
KD K-TRIO slaví páté výročí

Výškovická rokle byla vyčištěna
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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

po pěti týdnech drží-
te v rukou další číslo 
radničního zpravoda-
je. V polovině toho-
to měsíce vešla v plat-

nost nová obecně závazná vyhláška týkající 
se zákazu požívání alkoholických nápo-
jů na veřejných prostranstvích. Jsem pře-
svědčen, že drtivá většina slušných obyva-
tel rozhodnutí zastupitelů města uvítá. Na 
straně čtyři přinášíme více informací a ta-
ké mapku se seznamem vymezených loka-
lit, kde je popíjení alkoholu zakázáno.
Na území obvodu brzy skončí zimní čiš-
tění, nicméně pořádek je stále aktuální 
téma, takže přinášíme i přehled rozmístě-
ní velkoobjemových kontejnerů. Problema-
tika čistoty a pořádku vás hodně trápí, což 
je patrné i z dopisů, které dostávám. V této 
souvislosti bych vás chtěl poprosit, abyste 
se pod své podněty podepisovali, bez účasti 
stěžovatele se totiž jen velice obtížně řeší.
I v tomto čísle pokračujeme v představová-
ní nových okrsků a strážníků Městské po-
licie Ostrava. Páté výročí svého vzniku si 
připomíná Kulturní dům K-TRIO v Hra-
bůvce. Žáci základních škol jistě využĳí 
tradiční nabídku sboru dobrovolných hasi-
čů na den otevřených dveří ve zbrojnici na 
Dolní ulici v Zábřehu. 
Pozornost si zaslouží také senioři. Jednou 
ročně se v Domě s pečovatelskou službou 
Korýtko koná soutěž Miss babča, na kte-
rou přispívá i naše radnice. Reportáž z ak-
ce najdete na straně čtrnáct.
I tentokrát vám přinášíme nabídku kul-
turních a sportovních akcí, zajímavos-
tí a krátkých zpráv, nechybí oblíbená foto-
strana. Věřím, že také dubnové Jižní listy 
pročtete od začátku až do konce.

Bc. Karel Sibinský, starosta

...Ve středu 15. dubna začala v Ostravě platit nová 
obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alko-
holických nápojů na veřejném prostranství, kterou 
schválili městští zastupitelé. Alkohol popíjející lidé 
by už na vytipovaných místech neměli být vidět...

S popíjením v ulicích města je konec5

Rokle ve Výškovicích je vyčištěna

...Přestože pozemek patří Lesům České republiky, 
o vyčištění prostoru se postarali zaměstnanci Majet-
kové správy Ostrava-Jih, kteří jsou zaměstnáváni na 
krátkodobé pracovní příležitosti ve spolupráci s Úřa-
dem práce v Ostravě v rámci veřejně prospěšných 
prací... 

6

Titul Miss babča patří Marii Urbanové

...Už čtvrtý ročník celoměstské soutěže o titul Miss 
babča 2009 se poslední březnový den konal v zábřež-
ském Domově pro seniory (DPS) Korýtko. Porota ve 
složení starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský, mís-
tostarosta Oldřich Lindovský a ředitel DPS Korýtko 
Marek Kyjovský měla přetěžkou úlohu. Vybírala ze 
šestice soutěžících, které čekaly tři disciplíny... 

14

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

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

� Zastupitelé se sejdou v K-TRIU
Starosta Karel Sibinský zve občany na za-
sedání Zastupitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih, které se uskuteční 30. dubna 
ve 14 hodin v prostorách KD K-TRIO na 
ulici Dr. Martínka v Hrabůvce.
� Soutěž školních časopisů
Rada městského obvodu Ostrava-Jih na 
návrh mediální komise vyhlásila 3. roč-
ník soutěže školních časopisů základních 
škol. Kritérii pro hodnocení jsou origina-
lita obsahu, tematická a žánrová pestrost, 
kvalita grafické úpravy, technické zpra-

cování a jazyková správnost. Soutěže se 
mohou účastnit pouze časopisy, na jejichž 
tvorbě se podílejí především žáci některé 
ze škol působících na území nejlidnatější-
ho ostravského obvodu. Soutěž není urče-
na časopisům jednotlivých tříd a přihlásit 
se mohou pouze časopisy tištěné. Soutěž-
ní čísla lze až do 12. května doručit buď 
na ÚMOb Ostrava-Jih – Mgr. Ku�y, nebo 
na ZŠ Mitušova 8 – Mgr. Kopeček.
� CZECH Point byl rozšířen o další službu
Projekt CZECH Point rozšířil své služby, 
od 16. dubna si občané na ÚMOb Ostra-

va-Jih mohou nově nechat zjistit „insol-
venční rejstřík“. Jeho prostřednictvím 
jsou zveřejňovány veškeré relevantní in-
formace týkající se insolvenčních správců, 
dokumenty z insolvenčních spisů i záko-
nem stanovené informace týkající se dluž-
níků. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, 
kde se vyhledává na základě dvou ukaza-
telů: IČ organizace (hledání příslušné or-
ganizace), osobních údajů (konkrétní oso-
ba). Správní poplatek ověřeného výpisu 
za první stranu je sto korun, za každou 
následující padesát korun.

Krátce
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Kulturní dům K-TRIO slaví páté výročí
Před pěti lety v polovině 
měsíce dubna byl slav-

nostně otevřen nově zrekonstruovaný 
Kulturní dům K-TRIO v Hrabůvce. Z pů-
vodní pětatřicet let staré stavby zůstal 
zachován pouze ocelový skelet a stropy.

Vznikl důstojný moderní stánek kultury, 
sídlo příspěvkové organizace Kulturní za-

řízení Ostrava-Jih (KZOJ), kterým se ne-
může pochlubit žádný jiný městský obvod. 
Návštěvníci zde najdou velký sál, klubov-
ny, baletní sál, restauraci a největší pobočku 
Knihovny města Ostravy. Za pět let moder-
ní historie v KD K-TRIO vystoupilo mnoho 
zajímavých osobností a uměleckých soubo-
rů, ale také celá řada místních a regionál-
ních amatérských umělců a dětských účin-
kujících. Řada obyvatel navštívila některý 

z kurzů či seminářů nebo pravidelných ne-
dělních tanečních večerů. „Po celý rok je 
připraven žánrově pestrý program,“ uved-
la ředitelka KZOJ Sylva Kocurová. 
KD K-TRIO hostil významné akce – folklór-
ní festival Folklór bez hranic, festival lout-
kového divadla Spectaculo Interresse, festi-
val multimediálních projektů COM-OPST 
nebo casting TV NOVA na soutěž Česko 
hledá Superstar.  (kut)

Květen je tradičně pojímán jako měsíc po-
žární ochrany. ÚMOb Ostrava-Jih při zajiš-
ťování preventivní činnosti spolupracuje na 
základě dohody a celoročního plánu se Sbo-
rem dobrovolných hasičů (SDH) v Zábřehu, 
který pořádá akce zaměřené na mládež. Žáci 
škol z obvodu mohou na den otevřených 
dveří 22. 5. přĳít do zbrojnice SDH v Zábře-
hu na Dolní ulici. Seznámí se, jak zabránit po-

žárům a chránit se před mimořádnými udá-
lostmi, následkům, škodám a případným 
ztrátám na životech. Bude jim předvedena 
moderní technika, mládežnické discipliny 
požárního sportu, poskytování první pomo-
ci a hasičská historie. SDH zve i na ukázky 
hasičské techniky před KD K-TRIO 30. 4. ve 
14.30 h při stavění májky a na stejném místě 
29. 5. v rámci Dne dětí. (d)

Hasiči zvou na den otevřených dveří
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Vědět více se vyplácí … 

SCHOLA 3L Ostrava
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Obvod bude brzy 
uklizen po zimě
První dubnový den začalo čištění komuni-
kací a chodníků po zimní sezoně na úze-
mí Ostravy-Jihu. Nejlidnatější ostravský 
obvod by měl být kompletně uklizen do 
konce tohoto měsíce. V současnosti probí-
há oprava chodníků v oblasti ulici Svazác-
ká, Jižní a Krasnoarmějců, kde se pokládá 
zámková dlažba. V závislosti na přidělení 
finančních prostředků z Magistrátu měs-
ta Ostravy je v plánu další etapa opravy 
chodníků na ulici Volgogradské včetně 
dvorních částí nebo chodníku v ulici Rud-
né. Počítá se s opravami komunikací mj. na 
ulicích Jedličkova a před ZŠ Klegova. Při-
pravuje se výstavba parkovišť na ulicích 
Šeříkova a Markova. Letos se také začne 
stavět dětské lanové hřiště mezi ulicemi 
P. Lumumby a Kosmonautů. (kut)
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pro vás otevřeme novou samoobslužnou prádelnu v Hotelovém domě VÍTEK, 
Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 2. Jako ve všech našich samoobslužných prádel-
nách bude i zde otevřeno 7 dní v týdnu od 6 do 22 hodin. Přijďte si k nám vyprat své 
osobní a ložní prádlo, deky, přikrývky i polštáře z umělého vlákna!
Pro bližší informace navštivte naše webové stránky www.lavomat.cz

1. června 2009 Proč prát u nás ?

