menského, která Ostravu zastupovala 
10. dubna v celostátním finále v Praze. 
Zástupci ZŠ Chrjukinova na slavnostním 
vyhlášení v ostravském Domě energetiky 
popsali svůj soutěžní projekt, který porota 
ocenila třetím místem. Namalovali dva ob-
rázky, na jednom z nich stála kouřící továr-
na, tekl špinavý potok a okolo postávající 
lidé se mračili. Pravým opakem byl druhý 
obrázek s větrnou elektrárnou, která zplo-
dinami neškodí životnímu prostředí, usmí-
vající se lidé na kolech a čistý Bělský les. 
Letošního ročníku soutěže se účastní děti ze 
třiceti zemí světa z pěti kontinentů. V České 
republice se do ní zapojilo 3524 dětí ze 187 
tříd ve třinácti českých a moravských zá-
kladních školách.  (kut)

Na ZŠ Mitušova 16 v minulých dnech osla-
vili Den Země. Přípravy začaly už vloni na 
podzim, kdy vyučující společně se žáky pro-
mýšleli, jakým způsobem ztvární téma, kte-
ré bylo pro rok 2008 celosvětově vyhlášeno. 
Letošní výtvarné a literární práce, projekty 
a další aktivity jsou věnovány Roku planety 
země. Výstava prací na téma Planeta země 
– domov nás všech byla instalována v aule 
školy. Až do konce dubna do školy proudily 
skupinky žáků jiných základních škol, aby 
zde načerpaly inspiraci a poučení. Nejoblíbe-
nější aktivitou žáků ZŠ Mitušova 16 je v Os-
travě ojedinělý projekt Velcí malým, kdy si 
žáci osmých a devátých tříd připravují pro 

své spolužáky z prvního stupně program 
s ekologickou tematikou a v rolích učitelů 
jim předávají zkušenosti a dovednosti. Vloni 
byl projekt rozšířen i do mateřské školy na 
Mitušově 90. Mezi další akce patří exkurze 
do společnosti Odvoz a zpracování odpa-
dů. ZŠ Mitušova 16 v loňském školním roce 
v konkurenci 72 ostravských škol získala ti-
tul Papírová škola za nasbíraných 34 440 kg 
starého papíru. Velmi oblíbené jsou výuko-
vé programy v Lesní škole a v ekologickém 
centru VITA, vědomostní soutěže v ZOO, 
Baterkiáda – soutěž ve sběru starých baterií, 
Den pro přírodu či školní akce Hurá z lavic 
do přírody.                               Blanka Blahutová

Už potřetí se v tomto školním roce zapojili 
studenti gymnázia Volgogradská 6a v Zá-
břehu do projektu Pražský model OSN, 
který organizuje nevládní organizace Aso-
ciace pro mezinárodní otázky zaměřená na 
výzkum a vzdělávání v oblasti mezinárod-
ních vztahů. Studenti během školního roku 
zpracovávají otázky mezinárodní politiky 
se zřetelem na řešení konkrétního problé-
mu a projednávají je na regionální úrovni 
na odborných workshopech. Vrcholem 
projektu pak je Pražský studentský sum-
mit, nad kterým převzali záštitu ministr 
zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg 
a bývalá ministryně zahraničí USA paní 
Madeleine Albrightová. Na summitu mají 
studenti jedinečnou možnost zažít atmosfé-
ru vrcholného diplomatického jednání ne-

jen OSN, ale i organizací NATO nebo EU. 
„Nesporným přínosem účasti v projektu je 
hlubší poznání a pochopení otázek mezi-
národních problémů, základních principů 
mezinárodní kooperace, diplomatické ko-
munikace a aktivní přístup při jejich řešení,“ 
říká Iva Dombrovská, učitelka základů spo-
lečenských věd, která studentský tým vede 
a podporuje. Během letošního summitu, 
který probíhal koncem března v pražském 
hotelu Hilton, se studenti Gymnázia Volgo-
radská 6a sešli s velvyslancem Makedonské 
republiky v ČR a konzultovali s ním svá 
vystoupení na závěrečné konferenci stejně 
jako některé nezodpovězené otázky týkající 
se mezinárodních vztahů. Snahou studentů 
je pozvat velvyslance do Ostravy na besedu 
se žáky gymnázia.  Mgr. Petr Říman

Třetí místo pro žáky ze ZŠ Chrjukinova
Žáci 5.A ze ZŠ Chrjukinova v Zábřehu obsa-
dili třetí místo v soutěži Města kolem svě-
ta – příběhy našich životů očima našich 
měst.

Žáci 5.A ze ZŠ Chrjukinova si 
jako odměnu za třetí místo 
odnesli sladkou odměnu v 

podobě marcipánového dortu. 
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Studenti Gymnázia Volgogradská v OSN

Na ZŠ Mitušova 16 oslavili Den Země

S
C

-8
02

71
/1

S
C

-8
03

53
/1

INZERCE



INZERCE

10

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY/ZE ŽIVOTA ŠKOL

„Hlavním důvodem stěhování byl nedo-
statek prostoru pro další rozvoj v původ-
ním místě,“ uvedl ing. David Kurdziel ze 
společnosti SEVAL. Vedení firmy proto 
zakoupilo objekt dříve známý jako fitness 
a squash centrum a úspěšně jej přestavělo 

na moderní výrobní pekařský závod včetně 
podnikové prodejny. „Věříme, že nejen oby-
vatelé Hrabůvky budou mít z nové provo-
zovny užitek, hlavně díky dalšímu zvýšení 
kvality pečiva a rozšíření prodávaného sor-
timentu,“ pokračoval Kurdziel. 
SEVAL postupně vybudoval vlastní síť pro-
dejen, dnes jich má celkem třináct, z toho 
pět na území městského obvodu Ostrava-
-Jih. Systém řízení společnosti prošel v ne-
dávné době prestižní certifikací uznávané 
mezinárodní společnosti Bureau Veritas 
Certification. V pekárně byl zároveň úspěš-
ně certifikován systém kritických bodů HA-
CCP pro výrobu a prodej potravin.

