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...Už po jedenácté se letos v Ostravě konal Folklor bez 
hranic, festival městských folklorních souborů s mezi-
národní účastí. Do městského obvodu Ostrava-Jih zaví-
tal v úterý 12. srpna, za horkého letního počasí se na 
prostranství před kulturním střediskem K-TRIO sešly 
desítky návštěvníků...  

Ve školách v létě nezaháleli

...Řada základních a mateřských škol v nejlidnatějším 
ostravském obvodu Jih využila letních prázdnin k nej-
různějším opravám. Většinou se jednalo o předem plá-
novanou údržbu, ale výjimkou nebyly ani rozsáhlejší 
akce...

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
prázdniny utekly jako 
voda a po dvouměsíční 
pauze se vám dostává 
do rukou další číslo 
Jižních listů. Hlavní 
téma se tentokrát samo 

nabízí, se začátkem školního roku jsme se 
podívali, na co nového se mohou žáci těšit. 
Kromě běžného malování tříd je potěšitelné, 
že hned na dvou školách bude otevřeno nové 
hřiště. V souvislosti se školními hřišti se ještě 
zmíním, že také o letošních prázdninách už 
podruhé probíhal projekt Veřejně přístupná 
hřiště, více se k němu vracíme několika sním-
ky na oblíbené fotostraně. V neposlední řadě 
je třeba připomenout i otevření zrekonstruo-
vané zahrady za Domem kultury Akord, kde 
zejména děti najdou hřiště s řadou nových 
prvků. Více se dočtete na straně deset.
Zajímavé jsou i další články, s dětskými akti-
vitami ještě souvisí rozšíření Střediska volné-
ho času do oblasti sídliště Dubina, nabízíme 
i reportáž ze dvou letních táborů zmíněné 
organizace v Beskydech. Na radnici dostává-
me mnoho vašich podnětů a v poslední době 
také pozitivních ohlasů na dění v obvodě, což 
mě samozřejmě těší. Některá vaše poděkování 
jsme se proto rozhodli zveřejnit, kritické při-
pomínky a náměty postupně rozpracováváme 
v delší materiály a dočtete se o nich v někte-
rém z příštích čísel našeho radničního zpra-
vodaje. Zmíním se jen o jedné věci, po loň-
ských problémech mnozí z vás kvitují, jak má 
náš obvod pěkně pokosenou trávu. Dokonce 
jsem dostal otázku, zda to nestojí moc peněz, 
když se tráva seče častěji. Nestojí, smlou-
vy jsou postaveny tak, že z nich vyplývají 
sankce za neplnění povinností. Je pravda, že 
ne všechny plochy jsou pokoseny tak, jak by 
měly, ale chci zdůraznit, že se jedná o plochy, 
které jsou v majetku někoho jiného. Přesto se 
jejich majitele pomocí různých nástrojů sna-
žíme přinutit, ať se i oni o zeleň starají tak, 
aby nedělali obvodu ostudu.
V tomto čísle dále nabízíme ohlédnutí za je-
denáctým ročníkem Folkloru bez hranic. Jde 
o jediný festival v republice, který svá vystou-
pení v rámci jednoho města přesouvá do jed-
notlivých obvodů. I letos vyšlo počasí, takže 
na prostranství před K-TRIEM v Hrabůvce 
se sešlo mnoho vyznavačů tohoto druhu 
umění. Už za měsíc a půl proběhnou volby 
do krajského zastupitelstva, první informa-
ce přinášíme na straně osm. Nejen firmám 
a podnikatelům předkládáme na straně devět 
výhodnou možnost prezentace ve Sportovním 
centru Dubina. Proto věřím, že Jižní listy 
znovu pročtete od první do poslední stránky. 
                             Bc. Karel Sibinský, starosta

Folklor si našel své příznivce4
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DK Akord láká na novou zahradu

...Návštěvníkům slouží nové lavičky a posezení, letní za-
hrada byla rozšířena ve směru k vodnímu areálu, odkud 
byl vybudován nový vstup a chodník vedoucí přímo do 
zahrady. Zahradu ozdobily nové stromy, další stromy 
přibudou na podzim. Počítá se ještě s drobnými úpra-
vami stávajícího zastřešeného prostoru, bufetu a vý-
měnou plotu...
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Projekt Veřejně přístupná hřiště

...Také o letošních prázdninách mohly děti v našem os-
travském obvodu zdarma využívat hřiště při vybraných 
základních školách v rámci projektu Veřejně přístupná 
hřiště. Na ZŠ Alberta Kučery se velké pozornosti těšilo 
dopravní hřiště, na ZŠ Horymírova si kluci zahráli fotbal, 
další snímky jsou ze ZŠ Jugoslávská a skate parku ve 
Výškovicích ...

15

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

Zlatá svatba Děrkasových

...Sňatek uzavřeli 9. srpna 1958 na radnici v Marián-
ských Horách, bydleli v rodinném domě v Hulvákách. 
V červnu následujícího roku se jim narodil syn Radomír, 
o tři roky později syn Petr. V roce 1993 se po odchodu 
do důchodu rozhodli přestěhovat do Hrabůvky, kde 
v družstevním bytě žijí dosud...

14

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



Tradiční akci zahájil starosta obvodu Ka-
rel Sibinský. „Folklor bez hranic mám rád, 
úspěch této akce do značné míry závisí 
na počasí, a proto jsem rád, že stejně jako 
před rokem vyšlo dokonale,“ uvedl sta-
rosta. „Vedle folklorních souborů a muzik 

z Ostravy jako jsou Hlubina, Hlubinka, 
Slezský soubor písní a tanců Heleny Sa-
lichové, dále Ševčík, Holúbek, Luluďori, 
Kotek, Cvrčci, Šlahorek a Vrobelci, se fes-
tivalu zúčastnili také folklorní sdružení 
z Tchajwanu, Nového Zélandu, Ruska, 
Slovenska a Maďarska,“ řekla tajemnice 
festivalu Renáta Huserová. Už dopoled-
ne soubory vystoupily v Domovech dů-
chodců Syllabova a Petruškova. 
Folklor bez hranic je jediným festivalem 
v republice, který svá vystoupení v rámci 
jednoho města přesouvá do jednotlivých 
obvodů. „Za jedenáct let své existence hos-
til na pět desítek zahraničních souborů,“ 
dodala Huserová.  Text a foto: Michael Ku�y

Na titulní straně starosta Karel Sibinský 
(druhý zprava) společně se zástupci jed-
notlivých souborů.

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Už po jedenácté se letos v Ostravě konal 
Folklor bez hranic, festival městských 
folklorních souborů s mezinárodní účastí. 
Do městského obvodu Ostrava-Jih zavítal 
v úterý 12. srpna, za horkého letního počasí 
se na prostranství před kulturním středis-
kem K-TRIO sešly desítky návštěvníků.  

Folklor si opět našel spoustu příznivců
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Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih 
na svém srpnovém jednání rozhodli o po-
skytnutí finančního daru Středisku volné-
ho času (SVČ) na Gurťjevově ulici v Zábře-
hu. Částka šedesát tisíc korun má sloužit 
k částečnému pokrytí nákladů spojených 
s rozšířením činnosti do oblasti sídliště Os-
trava-Dubina. „Středisko volného času má 
zájem provozovat v této lokalitě kvalitní 
volnočasové aktivity, zájmové vzdělává-
ní v pravidelných kroužcích, činnosti pro 
neorganizované děti, příměstské tábory 
a další akce,“ řekl starosta obvodu Karel Si-
binský. Středisko volného času využĳe pro 
své aktivity nebytové prostory v pavilonu 
bývalé mateřské školky na ulici Jana Ma-
tuška. „Záměr rozšířit činnost našeho stře-
diska vychází ze současné situace na sídlišti 
Ostrava-Dubina. Anonymita sídliště, nuda, 

nečinnost a bezcílné toulání po ulicích je 
příčinou asociálního jednání dětí a mládeže 
v této lokalitě,“ uvedla ředitelka SVČ Ale-
na Valkovičová s tím, že činnost SVČ bude 
zahájena v září letošního roku. Zastupite-
lé rovněž souhlasili s darováním již dále 
neupotřebitelných padesáti počítačových 
sestav v celkové hodnotě bezmála 855 tisíc 
korun. Rozděleny budou mezi občanská 
sdružení, nestátní neziskové organizace 
působící převážně na území nejlidnatějšího 
ostravského obvodu. Dvacet sestav (počí-
tač, monitor, klávesnice a počítačová myš) 
dostane ostravská pobočka Kofoedovy ško-
ly v Hrabůvce, která pomáhá lidem bez za-
městnání objevit a rozšířit vlastní možnosti 
řešení situace. Stejný počet obdrží také SVČ 
v Zábřehu. Další sestavy budou rozděleny 
mezi turistické oddíly mládeže.  (kut)