Pobočky: Hotelový dům METALURG, U studia 67/29 , Ostrava – Zábřeh; Hotelový dům VISTA, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava – Zábřeh; Hotelový dům VÍTEK, 
Adamusova 2, Ostrava – Hrabůvka . Na našich pobočkách si můžete vyprat  každý den od 6 do 22 hodin  již od 40 Kč za jedno vyprání!

 � fi nanční a energetická úspora
 � rychlý a kvalitní cyklus praní
 � použití nejmodernějších technologií praní
 � speciální program šetrný pro jemná vlákna

lavomat_inzerce0409.indd 1 17.4.2009 6:44:47
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S popíjením v ulicích města je konec
Ve středu 15. dubna začala v Ostravě pla-
tit nová obecně závazná vyhláška o záka-
zu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství, kterou schválili 
městští zastupitelé.

Alkohol popíjející lidé by už na vytipo-
vaných místech neměli být vidět. Větši-
nou se jedná o přístřešky zastávek MHD, 
prostory tramvajových smyček, okolí 
škol, náměstí, hřbitovů, plochy vymeze-
né frekventovanými ulicemi a parkoviš-

tě. Na dodržování nové vyhlášky budou 
dohlížet městští policisté, za její poruše-
ní hrozí až třicetitisícová pokuta. Městský 
obvod Ostrava-Jih navrhl devět lokalit.
 Michael Ku�y
ilustrační foto na tit. straně: Robert Mročka
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Hranice městských obvodů

Uliční síť

menšího významu

většího významu

Zóny zákazu konzumace alkoholu jsou vyznačeny
jako zelené polygony včetně přilehlých a
probíhajících ulic vyznačených hnědou linií.

Zpracovalo oddělení GIS Magistrátu města Ostravy 
pro odbor vnitřních věcí. Stav dat k 11/2008.

1:30 000

Zóny se zákazem konzumace alkoholu - Ostrava-jihVymezené lokality na 
území MO Ostrava-Jih
Lokalita č. 1: ul. Horní, 
Dr. Martínka, Místecká, 
Prodloužená, Kaminské-
ho, F. Formana (výjimka 
pro akce povolené ÚMOb 
u KD K-TRIO v Hrabůvce)
Lokalita č. 2: ul. Rudná, 
Výškovická, Plzeňská, Sa-
maritánská, V Zálomu, 
Říční
Lokalita č. 3: ul. Výško-
vická, Svornosti, Rudná, 
Plzeňská (výjimka pro 
akce povolené ÚMOb 
u DK Akord v Zábřehu)
Lokalita č. 4: ul. Rudná, 
Plzeňská, Horní, Dr. Mar-
tínka, Místecká, Morav-
ská, Závodní
Lokalita č. 5: ul. Plzeň-
ská, Horní
Lokalita č. 6: ul. Výško-
vická, Rudná, Husarova, 
řeka Odra
Lokalita č. 7: ul. Plzeň-
ská, Ruská, Závodní, Rud-
ná
Lokalita č. 8: ul. Výško-
vická, Rudná, Plzeňská
Lokalita č. 9: ul. Lumíro-
va, Charvátská, Prosko-
vická, Výškovická
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Lesík mezi ulicemi Lumírova a Předškol-
ní ve Výškovicích už nepřipomíná smetiš-
tě. Přestože pozemek patří Lesům České 
republiky, o vyčištění prostoru se postarali 
zaměstnanci Majetkové správy Ostrava-Jih, 
kteří jsou zaměstnáváni na krátkodobé pra-
covní příležitosti ve spolupráci s Úřadem 
práce v Ostravě v rámci veřejně prospěš-
ných prací. Je smutné, že nepořádek děla-
jí lidé z přilehlého sídliště, kteří zde vyha-
zují všemožný odpad. Snad se neukáznění 
občané polepší, abychom si zachovali dů-
stojné životní prostředí a tato práce nebyla 
zbytečná. Text a foto: Michael Ku�y

Roklina ve Výškovicích byla vyčištěnaVýškovicích byla vyčištěna

INZERCE

� Dětské dny v Zábřehu a ve Výškovicích
Místní organizace ČSSD Starý Zábřeh 
zve všechny rodiče a děti na tradiční 
Dětský den, který se uskuteční v pátek 
29. května od 15 hodin v Zábřehu na 
hřišti u sokolovny na ulici Nová. Pro 
děti je připravena spousta sportovních 
atrakcí a sladké odměny. O den poz-
ději, v sobotu 30. května, od 14 hodin 
proběhne Dětský den na sokolském 
hřišti ve Výškovicích, na který zve 
Místní organizace ČSSD Výškovice. 
� Dětský den v zahradě DK Akord
Místní organizace ODS Ostrava-Jih 
zve v pátek 29. května na Dětský den, 
který se uskuteční od 16 hodin v za-
hradě DK Akord v Zábřehu na ná-
městí SNP. Nejmenší se mohou tě-
šit na pohádkový les a řadu dalších 
atrakcí. V případě nepříznivého poča-
sí je pro všechny připraven náhradní 
program v DK Akord.
� Veřejné sportoviště při ZŠ Březinova
Základní škola Březinova v Zábře-
hu otevřela 15. dubna své nové škol-
ní hřiště pro veřejnost a zapojila se tak 
do programu „Veřejná sportoviště“, 
jehož cílem je zpřístupnit tyto spor-
tovní areály dětem a mládeži. Hřiště 
je možné využívat bezplatně, návštěv-
níci však musejí dbát pokynů spor-
tovních asistentů, využívat areál za 
účelem sportování a dodržovat pro-
vozní řád. Vstup je na vlastní nebez-
pečí a v souladu s provozní dobou. 
Pro veřejnost je hřiště otevřeno až do 
15. října v době od 15.30 do 19 hodin 
v pracovní dny a od 14 do 19 hodin 
o víkendech a prázdninách.

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

DATUM a HODINA MÍSTO KONÁNÍ OČKOVÁNÍ:
úterý 9. června 2009
8.00–9.30  
10.00–12.00
13.30–15.00

očkujeme postupně na třech místech:
ul. Dolní, Zábřeh (Hasičská zbrojnice u podchodu)
ul. Husarova, Výškovice (poblíž kostela)
ul. Cholevova, Hrabůvka (dílna naproti kasina Bonver) 

čtvrtek 11. června 2009
8.00–12.00, 13.00–16.00 Poliklinika pro malá zvířata (veterina u nádraží ČD Vítkovice)

pátek 12. června 2009
8.00–12.00, 13.00–15.00

Veterinární ordinace Na Mýtě 10, Hrabůvka (budova bývalých jeslí 
v blízkosti pekárny SEVAL a speciální základní školy U Haldy 66)

Poplatek 30 Kč platí majitel psa, zbývající část dotuje obec. Zvířata musí být opatřena ná-
hubkem a vodítkem! Očkovací průkaz nutno vzít s sebou. Očkování se provádí pouze je-
denkrát ročně a je určeno pro psy starší šesti měsíců. Zajištění očkování psů proti vzteklině 
je pro jejich majitele povinné. Platným dokladem o provedeném očkování je pouze očko-
vací průkaz psa. Vystavení nového očkovacího průkazu bude možné i na místě. Bližší in-
formace podá Referát životního prostředí ÚMOb Ostrava-Jih, tel.: 599 430 224, 378, 207.
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Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih

INZERCE

27. 4. 
F. Formana 28, 21
Jiříkovského 38, 31
E. Podgorného 16
A. Gavlase 13

28. 4.
J. Matuška 7
J. Maluchy 67
J. Kotase 13
Tlapákova 8, 27 
Mjr. Nováka 13

29. 4.
Kašparova 14
Krestova 3, 30
Stadická 6
Aviatiků 16
Chalabaly 1

4. 5.
B. Četyny 1
B. Václavka
V. Vlasákové
F. Lýska 13
J. Herolda 6

Provaznická 100
Mitušova 31
Sámova 12
Horní 34
Provaznická 73, 45
Dr. Martínka 33

5. 5.
Dr. Martínka 55, 28
Klegova 68
Plavecká 14
Na Fojtství 3
Aviatiků 52
U Nové školy 90
Letecká 38
Zlepšovatelů 14
Odborářská 10
Jubilejní 64, 99

6. 5.
Dvouletky 65
Moravská 114
Krokova x Palkov-
ského 
Neklanova 2
Závoří 21

Dolní 74
Tarnavova 14
Jandova 3
Horymírova 116, 14
Zimmlerova 47
Markova 20

11. 5.
Břenkova 9
U Studia 1
Jugoslávská 16, 20, 
43, 59
Tylova 27
Plzeňská 10
Pavlovova 27
Gončarovova 5
Baranovova 6
Rodimcevova 25

12. 5.
Chrjukinova 5
Čujkovova 29 
Gurťjevova 23 
Gerasimova 10
Kosmonautů 11
Krasnoarmějců 21

Jižní 19
P. Lumumby 58
Svornosti 2, 31
29. dubna 5, 15

13. 5.
Staňkova 4, 22 
Výškovická 147, 159
Srbská 17
Jičínská 15
Výškovická 178, 172, 
160, 132
Lumírova 12, 28