SEVAL si stanovil další cíl. „Chceme, aby 
naše výrobky získaly označení Klasa,“ řekl 
jednatel společnosti ing. Jan Sedláček. Ná-
rodní značku kvality Klasa uděluje ministr 
zemědělství domácím potravinářským a ze-
mědělským výrobkům. Tato značka slouží 
spotřebitelům a odběratelům k lepší orien-
taci při identifikaci produktů, prezentaci 
jejich kvality v porovnání s konkurenčními 
potravinami. SEVAL produkuje na osmde-
sát druhů sortimentu pečiva. „Samozřejmě 
inovujeme nové řady výrobků, v tomto 
směru jsou pro nás důležité informace, kte-
ré ve vlastních prodejnách získáváme pří-
mo od zákazníků,“ dodal Sedláček.     (kut)
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Žák deváté třídy ZŠ Chrjukinova Anton Wolf se 
prosadil i v celostátním kole konverzační sou-
těže v ruském jazyce a koncem června zavítá na 
evropské finále do Moskvy. Soutěž se skládala 
z několika částí, od poslechu textu rodilé mluvčí 
a následného vyplnění testu, přes debatu na dané 

téma, odpovědi na otázky až po řešení jazykových situací.
Wolf se v zábřežské škole se učí dva jazyky. „Angličtina mi na roz-
díl od ruštiny moc nejde. Ruština se sice popularitou nevyrovná 
angličtině, ale pořád je to jeden z hlavních jazyků. Proto se chci 
účastnit i dalších soutěží, udělat státnice a jednou třeba překlá-
dat,“ řekl Anton Wolf a vyzdvihl dobrou přípravu pod vedením 
učitelky Miroslavy Kalembové.
Není bez zajímavosti, že zástupce ZŠ Chrjukinova se konverzační 
soutěže zúčastnil už potřetí. „Protože porota testuje jen znalosti 
žáků gymnázií a středních škol, naše účast v minulosti byla spíše 
symbolická. Až letos pořadatelé souhlasili, že náš zástupce může 
oficiálně soutěžit se staršími studenty. O to více nás těší, že Anton 
vyhrál,“ dodala ředitelka školy Jana Mikošková.
Wolf už zná témata pro evropské finále, na která se pomalu začne 
připravovat. Sám ví, že konkurence v Moskvě bude ještě větší než 
v Praze.  (kut)

Anton Wolf pojede do Moskvy

Oblíbené pekařství sídlí v Hrabůvce
Obyvatelé ulice Na Fojtství v Hrabůvce už si 
možná zvykli, že jim do oken začalo vonět 
čerstvé pečivo. Své nové sídlo tady našla 
pekárna SEVAL spol. r. o., která předchozích 
šestnáct let sídlila v areálu domu služeb 
Odra ve Výškovicích.

� Maxikraslice se líbila
Žáci II.B ze ZŠ Krestova v Hrabůvce, kteří navštěvují třídu s roz-
šířenou výukou výtvarné výchovy, dosáhli velkého úspěchu se 
svou velikonoční kraslicí zaslanou do celostátní soutěže pořá-
dané Producentským centrem Profil v Mariánských Lázních. 
V kategorii kolektivů získali od odborné komise 4. místo za pes-
trou, jarně rozkvetlou kraslici vyrobenou převážně z krepového 
papíru. 

� Akademie ZŠ Chrjukinova
Základní škola Chrjukinova v Zábřehu pořádá 22. května v 16.30 
hodin školní akademii. Akce u příležitosti 55. výročí založení 
školy se koná v DK Akord.

� Vzpomínka na hrdinství
Osmadvacátého března žáci ZŠ U Haldy 66 v Hrabůvce spo-
lečně se zástupci Československé obce legionářské, brigádním 
generálem Zdeňkem Škarvadou, Českého svazu bojovníků za 
svobodu a Vojenského sdružení rehabilitovaných uctili památku 
64. výročí tragického úmrtí spojeneckých letců ve druhé světové 
válce. Od ledna loňského roku převzala škola patronát nad Pa-
mátníkem padlých letců na Metodějské ulici v Hrabůvce.

� Výstava výtvarných prací 
V galerii kulturního střediska K-TRIO v Hrabůvce je možno až 
do 15. května zhlédnout výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Ju-
goslávská ze Zábřehu s názvem Hravě. Otevřena je denně od 14 
do 17 hodin.

� ZŠ Chrjukinova chystá oslavy
Letošní školní rok je už padesátý pátý v životě Základní školy 
na Chrjukinově ulici v Zábřehu. Toto výročí žáci a pedagogové 
společně oslaví ve čtvrtek 22. května uspořádáním školní aka-
demie v DK Akord. Současně proběhne také výstava mapující 
historii školy. Zástupci školy se proto obracejí na všechny býva-
lé absolventy a pedagogy, kteří by byli po dobu konání výstavy 
ochotni zapůjčit jakékoliv artefakty spojené s jejich působením 
na škole (fotografie, vysvědčení, sešity, apod.).

