
FC Ostrava-Jih: O lhostejnosti 
radnice nemůže být řeč
Minibusová linka se osvědčila
První škola na Dubině slaví 
dvacáté výročí svého založení

Úspěch? Zatím jednička
 z písemky!
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…Děti se od začátku roku setkávaly při mnoha akcích 
a exkurzích se strážníky, strážnicemi oddílu prevence 
a dohledu, pracovníky složek integrovaného záchranné-
ho systému a dalšími zajímavými lidmi, se kterými probí-
raly nejrůznější témata...

O lhostejnosti radnice nemůže být řeč

...Zároveň je ale nutné si uvědomit, že obec není ani 
zřizovatelem, ani generálním sponzorem klubu. Nebýt 
vstřícnosti obvodních samosprávných orgánů, klub by 
dnes buď neexistoval, nebo by fotbal neměl kde hrát... 

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

měsíc utekl jako voda a držíte v rukou další 
číslo Jižních listů. Jeho ústředním tématem 
je tentokrát situace ve fotbalovém klubu 
FC Ostrava-Jih. V poslední době se totiž 
objevila spousta spekulací a polopravd tý-
kající se stavu a hlavně budoucnosti nejen 
samotného klubu, ale celého objektu včet-
ně sousedního Vodního areálu Jih. Většina 
takových názorů má jedno společné – ze 
stávající neutěšené situace obviňují Úřad 
městského obvodu Ostrava-Jih. Poté, co 
se mi na stůl dostal jeden z dopisů, který 
pisatel rozeslal i médiím, jsem se rozhodl 
reagovat obsáhlým dopisem. Na tomto mís-
tě chci jen zdůraznit, že obec není zřizo-
vatelem ani hlavním sponzorem klubu FC 
Ostrava-Jih. Přesto v minulosti prokázala 
mnoho vstřícnosti a nebýt ji, klub by dávno 
neexistoval. Obsáhlé vyjádření najdete na 
stranách šest a sedm. 
V tomto čísle radničního zpravodaje se dále 
dočtete o úspěších mladé studentky Lucie 
Klukavé v „soutěžích krásy“, kterých do-
sáhla na akcích v silné konkurenci po celé 
republice. S blížícím se létem vás jistě bu-
dou zajímat novinky ve Vodním areálu Os-
trava-Jih. Zejména malí návštěvníci uvítají 
dětské hřiště, vybudována byla i odpočinko-
vá místa. Obsáhleji se ještě vracíme k dů-
vodům, které radnici vedly k uzavření Zá-
kladní školy na ulici Mjr. Nováka. Jak jsme 
v minulosti slíbili, nabízíme i vyhodnoce-
ní vytíženosti minibusové linky číslo 96. 
Podle stávajících výsledků jste si minibus 
oblíbili a vypadá to, že linka bude jezdit na-
stálo. Hlavně podnikatele a firmy působící 
na území našeho městského obvodu bude 
určitě zajímat článek týkající se novinek na 
internetovém portálu Ostravy-Jihu. Krátce 
připomínáme Den země, nedávno ukonče-
ný projekt Městské policie Mladý ochránce 
veřejného pořádku, nejen sportovci si jistě 
přečtou o úspěších mladých basketbalistů 
na mezinárodním turnaji ve Francii.
Kromě toho nabízíme informace přímo od 
nás z radnice, spoustu krátkých zajíma-
vých zpráviček, kulturní a sportovní pro-
gramy, nechybí oblíbená fotostrana. Věřím, 
že i tentokrát pročtete Jižní listy od začátku 
až do konce. 

Bc. Karel Sibinský, starosta

Mladý ochránce veřejného pořádku5
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Zlatá svatba Pleskačových
...Padesát let společného života manželů Pleskačových 
bylo naplněno úsměvy i slzami. Manželství si zaslouží 
úctu, protože svědčí o schopnosti obou udržet si vzá-
jemnou náklonnost, zvládnout rozmanité životní situa-
ce a vycházet si vzájemně vstříc...

14

Úspěch? Zatím jednička z písemky

...Nejbližší akce Lucii Klukavou čeká poslední květnový 
den, kdy se představí v Jičíně na celorepublikovém finále 
Dívky roku. V přípravě momentálně klade největší důraz 
na volnou disciplínu – sambu a scénický tanec na motivy 
z Tarzana. Ke konci června se ještě zúčastní semifinále 
Miss Junior a Miss Léto...

10

Recept na dlouhý život? Slivovice!

...Sté narozeniny oslavila v pondělí 5. května paní Julie 
Drozdová z Ostravy-Výškovic. Rodačce ze Skalice u Frýd-
ku-Místku přišel domů poblahopřát starosta Karel Sibin-
ský, který ji předal kytici lilií a bohatý dárkový koš. Jaký je 
její recept na dlouhověkost? Slivovice!... 

14

 V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).



Zejména malí návštěvníci uvítají dětské 
hřiště s prvky různých typů jako jsou au-
tíčka, houpačky, šplhadla, skluzavka nebo 
domeček. Hřiště má tlumící pryžový po-
vrch a dá se u něj sedět pod pergolovou 
konstrukcí. V bezprostřední blízkosti hřiště 
navíc láká menší pískoviště s atrakcemi (le-
tadlo, stoleček na hraní).

V návaznosti na objekty občerstvení byla 
vybudována odpočinková místa pro kon-
zumaci zakoupených produktů a posezení 
ve stínu pod lehkou pergolovou konstrukcí. 
Nově je doplněno posezení u baru a u hlav-
ní budovy, dětské brouzdaliště zastínily 
markýzy. 
Pro zlepšení komfortu návštěvníků jsou 
v objektu Vodního areálu rozmístěny prak-
tické převlékárny z kvalitních dřevěných 
konstrukcí a pikniková posezení. K zatrak-
tivnění a zpříjemnění pobytu u relaxačního 
bazénu byla pořízena lehátka z odolné exo-
tické dřeviny, dále stoly, skládací židle a slu-
nečníky. Pro časovou orientaci návštěvníků 
se v areálu instalovaly troje velké hodiny. 
Došlo také k dalšímu odvodnění některých 
travnatých ploch a příjezdové komunikace. 
Všechny výše uvedené úpravy probíhaly 
od září loňského roku a jejich cena se vyšpl-
hala na patnáct milionů korun.   (kut)

4
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Přípravy na letní sezonu ve Vodním areálu 
v Ostravě-Zábřehu jsou už od jarních mě-
síců v plném proudu. Na základě dvouleté 
zkušenosti s jeho provozováním bylo roz-
hodnuto o doplnění technického zázemí 
a návštěvníci se už letos mohou těšit na 
další novinky. V minulých dnech byla pře-
dána do užívání zařízení, která mají přede-
vším rozšířit a zkvalitnit dosud nabízené 
služby. 
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„Důvody pro uzavření školy jsou čistě 
ekonomické. Z jednadvaceti základních 
škol nás jako zřizovatele vyjde provoz ZŠ 
Mjr. Nováka jednoznačně nejdráž,“ zdů-
raznil místostarosta obvodu Jiří Voloch 
s tím, že většina žáků má možnost přejít 
na sousední ZŠ Krestova, vzdálenou pou-
hých sto metrů. ZŠ Mjr. Nováka se dlou-
hodobě potýká s klesajícím počtem žáků 
(viz tabulka). Letos v lednu přišlo k zápisu 
24 dětí, což znamená, že by od září byla 
otevřena pouze jedna první třída. „Právě 
na základě výsledků letošního zápisu jsme 
definitivně rozhodli o záměru zrušit tuto 
školu,“ vysvětlil Voloch. ZŠ Mjr. Nováka je 
projektována pro 560 žáků, v letošním škol-
ním roce ji však navštěvuje pouhých 187 
žáků a její kapacita je tak využita ze 33 pro-
cent. Sousední ZŠ Krestova je projektována 
pro 700 žáků, momentálně má 325 žáků, což 
představuje sedmačtyřicetiprocentní využi-
tí její kapacity. Místostarosta doplnil, že jen 
v oblasti Hrabůvky v okruhu cca 3 km2 se 
nachází celkem osm základních škol.

V současné době jsou děti ze ZŠ Mjr. No-
váka nejčastěji zapsány do ZŠ Paskovská 
v Hrabové a ZŠ Krestova. „Pokud to bude 
možné, přejdou k nám celé kolektivy žáků, 
ostatní děti doplní naše současné třídy. Přes-
tože naše škola je zaměřena na hudební 
a výtvarnou výchovu, při větším počtu dětí 
jim umožníme výuku bez zaměření, pokud 
samy nebudou chtít jinak,“ uvedla ředitelka 
ZŠ Krestova Ladislava Měchová. Podle ní je 
v zájmu pedagogického sboru i vedení ZŠ 
Krestova, aby se žáci zrušené ZŠ Mjr. No-
váka co nejlépe začlenili do stávajících žá-
kovských kolektivů. „Kategoricky popírám 
jakoukoliv šikanu a nevím nic o rivalitě, kte-
rá má mezi oběma školami údajně existovat. 
Navíc z vlastních zku-
šeností vím, že děti se 
s novou situací mnoh-
dy vyrovnají rychleji 
a lépe než rodiče a pe-
dagogové,“ dodala 
Měchová. Tělocvična 
ZŠ Mjr. Nováka bude 
připojena k sousední 
ZŠ Krestova, odlouče-
né pracoviště mateř-
ské školy Mjr. Nováka 
se s největší pravděpo-
dobností připojí k ZŠ 
MUDr. E. Lukášové 
v Hrabůvce. 

