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Kluziště bude před Vánocemi
Volná místa v krytých stáních
Výhodná koupě obecních domů
Nouzová tlačítka pro seniory

Nejvíce nových
prvňáčků má
ZŠ Kosmonautů 15
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 Zastupitelé se poprvé sejdou v novém
prostředí
Starosta Karel Sibinský zve občany na
první letošní zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Ostrava-Jih, které se
uskuteční 11. března v 9 hodin v nadstavbě hlavní radniční budovy Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih na Horní ulici.
 Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje občanům, že poradenská služba k otázkám
bydlení se koná ve čtvrtek 11. března
od 16 hodin v Kulturním domě K-TRIO
v Hrabůvce.
 Den otevřených dveří
Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. na Hulvácké ulici v Zábřehu pořádá 4. března od 10 do 17
hodin den otevřených dveří. Podrobnější informace lze získat na tel. čísle
596 786 690 nebo pomocí elektronické
pošty skola@umelecka.cz. Více informací o škole zájemci najdou na internetových stránkách www.umelecka.cz.
 Vítání občánků
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
chce zachovat tradici slavnostního obřadu Vítání občánků do života, a proto se
obrací na rodiče nově narozených dětí.
Jen oni sami mohou rozhodnout, zda
se této akce zúčastní. Pokud mají zájem
přĳít, je nutné se v úřední dny (pondělí
a středa) dostavit na radnici do kanceláře č. 201 ve 2. patře budovy A a kontaktovat p. Šárku Zubkovou. S sebou je potřeba vzít občanský průkaz matky a rodný
list dítěte. Vítání občánků do života se
koná v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih
vždy v sobotu zhruba osmkrát ročně.

Ples obvodu se vydařil

Na plese vládla dobrá nálada. Svého
úkolu se na jedničku zhostila moderátorská
dvojice Magda Otáhalová a Radek Erben
(na snímku nahoře společně se starostou
Karlem Sibinským). Hlavní hvězdou večera
byl zpěvák Petr Kotvald, při jehož vystoupení parket hlavního sálu praskal ve švech
(snímek dole).
Foto: Ivo Brož

V Domě kultury Akord se poslední lednový
pátek konal v pořadí už osmnáctý reprezentační ples městského obvodu Ostrava-Jih. Byl vyprodán, ve vynikající atmosféře
se bavilo na šest stovek návštěvníků.

„Plesu rozhodně prospěla změna pořadatele, kapely i moderátorů. Akce byla
hodnocena jednoznačně pozitivně,“ pochvaloval si starosta Karel Sibinský.
Jak to na plesech bývá, došlo i na různá
překvapení. Například starosta v tombole vyhrál třetí cenu DVD přehrávač.
„Nechtěl jsem, aby na to někteří návštěvníci nahlíželi jako na událost, která se nedávno stala v Brně (na předvánočním galavečeru tam vyhráli hlavní ceny
dva vysocí představitelé jedné politické strany – pozn. aut.). Proto jsem navrhl udělat
z DVD Cenu starosty a ta pak putovala do dalšího losování,“ vysvětlil Sibinský, který si na jevišti vyzkoušel i roli
kytaristy kapely Nebratři. Hlavní výhrou v bohaté tombole byl šperk s diamantem.
„V dnešní složité ekonomické situaci bychom ples bez pomocí sponzorů těžko
uspořádali. Jsem rád, že tato akce nezatížila rozpočet obvodu ani jednou korunou,“
dodal starosta Karel Sibinský.
(kut)

O zábavu se starali hlavní host večera
zpěvák Petr Kotvald
a taneční skupina
Bárbý, plesajícím dále
hrála kapela Nebratři, se svou diskoshow
vystoupili profesionálové z taneční školy Akcent. V doprovodném programu se
představil karikaturista Václav Šipoš, velkému zájmu se těšila
soutěž o ceny v netradičním kasinu.
INZERCE
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Přibudou parkovací místa
...Sto šedesát jedna jich vznikne na ulici Františka
Hajdy, kde začnou dokončovací práce na výstavbě
parkoviště hned, jakmile to počasí dovolí. Totéž platí
také pro parkoviště na Šeříkově ulici, kde přibude sto
sedmnáct nových míst. Neutěšenou situaci v oblasti sídlištní zástavby na Dubině zlepší nová parkovací
místa v ulici Františka Formana, která přibudou v letošním roce...

6

Do ZŠ bylo zapsáno 924 dětí
...Celkem 924 dětí bylo zapsáno do prvních tříd základních škol v městském obvodu Ostrava-Jih pro
školní rok 2010/2011. Dvacet škol v nejlidnatějším
ostravském obvodu plánuje v září otevřít dohromady
třiačtyřicet prvních tříd...

6

Volná místa v krytých stáních
...Nacházejí se v lokalitách na Dubině a v Bělském
Lese v ulicích F. Formana, B. Četyny, V. Vlasákové, B.
Václavka a L. Hosáka. Měsíční poplatek za jedno stání
činí osm set, pro držitele průkazu ZTP čtyři sta korun. Výhody těchto stání jsou nesporné, tou hlavní je
pohodlné parkování v uzamčeném prostoru výrazně
snižující možnost odcizení vozidla...

10

Čokoládovou vařečku získal Maceček
...V konkurenci třiceti žáků porota vyhodnotila jako
nejlepší kuřecí „Talián“, který připravil Jan Maceček.
Žák ZŠ MUDr. Lukášové převzal z rukou starosty obvodu Karla Sibinského čokoládovou vařečku. Zkrátka
letos nepřišli ani ostatní soutěžící, všichni si odnesli
pamětní list a také malou marcipánovou vařečku...