14. 5.
Proskovická 55
K Odře 10
Šeříková 14
Volgogradská 94, 
99, 21
Petruškova 18
Výškovická 106, 70
Krasnoarmějců 12
Bolotovova 7
Čujkovova 36

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Ostrava-Jih vyhlašuje v sou-

ladu s § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 sb., 
o náležitostech konkurzního řízení a kon-

kurzních komisích
KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na místo ředitele Základní školy a mateřské 
školy Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, pří-

spěvkové organizace
Požadavky: odborná kvalifikace pro přímou pe-
dagogickou činnost a pedagogická praxe podle 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-
nících a o změně některých zákonů, v platném 
znění, znalost školské legislativy, manažerské, or-
ganizační a řídící schopnosti, občanská a morální 
bezúhonnost.
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, 
datum a místo narození, státní příslušnost, místo 
trvalého pobytu, kontaktní telefon, datum a vlast-
noruční podpis.
K přihlášce je nutno připojit: strukturovaný pro-
fesní životopis s údaji o odborných znalostech 
a dovednostech, ověřené kopie dokladů o dosa-
ženém vzdělání (diplom i vysvědčení), koncep-
ci rozvoje příspěvkové organizace (max. 5 stran 
strojopisu), doklad o průběhu zaměstnání potvr-
zený posledním zaměstnavatelem, výpis z rejstří-
ku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho 
vyžádání, lékařské potvrzení o způsobilosti k vy-
konávané funkci, čestné prohlášení o plné způso-
bilosti k právním úkonům v souladu s § 3 odst. 
1 písm. a) zákona 563/2005 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů ve zně-
ní pozdějších předpisů, úředně ověřený doklad 
o absolvování studia pro ředitele školy v rám-
ci dalšího vzdělávání pedagogických pracovní-
ků v oblasti řízení školství, případně jeho dolože-
ní do 2 let ode dne, kdy začne vykonávat funkci 
ředitele školy.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 9. 2009.
Ke konkurznímu řízení budou přĳaty pouze 
přihlášky doložené kompletními doklady opat-
řené vlastnoručním podpisem uchazeče. 
Přihlášky posílejte do 15. 5. 2009 na adresu: Sta-
tutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-
-Jih, odbor školství a kultury, Horní 3, 700 30 Ost-
rava-Hrabůvka. Obálku označte: “Konkurzní 
řízení – neotvírat”.
 Odbor školství a kultury ÚMOb Ostrava-Jih

Nabídka na pronájem zrekonstruovaných bytů 
v Ostravě-Hrabůvce, ul. Mládeže 11, 13
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih nabízí k pronájmu nově zrekon-
struované byty v Ostravě-Hrabůvce, na ul. Mládeže 11, 13 za smluvní nájemné, které 
bude upřesněno při prohlídkách bytů na místě.

Mládeže 11/495
Číslo bytu č. b. 1 č. b. 2 č. b. 3 č. b. 4
podlaží I. NP I. NP  II. NP  III.NP
velikost 1+1 1+1  1+3 1+3
plocha bytu 43,6 m2 45,2 m2 94 m2 94 m2

Mládeže 13/496
Číslo bytu č. b. 1 č. b. 2 č. b. 3 č. b. 4
podlaží I. NP I. NP  II. NP  III.NP
velikost 1+1 1+1  1+3 1+3
plocha bytu 44,1 m2 44,6 m2 92,9m2 92,9 m2

Uvedené byty si bude možno prohlédnout 30. 4. 2009 od 9 do 12 hodin.
Uchazeč musí být nájemcem obecního bytu městského obvodu Ostrava-Jih a v případě, že bude 
jeho žádosti vyhověno, tento byt vrátí MO Ostrava-Jih. Stávající byt uchazeče musí být v užívá-
ní nejméně jeden rok a za tuto dobu nesmí být evidován na tomto bytě dluh na nájmu a službách 
spojených s bydlením.
Vybraný uchazeč bude před podpisem nájemní smlouvy vyzván, aby uhradil jednorázově nájem-
né ve výši pětinásobku měsíčního nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním bytu. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 6 měsíců. Při řádném plnění povinností ze 
strany nájemce bytu bude Radě MO Ostrava-Jih opakovaně předkládán návrh na uzavření nové 
nájemní smlouvy na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců.
Žádosti adresujte na ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka do 5. 5. 2009.
V žádosti uchazeč uvede: adresu a číslo bytu, o který má zájem, jméno a adresu uchazeče (číslo 
bytu, který bude vrácen), velikost vráceného bytu, kategorii a od kdy je uchazeč nájemcem bytu, 
počet osob, které budou byt užívat, telefon.
Informace lze získat telefonicky nebo osobně na bytovém oddělení, budova B, ÚMOb Ostrava-
-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, tel. 599 430 243, 599 430 415, 599 430 375. 

Odbor bytového a ostatního hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih



Pokračování z minulého čísla.

Okrsek č. D10
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Zábřeh 
a část MO Ostrava-Vít-
kovice
Ulice: Závodní, Ruská, 
Plzeňská, Rudná, Ro�-
rův sad, Zkrácená, Prá-

ce, Místní, Mařákova, Věšínova, Koperní-
kova, Starobělská, Bratrská
Problematika okrsku: V tomto okrsku 
se nachází sportovní a ubytovací zaříze-
ní. Koná se zde velký počet sportovních 
a kulturních akcí. Nesprávné parkování 
vozidel na ul. Věšínova, Závodní a Sta-
robělská, vykrádání vozidel, narušování 
VP v okolí zastávek MHD. Na ulici Sta-
robělská se nachází ubytovna Aréna, kde 
bydlí sociálně slabší rodiny a narušují ve-
řejný pořádek.
Okrskář: strážník Petr Svačinka

Okrsek č. D16
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Vít-
kovice a MO Ostrava-
-Jih, městské části Zá-
břeh
Ulice: Plzeňská, U Ce-
mentárny, Syllabova, 
Ruská, Mečnikovova, 

Svatoplukova, Krokova, Palkovského, 
Jedličkova, U Hřiště, Neklanova, Dolní, 
Thomayerova, Dehtova, Franklinova, So-
vova, Závodní
Problematika okrsku: Zakládání nepo-
volených skládek, sprejerství – objekty 
firem a tramvajové zastávky, vykrádá-
ní vozidel na parkovišti ul. Palkovského, 
obtěžování pracovnic domova pro senio-
ry ve večerních hodinách.
Okrskář: strážník Milan Sýkora

Okrsek č. D17
Rozloha okrsku: Část 
MO Ostrava-Jih, měst-
ské části Zábřeh
Ulice: Dolní, Závo-
ří, U Zámku, Šaldova, 
Tarnavova, Javůrko-
va, Bedrnova, Jando-
va, Mňuková, Zimmle-

rova, V Zálomu, Kapitolní, Hulvácká, Na 
Nivách, V Hůrce, Chaloupeckého, Pet-
roncova, Schwaigrova, V Poli, Na Dra-

hách, Nová, Šamanova, 
Samaritánská, U Hrůb-
ků, Výškovická
Problematika okrsku: 
Nesprávné parková-
ní motorových vozidel, 
narušování občanské-
ho soužití, zakládání 

nepovolených skládek, majetková trest-
ná činnost (krádeže věcí ze zahrad rodin-
ných domů), vloupání do motorových 
vozidel.
Okrskáři: strážníci Václav Bečaj, Jaroslav 
Sroka 

Okrsek č. D18
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Zábřeh 
Ulice: Výškovická, Hory-
mírova, Dolní, U Hrůb-
ků, Rezkova, Břenkova, 
Písečná, Říční
Problematika okrsku: 
Vykrádání vozidel na 
ul. Horymírova a oko-
lí. Shlukování mládeže 
na ul. Břenkova a Ho-
rymírova za obytnými 
domy, kde narušují ve-
řejný pořádek, občan-
ské soužití a poškozují 

majetek. Zakládání nepovolených sklá-
dek na ul. Písečná, Horymírova a na ul. 
Říční.
Okrskáři: strážníci Jan Hlisnikovský, 
František Holešínský 

Okrsek č. D19
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Zábřeh
Ulice: Plzeňská, Rudná, 
Středoškolská, V Tros-
kách, Rýparova, Jugo-
slávská, Výškovická, 
Tylová, Ro�rova, Za 
Školou, Uralská, Ru-
munská
Problematika okrsku: 
Páchání přestupků pro-
ti občanskému soužití, 
rušení nočního klidu, 
znečišťování veřejného 
prostředí, parkování 

vozidel v rozporu se silničním zákonem, 
vykrádání zaparkovaných vozidel. Proti-
právní jednání osob bez přístřeší.