Hlavní budova Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Jih na Horní ulici v Hra-
bůvce projde rekonstrukcí. Důvodem je 
havarĳní stav střechy, jejíž oprava byla 
tak dlouho odkládána, až začalo hrozit 
její zřícení. Součástí opravy bude výmě-
na často již naprosto nefunkčních oken 
a zateplení budovy, které zlepší tepelně 
izolační vlastnosti objektu, čímž bude 
dosaženo značných úspor v nákladech 
na vytápění. 
Závěrečná fáze opravy naplánována 
na léto příštího roku bude znamenat 
částečné omezení vstupních možností 
do budovy A, o kterých bude veřejnost 
s dostatečným předstihem informo-
vána. Harmonogram veškerých prací 
bude nastaven tak, aby měly co nejmen-
ší dopad na provoz úřadu. (kut)

Radnici čeká rekonstrukceSVČ rozšíří svou činnost na Dubinu

S
C

-8
08

85
/2

S
C

-8
09

74
/1



INZERCE

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

� V obvodu žije téměř pět tisíc cizinců
Počet obyvatel MO Ostrava-Jih se 
k 30. červnu zvýšil na 116 707. Občanů 
mladších patnácti let je 15 697, nad pat-
náct let 96 118. Na území nejlidnatějšího 
ostravského obvodu je přihlášeno k tr-
valému pobytu 4892 cizinců. V pořadí 
druhým obvodem podle počtu obyvatel 
je Poruba (71 576), následují Moravská 
Ostrava a Přívoz (42 451), Slezská Ostra-
va (21 359) a přes desetitisícovou hranici 
se dostaly ještě Mariánské Hory a Hulvá-
ky (13 167). V krajském městě žĳe celkem 
316 670 obyvatel. 
� Moštárna zahajuje provoz
Moštárna v Domě zahrádkářů na České 
ulici v Zábřehu zahajuje drcení a lisová-
ní ovoce k výrobě moštu. Provádí se od 
25. srpna do 8. listopadu každé pondě-
lí a pátek od 13 do 17 hodin. Zákazníci 
s množstvím ovoce větším než 150 kg se 
předem musí domluvit s obsluhou na 
termínu. Ovoce určené k rozdrcení a li-
sování musí být čisté, umyté a nepohnilé, 
jinak může být lisování odmítnuto.
� Obvodem se prohnaly vichřice
Ostravu v minulých týdnech zasáhly 
prudké bouřky spojené s vichřicí. Na 
území MO Ostrava-Jih bylo 21. června 

v důsledku silného větru zničeno 33 
kusů stromů, 12. července to pak bylo 
37 kusů. Daleko horší následky mělo 
řádění větru 4. a 5. srpna, kdy na veřej-
ných plochách spadlo 19 stromů, dal-
ších pět pak na hřbitově v Zábřehu.
� SON pořádá besedu s občany
Krajská organizace Sdružení nájem-
níků ČR (SON) Ostrava pořádá u pří-
ležitosti Mezinárodního dne bydlení 
besedu s občany zaměřenou na stav 
a výhled bydlení v Česku a samotném 
ostravsko-karvinském regionu. Setkání 
se uskuteční 2. října od 16 hodin ve Spo-
lečenském domě v Ostravě-Bartovicích. 
Zúčastní se jí předseda SON JUDr. Sta-
nislav Křeček, statutární místopředse-
da SON Ing. Milan Taraba a předseda 
České společnosti pro rozvoj bydlení 
prof. Ing. Jaromír Císař, CSc. K diskusi 
budou pozváni i představitelé statu-
tárních měst Ostrava a Havířov a zá-
stupci největšího vlastníka bytů v regi-
onu RPG Byty, s. r. o. Ostrava. V rámci 
doprovodného programu jsou od 15 
hod. zajištěny bezplatné poradny SON 
a Sdružení ochrany spotřebitelů, pre-
zentace firem zabývajících se opravami 
domů a bytů.

Krátce
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Prázdninová soutěž
Poznej svůj obvod
Již druhým rokem pořádá informační 
portál městského obvodu Ostrava-Jih 
poznávací soutěž pro občany našeho ob-
vodu. Na webových stránkách www.os-
trava-jih.info najdete každý týden výřez 
obrázku jedné významné budovy v na-
šem obvodě. Vaším úkolem je budovu 
rozpoznat a zvolit jednu ze tří nabízených 
možností odpovědi. Zapojit se do soutěže 
a zaslat svou odpověď je velmi jednodu-
ché. Z nabízených možností vyberte tu 
správnou (např. písmeno B) a pošlete ji 
prostřednictvím SMS zprávy na telefon-
ní číslo 602 620 004 ve tvaru OVA mezera 
SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ. Například OVA 
B. Zpráva není zpoplatněna žádnou mi-
mořádnou sazbou  a platíte pouze tarif 
daný Vaším operátorem.
Jak soutěž probíhala během prázdnin? Za 
měsíc červenec a srpen jsme obdrželi 278 
soutěžních SMS, z nichž většina byla správ-
ných. Vylosovaný vítěz je v pondělí ráno 
uvědoměn o své výhře telefonicky. Ceny 
do soutěže poskytli partneři ELECTRO-
WORLD Ostrava a IKEA Ostrava.
Pokud jste se ještě do naší soutěže nezapoji-
li, máte možnost tak učinit až do konce září, 
kdy soutěž končí.
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Ve školách ani o prázdninách nezaháleli

Významná investice téměř 37 milionů 
korun byla vložena do rekonstrukce ZŠ 
Březinova v Zábřehu. Opraveny byly 
budovy školy z roku 1935, došlo k vybu-
dování nového vstupu, zřízení kolárny 
a jedenácti odstavných ploch. Žáci uvítají 
i nové víceúčelové hřiště s umělým povr-
chem.
Také chloubou další zábřežské ZŠ Chrju-
kinova bude od září nově upravené mul-
tifunkční školní hřiště s víceúčelovou plo-
chou pro míčové hry, doskočištěm, stoly 
pro stolní tenis, běžeckou a crossovou 
dráhou. Hřiště nevyhovovalo a neodpo-
vídalo trendům výuky tělesné výchovy. 
Zároveň byla provedena izolace budovy 
A, aby nedošlo k poškození hřiště, až se 
bude tato budova rekonstruovat. Celá 
investice přišla na bezmála osm milionů 
korun.
Na zábřežské ZŠ V Zálomu proběhla už 
začátkem července výměna osvětlení ve 
dvanácti učebnách a ve školní kuchyni. 
V těchto dnech se provádí celková opra-
va sociálních zařízení v pavilonu první-
ho stupně. Ve škole už proběhly drobné 
opravy malířského a stolařského charak-
teru i opravy tabulí v učebnách.
Na Základní a mateřské škole na Kres-
tově ulici v Hrabůvce vymalovali třídy, 
které zároveň vybavili novými lavice-
mi. Opravy se dočkala střecha nad škol-
ní družinou, v pavilonech A a B budou  
nová sociální zařízení.
Do rozsáhlých oprav se pustili v ZŠ Mi-
tušova 16 v Hrabůvce. Žáky překvapí 
barevně vymalované přízemí v hodnotě 
padesát tisíc korun. Teplým barvám dali 
žáci přednost před klasickou bílou i při 
malování tříd, které bylo provedeno už 
během minulého školního roku. Děvčata 

uvítají kompletně zrekonstruované WC 
za tři sta třicet tisíc korun. „Vzhledem 
k tomu, že se nám podařilo získat úče-
lovou neinvestiční dotaci na financování 
rozvojového programu ve vzdělávání 
Podpora environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty ve školách, začali jsme 
budovat zelenou třídu na školní zahra-
dě,“ uvedla Blanka Blahutová, zástup-
kyně ředitele ZŠ Mitušova 16. Podle ní se 
dále připravuje úprava školního pozem-
ku a skalkové partie, stávající trvalkové 
záhony budou doplněny o nové druhy 
a kultivary rostlin, dojde k vysázení no-
vých dřevin a umístění kompostéru. Ve 
venkovní dendrologické expozici se při-
pravuje označení jednotlivých stromů 
a keřů. Nezbytnou součástí zelené třídy 
budou lavičky a velký pracovní stůl.
Napilno měli v ZŠ F. Formana na Dubině. 
Hned první prázdninový víkend došlo 
k havárii vody, jejímž důsledkem bylo 
zatopení kanceláří a chodby v přízemí. 
Následovala výměna podhledů, malová-
ní, elektrorevize, výměna koberců, po-
škozen byl nábytek. Ve škole poté přesto 
proběhly i další plánované práce - malo-
vání učeben a kabinetů na 1. stupni, jídel-
ny a vestibulu před jídelnou, kuchyně, 
vstupu do školy, šaten 1. i 2. stupně, věže 
s hodinami a šaten pro tělocvik. Došlo 
k rozsáhlé výměně popraskaných kachli-
ček v koupelně pro tělocvik, na sloupech 
v atriu a parapetů podél oken. Provedeny 
byly opravy odpadů a zanesených proté-
kajících trubek většího rozsahu ve školní 
jídelně a na chodbě v přízemí učebního 
pavilonu včetně výměny promočených 
podhledů. Oprav se dočkaly všechny 
dřevěné vchodové dveře, vyměněny byly 
vchodové dveře do školní družiny a dve-
ře do tělocvičny. Proběhla i renovace dře-
věné stříšky nad jídelnou a kompletní 
oprava rampy u školní kuchyně. „Z prací 
většího rozsahu stojí za zmínku zavede-
ní teplé vody do všech umyvadel na WC 
prvního stupně, přebudování výtvarné 
galerie na studovnu s čítárnou a od-
bornou učebnou včetně výměny oken, 
izolace a zasíťování,“ řekla ředitelka ZŠ 
F. Formana Ivona Klímová. 
V ZŠ MUDr. E. Lukášové v Hrabůvce 
během prázdnin proběhla celková re-

