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...Rekordních šest tisíc návštěvníků zavítalo na letošní 
Slavnosti obvodu, které se konaly v pátek 13. května na 
náměstí SNP v Zábřehu. Starosta Karel Sibinský ocenil 
čtyři vybrané osobnosti roku 2007, které svým význa-
mem přesáhly hranice obvodu a města. Pro ceny si přišli 
Josef Mikoláš, ing. Mojmír Nováček, Šárka Zubková a Di-
ta Hejníková...

Skládka před domem, nebo sběrný dvůr?

...Konkrétní statistiky v rámci celého města Ostravy ne-
vyznívají pro městský obvod Ostrava-Jih příznivě, právě 
naopak. Z údajů městské policie vyplývá, že v první de-
sítce všech ostravských ulic, kde byl nejvíce odkládán 
odpad, je hned osm z Jihu. „Zvítězila“ ulice Josefa Kotase 
v Hrabůvce...

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

máme za sebou už šestý ročník Slavností obvo-
du, které se jako tradičně konaly před Domem 
kultury Akord na náměstí SNP v Zábřehu. 
Nejdůležitější bylo, že navzdory nepříznivé 
předpovědi vydrželo počasí, což je základní 
podmínkou úspěšného pořádání podobných 
akcí. Jsem moc rád, že letošní slavnosti na-
vštívilo rekordních šest tisíc obyvatel. Ocenili 
jsme osobnosti obvodu, věřím, že jsme vybrali 
správně, což nakonec kvitovali i ti z vás, kteří 
se přišli podívat. Blíže vám čtveřici „vyvole-
ných“ představujeme na straně čtyři. 
V tomto čísle Jižních listů se obsáhleji věnu-
jeme problémům, které vás trápí a píšete nám 
o nich na radnici. Nejvíce poukazujete na 
drobnou kriminalitu, černé skládky, mnohým 
vadí volně pobíhající psi. Více se dočtete na 
straně šest. S tématem čísla souvisí také člá-
nek týkající se sběrných dvorů. Statistiky to-
tiž pro náš městský obvod dopadly velice ne-
příznivě – podle údajů městské policie v první 
desítce ostravských ulic, kde byl nejvíce od-
kládán odpad, je hned osm v Ostravě-Jihu. 
Věřím, že mnozí z vás po přečtení článku 
zjistí, kde jsou sběrné dvory, k čemu slouží, 
a že tuto nelichotivou statistiku co nejdříve 
změníme.
Květnové jednání našeho zastupitelstva na-
vštívili policisté. Přítomné občany ujistili, 
že po zániku služebny městské policie v kul-
turním domě Odra ve Výškovicích i nadále 
v této části obvodu služebna zůstane. To je 
také jeden z častých dotazů, se kterými se na 
radnici obracíte. 
Obsáhleji se věnujeme vysvětlení důvodů, 
které nás vedly ke zvýšení cen v krytých 
stáních. Nejen firmám a podnikatelům před-
kládáme výhodnou nabídku své prezentace 
ve Sportovním centru Dubina. Začíná doba 
letních táborů, takže jistě uvítáte článeček na 
téma prázdninových aktivit dětí, které při-
bližuje Mojmír Nováček, jedna z oceněných 
osobností našeho obvodu. I tentokrát vám na-
bízíme spoustu dalších zajímavostí a krátkých 
zpráviček, stejně jako fotodokumentaci z akcí, 
které se konaly na území našeho obvodu. 
Příští číslo Jižních listů vyjde sice až koncem 
prázdnin, ale teď vám přeji příjemně stráve-
né chvíle nad těmi, které právě držíte v rukou. 
Určitě nebudete zklamáni a věřím, že je pro-
čtete od první do poslední stránky. 

         Bc. Karel Sibinský, starosta

Slavnosti obvodu ozdobil Michal David4
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Služebna MP ve Výškovicích zůstane

...Velitel spádové služebny MP v Hrabůvce Jindřich Pet-
ruška vyvrátil obavy, že po zániku služebny v kulturním 
domě Odra ve Výškovicích, který čeká rozsáhlá rekon-
strukce, se v této části obvodu zhorší bezpečnost. „Slu-
žebna bude ve stávajících prostorách sídlit až do roku 
2011, ale už nyní hledáme vhodné místo, do kterého by 
se přestěhovala. Ve fázi příprav je konkrétní objekt mezi 
ulicemi Proskovickou a Šeříkovou,“ vysvětlil Petruška...
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Diamantová svatba Kubatých 

...Dcera Jana s manželem Stanislavem, syn Pavel s man-
želkou Jarmilou, vnučky Petra, Radmila, Alexandra, Silvie 
a pravnoučata Adam, Honzík, Jája, Marek, Vojta a Sárinka 
moc děkují za lásku, péči a starostlivost a přejí mnoho 
zdraví, štěstí a pohody do dalších společných let...

11

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

Nová šance pro hendikepované děti 

...„Děti se vyučují podle rámcových vzdělávacích plánů, 
které jsou přizpůsobeny jejich individuálním potřebám, 
jak vzdělávacím, tak i zdravotním požadavkům. Před-
ností základní školy je nadstandardní prostředí, to zna-
mená malý počet žáků ve třídě, spolupráce s odborníky“ 
uvedla ředitelka školy Mgr. Věra Škutová...

10

Inzertní manažerka: 
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz 



„Obávané“ datum přineslo smůlu hlavní 
hvězdě programu, zpěváku Michalu Da-
vidovi, jehož vystoupení začalo s více než 
půlhodinovým zpožděním. „Šest hodin 
z Prahy do Ostravy jsem snad ještě nejel,“ 
vysvětloval dopravní zácpu na dálnici. 
Spoustě natěšených fanoušků však radost 
nepokazil, během bezmála hodinové show 
zazněly staré známé hity včetně romantic-
kých ploužáků. Navzdory nepříznivým 
prognózám vydrželo počasí. „Jsem moc 
rád, že vás tady je tolik. Věřím, že se bu-
dete dobře bavit,“ vzkázal z pódia starosta 
Sibinský. V bohatém programu, který pro-
bíhal i v přilehlé letní zahradě, vystoupily 

dětské sbory, mažoretky, kapely Baracuda 
nebo Nebratři, nechyběly ukázky bojových 
umění, práce hasičů ani jarmark, pro děti 
byly připraveny hry a soutěže. Vylosovaný 
šťastlivec si odnesl slevový poukaz v hod-
notě pěti tisíc korun na zájezd do Chorvat-
ska věnovaný CK Maxner. Druhou cenou 
byly dva lístky na letní zábavu Noc s Wo-
odmanem a třetí deset piv. Nechyběla dob-
rá nálada, spousta dobrého jídla a pití. Šestý 
ročník Slavností obvodu se vydařil. „Vedle 
Vinobraní, rozsvícení vánočních stromů 
a novoročního ohňostroje jsou i Slavnosti 
pravidelnou akcí, na které se společně se-
tkávají občané našeho obvodu,“ dodal sta-
rosta Sibinský.  Text a foto: Michael Ku�y 

Pozn.: Na titulní straně jsou na fotografii 
zleva: Šárka Zubková, Mojmír Nováček, 
starosta Karel Sibinský, Josef Mikoláš a Di-
ta Hejníková. Foto: Michael Kutty
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JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Rekordních šest tisíc návštěvníků zavíta-
lo na letošní Slavnosti obvodu, které se 
konaly v pátek 13. května na náměstí SNP 
v Zábřehu. Starosta Karel Sibinský ocenil 
čtyři vybrané osobnosti roku 2007, které 
svým významem přesáhly hranice obvodu 
a města. Pro ceny si přišli Josef Mikoláš, 
ing. Mojmír Nováček, Šárka Zubková a Dita 
Hejníková. 

Slavnosti obvodu ozdobil Michal David

� Bezplatné linky nezrušila radnice
V souvislosti s množícími se dotazy 
a telefonáty občanů na radnici Ostra-
vy-Jih ve věci ukončení provozu bez-
platných autobusových linek Z1 a Z2 
přinášíme vysvětlující stanovisko Do-
pravního podniku Ostrava, a. s. „Spo-
lečnost IKEA Centre Česká republi-
ka, s. r. o. rozhodla k 15. červnu 2008 
ukončit smluvní spolupráci s Doprav-
ním podnikem Ostrava, a. s. – provoz 
autobusových linek Z1 a Z2, které 
zajišťují bezplatnou dopravu zákazní-

ků obchodního centra Shopping Park 
Avion. Jako důvod ukončení spolu-
práce uvedlo vedení společnosti IKEA 
finanční náročnost a rozšíření areálu 
obchodního centra až k dosahu tram-
vajových linek městské hromadné do-
pravy. S ukončením provozu 15. červ-
na došlo současně ke zrušení zastávek 
Hypernova, Ikea a Baumax. Úřad 
městského obvodu Ostrava-Jih za 
ukončení provozu bezplatných linek 
Z1 a Z2 nenese zodpovědnost a tuto 
skutečnost nemohl nĳak ovlivnit. 

Krátce

Hlavní hvězdou letošních Slavností 
obvodu byl zpěvák Michal David.

Oceněné osobnosti
Josef Mikoláš – bývalý 
československý hokejový 
reprezentant letos osla-

vil sedmdesáté narozeniny. V roce 1961 
byl vyhlášen nejlepším sportovcem 
tehdejšího Československa. Jeho boha-
tá kariéra byla inspirací pro Otu Pavla, 
který o něm napsal jednu ze sportov-
ních povídek. Až do důchodového věku 
působil jako sportovní redaktor.
Ing. Mojmír Nováček – aktivní člen 
mnoha sdružení pro děti a mládež. 
Hlavní organizátor Bambiriády v Os-
travě, předseda Rady dětí a mládeže 
MS kraje, člen Moravskoslezské krajské 
rady Asociace turistických oddílů mlá-
deže, člen výboru Klubu českých turis-
tů Moravskoslezské oblasti.
Šárka Zubková – pracovnice Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih, která 
nad rámec svých povinností organizu-
je setkávání se seniory, zejména v DK 
Akord, dochází do domovů pro seniory, 
k jubilantům v obvodu, organizuje také 
výlety a společenské akce pro nejstarší 
spoluobčany.
Dita Hejníková – vedoucí taneční školy 
Didedance ve Výškovicích. Její svěřenci 
se pravidelně dostávají do reprezentač-
ního týmu a účastní se tak vrcholných 
evropských a světových soutěží. Taneč-
níci pod jejím vedením mají na svém 
kontě několik titulů mistrů republi-
ky, stali se mistry a vicemistry Evropy 
a jsou několikanásobnými vicemistry 
světa. Při účasti na mezinárodních sou-
těžích tanečníci reprezentovali Ostravu 
na mnoha místech Evropy.
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Zavolejte! Vyřešíme Váš finanční problém,
nebo Vám aspoň dobře poradíme!