Krátce ze škol



28. –29. 4.
F. Formana 21, 41
M. Fialy 1
V. Jiříkovského 17, 20
J. Maluchy 18, 9
J. Matuška 20
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27

29. –30. 4 
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 1, 39, 15
Na Obecní 6
Stadická 13

5. –6. 5. 
Dr. Martínka 30, 57, 5
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
Horní 102
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45 x F. Lyska

6. –7. 5. 
J. Herolda 12
Mitušova 77, 43
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 20, 72, 40
Holasova 10, Klegova 80

12. –13. 5. 
Provaznická 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Provaznická 1, 11
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní  83,104
Hasičská 56

13. –14. 5.
Hasičská 24 
Jubilejní 9
Zlepšovatelů 28
Edisonova 25
Moravská 101
U Staré školy x U Haldy
Bystřinova 1

Rodinná 48
Česká 10
Chalupníkova 57
Ovocná 20
nám. Gen. Svobody 1

14. –15.  5.
Pospolitá 25
Starobělská 32, 60
U Hřiště x Krokova
Dolní 75  
Šaldova 23 
Hulvácká 22
Hulvácká 9
Na Drahách 38
Na Nivách 17
V Poli 23
Horymírova 6

15. –16. 5.
Horymírova 18, 108, 122
Tarnavova 11
Zimmlerova 53, 31  
Jandova 3  
Břenkova
Rezkova
Markova 17
Tylova 25, 45

19. –20. 5.
Karpatská 20, 40, 49
Písečná 9
Jugoslávská 47, 29
Středoškolská 6
Rýparova 47 
garáže Rudná za ČSD
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9

20. –21. 5.
Bolotovova 1
Pavlovova 68, 25, 43
Rodimcevova x Barano-
vova x  Asejevova
Utvenkova 2
Averinova 8
Čujkovova 50, 38, 41
Zajcevova 2

21. –22. 5.  
Gerasimova 4,16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Krasnoarmějců 22, 25
Svazácká 14, 48
Kischova 1
P. Lumumby 52, 90

22. –23. 5.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147, 

157, 180
Srbská 7
Srbská 21

26. –27. 5.
Jičínská 19, 35
Lužická 6
Lumírova 70, 12, 54, 34
Výškovická 172
Proskovická 71, 49, 39
Koncova 22

27. –28. 5.
K Odře x Smrčkova 
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 21, 6
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Řadová 68

28. –29. 5.
Volgogradská 122, 133,

64, 103, 81, 30, 10
Výškovická 98, 86, 54
Řadová 18, 34
29. –30. 5.
P. Lumumby 80
Jugoslávská 45
Horymírova 10
Plzeňská 15, 10
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Fialy 1
Poledníka 2
Krestova 2
Dr. Martínka 3
Na Fojtství 3
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Rozmístění velkoobjemových kontejnerů
na území MO Ostrava-Jih
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hra-
bůvka
(596 739 107, fax: 596 739 224)
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
(596 739 107, fax: 596 739 224)
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
(596 751 712, 3)
www.kzoj.cz
� Společenská zábava
7. 5. v 17 hodin – ROZHOVORY – klubový 
pořad – hosté Markéta Pernická a Zuzana 
Ondruchová – téma: Víte co se skrývá za prací 
moderátora ČT? Jak hýčkat své tělo a být stále 
v pohodě?, předprodej: KD K-TRIO
4., 11., 18. a 25. 5. od 17 do 21 hodin – TA-
NEČNÍ VEČERY pro příznivce společen-
ského tance se skupinou DOMINO, předpro-
dej: KD K-TRIO
22. 5. v 19 hodin – TOMÁŠ KOČKO A OR-
CHESTR– koncert, předprodej: KD K-TRIO, 
Ostravský informační servis
� Dětem
4. 5. v 10 hodin – O CVRČKOVI – loutková 
pohádka pro nejmenší diváky, předprodej: KD 
K-TRIO
18. 5. v 10 hodin – O KŮZLETI – divadelní 
představení na námět klasické pohádky – kino 
Luna, předprodej: KD K-TRIO, kino Luna
30. 5. od 13 hodin – DEN DĚTÍ – atrakce, jar-
mark, soutěže, klauni, Dobrodružství Ferdy 
Mravence, host STANDA HLOŽEK – pěší 
zóna KD K-TRIO, vstup zdarma
14.–18. 7. – LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
18.–22. 8. – LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti je připraven pestrý program od pondělí 
do pátku. Informace a přihlášky na recepci KD 
K-TRIO, www.kzoj.cz
� Výstavy
2. 5.–25. 5. – HARMONIE BAREV – 2. výstava 
fotografií Střední školy oděvní, služeb a pod-
nikání Ostrava-Poruba – 2. 5. v 16 hodin – ver-
nisáž
27. 5.– 25. 6. – Výstava obrazů – průřez tvor-
bou Milana Kohuta – 30. 5 v 16.30 hodin – 
vernisáž 
Restaurace K-TRIO
ROŽNOVSKÉ MOMENTY – Výstava kreseb 
a maleb studentů AVE ART Ostrava
NABÍDKA KURZŮ 
� Vzdělávací kurzy
3.–4. 5. v 9.30 hodin – FENG – SHUI – víken-
dový seminář o harmonickém prostředí a jeho 
vlivu na zdroj energie a zdraví – seminář vede 
Ing. Svatava Tjokordová. Program: � Metoda 
Ba-zhai – princip metody, stanovení a využití 
pozitivních a negativních sektorů v prostoru 
� Metoda Ming-kua – stanovení  a využití 
osobního čísla z data narození a jeho využití 
v prostoru i čase. Cena jednoho semináře za 
dva dny 1520 Kč. Na seminář je nutné se pře-
dem přihlásit. Přihlášky a informace: www.
kzoj.cz., Ingrid Červeňová, tel. 596 721 488, 
731 472 996
24. 5. ve 13 hodin – ROZTANČI SVOU RA-
DOST � prožitkový tanec – svobodné vyjá-
dření našich pocitů � muzikoterapie – léčba 
vlastním hlasem � australský čakrový tanec 
– odstranění bloků v těle a uvolnění životní 
energie � taneční pohyb – léčivé účinky. S se-
bou pohodlný oděv, přezutí, velký šátek, pití, 
svačinu a dobrou náladu.
Seminářem Vás provede mistr reiky Miroslava 
Hochmanová z Hradce Králové, absolventka 
Školy vědomého rodičovství. Cena: 370 Kč. 