konstrukce sociálního zařízení v budově 
školní jídelny a družiny. „Děti se mohou 
těšit nejen na  tradičně pohádkové chod-
by školní družiny, ale i na nově opravené 
a vymalované sociální zařízení. V prosto-
rách školní kuchyně došlo v rámci zkva-
litnění pracovního prostředí k výměně 
digestoří a sporáku. V odborných učeb-
nách v pavilonu C bylo vyměněno nevy-
hovující osvětlení a přízemí i druhé patro 
včetně schodiště byly nově vymalovány,“ 
přiblížila novinky ředitelka Petra Kalous-
ková.  
K řadě technických úprav došlo v ZŠ 
Kosmonautů 15 v Zábřehu. Práce pro-
bíhaly hlavně ve starých nevyužitých 
prostorách, které až do konce uplynulé-
ho školního roku sloužily jako skladiš-
tě. Zmíněná místa se přebudovala na tři 
nové šatny. Ty budou sloužit žákům míst-
ní školy a mladým fotbalistům FC Ostra-
va-Jih, kteří na školním pozemku trénují, 
ale i ostatním sportovcům využívajícím 
v odpoledních hodinách jak tělocvičny, 
tak i nově vybudované sportovní hřiště. 
To při ZŠ funguje od dubna. Pro zlepšení 
přístupu do zadního traktu budovy byl 
vybudován boční vchod do tělocvičen, 
který zjednoduší přístup ke sportování 
nejen žákům, ale také odpoledním ak-
tivním návštěvníkům těchto prostor, aby 
nemuseli přecházet přes dlouhou školní 
chodbu. Za zmínku stojí vybudování no-
vého vchodu do školní jídelny, takže lepší 
přístup ke stravování budou mít nejen 
žáci ZŠ Kosmonautů 15, ale i sousední ZŠ 
Kosmonautů 13. „Věříme, že všechny tyto 
úpravy, které byly zaměřeny především 
na sportovní vyžití dětí a na lepší vzhled 
školy, přispějí k lepší atmosféře a podpo-
ří sportovní aktivity u dětí,“ uvedl ředitel 
Marek Pabjan.
V ZŠ Provaznická v Hrabůvce byly vy-
malovány třídy, provedeny nátěry dveří 
a soklů, nábytku ve třídách a školní dru-
žině. „Ve školní družině a jídelně jsou 
opravena okna, pořídili jsme nový náby-
tek, v některých kabinetech došlo k vý-
měně podlahových krytin,“ popsala no-
vinky ředitelka školy Libuše Přikrylová. 
Žáci se mohou těšit na nové nástěnky, za 
zmínku stojí ještě upravený chodník na 
naučné stezce.  Michael Ku�y

Řada základních a mateřských škol v nejlidnatějším ostravském obvodu Jih využila let-
ních prázdnin k nejrůznějším opravám. Většinou se jednalo o předem plánovanou údržbu, 
ale výjimkou nebyly ani rozsáhlejší akce.

Chloubou ZŠ Chrjukinova je nově opra-
vené multifunkční hřiště.  Foto: Michael Kutty
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Letní tábory se zajímavou tematickou 
náplní letos pořádalo Středisko volného 
času (SVČ) na Gurťjevově ulici v Zábře-
hu. Na dva z nich se v prvním srpnovém 
týdnu byli podívat i zástupci radnice 
Ostravy-Jihu. Starosta Karel Sibinský 
a místostarosta Jiří Voloch v doprovodu 
ředitelky SVČ Aleny Valkovičové navští-
vili historický tábor Rytíři kulatého stolu 
v krásném prostředí Velkých Karlovic. 
„Tento tábor je motivován podle dávné 
legendy o kouzelníku Merlinovi a rytí-
řích kulatého stolu,“ uvedl vedoucí Da-
vid Střelák. Jen o pár kilometrů dál na 
Čartáku se velké oblibě těšil indiánský 

tábor. V den naší návštěvy měly děti za-
jímavý program. Dopoledne - výtvarné 
tvoření (vyvolávání fotogramů, savová 
batika, ubrousková technika, malová-
ní v terénu), odpoledne - den jestřábů 
(smyslové zrakové hry, záchrana jestřá-
bích vajec). „Večer máme v plánu spor-
tovní turnaj, procházku za noční oblo-
hou a tajemným světem hvězd,“ uvedla 
hlavní vedoucí tábora – „velký náčelník“ 
– Hana Stodůlková. Rozzářené dětské 
oči nejlépe vypovídaly o tom, že pobyt 
v přírodě spojený se zajímavým progra-
mem má své neopakovatelné kouzlo. 

(kut)

Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás upozor-
nit na konec platnosti občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů vydaných do 
31. 12. 2003.
Občané jsou 
povinni po-
žádat o vy-
dání nového 
občanského 
průkazu nej-
později do 
30. listopadu 
2008. Občan-
ské průkazy 
bez strojo-
vě čitelných 
údajů po-
zbývají plat-
nosti nejpoz-
ději dnem 
31. prosince 
2008. Tato 
výměna se 
netýká občanů, kteří se narodili před 1. 
lednem 1936. Za výměnu občanského 
průkazu bez strojově čitelných údajů 
(starý typ za nový) se nevybírá správní 
poplatek. Od druhé poloviny roku 2000 
jsou vydávány občanské průkazy se 
strojově čitelnými údaji. Tyto občanské 
průkazy nepodléhají výměně (platí po 
dobu v nich uvedenou).
Na úřadě předložíte: žádost o vydání no-
vého občanského průkazu, jednu fotogra-
fii, dosavadní občanský průkaz, popřípa-
dě další doklady osvědčující skutečnosti, 
o nichž se do občanského průkazu zapisují 

údaje na žádost občana (např. diplom o do-
saženém vzdělání), anebo údaje potřebné 
k odstranění rozporů zjištěných v údajích 

uvedených na žádosti s údaji vedenými 
v informačním systému evidence obyvatel 
nebo v evidenci občanských průkazů. Tis-
kopisy žádostí o vydání občanských průka-
zů jsou k dispozici na informacích ÚMOb 
Ostrava-Jih. Občanský průkaz bude vydán 
do 30 dnů od předložení všech dokladů 
potřebných pro jeho vydání příslušnému 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, případně do 30 dnů ode dne, kdy 
žádost byla příslušnému obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností postoupena.

Oldřich Lindovský,
místostarosta

Vážený pane starosto,
jsem velmi ráda, že kulturní život v Ostravě 
se zlepšuje. Mnoho rodičů potřebuje vypl-
nit volný čas svých dětí, zvlášť o prázdni-
nách. V Zábřehu vzniká pěkná tradice akcí 
pro veřejnost, které pořádá Dům kultury 
Akord. Je to určitě i festival Léto na Jihu. 
Zúčastnila jsem se koncertu country sku-
piny Karavana koncem června. Napsat 
tyto řádky mne přivedly dobré zkušenosti 
z akce pro děti. Ve středu 30. července jsem 
s vnoučaty navštívila představení Babky 
Miládky v letní zahradě, kde bylo úplně 
plno a dokonce jsme mohli využít nové 
prolézačky a houpačky. Na náš dotaz, jak je 
možné, že tak pěkné akce pro děti i dospě-
lé Akord pořádá celé léto zdarma, jsem se 
dozvěděla, že náš obvod přispěl k realizaci 
tohoto projektu. Prostřednictvím mnoha 
spokojených rodičů a prarodičů Vám moc 
děkuji.  Jarmila Břeňová

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za 
vytvoření podmínek ke splnění většiny 
mých námětů ke zlepšení životního pro-
středí v místě mého bydliště na Dubině. 
Náměty jsem na jaře osobně předal na 
ÚMOb Ostrava-Jih. Zvlášť oceňuji pra-
videlnost úklidu volného odpadu, sečení 
trávy včetně úklidu a vyspravení výtluků 
na parkovišti na ul. A. Gavlase. Rovněž 
si cením vyčištění tří kanalizačních vpustí 
v okolí domu. Chci Vám poděkovat za tr-
valé úsilí o zlepšování životního prostře-
dí na území obvodu i za seriózní přístup 
zaměstnanců ÚMOb při jednání na odbo-
ru dopravy a komunálních služeb. 