Michael Ku�y

Uzavření ZŠ Mjr. Nováka bylo nevyhnutelné
Zpočátku vlnu nevole vzbudilo zveřejnění 
záměru uzavřít s koncem letošního škol-
ního roku ZŠ Mjr. Nováka v Hrabůvce. Svůj 
nesouhlas dávali najevo žáci, pedagogové 
i rodiče, ale postupně většina z nich pocho-
pila argumenty, které Úřad městského ob-
vodu Ostrava-Jih k tomuto kroku vedly. 

  Další novinky ve Vodním areálu
� Vyšla ekomapa Ostravy
Občanské sdružení Vita ve spolupráci 
s Odborem komunálním a bytovým 
Magistrátu města Ostravy vydalo eko-
mapu Ostravy, jejíž součástí jsou i in-
formace o možnostech odkládání vytří-
děných odpadů na území města včetně 
adres míst pro ukládání separovaných 
složek odpadů (papíru, plastů včetně 
nápojových kartonů a skla) a sběrných 
dvorů. Občané mají možnost nahléd-
nout do mapy na Odboru výstavby a ži-
votního prostředí ÚMOb Ostrava-Jih. 
Mapu je možné najít na h�p://gisova.
ostrava.cz/separovany-odpad.php
� Poradna SON
Ve čtvrtek 12. června se koná pravidel-
ná poradna Sdružení nájemníků ČR 
– místní organizace Ostrava-Jih. Začá-
tek je v 16 hodin v kulturním středisku 
K-TRIO v Hrabůvce.
� Končí provoz autobusových linek SPA
Od 16. června 2008 dojde k zastavení 
provozu na autobusové lince Z1, která 
v současné době zajišťuje spojení Shop-
ping Parku Avion (SPA) s jižní částí Os-
travy (Zábřeh, Hrabůvka) a obsluhuje 
zastávky Hypernova (SPA)–Baumax 
(SPA)–Shopping Park Avion (SPA)–Ho-
tel Bělský Les–Náměstí  SNP–Kotva–
Ikea (SPA)–Hypernova (SPA). Součas-
ně bude ukončen provoz na lince Z2, 
která zajišťuje spojení SPA se západní 
částí Ostravy (Poruba, Svinov). Do-
pravní obsluha areálu SPA bude od 16. 
června zajišťována současnými tram-
vajovými linkami č. 2 a č. 13 (z Výško-
vic, Zábřehu a přestupem v zastávce 
Zábřeh–Kotva z autobusových linek 
č. 31, č. 41, č.48 a č. 77 z oblasti Hrabův-
ky a Hrabové).

Krátce z obvodu



INZERCE

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

5

� Dětské dny v Zábřehu a ve Výškovicích
Místní organizace ČSSD ve Starém 
Zábřehu zve na tradiční Dětský den, 
který se uskuteční v pátek 30. května 
od 15.30 hodin ve školním sportov-
ním areálu Hulvácká ve Starém Zá-
břehu. Pro děti jsou připraveny různé 
soutěže, jízda na ponících, malých 
motorkách, nafukovací atrakce a ba-
lónky. Vystoupí orientální tanečnice 
z Hrabůvky, v 18 hodin se předvede 
v akci smíšený tým žáků a žaček Sbo-
ru dobrovolných hasičů ze Starého 
Zábřehu. Akce vyvrcholí o půl desáté 
ohňostrojem. Dětský den pořádá také 
místní organizace ČSSD ve Výškovi-
cích, uskuteční se v sobotu 7. června 
od 14 hodin na Sokolském hřišti. Na 
programu jsou různé soutěže, volej-
bal, projížďka na koních a samozřej-
mě dobrá zábava. 
� Den otevřených dveří
Domov pro seniory na Čujkovově uli-
ci 25 v Zábřehu pořádá 4. června od 
9 do 17 hodin Den otevřených dveří. 
Zaměstnanci srdečně zvou k návštěvě.

Krátce z obvodu

Děti se od začátku roku setkávaly při 
mnoha akcích a exkurzích se strážníky, 
strážnicemi oddílu prevence a dohledu, 
pracovníky složek integrovaného zá-
chranného systému a dalšími zajímavými 
lidmi, se kterými probíraly nejrůznější 
témata. Děti navštívily Krajský hasičský 
záchranný sbor v Zábřehu, pobočku Fon-
du ohrožených dětí, v bazénu získaly zá-
kladní znalosti o záchraně tonoucího, na 
besedě v knihovně si vyslechly pravidla 
chování a jednání s nevidomými občany. 
Přímo v terénu si na vlastní kůži vyzkou-
šely práci strážníků městské policie. 
Celý projekt Mladý ochránce veřejného 
pořádku byl zakončen testem. Děti byly 
dekorovány odznakem, současně jim byl 

předán průkaz a staly se tak právoplatný-
mi členy klubu. Za svůj přístup, ochotu 
a pomoc obdržely drobné dárky s téma-
tikou bezpečnosti a prevence kriminality. 
Noví mladí ochránci vyplněním závěreč-
ného testu dokázali, že byli vždy pozorní 
a zapamatovali si mnoho užitečných in-
formací.  MP Ostrava

Skončil projekt Mladý ochránce veřejného pořádku

Vlaďka Baranová (vpravo)
z Městské policie v Ostravě na besedě 
v knihovně na Závodní ulici, kde se uskuteč-
nila akce s názvem Bílá hůlka zaměřená na 
pravidla jednání s nevidomými občany. 

Fo
to

: M
P 

O
st

ra
vaS koncem měsíce dubna byl na Základ-

ní škole Březinova slavnostně zakončen 
projekt Městské policie Ostrava „Mladý 
ochránce veřejného pořádku“, kterého 
se účastnily děti ze ZŠ Březinova, ZŠ Pro-
vaznická a z městské knihovny na Závodní 
ulici v Hrabůvce. 

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

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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„Stále častěji slýchávám tzv. zaručené zprá-
vy o údajně nejasné budoucnosti FC Ostra-
va-Jih. Chápu, že občané a funkcionáři pro-
jevují starost o budoucnost klubu. Mají svou 
historickou zkušenost s tím, co nastalo, když 
bývalého hlavního sponzora TJ NH přestalo 
dotování sportu zajímat. Znamenalo to ko-
nec nejen klubu, který patřil v Ostravě mezi 
tři největší, ale ve svých důsledcích hlavně 
likvidaci fotbalové líhně. Žákovská a do-
rostenecká družstva byla dlouhá léta záso-
bárnou mladých fotbalistů pro kluby hrající 
vrcholové soutěže jako FC Baník Ostrava či 
FC Vítkovice. V dopise jsou uváděna jména 
některých známých fotbalistů, které klub 
v minulosti vychoval, ale pro mě je podstat-
nější, aby se na pět set mladých sportovců 
netoulalo po ulicích v podivných partách.
Je důležité si připomenout, že v tomto zlo-
movém okamžiku zániku fotbalu v TJ NH 
se politická reprezentace Ostravy-Jihu roz-
hodla převzít na sebe nejen finanční závaz-
ky, ale i odpovědnost za to, aby mládež-

nický fotbal v našem 118tisícovém obvodu 
úplně nezanikl. Odkoupením celého areálu 
od vlastníka (Arcelor Mi�al) jsme udělali 
první krok k tomu, aby nový oddíl coby po-
kračovatel TJ NH mohl alespoň v omezené 
míře pokračovat v činnosti.
Nebudu popisovat způsoby, ani míru pod-
pory ze strany naší radnice. Každý, kdo zná 
alespoň trochu problematiku fungování 
podobných sportovních zařízení, ví, že bez 
podpory obce nemají šanci existovat. Jsem 
přesvědčen o tom, že obec má ke svým 
občanům povinnosti, kterých se nemůže 
zbavovat – péče o mladé lidi, sport, kultura 
a podobné záležitosti nemohou být před-
mětem licitací o tom, zda jsou prodělečné či 
nikoliv. 
Pro ty, kteří nejsou seznámeni s historií 
vzniku Vodního areálu Jih v místě býva-
lých záložních hřišť TJ NH, chci pouze ve 
zkratce uvést, že okamžitě poté, co radnice 
areál odkoupila, projevil jeden z velkých ob-
chodních řetězců zájem v tomto strategicky 

významném místě vystavět supermarket. 
Nebudu psát o tom, jak obrovskému lob-
bistickému tlaku a lukrativnosti finančních 
nabídek jsme byli vystaveni, jak nabídnutá 
cena za pozemek mnohonásobně převyšo-
vala obvyklé ceny apod. Důležité pro nás 
bylo rozhodnutí, že v areálu vznikne kou-
paliště, které bylo občanům slibováno dlou-
hých šedesát let. O tom, že naše rozhodnutí 
bylo správné, svědčí výsledky anket, ale 
i spousta dopisů a osobních reakcí ze strany 
občanů nejen našeho městského obvodu. 
Stávající podoba Vodního areálu Jih samo-
zřejmě není konečná. Ve spolupráci s Útva-
rem hlavního architekta města Ostravy je 
připravována studie prostorového využití 
celého areálu. Výsledkem však v každém 
případě bude likvidace současného fotba-
lového hřiště. Je třeba zdůraznit, že pokud 
bychom byli důslední a dbali všech posud-
ků a revizních zpráv, pak už by se fotbal na 
stadionu dávno nehrál, protože bychom 
okamžitě museli uzavřít celou tribunu, kte-
rá je v havarĳním stavu. Fotbalisty bychom 
tím připravili o zázemí a je jasné, že bez něj 
se mistrovská kopaná provozovat nedá. 
Těchto skutečností jsme si jako vlastníci byli 
vědomi, a proto vkládáme nezbytné finanč-
ní prostředky do oprav a údržby prostor 

FC Ostrava-Jih: O lhostejno
V poslední době se na veřejnosti spekuluje o dalším osudu fotbalového klubu FC 
Ostrava-Jih a s tím souvisejícím rozšířením stávajícího Vodního areálu Jih. V sou-
vislosti s množícími se dotazy přinášíme obsáhlé vyjádření starosty městského 
obvodu Ostrava-Jih Karla Sibinského k této problematice. 