Přihlášky a informace: www.kzoj.cz., Ingrid 
Červeňová, tel: 596 721 488, 731 472 996
� Praktické kurzy
Šití – začátečníci a pokročilí 
� Pohybové kurzy
� Kalanetika � Step aerobic � Kondiční cvičení 
� Cvičení pro seniory � Cvičení na velkých mí-
čích � Bodyform � Linie � Jóga � Taichi – začá-
tečníci � Břišní tance � Cvičení pro ženy – kon-
dice a relaxace � Taneční pro manželské páry 
a partnerské dvojice � Country tance � SALSA 
– tanec v kubánském stylu pro páry i jednot-
livce

KOMORNÍ KLUB

15. 5. v 18 hodin – ZÁPADNÍ BEJRUTSKO – 
na kole, pěšky a kánoi – cestopisná přednáška 
Jiřího Rycheckého, předprodej: KD K-TRIO, 
od 17 hodin na místě
30. 4. v 18.30 hodin – HUDEBNÍ PODVEČER 
– OD KLASIKY K MUZIKÁLU – v programu 
zazní skladby J. Schreibera, Y. Yocoh, S. Bodo-
rové, J. Iberta, C. M. Schönberga, F. Loewa, F. 
Hervé, A. L. Webbera a L. Bernsteina. Účinkují 
studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia 
v Ostravě. Předprodej: KD K-TRIO, OIS Os-
trava, v den akce na místě
 

KINO LUNA 

ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
tel. pokladna: 596 751 712, 
NOVĚ! GSM pokladna: 605 556 963
www.kzoj.cz
NENECHTE SI UJÍT - DUBEN 2008
Každé pondělí jedno představení jen za 50 Kč!
5. 5. v 17 hodin – KRONIKA RODU SPIDER-
WICKŮ (USA)
12. 5. v 19.30 hodin – 27 ŠATŮ (USA)
19. 5. v 17 hodin – VENKOVSKÝ UČITEL 
(ČR)
26. 5. v 17 hodin – POKÁNÍ (VB/USA/Fr.)
Středa 30. 4. a čtvrtek 1. 5. v 19.30 hodin: 
KRÁLOVNA ALŽBĚTA : ZLATÝ VĚK (Eliza-
beth: The Golden Age, VB 2007). Postavila se nej-
mocnější armádě světa. Nechala popravit pří-
buznou. Svou lásku obětovala kvůli vyšším 
zájmům. Skvělá Cate Blanche
ová ve volném 
pokračování Královny Alžběty. České titulky, 
od 12 let, 114 minut, vstupné 60 Kč.
Ve čtvrtek 1. 5. v 17.30 hodin a také v pá-
tek 2. 5. v 19.30 hodin: JAN SAUDEK (ČR/
USA 2007). Adolf Zika učinil objektem celo-
večerního dokumentu svého přítele a kolegu, 
slavného fotografa a kontroverzního člověka 
Jana Saudka. Mládeži nepřístupný, 90 minut, 
vstupné 65 Kč.
Sobota 3. 5. a neděle 4. 5. v 19.30 hodin: NOC 
PATŘÍ NÁM (We Own the Night, USA 2007). 
Joaquin Phoenix se v kriminálním dramatu Ja-
mese Graye snaží najít rovnováhu mezi svou 
příslušností k rodině plné policajtů a svým za-
městnavatelem, ruským mafiánem. České ti-
tulky, ml. nepřístupný, 117 minut, vstupné 
70 Kč.
Od pondělí 5. 5. do středy 7. 5. v 19.30 ho-
din: NEŽ SI PRO NÁS PŘĲDE (The Bucket 
List, USA 2007). Edwarda (Jack Nicholson) ne-
zachránily jeho miliony, stejně jako Cartera 
(Morgan Freeman) jeho znalosti – jednoho dne 
se ocitli ve společném pokoji se společnou dia-
gnózou… Coby dva nevyléčitelně nemocní se 
rozhodnou, že to v posledních měsících svých 
životů ještě pořádně roztočí … České titulky, 
od 12 let, 97 minut, vstupné 70 Kč.

