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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

máte před sebou červ-
nové číslo Jižních lis-
tů. Co zajímavého se 
v něm dočtete?

V červnu na náměs-
tí SNP v Zábřehu proběhl ve spoluprá-
ci s Domem kultury Akord další ročník 
Slavností obvodu. I letos jsme na pódiu 
ocenili ty naše spoluobčany, o kterých 
se domníváme, že si to z nějakého důvo-
du zaslouží. Chtěl bych poděkovat vám 
všem, kteří jste se i přes nepříliš příznivé 
počasí dostavili, a doufám, že jste se při 
kulturním programu dobře bavili. Více se 
o celé tradiční akci dočtete na straně pět, 
kde najdete i profily osobností.

Nedávno bylo otevřeno zrekonstruova-
né hřiště při Základní škole Šeříková ve 
Výškovicích. Bude možné jej využívat 
i během letních prázdnin, takže projekt 
Veřejně přístupná hřiště byl znovu rozší-
řen. O projektu, který je součástí dlouho-
dobého programu Bezpečný Jih, si může-
te přečíst na straně sedm.

Od července se naše radnice připojila 
k obcím, které zřídily takzvanou veřej-
nou službu. Podrobnosti jsou na straně 
jedenáct.

V tomto čísle dokončujeme představová-
ní nových okrskářů městské policie. Nyní 
už by každý z občanů obvodu měl znát 
„svého“ strážníka a konkrétně vědět, na 
koho se v případě potřeby obrátit.

Nabízíme i další zajímavé články. Velkým 
problémem se v poslední době v celé Os-
travě stává podpalování kontejnerů, řada 
občanů si oprávněně stěžuje na znečišťo-
vání chodníků psími exkrementy. Můžete 
si přečíst také o tom, jak městská policie 
dodržuje platnost obecně závazné vyhláš-
ky týkající se požívání alkoholických ná-
pojů na veřejném prostranství. To všech-
no jsou témata, která určitě zajímají řadu 
z vás.

Nabízíme i pozvánky na zajímavé akce, 
ta největší proběhne už za necelý měsíc, 
kdy Ostrava přivítá hasičské sportov-
ce z celého světa. Za zmínku stojí i lido-
vá slavnost na Slezskoostravském hradě 
první červencovou sobotu.

Doufám, že radniční zpravodaj pročtete 
od první do poslední stránky. Přeji vám 
příjemné prožití léta a školákům pěkné 
prázdniny.

Bc. Karel Sibinský, starosta

...Starosta Karel Sibinský ocenil pět vybraných osob-
ností svým významem přesahující hranice obvodu 
i města. Pro ceny si přišli Oldřich Šuleř, Zdeněk Štich, 
Jiří Ivan, Tomáš Oramus a Filip Veselý. Místostarosta 
Jiří Voloch předal ceny vítězům tradiční ankety o nej-
lepší školní časopis...

Starosta ocenil pětici osobností5

Nové hřiště na ZŠ Šeříková

...Hřiště dlouhodobě neodpovídalo potřebám školy, 
proto vznikla dvě nová multifunkční o rozměrech 
27x20 a 25,8x14,8 metrů. Mají povrch z umělého 
trávníku a budou využívána pro házenou, odbíjenou 
a malou kopanou. Proto jsou vybavena brankami 
a sloupky. Sportoviště doplnila běžecká dráha...

7

Vykonavatelé veřejné služby se 
budou starat o čistotu

...Osoby vykonávající veřejnou službu se budou té-
měř výhradně starat o čistotu na území obvodu, 
náplní jejich práce bude zametání ulic a chodníků 
nebo sbírání odpadků. „Teprve na základě zkušeností 
naši iniciativu vyhodnotíme a případně rozhodneme 
o změnách, za jakých podmínek bude možné dále 
veřejnou službu v našem obvodu vykonávat,“ uvedl 
tajemník ÚMOb Ostrava-Jih Josef Hipšr...

11

 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 

Zlatá svatba manželů Baarových

...Manželé Baarovi vychovali dva syny Pavla a Marti-
na a nyní se radují z pěti vnoučat. „Společně s další-
mi rodinnými příslušníky, přáteli a známými žijeme 
v naději, že život pro nás ještě nekončí a že radostné 
chvíle převáží nad chvílemi smutku,“ shodli se oba...

14
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Ostrava uvítá hasičské 
sportovce z celého světa
Město Ostrava v závěru července přivítá 
téměř tři tisícovky sportovců z dobrovol-
ných a profesionálních sborů ze šestadva-
ceti zemí v rámci světové hasičské soutěže.
Od pondělí 20. července jsou po tři dny na 
programu Městského stadionu ve Vítkovi-
cích tréninky v jednotlivých disciplínách, 
od středy 22. července do soboty 25. čer-
vence pak samotné soutěže (více informací 
lze najít na webových stránkách www.cti-
f2009-ostrava.cz)
Soutěž bude slavnostně zahájena 22. čer-
vence večer na Městském stadionu. Mla-
dí hasiči budou mít vedle oficiálních sou-
těží svou tzv. táborovou olympiádu přímo 
u komplexu škol na Středoškolské uli-
ci a ulici U Studia v Zábřehu, kde budou 
ubytováni. Slavnostní zakončení her je na-
plánováno na 25. července večer opět na 
Městském stadionu.
Celá akce vyžaduje určitá krátkodobá ome-
zení, a to jednak omezení vjezdu do ulice 
Středoškolské a na parkoviště před Střední 
průmyslovou školou chemickou a Gymná-
ziem a dále do ulice U Studia před Střední 
školou stavební a dřevozpracující. 
Táborová olympiáda hasičské mládeže 
proběhne na travnaté ploše mezi škola-
mi a Hotelovým domem Metalurg, která 
je jinak určena k venčení pejsků. I v tomto 
smyslu požádal Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje jako hlavní orga-
nizátor celé akce o krátkodobé vynětí uve-
dené travnaté plochy z tohoto režimu. (d)

Podpalování kontejnerů může přijít draho
Od začátku letošního roku zaznamenali 
pracovníci OZO Ostrava i občané města 
Ostravy zvýšený výskyt zapálených kontej-
nerů na komunální odpad. Zatímco v minu-
lých letech se takových případů vandalis-
mu stávalo okolo třiceti ročně, jen za první 
čtvrtletí tohoto roku bylo zaznamenáno 
téměř padesát požárů kontejnerů. 

Protože problém přerostl do těchto rozmě-
rů, začaly se jím ve zvýšené míře zabývat 
i městská policie a Policie ČR. Podle infor-
mací Policie ČR se jedná v případě úmy-
slného poškození i jediného kontejneru 
o trestný čin poškozování cizí věci dle §257 
odst. 1 trestního zákona. Pokud je škoda 
vyšší než pět tisíc korun, hrozí pachateli 
až jeden rok odnětí svobody nebo peněži-

tý trest v rozmezí od pěti do dvaceti tisíc 
korun. Protože však kontejnery stávají po-
hromadě ve větším počtu, stává se, že od 
jednoho zapáleného kontejneru vzplanou 
i další a škoda se může vyšplhat přes dva-
cet tisíc korun, což může znamenat i trest 
odnětí svobody v délce od šesti měsíců až 
po tři roky.
Koncem května se podařilo v Ostravě do-
padnout pravděpodobného žháře – šest-
náctiletého mladíka. „Vůbec bych nechtěl 
být v kůži rodičů nezletilých dětí, kte-
rým přĳde účet k úhradě způsobené ško-
dy v řádu desítek tisíc korun,“ uvedl ředi-
tel OZO Ostrava Karel Belda. A dodal, že 
tomuto problému budou pracovníci OZO 
Ostrava ve spolupráci s městskou a repub-
likovou policií věnovat zvýšenou pozor-
nost i v příštím období. OZO Ostrava

Autodružstvo
Beskydská 704
Frýdek-Místek
Tel.: 558 665 222, 606 692 053
Fax: 558 665 265
E-mail: prodej@autodruzstvo-fm.cz

Autodružstvo
Brandlova 5
Ostrava
Tel.: 595 131 135
Fax: 595 131 132
E-mail: prodej.brandlova@autodruzstvo-fm.cz

Autodružstvo
Hlučínská 60
Ostrava
Tel.: 596 133 061
Fax: 596 133 061
E-mail: prodej.hlucinska@autodruzstvo-fm.cz
www.autodruzstvo-fm.cz

Autodružstvo
Frýdecká
Český Těšín
Tel.: 558 713 672
Fax: 558 746 496
E-mail: autodruzstvo@silesnet.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Kombinovaná spotřeba 
a emise CO2 uvedených vozů:
5,1–7,3 l/100 km, 135–174 g/km

LIMITOVANÁ 
AKČNÍ NABÍDKA:

ŠkodaOctavia Tour Sun
1,4 MPI/55 kW za 299 900 Kč
ŠkodaOctavia Combi Tour Sun
1,6 MPI/75 kW za 339 900 Kč

Za jedinečnou cenu si teď 
můžete pohodlně a bezpečně 
zatúrovat, kdykoli budete chtít. 
Vozy Octavia Tour Sun jsou 
mimo jiné vybaveny ABS, airbagy 
řidiče a spolujezdce, tónova-
nými skly či dělenými zadními 
sedadly. Pokud toužíte po větším 
komfortu, za pouhých 10 000 
Kč získáte balíček PLUS, který 
obsahuje klimatizaci, elektrické 
ovládání oken vpředu, elektricky 
nastavitelná a vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka, centrální zamyká-
ní a vnější zpětná zrcátka a kliky 
v barvě vozu. V nabídce je i oblí-
bená dieselová motorizace 1,9 
TDI/74 kW. Navštivte nás proto 
co nejdříve, těšíme se na Vás.
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V rámci tradičních Slavností obvodu Ost-
rava-Jih, které se v pátek 12. června konaly 
na náměstí SNP v Zábřehu, ocenil starosta 
Karel Sibinský pět vybraných osobností 
svým významem přesahující hranice ob-
vodu i města.