Stávající areál fotbalového klubu FC Ostrava-Jih působí neutěšeným 
dojmem, tribuna je v havarijním stavu. Momentálně je připravována 
studie prostorového využití celého areálu.              Foto: Michael Kutty
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osti radnice nemůže být řeč
v takové míře, která klubu umožní je vyu-
žívat. Dlouhodobě je ovšem situace neudr-
žitelná, což je vedení FC Ostrava-Jih dobře 
známo. 
Myslím, že všechno, co jsem výše popsal, je 
důležité vědět, aby každý pochopil, že nebýt 
vstřícnosti obvodních samosprávných orgá-
nů, klub by dnes buď neexistoval, nebo by  
fotbal neměl kde hrát. Proto jsem několikrát 
veřejně vyjádřil názor, že budeme hledat 
náhradní řešení, které klubu umožní další 
existenci. Zároveň si je ale nutné uvědomit, 
že obec není ani zřizovatelem, ani generál-
ním sponzorem klubu! To znamená, že sice 
uznáváme závazek hledat řešení za hřiště, 
které klubu chceme vzít, ale nemůžeme mu 
garantovat požadavky na tři hřiště, umělý 
trávník apod. Ty nemohou být přenášeny 
na orgány obvodu, ale musí být konsensem 
všech účastníků procesu.
Že to myslíme vážně, jsem opakovaně pre-
zentoval na posledním jednání, které u nás 
na radnici proběhlo v pondělí 12. května za 
účasti všech zainteresovaných stran. Včetně 

zástupců Krajského fotbalového svazu, Ba-
níku Ostrava, FC Vítkovice a FC Ostrava-
-Jih. Na této schůzce jsem zopakoval svůj 
slib, že k žádné likvidaci zázemí oddílu 
nedojde do té doby, než bude známo ná-
hradní, ale i odpovídající řešení! Rozhodně 
se nebude jednat o řešení havarĳní, které by 
znamenalo zánik klubu. Smutná zkušenost 
s koncem tzv. Školské fotbalové ligy by měla 
být mementem, ze kterého by se měli pou-
čit hlavně volení zástupci města rozhodující 
nejen o budoucnosti Ostravy, ale také našich 
dětí.
Mohu prohlásit, že vše se odvíjí od úspěš-
nosti jednání se společností Arcelor Mi�al 
o možnosti odkoupení pozemků za hotelem 
Vista, kde je prostorově možné požadovaná 
sportoviště vybudovat. Pokud jednání skon-
čí podpisem kupní smlouvy, bude okamžitě 
zahájena úprava prostředí tak, aby sezónu 
2009-2010 FC Ostrava-Jih už odehrál na 
novém hřišti. Nyní už s předstihem zpraco-
váváme studii prostorového využití celého 
areálu.

Pokud někdo hovoří o lhostejnosti funk-
cionářů radnice Ostravy-Jihu, pak je buď 
naprosto neinformován, nebo cíleně a úče-
lově dezinformuje veřejnost. Mohu prohlá-
sit, že známe partnery pro jednání a s ni-
mi také o problému jednáme. Nedáváme 
žádné mlhavé přísliby, ale věnujeme klubu 
více pozornosti, než by si možná zasloužil 
s ohledem na problémy, které jeho existenci 
v posledních letech provázejí a které si do 
značné míry i sám způsobil. Bohužel neu-
mím donutit společnost typu Arcelor Mi�al 
k tomu, aby nám pozemky věnovala. Pisatel 
by si měl také uvědomit, že sehnat zhruba 70 
milionu korun na výkup není jednoduché 
a v rozpočtu obvodu je určitě nenajdeme.
Doufám, že mé stanovisko pomůže ukončit 
diskuse o nezájmu či pokusu naší radnice 
o likvidaci FC Ostrava-Jih. Spekulace někte-
rých klubových funkcionářů pronášené na 
veřejnosti celou záležitost pouze komplikují 
stejně jako další jednání.“

Bc. Karel Sibinský,
starosta MO Ostrava-Jih

Už více než dva roky existuje internetový 
portál obvodu Ostrava-Jih. Adresu www.
ostrava-jih.info navštívilo za tu dobu více 
než 720 tisíc lidí. V současné době tento por-
tál převzala společnost Český internetový 
obchod s. r. o. Od začátku tohoto měsíce na-
víc došlo k mnoha významným změnám. 
Především byl kompletně zmodernizován 
design portálu, což vedlo k jeho zpřehled-
nění a zrychlení. K zásadním změnám 
došlo také v jeho obsahu. Všichni občané 
městského obvodu Ostrava-Jih dnes mají 
možnost přímo ze vstupní stránky zasílat 
své připomínky a podněty k dění na území 
obvodu. Na dotazy ve většině případů od-
povídají přímo zodpovědní pracovníci Úřa-
du městského obvodu Ostrava-Jih. Ke všem 
připomínkám je možné vést přímou diskusi 
na našich stránkách. Kromě standardních 
rubrik, které monitorují dění v obvodě, při-
byla také rubrika „Co se nám nelíbí“, do kte-
ré mohou občané zasílat své podněty a ná-
měty k fotoreportážím. Zůstaly samozřejmě 
kompletní přehledy kulturních a sportov-
ních akcí v obvodě, včetně programu kina 
Luna. Na našich stránkách lze najít i odkazy 
na webové aplikace největších obchodních 

center jako IKEA a ELECTROWORLD. 
Hlavní změnou však je nahrazení starého 
katalogu firem, novým Firemním a podni-
katelským katalogem obvodu Ostrava-Jih. 
Čtenáři v něm najdou více než osm tisíc zá-
znamů o firmách a živnostnících působících 
na území obvodu. Tento katalog je průběž-
ně aktualizován, a proto prosíme všechny 
podnikatele a firmy, které chtějí rozšířit zá-

kladní zobrazené informace, aby tak učinili 
přímo z těchto stránek. Své informace lze 
zaslat e-mailovou poštou. Samotný katalog 
umožňuje vyhledávání podle abecedy, kate-
gorií činností a obsahuje i přímé vyhledání 
zadáním hledaného výrazu. Kromě toho 
jsou k dispozici přehledy telefonních a e-
-mailových spojení. V současné době při-
pravujeme spolu se společností 3Adesign 
také vydání tiskové formy tohoto katalogu. 
Děje se tak zároveň s připravovaným vydá-
ním nové mapy městského obvodu Ostra-
va-Jih. Tento projekt projednala a podpořila 
i Rada městského obvodu Ostrava-Jih.
Stará forma podnikatelské inzerce byla na-

hrazena zcela novou a unikátní, která nemá 
na českém internetu v této oblasti konkuren-
ci. Kromě standardních bannerů nabízí por-
tál Ostrava-Jih na adrese inzerce.ostrava-jih.
info zcela unikátní projekt. Je ověřeno, že 
nejúčinnější reklamou je reklama grafická. 
Na tuto skutečnost jsme navázali a vytvořili 
speciální aplikaci, která umožňuje prezento-
vat podnikání formou grafických inzerátů, 
jako jsou například ty zveřejněné v Zikadu 
a podobných tiskovinách. Pokud zájemci 
mají takový obrázek svého inzerátu a chtě-
jí jej použít, mohou navštívit naše stránky 
inzerce.ostrava-jih.info, kde jsou k dispozi-
ci veškeré podrobnosti. Podnikatele určitě 
zaujme především bezkonkurenčně nej-
nižší cena za inzerci v podobných médiích. 
Chceme tím především umožnit i malým 
podnikatelům informovat o svých službách 
občany našeho obvodu. Jen pro upřesnění 
uvádíme, že tento portál není oficiální we-
bovou stránkou Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih (www.ovajih.cz), ale obsahově 
tyto stránky doplňuje, a roční vzájemná 
spolupráce zejména při řešení otázek ob-
čanů, které se objevují na našich stránkách, 
tento fakt jen potvrzuje.

Internetový portál www.ostrava-jih.info v novém



V souladu se zákonem č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 17 odst. 2  se obracím  na ob-
čany, kteří by měli zájem o členství v okrs-
kové volební komisi zdejšího městské-
ho obvodu ve volbách do zastupitelstev 
krajů, aby v tomto případě vyplnili níže 
uvedenou přihlášku a doručili ji do 30. 
června 2008 na adresu: Statutární město 
Ostrava, Úřad městského obvodu, odbor 
vnitřních věcí – podatelna, Ostrava-Jih, 
Horní 3. Podle § 17, odst. 1 téhož zákona 
o volbách do zastupitelstev krajů může 

být členem okrskové volební komise státní 
občan České republiky, který v den složení 
slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož 
nenastala překážka výkonu volebního prá-

va, a který není kandidátem pro volby do 
zastupitelstva kraje, pro který je okrsková 
volební komise vytvořena.