Od pátku 9. 5. do středy 14. 5. v 17 hodin 
(mimo 10. 5.): LET´S DANCE 2 STREET 
DANCE (Step Up 2 the Streets). Zpět do ma-
rylandské taneční školy, kde se mezi jednot-
livými kroky setká a zamiluje další dvojice. 
Hudební romantické drama v režii Jona Chu. 
České titulky, od 12 let, 110 minut, vstupné 70 
Kč.
Pátek 9. 5. a neděle 11. 5. v 19.30 hodin: P.S. 
MILUJI TĚ (P. S. I Love You, USA 2007). Čers-
tvá vdova Hilary Swanková zjišťuje, že ji man-
žel před svou smrtí zanechal desatero úkolů, 
jejichž splnění by jí mělo usnadnit začátek no-
vého života. České titulky, ml. nepřístupný, 
126 minut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 12. 5. do středy 14. 5. v 19.30 ho-
din: 27 ŠATŮ (27 Dresses, USA 2008). Jane mi-
luje svatby a pomáhá na každé, na kterou na-
razí. Co se ale stane, když jí sestra překazí tu 
jedinou, jejíž protagonistkou chtěla být ona 
sama? Odpověď v romantické komedii Anne 
Fletcherové. České titulky, od 12 let, 109 mi-
nut, vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 15. 5. do středy 21. 5. v 17 a 19.30 
hodin (mimo 15. 5. v 17 hodin): VENKOV-
SKÝ UČITEL (ČR 2008). Potřetí se hrdinové 
režiséra Bohdana Slámy pokoušejí najít svůj 
kousek štěstí – tentokrát v osobě mladého uči-
tele (Pavel Liška), doufajícího, že naplní svůj 
život útěkem z města na vesnici, k přírodě. 
Před vlastní touhou ovšem utéct nelze… Mlá-
deži nepřístupný, 126 minut, vstupné 75 Kč.
Od pátku 23. 5. do neděle 25. 5. ve 20 hodin: 
HRANICE SMRTI (Frontiéres, Fr./Švýcarsko 
2007). Parta zlodějů prchá s ukradenými pe-
nězi přes hranice. Narazí ale na gang neona-
cistů, který je pronásleduje. Začíná boj o holý 
život! České titulky, horor, 109 minut. Pozor – 
jenom pro zvlášť otrlé – mládeži do 18 let ne-
přístupný! Vstupné 70 Kč.
Od soboty 24. 5. do středy 28. 5. v 17 hodin: 
POKÁNÍ (Atonement, VB/USA/Francie 2007). 
Keira Knightleyová a James McAvoy jako hr-
dinové tragického milostného příběhu nato-
čeného podle bestselleru Iana McEwana. Re-
žie Joe Wright. České titulky, ml. nepřístupný, 
123 minut, vstupné 65 Kč.
Od pondělí 26. 5. do středy 28. 5. v 19.30 ho-
din: SOUDNÝ DEN (Doomsday, VB 2008). 
Skupinka odvážlivců se v temné budouc-
nosti vydává do nebezpečného území pro lék, 
který spasí lidstvo. České titulky, mládeži ne-
přístupný, sci-fi/drama 109 minut, vstupné 70 
Kč.
Od pátku 30. 5. do neděle 1. 6. v 17.30 hodin: 
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ 
(National Treasure:Book of Secrets, USA 2007). 
Lovec pokladů Ben Gates alias Nicolas Cage 
se pouští za dalším tajemstvím – tentokráte 
ve jménu své rodiny, jejíž pověst, resp. pověst 
jednoho z dávných předků, utrpěla ohavným 
nařčením. České titulky, mládeži přístupný, 
dobrodružný/akční- 125 minut, vstupné 80 
Kč.
Od pátku 30. 5. do neděle 1. 6. ve 20 hodin: 
BLÁZNOVO ZLATO (Fool´s Gold, USA 2008). 
Kate Hudsonová a Ma
hew McConaughey 
hledají poklad z dávno potopené španělské 
lodi v dobrodružno-romantickém filmu. České 
titulky, od 12 let, 113 minut, vstupné 70 Kč.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Ve čtvrtek 1. 5. v 15.30 hodin, od pátku 2. 5. 
do středy 7. 5. v 17 hodin: KRONIKA RODU 
SPIDERWICKŮ (The Spiderwick Chronicles, 
USA 2008). Existuje vůbec nějaký starý dům, 
do kterého se dá bez obav nastěhovat? Ten 
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páně Spiderwickův to taky nebude – je promo-
řen pohádkovými bytostmi rozdílného cha-
rakteru, o čemž se přesvědčí paní Graceová 
a její tři děti. ČESKÉ ZNĚNÍ. Dobrodružné ro-
mantické fantasy, 95 minut, vstupné 70 Kč.
Od pátku 2. 5. do neděle 4. 5. v 15 hodin: AL-
VIN A CHIPMUNKOVÉ (Alvin and the Chip-
munks,  USA 2007). Animovaná komedie v čes-
kém znění, 87 minut, vstupné 65 Kč.
Od čtvrtka 8. 5. do neděle 11. 5. ve 14.30 ho-
din: LOVCI DRAKŮ (Chasseurs de dragons, 
Francie/Něm./Lucembursko 2008). Na zemi lorda 
Arnolda se chystá obrovský drak, ale hrdinů, 
kteří by byli ochotni se s drakem utkat je už 
velmi málo. Jak pomůže situaci vyřešit chytrá 
dívenka Zoé se svými přáteli, uvidíte v nejno-
vější animované pohádce. České znění, 80 mi-
nut, vstupné 65 Kč.
Sobota 17. 5. a neděle 18. 5. ve 14.30 hodin: 
KOUZELNÁ ROMANCE (Enchanted, USA 
2007). Princezna Giselle byla zlou králov-
nou uvržena do skutečného, nepohádkového 
New Yorku. Jak si poradí s moderním světem, 
se dozvíte v romantické pohádce v českém 
znění. 108 minut, vstupné 70 Kč.
Sobota 24. 5. a neděle 25.5. ve 14 hodin – 
BAMBIRIÁDA 2008 – ALVIN A CHIPMUN-
KOVÉ (USA 2007). Filmové představení pro 
děti za zvýhodněné vstupné.
Od pátku 30. 5. do neděle 1. 6. ve 13.30 hodin: 
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA (ČR 2008). Od 
českého krále pohádek režiséra Zdeňka Trošky 
nejnovější líbezná pohádka pro všechny. 98 
minut, vstupné 80 Kč.
Od pátku 30. 5. do neděle 1. 6. v 15.30 hodin: 
ASTERIX A OLYMPĲSKÉ HRY (Astérix aux 
jeux olympiques, Francie 2008). Veleúspěšné nej-
novější pokračování hraného dobrodružství. 
České znění, 117 minut, vstupné 70 Kč.
POHÁDKOVÉ NEDĚLE PRO NEJMENŠÍ
Každou neděli v 10 hodin filmová pásma za 
30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy!
4. 5.  KRTEK A HODINY (ČR-filmy)
11. 5. BROUČCI (ČR) 
18. 5. O KŮZLETI (divadlo)
25. 5 DÁŠEŇKA (ČR-filmy)
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Čtvrtek 1. 5. v 17.30 hodin: JAN SAUDEK 
(ČR/USA 2007). Celovečerní pravdě podobný 
film Jan Saudek vypráví osobitým způsobem 
syrově pravdivý životní příběh hrdiny i od-
padlíka. Režie Adolf Zika, 90 minut, vstupné 
65 Kč. 
Čtvrtek 8. 5. v 17.30 hodin: SICKO (Sicko, 
USA 2007). Kontroverzní režisér (držitel Os-
cara a Zlaté palmy z Cannes) si tentokrát bere 
na mušku americký zdravotní systém. Podle 
mezinárodního srovnání je zdravotní péče nej-
bohatší země světa na úrovni některých roz-
vojových zemí… Režie Michael Moore, doku-
ment/113 minut, vstupné 65 Kč.
Čtvrtek 15. 5. v 17.30 hodin: ZABÍJEČ OVCÍ 
(Killer of Sheep, USA 1977/2007). Obrazy ze ži-
vota v černošské chudinské čtvrti doprová-
zené songy špičkových zpěváků. Režie Char-
les Burne
, 80 minut, vstupné 60 Kč.
Čtvrtek 22. 5. v 17.30 hodin: V ÚDOLÍ ELAH 
(In the Valley of Elah, USA 2007). Paul Haggis 
se po oscarovém Crash vrací s příběhem býva-
lého vojáka (Tommy Lee Jones) vyšetřujícího 
brutální zavraždění svého syna. Režie Paul 
Haggis, 122 minut, vstupné 65 Kč.
Čtvrtek 29. 5. v 17.30 hodin: TOUHA, OPA-
TRNOST (Se, Jie, USA/Čína/Tchajwan/Hon-
gkong 2007). Eroticky laděný špionážní thril-
ler odehrávající se v Šanghaji roku 1942. Režie 