� 724 605 777

ÚvěryÚvěry na cokolivna cokoliv
  bez poplatků  bez poplatků

PůjčkyPůjčky
Poskytujeme nebankovní úvěry a půjčky od 50 tis. 
do 2 mil. se zástavou nemovitosi (i družstevní byty). 
Vše bez poplatku předem!

· Nezkoumáme Vaše příjmy.
· Přeúvěrujeme nevýhodné půjčky 
 a úvěry.
· Výrazně snížíme Vaše splátky.
· Vyplatíme Vaší exekuci.
· Záznam v registru neplatičů
 není problém.
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JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

Vážení obyvatelé obvodu Ostrava-Jih,
stejně jako minulý rok i letos pro vás inter-
netový portál www.ostrava-jih.info připra-
vil prázdninovou soutěž týkající se našeho 
městského obvodu. Na stránkách portálu 
se vždy v pondělí objeví otázka z historie, 
ale i současnosti místa, kde trávíme svůj 
pracovní i volný čas.
Otázky budou nejen tex-
tové, ale vaším úkolem 
bude také poznat na vý-
řezech fotografií místa 
nebo budovy, okolo kte-
rých denně chodíte. Aby 
soutěž byla jednodušší 
a mohly se jí zúčastnit i vaše děti, najdete 
na každou otázku vždy správnou odpověď 
na našich stránkách. Pokud se bude otázka 
týkat historie nebo současnosti, navštivte 
sekci „O našem obvodě“. Pokud bude otáz-
ka spojená s obrázkem, najdete správnou 
odpověď ve fotogalerii obvodu. 
Zapojit se do soutěže a zaslat svou odpo-
věď je velmi jednoduché. Z nabízených 
možností vyberte tu správnou (např. pís-
meno B) a pošlete ji prostřednictvím SMS 
zprávy na telefonní číslo 602 620 004 ve 
tvaru OVA mezera SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ. 

Například OVA B. Zpráva není zpoplatně-
na žádnou speciální sazbou a platíte pouze 
tarif daný vaším operátorem. Správné od-
povědi najdete vždy v pondělí na našich 
webových stránkách. A za celý měsíc v rad-
ničním zpravodaji Jižní listy. Jako v každé 
soutěži i zde můžete každý týden vyhrát. 
Ceny do soutěže věnovaly společnosti 
IKEA Ostrava a ELECTROWORLD Ostra-
va. Konkrétně se bude jednat o zboží z tý-

denní nabídky společnosti IKEA a dárkové 
poukázky v hodnotě 500 Kč od společnosti 
ELECTROWORLD.
Výherce bude vylosován vždy v pondělí 
ráno a informace o výhře mu bude předána 
telefonicky na číslo, ze kterého byla zaslá-
na výherní SMS. Ceny pro výherce budou 
připraveny v IKEA a ELECTROWORLDU 
vždy od středy. Při převzetí výhry výherce 
prokáže svou totožnost jakýmkoli dokla-
dem. 
Přejeme všem našim čtenářům hodně 
štěstí.

Prázdninová soutěž Poznej svůj obvod
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Také letos mohou děti v našem ostrav-
ském obvodu zdarma využívat hřiště při 
vybraných základních školách. Po loň-
ských zkušenostech radnice opět připra-
vila dílčí projekt Veřejně přístupná hřiště, 
který je součástí celoročního programu 
Bezpečný Jih. 
Hlavním záměrem je zpřístupnit dětem 
školní hřiště během letních prázdnin. 
Děti mohou navštěvovat hřiště při zá-
kladních školách Jugoslávská, Alberta 
Kučery a Horymírova, od září pak i nově 
otevřené hřiště na ZŠ Chrjukinova. Na 
každém z nich bude k dispozici sportov-
ní asistent, který dětem bezplatně zapůjčí 
sportovní potřeby. Jedinou podmínkou je 
dodržování provozního řádu hřišť. 
Projekt je zaměřen hlavně na děti a mlá-
dež, v Ostravě-Jihu žĳe přes dvacet tisíc 
dětí, z toho sedmnáct tisíc ještě nemá 
patnáct let. Prázdninová provozní doba 
na hřištích ZŠ Horymírova a ZŠ Alberta 
Kučery bude v pracovní dny od 13 do 
19 hodin, na ZŠ Jugoslávská, kde projekt 
funguje už nyní, pak denně v odpoled-
ních hodinách. 
Projekt Bezpečný Jih vznikl před čtyřmi 
lety z iniciativy ÚMOb Ostrava-Jih. Stále 
je rozpracováván, při jeho realizaci rad-
nice spolupracuje s Policií ČR i Městskou 
policií Ostrava. Právě na základě poznat-
ků policejních složek se projekt dále vy-
víjí. Je zaměřen na snížení počtu deliktů 
uliční kriminality a kriminality, která ob-
čany nejvíce obtěžuje (kapesní krádeže, 
krádeže věcí z vozidel, vloupání, ale i vý-
tržnictví, rvačky nebo loupeže).  (kut)

Pokračuje projekt 
Veřejně přístupná hřiště

Poděkování
Vážení, začátkem dubna jsem se obrátila na radnici Ostravy-Jih s upozorně-
ním na nepořádek v lokalitě ulice V. Jiříkovského na Dubině. Na můj problém 
rychle zareagovali vedoucí příslušných odborů, pánové Dostál a Hrabina. 
Okamžitě došlo k nápravě, byly vyřezány křoviny a také celkově vyčištěná 

plocha, za což bych jim tímto chtěla poděkovat. Ukázalo se, že ne všichni úředníci jsou neo-
chotní, jak často kolem sebe slýchávám.     S pozdravem Pavla Šlesingerová, Dubina
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„Bohužel, v řadě případů nemůžeme za-
sáhnout, protože nám k tomu chybí opora 
v právních normách. Podle Listiny základ-
ních práv a svobod smí občan dělat to, co 
mu zákon nezakazuje, ale Městská policie 
zase může dělat jen to, co jí zákon ukládá,“ 
říká Jindřich Petruška, velitel spádové slu-
žebny MP Hrabůvka. 
Řada občanů si stěžuje na volně pobíhající 
psy. „Nyní je to problém, podle současné 
obecně závazné vyhlášky (OZV) pes nemu-
sí být vždy na vodítku, stačí, když je usměr-
ňován povely svého pána. Od prvního září 
letošního roku však začne platit novelizova-
ná OZV číslo 7/2008, která mj. říká, že maji-
tel bude povinen mít psa připoutaného na 
vodítku mimo místa, kde je volný pohyb 
psů povolen. Tato místa pro volný pohyb 
psů jsou v OZV upravena,“ přiblížil nejzá-
sadnější změnu Petruška.
Se psy souvisí i další problém – jejich ex-
krementy. „Tyto stížnosti jsou velice časté. 
Strážník bohužel nemůže být u každého 
psa. Pokud občan vidí hlídku, sám psí ex-
krement raději uklidí. Ale stávají se i přípa-
dy, že se psem jdou občané, kteří ani neza-
registrují, že jejich pes vykonal potřebu na 
nevhodném místě nebo se psy také chodí 
děti, tedy osoby mladší patnácti let, a ty 
nejsou nĳak trestně odpovědné. V tako-
vých případech situaci řešíme domluvou, 
v ostatních případech řešíme znečišťování 
veřejného prostranství psími exkrementy 
sankcí v blokovém řízení, nebo tyto pře-
stupky oznamujeme správnímu orgánu 
k projednání,“ vysvětlil Jindřich Petruška 
a upozornil, že občané jsou dnes daleko 
uvědomělejší a exkrementy po svých mi-
láčcích uklízejí. Od začátku letošního roku 
do 26. května bylo na území MO Ostrava-
-Jih řešeno přes 350 přestupků týkajících se 
znečištění veřejných prostranství psy, z toho 
130 bylo vyřešeno v blokovém řízení (při-
stižený občan odmítl odklidit exkrement), 
čtyři případy byly oznámeny příslušnému 
správnímu orgánu k projednání a zbytek, 
více jak 200 přestupků, se řešilo domluvou 
(občan odklidil exkrement). 
Obyvatele nejlidnatějšího ostravského obvo-
du trápí i množství černých skládek (o od-
kládání odpadů píšeme na jiné straně tohoto 

čísla). „Pokud se tak neděje přímo před oči-
ma strážníka, je problémem zjistit původce 
nepořádku. Viníka můžeme potrestat jen na 
základě svědecké výpovědi občanů, a proto 
bych je chtěl požádat, aby vystoupili z ano-
nymity a pomohli nám, resp. správnímu 
orgánu, odhalit a potrestat původce nepo-
volených skládek. Dříve se tak stávalo, ale 
dnes u lidí převládají obavy ze msty těch, 
kteří skládky vytvoří,“ povzdechl si Pet-
ruška a přidal konkrétní údaje. „Od začát-
ku roku do 26. května jsme zjistili šestnáct 
původců skládek. Méně závažné případy, 
kdy původce skládky ji v určeném termínu 
odklidí, řešíme v blokovém řízení, v závaž-
nějších případech, popř. pokud přestupce 
nepovolenou skládku neodklidí, oznamuje-

me přestupky 
správnímu or-
gánu. Pokud 
nepovolené 
skládky zjis-
tíme v okolí 
k o n t e j n e r ů 
a nezjistíme 
jejich původ-
ce, pak tyto 
skládky ozna-
mujeme OZO 
Ostrava.“

Občané dále poukazují na mládež popíjející 
alkohol v blízkosti základních škol, v okolí 
dětských hřišť nebo v obytných dvorech. 
„To je další problém a samozřejmě se ne-
týká jen mládeže, ale i osob bez trvalého 
bydliště. Potřebovali bychom, aby v Ostravě 
fungovala OZV týkající se požívání alko-
holických nápojů na veřejných prostran-
stvích, protože dnes žádná právní norma 
nezakazuje požívat alkoholické nápoje na 
veřejném prostranství osobám starším osm-
nácti let. K porušování právních předpisů 
dochází až v případě, že taková osoba budí 
veřejné pohoršení u více jak dvou osob na 
místě současně přítomných, ale většinou 
občané nechtějí figurovat jako svědci udá-
losti,“ uvedl Petruška. Dobrou zprávou je, 
že vyhlášku už připravuje Magistrát města 
Ostravy a Rada městského obvodu Ostra-
va-Jih, na svém červnovém jednání schválila 
konkrétní místa, kde by měla platit. Problé-

Městské policii chybí obecně závazné vyhlášky
Volně pobíhající psi, kteří navíc znečišťují veřejná prostranství, 
sdružování bezdomovců, černé skládky, drobná kriminalita. To 
jsou hlavní problémy, na které ve svých dopisech upozorňují ob-
čané našeho městského obvodu. Většina z nich viní z nečinnosti 
Městskou policii (MP). 