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. • Adresa
vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Za
vydavatele zodpovědný Bc. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.• DTP: Tomáš Coufal
• Vychází v nákladu 48.000 výtisků • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí
shodovat se stanovisky redakce.
Kontakt na redakci a inzerci:
Šéfredaktor:
Mgr. Michael Kutty
tel.: 599 430 230
e-mail: michael.kutty@ovajih.cz
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Inzertní manažerka:
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz

OBSAH / EDITORIAL
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
po pěti týdnech držíte v rukou další číslo radničního
zpravodaje. I tentokrát jsme pro vás
připravili spoustu
zajímavých článků.
Co konkrétně si můžete přečíst? Při pohledu z okna to vypadá, že zima už skončila, a proto, jak jsme v minulém čísle
slíbili, se detailněji věnujeme hodnocení
údržby chodníků a komunikací. Více se
dočtete na straně pět. Se zimní tematikou
souvisí i článek na předcházející stránce.
Kvůli nedostatku ﬁnančních prostředků
se nepodařilo zajistit instalaci mobilního
kluziště, ale už v současné době pracujeme na tom, aby se tak stalo ještě v prosinci letošního roku. Veskrze kladné ohlasy
jsou pro nás zavazující, aby se před Vánocemi v prostoru před nákupním centrem zvaným Železňák bruslilo.
Svízelným problémem je, a v zimních
měsících to platilo dvojnásob, parkování na území obvodu. Pro motoristy je potěšitelné, že přibudou další nová místa
k stání. Práce na jejich dokončení začnou
v závislosti na příznivých povětrnostních podmínkách co nejdříve. Variantou
jsou také komfortní místa v krytých stáních. Více na stranách pět a šest.
Na straně osm jako každoročně přinášíme přehled veřejných zakázek, které by na
území obvodu měly být v letošním roce
realizovány. Musím však upozornit, že
vše se bude odvíjet od příjmů do obvodního rozpočtu. Může se stát, že některé ze
zakázek nakonec nebudou vypsány.
Z dalších článků si dovoluji upozornit
na výhodnost koupě obecních domů, novou ekologickou učebnu na ZŠ Kosmonautů 15 nebo další ročník populární
soutěže O čokoládovou vařečku. Pro seniory je jistě zajímavý článek na straně
osm o instalaci nouzových tlačítek, které
v jejich bytech montuje ostravská městská policie.
Nechybí ohlédnutí za společenským plesem našeho obvodu, tradiční nabídka
kulturních a sportovních programů ani
oblíbená fotostrana. Jsem přesvědčen, že
Jižní listy pročtete od první do poslední
stránky a mně nezbývá než popřát vám
příjemné čtení.
Bc. Karel Sibinský, starosta
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Městský obvod Ostrava-Jih
má nové webové stránky
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih spustil provoz nové verze webových stránek www.ovajih.cz. Současné graﬁcké i věcné uspořádání přináší zejména lepší orientaci a rychlejší vyhledávání potřebných informací. Hlavní webová stránka nabízí čtyři tematické
okruhy – Obvod, Radnice, Občan a Informace. V nich návštěvník
pomocí přehledné stromové nabídky může pohodlně vyhledat to, co
potřebuje. Na hlavní stránce se budou zobrazovat také aktuality
z dění na území nejlidnatějšího ostravského obvodu. K obnově webových stránek došlo po několika letech, hlavním důvodem změny
bylo vyhodnocení návštěvnosti jednotlivých stránek a změna graﬁcké prezentace úřadu.
(kut)

Mobilní kluziště bude v prosinci
ru Ostravy, a požádali její zástupce o parametry zařízení včetně ceny, za kterou
by bylo možno ledovou plochu postavit.
S ohledem na rychlost a mimořádnost
celé akce a na rozpočtové možnosti městského obvodu bylo vše od začátku postaveno hlavně na možnostech sponzorů,“
uvedl starosta Karel Sibinský.
Bohužel se nenašel dostatek sponzorů,
kteří by realizaci projektu ﬁnančně pokryli. „Nechtěli jsme dělat větší zásahy
do rozpočtu obvodu. Svou roli sehrálo
i to, že vzhledem k průběhu letošní zimy
jsme byli nuceni sáhnout i do rozpočtových rezerv, které by se eventuálně daly

V prosinci loňského roku proběhla médii
informace, že by v nejlidnatějším ostravském městském obvodu mohlo vyrůst
mobilní kluziště. Mezi občany tato zpráva
vzbudila veskrze kladný ohlas. Záměrem
radnice je, aby ledová plocha byla k dispozici od začátku prosince letošního do
konce února příštího roku. Stát by měla
v prostoru před nákupním centrem Železňák v Hrabůvce.
„Už vloni jsme oslovili ﬁrmu MgA Greif,
která dříve provozovala kluziště v cent-