Josef Řehoř, Ostrava-Dubina

V pátek 1. srpna zavolal na telefonní číslo, 
uložené jako „maminka“, neznámý hlas. 
Byl to hlas chlapce, který nalezl mobilní te-
lefon mé dcery, který jsme jí zakoupili před 
třemi týdny. Dceři telefon vypadl z kap-
sy do trávy a ona ani netušila kde. K naší 
nemalé radosti jej nalezl poctivý nálezce 
Ondřej Florčík, žák ZŠ B. Dvorského v Běl-
ském Lese, který po prázdninách půjde do 
7. A třídy. Řekl mi, kam si můžeme pro mo-
bil přĳít. Moc jsme mu poděkovali a oce-
nili jeho poctivost dárečkem. Chtěla bych 
ocenit a vyzdvihnout charakterní chování 
Ondry a veřejně mu poděkovat. Člověk se 
moc často s takovým příkladným přístu-
pem nesetká, zvlášť u dítěte. Je vidět, že je 
doma vzorně veden a vychován.

Bc. Taťána Frajs, Ostrava-Hrabůvka 

Výměna občanských průkazůPoděkování
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Příprava a průběh voleb do zastupitel-
stev krajů se řídí zákonem č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.
V městském obvodě Ostrava-Jih se tyto 
volby uskuteční na 26 volebních místech 
v 96 volebních okrscích. Ve stálém sezna-
mu voličů zdejšího městského obvodu je 
zapsáno cca 92 000 oprávněných voličů.
Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl 
nejméně 18 let věku a je přihlášen k trva-
lému pobytu na území zdejšího městské-
ho obvodu. 
Překážkami výkonu volebního práva jsou 
dle výše citovaného zákona o volbách do 
zastupitelstev krajů důvody, které uvádí 
§ 4 odst. 2), z něhož citujeme:
– zákonem stanovené omezení osobní 

svobody z důvodu výkonu trestu od-
nětí svobody,

– zbavení způsobilosti k právním úko-
nům,

– zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví 
lidu,

– výkon základní nebo náhradní vojen-
ské služby, vyžaduje-li to bezpečnost 
státu. 

Občané budou o konání voleb informo-
váni v zákonné lhůtě starostou měst-
ského obvodu Ostrava-Jih p. Bc. Karlem 
Sibinským oznámením o době a místu 
konání voleb do zastupitelstva kraje, kte-
ré bude zveřejněno na úřední desce úřa-
du, na webových stránkách úřadu www.
ovajih.cz a na všech volebních místech 
v městském obvodě. 
Čísla volebních okrsků a příslušnost 
podle místa trvalého bydliště k těmto 
okrskovým volebním komisím se pro 
voliče nemění, upozorňujeme však na 
změny názvu volebního místa:
• u volebních okrsků čísel 087, 088, 089 

v Ostravě-Hrabůvce, na ul. Mjr. No-
váka, dochází ke změně názvu vo-
lebního místa, volby se uskuteční ve 
stávajících prostorách Soukromé ob-
chodní akademie v Ostravě s. r. o., ul. 
Mjr. Nováka 34/1455, Ostrava-Hra-
bůvka, která má sídlo v budově již 
bývalé základní školy, 

• u volebních okrsků čísel 165, 166 
vracíme voličům volební místo do 
budovy bývalé základní školy na 
ul. Hulvácká 1/384, Ostrava-Zábřeh, 
nyní Střední odborná škola umělecká 

a gymnázium s. r. o., Hulvácká 1/384 
Ostrava-Zábřeh.

Na tyto změny budou voliči ještě upo-
zorněni samostatným letáčkem, který 
bude tvořit přílohu souboru hlasova-
cích lístků! Lístky obdrží voliči nej-
později tři dny přede dnem voleb do 
domovní schránky v obálce s informací 
o způsobu hlasování ve volbách a o je-
jich volebním místě – sídle okrskové 
volební komise v těchto volbách. Hla-
sování bude umožněno voliči po proká-
zání totožnosti a občanství ČR platným 
občanským průkazem (event. platným 
cestovním dokladem). Na voličský prů-
kaz se ve volbách do zastupitelstev kra-
jů nevolí, občan volí ve volebním okrs-
ku, ve kterém má trvalý pobyt. Každý 
volič si může v úředních hodinách na 
zdejším úřadě, odboru vnitřních věcí 
– úseku evidence obyvatel ověřit, zda je 
zapsán ve stálém seznamu voličů a ve 
volebním okrsku, ve kterém je hlášen 
k trvalému pobytu. Žádáme voliče, aby 
si překontrolovali platnost svých osob-
ních dokladů. Občanské průkazy vyda-
né do 31. 12. 1998 měly platnost do 31. 
12. 2007. Výjimku, na které se výměna 
nevztahovala, mají občané narození 
před 1. lednem 1936, kteří mají ve svém 
občanském průkazu vyznačenou dobu 
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost 
prodloužena bez omezení“. 

Odbor vnitřních věcí ÚMOb Ostrava-Jih

Volby do zastupitelstev krajů 
Prezident České republiky vyhlásil roz-
hodnutím č. 262/2008 Sb. ve Sbírce zá-
konů volby do zastupitelstev krajů České 
republiky a stanovil dny jejich konání na 
pátek 17. října 2008 v době od 14 do 22 
hodin a na sobotu 18. října 2008 v době 
od 8 do 14 hodin. 

INZERCE

Od nového roku se zvýší nájemné

Zvýšení nájemného u bytů s tzv. regulovaným nájemným na základě maximálního přírůstku 
měsíčního nájemného pro rok 2009

 dělení bytů dle  nájemné od   maximální přírůstek zvýšení nájemné od
 dřívějších kategorií  1. 1. 2008 v Kč/m2  měs. nájemného v % o Kč/m2 1. 1. 2009 v Kč/m2

 I. 28,76 20,3 % 5,84 34,60
 II. 24,89 29,3 % 7,29 32,18
 III. 20,83 34,1 % 7,10 27,93
 IV. 17,59 46,0 % 8,09 25,68

Rada MO Ostrava-Jih rozhodla na svém srpnovém jednání o zvýšení nájemného v bytech 
s tzv. regulovaným nájemným. Na základě zákona č. 107/2006 Sb. s platností od 1. ledna 
2009 v bytech první kategorie jedná o navýšení o dvacet procent, což představuje částku 
5,84 Kč/m2. 
„Nájemné zatím nedosahuje takové výše, aby byly pokryty veškeré náklady. Je třeba si uvě-
domit, že většinu nákladů na bydlení netvoří nájemné, ale služby a energie. Získané finanční 
prostředky použijeme do správy a údržby majetku,“ uvedl místostarosta Ľubomír Košík s tím, 
že všichni nájemci budou o změnách písemně informováni.
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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 vy-
bojovalo titul vicemistra v celostátní extra-
lize. 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 do-
prava, jakoby zpět na Ostravu. Využít lze 
i městskou hromadnou dopravu, konkrét-
ně 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.

ROZMĚRY A CENÍK REKLAMNÍCH PLOCH
� pohled čelně z tribuny na prostory mezi sklady Cena pronájmu
 5�7500�2500  navrhujeme zanechat jako 5 pozic 35-55 000 Kč /rok /pozice
� pohled z opačné strany (od tel. kamer) směr na tribunu
 1�9700�700 navrhujeme jako 3 pozice  15 000 Kč/rok/pozice
 1�22500�700 navrhujeme jako 7 pozic 15 000 Kč/rok/pozice 
� boční stěny
 1�28000�3500 navrhujeme jako max. 4 pozice  50–60 000 Kč/rok/pozice
 1�14000�3200 navrhujeme jako max. 2 pozice 50–60 000 Kč/rok/pozice
� venkovní prostory
 1�8000�3000 navrhujeme jako 1 pozici 70–90 000 Kč/rok/pozice
 1�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 vět-
ších sportovních akcí  10 procent.