Jindřich Petruška,
velitel spádové služebny 

MP Hrabůvka 

my jsou nyní nejen v blízkosti škol, ale také 
např. za DPS Odborářská v Hrabůvce nebo 
zábřežským kinem Luna. Trnem v oku jsou 
také bezdomovci, nejvíce stížností přichází 
na jejich shromažďování v okolí G-centra 
v Zábřehu. „I tady máme dost svázané ruce, 
je to stejné jako s požíváním alkoholických 
nápojů, které jsem vysvětloval před chvílí. 
Osoba bez trvalého bydliště, která někde 
posedává, má totiž stejná práva jako ostatní 
občané. Pro někoho budí veřejné pohoršení, 
ale pro jiného ne, každý má odlišné sociální 
cítění. Bezdomovec je pro někoho odpudivý, 
jiný občan ho naopak lituje. Navíc v každém 
konkrétním případě potřebujeme svědectví 
více jak dvou osob současně přítomných, 
které bude chování bezdomovců pohoršo-
vat,“ vysvětlil Jindřich Petruška.
Občané se na radnici obracejí i s dotazy na 
ničení dětských hřišť včetně nedávno ote-
vřeného mezi ulicemi Krestova a Mjr. Nová-
ka v Hrabůvce. „Tady by nám zase pomohla 
OZV, která by platila v celé Ostravě a na 
jejímž základě by se případy daly posuzo-
vat podle přestupkového zákona. Stávající 
provozní řády jednotlivých hřišť v obvo-
du Ostrava-Jih totiž nemají žádnou oporu 
v zákoně,“ říká Petruška. Připomněl, že MP 
se sotva zavděčí všem občanům. „Často 
slýchávám, že strážníci jsou v ulicích málo 
vidět, ale na to existují dva úhly pohledu, 
když chodí strážníci po hlavních ulicích, 
lidé si stěžují, proč nejdou i na odlehlejší 
místa. Když jsou tam, zase prý nejsou vidět 
a lidé se pak na ně nemohou obracet,“ po-
krčil rameny. 
MP Ostrava, alespoň v obvodu Ostrava-Jih, 
nechce být veřejností vnímána jako institu-
ce, která jen občany postihuje za špatné par-
kování, jako tomu bylo v minulosti. „Co se 
týče parkování, řešíme skutečně jen ty nej-
závažnější případy, kdy jsou vozovky těžko 
průjezdné pro vozidla záchranné služby 
nebo hasičů, i když většina oznámení od 
občanů se týká zrovna stacionární dopravy. 
Svým výkonem služby se snažíme a chceme 
se snažit i nadále postihovat zejména drob-
nou kriminalitu, která se v obvodu Ostrava-
-Jih vyskytuje. Doufám, že nám k potírání 
této kriminality pomohou i samotní občané, 
protože dobrá spolupráce mezi strážníkem 
a občanem rozhodně přispěje ke zlepšení 
situace na úseku veřejného pořádku. Pro-
to jsme na začátku letošního roku navýšili 
v obvodu počet okrskářů na sedm strážní-
ků, kteří by k nastíněné spolupráci měli při-
spět,“ dodal Jindřich Petruška.

Michael Ku�y 



� Stavbou roku je římskokatolický kostel 
      v Zábřehu
Kostel Ducha svatého v Zábřehu se stal 
absolutním vítězem soutěže Stavba Mo-
ravskoslezského kraje 2007 a získal hlavní 
cenu Grand Prix. Římskokatolický kostel 
navíc získal titul i v samostatné prestižní 
kategorii Občanská vybavenost. Soutěž, 
kterou pořádá MS kraj, Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví, Česká komora inženýrů 

a techniků a Obec architektů, je určena pro 
loni a předloni dokončené objekty, které 
stavěly a projektovaly místní firmy a spo-
lečnosti. Titul ostravský Dům roku 2007 
získala v konkurenci 21 staveb rekonstruk-
ce nádraží a přednádražního prostoru ve 
Svinově, na druhé pozici se umístila no-
vostavba kostela Ducha svatého v Zábře-
hu, který navrhl architekt Marek Štěpán. 
Čestné uznání z této soutěže si mj. odnesla 

i novostavba Hospice Sv. Lukáše ve Výško-
vicích.
� Sport centrum Dubina bude uzavřeno
Upozorňujeme návštěvníky, že od 
7. do 20. 7. bude Sport centrum Dubi-
na kvůli malování vnějších prostor pro 
veřejnost uzavřeno. Aktuální informa-
ce o cenách, provozní době, kontaktech 
apod. jsou k dispozici na webových 
stránkách www.ovajih.cz
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Vloni vyprodukovali občané Ostravy cel-
kem 8905 tun objemného odpadu. Z toho 
7515 tun (tj. 84 procent) bylo uložena na 
místa k tomu určená vyhláškou města – do 
sběrných dvorů nebo velkoobjemových 

kontejnerů a 1390 tun (tj. 16 procent) velko-
objemného odpadu bylo uloženo nelegál-
ně. Tento odpad znečišťuje přírodu i sídliš-
tě a ohrožuje bezpečnost občanů, zejména 
dětí. „Nejvíce skládek bylo vloni založeno 
v největších městských obvodech Jih a Po-
ruba,“ uvedl Karel Belda, ředitel společ-
nosti OZO Ostrava, která má na starosti 
odpadové hospodářství na území města. 
„Průzkum mezi obyvateli těchto dvou ob-
vodů ukázal, že lidé zakládají skládky před 
kontejnery, protože nevědí, kde se v jejich 
obvodu nachází sběrný dvůr (57% respon-

dentů, průzkum provedla spo-
lečnost Respond&Co v březnu 
2008). Druhým důvodem je 
malé povědomí, k čemu sběrné 
dvory slouží (16,7 % dotáza-
ných) a mylný názorový stere-
otyp, že objemný odpad může 
být ponechán před kontejnery 
(12 %),“ dodal Belda.
Proto OZO Ostrava zahájila in-
formační kampaň zaměřenou 
na propagaci sběrných dvorů 
s názvem Skládka před domem 
nebo sběrný dvůr? „Do všech 
domácnosti Poruby a Jihu byly 
rozesílány letáky s mapou a pro-
vozní dobou tří nejbližších sběr-
ných dvorů,“ uvedla Vladimíra 
Karasová, tisková mluvčí spo-
lečnosti OZO Ostrava. Dodala, 
že kampani předcházelo zkva-
litnění služeb společnosti – např. 
se rozšířila provozní doba čtyř 
sběrných dvorů, které mají ote-
vřeno denně včetně sobot a ne-
dělí od 8 do 20 hodin, do všech 
dvorů veřejnost navedou nově 
vyhotovené navigační cedule.  
„Věříme, že starý nábytek, ko-
berce, televizory a další elektro-

spotřebiče, pneumatiky, plasty, papír, kovy, 
zeleň ze zahrádek stejně jako nebezpečný 
odpad už nebudou končit před kontejnery, 
ale na našich sběrných dvorech,“ pokračo-
val Belda. Občané mohou odpad ve sběr-
ných dvorech odložit zdarma v množství 
do 3 m3. Navíc tím šetří životní prostředí, 
až třiatřicet procent svezeného objemného 
odpadu totiž lze dále materiálově či energe-
ticky využít,“ dodal Karel Belda.
Konkrétní statistiky v rámci celého města 
Ostravy nevyznívají pro městský obvod 
Ostrava-Jih příznivě, právě naopak. Z údajů 
Městské policie vyplývá, že v první desít-
ce všech ostravských ulic, kde byl nejvíce 
odkládán odpad, je hned osm z Jihu. „Zví-
tězila“ ulice Josefa Kotase v Hrabůvce, ná-
sledovaly Gen. Svobody, Dr. Martínka, Od-
borářská, Antonína Poledníka, Dvouletky, 
Jubilejní a Zlepšovatelů. Černých skládek 
bylo vloni nejvíce v Hrabůvce (133), násle-
dovaly Poruba (103), Zábřeh (48), Dubina 
(39), Moravská Ostrava (20), Bělský Les (6) 
a Výškovice (5).  Michael Ku�y

Skládka před domem, nebo sběrný dvůr?

Sběrné dvory pro městský 
obvod Ostrava-Jih

Ostrava-Stará Bělá, Blanická 
(areál Agro St. Bělá s. r. o.)
ÚTERÝ  14 –18, PÁTEK  12 –18, SOBOTA  8 –14

Ostrava-Kunčice, Frýdecká 680/444 
(areál OZO Ostrava s. r. o.)
DENNĚ  8 –20

Ostrava-Zábřeh, U Výtopny 
(areál firmy Sekos Morava a.s.)
DENNĚ  8 –20

Tento snímek byl pořízen v ulici Václava 
Jiříkovského na Dubině. Foto: OZO Ostrava

V Ostravě stále stoupá počet černých sklá-
dek. Zatímco ještě v roce 2005 jich bylo 
zaznamenáno 85, o dva roky později už se 
jejich počet podle údajů Městské policie 
Ostrava a OZO Ostrava téměř zpětinásobil 
na číslo 377. 