použít na realizaci ledové plochy. Navíc
kluziště by nemohlo být v provozu dříve
než v březnu a nepovažovali jsme za šťastné, aby pak před Železňákem stálo až do
konce května,“ vysvětlil Sibinský a dodal:
„Proto jsme záležitost přehodnotili a začali s ﬁrmou MgA Greif jednat o nabídce,
aby mobilní kluziště bylo v provozu už od
začátku prosince až do konce února příštího roku. V průběhu letošního roku budeme shánět ﬁnanční prostředky na realizaci
projektu. Osobně to vnímám jako závazek
vůči občanům, protože jejich jednoznačně kladné ohlasy a reakce mě překvapily,“
řekl závěrem starosta Sibinský.
(kut)
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Tak jako všechny děti, i my z Dětského domova Na Vizině, jsme
oslavovaly vánoční svátky. Společně s bohatou nadílkou nás překvapil i bohatý doprovodný program,
o který se mimo jiné zasloužily mažoretky STARS pod vedením Kateřiny Sobkové a Lenky Kovaříkové ze
Střediska volného času v Zábřehu.
Jejich vystoupení nás velice potěšilo a navodilo radostnou a veselou
náladu. Mažoretky, které už několik let zpříjemňují oslavy v našem
dětském domově, si zaslouží velký
potlesk. Za jejich nádherné vystoupení a úsměvy jim děkují děti z Dětského domova Na Vizině ve Slezské
Ostravě.
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Zima nezatížila rozpočet
Přestože zima alespoň podle kalendáře ještě deﬁnitivně neskončila, už nyní se dá říci, že dostála svému jménu a dokonale
prověřila pracovníky ﬁrem, které mají na starosti zimní údržbu.
Na území městského obvodu Ostrava-Jih probíhala údržba komunikací a chodníků bez větších komplikací, samozřejmě v rámci množství spadlého sněhu. Problémy vznikaly při
projíždění techniky kvůli zaparkovaným autům hlavně v oblasti Dubiny a Výškovic. Všechny cesty byly sjízdné, zastávky
a přechody se dařilo udržovat ve schůdném stavu. „Samozřejmě se občas vyskytly připomínky ze strany občanů, a to převážně starších či hendikepovaných, které jsme se snažili operativně
řešit,“ uvedl místostarosta obvodu Radim Miklas.
Během zimy nebylo téměř potřeba sníh odvážet, i když pro
případ opakovaného vydatného sněžení byla vytipována konkrétní místa. „Naši dodavatelé sníh odhrnovali na travnaté
plochy, byly nasazeny pluhy a nakladače k hromadění sněhu
do těchto ploch. V době, kdy nesněžilo, se dočišťovala parkovací místa a parkoviště, společně s dodavateli byly prováděny
přípravy na uvolňování vpustí dešťové kanalizace pro bezproblémový odtok vody z tajícího sněhu,“ vysvětlil starosta obvodu Karel Sibinský a pokračoval: „To ale neznamená, že vše
bylo ideální a občané neměli důvod si občas postěžovat. Tím,
že se v terénu neustále pohybovalo několik pracovníků úřadu, kteří měli za úkol řešit problémy ne v kanceláři, ale přímo
v terénu, občané na vlastní oči viděli, že máme snahu vzniklé potíže odstraňovat. Bohužel ve chvíli, kdy odklizený a shrnutý sníh zmrzl, nešlo už dostupnými technickými prostředky
situaci zvládat. Průběh letošní zimy nás hodně naučil a věřím
tomu, že i poučil.“
Při odklizení sněhu radnici velmi pomáhali pracovníci veřejně
prospěšných prací a veřejných služeb, kteří odklízeli sníh z přechodů, zastávek, schodů a kontejnerových stání. Zaměřovali se
i na rozšiřování ploch parkovacích míst a na pomoc při odklizení sněhu z invalidních parkovacích stání.
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih má dlouhodobě uzavřené
smlouvy na zimní údržbu komunikací na paušální měsíční platby, a rozpočet tak nebyl žádnými výraznými platbami navíc zatížen. „Žádné nové smlouvy jsme nebyli nuceni uzavírat, i když
sněhová nadílka hlavně v lednu byla vydatná, tak celkové vícenáklady byly ve výši zhruba 250 tisíc korun,“ uvedl Miklas.
Městský obvod Ostrava-Jih i po zavedení platnosti tzv. chodníkového zákona udržuje stejný počet chodníků jako v minulých
letech.
(kut)

AKTUALITY

V obvodě přibudou parkovací místa
Na území městského obvodu Ostrava-Jih v letošním roce proběhnou další plánované opravy cest a chodníků a motoristé
se dočkají také nových parkovacích míst. Řidiči jistě přivítají
opravy cest na ulicích Jedličkova, Zimmlerova, Provaznická,
Stavbařů, Šponarova a Odborářská, chodci se mohou těšit
na lepší povrch v ulicích Jedličkova, Svazácká, Patrice Lumumby, Krylovova a Zimmlerova. V nejlidnatějším ostravském obvodu přibudou i nová parkovací místa. Sto šedesát
jedna jich vznikne na ulici Františka Hajdy, kde začnou dokončovací práce na výstavbě parkoviště hned, jakmile to počasí dovolí. Totéž platí také pro parkoviště na Šeříkově ulici,
kde přibude sto sedmnáct nových míst. Neutěšenou situaci
v oblasti sídlištní zástavby na Dubině zlepší nová parkovací místa v ulici Františka Formana (na snímku), která přibudou v letošním
roce. „Na všechny tyto akce
už máme zajištěn dostatek ﬁnančních prostředků,“ uvedl
místostarosta
Radim Miklas.
(kut)

INZERCE

Vážená redakce, protože jsem vozíčkář, během sněhové kalamity jsem se telefonicky obrátil na
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih se žádostí o pomoc při
odklizení sněhu ze svého osobního automobilu, abych se následně mohl dopravit k lékaři. Musím konstatovat, že jsem
byl mile překvapen kladnou odezvou, rychlostí i precizností
provedené práce. Velice mě těší, že na radnici pochopili mou
svízelnou situaci a pomohli mi ji vyřešit.
Josef Sněhota
Pozn.: Panu Sněhotovi pomohla dvojice pracovníků, kteří na území obvodu vykonávají veřejně prospěšné práce. Praxe vycházet
vstříc invalidním spoluobčanům není ojedinělá a Úřad městského obvodu Ostrava-Jih s ní počítá i do budoucna.
(r)
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Na ztracené věci se občané mohou ptát
i na ostravské městské policii
tele ztracených věcí určitě příjemnější. Pokud se podaří zjistit majitele věcí, např.
podle dokladů v nalezené tašce, je dotyčný osloven a vyzván, aby si své věci přišel
vyzvednout na příslušné pracoviště Městské policie Ostrava, popř. jsou mu nalezené
věci zaslány poštou. Řada zapomnětlivých
majitelů je také osobně kontaktována místním strážníkem-okrskářem. Teprve pokud
se majitele nepodaří zjistit nebo pokud na
výzvy k dostavení se nereaguje, jsou nálezy
předávány na místně příslušný úřad městského obvodu. Na nich mají za tímto účelem zřízena oddělení ztrát a nálezů.
Pokud se kterýkoli občan obrátí na Městskou policii Ostrava, dozví se, zda byla jím
postrádaná věc nalezena a předána strážníkům a kde se právě nachází. Zda dosud na
pracovišti městské policie nebo zda už byla
odeslána na úřad. Občané se mohou dotazovat prostřednictvím telefonních linek na
číslech 599 414 156 až 159 v pracovní dny
vždy od 7 do 13 hodin.
MP Ostrava

Strážníci Městské policie Ostrava řeší každý měsíc několik desítek nálezů. Obracejí
se na ně lidé, kteří našli nejrůznější tašky,
kabelky, kufříky, klíče, doklady, mobilní telefony, jízdní kola a spoustu dalších věcí,
které jejich majitelé někde zapomněli.