Pro ceny si přišli Oldřich Šuleř, Zdeněk 
Štich, Jiří Ivan, Tomáš Oramus a Filip Ve-
selý. Místostarosta Jiří Voloch předal ceny 
vítězům tradiční ankety o nejlepší škol-
ní časopis. Nechyběl bohatý doprovodný 
program přímo na náměstí i v přilehlé za-
hradě Domu kultury Akord. Hlavní hvěz-
dou letošního ročníku Slavností obvodu 
Ostrava-Jih, na které zavítalo bezmála čtyři 
tisíce návštěvníků, byl zpěvák Marek Ztra-
cený.
„Slavnosti jsou jednou z pravidelných akcí, 
na kterých se společně setkávají občané na-
šeho obvodu, a jsem rád, že i letos dorazili 
v hojném počtu,“ uvedl Karel Sibinský.

Oceněné osobnosti
Dr. Oldřich Šuleř – spisovatel, publicista 
a dramatik je autor širokého záběru. Vy-
dal na čtyři desítky knih různých žánrů. 
Je členem mezinárodního PEN klubu. Ne-
dávno se dožil významného životního ju-
bilea – pětaosmdesátých narozenin. Žĳe 
v Zábřehu, je stále vitální, navštěvuje růz-

né výstavy, koncerty, literární besedy a stá-
le něco píše.
Zdeněk Štich – asi málokdo prošel tak těž-
kým životním osudem jako plukovník ve 
výslužbě Zdeněk Štich. Bývalý český po-
litický vězeň doslova přežil vlastní smrt. 
Brutální vyšetřování mu přineslo trvalé 
zdravotní následky. 28. října 2001 dostal od 
prezidenta České republiky Václava Havla 
medaili Za hrdinství. Dnes žĳe v Hrabův-
ce a vloni na podzim oslavil osmdesáté na-
rozeniny.
Ing. Jiří Ivan – zřizovatel Střední školy 
uměleckých řemesel na Gurťjevově ulici 
v Zábřehu. Pod jeho vedením škola dosa-

huje vynikajících vý-
sledků. Také volnoča-
sovými aktivitami se 
svými kolegy oceňují 
talent žáků ve výtvar-
ných oborech a návr-
hářství. Škola má své 
sídlo v našem obvodu 
a Jiří Ivan žĳe v části 
Bělský Les.
Tomáš Oramus, Filip 
Veselý – dvojice stu-
dentů Gymnázia Fran-
tiška Hajdy v Hra-
bůvce, kteří se velkou 
měrou podíleli na or-
ganizaci koncertu pro 

Jana Buluška. Student oktávy B seděl vloni 
8. srpna ve vlaku, na nějž se ve Studénce zří-
til most. Při železničním neštěstí přišel o obě 
nohy. Výtěžek z dobročinného koncertu, na 
kterém mj. vystoupil písničkář Jaromír No-
havica, znamenal pro jejich spolužáka a ka-
maráda velkou pomoc. Michael Ku�y

Starosta v rámci slavností ocenil pět osobností
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Zleva Oldřich Šuleř, starosta Karel Sibinský, Zdeněk Štich, 
Jiří Ivan, Filip Veselý, Tomáš Oramus a ředitelka DK Akord Darina 
Daňková.  Foto: Michael Kutty

Výsledky soutěže školních časopisů:
1. místo: časopis Chaos teenagerů (ZŠ Dvor-

ského v Bělském Lese)
2. místo: časopis Březulín (ZŠ Březinova 

v Zábřehu)
3. místo: Mitušáček (ZŠ Mitušova 8 v Hra-

bůvce)
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O prázdninách se na ZŠ Chrjukinova 
začnou budovat dvě nové učebny 

Přestože Základní škola Chrjukinova v Os-
travě-Zábřehu je známá spíše jako škola 
s rozšířenou výukou jazykových předmě-
tů, už od listopadu letošního roku by v je-
jich prostorách měly být otevřeny dvě nové 
učebny pro integrovanou výuku přírodo-
vědných předmětů. Finanční prostředky 
na realizaci projektu jsou čerpány z Regi-
onálního operačního programu Moravsko-
slezsko. 
„Hlavním cílem projektu je vybudování 
přírodovědných učeben učeben a tím při-
spět k rozvoji přírodovědné gramotnosti 
žáků, zlepšení podmínek pro jejich uplat-
nění na trhu práce i pro zkvalitnění ži-
votního prostředí jejich vlastního života,“ 
uvedla ředitelka ZŠ Chrjukinova Mgr. Jana 
Mikošková a pokračovala: „Přírodovědná 
gramotnost je chápána jako schopnost vy-
užívat přírodovědné vědomosti, klást otáz-
ky a na základě důkazů vypracovat závě-
ry vedoucí k porozumění. Dosud totiž ve 
vyučovacích metodách převažuje výklad, 
v uplatnění experimentálních metod ve 
výuce přetrvává převaha experimentální 
činnosti učitele nad vlastní experimentální 
činností žáků a toto chceme realizací pro-
jektu změnit,“ vysvětlila.
Přírodovědné předměty prožívají v sou-
časné době boom a na ZŠ Chrjukinova je 
pro tyto účely zastaralé vybavení. „Uvažo-
vali jsme o obnově nebo o vybudování no-
vých učeben. Jednou z možností bylo zís-

kat finanční prostředky z Regionálního 
operačního programu Evropské unie. Ma-
gistrát města Ostravy oslovil základní ško-
ly, zareagovali jsme hned na první výzvu. 
Přihlásilo se pět škol včetně té naší,“ pokra-
čovala Mikošková s tím, že žádost o získá-
ní grantu byla nakonec úspěšná.
Jedna učebna pro integrované přírodověd-
né předměty je koncipována jako poslu-
chárna s počítačovým zázemím a interak-
tivní tabulí. Jedná se o tabuli ovládanou 
počítačem, na které společně v hodině pra-
cují žáci a vyučující. Žáci jsou tímto způ-
sobem aktivně vtaženi do výuky. Druhá 
učebna bude laboratoř s kompletní výba-
vou pro dvanáct žáků, posluchárna bude 
pro třicet žáků.
S vlastní realizací projektu se začne první-
ho srpna, dokončení je plánováno na po-
slední říjnový den tak, aby od listopadu 
mohly učebny sloužit svému účelu. „Bu-
dou pro potřeby žáků naší školy, pro jejich 
zájmovou činnost, ale také pro vzdělávání 
pedagogů, pro které chceme ve spolupráci 
s Ostravskou univerzitou a Vysokou ško-
lou báňskou-Technickou univerzitou pořá-
dat žákovské soutěže,“ nastínila Mgr. Jana 
Mikošková a doplnila, že v případě zájmu 
mohou učebny navštěvovat také žáci jiných 
ostravských základních škol. „Chceme 
podpořit upadající zájem žáků o přírodo-
vědné předměty. Už letos jsme na třídních 
schůzkách registrovali dotazy rodičů týka-
jící se vybudování nových učeben.“
 Michael Ku�y

Poslední volná místa 
v krytých stáních
Řidiči, kteří mají problémy s parkováním, 
mohou využít poslední necelé stovky vol-
ných míst k pronájmu osobních vozidel 
v krytých stáních.
Problémy s parkováním jsou dlouhodo-
bé nejen na území MO Ostrava-Jih, ale ce-
lého města. Za posledních pět let bylo na 
území obvodu postaveno a zlegalizováno 
dohromady 1138 parkovacích stání, přesto 
to stále nestačí. „Nedostatek parkovacích 
míst zejména na sídlištích vyplývá z teh-
dejších urbanistických řešení sídlištních 
bloků. V rámci rozpočtových prostředků, 
které máme za tímto účelem k dispozi-
ci, se snažíme řešit navýšení těchto míst,“ 
uvedl místostarosta Ľubomír Košík. 
Jednou z možností jsou zpoplatněná par-
kování v krytých stáních. Těchto míst je 
na území obvodu 622, momentálně mo-
hou občané využít volných posledních 94. 
Jedná se o lokality na Dubině a v Bělském 
Lese v ulicích F. Formana, B. Četyny, V. 
Vlasákové, B. Václavka a L. Hosáka.
Správcem těchto míst je Majetková správa 
Ostrava-Jih, která sídlí na Provaznické uli-
ci 62 v Hrabůvce. Bližší informace mohou 
zájemci získat u p. Jany Čerňavové na tel.: 
599 505 622. (kut)

Rekonstrukce hlavní 
budovy skončí v září
Hlavní budova Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih nadále prochází rekonstrukcí, 
která by měla skončit v září. Dosud byla 
vyměněna nevyhovující okna za plasto-
vá, střecha se nahradila nástavbou pátého 
nadzemního podlaží po obvodě zasklené-
ho z ocelové konstrukce. V těchto prosto-
rách budou jednací místnosti včetně soci-
álního zázemí. V nových prostorách tak 
budou probíhat například veřejně přístup-
ná jednání zastupitelstva.
V současné době probíhá zateplení obvo-
dového zdiva a vnitřní práce v nově vznik-
lém pátém nadzemním podlaží – hrubé 
instalace elektro, vody, topení a omítky. 
Následovat bude pokládání podlahy a vy-
bavení místnosti mobiliářem. Na střeše 
hlavní budovy stojí strojovna vzducho-
techniky, která bude páté nadzemní podla-
ží v létě chladit a v zimě naopak vytápět.
„Občané navštěvující úřad k vyřízení svých 
záležitostí si zaslouží důstojnější prostředí,“ 
uvedl starosta Karel Sibinský. (kut)

� Uzavření Sportovního centra Dubina
Od 7. do 19. července bude uzavřeno 
Sportovní centrum Dubina z důvodu 
malování a oprav vnitřních prostorů.
� Autobusová linka č. 33 skončila
V sobotu 13. června byl téměř po jede-
nácti letech pravidelného provozu ukon-
čen v plném rozsahu provoz autobusové 
linky č. 33 Dopravního podniku Ostrava 
v relaci Ostrava, Dubina, Interspar – Moš-
nov SOM. Od neděle 14. června tuto do-
pravu zajišťuje jiný regionální dopravce. 
� Mraveneček nabízí služby seniorům
Agentura Mraveneček poskytuje služby 
rodinám a domácnostem – nákup po-

travin s rozvozem až domů, úklid do-
mácností, hlídání dětí v rodině, montáž 
a demontáž nábytku s odvozem a dovo-
zem, návrhy a úpravy interiérů a sprá-
vu a údržbu nemovitostí. Nabídka je 
výhodná pro seniory a časově vytížené 
občany, pro seniory jsou navíc všechny 
služby cenově zvýhodněné. Více infor-
mací lze najít na webových stránkách 
www.mravenecek.eu.
� Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se koná ve čtvrtky 9. červen-
ce a 13. srpna od 16 hodin v Kulturním 
domě K-TRIO v Hrabůvce.