Okrskáři: strážníci Pa-
vel Říha, Roman Vo-
dák, Martin Čečotka

Okrsek č. D20
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Zábřeh
Ulice: Výškovická, 
Rudná, Středoškolská, 
Jugoslávská, V Tros-
kách, Rýparova, Ural-
ská, Karpatská, U Stu-
dia
Problematika okrsku: 
Vykrádání vozidel, na-
rušování veřejného po-
řádku a občanského 
soužití, zejména kolem 
restaurací a hotelovým 
domem Metalurg, pře-

stupky proti majetku na hřbitově na ul. 
U Studia. V letních měsících shlukování 
mládeže v okolí SPŠ chemické a Gymná-
zia, která narušuje veřejný pořádek.
Okrskáři: strážníci Bronislav Knězek, 
Marek Kolder

Okrsek č. D21
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Zábřeh
Ulice: Výškovická, Ho-
rymírova, Rudná
Problematika okrsku: 
Osoby sociálně slab-
ší, bezdomovci, oso-

by pod vlivem návykových látek, kteří 
se dopouští trestné činnosti a přestupků 
proti veřejnému pořádku a občanskému 
soužití.
Okrskáři: strážník Roman Martinák 

Kontakt na všechny
výše uvedené okrskáře:

MP Ostrava
ul. Alberta Kučery 31
Ostrava-Hrabůvka
tel.: 596 712 293
 

Pokračování v příštím čísle.
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Městská policie Ostrava – noví okrskáři

P. Svačinka

M. Sýkora

V. Bečaj

J. Sroka

J. Hlisnikovský

F. Holešínský

P. Říha

R. Vodák

M. Čečotka

B. Knězek

M. Kolder

R. Martinák
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Poděkování
Počátkem roku jsme se obrátili na místosta-
rostu městského obvodu Ostrava-Jih pana 
Ľubomíra Košíka s prosbou o výměnu 
bytu na ulici Dr. Šavrdy. Jsem maminkou 
dvou synů, z nichž jeden je od narození 
postižený a jeho stav je bohužel nezvratný. 
Nechci si stěžovat, s manželem jsme moc 
rádi, že ho máme, ale chceme oběma dě-
tem umožnit lepší bydlení, protože v do-
savadním bytě 0+2 ve čtvrtém nadzemním 
podlaží bez výtahu toto není možné. Syna 
musím občas nosit do schodů, protože je 
utahaný a sám je nevyjde. Syna vozím na 
speciální školu na ulici Kpt. Vajdy. Proto-
že budu v brzké době nucena žádat o vo-
zík, nedovedu si představit nastalou situa-
ci. Více než rok jsme se s manželem snažili 
stávající byt vyměnit, ale neúspěšně. Díky 
panu místostarostovi se nám to podařilo 
a v krátké době jsme obdrželi bezbariéro-
vý byt na ulici V. Košaře.
 Jarmila Snášelová, Ostrava

Druhou březnovou sobotu uspořádal Úřad městského obvodu Ostrava-Jih ve spolupráci 
se Střediskem volného času v Zábřehu maškarní karneval pro děti klientů sociálně práv-
ní ochrany dětí. Děti, které přišly bez masky, si je měly možnost vyrobit na místě. Byly 
opravdu vydařené, k vidění byli čertíci, princezny, tanečnice a také různá zvířátka. Pro 
děti byly připraveny soutěže a na konci sladká odměna. Do soutěží a tanečků se zapoji-
li také rodiče i prarodiče. Třešničkou na dortu bylo taneční vystoupení děvčat a chlapců, 
kteří pravidelně navštěvují klubovnu rodinného centra.  Foto: Petra PokludováOZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRODEJE 

BYTOVÉ JEDNOTKY V DOMĚ 
NA UL. HORNÍ VE VLASTNICTVÍ 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY
katastrální území: Dubina, obec Ostrava, část obce 
Bělský Les
dům: č. p. 3030 na ul. Horní č. or. 96
bytová jednotka: č. 25 s příslušným podílem na 
zast. pozemku a spol. částech domu

Byt o vel. 2+1, o celkové výměře 56,07 m2 včetně 
veškerého příslušenství, se nachází v 3. NP byto-
vého domu se zasklenými pavlačemi a 54 bytový-
mi jednotkami. 
K předmětnému bytu je uzavírána smlouva o bu-
doucí smlouvě kupní a smlouva nájemní. Dům byl 
postaven z finančních prostředků poskytnutých 
státem – dotací, přičemž jedna z podmínek dotač-
ního titulu byla neprodávat dům (bytové jednot-
ky) po dobu 20 let od kolaudace stavby. Vzhledem 
k této skutečnosti budoucí vlastníci, toho času ná-
jemci, budou zapsáni do katastru nemovitostí jako 
vlastníci až po uplynutí této doby – tj. v roce 2020.
Rada města Ostravy projednala záměr prodeje na 
schůzi dne 5. 2. 2008, č. usnesení 3292/52 a Za-
stupitelstvo města Ostravy odsouhlasilo prodej na 
zasedání dne 27. 2. 2008, č. usnesení 854/15. Zá-
měr prodeje byl vyvěšen na úřední desce Magistrá-
tu města Ostravy.
Informace: Magistrát města Ostravy, odbor majet-
kový, odd. smluvních vztahů, tel. 599 442 076, Ra-
dim Muroň.

Veřejná dražba bytů, nebytového prostoru a garáží
Dražebník: Petr Mokroš-CITY, Stará Ves nad Ondřejnicí 641, IČ 18111815, provozovna Čujkovo-
va 30, Ostrava-Zábřeh, tel. 596 745 512. Dražba se bude konat v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih.

SEZNAM BYTOVÝCH JEDNOTEK K DOBROVOLNÉ VEŘEJNÉ DRAŽBĚ DNE 5. 5. 2009
čas adresa prohlídka byt č. vel. kat. NP odhad vyv. cena jistina

8.00 Závoří 21/3021 21. a 28. 4. 11 1+3 I. 4. NP 900 tis. 720 tis. 70 tis.
8.30 Svazácká 54/2159 23. a 30. 4. 9 1+2 I. 3. NP 700 tis. 490 tis. 70 tis.
9.00 Provaznická 86/742 23. a 30. 4. 3 1+2 I. 2. NP 700 tis. 490 tis. 70 tis.
9.30 Baranovova 2/1629 22. a 28. 4. 4 1+2 II. 2. NP 550 tis. 550 tis. 70 tis.

10.00 Čujkovova 20/1732 23. a 30. 4. 2 1+2 II. 1. NP 600 tis. 420 tis. 70 tis.
10.30 Baranovova 15/1666  21. a 28. 4. 1 1+2 II. 1. NP 600 tis. 420 tis. 70 tis.

NEBYTOVÝ PROSTOR PRONAJATÝ K DOBROVOLNÉ VEŘEJNÉ DRAŽBĚ DNE 5. 5. 2009
čas adresa prohlídka č. vel. kat. NP odhad vyv. cena jistina

11.00 Kašparova 14/1413 23. a 30. 4. 41 8 m2 I. 1. NP 40 tis. 40 tis. 12 tis.

NEBYTOVÁ JEDNOTKA  DVOJGARÁŽE K DOBROVOLNÉ VEŘEJNÉ DRAŽBĚ DNE 5. 5. 2009
čas adresa prohlídka garáž č. vel. kat. NP odhad vyv. cena jistina

11.30 Zlepšovatelů 13/917 21. a 28. 4. 13+14 2 stání I. 1. PP 100 tis. 80 tis. 24 tis.
11.45 Zlepšovatelů 13/917  21. a 28. 4. 15+16 2 stání I. 1. NP 100 tis. 80 tis. 24 tis.

Prohlídky bytů a garáží v uvedených dnech (data pod adresou bytu) se budou konat od 15 do 17 ho-
din – bytový technik bude čekat v domě. Dražební vyhláška k dispozici u dražebníka, zveřejněna na 
veřejné tabuli statutárního města Ostravy a městského obvodu Ostrava-Jih a na internetové centrál-
ní adrese. Dotazy zodpoví pracovníci dražebníka – Petra Mokroše-CITY, provozovna Čujkovova 30, 
Ostrava-Zábřeh (tel: 596 745 512, 596 745 541), realitni.agentura@mailcity.cz.
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� Jarní zahrádkářská burza
Zahrádkáři v Zábřehu pořádají tradiční 
jarní zahrádkářskou burzu pro širokou 
veřejnost. Každoročně se na zahrádce 
při jarních pracích vyskytnou přebytky 
rostlin, které by udělaly radost jiným 
zahrádkářům, chatařům či chalupá-
řům. Burza se koná v sobotu 16. květ-
na od 8 hodin před domem zahrádkářů 
na České ulici. Současně bude probíhat 
i burza ostravských skalničkářů.
� Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se tentokrát výjimečně koná až 
třetí čtvrtek v měsíci, nikoliv 14. květ-
na, ale až 21. května od 16 do 18 ho-
din v Kulturním domě K-TRIO v Hra-
bůvce.
� Den v lese
Ostravské městské lesy, s. r. o., zvou ve-
řejnost na tradiční akci Den v lese, která 
se uskuteční 16. května od 9 do 15 hodin 

v areálu společnosti v Bělském Lese. 
Zájemci se dozvědí, jak fungují Ostrav-
ské městské lesy, jak vypadá lesní škola, 
co nabízí dětem i dospělým, co se v lese 
smí, a co nesmí. Pro návštěvníky je při-
praven pestrý program – ukázky lesní 
techniky, hry a naučná procházka Běl-
ským Lesem. Účast na akci je možné 
zakončit opékáním párků ve venkovní 
učebně lesní školy. Začátky jsou v kaž-
dou celou a půl hodinu v sídle vedení 
společnosti v Bělském Lese. Vstup na 
akci je zdarma.
� Modří vlci „koušou“
Vynikajících výsledků dosahuje vít-
kovická fotbalová přípravka ročníku 
1998. Tým vedený trenéry Petrem Pa-
vukem a Miroslavem Černíkem si říká 
Modří vlci. V letošním roce dosud ode-
hrál pět turnajů, v Hradci n. Mor., Os-
travě-Kunčicích, Zašové a v hale Vítek 
v silné konkurenci nenašel přemožite-
le, pouze v Lipníku nad Bečvou skončil 