Do základních škol bylo zapsáno 924
dětí. Celkem 924 dětí bylo zapsáno do
prvních tříd základních škol v městském
obvodu Ostrava-Jih pro školní rok 2010/
2011. Dvacet škol v nejlidnatějším ostravském obvodu plánuje v září otevřít dohromady třiačtyřicet prvních tříd. Nejlépe
ve srovnání s loňským rokem si vedla ZŠ
Kosmonautů 15 v Zábřehu, kde se zapsalo o patnáct nových prvňáčků více. Výrazně si polepšila i ZŠ Provaznická a také
obě základní školy na Klegově ulici. Počet zapsaných prvňáčků ve všech školách
na území jižního obvodu oproti loňskému
roku klesl o pětačtyřicet. Vloni přišlo k zápisu 969 dětí, pro které bylo otevřeno 44
tříd.
Text a foto: Michael Kuy

Také samotní strážníci při výkonu služby
nacházejí velice často opuštěné věci. Výjimkou není ani elektronika, např. v loňském
roce převzali nalezený televizor. Nejvíce překvapení vzbudil nalezený náhrobní kámen ve Slezské Ostravě v roce 2006.
Byl pohozen jen tak v trávě, nepoškozený,
s vytesaným jménem rodiny, jejíž příslušníci pod ním měli být zřejmě pohřbeni. Jen
vloni se strážníci v Ostravě zabývali celkem 684 nálezy.
Osud nalezených věcí je jasně stanoven zákonem. Končí na městských úřadech podle
místa nálezu. V Ostravě však zvolili možná
poněkud zdlouhavější cestu, ale pro maji-

Volná místa v krytých stáních

Motoristé
pozor!

Nedostatek parkovacích míst na území nejlidnatějšího ostravského obvodu mohou řidiči vyřešit pronájmem volných míst v krytých stáních. Nacházejí se
v lokalitách na Dubině a v Bělském Lese
v ulicích F. Formana (3 místa), B. Četyny (5), V. Vlasákové (34), B. Václavka (38)
a L. Hosáka (10). Měsíční poplatek za jedno stání činí osm set, pro držitele průkazu ZTP čtyři sta korun. Výhody těchto
stání jsou nesporné, tou hlavní je pohodlné parkování v uzamčeném prostoru výrazně snižující možnost odcizení vozidla.
Správcem těchto míst je Majetková správa Ostrava-Jih, která sídlí na Provaznické
ulici 62 v Hrabůvce. Bližší informace mohou zájemci získat u ing. Karkoškové na
tel. čísle 599 505 632. V uvedených lokali-

Řidiči v Ostravě-Jihu si na vlastní náklady mohou vybudovat parkovací
místo pro své vozidlo. V katastrálním
území Zábřeh jsou volná místa v těchto ulicích: P. Lumumby (2), Baranovova (36), Abramovova (14), Prošinova
(15), Averinova (11), Utvenkova (9),
Glazkovova (9), Gurťjevova (22), Bogorodského (10), v katastrálním území Hrabůvka pak v ulicích Oráčova
(11) a Mjr. Nováka (6). Zájemci mohou
kontaktovat Odbor majetkový ÚMOb
Ostrava-Jih, kde získají bližší informace včetně cenové kalkulace.
(kut)

Najít místo k zaparkování v lokalitě
sídlištních bloků na Dubině je často více než
obtížné. Jednou z možností je využití míst
v krytých stáních.
Foto: Michael Kutty

tách bude ostravská městská policie postupovat důsledněji proti vozidlům, která
omezují provoz nebo parkují na travnatých plochách apod.
(kut)
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JIŽNÍ LISTY

Výzva:

ÚMOb Ostrava-Jih, odbor
právní, oddělení přestupků vede správní
řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku proti majetku formou podvodu.
Je z něj důvodně podezřelý Lukáš Stanco, který měl jako zástupce fy Stanco
sjednat objednávku na natěračské práce u paní Hořínové z Ostravy-Hrabůvky,
a to už v září roku 2009, kdy převzal ﬁnanční zálohu a do dnešního dne přes
několikeré urgence žádné práce nevykonal a taktéž ani zálohu do 17. února
2010 nevrátil. Proti podezřelému je vedeno rovněž obdobné řízení u Magistrátu města Frýdek-Místek. Z povahy věci
vyplývá, že mohlo dojít případně k dalším jednáním ze strany podezřelého při
sjednávání objednávek, tj. vybrání záloh s úmyslem nedostát svých závazků a obohatit se na úkor spotřebitele.
V případě negativních resp. i kladných
zkušeností v souvislosti s uvedeným
správním řízením kontaktujte tel. linku
ÚMOb Ostrava-Jih: 599 430 290.
Odbor právní ÚMOb Ostrava-Jih

AKTUALITY

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský
přeje všem únorovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Ludmila Klvaňová ......... 99 let
Františka
Loserthová..................... 93 let
Vladimír Rolčík .............. 92 let
Ervín Procházka ............ 91 let
Anežka Kubíková ......... 91 let
Terezie
Obracaníková ................ 90 let
Václav Kryštůfek ........... 90 let
Josefa Kachlová ............ 90 let
Františka Brožová ......... 90 let
Růžena Rašnerová ........ 85 let

František Mučka ........... 85 let
Marie Mičaníková ......... 85 let
Dagmar Maráková ........ 85 let
Karel Chmelíček ............ 85 let
František Rejman ......... 85 let
Libuše Gacková ............. 85 let
Bohumil Svěch .............. 80 let
Arnošt Sládek ................ 80 let
Jiřina Sivalová ............... 80 let
Eleonora Ponczová ....... 80 let
Lubor Oborný ................ 80 let
Hana Motlochová.......... 80 let

Anežka Martiníková ..... 80 let
Jiřinka Lizáková ............ 80 let
Emilie Králová ............... 80 let
Oldřich Kelárek ............. 80 let
Ladislav Janáček ........... 80 let
Marie Hrdličková .......... 80 let
Květuška Grulichová..... 80 let
Mária Fojtíková ............. 80 let
Jaroslav Dvorský ........... 80 let
Spiros Damaskinos ....... 80 let
Vladimír Bulina ............. 80 let
Božena Bařinková ......... 80 let

Krátce
 Sbírka na pomoc obětem zemětřesení
Studenti třídy Prima A Gymnázia Ostrava-Hrabůvka mezi sebou zorganizovali sbírku, jejíž výtěžek dosáhl 2100
korun. Vybranou částku poukázali na
konto humanitární organizace Člověk
v tísni za účelem pomoci obětem země-

třesení nejchudšího státu západní polokoule Haiti. „Není podstatné, jakou
částkou konkrétně jednotliví studenti přispěli. Důležité je, že se každý snažil pomoci podle svých možností a za to
všem patří veliký dík,“ uvedl třídní učitel Lukáš Slouka.
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Centrum odborného vzdělávání
„nejlepší cesta jak se vzdělávat“
Rekvaliﬁkace
Semináře

Kurzy
Pomaturitní studium

(účetnictví, mzdy, daně, IT, marketing, management)

www.vzdelavani-kurzy.cz
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Volejte: +420 774 704 346
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Garance nejnižší ceny na trhu.
Skupiny maximálně do 10 lidí.