Krátce



8

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih 
přizvali na květnové jednání zástupce Poli-
cie ČR a Městské policie (MP) Ostrava. Dis-
kuse probíhala v rámci bodu týkajícího se 
bezpečnostní situace a prevence kriminality 
na území nejlidnatějšího ostravského obvo-
du. Možnosti pohovořit se zástupci policej-
ních složek o konkrétních případech, které 
je trápí, využili také občané. Velitel spádové 
služebny Městské policie v Hrabůvce Jin-
dřich Petruška vyvrátil obavy, že po zániku 
služebny v kulturním domě Odra ve Výško-
vicích, který čeká rozsáhlá rekonstrukce, se 
v této části obvodu zhorší bezpečnost. „Slu-
žebna bude ve stávajících prostorách sídlit 
až do roku 2011, ale už nyní hledáme vhod-
né místo, do kterého by se přestěhovala. Ve 

fázi příprav je konkrétní objekt mezi ulicemi 
Proskovickou a Šeříkovou,“ vysvětlil Pet-
ruška s tím, že služebna MP ve Výškovicích 
v každém případě zůstane i díky pomoci 
radnice Ostravy-Jihu zachována. „Občanům 
mohu zaručit, že nepřistoupím na žádné ře-
šení, které by znamenalo odchod Městské 
policie z Výškovic,“ uvedl starosta obvodu 
Karel Sibinský. 
Květnové zastupitelstvo mj. schválilo zprá-
vu o výsledku hospodaření za loňský rok. 
Slezské diakonii v Nové Vsi, ostravskému 
středisku Diakonie Českobratrské církve 
evangelické a Samostatnému kmenovému 
a klubovému svazu Dakota darovalo ne-
upotřebitelný majetek v hodnotě bezmála 
200 tisíc korun.  (kut)

Jaká je na území obvodu situace s krytými 
místy k stání?
Obvod spravuje krytá stání v počtu 610 
míst v několika objektech, zejména v Běl-
ském Lese a na Dubině. Radnice tato místa 
pronajímá formou výběrových řízení s tím, 
že ceny se asi devět let v podstatě neměnily. 
Jsme si vědomi, že některé útvary na úřadě 
nepracovaly ideálně a bohužel ceny prů-
běžně neaktualizovaly.
Můžete přiblížit konkrétní částky, které 
budou občané za krytá stání nově platit?
V současné době rezidentské parkování na 
veřejných prostranstvích přĳde občany mě-
síčně asi na šest set korun, k tomu je třeba 
připočítat ještě pořizovací náklady ve výši 
dalších deseti tisíc. Jedná se třeba o náklady 
na zřízení značky nebo zpracování projektu. 
Občan dnes za parkování v krytých stáních 
zaplatí od 350 korun bez DPH. Proto jsme 
nuceni přistoupit ke zvýšení ceny v krytých 
stáních na 800 korun měsíčně včetně DPH, 
pro držitele ZTP to včetně daně bude 400 
korun. Nové ceny by měly platit od 1. ledna 
příštího roku.

Co je hlavním důvodem zvýšení ceny ná-
jemného?
Je to nepoměr kvality v krytých stáních 
ve srovnání s parkováním volně na ulici 
a současně potřeba prostředků pro údrž-
bu objektů. Při rozhodování jsme přihléd-
li k cenám obdobných objektů v místě. Je 
nám jasné, že se jedná o nepopulární opat-
ření, ale snad občané pochopí, že parkování 
v uzamčeném objektu znamená určitý vyšší 
komfort. Správa krytých stání byla svěřená 
příspěvkové organizaci našeho městského 
obvodu, Majetkové správě Ostrava-Jih, kte-
rá podléhá režimu DPH, a proto i tato daň 
musí být součástí konečné ceny. Všichni 
občané, kterých se to týká, obdrží dopisy 
s vysvětlením situace a bude s nimi sepsá-
na nová smlouva. 
K čemu vlastně slouží takto vybrané ná-
jemné?
Parkovací objekty nejsou v nejlepším tech-
nickém stavu a vykazují stavební poruchy, 
jakou jsou například průsaky ze střech, opo-
třebované podlahy, elektroinstalace apod. 
Garáže byly postaveny před patnácti, dva-
ceti lety tak, jak bylo ve své době z hlediska 
kvality obvyklé. Vybrané nájemné slouží 
nejen na správu těchto objektů, ale také na 
jejich údržbu. Přesto jsme rádi, že krytá stá-
ní máme a že můžeme poskytovat tuto služ-
bu. Ale nelze to dále dělat za stávající ceny, 
protože se nejedná o sociální oblast.
Nedostatek parkovacích míst patří mezi 
hlavní problémy, se kterými se potýká 
celé město. Jaká je situace v obvodu Os-
trava-Jih?

Je svízelná, hlavně sídlištní celky nejsou 
dimenzovány na stávající počet automo-
bilů. Celkový počet parkovacích stání 
v našem obvodu je cca 13 250, počítána 
jsou jen místa na parkovištích a parkova-
cích plochách, které jsou k tomuto urče-
ny, mimo parkovišť u velkých nákupních 
center typu Kaufland, Interspar apod. 
Dále nejsou započítána místa, kde jsou 
odstavena vozidla na okrajích komuni-
kací. Vezme-li se v úvahu skutečnost, 
že vozidla jsou dnes odstavena ve velké 
míře v rozporu se zákonem o provozu na 
pozemních komunikacích, lze předpo-
kládat, že v našem obvodu chybí zhruba 
5000 parkovacích míst. 
Dá se říci, na kterých místech konkrétně 
by v brzké době mělo dojít ke zlepšení?
Problematikou statické dopravy na úze-
mí obvodu se samozřejmě zabýváme. Ob-
čané si stěžují na nedostatek parkovacích 
míst, ale současně si stěžují, když radnice 
chce vybudovat parkoviště na úkor ze-
leně. Postupně se budují nová parkovací 
místa, např. na Lumírově ulici je v plánu 
rozšíření stávajících parkovacích ploch. 
Na ulici Šeříkové dojde k výstavbě no-
vého parkoviště s cca 150 místy k stání. 
Na Dubině se připravuje využití bývalé 
tramvajové smyčky (v lokalitě ulice M. 
Fialy), které by situaci s parkováním mělo 
výrazně zlepšit. Na ulici Provaznické je 
připravena projektová dokumentace stav-
by parkoviště. V lokalitě ulic Kaminského 
a Žižkovská byly zpracovány návrhy vý-
stavby parkovišť. Michael Ku�y

Služebna MP ve Výškovicích rozhodně zůstane

Zvýšení cen krytých stání je nevyhnutelné

Občané, kteří navštívili květnové 
jednání zastupitelstva, využili možnost dis-
kutovat se zástupci policejních složek.

Po dlouhých devíti letech dojde k úpravě 
cen za krytá stání na území městského 
obvodu Ostrava-Jih. „Víme, že se jedná 
o nepopulární opatření, ale věřím, že ob-
čané pochopí rozdíl v komfortu mezi kry-
tým stáním a parkováním na ulici,“ říká 
místostarosta Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih Ľubomír Košík. 
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Sport centrum Dubina je chloubou městské-
ho obvodu Ostrava-Jih. Moderní sportovní 
hala byla otevřena před dvěma lety. Splňuje 
všechny parametry, které vyžadují moderní 
sálové hry. Provozovat v ní lze badminton, 
basketbal, florbal, futsal, házenou, nohejbal, 
volejbal, tenis a v plánu je rozšíření nabíd-
ky o stolní tenis. Součástí haly je i špičkově 
vybavené zázemí pro personál a sportov-
ce. Hala je pro veřejnost otevřena denně 
od 6 do 22 hodin.
Sport centrum Dubina je domovským 
stánkem florbalového oddílu 1. SC SSK 
Vítkovice. Největšímu zájmu diváků se 
těší družstvo mužů, které v minulé sezoně 
vybojovalo titul vicemistra v celostátní ext-
ralize. Zájem televizních kamer každoročně 
láká také mezinárodní vánoční basketbalo-
vý turnaj Christmas Cup Ostrava. Tribuny 
mají kapacitu pět set diváků. Mediálně ve-
lice sledovanou akcí bude světový šampi-
onát florbalistů, který bude Ostrava hostit 
v prosinci letošního roku. V hale na Dubině 
najdou tréninkové zázemí některé repre-
zentační výběry. Sport centrum Dubina pa-
tří městskému obvodu Ostrava-Jih, provo-

zovatelem haly je renomovaná společnost 
ECM Facility. Nachází se na Horní ulici 81 
vedle prodejny nábytku Europa-Möbel. Je 
dopravně snadno dostupná, při cestě auto-
mobilem se doporučuje jet až k supermar-
ketu Interspar a těsně před ním odbočit 
doprava, jakoby zpět na Ostravu. Využít 
lze i městskou hromadnou dopravu, kon-
krétně tramvajové linky 1, 10, 12, 17 a 19.

Proč inzerovat ve Sport centru Dubina?
Nejlevnější inzerce v halách obdobného 
typu v Ostravě, cenově dostupná inzerce 
na dobře viditelných místech, vysoká ná-
vštěvnost haly, častá přítomnost televizních 
kamer, Ostrava-Jih je nejlidnatějším měst-
ským obvodem a sídlem spousty firem.
Kontakt: Tomáš Pindur, manažer objektů, 
ECM Facility a. s., tel.: 602 438 295.

Z dotazů občanů jsme vybrali jeden z nej-
aktuálnějších, který se týká správy domu 
a družstevní demokracie: „Bydlíme v novém 
domě, kde všech devatenáct bytů je v osobním 
vlastnictví. Správu domu vykonává bytové 
družstvo a po nás všech chce podepsat s ním 
mandátní smlouvu. Tři z nás to odmítli, proto-
že ke smlouvě měli výhrady. Družstvo tvrdí, že 
pokud nebudou podepsány smlouvy, nebude náš 
dům spravovat. Stanovy pro nás nemá. Je druž-
stvo za této situace oprávněno správu domu od-
mítnout?“
„Zajištění správy domu, včetně provozu 
a oprav společných částí, je řešeno v zá-
koně č. 72/1994 Sb., zejména v paragrafu 9 
a následujících. Již v prohlášení vlastníka, 
které se vkládá do katastru nemovitosti 
spolu s převodem bytových jednotek do 
vlastnictví (par. 4 odst. 3 písm. h), musí být 
označena osoba, pověřená správou domu. 