Krátce

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY
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Znečišťování psími exkrementy je stále problém
Strážníci městské policie řeší v Ostravě 
ročně několik tisícovek přestupků na úse-
ku veřejného pořádku. Mezi ty, které zjiš-
ťují nejčastěji, patří znečišťování veřejné-
ho prostranství psími exkrementy. 
Obecně platí, že zodpovědní majitelé psů 
nepotřebují, aby jejich chování korigovala 
nějaká vyhláška nebo nařízení. Plní si své 
povinnosti i bez nich. Bohužel však řada 
pejskařů hřeší na skutečnost, že strážníci 
nemohou být na všech místech, aby do-
hlíželi, zda si všichni plní své povinnos-
ti. Protože objeví-li se strážník alespoň na 
dohled, jen málokdo po svém pejskovi 
neuklidí. Přitom neuklizený exkrement 
může majitele pejska vyjít poměrně dra-
ho. Strážník může na místě uložit poku-
tu do jednoho tisíce korun, ve správním 
řízení pak hrozí pokuta vyšší, a to až do 
dvaceti tisíc korun.

Řada majitelů psů se odvolává na nedo-
statek speciálních kontejnerů na psí ex-
krementy, ale to není důvodem, proč se 
plnění této povinnosti vyhýbat. Stačí mít 
v kapse připravený sáček, když se jde 
s pejskem ven, a v případě potřeby ex-
krement v sáčku hodit do nejbližší nádo-
by na odpadky. 
Přitom psí exkrementy představují riziko 
z hlediska epidemiologického a velmi ne-
bezpečné mohou být v případě, že s nimi 
přĳdou do styku děti. Zejména ty men-
ší mají ve zvyku vše, co najdou, ochutná-
vat. Proto by se psi neměli pohybovat na 
dětských hřištích a v místech, kde si děti 
hrají. 
Problémem, který se týká zejména měst-
ských částí Dubina a Bělský Les, je sku-
tečnost, že řada majitelů psů své čtyř-
nohé miláčky venčí způsobem vskutku 

zarážejícím – psa vypustí ze dveří domu 
a nestarají se, kde se pes pohybuje a co 
dělá. Po nějaké době se dveře domu ote-
vřou, pes vběhne dovnitř a venčení je do-
končeno. Je jasné, že v takovém případě 
majitel nemůže po svém psovi uklidit. 
Nemluvě o případech možného napade-
ní takovým psem. Je zarážející, že řadě 
pejskařů, kteří venčí svého psa v blízkos-
ti bydliště a neuklízí po něm, nevadí, že 
se jim neuklizené exkrementy hromadí 
přímo pod okny. 
Jen v loňském roce řešili ostravští strážní-
ci 2 936 přestupků spáchaných znečiště-
ním veřejného prostranství psími exkre-
menty. Z tohoto počtu bylo 478 přestupků 
zjištěno na území MO Ostrava-Jih. Letos 
do konce dubna bylo těchto přestupků 
zjištěno a následně řešeno 256, z toho 32 
v Ostravě-Jihu. MP Ostrava

Projekt Veřejně přístupná hřiště byl rozšířen 
o nové hřiště při ZŠ Šeříková ve Výškovicích

Další základní škola na území městského 
obvodu Ostrava-Jih se může pochlubit 
novým hřištěm. Koncem května bylo slav-
nostně otevřeno dětské hřiště při ZŠ Šeří-
ková ve Výškovicích. Jeho oprava začala 
v říjnu loňského roku, kdy byla provedena 
převážná část prací, letos byly dokončeny 
závěrečné povrchové úpravy. 

Hřiště dlouhodobě neodpovídalo potře-
bám školy, proto vznikla dvě nová mul-
tifunkční o rozměrech 27x20 a 25,8x14,8 
metrů. Mají povrch z umělého trávníku 
a budou využívána pro házenou, odbíje-
nou a malou kopanou. Proto jsou vyba-
vena brankami a sloupky. Sportoviště do-
plnila běžecká dráha – ovál s tartanovým 
povrchem, dále hlinitopísčité doskočiště 
pro skok daleký a sektor pro vrh koulí. Plo-
chy jsou doplněny chodníky, venkovním 
schodištěm a částečně novým oplocením. 
Celkové náklady se vyšplhaly na částku 
8307 tisíc korun. Na získání značné část-
ky ze státního rozpočtu se podílela poslan-
kyně Parlamentu ČR Dagmar Molendová, 
zbývající část byla dokryta z prostředků 
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
Novými hřišti se mohou pyšnit také ZŠ 

Chrjukinova, ZŠ Březino-
va a ZŠ Jugoslávská v Os-
travě-Zábřehu. Tyto školy 
jsou zapojeny do dílčího 
projektu Veřejně přístupná 
hřiště, který je součástí ce-
loročního programu Bez-
pečný Jih. Také letos mo-
hou děti v nejlidnatějším 
ostravském obvodu zdar-
ma využívat hřiště při vy-
braných základních ško-
lách. „Hlavním záměrem 
je zpřístupnit školní hřiš-
tě během letních prázd-
nin,“ uvedl místostarosta 
MO Ostrava-Jih Jiří Vo-
loch. Vedle hřišť při ZŠ 
Březinova, Chrjukinova a Jugoslávská mo-
hou děti navštěvovat hřiště při ZŠ Alber-
ta Kučery v Hrabůvce. „Na každém z nich 
bude k dispozici sportovní asistent, který 
dětem bezplatně zapůjčí sportovní potře-
by. Vstup je na vlastní nebezpečí a v soula-
du s provozní dobou. Jedinou podmínkou 
je dodržování provozního řádu hřišť,“ do-
dal Voloch. 
Projekt Veřejně přístupná hřiště je zaměřen 
hlavně na děti a mládež, v Ostravě-Jihu žĳe 
přes dvacet tisíc dětí, z toho sedmnáct tisíc 

ještě nemá patnáct let. Program Bezpečný 
Jih vznikl před pěti lety z iniciativy Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih. Stále je roz-
pracováván, při jeho realizaci radnice úzce 
spolupracuje s Policií ČR i Městskou po-
licií Ostrava. Právě na základě poznatků 
policejních složek se projekt dále vyvíjí. Je 
zaměřen na snížení počtu deliktů uliční kri-
minality a kriminality, která občany nejví-
ce obtěžuje (kapesní krádeže, krádeže věcí 
z vozidel, vloupání, ale i výtržnictví, rvač-
ky nebo loupeže). Michael Ku�y

Zbrusu nové školní hřiště při ZŠ Šeříková ve Výškovicích 
mohou děti využívat také během školních prázdnin.
  Foto: Michael Kutty

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY
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Pokračování z minulého čísla.

Okrsek č. D29
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Zábřeh
Ulice: Výškovická, Čuj-
kovova, Gerasimovo-
va, Krasnoarmejců, Již-
ní, Svornosti, Jiskřiček, 
Kischova, Patrice Lu-
mumby, Kosmonautů, 
Průkopnická
Problematika okrs-
ku: Páchání přestupku 
proti občanskému sou-
žití především ze stra-
ny bezdomovců, kteří 
ruší noční klid a znečiš-

ťují veřejné prostranství. V bezprostřed-
ní blízkosti areálu Avion dochází k časté-
mu rušení nočního klidu a k znečišťování 
veřejného prostranství, a to zejména ná-
vštěvníky tohoto zařízení, a k nedovole-
nému parkování motorových vozidel.
Okrskáři: strážníci Petr Jurčík, Jiří Binder

Okrsek č. D30
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Zábřeh
Ulice: Svornosti, Jižní, 
Krasnoarmejců, Gera-
simovova, Čujkovova, 
Kosmonautů, Svazác-
ká, Plzeňská, Antonína 
Brože

Problematika okrsku: V okolí G – cent-
ra se vyskytují problémy s osobami bez 
přístřeší, které obsazují a znečišťují lavič-
ky u areálu příp. vestibul a tropí drob-
né výtržnosti. Při konání kulturních akcí 
v DK Akord nebo v sezóně, kdy je v pro-
vozu Vodní areál Jih, zde přibývají pro-
blémy s nesprávným parkováním vozi-
del. Na stadionu FC Ostrava-Jih dochází 
ke krádežím druhotných surovin. Ve star-
ší zástavbě přetrvávají problémy se staci-
onární dopravou vlivem nedostatku par-
kovacích míst.
Okrskář: strážník Michael Petrek

Okrsek č. D31
Rozloha okrsku: Část území MO Ostra-
va-Jih, městské části Zábřeh
Ulice: Averinova, Baranovova, Bogorod-
ského, Čujkovova, Glazkovova, Gurťje-
vova, Krylovova, Pavlovova, Pjanovova, 

Rodimcevova, Smirno-
vova, Utvenkova, Výš-
kovická, Zajcevova
Problematika okrsku: 
Narušování veřejného 
pořádku, poškozová-
ní majetku (sprejerství, 
krádeže kanálových 
poklopů), narušová-
ní občanského soužití, 
znečišťování veřejného 
prostranství, zakládá-
ní nepovolených sklá-
dek, vykrádání vozidel 
a nedovolené parková-
ní vozidel.