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Strážníci montují nouzová tlačítka
Městská policie Ostrava zahájila realizaci projektu zaměřeného do oblasti prevence u seniorů a osob tělesně či jinak
zdravotně postižených. Prvním zájemcům byla v uplynulých dnech instalována zařízení s nouzovým tlačítkem.
Záměrem projektu je umožnit osaměle žijícím seniorům a zdravotně handicapovaným lidem přivolat si pomoc, dostanou-li
se do situace, kdy budou ohroženi na zdraví či životě a budou odkázáni pouze sami
na sebe. Zejména v případech náhlé nevolnosti nebo jiné zdravotní indispozice, kdy
se osoba stane nepohyblivou a nemůže se
dostat k telefonnímu přístroji.
Osoby z této cílové skupiny se také často stávají oběťmi trestné činnosti, a to i ve
vlastních bytech, kdy se pachatelé snaží

pod různými záminkami (pomoc při autonehodě, vydávání se za vzdáleného příbuzného apod.) vnutit do bytu. I když by si
poškození rádi přivolali telefonem policii,
z nejrůznějších důvodů (ostych, zamezení
přístupu k telefonnímu přístroji ze strany
pachatele apod.) tak neučiní. Po zmáčknutí
nouzového tlačítka tak budou mít i v těchto případech možnost přivolat si pomoc,
aniž by museli někam telefonovat.
Instalace zařízení včetně přenosného tlačítka je prováděna vyškolenými strážníky v bytech zájemců zcela bezplatně. Jediné náklady, které občanům v souvislosti
s provozem zařízení vzniknou, jsou spojeny s pořízením a udržováním SIMkarty,
která je součástí zařízení, což je 200 korun
za kartu jako jednorázová platba a následně částka cca 200 korun za dobití kreditu
jednou ročně.

Osoby, v jejichž bytech bude zařízení nainstalováno, budou také pravidelně navštěvovány místními okrskáři, kteří budou
ověřovat funkčnost zařízení, spokojenost
klientů a odpovídat na dotazy spojené
s provozem zařízení. V případě potřeby
budou také dohlížet, aby došlo k včasnému dobití SIMkarty ve lhůtě požadované
příslušným operátorem.
Má-li kdokoli zájem o tuto službu pro sebe
nebo pro člena rodiny, může kontaktovat
sociální pracovníky na úřadu podle místa bydliště, odkud jednotlivé požadavky
předají Městské policii Ostrava. Sdělí také
podrobnější informace k celému projektu,
popř. zodpoví dotazy. S těmi se lze obracet přímo na Městskou policii Ostrava, tel.
599 414 165 nebo 599 414 156 anebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese
info@mpostrava.cz.
MP Ostrava

Veřejné zakázky městského
obvodu Ostrava-Jih

V Domě kultury Akord se uskutečnila úvodní konference tříletého projektu s názvem Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského
obvodu Ostrava-Jih. „Projekt přispěje
ke zvýšení kvality, dostupnosti a atraktivity vzdělávání pro pedagogické pracovníky. V jeho rámci bude vytvořeno poradenské a konzultační středisko,
které bude sloužit účastníkům projektu jako kontaktní místo, kde budou vyškolenými odborníky poskytovány individuální a skupinové konzultace,
psychoterapeutické a poradenské služby,“ uvedla výkonná manažerka projektu Ivona Klímová, ředitelka ZŠ Františka Formana. Projekt je spoluﬁnancován
ze státního rozpočtu ČR a Evropského
sociálního fondu, z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hosty úvodní konference byli také
poradkyně ministryně školství Jaroslava Wenigerová a místostarosta MO
Ostrava-Jih Radim Miklas.
Text a foto: Michael Kuy

Pro potřeby aktualizace své databáze vyzývá zadavatel – statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih – všechny dodavatele k podání přihlášek na níže
uvedené obory veřejných zakázek v roce
2010. Dodavatel vyplní přihlášku na referátu veřejných zakázek odboru právního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo ji může zaslat poštou na adresu
statutární město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih, odbor právní, Horní 791/3,
700 30 Ostrava-Hrabůvka či prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.
K přihlášce dodavatel doloží aktualizované informace o své ﬁrmě (technické a personální zázemí, seznam realizovaných
veřejných zakázek v zájmových oborech,
reference, zda je držitelem certiﬁkátů,
osvědčení apod.). Přihláška dodavatele
je pro zadavatele nezávazná a v případě
většího počtu dodavatelů nemusí být výzva k podání nabídky zaslána všem.
Informace: referát veřejných zakázek odboru právního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, e-mail: zakazky@ovajih.
cz, fax 599 430 416, p. Renáta Rárová, tel.
599 430 355 nebo Ing. Bc. Dana Čechalová, tel. 599 430 330. Veškeré informace
i s přihláškou najdete na webových stránkách úřadu www.ovajih.cz.
Odbor právní ÚMOb Ostrava-Jih

Poř. č.
oboru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Obor veřejné zakázky
Projektová dokumentace
Celková rekonstrukce bytových domů
Digitalizace kina Luna
Rekonstrukce podchodů
Rekonstrukce místních komunikací
a parkovišť
Výměna oken a zateplení budov základních škol
Výměna oken a zateplení panelových
budov
GO elektroinstalací v bytech vč. instalace domácích telefonů
Výměny oken, vstupních dveří, opravy balkonů a fasády
GO vodoinstalace a odpadů vč. osazení vodoměrů
GO výtahů
Zednické práce (výměna oken, oprava fasád)
Klempířské a pokrývačské práce
(opravy střech)
Oprava chodníků
Oprava komunikací III. třídy
Dodávka oken, vstupních dveří (včetně výměny)
Dodávka kancelářského materiálu