Výhodná nabídka pro prezentaci firem

25. 8.
Holasova 2
Provaznická 49, 31, 9
Klegova 66
U Prodejny 19
U Haldy 60, 26
Úlehlova 14
Na Čtvrti 18
Hasičská 22
Horní 45

26. 8.
Dvouletky 39
Jubilejní 99, 81, 64, 16
Zlepšovatelů 3
Moravská 84, 108
Nám. Gen. Svobody 25
Bastlova 26
Chalupníkova 14, 48

27. 8.
Rodinná  24
Pospolitá 10, 34
Starobělská 18, 40, 60
Věšínova 22
Krokova 11
Dolní 37
Mňukova 24
Dolní 75, 95

28. 8.
Hulvácká 20
Nová 32

Petroncova 4
Samaritánská 19
Tarnavova 14
Jandova 3
Zimmlerova 25, 47
Písečná 4
Rezkova 12
Markova 12, 34

1. 9.
Břenkova 9
Horymírova 10, 20
Karpatská 20, 48
V Troskách 20
Za Školou 6
Tylova 21, 35
Jugoslávská 61, 53, 31

2. 9. 
Pavlovova - Ke Knihařství 25, 57
Baranovova 13
Abramovova 8
Assejevova 2
Plzeňská 10
Kpt. Vajdy 1
Bělikovova 1
Zajcevova 6
Gurťjevova 27
Čujkovova 54, 48

3. 9.
Gerasimova 2, 10
Svazácká 6, 38, 19

Krasnoarmějců 10, 22, 25
Průkopnická 24
Kosmonautů 1
P. Lumumby 7, 23

4. 9.
P. Lumumby 37, 14
K Jezeru 21
Husarova 25
Výškovická 56, 80, 96, 106
Volgogradská 29, 22, 93, 44

8. 9.
Petruškova 18, 11
Volgogradská 117, 141, 
120
Kubalova 31, 2
K Odře 13, 2
Břustkova 27
Na Výspě 4, 16

9. 9.
Šeříkova 8
Výškovická 132, 158, 184
Proskovická 29, 49, 71
Drůbeží 2
Koncová 8
Charvátská 6
Lumírova 30, 22

10. 9.
Lumírova 56, 68, 9
Lužická 6
Jičínská 15, 29

Srbská 5, 17, 29
Výškovická 147, 157
29. dubna 25

11.  9.
29. dubna 5
Staňkova 24, 21, 6
Buškovická 98
Petruškova 22
Jugoslávská 43
Herolda 8
Zd. Bára 2
B. Četyny 4
Krestova 6
V. Košaře 4

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih



� Zábavné odpoledne v Avion Shopping Parku
Avion Shopping Park v Ostravě pořádá 
v sobotu 30. 8. zábavné odpoledne pro 
děti i dospělé s názvem Avion je třída! 
Poslední prázdninový víkend se tak ob-
chodní centrum promění ve školní třídu. 
Bude se zde soutěžit o zajímavé ceny.  

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

INZERCE

DK Akord láká na zahradu

Doslova v obležení je nově zrekonstruova-
ná zahrada Domu kultury Akord v Ostra-
vě-Zábřehu. V provozu je od začátku srp-
na, zpustlý a téměř neudržovaný prostor 
doslova lákal k vytvoření oddechové zóny 
pro děti i dospělé. Na své si přĳdou přede-
vším nejmenší, hřiště pro děti dostalo řadu 
nových prvků – hrad, kolotoč, houpačku, 
pružinovou lavičku, pískoviště nebo do-
meček. V nejbližších dnech bude dokonče-
no i hřiště pro dospělé, na němž je v plánu 
pořádání turnajů v kuželkách a pétanque. 

Návštěvníkům slouží nové lavičky a po-
sezení, letní zahrada byla rozšířena ve 
směru k vodnímu areálu, odkud byl vy-
budován nový vstup a chodník vedoucí 
přímo do zahrady. Zahradu ozdobily nové 
stromy, další stromy přibudou na pod-
zim. Počítá se ještě s drobnými úpravami 
stávajícího zastřešeného prostoru, bufetu 
a výměnou plotu. „Prozatím je dokončena 
jedna část rekonstrukce, druhá bude hoto-
va v nejbližších dnech. Naší snahou bylo 
rekonstruovat zahradu za provozu, což 
se podařilo,“ uvedla ředitelka DK Akord 
Darina Daňková s tím, že opravy byly 
hodně náročné. „Pod terénem vedou hus-
té sítě a vypadalo to, že některé prvky ani 
nebudeme moci zrealizovat. Nakonec se 
vše vyřešilo k naprosté spokojenosti a děti 
i rodiče si novou zahradu pochvalují,“ do-
dala Daňková. 
Zahrada je výborným doplňkem Léta na 
Jihu – Malého festivalu kultury. Cyklus 
koncertů a pohádek je na programu kaž-
dou prázdninovou středu. Koná se za 
podpory Úřadu městského obvodu Ostra-
va-Jih, který akci podpořil třicetitisícovou 
dotací.  Michael Ku�y

Děti hojně využívají nové houpačky 
a prolézačky. Foto: DK Akord

Sezona ještě nekončí. Doslova v obležení byl po  většinu druhé poloviny letních prádznin 
Vodní areál Jih. Horkého letního počasí denně využily stovky návštěvníků. Na své si přišli zejména 
nejmenší, v letošním roce byl totiž areál rozšířen o nové dětské hřiště s tartanovým podložím, na 
kterém se pro malé návštěvníky nachází řada atrakcí - houpačky, prolézačky, dětský hrad se sklu-
zavkami a také pískoviště. Přestože prázdniny jsou u konce, sezona ve Vodním areálu Jih nekončí, 
v měsíci září je otevírací doba v pracovní dny od 10 do 18 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 hodin. 

Text a foto: Michael Kutty
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Za odměnu do lanového centra. Kaž-
dý rok se žáci ZŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu 
zapojují do soutěže ve sběru starého papíru. 
Nejlepší sběrači v každém kole jsou odměněni 
hodnotnými cenami a nejúspěšnější třídy si na 
konci školního roku mohou zvolit, kam za od-
měnu vyjedou. Letos si vybrali návštěvu Lano-
vého centra pod Landekem. A kolik ti nejlepší 
nasbírali? Chlapci a děvčata 5.A zvítězili s téměř 
neuvěřitelnými pěti tunami. O něco méně měli 
na svém kontě žáci 6.B. Právě tyto dvě třídy 
zdolávaly výšky v lanovém centru. Zpočátku se 
někteří báli, ale nakonec předváděli akrobatic-
ké kousky. Foto: Lenka Velikovská

Základní škola na Provaznické ulici v Hra-
bůvce obhájila po dvou letech mezinárodní 
ocenění a získala titul Ekoškola. Její zástup-
ci se poslední týden loňského školního roku 
zúčastnili slavnostního vyhlášení v hlav-
ním sále budovy Valdštejnského paláce Se-
nátu Parlamentu ČR v Praze. Letos získalo 
titul čtrnáct škol, zástupcům žáků a učitelů 
je předal ministr školství Ondřej Liška.
„Jsme rádi, že jsme opět obhájili mezi-
národní titul Ekoškola. Považuji to jako 
velkou odměnu za obětavou práci všech 
zaměstnanců a žáků školy ve spolupráci 
s některými rodiči a radnicí Ostravy-Jih 
v oblasti ekologie,“ uvedla ředitelka školy 
Libuše Přikrylová. 
V programu Ekoškola žáci společně se svý-
mi učiteli společně usilují o změny vedoucí 
k šetrnějšímu provozu školy. Zakládají pra-
covní tým, vytvářejí si vlastní ekokodex, 
analyzují stav školy a navrhují zlepšení, 
která se snaží naplnit. Snižují množství od-
padu a třídí jej, šetří vodu a energii a starají 
se o prostředí školy. Program vyžaduje spo-
lupráci nejen uvnitř celé školy, ale i s místní 
komunitou. „Za největší úspěch považuje-
me získání financí na výměnu oken v celé 
škole,“ uvedla koordinátorka programu 
Jarmila Skálová. Ve škole se snaží šetřit 
energii a vodu třeba tím, že důsledně zhasí-

nají, regulují topení, monitorují úniky vody 
na toaletách. Oblíbeným místem je školní 
zahrada, kterou žáci společnými silami 
upravili na přírodní učebnu. „Pro každou 
rostlinu a dřevinu jsme vyrobili cedulku 
s názvem a popisem. Teď už si snad nikdo 
nesplete borovici se smrkem,“ vysvětlila 
členka školního Ekotýmu.
Do programu Ekoškola je zapojeno jedena-
dvacet tisíc škol ze čtyřiceti zemí světa. Ti-
tul Ekoškola získávají kromě evropských 
zemí např. školy v Jihoafrické republice, 
Maroku, Portoriku, Chile, Kazachstánu 
nebo Rusku. Organizátorem slavnostní-
ho vyhlášení je Sdružení TEREZA, které 
vytváří vzdělávací programy pro stovky 
škol. ZŠ na Provaznické ulici chce v eko-
logických aktivitách pokračovat. „Tím, 
že se žáci podílejí na ochraně přírody 
a životního prostředí, jsou k ní šetrní 
a ohleduplní, učí se tak zároveň i citlivé-
mu a ohleduplnému přístupu ke svým 
kamarádům, k lidem, ke svému okolí a to 
je pro nás podstatné. Už teď se nám v hla-
vě honí spousta nápadů, které  bychom 
v budoucnu rádi uskutečnili. Máme před 
sebou další dva roky aktivit, jejichž vyvr-
cholením by měla být v roce 2010 snaha 
obhájit titul Ekoškola,“ dodala Libuše 
Přikrylová.  Michael Ku�y 