druhý. V jiné soutěži, kterou je meziná-
rodní Karty Cup, naposledy porazil slo-
venskou Žilinu. „Pěkné výsledky a kaž-
dodenní pokroky ve fotbalové abecedě 
nejsou pro vlky a jednu vlčici náhodné. 
Pravidelnými a pestrými tréninky čty-
řikrát týdně se snažíme rozvíjet umění 
v jejich oblíbeném sportu. Zábava je to 
snadná, protože všichni mají rádi ,,ku-
latý nesmysl,, a soutěživou formou se 
snaží mezi sebou předvést, co všech-
no se naučili, k čemu je to dobré a jak to 
na hřišti v jejich provedení skvěle vypa-
dá. Výhodou kolektivu je kamarádský 
duch, při kterém vznikají komické situ-
ace, které dávají punc té správné spor-
tovní party,“ uvedl trenér Petr Pavuk.
Družstvo tvoří zejména kluci z měst-
ského obvodu Ostrava-Jih, a přesto-
že většině z nich je teprve deset let, už 
nyní se dá říci, že jde o mimořádně sil-
ný ročník, o kterém ještě v budoucnu 
uslyšíme. (kut)

Krátce
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Jarní servisní 
prohlídky
za 99 Kč.
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Mateřskou školu „U dvou sluníček“ na 
Staňkově ulici ve Výškovicích navštívi-
la začátkem dubna delegace z Dánska. 
Návštěvu zprostředkovala psycholož-
ka Pedagogicko-psychologické poradny 
Kpt. Vajdy v Zábřehu PhDr. Kamila Pi-
echová ve spolupráci s Mgr. Gabrielou 
Roschov, českou sociální antropoložkou 
trvale žĳící v Dánsku. Hlavním smys-
lem návštěvy zástupců z mateřské školy 
z města Aarhus bylo porovnání stylu vý-
uky v předškolních zařízeních obou stá-
tů. Rozdílů je spousta. 
„Například v Dánsku děti dospělým tyka-
jí a oslovují je křestním jménem. Mateřská 
škola nezajišťuje dětem stravování, děti 

si z domova nosí dvě svačiny, odpoledne 
nenásleduje odpočinek. Rodiče nejsou tak 
úzkostliví na hygienu, děti si např. hrají se 
zvířátky. Během dne mají ještě větší vol-
nost, výchovně vzdělávací činnost není 
vždy organizována, pro děti je pedagog 
spíše partnerem než vedoucím,“ přiblížila 
dojmy ze setkání s dánskými zástupci ře-
ditelka MŠ Staňkova Šárka Beranová. 
Obě strany podporují další vzájem-
nou spolupráci s předáváním vzájem-
ných zkušeností nejen z výchovně vzdě-
lávacího procesu předškolních dětí, ale 
také zkušenosti z integrace dětí s různý-
mi handicapy či z bilingvního rodinného 
prostředí. (kut)

JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA ŠKOL
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Dánská návštěva v MŠ Staňkova

Informační centrum 
na ZŠ F. Formana
Základní škola Františka Formana na 
Dubině se může pyšnit novými prosto-
ry čítárny se studovnou. „Společně s ve-
dením školy jsme se rozhodli vypracovat 
projekt pro rozvoj čtenářského obzoru, 
rozšíření knihovního fondu a technic-
kého zázemí. Naším cílem bylo vytvořit 
kvalitní prostředí k získávání, zpřístup-
ňování a zpracovávání informací jak žá-
kům, tak vyučujícím. Získali jsme grant, 
který nám pomohl realizovat naše plá-
ny,“ uvedla Renata Březinová, správce 
čítárny. (d)

Na ZŠ Mitušova 
8 v Hrabůvce se 
uskutečnil 38. roč-
ník krajského kola 
dějepisné olympi-
ády. Osmnáct sou-
těžících psalo de-
vadesátiminutový 
test na téma Doba 
hradů a zámků 
v Čechách a na 
Moravě do období 
renesance. Každý 
účastník obdržel 
z rukou starosty 

MO Ostrava-Jih Karla Sibinského pamětní list. Vítězem se stal Matěj Vaněk z Gym-
názia P. Bezruče ve Frýdku-Místku, druhý skončil Martin Curylo (na snímku) z po-
řádající ZŠ Mitušova 8. Oba postupují do celostátního kola, které proběhne od 1. do 
5. června ve Starém Městě pod Landštejnem.
 Text a foto: Michael Ku�y

Školní rok ve 
znamení čtyřicítky
Je tomu právě čtyřicet let, kdy poprvé 
žáci usedli do lavic „Kučerky”, tj. Základ-
ní školy na ulici Alberta Kučery 20 v Hra-
bůvce. Letošní rok je významným mezní-
kem od založení školy, ve kterém se do 
plánovaných akcí určitě zapojí celá škola, 
ale také lidé z nejbližšího okolí. „Během 
celého roku mohou žáci uplatnit čtyřikrát 
svého žolíka na nezkoušení,“ uvedla Jitka 
Kubíková ze ZŠ A. Kučery. Oslavy výro-
čí založení školy ukončí 20. května slav-
nostní akademie v kině Luna a červnové 
plavecké a běžecké štafety. (d)
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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
3., 10., 17., 24. a 31. 5. od 17 h TANEČNÍ VE-
ČERY pro příznivce společenského tance se 
skupinou DOMINO. Předprodej KD K-TRIO.
4. 5. v 16 h – vernisáž POSTŘEHY ŽÁKŮ II. – 
výstava fotografií žáků oboru fotograf Střední 
školy oděvní, služeb a podnikání.
11. 5. v 17.00 h – SYSTEMICKÉ KONSTE-
LACE – mimořádná přednáška. Metoda syste-
mických konstelací Vám nabídne nový pohled 
na celek, ze kterého pocházíte, ve kterém žĳete 
nebo který hledáte. Tato technika Vám pomůže 
vyznat se ve vlastních pocitech a najít harmo-
nii. Přednáší Drahoslav A. Červenka. Předpro-
dej KD K-TRIO.
12. 5. v 19 h – 4TET a Jiří Korn – koncertní 
show v kině Luna. Předprodej KD K-TRIO, 
kino Luna, OIS.
13. 5. v 19 h – PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ. V hlavní 
roli Miroslav Vladyka a Radek Holub. Dva sta-
tisti z malé irské vesnice se účastní natáčení 
amerického velkofilmu. A co to udělá se dvěma 
obyčejnými chlapíky, když se octnou na dosah 
velkého světa, peněz a slávy? Inscenace vznikla 
ve spolupráci s Filmovou a divadelní agentu-
rou Bif. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
19. 5. v 19 h – KAREL PLÍHAL. Během koncertu 
zazní nejznámější písničky z doposud vyda-
ných alb i úplně nových básniček, které vznikly 
v době koncertní přestávky. V pořadu je také 
dán prostor novým písničkám na připravované 
album. Pořad je nevhodný pro děti předškol-
ního věku. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
29. 5. od 14.00 h – DEN DĚTÍ – pěší zóna 
K-TRIO – doprovodný program, atrakce, sou-
těže, tvůrčí dílna, vstup zdarma.
� Dětem
7. 5. v 17 h – VERNISÁŽ A SLAVNOSTNÍ 
PŘEDÁNÍ CEN. Vyhlašujeme výtvarnou sou-
těž pro děti od 4–12 let na téma ZVÍŘATA 
V OSTRAVSKÉ ZOO. Podepsané výtvarné 
práce libovolnou technikou přĳímáme do 30. 4. 
na recepci KD K-TRIO.
12. 5. v 10 h – PINOCCHIO – představení pro 
mateřské a základní školy.
18. 5. v 17.00 h – A TOHLE UŽ UMÍME. Zá-
věrečná přehlídka dětí z tanečních kurzů s ná-
zvem.
24. 5. v 10 h – INDIÁNSKÁ POHÁDKA – 
loutkoherecká pohádka pro nejmenší. Před-
prodej KD K-TRIO.
29. 5. od 14.00 h – DEN DĚTÍ – pěší zóna 
K-TRIO – doprovodný program, atrakce, sou-
těže, tvůrčí dílna, vstup zdarma.
13.–17. 7. a 10. –14. 8. PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ 
TÁBOR. Informace www.kzoj.cz nebo recepce 
KD K-TRIO.
� Výstavy
MALBA a DŘEVĚNÁ PLASTIKA – vystavují 
studenti oboru tvarování dřeva a grafika Sou-

kromé střední umělecké školy AVE ART – Ko-
vářová, Sliwka, Zajíček.
4. 5. v 16 h – vernisáž POSTŘEHY ŽÁKŮ II. – 
výstava fotografií žáků oboru fotograf Střední 
školy oděvní, služeb a podnikání.
� VZDĚLÁVÁCÍ KURZY A SEMINÁŘE
16. a 17. 5. od 9.30–18.00 h – RODINNÉ KON-
STELACE. Metoda rodinných konstelací Vám 
nabízí nový pohled na celek, ze kterého pochá-
zíte, ve kterém žĳete nebo který hledáte. Ví-
kendovým seminářem Vás provede zkušený 
terapeut D. A. Červenka.
11. 5. v 17.00 h – SYSTEMICKÉ KONSTE-
LACE – mimořádná přednáška. Metoda syste-
mických konstelací Vám nabídne nový pohled 
na celek, ze kterého pocházíte, ve kterém žĳete 
nebo který hledáte. Tato technika Vám pomůže 
vyznat se ve vlastních pocitech a najít harmo-
nii. Přednáší Drahoslav A. Červenka. Předpro-
dej KD K-TRIO.
 