Jako každoročně přinášíme přehled veřejných zakázek pro letošní rok. Může se ale stát, že některé
z nich nebudou ani vypsány. Vše se bude odvíjet od
příjmů do obvodního rozpočtu.
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AKTUALITY

Koupě obecních domů je výhodná
V roce 2009 došlo ke změnám v Zásadách prodeje domů, bytů a nebytových
prostor a jimi zastavěných pozemků
v majetku statutárního města Ostravy,
svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih (dále jen Zásady prodeje – jejich
úplná verze je k nahlédnutí na internetových stránkách www.ovajih.cz).
K prodeji se nyní přistupuje podle vypracovaného znaleckého posudku za administrativní cenu. „Tento postup je pro
stávající nájemníky výhodnější než v případě, pokud by byly stanoveny ceny obvyklé. Kupní hodnota bytu za stávajících
podmínek totiž dosahuje zhruba poloviny ceny tržní,“ uvedl místostarosta Radim
Miklas.
Tržní nebo-li také obvyklá cena standardního bytu (2+1 družstevní i osobním vlastnictví, podlahová plocha 68 m2 při opotřebení 40 procent) na území městského

obvodu Ostrava-Jih dnes činí 1022 tisíc korun. To je asi o padesát procent více než při
koupi obecního bytu dle stanovených Zásad prodeje.
Žít ve vlastním bytě se s ohledem na předpokládanou deregulaci nájmů rozhodně
vyplatí. „Nájemníci mohou založit družstvo, popřípadě společenství vlastníků
a stát se pány svého bydlení. Cena této
koupě je pořád výhodná oproti jiným bytům na trhu,“ uvedla Lenka Caroll z ostravské poradenské společnosti. Nájemníci
mají ke kupovaným bytům osobní vztah
a často si zde už provedli řadu úprav.
Lidé, kteří si obecní byt koupí, si mohou vyřídit poměrně snadno ﬁnancování
u většiny bank. V budoucnosti si mohou
sami rozhodovat o všech rekonstrukcích.
„Navíc se dá předpokládat, že ekonomická krize nebude trvat věčně a ceny nemovitostí budou zase mírně narůstat. Bydlení
v obecních bytech nemusí být trvalou jistotou, jak si dnes mnozí myslí. „Už jsme

Zápis dětí do mateřských škol
pro školní rok 2010/2011
Vážení rodiče, zápis dětí do mateřských
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro
školní rok 2010/2011 proběhne ve dnech
29. a 30. března 2010 v době od 8 do 16 hodin. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání se podávají vždy v příslušné mateřské škole. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od tří do
šesti let, o přijetí dítěte rozhoduje ředitel

mateřské školy. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Počet přijatých dětí podléhá
stanovené kapacitě mateřské školy.
Přehled mateřských škol je zveřejněn na
webových stránkách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz.
Oddělení školství a kultury
ÚMOb Ostrava-Jih

byli svědky navyšování nájmu v zákonných mezích a dá se předpokládat, že i obce budou nájmy v zákonných mezích dále
deregulovat,“ dodala Lenka Carroll.
Městský obvod Ostrava-Jih v současné
době eviduje zájem o prodeje dalších osmi
domů. Bankovní instituce k tomuto problému přistupují ochotně. Zástupce významné stavební spořitelny Tomáš Ožana uvedl, že pro ﬁnancování odkupu bytu
v rámci privatizace bytového fondu MO
Ostrava-Jih už vytvořili speciálně vytvořený úvěr pro nové i stávající klienty. „V případě prodeje celého domu v rámci privatizace bytového fondu poskytneme úvěr
nově vzniklému právnímu subjektu, jako
jsou bytové družstvo, společenství vlastníků apod., s nízkou úrokovou sazbou a také
možnost využití státní podpory. Čím dříve
se na neodvratnou skutečnost privatizace
bytu občané připraví, tím lépe se s ní vyrovnají,“ uvedl obchodní manažer společnosti Tomáš Ožana.
Michael Kuy

Krátce
 Změna úředních hodin
V kanceláři senátora Mgr. Otakara Veřovského na Horní ulici 3 v budově
ÚMOb Ostrava-Jih došlo ke změně úředních hodin. V pondělí je kancelář otevřena od 10 do 15 h, v úterý a ve středu od 9
do 16 a ve čtvrtek od 10 do 16 h.
 Velikonoční vítání jara
V Domě zahrádkářů na České ulici 10
v Zábřehu se od 18. do 22. března uskuteční tradiční výstava Velikonoční vítání
jara. Otevřena bude vždy od 9 do 17 h.

INZERCE

Zaplaceno státem a výrobcem. Stačí jen umýt.
OKNA DECPLAST (ENERGY OKNA) JSOU IDEÁLNÍ PRO DOTACE
NYNÍ NAVÍC SE SLEVOU AŽ

50 %

OSTRAVA - Vítkovická 3299/3A, +420 597 454 702, e-mail: ostrava@dec-plast.cz
HAVÍŘOV - U Stromovky 34, +420 596 812 032, e-mail: havirov@dec-plast.cz
PŘÍBOR - Místecká 286, +420 556 720 250-2, e-mail: pribor@dec-plast.cz
KRNOV - Revoluční 42, +420 554 610 175, e-mail: krnov@dec-plast.cz
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Máme pro vás důležité informace, jak úspěšně získat dotace! Stavte se u nás. Sdělíme Vám podrobnosti.