ZŠ Provaznická se pyšní titulem Ekoškola

� Ocenění u ministra
Nikol Peterková, která navštěvovala 
osmou třídu ZŠ A. Kučery v Hrabůvce, 
se zúčastnila 5. ročníku soutěže Minis-
terstva vnitra ČR Svět očima dětí. Sou-
těž se zaměřuje na aktuální společenská 
témata týkající se bezpečnosti a preven-
ce sociálně-patologických jevů. Téma 
Nebezpečí na síti (online obtěžování) 
zpracovala pod názvem Nebezpečí přes 
seznamku. Její práce byla oceněna ko-
misí odboru tisku a public relations Mi-
nisterstva vnitra. Nikol byla pozvána na 
slavnostní předání cen z rukou ministra 
vnitra Ivana Langera.
� Specializované třídy
V ZŠ MUDr. Emílie Lukášové v Hra-
bůvce se uvolnila místa ve specializova-
ných třídách pro děti s poruchami učení. 
V nadcházejícím školním roce se jedná 
o 6. a 8. ročník, pokud by však rodiče 
měli zájem o otevření specializované 
třídy i na prvním stupni, může jim ZŠ 
organizačně tuto třídu zajistit.

Krátce
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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
7., 14., 21. a 28. 9. od 17 hodin – TANEČNÍ VE-
ČERY pro příznivce společenského tance se sku-
pinou DOMINO, vstupné 40 Kč, předprodej KD 
K-TRIO.
15. 9. v 17.30 hodin – KRÁSA AFRIKY 
A RYTMY BUBNŮ – hudební workshop – hraní 
na africké bubny djembe a povídání o životě 
v Africe připravil Palo Nowak, vstupné 40 Kč, 
předprodej KD K-TRIO.
24. 9. 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, vstupné 
40 Kč, předprodej KD K-TRIO.
25. 9. v 17.30 hodin – HOMEOPATIE – LÉČBY 
PRO TY, KTERÉ MÁME RÁDI – o výhodách 
české homeopatie a jejich účincích při léčbě běž-
ných i složitých nemocí přednáší MUDr. Ale-
xander Fesik, vstupné 40 Kč, předprodej KD K-
-TRIO.
Pátek 26. září v 19 hodin – PAVLÍNA JÍŠOVÁ 
a přátelé – KONCERT –Pavlína Jíšová patří 
k výrazným zpěvačkám české folkové a country 
scény, bývá médii označována jako „první dáma 
folku“. Působila ve skupině Žalman a spol., Ne-
zmaři. Vstupné 100 Kč, předprodej KD K-TRIO, 
Ostravský informační servis.
� Dětem
29. 8. od 14 hodin – Poslední prázdninová show 
– Elán revival band, Celtic Cross, bohatý do-
provodný program, soutěže pro děti, jarmark, 
atrakce pěší zóna K-TRIO, vstup zdarma. Akce 
se uskuteční pod záštitou starosty městského ob-
vodu Ostrava-Jih Bc. Karla Sibinského.
28. září v 10 hodin – Příběhy Ferdy Mravence 
– Ferda, brouk Pytlík a Beruška se chystají na 
prázdniny. Jaká dobrodružství zažĳí, nám pro-
zradí herci divadla Křesadlo. Vstupné 40 Kč, 
předprodej KD K-TRIO.
� Výstavy
2. 9. v 17 hodin – vernisáž – Řecko výstava foto-
grafií Pavla Brunclíka.
 NABÍDKA KURZŮ 
� 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 home-
opatie při léčbě běžných i složitých nemocí. Za-
hájení 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 – 
kubánský tanec � Irské tance – taneční pro man-
želské páry a partnerské dvojice – začátečníci 
i pokročilí
� Praktické kurzy
Kurz pletení z proutí 
NABÍDKA KURZŮ 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 – 14 let
� Praktické kurzy
Školička malého výtvarníka 
� Vzdělávací kurzy
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 
Krnovská
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 sto-
lové hory Guayanské vysočiny. Přednáška se 
uskuteční ve spolupráci s D-Klubem.

Vstupné 40 Kč, senioři, studenti, ZTP 25 Kč
Předprodej KD K-TRIO, od 17 hodin na místě
NASLOUCHEJTE SVÉMU TĚLU – relaxační 
kurz na podporu ženských orgánů, podporu po-
hyblivosti páteře a kloubů. Cviky se zaměřením 
na rovnováhu a koordinaci. Zahájení: 23. 9., vede 
Mgr. Zuzana Ondruchová
DÝCHÁNÍM KE ZDRAVÍ A HARMONII – re-
laxační kurz zaměřený na techniky správného 
dýchání, relaxační dechové polohy, ozdravné 
dýchání a prodýchání čaker. Nejde o holotropní 
dýchání. Zahájení 23. 9., vede Mgr. Zuzana On-
druchová.
BUBNOVÁNÍ NA AFRICKÉ BUBNY DJAMBE 
– kurz pro začátečníky. Základy hry na djembe, 
základní pravidla rytmu, hra ve skupině, roz-
voj správné motoriky rukou. Možnost zapůjčit 
bubny. Zahájení 29. 9., vede Palo Nowak 
TANEČNÍ PRO MANŽELSKÉ PÁRY A PART-
NERSKÉ DVOJICE – zahájení 21. září, vede To-
máš 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 prv-
ního představení nepřetržitě do 19.45 hodin, www.kzoj.cz
Každé pondělí jedno představení jen za 50 Kč!
1. 9. v 17 hodin – MUMIE: HROB DRAČÍHO 
CÍSAŘE
8. 9. v 17 hodin – AKTA X: CHCI UVĚŘIT
15. 9. v 19.30 hodin – BATHORY 
22. 9. v 18 hodin – TEMNÝ RYTÍŘ 
29. 9. v 17 hodin – TOBRUK
Od pondělí 1. 9. do středy 3. 9. v 17 hodin, od 
pátku 12. 9. do středy 17. 9. v 17 hodin: MU-
MIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE (Německo/Ka-
nada/USA, 2008). Nejnovější dobrodružství akč-