Taková osoba dům spravuje až do doby, 
dokud společenství vlastníků podle par. 
11 odstavce 6 nepřĳme usnesení o odvolá-
ní a ustavení nového správce. K takovému 
usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny 
všech hlasů, kterými disponují vlastníci 
jednotek. Přehlasovaní vlastníci se musí 
tomuto usnesení podřídit. Ve společen-
ství vlastníků se hlasuje nikoliv systémem 
jeden člen – jeden hlas, ale podle velikosti 
spoluvlastnického podílu vlastníků jed-
notek na společných částech domu (par. 8 
odst. 2). Velikost podílu je obvykle určena 
procentem nebo zlomkem. Pokud uvedení 
vlastníci nedisponují nadpoloviční větši-
nou všech hlasů, platí rozhodnutí všech 
ostatních.“ Občanům oznamujeme, že 
10. července a 14. srpna vždy od 16 hodin 
bude v provozu poradna SON v kulturním 
zařízení K-TRIO v Hrabůvce.  (spu)

ROZMĚRY A CENÍK REKLAMNÍCH PLOCH
� pohled čelně z tribuny na prostory mezi sklady Cena pronájmu
 5x 7500x2500  navrhujeme zanechat jako 5 pozic 35-55 000 Kč /rok /pozice
� pohled z opačné strany (od tel. kamer) směr na tribunu
 1x 9700x700 navrhujeme jako 3 pozice  15 000 Kč/rok/pozice
 1x 22500x700 navrhujeme jako 7 pozic 15 000 Kč/rok/pozice 
� boční stěny
 1x 28000x3500 navrhujeme jako max. 4 pozice  50-60 000 Kč/rok/pozice
 1x 14000x3200 navrhujeme jako max. 2 pozice 50-60 000 Kč/rok/pozice
� venkovní prostory
 1x 8000x3000 navrhujeme jako 1 pozici 70-90 000 Kč/rok/pozice
 1x 9000x3000 navrhujeme jako 1 pozici 70-90 000 Kč/rok/pozice
Slevy: U ročního pronájmu sleva 10 procent, u půlročního 5 procent. 
Přirážky: U jednorázových akcí s TV přenosem 20-30 procent, krátkodobé pronájmy u 
větších sportovních akcí  10 procent.

Výhodná nabídka pro prezentaci firem

SON – radí a pomáhá řešit starosti nájemců

Dne 17. května 2008 zemřela ve věku nedožitých 24 let paní Gabriela Olšák (roze-
ná Bačáková). Poslední rozloučení se zesnulou se konalo 21. května v římskokato-
lickém kostele v Ostravě-Hrabůvce. Zúčastnili se ho také zástupci radnice Ostravy-
-Jihu, kde paní Olšák od července roku 2005 pracovala. Čest její památce!

� Vzpomínková slavnost na hradě
V neděli 6. 7. od 10.30 do 18 hodin se 
na Slezskoostravském hradě uskuteční 
vzpomínková slavnost významných 
osobností dějin s názvem Cyril, Metoděj 
a Hus na Slezskoostravském hradě. Pro 
návštěvníky je připravena řada vystou-
pení, soutěže pro děti, v prostorách hra-
du bude meditační místnost.
� Dopravní omezení ve Svazácké ulici
V červenci b ude zahájena dostavba Vod-
ního areálu Jih v Zábřehu na Svazácké 
ulici (stávající asfaltové hřiště). Současně 
začne dostavba parkovacích stání v této 
ulici. Stavební činnost si vyžádá upra-
vu dopravy v ulicích Svazácká a Jižní. 
V místě bude dočasné dopravní značení, 
řidiči budou informováni letáčky.
� Začal platit letní jízdní řád
V období prázdnin (29. 6. až 30. 8.) platí 
na všech linkách DP Ostrava, a. s. „Letní 
jízdní řády“. V tomto období je zastaven 
provoz na linkách 10, 20, 107 a 109. Na 
základě provedených dopravních prů-
zkumů byl zrušen spoj linky č. 62 s od-
jezdem v pracovní dny v 6.15 hodin ze 
zastávky Hotelový dům Hlubina.

Krátce



10

JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA ŠKOL

„Děti se vyučují podle rámcových vzdě-
lávacích plánů, které jsou přizpůsobeny 

jejich individuálním potřebám, jak vzdě-
lávacím, tak i zdravotním požadavkům. 
Předností základní školy je nadstan-
dardní prostředí, to znamená malý počet 
žáků ve třídě, spolupráce s odborníky 
speciálně pedagogických center,“ uvedla 
ředitelka školy Mgr. Věra Škutová. Sou-
částí školy je speciální mateřská škola 
pro děti s více vadami. Školu mohou na-
vštěvovat i žáci imobilní, protože škola je 
zčásti bezbariérová.  (kut)

Školní akademie.
Kino Luna 
v Zábřehu bylo ve 
čtvrtek 19. května 
dopoledne dějištěm 
školní akademie 
ZŠ V. Košaře. První 
škola na Dubině si 
připomněla dvacá-
té výročí od svého 
založení. V zajímavém 
kulturním programu 
se představili žáci 
jednotlivých tříd, pre-
zentovali se i úspěšní 
absolventi školy. Akce 
byla spojena s filmo-
vým představením. 
Foto: Michael Kutty

ZAV Ostrava 2008. ZŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu byla v předposledním červnovém týdnu 
dějištěm devátého ročníku celostátní soutěže talentovaných studentů prvních ročníků středních 
škol s názvem ZAV Ostrava 2008. Její hlavní část spočívala ve zpracování textů na počítači. Nejtěžší 
disciplínu – desetiminutový opis textu z papírové předlohy vyhrála Lucie Nápravníková z Ostravy. 
Druhý den se v prostorách školy konala podobná akce, Tiping Ostrava 2008, tentokrát už s me-
zinárodní účastí. „Smyslem těchto akcí je, aby se děti naučily ovládat klávesnici už na základní 
škole,“ shodli se duchovní otec soutěže Jaroslav Zaviačič a Helena Matoušková, devítinásobná 
mistryně světa a počtem 928 úhozů za minutu držitelka světového rekordu. „Těší nás, že jsme cen-
trálnímu pracovišti ZAV mohli vyjít vstříc a nabídnou k soutěži prostory školy. Naše počítačová síť 
má velkou kapacitu pro přenos dat,“ uvedl ředitel školy Marek Pabjan s tím, že by se  soutěž mohla 
stát každoroční tradicí.  Text a foto: Michael Kutty

Nová šance pro hendikepované děti 

� Nejlepší byl Chaos teenagerů
Mediální komise Rady MO Ostrava-Jih 
vyhodnotila výsledky tradiční soutěže 
školních časopisů. Vítězství přisoudila 
časopisu Chaos teenagerů, který tvo-
ří žáci ZŠ Dvorského v Bělském Lese. 
Druhá příčka patří Březulínu (ZŠ Bře-
zinova v Zábřehu) a třetí pozici získal 
Mitušáček (ZŠ Mitušova 8 v Hrabůvce). 
Nejlepší škola se může těšit na exkurzi 
v ostravském studiu České televize.
� Mezinárodní den dětí na ZŠ Mitušova 8
ZŠ a Mitušova 8 v Hrabůvce oslavila 
letošní Mezinárodní den dětí akcí, na 
kterou pozvala i své partnerské školy 
– Církevní ZŠ Romualda Zymuse ze 
Slovenska a polskou Zespol szkol ogol-
noksztalcacych z Katowic. Sportovní 
a společenské setkání žáků a učitelů 
družebních škol bylo zakončeno večerní 
diskotékou se soutěžemi. „Máme part-
nerskou družbu i se základní školou 
v chorvastké Omiši, odkud se v květnu 
vrátila skupina našich žáků. Další žáci 
v červnu navštívili školu v Katowicích,“ 
uvedla Jana Jeřábková, ředitelka ZŠ Mi-
tušova 8. 
� Prázdniny v anglické školce
Čtvrt roku působení má za sebou prv-
ní soukromá anglická školka v našem 
obvodě, která sídlí v objektu ZŠ F. 
Formana na Dubině. Školka poskytu-
je kvalitní vzdělání předškolních dětí 
prostřednictvím programu Step by 
step (Začít spolu) a v současné době 
nabízí týdenní docházkové programy 
pro děti od tří do osmi let, což může 
být zajímavá zkušenost k atraktivnímu 
prožití prázdnin a zdokonalení se v ci-
zím jazyce. Více informací lez získat na 
www.helloteddy.cz.

Krátce 

Soukromá základní a mateřská škola na 
Volgogradské ulici 2633/2, v Ostravě-Zá-
břehu bude rozšiřovat základní školu pro 
děti a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Její součástí jsou základní 
škola praktická (zvláštní škola) a základ-
ní škola speciální (pomocná škola).
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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 červnovým a červencovým oslavencům do dalších let hod-
ně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.

Červen
Jan Ringer 96 let
Jaromír Pala 96 let
Bohuslava Vilišová 92 let
Marie Dočkalová 92 let
Alois Kachel 90 let
Anděla Jelínková 90 let
Olga Ziembinská 85 let
Jaroslava Štáfová 85 let
Štěpánka Olšovská 85 let
Ladislav Lázenský 85 let
Božena Horáková 85 let
Blažena Cahlíková 85 let
Jindřich Voleník 80 let
Ludmila Svojanovská 80 let
Jan Sosnovec 80 let
Viola Recmaniková 80 let 
Vladimír Patrman 80 let
Ludmila Němcová 80 let
Aleš Křikala 80 let
Rozália Chrastinová 80 let
Věra Hlubková 80 let

Alfréd Fischer 80 let
Červenec
Anna Kortová 97 let
Magdalena Parmová 96 let 
Marie Bezecná 96 let
Marie Sadílková 94 let
Miroslav Vojtovič 92 let
Marie Tomanková 92 let
Štěpánka Přibylová 90 let
Miroslav Vinkler 85 let
Anna Strnadová 85 let
Libuše Havlasová 85 let
Julie Bílá 85 let
Libuše Baigerová 85 let
Jaroslav Surůvka 80 let
Gertruda Nitrová 80 let
Eliška Marková 80 let
Naděžda Kuchařová 80 let 
Marie Chlebová 80 let
Oldřich Flegr 80 let
Jozef Filko 80 let
Mikuláš Balogh 80 let