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Čokoládovou vařečku má Jan Maceček
Už podvanácté uspořádala Střední škola
společného stravování v Hrabůvce populární soutěž O čokoládovou vařečku. Byla
určena žákům sedmých až devátých tříd
ostravských základních škol, kteří mají
zájem o gastronomii a hodlají se tomuto
oboru v budoucnu věnovat buď profesionálně, nebo jako zajímavému kroužku.
Účastníci soutěže měli za úkol připravit
v časovém limitu jeden teplý pokrm s přílohou z připravených potravin. Základem
každého pokrmu byla kuřecí prsa. Každý
soutěžící měl k ruce pomocníka z řad studentů školy.
V konkurenci třiceti žáků porota vyhodnotila jako nejlepší kuřecí „Talián“, který připravil Jan Maceček. Žák ZŠ MUDr. Lukášo-

Krátce
 Přednáška v Librexu
Slezská diakonie ve spolupráci s Mobilním hospicem Ondrášek a Domem
knihy Librex pořádá 24. března od
16 hodin přednášku na téma Domácí
hospicová péče a její speciﬁka. Uskuteční se v Galerii knihkupectví Librex na Smetanově náměstí 8 v centru
Ostravy. Vstup je zdarma. Více informací lze najít na webových stránkách
www.mobilnihospic.wz.cz.
 Radost pro děti
Děti z Mateřské školy Staňkova ve
Výškovicích navštívily Dětské centrum Domeček na Rýparově ulici v Zábřehu, kde zahrály veršovanou pohádku O Sněhurce a také předvedly
sestavu Roztleskávačky. Předškoláci měli možnost nahlédnout do života
dětí v tomto centru a vykouzlit úsměv
na jejich tvářičkách.

vé převzal z rukou starosty obvodu Karla
Sibinského čokoládovou vařečku. Druhý
skončil Patrik Páč ze ZŠ Chrjukinova za
mandlová prsa a třetí Denisa Kaňoková ze
ZŠ Jugoslávská s pokrmem kuřecí špagety Morisaki san. Zvláštní cenu získala Ludmila Molová ze ZŠ Srbská, která připravi-

Starosta Karel Sibinský předává vítěznou cenu Janu Macečkovi. Foto: Michael Kutty

la kuřecí prsa pana starosty. Zkrátka letos
nepřišli ani ostatní soutěžící, všichni si odnesli pamětní list a také malou marcipánovou vařečku.
„Zájem o naši soutěž je každoročně větší,
což se projevuje i na stále se zvyšující úrovni,“ uvedla mluvčí pořádající školy Hana
Schwarzová a vyzdvihla hojnou účast spolužáků, kteří přišli podpořit své soutěžící
kamarády.
Připojujeme vítězný recept: Plátky kuřecího
masa ochutíme solí, pepřem a hořčicí. Naplníme slaninou a celerem, stočíme a upevníme. Poté je orestujeme na olivovém oleji
a vyjmeme. Do výpeku dáme cibuli, česnek
a znovu orestujeme, přidáme lžičku cukru,
necháme zkaramelizovat, přidáme rajčata,
chilli, bazalku a olivy. Podáváme s plněnými palačinkami nebo tortillou.
(kut)

Jubilejní Noc s Andersenem
Také na letošní březen připravily pobočky
Knihovny města Ostravy zajímavé akce.
Už popáté se koná Týden prvňáčků, v jehož rámci mají žáci prvních tříd možnost
navštívit knihovnu v doprovodu alespoň
jednoho rodiče a využít tak možnosti přihlásit se na dobu jednoho roku zdarma.
V týdnu od 8. do 13. března jsou pro ně ve
všech čtyřech pobočkách na území obvodu Ostrava-Jih připraveny zábavné akce.
V Hrabůvce na ulici Dr. Martínka (Kulturní dům K-TRIO) se uskuteční besedy
v kouzelnické škole a prvňáčci, kteří se
rozhodnou navštěvovat knihovnu, budou
pasováni do Řádu čtenářského. Ve Výškovicích usedne každý přihlášený prvňák na
trůn, bude mu udělen Řád malého čtenáře a podepíše se do Pamětní knihy prvňáčků. V pobočce na na Závodní ulici se inspirovali Františkem Hrubínem, a tak znalost
jeho knih pomůže malým čtenářům při ře-

šení kvízů a hádanek a získání Pamětního
listu prvňáčka. Také pobočka na Gurťjevově ulici v Zábřehu má pro začínající čtenáře připraveny soutěže a Pasovací listinu.
V tomto měsíci se v knihovnách konají
ještě dvě další akce. Ve čtvrtek 25. března
Den ostravských čtenářů, kdy knihovna
vyhlašuje pravidelnou amnestii na všechny sankční poplatky a pro čtenáře jsou na
tento den připraveny soutěže, kvízy a jiná
překvapení. Třetí březnová akce je jubilejní.
Z pátku 26. na sobotu 27. března přivítají
knihovny už podesáté malé spáče. Chystá
se další Noc s Andersenem. Strašidla, čerti, pejsci a kočičky, mravenci a skřítkové –
ti všichni a mnozí další už dělali v průběhu minulých nocí dětem společnost. Letos
je čeká Pohádkové království, v každé pobočce jiné, ale vždy plné soutěží, her, čtení a dalších zábavných i napínavých dobrodružství.
(d)

Na ZŠ Kosmonautů 15 otevřeli ekologickou učebnu
Žáci základní školy Kosmonautů 15
v Ostravě-Zábřehu mohou ode dneška
využívat ekologickou učebnu. Její součástí je moderní výuková expozice, promítací plocha s projektorem a také nový
nábytek. Vybavení bylo pořízeno v rámci grantového projektu PRAKLÍČ K 15
z operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, který je ﬁnancován z prostředků Evropské unie, Evrop-

ských sociálních fondů a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Učebna
bude sloužit především ke studiu ekologické problematiky. „Stála téměř půl milionu korun,“ uvedl ředitel školy Marek
Pabjan. Starostu jižního obvodu Karla
Sibinského těší, že se školy zapojují do
podobných projektů: „Dnešní generace
žáků vnímá přírodu úplně jinak než ta
naše.“