ního manželského páru O´Connellových a je-
jich neposedného syna se rozjíždí v režii Roba 
Cohena a míří do starobylé čínské hrobky, z níž 
uniká vražedná hrozba v podobě mumie dáv-
ného mocichtivého císaře. České znění, mládeži 
přístupný, 111 minut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 1. 9. do středy 3. 9. v 19.30 hodin: 
DOSTAŇTE AGENTA SMARTA (USA, 2008). 
Znovuvzkříšený hrdina televizního seriálu ze 60. 
let je umírněnou parodií na Jamese Bonda s tím, 
že agent Smart je neschopný jen místy a svou 
krásnou kolegyni, agentku 99 dokáže i překva-
pit. České titulky, mládeži od 12 let, 110 minut, 
vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 4. 9. do neděle 7. 9. v 17 a 19.30 ho-
din, od pondělí 8. 9. do středy 17. 9. v 19.30 
hodin: BATHORY (ČR 2008). Romantický 
thriller scenáristy a režiséra Juraje Jakubiska. 
Vypráví příběh nejbohatší uherské hraběnky 
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 mučení 
mladých dívek. Mládeži do 12 let nevhodný, 
140 minut, vstupné 85 Kč.
Od pondělí 8. 9. do středy 10. 9. v 17 hodin: 
AKTA X: CHCI UVĚŘIT (USA/Kanada, 2008). 
Agenti Scullyová a Mulder v podání Davida Du-
chovného a Gillian Andersonové se vydávají po 
stopách nové temné záhady na poli celovečer-
ního filmu již podruhé. České titulky, mládeži od 
12 let, 104 minut, vstupné 70 Kč.
Od pátku 19. 9. do středy 24. 9. vzhledem 
k délce filmu v 18 hodin: TEMNÝ RYTÍŘ 
(USA, 2008). Boj Bruce Waynea, komisaře Gor-
dona a státního návladního Harveyho Denta 
proti zločinu zdárně pokračuje – když do kal-
ných vod Gothamu vpluje nová štika. Nosí po 
kapsách karty s Jokerem a co do temné vynalé-
zavosti si s Batmanem v ničem nezadá. Heath 
Ledger v hlavní roli strhujícího kriminálního vel-
kofilmu. České titulky, mládeži od 12 let, 152 mi-
nut, vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 25. 9. do soboty 27. 9. v 17 a 19.30 
hodin (mimo 25. 9. v 17 hodin), od pondělí 
29. 9. do středy 1. 10. v 17 a 19.30 hodin: 
TOBRUK (ČR 2008). Druhá světová válka, 
podzim roku 1941. Do Němci a Italy obleže-
ného města Tobruku v severoafrické Libyi jsou 
odveleni vojáci 11. východního českosloven-
ského praporu. Mezi nimi je i mladý voják Jiří 
Pospíchal. Jeho naivní a idealistické představy 
o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány 
s nesnesitelným peklem africké pouště, den-
nodenním ohrožením života a všudypřítom-
nou smrtí. To vše si u něj vybírá svojí krutou 
daň, kterou umí vyměřit jen válka. Režie Vác-
lav Marhoul, 100 minut vstupné 80 Kč.
V NEDĚLI 28. ZÁŘÍ 2008 – HEZKY POUZE ČESKY KE DNI 
ČESKÉ STÁTNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI 38. VÝROČÍ KINA LUNA
Oslavte s námi významný den v kině Luna s čes-
kým filmem a nenechte si ujít filmová předsta-
vení za symbolických 38 Kč! 
POZOR - NEPŘEHLÉDNĚTE !
KAŽDÝ „38“ NÁVŠTĚVNÍK OBDRŽÍ POUKÁZKU NA VYJÍ-
MEČNOU SPECIALITU RESTAURACE LUNA V 1. POSCHO-
DÍ AREÁLU KINA, KTERÁ NA TUTO NOVINKU SRDEČNĚ ZVE 
I ŠIROKOU VEŘEJNOST.
Neděle 28. 9. ve 14 hodin – BOBULE (ČR 2008). 
Úspěšná česko-moravská letní melancholická 
komedie o dvou kamarádech, kteří pochopí, že 
nejen u moře se dá prožít fantastická dovolená. 
Neděle 28. 9. v 16 hodin – VÁCLAV (ČR, 2007). 
Režisér Jiří Vejdělek vytvořil se scenáristou Mar-
kem Epsteinem strhující příběh na motivy sku-
tečných událostí. V hlavní roli Ivan Trojan, je-
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hož strhující herecký výkon získal řadu ocenění 
a přízeň diváků. 
Neděle 28. 9. v 18 hodin – FRANTIŠEK JE 
DĚVKAŘ (ČR, 2008). Františka (Josef Poláček), 
povoláním psychiatra, si vždycky vybíraly ženy, 
které za to stály. Všechny je miloval, ale některé 
se mezi sebou bohužel kryly. Komedie Jana Pru-
šinovského s hudbou Petra Hapky.
Neděle 28. 9. ve 20 hodin – TOBRUK (ČR, 
2008).
Film je v hluboké úctě věnován všem českým 
a slovenským veteránům jakož i domácímu od-
boji. Především pak ale příslušníkům Českoslo-
venského pěšího praporu 11 – Východního, kteří 
po boku Britů, Australanů, Poláků a Jihoafri-
čanů na podzim roku 1941 bránili před němec-
kými a italskými jednotkami poslední Spojenci 
ovládaný strategický přístav na severu Libye – 
TOBRUK.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od čtvrtka 4. 9.do neděle 7. 9. ve 14.30 hodin: 
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN (USA/
VB, 2008). Sourozenci Pevensieovi se po roce vra-
cejí kouzelnými dveřmi do Narnie, kde ovšem 
mezitím uběhlo tisíc let! Zemi sužují občanská 
válka a ďábelský král Miraz. Druhý díl úspěšné 
fantasy ságy. České znění, mládeži přístupný 144 
minut, vstupné 80 Kč.
V sobotu 13. 9. a neděli 14. 9. v 15 hodin: KRO-
NIKA RODU SPIDERWICKŮ (USA, 2008). 
Existuje vůbec nějaký starý dům, do kterého se 
dá bez obav nastěhovat? Ten páně Spiderwic-
kův to asi také nebude – je promořen pohádko-
vými bytostmi rozdílného charakteru, o čemž 
se přesvědčí paní Graceová a její tři děti. Dobro-
družný fantastický příběh rodinného typu v čes-
kém znění, 95 minut, vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 18. 9. do středy 24. 9. v 15.30 hodin: 
VALL-I (USA, 2008). Další animovaný okouzlu-
jící hit od Pixaru vysílá do boje o naše divácké 
srdce malého robůtka, který zbyl jako poslední 
z armády jemu podobných, naprogramovaných 
na úklid naší planety, zaneřáděné konzumním 
odpadem. Vall-I uklízí a uklízí, aby učinil Zemi 
znovu obyvatelnou – dokud neuvidí přistávat 
kosmickou loď a z ní nevystoupí EVE. Jeho ob-
vody se slastně rozechvějí … České znění, mlá-
deži přístupný, 103 minut, vstupné 85 Kč.
V pátek 26. 9. a sobotu 27. 9. v 15 hodin: HOR-
TON (USA, 2008). Animovaná pohádka o dob-
ráckém slonovi a městečku, ležícím ve smítku 
prachu. České znění, 87 minut, vstupné 50 Kč.
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ V KINĚ
Čtvrtek 11. 9. v 17.30 hodin: KURZ NEGATIV-
NÍHO MYŠLENÍ (Norsko, 2006). Režie Bard 
Breien, 79 minut, vstupné 65 Kč. Nadšeně přĳatý 
debut norského scenáristy a režiséra loni zvítězil 
na MFF Karlovy Vary.
Čtvrtek 18. 9. v 17.30 hodin: MONGOL-ČIN-
GISCHÁN (Rusko/Kazachstán/Německo/Mon-
golsko 2007). Režie Sergej Bodrov, 127 minut, 
vstupné 65 Kč. Koprodukční velkofilm pojatý 
jako divácky atraktivní historická freska získal 
v Rusku množství cen a byl nominován na Os-
cara.
Čtvrtek 25. 9. v 17.30 hodin: DECH (Jižní Korea, 
2007). Režie Kim Ki-duk, 84 minut, vstupné 65 
Kč. Komorní symbolický příběh s využitím mi-
nimalistických prostředků navazuje na před-
chozí díla režiséra.

DŮM 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

� Divadla
16. 9. v 19. 30 hodin – JABLKOŇ. Koncert alter-
nativní hudební skupiny, která sklízí úspěch ne-
jen doma, ale i zahraničí. 
2. 10. v 19 hodin – Záhadná Irma – komedie 
s JANOU PAULOVOU a P. ZEDNÍČKEM
22. 10. v 10 hodin – Klec bláznů – hrají O. Brzobo-
hatý, R. Brzobohatý, H. Gregorová, E. Čekan aj.
� Koncerty
11. 9. v 17 hodin – koncert klavírní improvizace 
Jiřího Pazoura
16. 9. v 17 hodin – EVA A VAŠEK. Koncert 
známé dvojice na četná přání návštěvníků
� Společenská zábava
9. 9. v 15 hodin – SENIOR KLUB. Soutěž o nej-
lepší recept. Doneste svůj oblíbený jablkový ko-
láč a vyhrajte. S Arturem Kubicou si povídáme 
o Rozhlasové rosince aj. Vstupné zdarma.
19. 9. ve 14 hodin – VINOBRANÍ pod patronací 
starosty městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Karla 
Sibinského – vystoupí mažoretky, folklorní sou-
bory, bojová umění a ohňová show, cimbálovka 
Tolar, skupiny Blaf, Baracuda a Nebratři, Hos-
tem programu Tomáš Klus. Atrakce pro děti, 
prodejní stánky, víno a burčák.
25. 9. v 17 hodin – DÁMY, NA KAFÍČKO. 
Hostem pořadu Vlaďky Dohnalové Monika 
Žídková a její společnost Miss Cosmetics, Ta-
neční škola Flamengo Ostrava s Lenkou Kud-
láčkovou
� Hudební kluby
2. 9. v 18 hodin – Ztroskotat a zvítězit – poutavé 
vyprávění lékařky, spisovatelky a námořní kapi-
tánky MUDr. K. PAVLOSKOVÉ spojené s pro-
mítáním z poslední cesty, křest nejnovější knihy.
11. 9. v 19 hodin – Folk a country v Akordu – 
Koncert TEMPO DI VLAK, host BG STYL, pro-
mítání a westernové ukázky v jubilejním 80. po-
řadu Tóny cest.
� Dětem
21. 9. v 10 hodin – O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI – 
výpravná pohádka s mnoha zvířátky.
Vzdělávání
� Speciální kurzy
Kurz pletení z pedigu (proutí)
� Hudební kurzy
Výuka hry pro děti na zobcovou flétnu, klavír, 
keyboard a country kytary vč. hudební nauky.
� Jazykové kurzy
Jazykové kurzy pro veřejnost – skupinová výuka – 
uzávěrka přihlášek 8. září. Nevratné zápisné 300 Kč je 
součástí kurzovného, které činí 2 700 Kč.
Angličtina pro začátečníky, mírně pokročilé 
i pokročilé � Španělština pro mírně začátečníky 
i mírně pokročilé � Ruština pro začátečníky
� Vzdělávací kurzy
TSM, spol. s.r.o. – (9.30–13.30 hodin), www.tsm-
vyskov.cz
12. 9. – Účetnictví příspěvkových organizací 
v platné metodice, prováděcí předpisy
16. 9. – Rétorika v praxi aneb Jak na velké ne-
zdvořáky 
18. 9., 22. 9. – Účetní a daňové doklady 
23. 9. – Smlouvy pro přípravu a realizaci staveb 
a další legislativu v praci roku 2008 a po nove-
lách (změny stavebního zákona, obchodního zá-
koníku a legislativy, nejčastější problémy, chyby, 
praktické příklady)
25. 9. – Řízení lidských zdrojů
25. 9, 30. 9. – Jednání s lidmi, vyjednávání
26. 9. – Úspěšná sekretářka
Olga Tučková – ODBORCONSULT-D, začátek 
přednášek je vždy od 9.00 hodin (prezence od 
8.30 hodin). Ukončení mezi 13.00 a 14.00 hodi-
nou, www.skoleni-kurzy.cz