Okrskáři: strážníci Martin Gurbovič, Ra-
dim Částečka 

Okrsek č. D32
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Zábřeh
Ulice: Rodimcevova, 
Pavlovova, Abramo-
vova, Prošinova, So-
logubova, Gorocho-
va, Asejevova, Rudná, 

Gončarovova, Sarajevova, Belikovova, 
Žoluděvova, Chrjukinova, Strelkovova, 
Alejnikovova, Samoljovova, Bolotova, 
Čujovova, Kpt. Vajdy, Náměstí SNP
Problematika okrsku: V okrsku dochází 
zejména k vykrádání vozidel a k přestup-
kům proti veřejnému pořádku, občanské-
mu soužití a zakládání černých skládek. 
Dále zde dochází nedostatkem parkova-
cích míst ke špatnému parkování vozi-
del, kdy tato vozidla stojí na veřejné ze-
leni a tvoří překážku v průjezdu složkám 
IZS.
Okrskář: strážník Jan Grinvalský

Okrsek č. D33
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Zábřeh
Ulice: Rudná, Plzeňská, 
Nad Úvozem, Čujko-
vova, Kpt. Vajdy, Pav-
lovova
Problematika okrsku: 

V okrsku dochází zejména k vykrádá-
ní vozidel a k přestupkům proti veřejné-
mu pořádku, občanskému soužití a za-
kládání nepovolených skládek. Dále zde 
dochází, nedostatkem parkovacích míst, 
ke špatnému parkování vozidel, kdy tato 

vozidla stojí na veřejné 
zeleni a tvoří překáž-
ku v průjezdu složkám 
IZS.
Okrskáři: strážníci Ro-
man Sýkora, Stanislav 
Libosvárský

Okrsek č. D38
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Hrabův-
ka
Ulice: Závodní, U Hal-
dy, Mezicestí, U Staré 
školy, Hasičská, Sou-
běžná, Úlehlova, Sel-

ská, Průjezdní, Bystřinova, Na Čtvrti, Slo-
vácká, Moravská, Místecká
Problematika okrsku: Podchod ul. Mís-
tecká a přilehlé zastávky MHD – sprejer-
ství, vandalismus. Přestupky na úseku 
veřejného pořádku a ochrany před alko-
holismem a jinými toxikomaniemi v re-
stauračních zařízeních a jejich okolí – re-
staurace U Edisona, bar ROX, restaurace 
U Chýlků. Zástavba rodinných domů – 
vykrádání vozidel, garáží, krádeže ka-
nálových krytů. Dodržování OZV Statu-
tárního města Ostravy. Přestupky proti 
veřejnému pořádku a občanskému souži-
tí na ul. Hasičská 3 – sociálně nepřizpůso-
biví občané. Objekt čerpací stanice Shell – 
místo možného páchání trestné činnosti.
Okrskář: strážník Ing. Zdeněk Pinkava

Okrsek č. D39
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Hrabůvka
Ulice: Dr. Martínka, 
Edisonova, Hasičská, 
Heritesova, Jubilejní, 
Klegova, Metodějská, 
Moravská, Na Fojtství, 
Na Mýtě, Kašparova, 
Plavecká, Provaznická, 
Slezská, U Haldy, Zá-
vodní, Zlepšovatelů
Problematika okrs-
ku: V části první se jed-
ná zejména o problémy 
s nedostatkem parko-

vacích míst v blízkosti obytných domů, 
problémovou mládeží zdržující se ve 
společných prostorech obytných domů, 
zakládání nepovolených skládek, odsta-

Městská policie Ostrava – noví okrskáři

P. Jurčík

J. Binder

M. Petrek

M. Gurbovič

R. Částečka

J. Grinvalský

R. Sýkora

S. Libosvárský

Z. Pinkava

P. Matouš

J. Mecner
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vování nezajištěných autovraků, v nichž 
mnohdy přespávají občané bez přístře-
ší. V druhé části okrsku je problémových 
míst a osob podstatně méně, což je zapří-
činěno tím, že v této lokalitě bydlí větši-
nou starší lidé. Mezi problémová místa 
patří restaurace Slávia a zejména v let-
ních měsících problémová mládež v oko-

lí knihovny na ul. Zá-
vodní.
Okrskáři: strážníci Petr 
Matouš, Jan Mecner

Okrsek č. D40
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Hrabův-
ka
Ulice: Krestova, Tlapá-
kova, Dr. Martínka, Fr. 
Hajdy 
Problematika okrs-
ku: Znečišťování ve-
řejného prostranství, 

poškozování majetku 
v okolí nákupního stře-
diska Špalíček, nedo-
volené parkování vozi-
del v okolí panelových 
domů, rušení nočního 
klidu reprodukcí hlasi-
té hudby z areálu dis-

kotéky Venuše, zakládání nepovolených 
skládek v okolí panelových domů, naru-
šování veřejného pořádku ze strany osob 
bez trvalého bydliště.
Okrskáři: strážníci Rostislav Toman, Jiří 
Cejpek, Martin Stromšík 

Okrsek č. D41
Rozloha okrsku: Část 
území MO Ostrava-Jih, 
městské části Hrabův-
ka
Ulice: Dr. Martínka, 
Aviatiků, Krestova, 
Mjr. Nováka, Oráčo-
va, I. Hermanna, Pod 

Javory, Veverkova, Na 
Obecní a Kašparova 
Problematika v okrs-
ku: Zejména dodržová-
ní veřejného pořádku 
v okolí restauračních 
zařízení a zamezení na-
rušovaní veřejného po-

řádku ze strany osob bez domova a pří-
střeší na ul. Dr. Martínka. Narušování 
veřejného pořádku mládeží na dětském 
hřišti na ul. Mjr. Nováka. Konzumace al-
koholických nápojů bezdomovci před 
prodejnou Albert a v jeho blízkosti a pro-
dejny Hruška. Nedovolené parkování vo-
zidel na pozemních komunikacích.
Okrskáři: strážníci Jan Hrab, Martin Píša 

Kontakt na všechny
výše uvedené okrskáře:

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

R. Toman

J. Cejpek

M. Stromšík

J. Hrab

M. Píša
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� Oheň a dřevo – sympozium kování a řezby
Všichni příznivci řezbářského a kovářské-
ho řemesla a umění jsou 13.–16. srpna zvá-
ni na Slezskoostravský hrad na ojedinělé 
setkání českých a polských řezbářů, kte-
ří vytvoří svá originální díla. Kováři je ná-
sledně ozdobí kovářskými uměleckými 
doplňky a tak vznikne úžasná kombina-
ce dvou materiálů dřeva s kovem a kom-
binace dvou řemesel v jednom díle. Tato 
výjimečná akce se koná v České republice 
poprvé.
� Ostravský chachar
V sobotu 1. srpna se v Bělském Lese usku-
teční už devátý ročník populárního cyklis-
tického závodu Ostravský chachar. Jedná 
se o závody pro širokou veřejnost v cross 
country MTB (horská kola). Soutěžit se 
bude v různých věkových kategoriích. 
V elitní kategorii mužů i žen se předsta-
ví reprezentanti z deseti států. První zá-
vodníci vyjedou na trať v 9 hodin na tra-
dičním místě u Koliby. Další propozice je 
možné najít na webových stránkách www.
maxcursor.cz.
� Odkaz dračích jezdců
Turistický oddíl Bludný kruh TOM 4334 

s bezmála desetiletou působností v Os-
travě-Jihu letos pořádá už v pořadí 6. let-
ní stanový tábor. Termín pobytu je 18.–29. 
srpna a uskuteční se v obci Dvorce (při-
bližně pět kilometrů od Budišova nad Bu-
dišovkou). Cena tábora je stanovena na 
2500 korun za osobu. Více informací na-
leznete na webových stránkách www.
bludnykruh.com nebo na e-mailové adre-
se bludny.kruh@email.cz.
� Přibudou nová parkovací místa
Během prázdninových měsíců dojde na 
území obvodu k realizaci dalších podél-
ných parkovacích míst. Celkem jich vznik-
ne sedmdesát jedna. „Třiapadesát bude na 
ulici Provaznické, třináct na Kpt. Vajdy 
a pět na ulici Staňkova,“ uvedl místosta-
rosta MO Ostrava-Jih Radim Miklas.
� Mistr Jan Hus, Cyril a Metoděj na hradě
Lidovou slavnost „Cyril, Metoděj a Mistr 
Jan Hus na Slezskoostravském hradě“ po-
řádá 4. července ostravská ekumena. Bě-
hem bohatého programu, na kterém se 
budou podílet i studenti Ostravské uni-
verzity, si přĳdou na své všechny věko-
vé skupiny návštěvníků. Letos je na hra-
dě potěší Tomáš Kočko s etnofolkovou 

skupinou inspirovanou lidovou hudbou 
z Moravy a zazní i originální bigbít sku-
piny Ave!Band. Vrcholem programu bude 
pražské vokální Kvarteto svatého Vavřin-
ce, které v roce 2005 koncertovalo v slavné 
newyorské Carnegie Hall. Slezskoostrav-
ský hrad poctí premiérou svých originál-
ních husitských chorálů, která bude za-
končena slavnostním zapálením hranice. 
� Hlasujte pro MO Ostrava-Jih
Na regionálním informačním portálu 
CZREGION www.czregion.cz probíhá 
soutěž o nejkrásnější město a obec Čech 
a Moravy 2009. Do soutěže je zapojen také 
městský obvod Ostrava-Jih. „Poslední prů-
zkum ukázal, že téměř devadesát procent 
občanů je se životem na území obvodu 
spokojeno. Proto věřím, že v anketě klik-
nutím na www.czregion.cz/ostrava-jih náš 
obvod podpoří,“ uvedl místostarosta Ra-
dim Miklas. Hlasovat je možné maximál-
ně jedenkrát za hodinu. To znamená, že 
obec dostane od jednoho hlasujícího ma-
ximálně 24 hlasů denně. Vyhrává město/
obec, které získá nejvíce hlasů. Soutěž pro-
bíhá od 1. května do 30. listopadu. Výsled-
ky budou zveřejněny 5. prosince 2009.