Alice a Karla Kubatých

Paní Alice se narodila v roce 1928, 
pan Karel v roce 1924. Alice ab-
solvovala hospodářskou školu 
a nastoupila na sekretariát Česko-
slovenské strany lidové. Karel byl 
vyučen v oboru elektromontér, 
pracoval u soukromé firmy a po 
válce byl zaměstnán ve Vítkovic-
kých železárnách. 
Seznámili se na srazu mládeže 
a byla to láska na první pohled. 
Do svazu manželského vstoupili 
1. května 1948. Vychovali dvě děti 
Janu a Pavla. Alice byla až do roku 
1962 v domácnosti. Pak nastoupila 
do Vítkovických železáren jako dělnice. 
Pracovala u vysokých pecí až do roku 
1983, kdy odešla do důchodu. Karel pra-
coval na elektroúdržbě jako předák až do 
důchodového věku v roce 1984.
V roce 1964 manželé Kubatí zakoupili 
pozemek v Nové Vsi ve Frýdlantě nad 
Ostravicí. Postavili chatu, na které celá ro-
dina prožila mnoho krásných chvil, užila 
spoustu legrace a vnoučata zde trávila 
každoročně velkou část letních prázdnin. 
Když odešli do důchodu, pobývali zde od 
jara do podzimu. Dědeček byl vždy váš-

nivý houbař a turista, takže z chaty vyrá-
žel na výlety a s nadsázkou se dá říci, že 
v Beskydech zná každý kámen. Babička 
zase pekla skvělé buchty a dělala jedineč-
né bramborové knedlíky. Oba byli aktiv-
ní, pracovití a plni dobré nálady.
Dcera Jana s manželem Stanislavem, syn 
Pavel s manželkou Jarmilou, vnučky Pe-
tra, Radmila, Alexandra, Silvie a prav-
noučata Adam, Honzík, Jája, Marek, 
Vojta a Sárinka moc děkují za lásku, péči 
a starostlivost a přejí mnoho zdraví, štěstí 
a pohody do dalších společných let. 

DIAMANTOVÁ SVATBA
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JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
(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
6., 13., 20., 27. 7. a 3. 8. od 17 do 21 hodin – TA-
NEČNÍ VEČERY pro příznivce společenského 
tance se skupinou DOMINO, opět se na Vás tě-
šíme od 7. září v 17 hodin, předprodej KD K-
-TRIO.
12. 8. v 17 hodin – 11. ročník festivalu FOLK-
LOR BEZ HRANIC – pěší zóna K-TRIO, vstup 
zdarma.
Připravujeme na září:
15. 9. 2008 v 17.30 hodin
Hudební workshop – Krása Afriky a rytmy 
bubnů – Hraní na africké bubny djembe a poví-
dání o životě v Africe připravil Palo Nowak.
24. 9. 2008 v 17.30 hodin – Tajemství čísel – Nu-
merologie je věda, která zkoumá datum narození 
člověka s cílem dospět k lepšímu pochopení jeho 
osobnosti, přednáší Monika Bumbová.
25. 9. v 17.30 hodin – Homeopatie – léčba pro ty, 
které máme rádi. O výhodách české homeopatie 
a jejich účincích při léčbě běžných i složitých ne-
mocí přednáší MUDr. Alexander Fesik.
� Dětem
29. 8. od 14 hodin – Poslední prázdninová 
show – revival Elán, Celtic Cross, soutěže pro 
děti, jarmark, atrakce – pěší zóna K-TRIO, 
vstup zdarma. Akce se uskuteční pod zášti-
tou starosty městského obvodu Ostrava-Jih Bc. 
Karla Sibinského.
28. 9. v 10 hodin – PŘÍBĚHY FERDY MRA-
VENCE – Ferda se chystá na cesty a jaká pře-
kvapení ho čekají se dozvíte v pohádkovém 
příběhu, předprodej KD K-TRIO.
� Výstavy
Výtvarné práce žáků ZŠ Stará Bělá
NABÍDKA KURZŮ 
Zápis zahájen
� Vzdělávací kurzy
TAJEMSTVÍ ČÍSEL – NUMEROLOGIE – vzdě-
lávací cyklus pro zájemce, kteří chtějí poodhalit 
tajemství vlivu osobních čísel ve svém životě, za-
hájení 8. 10. vede Monika Bumbová.
CO DOKÁŽE HOMEOPATIE – výhody homeo-
patie při léčbě běžných i složitých nemocí, zahá-
jení 9. 10. vede MUDr. Alexander Fesik.
ŠKOLA ZDRAVÉHO ŽIVOTA – intenzivní vý-
uka metod ke zlepšení zdraví a relaxační tech-
niky, zahájení 13. 10., vede Pavla Charvátová, 
Mgr. Zuzana Ondruchová.
PRAKTICKÁ PSYCHOLOGIE – mimořádný 
projekt zaměřený na získání praktických doved-
ností pro veřejnost bez ohledu na věk a vzdělání, 
zahájení 15. 10., vede PhDr. Hana Štěpánová.
� Jazykové kurzy
Angličtina � Němčina � Francouzština � Italština � 
Konverzace AJ a NJ.
� Pohybové a taneční kurzy
Kalanetika � Step aerobic � Cvičení pro seniory � 
Cvičení na velkých míčích � P-Class � Břišní tance 
� Linie � Body form � Jóga � Taichi � Salsa – ku-
bánský tanec � Irské tance � Taneční pro manžel-
ské páry a partnerské dvojice – začátečníci i po-
kročilí.
� Praktické kurzy
Kurz pletení z proutí 

� Pohybové kurzy pro děti
Pohybové kurzy � Pohybová výchova pro děti od 
4 let � Hernička – pohyb hrou pro rodiče s dětmi � 
Aerobic pro dívky od 8 let, začátečnice i pokročilé 
� Taneční klub K-TRIO, disco dance, street dance, 
hip hop � Břišní tance – pro dívky od 8 do14 let.
� Praktické kurzy pro děti
Školička malého výtvarníka 
� Vzdělávací kurzy pro děti
Opravdové noviny – dětská redakce novin JIŽNÍ 
VÝBĚR � Výtvarná školička angličtiny od 4 let � 
Divadélko K-TRIO � Maturitní přípravka z něm-
činy – vhodné jako doplnění výuky pro děti 8 a 9 
tříd.

KOMORNÍ KLUB

Country tance – zahájení 15. 9., vede Lenka Dr-
novská.
18. 9. v 18 hodin – ZA KAJMANY A CORO-
-CORO DO ORINOCKÉ DELTY – výpravná 
projekce Radima Ptáčka s diapozitivy. Projekce 
nás tentokrát zavede do spletité orinocké delty, 
na rozlehlé savany, do horských pralesů a na 
stolové hory Guayanské vysočiny, předprodej 
K-TRIO, v den akce od 17 hodin.
Naslouchejte svému tělu – relaxační kurz na 
podporu ženských orgánů a podporu pohybli-
vosti páteře a kloubů. Cviky se zaměřením na 
rovnováhu a koordinaci, zahájení 23. 9. vede 
Mgr. Zuzana Ondruchová.
Dýcháním ke zdraví a harmonii – relaxační 
kurz zaměřený na techniky správného dý-
chání, relaxační dechové polohy, ozdravné dý-
chání a prodýchání čaker. Nejde o holotropní 
dýchání, zahájení 23. 9., vede Mgr. Zuzana On-
druchová.
Bubnování na africké bubny djembe – kurz 
pro začátečníky. Základy hry na djembe, zá-
kladní pravidla rytmu, hra ve skupině, roz-
voj správné motoriky rukou. Možnost zapůjčit 
bubny, zahájení 29. 9., vede Palo Nowak.
Taneční pro manželské páry a partnerské dvo-
jice, zahájení 21. září, vede Tomáš Ožana.
 

KINO LUNA 

ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
tel. pokladna: 596 751 712, 
NOVĚ! GSM pokladna: 605 556 963
Telefonická rezervace a prodej vstupenek v pokladně kina denně 
v provozní době, vždy půl hodiny před začátkem prvního před-
stavení nepřetržitě do 19:45 hodin.
www.kzoj.cz
Každé pondělí jedno představení jen za 50 Kč!
PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA:
7. 7. v 19.30 hodin – FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ 
(ČR)
14. 7. v 17 hodin – INDIANA JONES A KRÁ-
LOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
21. 7. v 17 hodin – BOBULE (ČR)
28. 7. v 17 hodin – LETOPISY NARNIE: PRINC 
KASPIAN (USA)
18. 8. v 17 hodin – HANCOCK (USA)
25. 8. v 15 hodin – KUNG FU PANDA (USA)
Od čtvrtka 3. 7. do středy 16. 7. v 17 hodin: IN-
DIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁ-
LOVÉ LEBKY (Indiana Jones and the Kingdom of 
the Crystal Skull, USA 2008). Devatenáct let če-
kání skončilo. Jedna z nejslavnějších postav fil-
mové historie se vrací na stříbrné plátno. Za 
doprovodu typických fanfár Johna Williamse, 
v charakteristickém klobouku a s bičem, coby 
nepostradatelnou zbraní. Indiana Jones – uni-
versitní profesor a muž, který objevil legen-
dární Archu úmluvy, zachránil posvátné San-
karové kameny a nalezl Svatý grál. V novém 