24. 9. – Jak správně archivovat doklady, do-
kumenty, spisová služba – 2008 (jak zacházet 
s úředními a firemními dokumenty, kdy archi-
vovat, kdy skartovat)
25. 9. – Majetek, odpisy, leasing, pohledávky, 
zhodnocení sazby + změny v dani z příjmu– rok 
2008
30. 9. – Stavební zákon, problémy praxe (noveli-
zovaná ustanovení pro rok 2008, praktická řešení 
z hlediska stavební praxe + vyhl. č. 23/2008 o po-
žární ochraně staveb)
Fakta s.r.o. 9.00–13.30 hodin, prezence od 8.30 
hodin, www.fakta.cz
26. 9. – Jak pomoci dětem s ADHD a ADD
� Kultura těla
Pro ženy: Novinka – Vlníme se v rytmu salsy 
a latinskoamerického tance. Můžete vyrazit na 
parket i bez muže… � Orientální tanec – Dagmar 
Vašíčkové � Orientální tanec – škola Elahe � Jóga 
– pro děti i dospělé � Koktejl cvičení � Ranní cvi-
čení � Kalanetika – body form � Bodystyling
Pro ženy i muže: Jóga – pro děti i dospělé � Rela-
xační cvičení � Step
Pro děti: Step – pro zájemce od 13 let � Aerobic 
pro dívky – od 9 -13 let � Barevné cvičení � Ryt-
mika � Folklorní tanec � Jóga pro děti

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
V době od 1. 9. do 30. 9. od pondělí do čtvrtka 
v době 14–18 hodin bude na recepci SVČ pro-
bíhat zápis do nových kroužků, kurzů a klubů. 
V letošním roce rozšiřujeme své aktivity i na 
novém pracovišti, ve školce na ulici J. Matuška 
v Ostravě-Dubině. Tam bude zápis probíhat 
vždy od pondělí do čtvrtka ve 14–18 hodin. 
Akce pořádané SVČ Zábřeh na září: 
23. 9. – Den se Světluškou, Ostrava–Zábřeh 
26. 9. – Běh Naděje, Ostrava, Bělský les 

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 
4. 9. v 17 hodin 
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Energie Karlovy 
Vary, utkání hokejové extraligy
9. 9. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – BC Mladá Boleslav, 
utkání hokejové extraligy  
17.–20. 9. – ISU JUNIOR GRAND PRIX 2008 
v krasobruslení
21. 9. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Lasselsberger 
Plzeň, utkání hokejové extraligy
26. 9. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL –  HC Litvínov, utkání 
hokejové extraligy
30. 9. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Moeller Pardu-
bice, utkání hokejové extraligy
Městský stadion
12. 9. v 16.30 hodin
FC Vítkovice – Bohemians 1905, utkání 2. fot-
balové ligy  
26. 9. v  16.30 hodin
FC Vítkovice – Fotbal Fulnek, utkání 2. fotba-
lové ligy
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Paní Zdeňka se narodila v roce 1938 v Os-
travě-Zábřehu. Po celý život pracovala ve 
Vítkovických železárnách v závodě 6 jako 
mzdová účetní, při zaměstnání zvládla 
odmaturovat na střední ekonomické ško-
le. Je vášnivou zahrádkářkou, čtenářkou 
a v poslední době ráda luští sudoku. Také 
ráda peče a sleduje televizní vědomostní 
soutěže.
Pan Jaroslav se narodil v roce 1935 v Os-
travě-Zábřehu, kde prožil i své dětství. Po 
vyučení pracoval ve Vítkovických železár-
nách jako strojní zámečník. Zajímá se o po-
litické dění, rád luští křížovky.
Sňatek uzavřeli 9. srpna 1958 na radnici 
v Mariánských Horách, bydleli v rodin-

ném domě v Hulvákách. V červnu násle-
dujícího roku se jim narodil syn Radomír, 
o tři roky později syn Petr. V roce 1993 se 
po odchodu do důchodu rozhodli přestě-
hovat do Hrabůvky, kde v družstevním 
bytě žĳí dosud.
Kromě výchovy dětí jim byla společným 
zájmem turistika a s ní i pobyt na chatě 
v podhůří Beskyd, kde dodnes tráví část 
volného času. Rádi se starají o vnučku Lu-
cii a také o pejska Ronyho.
Padesát let společného života nepřineslo 
jen šťastné chvíle, ale tolerance, slušnost 
a trvalé lidské hodnoty jim pomohly pře-
nést manželství až dodnes. Uchovali si vel-
mi hezký vztah, plný úcty a pochopení. 

ZLATÁ SVATBA
Zdeňky a Jaroslava Děrkasových

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zve-
řejněním jména v Jižních listech. Starosta 
MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem 
srpnovým oslavencům do dalších let hod-
ně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu 
nejbližších.
Zdeňka Lindovská 95 let
Anna Ličková 94 let                 
Zuzana Prokopová 93 let
Emilie Ličková 93 let
Vlasta Frkalová 93 let
Jan Holek 91 let
Anna Vilišová 85 let
Milada Usnulová 85 let
Marie Kozelská 85 let
Miroslav Jureček 85 let
Růžena Gistřichovská 85 let
Maria Cabalová 85 let
Emilia Cigániková 85 let
Romana Bauerová 85 let
Věra Tomanová 80 let
Bohumíra Talandová 80 let
Estér Rozbrojová 80 let 
Lubomír Klímek 80 let
Markéta Karbowiaková 80 let
Ladislav Horkel 80 let
Jaroslav Ermis 80 let

www.ceskydomov.cz
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Manžely Děrkasovy  v pátek 8. srpna v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih oddal místostarosta 
Ľubomír Košík (vpravo) a ceremoniářka Šárka Zubková (vlevo).  Text a foto: Michael Kutty
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Také o letošních prázdninách mohly děti v našem 
ostravském obvodu zdarma využívat hřiště při vy-
braných základních školách v rámci projektu Veřejně 
přístupná hřiště. Na ZŠ Alberta Kučery se velké pozor-
nosti těšilo dopravní hřiště (uprostřed), na ZŠ Horymí-
rova si kluci zahráli fotbal (vlevo dole), další snímky 
jsou ze ZŠ Jugoslávská (vpravo dole) a skate parku ve 
Výškovicích (nahoře). Na každém hřišti byl k dispozici 
sportovní asistent, který dětem bezplatně zapůjčil 
sportovní potřeby. Od září se do projektu zapojí i nově 
otevřené hřiště na ZŠ Chrjukinova. Projekt Bezpečný 
Jih vznikl před čtyřmi lety z iniciativy ÚMOb Ostrava-
-Jih. Stále je rozpracováván, při jeho realizaci radnice 
spolupracuje s Policií ČR i Městskou policií Ostrava. 
Právě na základě poznatků policejních složek se pro-
jekt dále vyvíjí. Je zaměřen na snížení počtu deliktů 
uliční kriminality a kriminality, která občany nejvíce 
obtěžuje (kapesní krádeže, krádeže věcí z vozidel, 
vloupání, ale i výtržnictví, rvačky nebo loupeže).
 Text a foto: Michael Kutty

Projekt Veřejně přístupná hřiště
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