Bc. Karel Sibinský, starosta MO Ostrava-Jih
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Blíží se volby do krajských zastupitelstev

INZERCE

zde odstřihněte

PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji se za člena okrskové volební komise městského obvodu Ostrava-Jih a prohlašuji, že jsem 
ochoten (a) se zapojit do přípravy a průběhu voleb do zastupitelstev krajů v roce 2008: 

Příjmení a jméno:    ........................................................................................................................................................

Datum narození:   ...........................................................................................................................................................

Bydliště:  ............................................................................................................................................

Telefon /mobil:  .............................................................

Souhlasím s uvedením osobních údajů podle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších novel, pro potřeby statutárního města Ostravy, 
městského obvodu  Ostrava-Jih, při zpracování seznamu uchazečů o členství v okrskové volební 
komisi v průběhu volebních dnů voleb do zastupitelstev krajů v roce 2008.

Datum:  .........................................            Vlastnoruční podpis:  ...............................................................................

Na podzim letošního roku proběhnou 
v České republice volby do zastupitelstev 
krajů. Statutární město Ostrava, městský 
obvod Ostrava-Jih, provedl dle vyhlášky 
Ministerstva vnitra ČR č. 59/2002 Sb., 
§ 4 kontrolu správnosti a úplnosti stálé-
ho seznamu voličů. V městském obvodu 
Ostrava-Jih proběhnou volby v 96 voleb-
ních okrscích.

Den země: Radnice darovala 
škole japonskou třešeň

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih daro-
val v rámci Dne země Základní a mateřské 
škole Kosmonautů 15 v Ostravě-Zábřehu 
japonskou třešeň v hodnotě deseti tisíc ko-
run. Sakura byla před školu zasazena za 
doprovodného výkladu odborníka, takže 
přítomné děti slyšely, jak se mají o strom 
správně starat. „Vloni jsme věnovali lípu 
základní škole Františka Formana na Du-
bině. V této tradici budeme každoročně 
pokračovat, byli bychom rádi, aby každá 
škola měla svůj strom,“ uvedl místostaros-
ta Ostravy-Jihu Radim Miklas.  (kut)

Dětem slouží nové hřiště UPC. V rekordně krátkém čase necelých dvou měsíců byla díky 
finančnímu přispění společnosti UPC realizována  výstavba zcela nového hřiště v Hrabůvce mezi 
ulicemi Mjr. Nováka a  Krestova. „Děti zde najdou spoustu atraktivních prvků, dominantou hřiště  
je lanová lezecká pyramida (na snímku),“ uvedl místostarosta MO Ostrava-Jih Radim Miklas. 
Nechybí houpadlo na pružině, závěsná houpačka  ani zrekonstruované pískoviště. Více informací 
přineseme v příštím čísle Jižních listů.  (kut)
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Hned v lednu provedli pracovníci Doprav-
ního podniku Ostrava menší průzkum, po 
dva dny v ranních hodinách sčítali cestující, 
kteří spoj využili. „Tehdy si ještě lidé na mi-
nibusovou linku zvykali, často se řidičů do-
tazovali, kudy vlastně jede,“ uvedl ing. Aleš 
Stejskal, jednatel společnosti Koordinátor 
ODIS s.r.o., která linku projektovala. Pod-
statně důležitější vyhodnocení vytíženosti 
minibusové linky se uskutečnilo v minu-
lém měsíci. Během čtyřdenního průzkumu 

byl každý spoj sčítán pracovníkem Kodisu 
v průběhu celé své trasy dvakrát. 
„Výsledky ukázaly, že minibus je cestujícími 
využíván zejména v době dopravní špičky, 
kdy obsazenost vozidla překračuje hodno-
tu dvaceti cestujících,“ řekl dále Stejskal. 
Kapacita minibusu je čtyřiadvacet cestují-
cích. Při spuštění zkušebního provozu bylo 
se zástupci radnice Ostravy-Jihu dohodnu-
to kritérium, že další zachování linky bude 
podmíněno alespoň padesátiprocentním 
vytížením kapacity minimálně u padesáti 
procent spojů. „Tato podmínka byla splně-
na, protože obsazenost spoje v některém 
z úseků trasy minimálně z poloviny byla 
dosažena až u osmdesáti procent spojů,“ 
doplnil Stejskal s tím, že detailnější vyhod-
nocení provozu linky bude provedeno po 
půlroce provozu, tedy v červnu letošního 
roku.

Od začátku letošního roku nasadil Doprav-
ní podnik Ostrava v Ostravě-Jih stoprocent-
ně nízkopodlažní minibus typu Fiat Mave, 
který byl zkonstruován na základě vozu 
Fiat Ducato. Jedná se o moderní vozidlo, 
vybavené motorem splňujícím nejpřísněj-
ší ekologické normy Evropské unie. Díky 
němu se lidé dostanou i na taková místa, 
kam dříve museli pěšky nebo za cenu pře-
konání různých bariér, zejména schodišť 
v podchodech. Projíždí lokalitami, kde by 
jinak nemohla být z důvodů šířky komu-
nikací provozována doprava běžnými au-
tobusy.
Minibusová linka číslo 96 křižuje nejlidna-
tější ostravský obvod zhruba v hodinových 
intervalech. Spoj jezdí v pracovní dny, vý-
chozím místem je hotelový dům Hlubina 
a cílovou stanicí Poliklinika v Hrabůvce. 

Michael Ku�y 

Minibus bude zřejmě jezdit nastálo
Od poloviny prosince loňského roku brázdí 
ulice městského obvodu Ostrava-Jih mi-
nibusová linka číslo 96. Podnět k jejímu 
zavedení přišel ze strany občanů a už první 
pozitivní ohlasy ze strany veřejnosti na zku-
šební provoz naznačily, že by linka mohla 
jezdit natrvalo.

BCM Ostrava úspěšně reprezentovalo ve Francii
Naděje Basketbalového centra mládeže Os-
trava o sobě daly vědět v silné konkurenci 
na mezinárodním turnaji ve Francii. Druž-
stva BCM Ostrava, která letos vznikla slou-
čením BK Snakes Ostrava (sídlo klubu je na 
ZŠ B. Dvorského v Bělském Lese) a BK NH 
Ostrava v kategoriích dorostu, přivezla třetí 
a čtvrté místo. Tým šestnáctiletých trenéra 
Petra Hály startoval na turnaji v La Roche 
sur Yon a osmnáctiletý výběr trenéra Hrd-
ličky se zúčastnil turnaje v Cholet.
Družstvo do 16 let se představilo v šede-
sátitisícovém městečku La Roche sur Yon. 
„Podle papírových předpokladů nám nikdo 
nedával moc šancí. Už v autobuse jsme si ří-
kali, jestli vůbec budeme evropský basket-
bal rychlostně zvládat,“ dodal trenér Hála. 
Ostravští na úvod nastoupili proti výběru 
Berlína, který porazili osmnáctibodovým 
rozdílem. „V dalším zápase proti francouz-
skému týmu Hermine Vertou jsme narazili 
na rychlou hru a prohráli jsme o jedenáct 
bodů.“ K postupu do čtvrtfinále tak Hálo-
vi svěřenci potřebovali ještě jednou vyhrát. 
„Před námi stál loňský vítěz z Toronta a li-
tevský výběr Sabonis school. S kanadským 
i litevským celkem jsme sehráli velmi dobrá 
utkání, navíc obě vítězná, což znamenalo 
postup do čtvrtfinále z prvního místa,“ po-
kračoval Hála.
Vrcholem snahy ostravského výběru byla 
přesvědčivá čtvrtfinálová výhra nad fran-
couzským Vendee o jedenadvacet bodů. 
„Rázem jsme se stali největším překvape-

ním a hlavními favority turnaje,“ těšilo tre-
néra Hálu. V semifinále tým čekal druhý 
duel s Torontem. „Tentokrát nám soupeř 
oplatil porážku ze skupiny a zavřel dveře 
do finále. Důležité je ale, že nás přehrál jen 
ve srovnání tělesné, tedy výškové a váho-
vé, kondice, technicky a rychlostně jsme 
nĳak nezaostávali. V boji o třetí místo jsme 
do poločasu vedli nad Atlantou o bod, ale 
utekla nám třetí čtvrtina a Američané si vý-
hru zkušeně pohlídali. Čtvrté místo určitě 
není pro český basketbal ostudou,“ dodal 
Hála s tím, že až za naším týmem skončily 
velkokluby, kde se hraje prestižní Euroliga 
(Badalona, Záhřeb). Prvenství obhájilo ka-
nadské Toronto. 
Také výběr BCM do 18 let se v padesátiti-
sícovém městě Cho let neztratil. „Úvodní 
zápas proti domácímu týmu byl vyrovna-
ný a rozhodl ho až v posledních sekundách 
hráč Klečka v náš prospěch, vyhráli jsme 
o bod. Ve druhém utkání jsme nastoupili 
proti španělskému Tenerife, průběh utká-
ní byl opět vyrovnaný, ale několik chyb 
znamenalo naši porážku o sedm bodů. Ve 
čtvrtfinále jsme měli velmi těžkého soupeře 
Marculionis school z Litvy. Urputná bitva 
skončila úspěšněji pro nás a po výhře o tři 
body jsme postoupili do semifinále,“ líčil 
trenér Dušan Hrdlička cestu k bojům o me-
daile. V semifinále Ostravští narazili na nej-
silnějšího soupeře KK Zemun Lasta. „Sou-
peř nás přehrál rozdílem sedmnácti bodů. 
V boji o třetí místo jsme pak před dvěma 