dobrodružství bude pátrat po další slavné re-
likvii – záhadné Křišťálové lebce. V hlavních 
rolích Harrison Ford, Cate Blanche, Shia La-
Beouf, Karen Allen, John Hurt a další. Režie 
Steven Spielberg. České titulky, mládeži pří-
stupný, 128 minut, vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 3. 7. do středy 9. 7. v 19.30 hodin: 
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ (ČR 2008). Fran-
tiška (Josef Poláček), povoláním psychiatra, 
si vždycky vybíraly ženy, které za to stály. 
Všechny je miloval, ale některé se mezi sebou 
bohužel kryly. Není divu, že jednoho dne přišel 
o lékařský diplom, střechu nad hlavou i man-
želku. To vše v komedii Jana Prušinovského. 
Hudba Petr Hapka. Mládeži od 12 let, 81 mi-
nut, vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 10. 7. do středy 16. 7. v 19.30 ho-
din: SEX VE MĚSTĚ (Sex and the City, USA 
2008). Bylo jim přes třicet a dobyly svět. Teď 
už je půvabné Carrii, Mirandě, Charloe i Sa-
mantě kolem čtyřiceti a život jim nachystal 
nové překážky – monogamii, svatby, manžel-
ství a mateřství. Jak se s nimi ve filmovém po-
kračování kultovního seriálu vyrovnají? Nyní 
se máme dozvědět odpověď na otázku – co se 
stalo pak? České titulky, mládeži nepřístupný, 
101 minut, vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 17. 7. do neděle 20. 7. v 17 hodin: 
PENELOPE (USA/VB 2007). Pohádkový příběh 
o prastaré rodinné kletbě, která ženám naděluje 
místo nosu – prasečí rypáček. Vysvobozením je 
muž, který je bude milovat takové, jaké jsou 
… Bude na toho pravého ale Penelopa čekat? 
V hlavních rolích Christina Ricci, James McA-
voy, Reese Witherspoon a další. České titulky, 
mládeži přístupný, 103 minut, vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 17. 7. do neděle 20. 7. v 19.30 ho-
din: PAŘÍŽI, MILUJI TĚ (Paris, je t´aime, Fran-
cie 2007). Dvacet režisérů zvučných jmen (Coe-
nové, Payne, Crawen, Van Sant, Cuarón, Tykwer 
a další) se spojilo v rámci projektu, který na pů-
dorysu osmnácti povídek mapuje legendární 
město, aby společně ukázali Paříž způsobem, 
jaký tu ještě nebyl. České titulky, mládeži od 12 
let, 120 minut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 21. 7. do středy 23. 7. v 17 hodin: 
BOBULE (ČR 2008). Úspěšná česko-moravská 
letní melancholická komedie o dvou kamará-
dech, kteří pochopí, že nejen u moře se dá pro-
žít fantastická dovolená. Mládeži přístupný, 90 
minut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 21. 7. do středy 23. 7. v 19.30 ho-
din: MOJE BORŮVKOVÉ NOCI (My Blue-
berry Nights, Hongkong/Čína/Francie 2007). Svě-
tově uznávaný režisér Wong Kar Wai napsal 
svůj anglicky mluvený debut pro zpěvačku No-
rah Jonesovou a vyslal ji na cestu hledání sebe 
sama, jež je základní podmínkou k nalezení 
lásky. Bude cílovou stanicí majitel nonstop ka-
várny Jude Law? České titulky, od 12 let, 95 mi-
nut, vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 24. 7. do čtvrtka 31. 7. v 17 ho-
din: LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN 
(The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, USA/
VB 2008). Třičtvrtěmiliardové tržby za první 
díl lewisovské adaptace dovolily tvůrcům 
v díle druhém nešetřit a natočit ještě výprav-
nější film s ještě většími bitevními scénami 
a ještě větším počtem statistů. A o čem že to 
bude tentokrát? Sourozenci Pevensieovi se 
po roce vracejí kouzelnými dveřmi do Nar-
nie, kde ovšem mezitím uběhlo tisíc let! Zemi 
sužují občanská válka a ďábelský král Miraz. 
ČESKÉ ZNĚNÍ. Mládeži přístupný, 144 mi-
nut, vstupné 85 Kč.
Od čtvrtka 24. 7. do čtvrtka 31. 7. v 19.30 hodin: 
OKO BERE (21, USA 2008). Volně podle sku-
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tečných událostí natočil Robert Luketic drama 
skupiny studentů bostonské MIT, kteří pod ve-
dením svého neortodoxního profesora přišli na 
to, jak využít svých matematických schopností, 
okrást kasina a přĳít si v Las Vegas na velké pe-
níze. České titulky, mládeži od 12 let, 123 mi-
nut, vstupné 85 Kč.
1.–13. 8. KINO NEHRAJE – CELOPROVOZNÍ 
DOVOLENÁ
Od čtvrtka 14. 8. do středy 20. 8. v 17 hodin: 
HANCOCK (USA 2008). Will Smith v roli su-
perhrdiny Johna Hancocka, který sice vládne 
nadpřirozenou silou a schopností létat, jeho 
dobře míněné zásahy ve prospěch obyva-
tel Los Angeles se ovšem zpravidla tak ně-
jak zvrtnou. Opilecký, ošuntělý a nevrlý Han-
cock prostě není tím superhrdinou, o jakém 
lidé sní, ovšem jeho image může být spasena. 
Pomoc mu nabídne vděčný PR manager, kte-
rému John zachránil život, ovšem otázka je, 
co s tímhle chlapíkem udělá fakt, že se Han-
cock přitom zamiluje do jeho ženy (Charlize 
Theronová). České titulky, mládeži přístupný, 
vstupné 85 Kč.
Od čtvrtka 14. 8. do středy 20. 8. v 19.30 ho-
din: STALO SE (The Happening, USA 2008). 
Pozoruhodný režisér M. Night Shyamalan 
znovu zkouší štěstí se sci-fi thrillerem. Mark 
Wahlberg a Zooey Deschanerová budou pr-
chat před následky ekologické katastrofy. 
Proč lidé kolem nich hromadně páchají sebe-
vraždu? České titulky, mládeži nepřístupný, 
105 minut, vstupné 85 Kč.
Od čtvrtka 21. 8. do středy 27. 8. v 15 hodin: 
KUNG FU PANDA (USA 2008). Animovaná 
komedie o Poovi, nejlínější pandě na světě, 
kterou proroctví určí za „vyvoleného“ a Po se 
tudíž začíná školit v umění kung-fu, aby mohl 
vzdorovat nepřátelům. České znění, 92 minut, 
vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 21. 8. do středy 27. 8. v 17 a 19.30 
hodin: BATHORY (ČR 2008). Romantický 
thriller scenáristy a režiséra Juraje Jakubiska 
za 300 milionů korun patří k nejdražším fil-
mům v historii české kinematografie, ale také 
k nejambicióznějším projektům posledních 
let. Vypráví příběh nejbohatší uherské hra-
běnky počátku 17. století Alžběty Báthoryové, 
která se po smrti svého manžela stala kvůli 
svému bohatství terčem intrik svého souseda 
Juraje Thurza, který ji nařkl z nelidského mu-
čení mladých dívek. Zatímco král žádá spra-
vedlivý proces, Thurzo hraje o čas – nechce, 
aby byla obviněna z čarodějnictví, protože 
pak by majetek propadl církvi, ale ani od-
souzena kvůli spiknutí s Turky, protože pak 
by pohádkové dědictví spadlo do klína králi. 
V hlavních rolích Anna Frielová, Karel Roden, 
Franco Nero, Bolek Polívka, Jiří Mádl, Deana 
Horváthová, Lucie Vondráčková, Jiří Korn, 
Marek Vašut, Anthony Byrne, Zdeněk Pod-
hůrský a další. Mládeži do 12 let nevhodný, 
140 minut, vstupné 85 Kč.
Od čtvrtka 28. 8. do neděle 31. 8. v 17 hodin: 
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN (The 
Chronicles of Narnia: Prince Caspian, USA 2008). 
Druhý díl úspěšné fantasy ságy. České znění, 
mládeži přístupný 144 minut, vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 28. 8. do neděle 31. 8. v 19.30 ho-
din: ROLLING STONES (Shine a Light, USA/
VB 2007). Sex, drogy a rock´n´roll. Hudební 
dokument Martina Scorseseho z koncertu le-
gendární kapely Rolling Stones vznikl během 
dvou dnů na podzim 2006 v Beacon Theatre 
v New Yorku. České titulky, přístupný, 108 mi-
nut, vstupné 70 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Nejúspěšnější animované komedie každou prázdni-
novou sobotu a neděli vždy v 15 hodin za 50 Kč!
V sobotu 5. 7. a neděli 6. 7. v 15 hodin: 
SPLÁCHNUTEJ (Flushed Away, USA 2007). 
Animovaný příběh o tom, co se stane, když 
se krysa Roddy z luxusního bytu, který má ke 
špíně věru daleko, zatoulá do světa městské 
kanalizace, o němž neměl Roddy ani tušení. 
České znění, 86 minut.
V sobotu 12. 7. a neděli 13. 7. v 15 hodin: 
PAN VČELKA (Bee Movie, USA 2008). Roz-
košná animovaná pohádka o netradičním přá-
telství mezi newyorskou květinářkou a malič-
kou včelkou. České znění, 86 minut.
V sobotu 19. 7. a neděli 20. 7. v 15 hodin: ZA 
PLOTEM (Over the Hedge, USA 2007). Animo-
vaná komedie o mývalovi, který se snaží pře-
svědčit hrstku plachých obyvatel lesa, že za 
plotem, kde bydlí lidé, se dá najít leccos zají-
mavého – jeho úmysly ovšem nejsou zdaleka 
nevinné. České znění, 83 minut.
V sobotu 26. 7. a neděli 27. 7. v 15 hodin: AL-
VIN A CHIPMUNKOVÉ (Alvin and the Chip-
munks, USA 2007). Chipmunkové Alvin, Simon 
a Theodor – skupina, jež se v 50. letech objevila 
v animovaném seriálu a nyní vstoupila i na fil-
mové plátno! České znění, 90 minut.
V sobotu 16. 8. a neděli 17. 8. v 15 hodin: 
WINX CLUB – VÝPRAVA DO ZTRACE-
NÉHO KRÁLOVSTVÍ (Winx club – Il segreto 
del regno perduto, Itálie 2007). Winx club tvoří 
šest víl, které jsou nejlepšími kamarádkami 
a navštěvují školu pro víly Alfeu. Vydají se 
na nebezpečnou výpravu za zmizelými rodiči 
a tajemstvím původu. České znění, 89 minut.
V sobotu 23. 8. a neděli 24. 8. v 15 hodin: 
KUNG FU PANDA (USA 2008). Příběh pan-
dího mladíka Po, který musí ujít neuvěřitel-
nou cestu, během níž se z uťápnutého pro-
davače nudlových polévek stane legendární 
Dračí bojovník. České znění, 92 minut.
V sobotu 30. 8. a neděli 31. 8. v 15 hodin: 
HORTON (Horton Hears a Who!, USA 2008). 
Nejnovější animovaný film o dobráckém slo-
novi a městečku ležícím ve smítku prachu. 
České znění, 87 minut.