KOMORNÍ KLUB

6. 5. v 18.30 h – HUDEBNÍ PODVEČER 
S HOUSLEMI A FLÉTNOU. Zdeněk Smolka – 
housle, Petra Olajcová – flétna, Regina Bedna-
říková – klavírní spolupráce. Na programu. J. 
S. Bach, L. van Beethoven, A. B. Fürstenau, A. 
Dvořák, J. E. Massenet, J. Bouquet. Předprodej 
KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 18 h.
21. 5. v 18 h – NÁRODNÍ PARKY AMERIC-
KÉHO JIHOZÁPADU. Třetí přednáška Pavla 
Hamzy o cestě po národních parcích USA. 
Předprodej KD K-TRIO, v den akce na místě 
od 17.30 h.

 KINO LUNA 

ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
Tel. č. pokladna kina: 596 751 712, 605 556 963
www.kzoj.cz
Telefonická rezervace a prodej vstupenek v pokladně 
kina denně vždy půl hodiny před začátkem prvního 
představení a poté nepřetržitě do 19.45 h.
Nabídka pondělních filmových představení za zvý-
hodněné vstupné 50 Kč :
   4. 5. 17.00 El Paso
11. 5. 17.00 Hlídač č. 47
18. 5. 19.30 Líbáš jako bůh
25. 5. 17.00 Normal
Od pátku 1. 5. do neděle 3. 5., vzhledem 
k délce filmu pouze v 18.00 h: PODIVU-
HODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA 
(USA 2008). 3x OSCAR 2009 – masky, vizu-
ální efekty, výprava a dekorace. Brad Pi� v roli 
muže, který se narodil na konci první světové 
války jako osmdesátiletý stařec a na rozdíl od 
ostatních lidí ho čeká mládnutí… Režie Da-
vid Fincher. České titulky, od 12 let, 160 minut. 
Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 4. 5. do středy 6. 5. v 17.00 h: EL 
PASO (ČR 2009). Film diváka zavede do kotle 
vášní, emocí a živelnosti. Režisér Zdeněk Tyc 
se po úspěšných Smradech už podruhé vrací 
do světa Romů, který v nás zpravidla vzbuzuje 
strach a rozpaky, přestože o něm vlastně vůbec 
nic nevíme. Film je inspirován skutečným osu-
dem romské vdovy, matky devíti dětí. Mládeži 
přístupný, 98 minut. Vstupné 85 Kč.
Od pondělí 4. 5. do neděle 10. 5. v 19.30 h 
(mimo 9. 5. a 7. 5. pouze ve 20.00 h): PO-
CHYBY (USA 2008). Na newyorské katolické 

škole v polovině 60. let vládne pevnou ru-
kou ředitelka, sestra Aloysius. Má podezření, 
že kněz, otec Flynn, zneužívá dvanáctiletého 
Donalda, prvního zdejšího černošského žáka. 
Podaří se jí odhalit pravdu? Herecký koncert 
pro Meryl Streep, Philipa Seymoura a Amy 
Adams. České titulky, od 12 let, 104 minut. 
Vstupné 85 Kč.
Od pátku 8. 5. do středy 13. 5. v 17.00 h (mimo 
9. 5. a 12. 5.): HLÍDAČ Č. 47 (ČR 2008). Již 
mnoha cenami ověnčený, úspěšný film Filipa 
Renče je příběhem o lásce, vášni, smrti a trestu. 
V hlavní roli exceluje Karel Roden. Mládeži 
nepřístupný, 108 minut. Vstupné 85 Kč.
Od pondělí 11. 5. do středy 13. 5. v 19.30 h 
(mimo 12. 5.), čtvrtek 14. 5. pouze ve 20.00 h, 
od pátku 15. 5. do soboty 16. 5. v 17.00 a 19.30 
h, od neděle 17. 5. do úterý 19. 5. v 19.30 h: LÍ-
BÁŠ JAKO BŮH (ČR 2009). Lásky, rozchody, 
návraty… Divácky úspěšná romantická kome-
die Marie Poledňákové nám přiblíží Helenu, 
profesorku na gymnáziu, a její milostný vztah 
k lékaři záchranné služby. Mládeži přístupný, 
115 minut, vstupné 85 Kč.
Od neděle 17. 5. do úterý 19. 5. v 17.00 h: 
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ (USA 2009). V roce 2001 
jste se s nimi setkali poprvé – s Dominicem, li-
bujícím si v nelegálních závodech rychlých aut, 
a s Brianem, policistou, který se infiltruje do 
jeho party. Nyní se oba setkávají znovu… České 
titulky, od 12 let, 107 minut. Vstupné 75 Kč.
Ve čtvrtek 21. 5. v 19.45, od pátku 22. 5. do ne-
děle 24. 5. v 17.00 a 19.30 h, od pondělí 25. 5. do 
středy 27. 5. v 17.00 h: NORMAL (ČR/Finsko/
Dánsko 2009). Thriller natočený podle skuteč-
ného případu masových vražd, které ve 30. le-
tech minulého století otřásly celou Evropou. Vý-
pravný dobový film zachycuje vražedné řádění 
i dramatický střet uvězněného vraha a jeho ob-
hájce. Šílený a geniální vrah totiž i po uvěznění 
rozehrává další smrtící scénař a příběh spěje ke 
strhujícímu finále. V hlavních rolích Dagmar 
Havlová, Milan Kňažko, Pavel Gajdoš aj. Mlá-
deži nepřístupný, 93 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 25. 5. do středy 27. 5. v 19.30 h: 
KRVAVÝ VALENTÝN (USA 2009). Vinou 
Toma Hanningera, nezkušeného horníka, bylo 
v šachtě zavaleno a následně zemřelo pět lidí. 
Jediný, kdo tuto událost přežil, je Harry War-
den, který se od této katastrofy nachází v kó-
matu. Je to právě on, kdo volá po odplatě! 
České titulky, mládeži nepřístupný, horor, 
101 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 29. 5. do pondělí 1. 6. v 19.30 h: KU-
RÝR 3 (Francie 2008). Frank Martin se již po-
třetí vrací coby kurýr přepravující lidi. Ten-
tokrát půjde o Valentinu, dceru ředitele velké 
společnosti. České titulky, od 12 let, 100 minut. 
Vstupné 75 Kč.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od čtvrtka 30. 4. do neděle 3. 5. v 15.30 h, v so-
botu 30. 5. a neděli 31. 5. v 17.00 h: PEKLO 
S PRINCEZNOU (ČR 2009). Filmová pohádka 
o princezně Anetě, která se nechce vdávat, 90 
minut. Vstupné 65 Kč.
Od pátku 8. 5. do neděle 10. 5. v 15.00 h (po-
zor – v sobotu 9. 5. pouze ve 13.30 h): PŘÍ-
BĚH O ZOUFÁLKOVI (USA/VB 2008). Hrdi-
nou animovaného příběhu je myšák s velkýma 
ušima, který se odjakživa touží stát se hrdinou. 
České znění, 93 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 15. 5. do neděle 17. 5. v 15.00 h: MON-
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STRA VERSUS VETŘELCI (USA 2009). Na 
naši modrou kulatou planetu už zase zaútočili 
mimozemšťané. Ještěže máme obrovskou zá-
sobárnu hrdinů, kteří se jim mohou postavit. 
I když ti, jež si vybrali animátoři ze studia Dre-
amWorks, jsou opravdu vyjímeční. České znění, 
94 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 22. 5. do neděle 24. 5. v 15.00 h: 
BOLT – PES PRO KAŽDÝ PŘÍPAD (USA 
2008). Animovaný film z produkce Walta Dis-
neye o psovi, který je nevědomky hereckou 
hvězdou v akčním seriálu a musí se vypořádat 
s faktem, že je ve skutečnosti obyčejný… České 
znění, 103 minut. Vstupné 75 Kč.
Od soboty 30. 5. do pondělí 1. 6. v 15.00 h: 
CESTA NA MĚSÍC 3D. Připravte se na na-
pínavé, animované muší dobrodružství pro 
všechny generace, které nabízí díky 3D tech-
nologii jedinečný trojrozměrný zážitek v kině. 
České znění, 85 minut. Vstupné 65 Kč.
POHÁDKOVÉ NEDĚLE PRO NEJMENŠÍ
Jednotné vstupné na dopolední filmová pásma je 
30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy.
  3. 5. 10.00 JAK STAŘEČEK MĚNIL 