tisíci diváky vrátili prohru ze skupiny Te-
nerife, které jsme zdolali třináctibodovým 
rozdílem,“ pokračoval trenér Hrdlička.
Sdružení BCM Ostrava slučuje v kategori-
ích od 16 let nejlepší chlapecké basketbalo-
vé talenty do jednotlivých výběrů tak, aby 
byly konkurenceschopné nejen na českém 
basketbalovém trhu, ale i na evropském. 
„Právě proto se vedení BCM rozhodlo při-
hlásit oba výběry na kvalitně obsazené tur-
naje do Francie,“ shodli se závěrem trenéři 
Hála a Hrdlička. Michael Ku�y
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 „Už od malička jsem byla strašná exhibici-
onistka a ráda jsem se předváděla,“ usmí-
vá se Lucka. Když jí bylo jedenáct, poprvé 
se přihlásila do modelingové agentury, 
ve které hned vyhrála soutěž krásy. Jako 
vítězka ostravského castingu Face of the 
Year se kvalifikovala do pražského finále 
mezi deset nejlepších dívek z celé repub-
liky. 
Další úspěchy na sebe nedaly dlouho če-
kat. V prosinci loňského roku vyhrála 

v Praze Miss Golf Fotogenia, v Mohelnici 
triumfovala v Dívce roku a ve Šternberku 
se pak ve stejné soutěži stala 1. vicemiss. 
Letos v dubnu v mezinárodní soutěži stře-
doškolaček v Havířově vybojovala titul 
Miss Reneta Internet a ještě k tomu titul 2. 
vicemiss. V silné konkurenci zabodovala 
nejen jako jediná z Ostravy, ale z celého 
Moravskoslezského kraje.
To vše nezůstalo bez odezvy, Lucka dnes 
dostává nabídky na focení do katalogů 

a pozvánky na mód-
ní přehlídky nebo 
svatební veletrhy. 
Setkává se s cele-
britami jako jsou 
Jan Čenský, Lu-
cie Borhyová nebo 
„missky“ Zuzana 
Putnářová a Zuzana 
Jandová. „Moc ráda 
poznávám nové 
lidi,“ říká k tomu. 
Těžko se íi odpovídá 
na otázku, jaký vý-
sledek zatím pova-
žuje za svůj největší 
úspěch. „Na ten 
největší snad teprve 

čekám. Zatím za úspěch beru to, když do-
stanu ve škole jedničku z písemky. Třeba 
z fyziky, ale toho asi nikdy nedosáhnu,“ 
rozesměje se studentka Gymnázia Fran-
tiška Hajdy v Hrabůvce. Pochvaluje si, 
že ve škole jsou k jejímu koníčku velice 
tolerantní a při uvolňování z výuky ji vy-
cházejí maximálně vstříc. Na vysvědčení 
má jedničky a dvojky, nejvíce ji baví stu-
dium cizích jazyků. Chtěla by vystudovat 
vysokou školu zaměřenou na filozofické 
směry.
Další kroky Lucie Klukavé povedou nej-
spíš do Prahy. „Ostravu mám sice ráda, ale 
Praha má své kouzlo, i když se říká, že je 
tam trochu neosobní životní styl.“ Zda se 
v budoucnu dá na dráhu profesionální mo-
delky, zatím netuší. „Už se mě na to ptalo 
několik lidí, momentálně nevím, co na to 
mám říci. Zatím to beru jako dobrý přivý-
dělek ke studiu.“ Ze soutěží už si odnesla 
spoustu hodnotných cen, např. přenosný 
DVD přehrávač nebo fotoaparát. Na vět-
šině přehlídek bývá suverénně nejmladší, 
ale nebere to jako hendikep. „Není to o vě-
ku, ale o tom, co má člověk v hlavě a jak se 
prezentuje před lidmi.“ Mezi „misskama“ 
prý nemá žádný vzor. „Člověk by měl být 
sám sebou a vylepšovat se v tom, jaký je. 
Ale asi bych si vybrala někoho úspěšného 
v profesním i osobním životě.“
Lucka hned na první pohled zaujme vyso-
kou a štíhlou postavou. „Tu jsem zdědila 
po mamce, ale je pravda, že od malička 
jsem sportovně založená. Vyzkoušela jsem 
skoro všechny sporty, teď hraji ve škole 
volejbal.“ V jídle se prý příliš omezovat 
nemusí. „Sice nejím žádné nezdravé věci, 
ale třeba sladkosti miluju.“
Nejbližší akce Lucii Klukavou čeká po-
slední květnový den, kdy se představí 
v Jičíně na celorepublikovém finále Dívky 
roku. V přípravě momentálně klade nej-
větší důraz na volnou disciplínu – sambu 
a scénický tanec na motivy z Tarzana. Ke 
konci června se ještě  zúčastní semifinále 
Miss Junior a Miss Léto.  Michael Ku�y

10

JIŽNÍ LISTYROZHOVOR

INZERCE

S
C

-8
02

87
/1

Úspěch? Zatím jednička z písemky!
Lucie Klukavá. Jméno studentky Gymná-
zia Františka Hajdy v Hrabůvce asi větši-
ně čtenářů dnes nic neřekne. Za pár let 
ale může být všechno jinak, pohledná 
a sympatická  mladá holka ve svých pat-
nácti letech boduje v „soutěžích krásy“ 
a možná má před sebou velkou budouc-
nost.

Lucie Klukavá (vpravo) v soutěži Miss Reneta Internet, členem poroty byl i slovenský zpěvák 
Peter Nagy. 
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� Kovář reprezentoval MS kraj
V prvním květnovém týdnu se v Plzni 
uskutečnilo celostátní kolo zeměpisné 
olympiády. Soutěže se zúčastnil i žák 
Martin Kovář ze ZŠ Chrjukinova v Zá-
břehu, díky němuž se Moravskoslezský 
kraj umístil na páté až sedmé příčce. Žák 
deváté třídy se připravoval pod vedením 
Mgr. Zbyňka Szarowského. Příjemným 
zpestřením organizátorů byla návštěva 
plzeňského pivovaru. 

� Bronzová Martina Svobodová
Na ZŠ J. A. Komenského v Brandýse nad 
Orlicí SE konalo celostátní kolo soutěže 
Komenský. Kategorie vypsaná pro žáky 
2. stupně ZŠ se skládala z literární a his-
torické části. Martina Svobodová, žákyně 
osmé třídy ZŠ Krestova, uspěla v obou 
kolech a v celostátní konkurenci obsadila 
třetí místo. Letošní ročník byl zaměřen na 
aktuální téma, a to otázku tolerance v díle 
Komenského i v dnešním světě. 

Krátce ze škol

Gymnázium Volgogradská v Ostravě-Zá-
břehu pořádá až do 13. června 2008 putovní 
výstavu „Zmizelí sousedé“, jejímž hlavním 
organizátorem je Židovské muzeum Praha, 
pod záštitou Kanceláře prezidenta ČR, Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR a Ministerstva kultury ČR.
Cílem výstavy je zmapovat období holo-
caustu a poukázat na jeho důsledky a do-
pad na osudy konkrétních rodin. Výstava 
zahrnuje bohatý, velmi působivý obrazový 
materiál i s příslušným textovým komentá-
řem. Její návštěvníci tak mají možnost hlou-
běji proniknout do problematiky jednoho 

z nejtemnějších a nejhrůznějších období no-
vodobých dějin a židovského národa.
Výstava bude přístupná v pracovních 
dnech od 8 do 13.30 hodin. Průvodci budou 
dvojice studentů Gymnázia Volgogradská 
proškolení lektorem z pořadatelské orga-
nizace.
Všichni zájemci z řad jednotlivců i školních 
kolektivů jsou zváni ke zhlédnutí instalace 
výstavy „Zmizelí sousedé“ přímo v prosto-
rách školy, vstup na výstavu je bezplatný. 
Školní kolektivy si mohou rezervovat čas 
prohlídky telefonicky na čísle 596 750 873. 