Ang Lee, 159 minut, vstupné 65 Kč.

12. – 13. 12. – ZABĲAČKOVÉ HODYDŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

(dříve Dům kultury NH Ostrava-Jih)
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555
e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz
� Divadla
6. 5. v 19 hodin – Jaroslav Dušek – Rajský 
protlesk. Herecký koncert Jaroslava Duška. 
Hudební doprovod: Pjér La Š´éz a Zdeněk Ko-
nopásek.
7. 5. v 19.30 hodin – Mystery of the dance – 
irská taneční show. Příběh keltské legendy 
o lásce
21. 5. v 19 hodin – Eve Ensler: Tělo. – Volné 
pokračování slavných Monologů Vagíny. 
Hraje: Dáša Bláhová, Jitka Asterová, Míša Sa-
jlerová
Připravujeme:
10. 6. v 19 hodin – Peter Quilter: Je úchvatná 
– Hrají: Jaroslava Kretschmerová, L. Potměšil, 
N. Konvalinková a další.
� Společenská zábava
3. 5. ve 20 hodin – Nebratři – večer hitů 
a tance
4., 5., 11. 5. v 19.30 hodin – Taneční kurzy – 
Taneční škola Elán – ing. Z. Chlopčík.
13. 5. v 15 hodin – Senior klub – Den matek 
v klubu Akord – dárek dětí MŠ. Naše Rendez 
Vous s hudbou a tancem, hraje Honza Urbiš. 
Vstupné zdarma.
24. 5. v 17 hodin – Dámy, na kafíčko – po-
vídání s MUDr. Radimem Uzlem na lechtivé 
téma, módní přehlídka a chvilka vášní.
Připravujeme:
12. 6. Screamers
13. 6. Slavnosti obvodu Ostrava-Jih – pod pa-
tronací starosty Bc. Karla Sibinského. Po celé 
odpoledne bohatý program, speciální host – 
Michal David, večer hrají Nebratři.
27. 6. Noc s Woodmanem – Zábava v rytmu 
Rock ń rollu.
� Hudební kluby
3. 5. ve 20 hodin – Nebratři – večer hitů 
a tance.
15. 5. v 19 hodin – Folk a country v Akordu. 
V pořadu Tóny cest s kapelou Tempo di vlak. 
Host: Silvie Forsyth (Kanada) a A.M.Úlet (Olo-
mouc).
30. 5. v 18 hodin – Den Chmelové Šišky aneb 
C..oviny a bigbít – Kulturní akce na podporu 
a propagaci malých nezávislých regionálních 
pivovarů. Hrají alternativní a undergroun-
dové kapely jako např. Rezavé trubky, Klan, 
Firedog a další. Na čepu Hukvaldské kvas-
nicové, vojkovický Ryzák, ostravský Qásek 
od Hobita. Zve Klub Akord a představenstvo 
Bratrstva Chmelové Šišky.
� Dětem
25. 5 ve 14.30 a 16.30 hodin – Michalovi Maz-
líčci – premiérový pořad Michala Nesvadby 
všem dětem k jejich svátku. Přĳede i Franti-
šek. 
25. 5., 2. 6. – Nebojte se strašidel – hosté Jů 
a Hele. Slavíme den dětí – pořad pro MŠ a ZŠ, 
1.–5. třídy ZŠ
� Vzdělávání
16. a 30. 5. – Seminář společnost a volný čas
16. 5. v 8.30 hodin – Právo pro účetní a eko-
nomy
19. 5. v 8 hodin – Olga Tučková – Odbor-
consul D školení
20. 5. v 10 hodin – Duševní zdraví a já – po-