Krátce

Výzva: Existují ještě poctiví spoluobčané, kteří 17. května v 8 hodin ráno našli na tramvajové zastávce Poliklinika zapomenuté cenné housle? Byly v čer-
ném obalu s kovovým stojanem v obalu s oranžovým popruhem. Poctivému nálezci nabízí majitel odměnu deset tisíc korun. Kontakt: 737 141 890.
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Letecká 11/353
Číslo bytu č. b. 1 č. b. 2 č. b. 3 č. b. 4
podlaží I. NP I. NP  II. NP podkroví
velikost 1+1 1+1  1+3 1+2
plocha bytu 44,6 m2 44,6 m2 94 m2 77,5 m2

Letecká 13/352
Číslo bytu č. b. 2 č. b. 3 č. b. 4 č. b. 5 č. b. 6 č. b. 7
podlaží I. NP II. NP  II. NP  III.NP III. NP podkroví
velikost 1+2 1+2  1+2 1+2 1+2 1+2
plocha bytu 55,9 m2 57,4 m2 57,4 m2 57,4 m2 57,4 m2 87,2 m2

Letecká 15/351
Číslo bytu č. b. 1 č. b. 2 č. b. 3 č. b. 4
podlaží I. NP I. NP  II. NP podkroví
velikost 1+1 1+1  1+3 1+2
plocha bytu 44,6 m2 44,6 m2 94 m2 74 m2

Nabídka na pronájem  
bytů v Ostravě-Hrabůvce
Statutární město Ostrava, městský obvod 
Ostrava-Jih, nabízí k pronájmu nově zrekon-
struované byty v Ostravě-Hrabůvce na ul. 
Letecká 11, 13, 15 za smluvní nájemné, které 
bude upřesněno při prohlídkách bytů na 
místě dne 11. 8. 2009 od 9 do 12 hodin.

Uchazeč musí být nájemcem obecní-
ho bytu MOb Ostrava-Jih a v případě, že 
bude jeho žádosti vyhověno, tento byt vrá-
tí Mob Ostrava-Jih. Stávající byt uchazeče 
musí být v užívání nejméně 1 rok a za tuto 
dobu nesmí být evidován na tomto bytě 
dluh na nájmu a službách spojených s byd-
lením. Vybraný uchazeč bude před podpi-
sem nájemní smlouvy vyzván, aby uhradil 
jednorázově nájemné ve výši pětinásob-
ku měsíčního nájemného a úhrad za služ-
by poskytované s užíváním bytu. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 
6 měsíců. Při řádném plnění povinností ze 
strany nájemce bytu bude Radě MOb Ost-
rava-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 17. 8. 2009.
V žádosti uchazeč uvede: adresu a čís-
lo 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 osob-
ně 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

Městská policie proti alkoholu
Už od 15. dubna 2009 platí v Ostravě tzv. 
protialkoholní vyhláška (obecně zá-
vazná vyhláška číslo 2/2009, o zákazu 
konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství). Hned od po-
čátku nabytí její účinnosti se strážníci 
městské policie zaměřili na její dodržo-
vání. Zpočátku se snažili působit zejmé-
na preventivně, občany upozorňovali 
na novou právní normu a informovali je 
o místech, kde je pití alkoholu na veřej-
nosti zakázáno. 

Od nabytí účinnosti této vyhlášky až 
k 9. červnu strážníci městské policie ře-

šili 797 případů, kdy jednotlivci nebo 
i více osob současně popíjelo na ve-
řejnosti na místech, kde je to zakázá-
no. Přestupku se do uvedené doby do-
pustilo celkem 1215 osob. Strážníci jim 
uložili na místě 231 blokových pokut 
v celkové výši 52 550 Kč, 58 přestupků 
postoupili správnímu orgánu a u 926 
osob věc vyřešili domluvou a popř. 
i vykázáním z místa. V městském obvo-
du Ostrava-Jih strážníci řešili 281 těch-
to přestupků. 
Strážníci i nadále budou důsledně do-
hlížet na dodržování této vyhlášky, pro-
tože konzumace alkoholu na veřejnosti 
je problém, který tíží řadu občanů a zne-
příjemňuje jim život. MP Ostrava

Cyklistický dívčí oddíl 
Sintesi Prima Donna
V Ostravě působí jediný cyklistický dívčí 
oddíl v České republice. Jmenuje se Sinte-
si Prima – Donna a prozatím má tři členky 
– Kamilu Procházkovou, Lucii Macíkovou 
a Veroniku Fojtíkovou. „Prima Donna zna-
mená první dáma, Sintesi je italská značka 
kol a náš hlavní partner,“ vysvětluje Kami-
la Procházková. „Jsme cyklistický tým spe-
cifický tím, že se orientuje na ženy a dív-
ky, které jsou úspěšné jak ve své profesní 
kariéře, tak ve sportu. Přitom zvládají kaž-
dodenní povinnosti v soukromém životě, 
a navíc jim není lhostejné, jak vypadají,“ 
uvedla Kamila Procházková s tím, že pod-
mínkou členství v týmu je kolo značky Sin-
tesi a věk minimálně patnáct let. (kut)
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Vykonavatelé veřejné služby se 
budou starat o čistotu obvodu

Usnesením č. 3968/73 rozhodla Rada MO 
Ostrava-Jih o zřízení veřejné služby na 
území obvodu s účinností od 1. července 
pro šedesát žadatelů. Tu mohou vykoná-
vat osoby dlouhodobě pobírající sociální 
dávky. Lidé, kteří si sami u obcí nebo chari-
tativních organizací nenajdou brigádu, při-
jdou v červenci o třetinu dávek na živobytí.

Podle tajemníka ÚMOb Ostrava-Jih Josefa 
Hipšra bude veřejnou službu na území ob-
vodu každý týden vykonávat patnáct osob 
v době od sedmi do třinácti hodin. „Zájem 
jsme projevili pouze o ty osoby, které mají 
zájem pracovat třicet hodin měsíčně. Proto-
že se často jedná o lidi bez kvalifikace, bu-
dou mít na starosti nejjednodušší úklido-
vé práce, na které nejsou potřebné žádné 
zvláštní ochranné pomůcky ani absolvování 
speciálních školení,“ vysvětlil Hipšr. K uza-
vření smlouvy o výkonu veřejné služby zá-
jemce potřebuje od svého lékaře potvrzený 
formulář o zdravotní způsobilosti, násled-
ně absolvuje školení z předpisů BOZP a PO 

a poté bude vybaven jednoduchými pra-
covními pomůckami a nářadím.
Osoby vykonávající veřejnou službu se 
prostřednictvím příspěvkové organizace 
Majetková správa Ostrava-Jih budou téměř 
výhradně starat o čistotu na území obvo-
du, náplní jejich práce bude zametání ulic 
a chodníků nebo sbírání odpadků. „Tepr-
ve na základě zkušeností naši iniciativu vy-
hodnotíme a případně rozhodneme o změ-
nách, za jakých podmínek bude možné 
dále veřejnou službu v našem obvodu vy-
konávat,“ dodal Josef Hipšr.
Podrobnější informace podají lze získat 
na ÚMOb Ostrava-Jih na odboru sociál-
ní péče a odboru sociálně právní ochrana 
dětí. (kut)
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Příprava vozu 
na dovolenou 
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Komu klesnou dávky:

Lidem pobírajícím dávky na živobytí déle než 
půl roku, kteří nezačnou pracovat pro obec 
či charitu (netýká se lidí na 65 let, rodičů 
pečujících o malé děti či lidi v pracovní ne-
schopnosti)

Kolik bere člověk dnes ........................3126 Kč
Kolik dostane nově, když:
neodpracuje nic ....................................2020 Kč
odpracuje 20 hodin ..............................3126 Kč
odpracuje 30 hodin ..............................3679 Kč