Mgr. Petr Říman

Je tomu právě dvacet let, co zahájila svou 
činnost Základní škola Václava Košaře. 
Ve školním roce 1987/1988 se stala první 
na největším ostravském sídlišti Dubina. 
Do třinácti tříd 1.–4. ročníku tehdy na-
stoupilo 390 žáků. V roce 1992 se rozšířila 
o 2. stupeň, stala se tak úplnou základní 
školou a zařadila se k největším v kraji. 
O tři roky později už zaznamenala re-
kordní počet 1429 žáků v 52 třídách. Od 
1. 1. 2003 získala odloučené pracoviště - 
Mateřskou školu J. Maluchy. V letošním 
roce se vyučuje 571 žáků ve 26 třídách 1.–9. 
ročníku. Škola se rozvíjí zejména v oblasti 
informační techniky (dvě moderně vyba-
vené učebny), tělovýchovy (např. loňský 
úspěch v netradičních disciplínách Zlaté 
tretry) a v oblasti enviromentální výcho-
vy (v rámci projektu EU „Všichni jsme na 
jedné lodi“ na ZŠ proběhne celorepubli-
kové setkání pedagogů). Svým žákům 
nabízí aktivní využití volného času v se-
dmnácti zájmových kroužcích (sportovní, 
výtvarné, redakce časopisu Školák atd).
U příležitosti 20. výročí pořádá ZŠ V. Ko-

šaře pro žáky i jejich rodiče řadu zajíma-
vých akcí. Už koncem ledna v multifunkč-
ní hale ČEZ Arény slavili žáci „na ledě“, 
kde pro ně vyučující připravili soutěže 
a sledovali trénink vítkovických hokejis-
tů. Rodiče žáků jsou pozváni 30. května 
do atria školy na netradiční Zahradní 
slavnost s hudbou, soutěžemi a pohoš-
těním. Slavnosti završí školní akademie, 
která se uskuteční 19. června v zábřež-
ském kině Luna. Žáci jednotlivých tříd se 
připravují na svá vystoupení, prezentovat 
se budou i úspěšní absolventi školy, roz-
loučí se žáci současných 9. tříd. Historii 
i současnost školy připomene  almanach 
a galerie fotografií v budově školy. 
Na své dvacetileté působení na ZŠ V. Ko-
šaře vzpomínají i paní učitelky D. Švest-
ková a M. Dudová: „Za tu dobu jsme 
učily každá asi 280 žáků, převážně první 
a druhé třídy. Některá jména si dodnes 
pamatujeme. Copak asi naši žáci, vzpo-
menou si někdy? Někteří z nich už  při-
vedli k zápisu své děti ...“ 

Mgr. Michaela Burdková

Výstava Zmizelí sousedé na Gymnáziu Volgogradská

První škola na Dubině slaví dvacáté výročí
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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
1., 8., 15., 22. a 29. 6. od 17 do 21 hodin – TA-
NEČNÍ VEČERY pro příznivce společenského 
tance se skupinou DOMINO, předprodej KD 
K-TRIO
3. 6. v 17 hodin – ROZHOVORY – klubový 
pořad, tentokrát na téma: letní zeleninové sa-
láty – míchané nápoje – účinky ALOE VERA, 
předprodej KD K-TRIO
4., 11., 18. a 25. 6. od 16 hodin – ROZMARNÉ 
LÉTO před K-TRIEM – koncerty a akce pro 
děti na pěší zóně před KD K-TRIO. Akce se ko-
nají jen za příznivého počasí, vstup zdarma
5. 6. v 19 hodin CALATA – koncert, předpro-
dej KD K-TRIO, Ostravský informační servis
20. 6. ve 20 hodin – LADIES´PARTY – STRIP-
TÝZOVÁ SHOW JEN PRO DÁMSKÉ PUBLI-
KUM – erotické soutěže a losování o zajímavé 
ceny – taneční vystoupení Salsy, předprodej 
KD K-TRIO
� Dětem
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
9. 6. v 17 hodin – A TOHLE UŽ UMÍME – 
závěrečné vystoupení dětí navštěvujících 
kroužky a kurzy v Kulturním zařízení Ostra-
va-Jih 
14. – 18. 7. – LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
18. – 22. 8. – LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro děti je připraven pestrý program od pon-
dělí do pátku. Informace, přihlášky na recepci 
KD K-TRIO, www.kzoj.cz
� Výstavy
Výstava obrazů – průřez tvorbou Milana Ko-
huta
Výtvarné práce žáků ZŠ Stará Bělá – 24. 6. 
v 17.00 hodin – vernisáž
Restaurace K-TRIO
ROŽNOVSKÉ MOMENTY – výstava kreseb 
a maleb studentů AVE ART Ostrava
NABÍDKA KURZŮ 
� Praktické kurzy
Šití – začátečníci a pokročilí
� Pohybové kurzy
Nabídka kurzů na II. pololetí – zápis zahá-
jen 23. června 
� Kalanetika � Step aerobic �Kondiční cvičení � 
Cvičení pro seniory � Cvičení na velkých mí-
čích � Bodyform � Linie � Jóga � Taichi � Břišní 
tance � Cvičení pro ženy – kondice a relaxace � 
Taneční pro manželské páry a partnerské dvo-
jice � Country tance � SALSA – tanec v kubán-
ském stylu pro páry i jednotlivce
NOVINKY!
Irské tance � Naslouchejte svému tělu – cvičení 
na podporu ženských orgánů � Dýcháním ke 
zdraví a harmonii
� Pohybové kurzy pro děti 
NABÍDKA KURZŮ PRO DĚTI na II. pololetí 
– zápis zahájen 23. června 
Pohybová výchova pro děti od 4 let � Hernička 
– pohyb hrou pro rodiče s dětmi � Aerobic pro 
dívky od 8 let, začátečnice i pokročilé � Ta-

neční klub K-TRIO, disco dance, street dance, 
hip hop � Břišní tance – pro dívky od 8–14 let
� Praktické pro děti
Školička malého výtvarníka 
� Vzdělávací pro děti
Opravdové noviny – dětská redakce novin 
JIŽNÍ VÝBĚR � Výtvarná školička angličtiny 
od 4 let

KOMORNÍ KLUB

Divadélko K-TRIO
19. 6. v 18 hodin – JIŽNÍ FRANCIE – KOU-
ZELNÁ PROVANCE – cestopisná přednáška 
Radima Ptáčka, předprodej KD K-TRIO a od 
17 hodin na místě
 

KINO LUNA 

ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
tel. pokladna: 596 751 712, 
NOVĚ! GSM pokladna: 605 556 963
www.kzoj.cz
Každé pondělí jedno představení jen za 50 Kč!
2. 6. v 15.30 hodin – NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁ-
DANKA (ČR)
9. 6. v 17 hodin – SPEED RACER (USA)
16. 6. v 17.30 hodin – U MĚ DOBRÝ! (ČR)
23. 6. v 17.30 hodin – NEŽ SI PRO NÁS PŘI-
JDE (USA)
30. 6. v 17.30 hodin – BOBULE (ČR)
Od pátku 30. 5. do neděle 1. 6. v 17.30 hodin: 
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ (USA 
2007). Lovec pokladů Ben Gates alias Nicolas 
Cage se pouští za dalším tajemstvím – tentokráte 
ve jménu své rodiny, jejíž pověst, resp. pověst jed-
noho z dávných předků, utrpěla ohavným nař-
čením. České titulky, mládeži přístupný, dobro-
družný/akční, 125 minut, vstupné 80 Kč.
Od pátku 30. 5. do neděle 1. 6. ve 20 hodin: 
BLÁZNOVO ZLATO (USA 2008). Kate Hudso-
nová 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.
Od pondělí 2. 6. do neděle 8. 6. v 17.30 a 19.30 
hodin (mimo 5. 6. v 17.30 hodin), od pondělí 9. 
6. do neděle 15. 6. v 19.30 hodin (mimo 14. 6.): 
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA (ČR 2008). 
Ve starší hájence žĳí společně už čtyři gene-
race rodiny Hanákových. Koníčky jednotlivých 
členů rodiny, jejich občanská povolání a denno-
denní soužití vytváří nepřeberné množství ko-
mických situací. Ve filmové adaptaci slavného 
českého seriálu uvidíme Evu Holubovou, Ja-
romíra Dulavu, Lilian Malkinu, Jiřího Mádla, 
Ivanu Chýlkovou,Vandu Hybnerovou, Moniku 
Zoubkovou, Mariána Labudu a další tuzemské 
hvězdy. Režie Patrik Hartl. Mládeži přístupný, 
90 minut, vstupné 90 Kč.
Od pondělí 16. 6. do středy 18. 6. v 17.30 
a 19.30 hodin, od čtvrtka 19. 6. do čtvrtka 26. 
6. v 19.30 hodin, od pátku 27. 6. do neděle 29. 
6. v 17.30 hodin: U MĚ DOBRÝ! (ČR 2008). 
Příběh se odehrává v devadesátých letech mi-
nulého století v blízkém i vzdáleném okolí 
hospody U převozníka. Hospoda je něčím 
mezi kioskem pro místní hřiště a osvěžovnou 
pro vodáky a jiné říční národy jako jsou ry-
báři, majitelé loděk nebo zahradkáře z blízké 
kolonie. Majitele má tahle oáza jednoho – šta-
mgastů šest a o těch to je … V nejnovější ko-
medii Jana Hřebejka hrají Boleslav Polívka, Jiří 
Schmitzer, Zuzana Stivínová, Pavel Liška, Mi-
roslav Vladyka, Lenka Vlasáková, Josef Somr, 
Petr Forman a další. Mládeži od 12 let, 102 mi-
nut, vstupné 90 Kč.