řádá Sdružení moravskoslezského kraje pro 
duševně nemocné
� Výstavy
11. 5. v 8 hodin – Terraexhib Ostrava – pro 
všechny příznivce exotických zvířat, rostlin 
a přírody vůbec
Květen–červen – Fotogalerie Akord – Ing. Mi-
chala Kleslo – Pamír
� Wellness a Fitness
Pohybové kurzy: � Orientální tanec – Dagmar 
Vašíčkové � Orientální tanec – škola Elahe � 
Jóga – pro děti i dospělé � Koktejl cvičení � 
Kalanetika – body form � Bodystyling � Re-
laxační cvičení 
Pro děti: � Step – pro zájemce od 13 let � Aero-
bic pro dívky – od 9 -12 let � Barevné cvičení � 
Rytmika � Folklorní tanec

23. 12. – 02. 01. 2008 – KINO NEHRAJESTŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Příspěvková organizace
Gurťjevova 8, PSČ 700 30
Tel.: 596 746 062
Fax: 596 753 223
e-mail: ddm.ova3@seznam.cz
www.svczabreh.cz
2.– 4. 5. – Ostracon – turnaj v DrD, talismanu, 
Carcassonne, lukostřelbě a aréně (dřevárna), 
možnost zahraní Larpu a poslech přednášek, 
h
p://ostracon.blog.cz
5.–7. 5. – Sportovní hry pro Mateřské školy 
– dopoledne plné her a zábavy pro děti z ost-
ravských MŠ 
23.–25. 5. – Bambiriáda – prezentace všech os-
travských zařízení, které se věnují volnému 
času dětí a mládeže
30. 5. – Den dětí – program na zahradě SVČ 
pro všechny soutěživé děti
Středa v 15 –19 hodin – Internet pro veřejnost 
,,Netw@lk,, – možnost zahrát si nějaké ty hry 
po síti či brouzdat po internetu, vstupné od 20 
do 50 Kč.
Pondělí až čtvrtek 14 –17 hodin – Bavidlo – 
Klub pro děti od 6 let, všechny, co si chtějí hrát 
a bavit se, vstup zdarma.
Nabídka letních táborů
Přihlášky k dispozici na recepci SVČ
Čarták– 10. 7.–22. 7. – Operace Saturn
Velké Karlovice – 13. 7.–20. 7. – Putování se 
Shrekem
Vlkovice – 1. 7. – 10. 7. – Vítejte v Africe
Raduň u Opavy – 12.–27. 7. – Sedm synu Ma-
nitoua
Příměstské tábory
7. 7.–11. 7. – Za tajemstvím sportu
14. 7.–18. 7. – Týden plný sportu I.
21. 7.–25. 7. – Týden plný sportu II.
28. 7.–1. 8. – Za poznáním přírody
4. 8.–8. 8. – S batohem na zádech
11. 8.–15. 8. – Po stopách města Ostravy

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e–mail.ova@arena–vitkovice.cz, www.arena–vitkovice.cz
Městský stadion
9. 5. v 16.30 hodin – FC Vítkovice – Dukla 
Praha, utkání 2. fotbalové ligy
30. 5. v 16.30 hodin – FC Vítkovice – FK Ma-
rila Příbram, utkání 2. fotbalové ligy
ČEZ ARÉNA
23. 5. od 19 hodin – Ruští kozáci 
Připravujeme:
17. 6. – Judas Priest
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ZLATÁ SVATBA

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zve-
řejněním jména v Jižních listech. Starosta 
MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem 
dubnovým oslavencům do dalších let hod-
ně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu 
nejbližších.

Helena Berková 94 let
Anna Křůmalová  93 let
Bohumír Kotrba  90 let
Marie Fialová  90 let
Věra Urbánková  85 let
Božena Tichopádová  85 let
Anežka Šebestová  85 let
Alžběta Kožíšková  85 let
Jan Konečný  85 let
Miroslav Klečka  85 let
Jaromír Karkoška  85 let
Marie Hurníková  85 let
Jaroslava Holániková  85 let
Vlasta Volfová  80 let
Čestmír Tučník  80 let
Monika Šrámková  80 let
Jiřina Světoňová  80 let
Marie Staňková  80 let
Jaroslava Pospíšilová  80 let
Bohuslav Pelikán  80 let
Marie Nowaková  80 let
Marie Menšíková  80 let
Vlasta Matuščíková  80 let
Julie Magerová  80 let
František Kozák  80 let
Ludmila Kádárová  80 let
Dagmar Fialová  80 let

Jaroslava a Jiřiny Mrtvých 

Pan Jaroslav Mrtvý se narodil v roce 1930 
ve slovenských Kysucách. Rodiče se poz-
ději přestěhovali za prací do Kunčiček 
u Ostravy. Vyučil se ve Vítkovických že-
lezárnách, kde jako dělník pracoval až do 
důchodového věku.
Paní Jiřina Mrtvá se narodila roku 1940 
v Ostravě a žila v rodinném domku 
v Nové Vsi. Brzy po škole nastoupila do 
zaměstnání, pracovala v Kovopodniku 
jako dělnice až do doby, kdy pro zdravot-
ní obtíže musela odejít do předčasného 
důchodu.
Seznámili se na vesnické zábavě a své 
„ano“ si řekli v roce 1958 v Ostravě-Ma-
riánských Horách. Bydleli v Nové Vsi, 
společně vychovali dcery Janu a Danu, 
kterým umožnili vystudovat. Rodina 
se postupně rozrostla o vnučky Renatu 
a Gabrielu a vnuka Jiřího. Přišly i horší 
časy, pan Jaroslav onemocněl a musel se 
podrobit náročné operaci srdce. Silná vůle 