(ČR – film. pásmo)
10. 5. 10.00 DOBRODRUŽSTVÍ NA PA-

SECE (ČR – film. pásmo)
17. 5. 10.00 POŽÁR V KOCOURKOVĚ 

(ČR – film. pásmo)
24. 5. 10.00 KAMARÁD KRTEČEK 

(ČR – film. pásmo)
31. 5. 10.00 PŘÍRODOPIS V CYLINDRU 

(ČR – film. pásmo)
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 6. 5. v 10.00 h: BOLT – PES PRO 
KAŽDÝ PŘÍPAD.
Informace – rezervace na tel. 596 751 713
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Čtvrtek 7. 5. v 17.30 h: BAADER MEINHOF 
KOMPLEX (Německo 2008). Německo, 70. léta 
20. století. Radikální „děti“ nacistické generace 
v čele s Andreasem Baaderem, Ulrikou Me-
inhofovou a Gudrun Ensslinovou vedou ná-
silnou válku proti tomu, co považují za no-
vou tvář fašismu. Režie Uli Edel, 150 minut. 
Vstupné 65 Kč.
Čtvrtek 14. 5. v 17.30 h: ČLOVĚK BEZ OSUDU 
(Maďarsko/Něm./Velká Británie 2005). Cesta ma-
ďarského židovského chlapce do koncentrač-
ního tábora a jeho návrat do všední reality. Re-
žie Lajos Koltai, 140 minut. Vstupné 65 Kč.
Čtvrtek 21. 5. v 17.30 h: ODPOR (USA 2008). 
Partyzánské dobrodružství tří bratrů, kteří za 
druhé světové války utečou před německými 
okupanty do hlubokých lesů. Tady se připojí 
k členům ruského odboje a společně založí 
„skrytou“ vesnici. Režie Edward Zwick, 137 
minut. Vstupné 65 Kč.
Čtvrtek 28. 5. v 17.30 h: GOMORRA (Itá-
lie 2008). Brutálně syrová freska o cestách, ja-
kými neapolská camorra ovládá všední život 
lidí. Jsme ve světě, kde jediným zákonem je ná-
silí, jedinou hodnotou moc a jedinou řečí ště-
kot zbraní. Film vznikl na základě knihy Ro-
berta Saviana, která se v roce 2006 stala rázem 
bestsellerem. Režie Ma�eo Garrone, 135 mi-
nut. Vstupné 65 Kč.

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
7. 5. od 19.00 – PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME 
– Svatopluk Skopal, Václav Vydra nebo Jan 
Čenský, Lenka Skopalová Nebo Jana Bouš-
ková, Martin Zahálka aj.
� Koncerty
13. 5. od 19.00 – ESTER KOČIČKOVÁ A LU-
BOMÍR NOHAVICA – skvělé šansony i porce 
výborné zábavy.
15. 5. od 18.00 – JARNÍ NOVAIZOL MAJFEST 
– zábava se skupinou Nebratři a dalšími hosty 
– QZH blues band, Tyrkys, Katy Mjůzyk band, 
Brouci Band – The Beatles revival, Šajtar, veče-
rem provází Jiří Basta.
� Společenská zábava
3., 4., 9., 10. 5. od 18.00 – TANEČNÍ PRO PO-
KROČILÉ A MANŽELSKÉ PÁRY – TŠ Elán.
5. 5. od 15.00 – SENIOR KLUB. O svých zážit-
cích z cest za pivem všech kontinentů vypráví 
cestovatel a zakladatel Bratrstva chmelové 
šišky, muzikant, hudební skladatel a publicista 
Martin Jarošek. Naše Rendez Vous s hudbou 
a tancem. Vstup zdarma.
13. 5. 10.00 – AKTIVNÍ SENIOR – senioři 
v pohodě. Beseda s MUDr. Marií Zemánkovou 
– I malý pohyb dělá dobře.
23. 5. od 13.00 – AKORD SLAVÍ PŘED AVIO-
NEM. Přehlídka zájmové činnosti DK, ukázky 
hasičské techniky, bubenická show na promo-
akci před OC Avion Shopping Parkem.
24. 5. od 17.00 – TANEČNÍ VEČERY S JERRY 
ERBENEM. Společenský tanec, příležitost pro 
absolventy tanečních kurzů, pro manželské 
páry a všechny příznivce tance.
27. 5. od 10.00 – AKTIVNÍ SENIOR – senioři 
v pohodě. Vyrábíme dárky z proutí pro radost. 
Vede Věra Slívová.
� Klub
16. 5. od 19.30 – POSEZENÍ U CIMBÁLU. 
Hraje cimbálová muzika Tolar, vstup zdarma.
21. 5. od 17.00 – DÁMY, NA KAFÍČKO. Po-
vídání s MUDr. Radimem Uzlem na lechtivé 
téma, překvapení Vlaďky Dohnalové zaru-
čeno, vstupné 100 Kč.
22. 5. od 19.00 – FOLK A COUNTRY 
V AKORDU. V pořadu Tóny cest s kape-
lou TEMPO DI VLAK slavíme 10. narozeniny 
a křtíme v pořadí třetí CD.
24. 5. od 17.00 – TANEČNÍ VEČERY S JERRY 
ERBENEM. Společenský tanec, příležitost pro 
absolventy tanečních kurzů, pro manželské 
páry a všechny příznivce tance. Připravujeme 
Léto na Jihu aneb Malý festival kultury.
18. 6. – ZRCADLOVÉ SESTRY.
� Dětem
20. 5. od 8.30, 10.00 a 11.15 – HODINA ZPÍ-
VÁNÍ A ZKOUŠENÍ. Hudební pořad s Jaro-
slavem Uhlířem. Pro MŠ a ZŠ.
24. 5. od 10.00 – AŤ ŽĲÍ DUCHOVÉ. Nedělní 
výpravná pohádka.
25. 5. od 9.00 – NĚCO KONČÍ, NĚCO ZA-
ČÍNÁ. Program pro 1.–3. třídy na závěr škol-
ního roku.

Vzdělávání
� Hudební kurzy
Výuka hry pro děti na zobcovou flétnu, klavír, 
keyboard a country kytaru včetně hudební na-
uky.

� Jazykové kurzy pro veřejnost
Angličtina pro začátečníky • Angličtina pro 
mírně pokročilé • Angličtina pro seniory • 
Španělština pro začátečníky • Španělština pro 
mírně pokročilé.
� Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové • Orien-
tální tanec – škola Elahe Vlasty Gazdové • Jóga 
– pro dospělé.
� Pro ženy
Koktejl cvičení • Bodyform • Bodystyling • Pi-
lates – zahájení 19. 5. v 10.00 h • Relaxační cvi-
čení • Step – začátečníci i pokročilí • Salsa (pro 
začátečníky i pokročilé).
� Pro děti
Step – pro zájemce od 13 let • Aerobic pro 
dívky – od 9 –12 let • Barevné cvičení • Ryt-
mika • Folklorní tanec.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 746 062, Fax: 596 753 223 
e-mail: svczabreh@seznam.cz 
www.svczabreh.cz 
pobočka Ostrava-Dubina 
J. Matuška 26a, 700 30 Ostrava-Dubina 
Tel.: 596 768 565, Mobil: 739 472 223
12. 5. 2009 od 17.00 h – BAVÍME CELOU RO-
DINU. Přehlídka pro rodiče. DK Akord.
14. 5. 2009 od 15.00 do 19.00 h – MALOVÁNÍ 
NA HEDVÁBÍ. SVČ Ostrava-Dubina.
15. 5. 2009 od 15.00 do 18.00 h – DEN PRO 
MAMINKU. SVČ Ostrava-Dubina. Odpo-
ledne plné výtvarné a tvůrčí činnosti doplněné 
o program.
16. 5. 2009 od 14.00 do 18.00 h – STARS SHOW. 
SVČ Ostrava-Zábřeh.
22.–24. 5. 2009 – VÍKEND NA HRADĚ HUK-
VALDY. S historickou společností Šejdíři mů-
žou všichni milovníci historie prožít báječný 
víkend na hradě Hukvaldy, kde je pro ně při-
praven bohatý program – např. lukostřelba, 
ohňová vystoupení a jiné. Bližší informace na 
tel. čísle 596 746 062.
28. 5. 2009 od 15.00 do 18.00 – DEN DĚTÍ NA 
DUBINĚ. SVČ Ostrava-Dubina. Odpoledne 
plné her a soutěží.
29. 5. 2009 od 15.00 do 17.00 h – DEN DĚTÍ. 
SVČ Ostrava-Zábřeh.
30. 5. 2009 – DEN DĚTÍ PRO OSTRAVU. Celý 
den. Ostrava – Komenského sady.

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
2. 5. ve 20 h – DEEP PURPLE ČEZ ARÉNA
5. 5. ve 20 h – JEAN MICHEL JARRE. ČEZ 
ARÉNA.
8. 5. v 16.30 h – FC VÍTKOVICE – SK HRA-
DEC KRÁLOVÉ. Městský stadion. Utkání 2. 
fotbalové ligy.
19. 5. ve 20 h – FONTÁNA PRE ZUZANU. 
ČEZ ARÉNA.
22. 5. v 16.30 h – FC VÍTKOVICE – FOTBAL 
TŘINEC. Městský stadion. Utkání 2. fotbalové 
ligy.
23. 5. v 19 h – YAMATO. ČEZ ARÉNA.