www.ceskydomov.cz

UZÁVĚRKA 
INZERCE 

DO 
PŘÍŠTÍHO 
ČÍSLA JE 

13. 7.
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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
5., 12., 19., 26. 7. a 2. 8. od 17 hodin TANEČNÍ 
VEČERY pro příznivce společenského tance se 
skupinou DOMINO. Předprodej KD K-TRIO.
11.–12. 7. od 9.00 ASTROLOGICKÝ TAROT – 
víkendový seminář s Mgr. A. Kudelovou, vý-
uka výkladu symbolonových karet.
8.–9. 8. od 9.30 hodin – PRÁZDNINY PRO 
DOSPĚLÉ – zážitkový víkendový seminář se 
zaměřením na relaxaci a odpočinek, seminář 
vede zkušený terapeut D. A. Červenka.
18. 8. – XII. ročník festivalu FOLKLOR BEZ 
HRANIC.
24.–27. 8 od 17.30 hodin – LÉTO V POHYBU. 
Latinské tance pro ženy, Bodyform, Cvičení na 
míčích a posílení pánevního dna, Linie, Rela-
xační cvičení, Břišní tance.
� Dětem
13.–17. 7. a 10.–14. 8. – PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ 
TÁBOR. Informace www.kzoj.cz nebo recepce 
KD K-TRIO.
28. 8. od 14 hodin – POSLEDNÍ PRÁZNINOVÁ 
SHOW – Hopsalín, pohádka pro nejmenší, 
country kapela, host MICHAL HRŮZA A KA-
PELA HRŮZY, atrakce, soutěže o ceny, stánky, 
vstup zdarma.
� Výstavy
KRESBY, PASTEL, ÚHEL, OLEJ, AKVAREL – 
obrazy Vlasty Hájkové.
� Kurzy
Prázdninová nabídka
11. a 12. 7. od 9.00–16.00 hodin – ASTROLO-
GICKÝ TAROT – výuka výkladu symbolono-
vých karet. Víkendový seminář s Mgr. Annou 
Kudelovou. Přes pochopení čtyř základních 
živlových podstat (ohně, vzduchu, země, vody) 
a dvanácti astrologických archetypů se s využi-
tím obrázkové karetní sady Symbolonu naučíte 
základním principům práce s kartami. Karty 
jednoduchým způsobem odhalují naše vnitřní 
motivy, skutky a jednání, vedou nás k poznání 
vlastního nitra a pomáhají nám lépe porozumět 
sami sobě. Pro práci doporučujeme vlastní ka-
retní sadu Symbolonu.
8. a 9. 8. od 9.30 –18.00 hodin – PRÁZDNINY 
PRO DOSPĚLÉ. Zážitkový víkendový seminář 
se zaměřením na relaxaci a odpočinek. Ranní 
a večerní aktivní cvičení a meditace. Malování, 
tanec, poznávání sebe i druhých, nové pohledy. 
Výtvarné tvoření, vlastní vyjádření, výměna 
názorů, sdílení pocitů a zážitků. Rodinné kon-
stelace na téma, které si přinesete, a další pře-
kvapení. Seminářem vás provede zkušený tera-
peut D. A. Červenka.
LÉTO V POHYBU
24. 8. 17.30 hod. Latinské tance pro ženy
24. 8. 18.30 hod. Bodyform
25. 8. 17.30 hod. Cvičení na míčích a posí-

lení pánevního dna
25. 8. 18.30 hod. Linie

26. 8. 17.30 hod. Relaxační cvičení
27. 8.  18.30 hod. Břišní tance 
NABÍDKA KURZŮ NA II. POLOLETÍ 

� Pohybové kurzy 
Kalanetika • Step aerobic • P-Class • Linie • 
Bodyform • Tai-Chi • Irské tance • Břišní tance 
• Hip-Hop • Latinské tance pro jednotlivce.
� Cvičení pro seniory
Cvičení na velkých míčích • Jóga, Dance 
jóga • Tanec duše – prožitková taneční terapie 
• Latinské tance pro jednotlivce • Taneční pro 
manželské páry a partnerské dvojice – začáteč-
níci, pokročilí.
� Vzdělávací kurzy a semináře 
Angličtina, Francouzština (celoroční) • Uzdra-
vující síla čaker • Bylinky a alternativní léčba 
• Mandaly – cesta k sebepoznání • Numerolo-
gie – tajemství čísel • Astrologie • Cestou sám 
k sobě – ozdravení těla a duše • Praktická psy-
chologie • Výuka hry na kytaru – informační 
schůzka 17. 9. v 16 hodin • Hra na africké 
bubny.
� Kurzy pro děti
Pohybová výchova pro děti od 4 let • Výuka 
hry na kytaru od 8 let – informační schůzka 
17. 9. v 16 hodin • Hip-Hop 6–15 let • Taneční 
klub K-TRIO, disco dance, street dance 6–12 let 
• Břišní tance – dívky 8–14 let • Školička ma-
lého výtvarníka 5–8 let • Výtvarná školička an-
gličtiny od 5 let • Výtvarný kutil od 8–13 let.

 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 :
  6. 7. 17.30 Občan Havel přikuluje
27. 7. 17.00 Případ nevěrné Kláry 
  3. 8. 19.30 Na odstřel
10. 8. 17.30 Transformers: Pomsta poraže-

ných
17. 8. 18.30 Harry Po�er a Princ dvojí krve
24. 8. 19.30 Andělé a démoni
31. 8. 19.30 Operace Dunaj
Od pondělí 29. 6. do středy 1. 7. v 17.00 hodin: 
HOLKA Z MĚSTA (USA 2009). Lucy Hillová 
(Renée Zellweger) je ambiciózní a podnikavá 
manažerka žĳící v Miami. Když dostane na-
bídku na jeden krátkodobý úkol, aby restruktu-
rovala výrobní továrnu, skočí po této možnosti 
s vědomím, že má jasné povýšení na dosah 
ruky.Čeká ji práce, která zcela změní její postoje 
a při které odhalí hlubší smysl svého života… 
České titulky, od 12 let, romantická komedie, 97 
minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 19. 6. do středy 1. 7. v 19.30 hodin: 
ANDĚLÉ A DÉMONI (USA 2009). Tom Hanks 
opět ztvárňuje roli harvardského odborníka na 
religionistiku Roberta Langdona, který znovu 
zjišťuje, že síly se starobylými kořeny se neza-
staví před ničím, dokonce ani před vraždou, 
aby dosáhly svých cílů… České titulky, od 12 
let, 140 minut. Vstupné 85 Kč.
Čtvrtek 2. 7. v 17:30 hodin: WARHOLKA (USA 
2006). Slíbil jí, že z ní udělá hvězdu, jakou vždy 
chtěla být. Svůj slib splnil beze zbytku. V hlav-

ních rolích Sienna Miller (Edie Sedgwick) a Guy 
Pearce (Andy Warhol). Režie George Hicken-
looper. České titulky, ml. nepřístupný, drama, 
90 minut. Vstupné 65 Kč.
Od čtvrtka 2. 7. do neděle 12. 7. v 19.30 ho-
din: TERMINATOR SALVATION (USA/Ně-
mecko/VB 2009). Film je zasazen do postapo-
kalyptického roku 2018. John Connor je muž, 
určený osudem k tomu, aby vedl lidský odpor 
vůči Skynetu a jeho armádě Terminátorů. Ale 
budoucnost, na kterou byl Connor připravo-
ván, se částečně změní tím, že se objeví Marcus 
Wright, cizinec, jehož poslední vzpomínkou je, 
že byl mezi mrtvými. České titulky, od 12 let, 
akční sci-fi, 116 minut. Vstupné 90 Kč.
Od pátku 3. 7. do neděle 5. 7. v 17.30 hodin: 
JMÉNEM KRÁLE (ČR 2009). Píše se 13. sto-
letí. Království českému a markrabství morav-
skému vládne Přemysl Otakar II. Režisér Petr 
Nikolaev natočil historické drama s kriminální 
zápletkou s Karlem Rodenem, Lukášem Vacu-
líkem, Klárou Issovou, Janem Dolanským aj. 
v hlavních rolích. Mládeži od 12 let, 77 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 6. 7. do středy 8. 7. v 17.30 ho-
din: OBČAN HAVEL PŘIKULUJE (ČR 2009). 
Tvůrci dokumentu Občan Havel přikuluje Jan 
a Adam Novákovi se vracejí do minulosti, aby 
ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audience. 
Zároveň uvádějí diváka do paradoxů podiv-
ného světa československé normalizace. Mlá-
deži přístupný, 72 minut. Vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 9. 7. do neděle 12. 7. v 17.30 ho-
din: MILIONÁŘ Z CHATRČE (VB/USA 2008). 
Osmi Oscary letos oceněný film vypráví sku-
tečný příběh indického chlapce, který vyhrál 
v indické verzi soutěže „Chcete být milioná-
řem?“ a následně je vyslýchán policií. Režie 
Danny Boyle. České titulky, od 12 let, 120 mi-
nut. Vstupné 75 Kč.
13. 7.–26. 7. 2009 – KINO NEHRAJE – CELO-
PROVOZNÍ DOVOLENÁ
Od pondělí 27. 7. do středy 29. 7. v 17.00 a 19.30 
hodin: PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY (ČR 2009). 
Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce 
a šíleně. A z jeho šílené lásky se zrodila žár-
livost. Zbytečná, nekonečná a hlavně nebez-
pečná. Už popáté v kinech film podle jednoho 
z bestsellerů asi nejpopulárnějšího českého spi-
sovatele současnosti Michala Viewegha. Mlá-
deži od 12 let, 95 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 30. 7. do neděle 2. 8. v 19.30 ho-
din: WRESTLER (USA 2008). Na konci 80. let 
zaplňoval Randy „The Ram“ Robinson, profe-
sionální wrestler, titulní stránky novin. Nyní, 
o dvacet let později, se těžko protlouká živo-
tem a v komunitních centrech dělá vystoupení 
pouze pro hrstky nezdolných wrestlingových 
fanoušků… V hlavní roli Mickey Rourke, který 
za svůj comeback do první ligy získal Zlatý 
glóbus a byl nominován na Oscara. České ti-
tulky, ml. nepřístupný, 109 minut. Vstupné 
75 Kč.
Od pondělí 3. 8. do středy 5. 8. v 17.30 hodin: 
COCO CHANEL (Francie 2009). Malá dívka 
uprostřed Francie umístěná v sirotčinci – kaba-
retní zpěvačka s příliš slabým hlasem – mladá 
švadlena – příliš hubená začínající kurtizána, 
zamilovaná žena, která ví, že nebude „ničí že-
nou“ – rebelka, které konvence tehdejší doby 
brání volně dýchat a která se obléká do košil 
svých milenců. To je příběh Coco Chanel, pří-
běh moderní ženy, která navždy změnila svět 

JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY



13

módy, svět žen. České titulky, od 12 let, 105 mi-
nut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 3. 8. do středy 5. 8. v 19.30 hodin: 
NA ODSTŘEL (USA 2009). Práce investigativ-
ních reportérů je vzrušující, přitažlivá a sexy. 
Někdy při ní může jít i o život, někdy zase před 
rozhodnutí, které připomíná Sophiinu volbu. 
Veleúspěšný seriál přetvořený v chytrý thril-
ler, opepřený hvězdným obsazením (mj. Rus-
sell Crowe a Benn Affleck). České titulky, od 12 
let, 127 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 6. 8. do středy 12. 8. ve 20.00 ho-
din: T.M.A. (ČR 2009). Nový český horor Juraje 
Herze vypráví příběh umělce Marka, který se 
rozhodl opustit kariéru hudebníka a na čas se 
usadit v opuštěném domě na samotě, kde by 
se věnoval malování obrazů. Dům, kde s rodiči 
a sestrou strávil dětství, má však tajemnou mi-
nulost. Marek postupně začíná podléhat ener-
gii tohoto podivuhodného místa, které jej odtr-
hává od reality. Mládeži do 18 let nepřístupný, 
90 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 20. 8. do neděle 23. 8. v 19.30 ho-
din: KRVAVÉ POBŘEŽÍ (Čína 2008). Velko-
lepé grandiózní bitvy a intriky ve staré Číně … 
to je Krvavé pobřeží, film, kterému sluší pouze 
velké plátno! Historický čínský velkofilm nás 
zavede do třetího století, kdy se dvě menší krá-
lovství spojí ve válce proti vojevůdci, který se 
snaží sjednotit Čínu. Režie John Woo. České ti-
tulky, od 12 let, 147 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 24. 8. do čtvrtka 27. 8. v 19.30 ho-
din: ANDĚLÉ A DÉMONI (USA 2009). Od-
borník na religionistiku Robert Langdon najde 
důkazy o znovuobjevení starověkého tajného 
bratrstva Iluminátů a čelí proto smrtelnému 
nebezpečí. Po Šifře mistra Leonarda je tu po-
pis dalšího bestselleru Dana Browna, ve kterém 
si hlavní roli opět zahrál Tom Hanks. České ti-
tulky, od 12 let, 140 minut. Vstupné 85 Kč.
Čtvrtek 27. 8. v 17.30 hodin: HAPPY-GO-
-LUCKY (Velká Británie 2008). Poppy, nezkrotná 
a bezstarostná učitelka, vnáší nakažlivý, neu-
tuchající optimismus do každé situace a nabízí 
tak působivý, pravdivý i velice lidský průzkum 
jedné přednosti lidského života – štěstí. Film, 
který vykouzlí úsměv na vaší tváři. České ti-
tulky, od 12 let, 118 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 28. 8. do středy 2. 9. v 19.30 hodin: 
OPERACE DUNAJ (ČR/Polsko 2009). V kritických 
srpnových dnech roku 1968 se odehrává tragiko-
medie, kterou natočil v česko-polské koprodukci 
režisér Jacek Glomb. Příběh starého polského 
tanku, jehož osádka po příjezdu do Českosloven-
ska zabloudí a prorazí zeď hospody, kde se konají 
oslavy jednoho odchodu do důchodu, má i skvělé 
herecké obsazení mj. Jiří Menzel, Bolek Polívka, 
Jan Budař. Mládeži do 12 let nevhodný.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PRÁZDNINY – HURÁ DO KINA! Od 1. 7.–12. 7. denně 
v 15.00 hodin promítáme za prázdninové vstup-
né 40 Kč.
1. 7.–2. 7. 15.00 Peklo s princeznou (ČR, fil-

mová pohádka, 90 minut)
3. 7.–4. 7. 15.00 Happy Feet (USA, animo-

vaný, 108 minut)
5. 7.–6. 7. 15.00 Zlatý kompas (USA, fantasy 

příběh, 113 minut)
7. 7.–8. 7. 15.00 Mravenčí polepšovna (USA, 

animovaný, 89 minut)
9. 7.–10. 7. 15.00 Speed Racer (USA, dobro-

družný, 134 minut)

11. 7.–12. 7. 15.00 Harry Po�er a Fénixův řád 
(USA, rodinný, 138 minut)

Od čtvrtka 30. 7. do neděle 2. 8. v 15.00 a 17.00 
hodin, od pondělí 3. 8. do neděle 9. 8. v 15.30 
hodin: DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINO-
SAURŮ (USA 2009). A máme to tady! Už třetí 
pokračování povedeného animáku nám před-
vede další příhody mumuta Mannyho (který 
očekává s mamuticí Elie přírustek do rodiny), 
šavlozubého tygra Diega, který je údajně stále 
mírumilovnější, lenochoda Sida, který se do-
stane do problémů s ukradeným dinosauřím 
vejcem – a pochopitelně se můžeme těšit i na 
veverku Scrata. Ta prožívá další trable ohledně 
svých majetnických sklonů, ovšem v tomto 
díle současně nalezne i svou lásku… V českém 
znění Jiří Lábus, Zdeněk Mahdal, Ota Jirák aj. 
Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 6. 8. do středy 12. 8. v 17.30 ho-
din: TRANSFORMERS: POMSTA PORAŽE-
NÝCH (USA 2009). Mimozemští roboti měnící 
se v pozemská auta jsou zpátky! Po úspěchu 
prvního dílu opět uvidíme Sama, Mikaelu, ale 
i „hodné“ Autoboty a „zlé“ Deceptikony. Ti se 
vracejí znovu do hry včetně Starscreama, Op-
tima a také oživeného Megatrona, který se chce 
pomstít. Dojde k další nelítostné bitvě nejen 
o ochranu Země, ale celého vesmíru… České 
znění, ml. přístupný, akční sci-fi, 147 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 10. 8. do středy 12. 8. v 15.30 ho-
din: KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ (VB/Fran-
cie/Maďarsko 2008). Okouzlující pohádková fan-
tasy plná napětí, dobrodružství a odvahy, která 
si získala srdce milionů lidí na celém světě. 
Podle bestselleru E. Goudgeové Malý bílý koní-
ček. České znění, 102 minut. Vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 13. 8. do středy 19. 8. v 15.30 a 18.30 
hodin: HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ 
KRVE (USA 2009). Šestý rok je Harry Poer 
na Škole čar a kouzel v Bradavicích a pošesté 
se s ním setkáme i na filmovém plátně. Ten-
tokrát na škole vypukne válka mezi zastánci 
dobra a přívrženci Voldemorta a je to válka ne-
lítostná, na jejímž konci může čekat Harryho 
i smrt. Od profesora Brumbála se Harry dozví 
o temné minulosti Toma Riddlea i o tajemství 
Voldemortovy nesmrtelnosti. Objeví také sta-
rou učebnici lektvarů, která patří tajemnému 
Princi dvojí krve. Šestý díl má být zatím nejtem-
nější ze všech dosud natočených filmů a ti, kdo 
četli knihu, vědí proč… České znění, od 12 let, 
154 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 20. 8. do středy 2. 9. v 17.00 hodin 
(mimo 27. 8.): NOC V MUZEU 2 (USA 2009). 
Pokračování úspěšné komedie, ve které se opět 
setkáme s Larrym (Ben Stiller). Přírodovědné 
muzeum je uzavřeno a vystavované kousky 
jsou převezeny do washingtonského archivu. 
Kromě starých známých oživlých postav bude 
mít Larry problémy i se slavnou pilotkou Ame-
lií Eckhart. České znění, mládeži přístupný, 105 
minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 27. 8. do středy 2. 9. v 15.00 ho-
din: DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ 
(USA 2009). Již potřetí se setkáme s oblíbenou 
trojicí hrdinů – mamutem Mannym, tygrem 
Diegem, lenochodem Sidem a především s pra-
veverkou Scratem. Tentokrát se všichni dosta-
nou ze zmrzlého povrchu zemského pod ledo-
vec, kde se uchovalo druhohorní klima a s ním 
i pěkně nepříjemní velcí ještěři. České znění. 
Vstupné 70 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

� Letní festival 2009
Letní zahrada DK Akord
Každou středu – program pro děti, každý čtvrtek 
koncert
  1. 7. 17.00 Kabaret Z. Kačora
  1. 7. 18.30 Turnaj v ruských kuželkách
  2. 7. 18.00 Koncert Ostrá tráva 
  8. 7. 17.00 Pohádka Babky Miládky
  9. 7. 18.00 Koncert Jirka Beránek a Jan 

Kryl
15. 7. 17.00 O kocourovi Čičínovi
16. 7. 18.00 Koncert Tempo di vlak
22. 7. 17.00 Pohádka Babky Miládky
23. 7. 18.00 Koncert Albatros 
29. 7. 17.00 Doktorská pohádka
29. 7. 18.30 Turnaj v Pétanque
30. 7. 18.00 Koncert Ptačoroko
  5. 8. 17.00 Pohádky Babky Miládky
  6. 8. 18.00 Koncert Hrnek
12. 8. 17.00 Zvřátka a loupežníci
13. 8. 18.00 I.C.Q. – Folk z Ostravy
19. 8. 17.00 Malá luční pohádka
20. 8. 18.00 Koncert Trempo di šlak
26. 8. 17.00 Veselá školička
26. 8. 18.30 Turnaj v ruských kuželkách
27.–30. 8.
 20.30 Kinematograf Pavla Čadíka, ná-

městí SNP Ostrava-Zábřeh
31. 8. 17.00 Theatre Kvelb – kejklíři, náměstí 

SNP Ostrava-Zábřeh

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
Každé pondělí od 18.00 do 20.00 hodin – 
COUNTRY TANCE PRO DOSPĚLÉ
30. 8. 2009 11.00–17.00 hod. – S námi máte 
prázdniny pořád – akce SVČ Ostrava-Zábřeh, 
která se uskuteční v ZOO. Přĳďte všichni, kteří 
máte chuť soutěžit, tvořit a blbnout.
Pro všechny rodiče – v nabídce příměstských 
táborů je ještě pár volných míst. Bližší infor-
mace na www.svczabreh.cz nebo na tel. čísle 
596 746 062

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
4.–6. 7. – OBLASTNÍ SJEZD SVĚDKŮ JEHO-
VOVÝCH. ČEZ ARÉNA
10.–12. 7. – DAVIS CUP Česká republika – Ar-
gentina. ČEZ ARÉNA (10. 7. od 15 hodin, 11. 7. 
od 14 hodin, 12. 7. od 13 hodin )
19.–26. 7. – OLYMPIÁDA V HASIČSKÉM 
SPORTU. Městský stadion. ČEZ ARÉNA.
29. 7. 2009 – HERITAGE SINGERS. ČEZ 
ARÉNA. Koncert.
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MUDr. Martina Lacinová
MUDr. Lukáš Valeček

Mjr. Nováka 1, Ostrava-Hrabůvka
(bývalá Budoucnost)

tel.: 776 692 242
tel. objednání: 724 887 276

ORL ambulance 
pro dospělé i děti

+ poradna pro chrápání
MUDr. Petra TYLOVÁ

 Mjr. Nováka 1392/1a, Ostrava-Hrabůvka
 (bývalá Budoucnost)

objednávky na tel.: 605 077 709
ocni@email.cz

Nově otevřená 
OČNÍ AMBULANCE
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Zlatá svatba Baarových

Paní Věra Baarová se narodila v roce 
1937 v Ostravě-Mariánských Horách. Vy-
studovala zdravotnickou školu s matu-
ritou, obor dětská sestra. Pracovala jako 
okresní jeslová sestra, později vedoucí 
sestra závodních jeslí VŽKG v Hrabůvce. 