k životu a podpora rodiny vedly k jeho 
uzdravení. Paní Jiřina celý svůj život čelí 
problémům s páteří a klouby.
Zlom v životě manželů nastal v létě roku 
1997, kdy se Novou Vsí prohnala ničivá 
povodeň. Hasiči je evakuovali na člunu 
a dva měsíce bydleli na vysokoškolských 
kolejích. Další rána v podobě příkazu k de-
molici domu přišla po opadnutí vody. Oba 
se jen těžko smiřovali s tím, že to, co po 
dobu svého soužití společně vybudovali, je 
nenávratně pryč. Včetně fotografií, doku-
mentující celý život jejich rodiny. S pomocí 
nejbližších získali nové bydlení v Ostravě-
-Hrabůvce. V Domě s pečovatelskou služ-
bou na Odborářské ulici spokojeně žĳí už 
více než deset let.
Věnují se zálibám, pan Jaroslav rád luští 
křížovky a stále uplatňuje své kutilské 
umění v bytě i na zahradě, která jim zů-
stala v Nové Vsi. Tam během léta tráví 
nejvíce času při pěstování květin a zeleni-
ny, což je vedle četby hlavní záliba paní 
Jiřiny. Jejich nynější výročí – zlatá svatba 

– je tím nejlepším důkazem, že se před 
lety brali z opravdové lásky. Stále jim zů-
stává mnoho vzájemné úcty, porozumění 
a ohleduplnosti.

Manželé Mrtví v obřadní síni 
ÚMOb Ostrava-Jih oddal místostarosta Jiří 
Voloch společně s ceremoniářkou Šárkou 
Zubkovou.
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Pohovořil velmi poutavě a fun-
dovaně o světě zvířat. Nejen 
o zvířatech chovaných v zajetí, 
ale rovněž o volně žĳících dru-
zích. Svou přednášku zpestřil 
ukázkami preparovaných zví-
řat a jejich částí. Velkým pře-
kvapením pro seniory na závěr 
příjemně stráveného odpoledne 
bylo předvedení živých zvířat 
– užovky (korálovky) a cha-
meleona, se kterými se mohli 
všichni přítomní blíže seznámit 
a pohladit si je. 
Senioři, kteří se scházejí v Klu-
bu důchodců na Čujkovově ulici 
od pondělí do čtvrtka v odpo-

ledních hodinách, byli velmi spokojeni. Klubová činnost bývá zpestřena podobný-
mi akcemi každý měsíc. Senioři touto cestou zvou případné další nové zájemce, aby 
se mezi ně přišli podívat, popovídat si a získat nové zážitky, nové přátele.

Odbor sociální péče ÚMOb Ostrava-Jih

Svět zvířat na dosah
V Klubu důchodců na Čujkovově 
ulici v Zábřehu se uskutečnila za-
jímavá přednáška s Vladimírem 
Adámkem, zaměstnancem ZOO 
Ostrava.

Vladimír Adámek na přednášce v Klubu
důchodců.
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Nová anglická školka v Ostravě. Jazyková škola Hello ve spolu-
práci se ZŠ Fr. Formana na Dubině otevřely v dubnu novou anglickou 
školku. Dětem od tří do šesti let nabízí nadstandardní program před-
školního vzdělávání v angličtině. Školka je otevřena dětem bez ohledu 
na národnost a znalosti angličtiny. Děti se naučí jazyku přirozenou 
a zábavnou cestou. Program je připravován podle principů meziná-
rodního projektu Step By Step, v České republice známého pod ná-
zvem Začít spolu. Důraz je kladen především na individuální přístup 
ke každému dítěti. „Moc se těšíme na všechny „Teddíky“. Věříme, 
že se školka brzy dostane do povědomí veřejnosti, a proto zveme 
všechny rodiče, ať se k nám přijdou podívat,“ uvedla vedoucí učitelka 
Radmila Kuboňová. Více informací lze získat na www.helloteddy.cz.

Foto: Michael Kutty

Dětská tisková konference. Středisko volného času na Gur-
ťjevově ulici v Zábřehu ve spolupráci se ZŠ Provaznická v Hrabůvce 
uspořádali v rámci Dne země dětskou tiskovou konferenci. Na otázky 
žáků odpovídali specialista pro enviromentální vzdělávání, výcho-
vu a osvětu Ing. Michal Gacka (vlevo) z odboru životního prostředí 
Magistrátu města Ostravy, výrobní náměstek Ostravských městských 
lesů Bc. Dalibor Šuléř (vpravo) a tiskový mluvčí ÚMOb Ostrava-Jih 
Mgr. Michael Kutty. Otázky ze všech koutů zcela zaplněné tělocvičny 
jen pršely, žáky zajímala převážně ekologická témata -  ovzduší, cyk-
lotrasy, dětská hřiště, třídění odpadů nebo revitalizace Bělského Lesa. 

Foto: Michael Kutty

Bavíme celou rodinu. Středisko volného času na Gurťjevově uli-
ci v Zábřehu také letos připravilo festival zájmové umělecké činnosti. 
Dvouhodinový program v DK Akord nabídl vystoupení nejrůznějších 
dětských souborů, které sklidily potlesk přeplněného hlavního sálu. 
Snad největší patřil dětem ve věku od dvou do čtyř let - říkají si Vrab-
čáci (na snímku) a připravují se pod vedením Lenky Červené.

Foto: Michael Kutty

G-centrum slavilo první výročí. Letos v březnu uplynul rok 
od otevření G-centra na Čujkovově ulici v Zábřehu. Středisko, které 
provozuje Charita Ostrava, připravuje zejména pravidelné akce pro 
seniory. Program je zaměřen na aktivizační, vzdělávací a výchovné 
služby, na zabezpečení kontaktu se společenským prostředím, pomoc 
při zajišťování práv a zájmů, pečovatelské služby a stravování.

Foto: Pavel Gomola
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