JIŽNÍ LISTY KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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Titul Miss babča patří Marii Urbanové

www.jiznilisty.cz
Zpravodajství z vašeho  regionu najdete na

Paní Marie Hanáková se narodila v roce 
1938 v Hradci nad Moravicí-Žimrovicích, 
po válce se její rodiče s dětmi přestěhova-
li do Lhotky u Vítkova, kde strávila dětství 
a mládí. Tady se seznámila se svým budou-
cím manželem, panem Jozefem Hanákem. 
Po úspěšném absolvování gymnázia ve Vít-
kově začala pracovat v České pojišťovně.
Pan Jozef Hanák se narodil v roce 1935 
v Čachticích na Slovensku. Po absolvování 
Střední průmyslové školy stavební v Bra-
tislavě začal pracovat jako stavební tech-
nik. Se svou budoucí ženou se seznámil 
roku 1955 a po čtyřleté známosti se rozhod-
li uzavřít sňatek. Svatba se konala 26. břez-
na 1959 v Brně.
Od roku 1963 žĳí manželé Hanákovi v Os-
travě-Zábřehu. Paní Marie pracovala na 
Národním výboru v Ostravě-Vítkovicích 
a poté dlouhá léta v zábřežském OPBH. 
Pan Josef byl zaměstnán jako stavbyvedou-
cí u VOKD, později jako ředitel divize u fir-
my TCHAS.
Společně vychovali dvě děti, syna Jožku 
(1959) a dceru Danku (1963). Oběma dětem 
umožnili studium na vysoké škole a podpo-
rovali je při studiu. Dnes se radují ze studĳ-

ních úspěchů svých pěti dospělých vnoučat 
– tj. Lucky, Katky, Radky, Jirky a Zuzky.
Mezi společné zájmy manželů Hanákových 
patří chalupaření, zahradničení, luštění kří-
žovek a sudoku. Oba se zájmem sledují 
dění kolem sebe. Paní Marie se věnuje józe 
a druhým rokem studuje univerzitu třetího 
věku na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Os-
travě. Pan Jozef je zdatný kutil a své kutil-
ství využívá při udržování chalupy, kde trá-
ví společně se ženou čas od jara do podzimu 
a kde se také celá rodina často setkává.

Zlatá svatba Jozefa a Marie Hanákových

a dokonce i tančilo passo doble. Závěreč-
ná promenáda se pak nesla v pestrých bar-
vách, protože tématem letošního ročníku 
soutěže bylo jaro. Nutno říci, že vystrojené 
babičky diváky nadchly.
Vítězkou soutěže Miss babča 2009 se stala 

šestaosmdesátiletá Marie Urbanová z Do-
mova U Jezera v Hlučíně. Titul první vi-
cemiss získala dvaasedmdesátiletá Hele-
na Honyšová z Klubu seniorů Odborářská 
v Zábřehu. Třetí místo obsadila devětase-
dmdesátiletá Marie Voráčková z DPS Slu-
nečnice v Porubě. Vítězná babička zaujala 
porotu elánem i šarmem, publikum poba-
vila i její recitace básně v nářečí, jejíž dlou-
hý text si pamatovala ještě ze školních la-
vic. „Kdybych mohla, okamžitě bych se do 
školy vrátila. Hned bych se učila nové věci. 
Naštěstí mám spoustu vnoučat a pravnou-
čat, která mi dělají radost,“ vyjádřila se 
šarmantní Marie Urbanová.
Ani v Miss Babča 2009 se nezapomínalo 
na další kategorie. Ocenění nakonec získa-
ly i další tři účastnice soutěže. Titul Miss 
foto patří pětaosmdesátileté Anežce Ficko-
vé ze zábřežského DPS Korýtko. Miss press 
se stala třiaosmdesátiletá Eliška Brašová 
z DPS Kamenec ve Slezské Ostravě. A ko-
nečně titul Miss sympatie získala osma-
osmdesátiletá Marie Fillová z Charitního 
domova sv. Václava v Heřmanicích. Na po-
řádání úspěšné akce se podílel Úřad měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. Michael Ku�y

Všechny soutěžící přítomné diváky 
nadchly.  Foto: Michael Kutty

INZERCE

MUDr. Petra TYLOVÁ
 Mjr. Nováka 1392/1a, Ostrava-Hrabůvka

 (bývalá Budoucnost)
 objednávky na tel.: 605 077 709

ocni@email.cz

Nově otevřená 
OČNÍ AMBULANCE

S
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Už čtvrtý ročník celoměstské soutěže 
o titul Miss babča 2009 se poslední 
březnový den konal v zábřežském Domo-
vě pro seniory (DPS) Korýtko.

Porota ve složení starosta MO Ostrava-Jih 
Karel Sibinský, místostarosta Oldřich Lin-
dovský a ředitel DPS Korýtko Marek Ky-
jovský měla přetěžkou úlohu. Vybírala ze 
šestice soutěžících, které čekaly tři disciplí-
ny. Nejprve se babičky rozpovídaly o sobě 
a mj. prozradily, s kým by šly na roman-
tickou večeři ve dvou. Následovala volná 
disciplína, ve které se recitovalo, zpívalo, 

Manžele Hanákovy oddali zastupitel 
MO Ostrava-Jih Mgr. Petr Opletal (vpravo) 
a ceremoniářka Šárka Zubková (vlevo).
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Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem dubnovým osla-
vencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Helena Berková 95 let
Anna Křůmalová 94 let                 
Marie Váňová 90 let
Marie Vlačušková 85 let
Libuše Velísková 85 let
Vlasta Vránová 85 let
Věra Tesařová 85 let
Edeltruda Richterová 85 let
Zita Plachtová 85 let

Lubomír Oříšek 85 let                        
Emil Obracaník 85 let
Marek Martiniak 85 let
Milan Hrbáč 85 let
Zdeněk Hon 85 let
František Gajda 85 let
Vlasta Vašíčková 80 let
Anna Vahylová 80 let
Ludmila Trněná 80 let

Vlastislav Šebesta 80 let
Jaroslav Ptáček 80 let
Anna Obracaníková 80 let
Marie Koždoňová 80 let
Rudolfa Chobotová 80 let
Anna Hažíková 80 let
Drahuše Dragounová 80 let
Miroslav Blažej 80 let

MŠ Hello Teddy slavila. První dubnový pátek byl v anglické 
mateřské školce Hello Teddy ve znamení oslav. Děti společně 
s rodiči si připomněly první výročí vzniku této školky, která 
sídlí v budově ZŠ na ulici F. Formana na Dubině. Akce se zú-
častnil i starosta obvodu Karel Sibinský, který dětem věnoval 
velkého plyšového medvěda.
 Foto: Michael Kutty

Den učitelů. Také letos se v hlavním sále Kulturního domu 
K-TRIO v Hrabůvce u příležitosti Dne učitelů konalo slavnostní 
setkání pedagogů z MO Ostrava-Jih se zástupci ÚMOb Ostra-
va-Jih. Za mimořádnou pedagogickou činnost převzalo oceně-
ní osmnáct učitelů. Zvláštní poděkování se dostalo ředitelce 
ZŠ Mitušova 8 Mgr. Janě Jeřábkové, která na konci letošního 
školního roku odchází do důchodu.
 Foto: Vítězslav Adamek

Vzpomínková akce. Místostarostové Jiří Voloch, Ľubomír Košík 
a Oldřich Lindovský se 27. března zúčastnili u farního kostela 
Panny Marie Královny v Hrabůvce vzpomínkové akce, která 
se konala při příležitosti 65. výročí zákeřného zastřelení letců 
Královského letectva Velké Británie.
 Foto:Vítězslav Adamek

Velikonoční jarmark. Tradiční Velikonoční jarmark uspořáda-
la ZŠ Šeříková ve Výškovicích. Návštěvníci si mohli zakoupit 
některý z výrobků s velikonoční tematikou, které pro ně 
připravily děti společně se svými učitelkami. Součástí jar-
marku byla i tvůrčí dílna, v níž si zájemci mohli sami zhotovit 
velikonoční výrobek a odnést si ho domů.
 Foto: Michael Kutty
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GE Money Bank
Masarykovo náměstí 32
702 00 Ostrava-Centrum
Tel.: 595 131 162

GE Money Bank
Dr. Martínka 1295
700 30 O.-Hrabůvka
 (OC Venuše)
Tel.: 595 700 761

GE Money Bank
Výškovická 110
700 30 O.-Zábřeh
(OC Kotva)
Tel.: 595 700 061

GE Money Bank
Čkalovova 20
708 00 O.-Poruba
(zimní stadión)
Tel.: 596 949 050

GE Money Bank
nám. A. Bejdové 1810/10
708 00 O.-Poruba
(OC Duha)
Tel.: 595 691 991

GE Money Bank
Novinářská 3178
702 00 Ostrava - FUTURUM
(OC Futurum)
Tel.: 595 691 971
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