Od čtvrtka 19. 6. do neděle 22. 6. v 17.30 ho-
din: KARAMAZOVI (ČR/Polsko 2008). Re-
žisér Petr Zelenka rozehrává česko-polskou 
mystifikační hru s Dostojevského klasikou 
i osobnostmi Dejvického divadla. V hlav-
ních rolích Ivan Trojan, David Novotný, 
Igor Chmela, Martin Myšička, Radek Holub, 
Lenka Krobotová, Michaela Badinková, Ro-
man Luknár aj. Mládeži přístupný, 106 mi-
nut, vstupné 80 Kč.
Od pondělí 23. 6. do středy 25. 6. v 17.30 ho-
din: NEŽ SI PRO NÁS PŘĲDE (USA 2007). 
Jack Nicholson a Morgan Freeman, dva nevý-
lečitelně nemocní, se rozhodnou, že to v po-
sledních měsících svých životů pořádně ještě 
pořádně roztočí… České titulky, od 12 let, 97 
minut, vstupné 70 Kč.
Od pátku 27. 6. do neděle 29. 6. v 19.30 ho-
din: SMRT ON-LINE (USA 2008). Režisér 
Gregory Hoblit předvádí další vražedný la-
byrint – vysílá agenty FBI (Diane Lane, Co-
lin Hanks) po stopách muže, který nechává 
své oběti umírat před objektivem webové ka-
mery a rafinovaně činí své diváky spolupa-
chateli. České titulky, mládeži nepřístupný, 
thriller, 100 minut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 30. 6. do středy 2. 7. v 17.30 ho-
din: BOBULE aneb nevinně o víně (ČR 2008). 
Letní komedie, která nás zavede na morav-
ské vinice, je příběhem dvou kamarádů, kteří 
pochopí, že nejen u moře se dá prožít fan-
tastická dovolená. V hlavních rolích Kryštof 
Hádek, Lukáš Langmajer, Tomáš Matonoha, 
Václav Postránecký, Lucie Benešová aj. Mlá-
deži přístupný, 90 minut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 30. 6. do středy 2. 7. v 19.30 ho-
din: V BRUGGÁCH (VB/Belgie 2007). Černá 
komedie o dvojici nájemných vrahů, kteří 
jsou po jednom zfušovaném kše�u  odklizeni 
do belgických Brugg. „Dovolená“ funguje 
do chvíle, než jeden dostane od vzdáleného 
šéfa pokyn odklidit druhého. V hlavních ro-
lích Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fi-
ennes aj. České titulky, od 12 let, 108 minut, 
vstupné 70 Kč.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od pátku 30. 5. do neděle 1. 6. ve 13.30 ho-
din, od pondělí 2. 6. do středy 4. 6. v 15.30 ho-
din: NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA (ČR 2008). 
Od českého krále pohádek, režiséra Zdeňka 
Trošky, nejnovější líbezná pohádka pro všechny 
bez rozdílu věku, 98 minut, vstupné 80 Kč.
V sobotu 31.5. a neděli 1.6. v 15.30 hodin 
a také v sobotu 21. 6. a neděli 22. 6. v 15.30 
hodin: ASTERIX A OLYMPĲSKÉ HRY 
(Francie 2008). Veleúspěšné nejnovější pokra-
čování hraného dobrodružství známých hr-
dinů. České znění, 117 minut, vstupné 70 Kč.
V sobotu 7. 6. a neděli 8. 6. v 15.30 hodin: 
LOVCI DRAKŮ (Francie/Něm./Lucembursko 
2008). Na zemi lorda Arnolda se chystá obrov-
ský drak, ale hrdinů, kteří by byli ochotni se 
s drakem utkat, je už velmi málo. Jak pomůže 
situaci vyřešit chytrá dívenka Zoé se svými přá-
teli, uvidíte v nejnovější animované pohádce. 
České znění, 80 minut, vstupné 65 Kč.
Od pondělí 9. 6. do neděle 15. 6. v 17 hodin 
(mimo 12. 6. a 14. 6.): SPEED RACER (USA 
2008). Bratři Wachowští se chopili japon-
ského animovaného seriálu z 60. let a jeho 
styl i ducha přetavili do hrané fikce, v níž 
mladý talentovaný závodník musí bojovat 
jak se sportovními soupeři, tak se zákulis-
ními machinacemi mocného magnáta. České 
znění, mládeži přístupný, 135 minut, vstupné 
70 Kč.
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V sobotu 21. 6. a neděli 22. 6. ve 13.30 hodin, 
od pondělí 23. 6. do středy 25. 6. v 15.30 ho-
din: HORTON (USA 2008). Nejnovější ani-
movaný film o dobráckém slonovi a městečku, 
ležícím ve smítku prachu. České znění, 87 mi-
nut, vstupné 70 Kč.
Od pátku 27. 6. do středy 2. 7. v 15.30 ho-
din: WINX CLUB – VÝPRAVA DO ZTRACE-
NÉHO KRÁLOVSTVÍ (Itálie 2007). Winx club 
tvoří šest víl – Bloom, Layla, Musa, Tecna, 
Flora a Stella, které jsou nejlepšími kamarád-
kami a navštěvují školu pro víly Alfeu. Ital-
ský animovaný film představí divákům tuto 
šestici přítelkyň, které se vydávají na nebez-
pečnou výpravu za zmizelými rodiči a tajem-
stvím původu. České znění, 89 minut, vstupné 
70 Kč.
POHÁDKOVÉ NEDĚLE PRO NEJMENŠÍ
Každou neděli v 10 hodin nabízíme pohádková 
pásma klasických českých pohádek pro nejmenší 
za jednotné vstupné 30 Kč. 
Pozor – možnost uplatnění rodinné slevy!
1. 6. O PEJSKOVI A KOČIČCE 
 (ČR film. pásmo)
8. 6. VLÁČEK KOLEJÁČEK (ČR film. pásmo)
15. 6. ČTYŘLÍSTEK (ČR film. pásmo)
22. 6. KAMARÁD KAPŘÍKŮ (ČR film. pásmo)
29. 6. PASÁČEK VEPŘŮ (ČR film. pásmo)
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Čtvrtek 5. 6. v 17.30 hodin: VÝCHODNÍ 
PŘÍSLIBY (VB/Kanada/USA, 2007). Režie Da-
vid Cronenberg, 100 minut, vstupné 60 Kč. 
Drama ženy, která se dostala do spárů ruské 
mafie působící v Londýně. Snímek zaujme 
spojením zla s osudy běžných lidí, zvraty 
a černým humorem. 
Čtvrtek 12. 6. v 17.45 hodin: ŠŤASTNÉ 
MÍLE (Austrálie, 2007). Režie Michael James 
Rowland, 105 minut, vstupné 65 Kč. Zábavná 
a vtipná komedie o skupině ilegálních kam-
bodžských a iráckých imigrantů, kteří jsou 
vysazeni u břehů Austrálie. Film oceněný na 
42. MFF Karlovy Vary zdařile spojuje road 
movie s hořkou komedií.
Čtvrtek 19. 6. v 17.30 hodin: KARAMAZOVI 
(ČR/Polsko, 2008). Režie Petr Zelenka, 106 mi-
nut, vstupné 75 Kč. Dramatický příběh rodiny 
z románu F. M. Dostojevského se tentokrát 
odehrává v průmyslové hale a je zcivilněn in-
timními pohledy do zákulisí i hlediště.
Čtvrtek 26. 6. v 17.30 hodin: SHORTBUS 
(USA, 2006). Režie John Cameron Mitchell, 
102 minut, vstupné 65 Kč. Film, který vzbu-
dil na filmovém festivalu v Cannes největší 
diskuze, překvapuje svou otevřeností, baví 
svou hravostí a nutí k zamyšlení svou citli-
vostí. Poněkud výstřední příhody návštěv-
níků newyorského erotického klubu byly 
natočeny s důrazem na autenticitu a komedi-
ální stránku vztahů. 

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
10. 6. v 19 hodin – Peter Quilter: Je úchvatná 
– divadelní komedie. Hrají – J. Kretschme-
rová,. L. Potměšil, N. Konvalinková a další.
13. 6. – Slavnosti obvodu Ostrava-Jih – pod 
patronací starosty obvodu Ostrava Jih Bc. 
Karla Sibinského. Vystoupí Dare Band (Če-
chomor ze Vsetína), skupina Baracuda a Ne-

bratři. Speciální host: Michal David, hudební 
vystoupení ZŠ a ZUŠ, mažoretky, mistři ta-
nečních škol obvodu, prodejní stánky, občer-
stvení, atrakce, soutěže a hry pro děti. Mode-
ruje Magda Otáhalová.
27. 6. ve 20 hodin – Noc s Woodmanem – 
Skvělý Rock & Roll band Marcela Wood-
mana a DJ Franta Krásný vás budou bavit až 
do ranních hodin. Můžete tančit a bavit se. 
V letní zahradě, která je propojená s velkým 
sálem, se navíc bude grilovat, točit pivo, mí-
chat nápoje… Nabízíme Vám také možnost 
grilování či jiné formy občerstvení pro uza-
vřenou společnost.
� Koncerty
3. 6. v 17 hodin – Žákovský koncert ZUŠ 
Dr. L. Janáčka
19. 6. v 17 hodin – Koncert – dětský pěvecký 
sbor Mendíci ze ZŠ Krestova v Ostravě-Hra-
bůvce spolu se svými hosty, studenty z Pol-
ska a Německa
� Společenská zábava
10. 6. v 15 hodin – Senior klub – Coun-
try speciál v letní zahradě. Stylové oblečení 
vítáno, hraje trampská skupina Albatros, 
v případě nepřízně počasí se koná v klubu.
Vstupné zdarma.
12. 6. v 19 hodin – Screamers – Tisíce a jedné 
noci – premiérová show pražské travesti sku-
piny
19. 6. v 17 hodin – Dámy, na kafíčko. Hos-
tem pořadu Simona Monyová – brněnská spi-
sovatelka. O partnerských vztazích a nejen 
o nich.
� Hudební kluby
5. 6. v 19 hodin – Folk a country v Akordu – 
v pořadu Tóny cest s kapelou Tempo di vlak. 
Host La Mesta (Bruntál)
Cyklus Léto na Jihu aneb Malý festival kul-
tury v letní zahradě 
25. 6. v 18 hodin – Karavana – koncert opav-
ské country skupiny, koná se za každého po-
časí
Připravujeme:
9. 7. – Albatros – trampské písničky pamět-
níků
23. 7. – Ostrá tráva – keltský bluegrass říz-
nutý českou lidovkou a country
6. 8. – Tempo di vlak – trampská skupina
20. 8. – Folktrio– klasická folková sestava
29. 8.–1. 9. – Kinematograf bratří Čadíků
� Dětem
2. 6. v 10 hodin – Nebojte se strašidel – 
možná přĳde Jů a Hele – představení pro pro 
děti z MŠ a prvního stupně ZŠ
Připravujeme:
Cyklus Léto na Jihu aneb Malý festival kul-
tury v letní zahradě 
Zahajujeme 2. 7. v 17 hodin cyklus pohádek 
� Vzdělávání
2., 5., 10.,12.,15.,17., 19., 23. 6. cyklus před-
nášek a doprovodných programů z oblasti 
sociální a zdravotnické pořádá www. Scho-
la3L.cz
14. 6. v 8.30 hodin – Seminář – Rozvoj sociál-
ních dovedností prostřednictvím interaktiv-
ních cvičení, pořádá Fakta v.o.s. 
17. 6. – školení Stavební zákon, pořádá Od-
borconsult-D
23. 6. – školení – Technické zhodnocení, 
opravy – 2008, Zařazování zboží a původ 
zboží, pořádá Odborcon sult-D
24. 6. – Školení – Zákon o veřejných zakáz-
kách, Důchodové pojištění, pořádá Odbor-
consult-D

� Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové � Orien-
tální tanec – škola Elahe � Jóga – pro děti i do-
spělé
Dále probíhají kurzy pro ženy:
Koktejl cvičení � Kalanetika – body form � Bo-
dystyling � Relaxační cvičení � Step
Připravujeme:
prázdninový koktejl – cvičení pro ženy každé 
úterý a čtvrtek od 17 hodin
Pro děti
Step – pro zájemce od 13 let
Aerobic 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
30. 5. – Den dětí – Program na zahradě SVČ 
pro všechny soutěživé děti od 15 hodin, v pří-
padě deště v budově SVČ
10.–11. 6. – Obvodní turnaj ve stolním tenise
Internet pro veřejnost ,,Netw@lk,,
Středa v 15–19 hodin – možnost zahrát si ně-
jaké ty hry po síti či brouzdat po internetu, 
vstupné od 20 do 50 Kč
Bavidlo
Pondělí až čtvrtek ve 14–17 hodin – 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.–22. 7. – Operace Saturn
Velké Karlovice: 13.–20. 7. – Putování se Shre-
kem  
Vlkovice: 1.–10. 7. – Vítejte v Africe 
Raduň u Opavy: 12.–27. 7. – Sedm synu Ma-
nitoua
Ostravice: 26. 7.–2. 8. – Soustředění mažore-
tek Andria
Příměstské tábory:
7.–11. 7. – Za tajemstvím sportu
14.–18. 7. – Týden plný sportu I.
21.–25. 7. – Týden plný sportu II.
28. 7.–1. 8. – Za poznáním přírody
4.–8. 8. – S batohem na zádech
11.–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
5. 6. v 17 hodin – FC Vítkovice – FC Sokolov, 
utkání 2. fotbalové ligy
10. 6. v 15.30 hodin – ČOKOLÁDOVÁ TRETRA
11. 6. v 15 hodin – HOD KLADIVEM (muži, 
ženy)
12. 6. v 18.30 hodin – ZLATÁ TRETRA
ČEZ ARÉNA
5. 6. ve 20 hodin – SERJ TANKIAN
9. 6. v 19 hodin – BOB DYLAN
17. 6. ve 20 hodin – JUDAS PRIEST
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Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostra-
va-Jih Karel Sibinský přeje všem květnovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spoko-
jenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Julie Drozdová 100 let                 
Žofie Veličková 94 let
Marta Muchov á 92 let
Marie Dlouhá 91 let
Hildegarda Zbořilová 85 let
Aloisie Ochmanová 85 let
Milada Neničková 85 let
Božena Mikolášová 85 let
Olga Kotenová 85 let
Amalie Kohútová 85 let
Milan Jendryka 85 let
Štěpánka Antušáková 85 let

Ludmila Vyhlídalová 80 let
Olga Stéblová 80 let
Antonie Orságová 80 let
Drahomíra Navrátilová 80 let 
Jaroslav Lička 80 let
Alice Kubatá 80 let
Alois Konečný 80 let
Josef Kaňovský 80 let
Soňa Jurčíková 80 let
Anežka Hopová 80 let
Irena Dokoupilová 80 let
Marta Čápová 80 let

Markéty a Jana Pleskačových

Paní Markéta se narodila v roce 1938 v Hra-
bůvce. S panem Janem se seznámila na 
Odborném učilišti v Hrabůvce, kde oba 
pracovali. Jejich svatebním dnem se stal 26. 
duben roku 1958. Brzy se manželům naro-
dila dcera Irena a o čtyři roky později syn 
Jan, který v patnácti letech zemřel. Tato tra-
gická událost manžele ještě více semkla.
Pan Jan se narodil v roce 1939 v Chotěbo-
ři, vyučil se soustružníkem na Odborném 
učilišti na Hasičské ulici v Hrabůvce. Až do 
důchodového věku pracoval ve Vítkovic-
kých železárnách jako soustružník.
K zálibám manželů Pleskačových patří  
práce na zahrádce, jízda na kole, pěší tůry 

a výšlapy. Mají 
dvě dospělé 
vnoučata Mo-
niku a Danielu 
a dvě pravnou-
čata Timon-
ka a Teinku. 
Padesát let 
společného ži-
vota manželů 
Pleskačových 
bylo naplně-
no úsměvy i slzami. Manželství si zaslou-
ží úctu, protože svědčí o schopnosti obou 
udržet si vzájemnou náklonnost, zvládnout 
rozmanité životní situace a vycházet si vzá-
jemně vstříc. 

ZLATÁ SVATBA
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Sté narozeniny oslavila v pondělí 5. května 
paní Julie Drozdová z Ostravy-Výškovic. 
Rodačce ze Skalice u Frýdku-Místku přišel 

domů poblahopřát starosta Karel Sibinský, 
který ji předal kytici lilií a bohatý dárkový 
koš. Přestože oslavenkyně je upoutána na 
invalidní vozík, špatně vidí i slyší, přítom-
ným gratulantům zazpívala a také na sebe 
prozradila, že má moc ráda sladké, hlavně 
krupici a palačinky, a naopak ji nechutná 
maso. Dnes se jubilantka těší z devíti vnu-
ků, 23 pravnuků a pěti prapravnuků. Jaký 
je její recept na dlouhověkost? Slivovice! 
Když ještě před čtyřmi lety chodila, kaž-
dé ráno si sama zašla do lednice a napila 
se přímo z láhve. „Nakonec, slivovičku 
si dává dodnes. Nechce užívat prášky, na 
všechno prý pomůže slivovice,“ prozradila 
její vnučka.  (kut)

Starosta Karel Sibinský společně 
s oslavenkyní při krájení narozeninového
dortu. 
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Recept na dlouhý život? Slivovice!
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JIŽNÍ LISTY FOTOSTRANA

U K-TRIA vyrostla májka. Velké pozornosti se poslední dubnový 
den těšilo tradiční stavění májky u kulturního střediska K-TRIO v Hra-
bůvce. Dobrovolným hasičům ze Zábřehu na to stačilo jen pár minut. 
Stavění májky předcházela zábava, vystoupení mažoretek, dechovky 
nebo country skupiny, diskotéka, aerobik, kolotoče a další atrakce. 
Připraveny byly i netradiční soutěže a ukázka hasičské techniky.

Foto: Michael Kutty 

Lagori Cup 2008. Na sto padesát účastníků z devíti oddílů TOM 
(ostravští Bobři, Sedmička, Bludný kruh, Askalon, Sylvatik, Hogan, 
Čmoudík) dorazilo 1. května na louky u řeky Odry ve Starých Výškovi-
cích na tradiční klání v indiánské hře Lagori. Foto: Jan Dudek

Turnaj dětských domovů. Ve Sportovním centru Dubina se první 
květnovou sobotu konal už 9. ročník florbalového turnaje dětských do-
movů Moravskoslezského kraje, který tradičně organizuje Dětský domov 
v Ostravě-Hrabové. Turnaje se zúčastnilo jedenáct chlapeckých a čtyři 
dívčí družstva z jedenácti dětských domovů. Bezplatným poskytnutím 
haly akci opět podpořil ÚMOb  Ostrava-Jih. Na snímku jsou vítězové obou 
kategorií z DD Hrabová.  Foto: Vladimír Lankočí

Výročí osvobození Ostravy. Také letos se v Komenského sadech uskutečnila vzpomínková akce při příležitosti třiašedesátého výročí osvobození 
Ostravy. Věnce k pomníku padlých položili místostarostové MO Ostrava-Jih Ľubomír Košík a Jiří Voloch (snímek vlevo). U pomníku na Hulvácké ulici 
v Zábřehu uctili památku místostarostové Oldřich Lindovský, Jiří Voloch a tajemník ÚMOb Ostrava-Jih Josef Hipšr (snímek vpravo). Foto: Michael Kutty
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