Pan Petr Baar se narodil v roce 1936 také 
v Ostravě-Mariánských Horách. Vystu-
doval Vyšší průmyslovou školu strojní 
s maturitou. Po celých šestačtyřicet let byl 

zaměstnán jako konstruktér ve Vítkovic-
kých železárnách a strojírnách.
Petr s Věrou se seznámili během student-
ských let a po šestileté známosti v červen-
ci roku 1959 uzavřeli sňatek. Nejprve žili 
v družstevním bytě v Zábřehu, později 
se přestěhovali na Krestovu ulici do Hra-
bůvky, kde přebývají dodnes.
Celé padesátileté manželství patří ke 
šťastnému období jejich života. „Vždy 
jsme měli jeden pro druhého pochopení 
a společné zájmy naše manželství jen utu-
žovaly, což vlastně platí dodnes,“ usmá-
la se paní Věra. Ke společným koníčkům 
dodnes patří turistika, cyklistika a lyžo-
vání nebo hudba a literatura. „Vždy a ve 
všem jsme si stáli po boku a dovedli jsme 
řešit a zvládat všechny situace, které nám 
dosavadní život přinesl,“ dodal pan Petr.
Manželé Baarovi vychovali dva syny 
Pavla a Martina a nyní se radují z pě-
ti vnoučat. „Společně s dalšími rodinný-
mi příslušníky, přáteli a známými žĳeme 
v naději, že život pro nás ještě nekončí 
a že radostné chvíle převáží nad chvílemi 
smutku,“ shodli se oba.

INZERCE

Manžele Baarovy oddali zastupitel MO 
Ostrava-Jih Mgr. Petr Opletal a matrikářka Zu-
zana Kaňáková. Foto: Kamila Kolowratová
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Děti se těšily z dá-
rečků. V domě s pečo-
vatelskou službou na 
ulici Horymírova pů-
sobí v zájmu aktivace 
seniorů tzv. Domovin-
ka. Senioři se zde vě-
nují kondičnímu cvi-
čení, nácviku paměti, 
ručním pracím nebo po-
slechu hudby. Nedávno 
vyrobili a předali dárky 
postiženým dětem, kte-
ré seniorům na oplát-
ku předvedly zajímavý 
kulturní program. 

Foto: Michael Ku�y

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřej-
něním jména v Jižních listech. Starosta MO 
Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem červ-
novým a červencovým oslavencům do dal-
ších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody 
v kruhu nejbližších.
Červen
Jan Ringer  ..................................................... 97 let
Adéla Tošková  .............................................. 96 let 
Marie Dočkalová ........................................... 93 let
Alois Kachel ................................................... 91 let
Anna Očková ................................................. 90 let
Julius Hamal .................................................. 90 let
Božena Zýková .............................................. 85 let
Hildegarda Vicherková ................................. 85 let
Jarmila Tichopádová .................................... 85 let 
Oldřich Šuleř ................................................. 85 let
Miroslava Svačinová ..................................... 85 let
Maria Palková ............................................... 85 let
Vlasta Genserová .......................................... 85 let
Dagmar Šostá ............................................... 80 let
Vladimír Surovec .......................................... 80 let
Drahomíra Pospíšilová ................................. 80 let
Anna Oříšková ............................................... 80 let
Oldřich Němec .............................................. 80 let
Zdenek Mus ................................................... 80 let
Václav Mleko ................................................. 80 let
Anežka Křováková ........................................ 80 let
Vladimír Karásek .......................................... 80 let
Květoslava Chvostková ................................ 80 let
Helena Havlíková .......................................... 80 let

Červenec
Anna Kortová ................................................ 98 let
Zdeňka Schusswohlová ............................... 98 let
Miroslav Vojtovič .......................................... 93 let
Karel Juřina ................................................... 90 let
Vlasta Buroňová ............................................ 90 let
Antonie Večerková ....................................... 85 let
Růžena Šerá .................................................. 85 let
Anna Sirocáková ........................................... 85 let
Libuše Pišťáková ........................................... 85 let
Jan Holuša ..................................................... 85 let
Anna Žeravíková ........................................... 80 let
Mária Vraníková ........................................... 80 let
Marie Veselková ........................................... 80 let
Věra Urbanová .............................................. 80 let
Jarmila Sikorová ........................................... 80 let
Helena Justová .............................................. 80 let
Vladimír Raclavský ....................................... 80 let
Věra Pfefferová ............................................. 80 let
Jan Pazdur ..................................................... 80 let
Marie Pastrňáková ....................................... 80 let
Arnošt Onderka ............................................ 80 let
Oldřich Miler ................................................. 80 let
Karel Kukucz ................................................. 80 let
Bohuslav Kroček ........................................... 80 let
Božena Kopřivová ......................................... 80 let
Božena Konečná ........................................... 80 let
Anna Kaděrová .............................................. 80 let
Miroslav Doležal ........................................... 80 let
Jan Alexa ........................................................ 80 let
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JIŽNÍ LISTY FOTOSTRANA

ZAV Ostrava 2009. ZŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu byla dějištěm de-
sátého ročníku celostátní soutěže talentovaných studentů prvních 
ročníků středních škol a žáků základních škol v psaní na klávesnici 
a v korektuře textu s názvem ZAV Ostrava 2009. Hlavní část soutě-
že spočívá ve zpracování textů na počítači. Akce se na ZŠ Kosmo-
nautů 15 po loňské dobré zkušenosti uskutečnila už podruhé.
 Foto: Michael Kutty

Prima den s Deníkem. Před Kulturním střediskem K-TRIO v Hrabůvce 
se první červnový čtvrtek uskutečnila akce se zajímavým názvem 
Prima den s Deníkem. Dlouhodobě nejprodávanější seriózní noviny 
připravily pro občany diskusi se zástupci Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih. Odpovídat na otázky přišli starosta Karel Sibinský s mís-
tostarostou Radimem Miklasem. Oba hovořili o tom, co se v nejlid-
natější části Ostravy připravuje. Debatovalo se například o budouc-
nosti Bělského lesa, parkování v obvodu, stavbě dětských hřišť nebo 
podchodech. Nechyběl bohatý kulturní program.
 Foto: Michael Kutty

Hřiště obsadili mladí cyklisté. Na hřišti ZŠ a MŠ Alberta Kučery 
v Hrabůvce se v polovině května uskutečnilo městské finále do-
pravní soutěže mladých cyklistů. Akci pořádal Aktiv města Ostravy 
pro BESIP zřízený odborem dopravy MMO ve spolupráci se ZŠ a MŠ 
Alberta Kučery, odborem školství MMO, Regionálním pracoviště 
BESIP pro Moravskoslezský kraj a dalšími organizacemi. Dvacet 
čtyřčlenných družstev soutěžilo v testech z pravidel silničního pro-
vozu, zásadách poskytnutí první pomoci, jízdě zručnosti a jízdě na 
dětském kole na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu.
 Foto: Michael Kutty

Keltičkův kahan. Letos se uskutečnil už 14. ročník soutěže Keltičkův 
kahan. Jejím smyslem je prohloubit znalosti dětí o regionu a záro-
veň pomoci vytvořit bližší vztah k městu, ve kterém žijí. Tématem 
letošního ročníku byla Doprava v Ostravě ve 13.–20. století. Ti nej-
lepší se za odměnu projeli historickými vozidly Dopravního podniku 
Ostrava – tramvají Barborka i autobusem.
 Foto: Michael Kutty
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otevírací doba 
pondělí 8°° - 17°° hodin
úterý 8°° - 17°° hodin
středa 8°° - 17°° hodin
čtvrtek 8°° - 17°° hodin
pátek 8°° - 17°° hodin
sobota 8°° - 12°° hodin
neděle ZAVŘENO

Nabízíme:   - denně čerstvé chlazené krůtí maso v celém
sortimentu

  - vysoce kvalitní, dietní uzeniny a speciality 
vhodné pro širokou škálu diet včetně bezlepkové

Na objednávku Vám připravíme:
- plněné pečené krůty, lahůdkářské mísy, chlebíčky 

– na Vaše rodinné oslavy, svatby, apod.

Telefon:

800 201 204, 724 776 026

NOVĚ OTEVŘENÁ 
PRODEJNA

na ulici Mjr. Nováka 1309 v Ostravě-Hrabůvce

od 3. 6. 2009
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> maximání bezpe�nost
> herní hodnota
> dl���������	
votnost
> výrobky certifikovány
dle norem 1176

Nyní nov� v nabídce »»
Generation Activ Park ®
Program pro seniory

Kontakt
777 973 002

Citysystems
janostik@citysystems.cz

www.citysystems.cz
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