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

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555
e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz
� Kino
Ukončení cyklu Léto na Jihu aneb Malý festival 
kultury – letní zahrada Dům kultury Akord Os-
trava-Zábřeh
Kinematograf bratří Čadíků
30. 8. ve 21 hodin – Kvaska
31. 8. ve 21 hodin – Vratné lahve
1. 9. ve 21 hodin – Once
Vstup zdarma.
� Hudební kluby
7., 14., 21., 28. 7. a 4., 11., 18., 25. 8. v 18 hodin – 
Country Linedance – výuka tance se zábavou, 
pořádá o.s. Štvanci ze Studénky, vstup zdarma
9. 7. v 18 hodin – Léto na Jihu aneb Malý festival 
kultury – koncerty v letní zahradě 
Albatros – trampské písničky pamětníků
23. 7. v 18 hodin – Ostrá tráva – keltský bluegrass 
říznutý českou lidovkou a country
6. 8. v 18 hodin – Tempo di vlak – trampská sku-
pina
20. 8. v 18 hodin – Folktrio – klasická folková se-
stava

Vstup zdarma. V případě nepřízně počasí se koná 
v klubu Akord.
� Dětem
2. 7. v 17 hodin – Léto na Jihu aneb Malý festi-
val kultury – pohádky v letní zahradě Kabaret 
Zdeňka Kačora
16. 7. v 17 hodin – Čert a Káča – Divadlo Smíšek
30. 7. v 17 hodin – Divadlo babky Miládky
13. 8. v 17 hodin – O ztracené panence – Diva-
dlo Smíšek
27. 8. – O líném Honzovi – Divadlo Smíšek 
Vstup zdarma. V případě nepřízně počasí se koná 
v klubu Akord.
� Kultura těla
Prázdninový koktejl – Směs cvičení pro krásu, 
udržení tělesné kondice – cvičí s vámi nejlepší 
lektorky, každé úterý a čtvrtek v 17 hodin.
Od září připravujeme:
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové � Orientální 
tanec – škola Elahe � Jóga – pro děti i dospělé � 
Kalanetika – body form � Bodystyling � Relaxační 
cvičení � Pro děti � Step – pro zájemce od 13 let � 
Aerobic pro dívky – od 9 -12 let � Barevné cvičení 
� Rytmika � Folklorní tanec
� Vzdělávání
Od září připravujeme:
Angličtina – začátečníci, mírně pokročilí a pokro-
čilí � Španělština
� Výstavy
Fotogalerie Akord – Martin Jarošek – Superrea-
listické fotky s nečekaným komentářem
Klub Akord – Práce dětí ZŠ Mitušova 16, Ostra-
va-Hrabůvka 

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
Nabídka letních táborů
Přihlášky k dispozici na recepci SVČ
Čarták: 10.–22. 7. – Operace Saturn
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.: 596 707 112
e–mail.ova@arena–vitkovice.cz, www.arena–vitkovice.cz
ČEZ ARÉNA  
1. 8. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Havířov Pan-
thers – přípravné hokejové utkání
5. 8. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Poprad – pří-
pravné hokejové utkání
7. 8. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Oceláři Třinec 
– hokejové utkání Tipsport cupu
8. 8. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – Francie 23 – pří-
pravné hokejové utkání
14. 8. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Kometa Brno – 
hokejové utkání Tipsport cupu
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Inzertní manažerka: 
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz KDE VYCHÁZÍME?

Bezohlední majitelé nepojízdných vozi-
del stále ubírají parkovací místa na úze-
mí městského obvodu Ostrava-Jih.

Tento nešvar je rok od roku četnější. Pro 
informaci uvádíme, že jen v letošním 
roce bylo uzavřeno už na 120 případů, 
kdy majitelé uposlechli výzvy a vozidlo 
buď odstranili, nebo zprovoznili, ale 
dalších cca 100 je stále v řešení.
Přitom městský obvod Ostrava-Jih ve 
spolupráci s výrobním družstvem Byt-
prům, Výškovická 38, 700 30 Ostrava-
-Zábřeh, poskytuje bezplatnou likvidaci 
autovraků.
Majitel vozidla určeného k likvidaci si 
dohodne místo a čas převzetí na mobil-
ním čísle Bytprůmu 602 738 296 nebo 
e-mailové adrese: info@bytprum.cz Při 
předání vozidla předloží občanský prů-
kaz a technický průkaz vozidla. Obdrží 
doklad potřebný pro vyřazení vozidla 
z evidence motorových vozidel.

Odbor dopravy a komunálních služeb 
ÚMOb Ostrava-Jih

Začíná doba letních prázdnin a mnohé děti 
část z nich stráví na táboře. „Nejdůležitější je 
vybrat ten správný,“ zdůraznil ing. Mojmír 
Nováček, který je téměř třicet let vedoucím 
turistického oddílu.
„Tábory ale nejsou jen záležitostí turistic-
kých oddílů, vedle klasických stanových 
táborů existují různá soustředěni speciálně 
zaměřených kroužků. Skoro každý celoroč-
ně pracující kolektiv pořádá v létě pro děti 
nějaký pobyt, během kterého je celodenní 
působení na děti intenzivnější než jen dvě 
hodiny v týdnu v době školního roku,“ 
uvedl Nováček. Rodiče často zajímají, jak 
poznat dobrý tábor. „K takovému poznání 
pomáhají víkendové akce, které probíhají 
pod dohledem vedoucích. Pak už rodiče 
vědí, s kým dítě pojede,“ vysvětlil Nováček.
V současné době nepřevažuje konkrétní 
druh táborových pobytů. „Stanové tábory 
v přírodě svým zaměřením vyhovují asi 
deseti procentům dětí. Každého nezaujme 
program v přírodě, který je závislý na poča-
sí. Chce to náturu, dokázat překonat některé 
obtíže. Ale vždy se najde okruh dětí, které 
jdou za tímto dobrodružstvím. Sportovní 

aktivity v přírodě dnes zahrnují i oblíbe-
né počítačové kurzy. U stanových táborů, 
vyhledáváme kouty turisticky nepříliš zají-
mavé, což je hlavně v údolích mimo znač-
ky. Třeba v Oderských vrších mají hodně 
táborů oddíly, které působí v Ostravě-Jihu,“ 
upřesnil Nováček s tím, že bývá těžké najít 
vhodné místo.
Pokud chtějí rodiče ještě v této době sehnat 
pro své dítě pobyt na letním táboře nebo 
zajistit program na druhou polovinu prázd-
nin, stále mají šanci. Na stránkách Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih lze najít se-
znam neziskových organizací, které dispo-
nují širokou nabídkou.
Mojmír Nováček byl za práci s mládeží před 
pár dny vyhlášen jednou z osobností obvo-
du za loňský rok. „Ocenění mě překvapilo, 
celý sektor dětí a mládeže v obvodu se zvi-
ditelňuje, což je zásluha všech kolegů, kteří 
v oboru pracují.“ Co jej stále táhne k této 
práci? „Raději o tom nepřemýšlím, protože 
kdybych začal, tak zjistím, že kromě spous-
ty trablů z toho celkem nic nemám. Ještě 
bych začal přemýšlet o tom začít dělat něco 
výnosnějšího,“ usmál se závěrem.          (kut)

Bezplatná likvidace 
autovraků

Nejdůležitější je vybrat správný tábor
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Den dětí se Stanislavem Hložkem. Také letos se na pěší zóně 
u kulturního střediska K-TRIO v Hrabůvce uskutečnila oslava Dne dětí. 
Návštěvníky akce z pódia pozdravil místostarosta MO Ostrava-Jih Ľubo-
mír Košík. Pro nejmenší byl připraven bohatý program, vystoupili Klaun 
Hopsalín, folklórní soubor Holúbek, připravena byla ukázka irských 
tanců, hasičské techniky, nechyběly různé soutěže a po celé odpoledne 
probíhal jarmark. Hlavním bodem programu bylo vystoupení zpěváka 
Stanislava Hložka. Cestovní kancelář Maxner věnovala vylosovanému ví-
tězi vědomostní soutěže pobyt na dětském táboře v Chorvatsku. Tečkou 
za pestrým programem bylo kácení májky v režii Sboru dobrovolných 
hasičů ze Zábřehu. Foto: Miroslav Kucej

Mami, tati, pojďme do lesa! Akce s tímto zajímavým názvem 
proběhla na konci května v prostorách Lesní školy v Bělském Lese. 
Na její přípravě se podíleli studenti Střední průmyslové školy chemické 
a Gymnázia (SPŠCHaG) v Zábřehu. Vytvořili pozvánky, které byly rozeslá-
ny na všechny základní školy v obvodu Ostrava-Jih. Současně vypraco-
vali vhodné úkoly tak, aby se akce mohly zúčastnit děti všech věkových 
kategorií.  Foto: Jana Vlčková

Vzpomínky na festivaly kultury vzdušných sil. Druhý ročník spole-
čensko-kulturní akce proběhl u příležitosti 63. výročí osvobození města 
Ostravy. Vedení Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih v čele se starostou 
Karlem Sibinským přijalo v Komorním klubu na Velflíkově ulici zástupce 
velitele vzdušných sil Armády ČR a Vojenského uměleckého souboru 
Ondráš, který pak vystoupil pro veřejnost v hlavním sále zábřežského 
DK Akord s programem Veselé dovednosti. Foto: Michael Kutty

Vydařená Bambiriáda. Koncem května proběhl další ročník 
celorepublikové akce Bambiriáda 2008. Prezentace činnosti občanských 
sdružení dětí a mládeže a středisek volného času se uskutečnila i v Os-
travě. Na základě dřívějších dobrých zkušeností se centrem stal areál 
Střediska volného času na Gurťjevově ulici v Zábřehu, kde se uskutečnilo 
slavnostní zahájení. Zúčastnili se ho primátor Ostravy Petr Kajnar, sta-
rosta obvodu Ostrava-Jih Karel Sibinský, senátor Otakar Veřovský nebo 
poslankyně parlamentu Dagmar Molendová. Poté odpovídali na zvídavé 
dotazy členů ostravského Dětského parlamentu. Možná budoucí redak-
tory a reportéry zajímal hlavně názor politiků na mladé lidi, ptali se, do 
jaké míry mohou být brány v potaz jejich názory při rozhodování.

Foto: Michael Kutty

Předávání maturitních vysvědčení. Absolventi Soukromého šesti-
letého gymnázia (SŠG) v Ostravě, s. r. o. slavnostně ukončili své studium. 
Ve čtvrtek 29. května proběhl v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih tradiční 
obřad předávání maturitních vysvědčení. Za účasti člena obvodního za-
stupitelstva Mgr. Jana Dohnala, vedení školy, rodičů a přátel se absolventi 
SŠG rozloučili se svými učiteli a spolužáky. Oceněni byli studenti, kteří 
reprezentovali školu v krajských soutěžích i ti, kteří dosáhli mimořádných 
studijních úspěchů.  Foto: Romana Havránková
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