Cílem tříletého projektu, který škola realizuje od listopadu loňského roku, je především ekologická výchova zaměřená na
monitoring a výzkum ekosystému v nejbližším okolí školy, vznik učebních a metodických pomůcek a miniučebnice pro
praktickou výuku ekologie ve škole. Žáci
se mohou těšit také na meteorologickou
stanici, díky které budou moci provádět
různá měření.
(kut)
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Krátce
 Pečovatelské služby Charity Ostrava
Charitní pečovatelská služba – středisko Tereza sídlící na Charvátské ulici 8
ve Výškovicích nabízí širokou škálu pečovatelských služeb přímo v domácnostech uživatelů s ohledem na jejich individuální potřeby. Nabízí např. pomoc
při zvládání péče o vlastní osobu, zajištění stravy z vlastních kuchyní (Hospic
sv. Lukáše, Charitní dům sv. Václava),
pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní, žehlení), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(návštěva lékaře, procházka, kulturní
aktivity), možnost zprostředkování zapůjčení kompenzačních pomůcek (chodítka, toaletní židle) nebo sociální poradenství (pomoc při vyřizování žádosti
o příspěvek na péči). Pečovatelské služby jsou poskytovány na základě Žádosti o poskytování služeb Charitní pečovatelskou službou (dostupné na www.
ostrava.caritas.cz) za úhradu podle plat-

ného ceníku. Bližší informace lze získat
u p. Panáčka na tel. číslech: 599 508 504
a 737 831 370, prostřednictvím e-mailové adresy cho.chops@caritas.cz nebo na
webových stránkách ostravské charity
www.ostrava.caritas.cz.
 Národní týden trénování paměti
V rámci celosvětové akce Týden uvědomění si mozku pořádá Česká společnost
pro trénování paměti a mozkový jogging
Národní týden trénování paměti od 15.
do 21. března. Jeho cílem je přesvědčit nejen seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí,
jak na to. Trénování paměti je efektivní
nástroj proti oslabení paměťových schopností a zároveň rychlá cesta ke zvýšení
sebevědomí. Občanské sdružení Senior
servis se k tomuto dni připojuje přednáškou, která se uskuteční v úterý 16. března v 10 hodin v sále Biskupství ostravsko-opavského na Kostelním náměstí 1
v Ostravě. Přednáška je bezplatná a trvá

zhruba hodinu, je určená především pro
seniory, kteří mají zájem se svou pamětí
něco dělat a nenechat ji zahálet.
 Spolupráce s partnerskou školou
Soukromá základní škola a mateřská škola s. r. o. na ulici Volgogradské ulici v Ostravě-Zábřehu otevřela nové možnosti
mezinárodní spolupráce se zahraničním
partnerem. Navázala spolupráci s partnerskou školou v Polsku se stejným zaměřením. Tento krok směřuje především
k výměně zkušeností, vzájemné inspiraci
a navazování nových přátelských vztahů. „Obě školy dosahují výtečné úrovně
ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a zdravotním
postižením. Navštěvují se při různých
významných příležitostech, podílejí se
na společných projektech a pořádají společné akce pro žáky, děti a rodiče,“ uvedla ředitelka školy Věra Škutová. Bližší
informace lze získat na webových stránkách www.volgogradska.cz.

INZERCE

Je 12. duben 1961 a raketa Vostok 1 právě
odstartovala. Letí do vesmíru. Poprvé v historii lidstva je na palubě člověk - Jurij Gagarin. O sedmnáct let později se na lodi Sojuz
28 dostává do kosmu i první český občan
Vladimír Remek… Zajímá vás tajemný
a neprobádaný svět hvězd a planet? Chcete
vidět na vlastní oči vesmírný nebo měsíční
modul NASA, skutečný astronautův oblek
nebo repliku vesmírného teleskopu? Víte,
kolik planet má nyní naše sluneční soustava? Nechejte se zcela pohltit vesmírnou
interaktivní výstavou, která bude od 12.
března do 18. dubna v ostravském Avion
Shopping Parku. „Tato úchvatná expozice,
která je určena všem věkovým kategoriím,
bude umístěna v prostorách nákupní galerie a návštěvníkům přiblíží nejen počátky
vesmírných programů, ale i jejich postupný
vývoj, a seznámí je i se současnými trendy,“
popisuje ředitelka Avion Shopping Parku Kateřina Ježková interaktivní výstavu,
jejíž součástí bude i mini vesmír pro děti do
pěti let. A dodává, že pro mateřské a základní školy je opět připraven speciální program
i s odborným výkladem a ukázkami.
³õĴwĪÜöĪÜĨö¿ĠĂĨĴÜĨĢĴnûĨĨ
ĂÆÏóĂÕÿwûĨÏÜÿĪĠĲã
Březen, za kamna vlezem, duben, ještě
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tam budem… Tak tohle přísloví v ostravském Avion Shopping Parku určitě neplatí. Navzdory sněhovým závějím, mrazům
a rampouchům na střechách ovládne již
od začátku března toto největší centrum
na Moravě hřejivé jaro plné barev a žhavých
doplňků…
S novou jarní kolekcí značek smog a amisu přichází prodejna New Yorker. Měkké,
světlé odstíny a přiléhavé materiály stojí
vždy v popředí zájmu a bezvadně zahánějí jarní únavu. Ve stylových křiklavých
barvách je kolekce pro mladé ﬁshbone
a ﬁshbone sister nabízející směsici punku,
rocku a módy 80. let. Zcela nové modely v
dámské a pánské módě - obleky, kostýmy,
šaty, sukně, kalhoty, saka, košile, halenky,
svetry, trička, kravaty a ponožky, a to od
světových výrobců jako G. Webber, Olymp,

Taifun, B. Barclay, Airﬁeld, Feraud, Bugatti, M. Aurel, Tuzzi Versage, C. Gross, nabízí
i Dům značkové módy a další módní prodejny jako je H&M, C&A, Mark&Spencer.
S jarní a letní nabídkou přicházejí i prodejny
obuvi Ofﬁce shoes, Humanic nebo Galex.
Boty v okouzlujících barvách jarních květin nabízí také společnost Deichmann, podle
níž u pánů stále vévodí kožené nebo látkové
tenisky v retro stylu stejně jako polobotky.
A kabelky? Ty doplňují obuv, proto i ony
jsou plné květinových potisků a jemných
barev. Horkou novinkou tohoto ostravského
centra je pak otevření hned dvou prodejen.
Calzedonia se specializuje na prodej punčoch a plavek pro muže, ženy a děti a Tezenis nabízí široký výběr nejen spodního prádla, ale i punčochového zboží, pohodlného
oblečení na doma, pyžam, košilek a plavek
pro celou rodinu.
Jarní hřejivé paprsky, zelenající se tráva a kvetoucí stromy doslova lákají k romantickým procházkám anebo dokonce činům…
Plánujete svatbu? Neotálejte a poraďte se
již nyní s odbornicemi na svatební módu
a doplňky pro celou rodinu v nově otevřeném svatebním salónu Perla Sposa, který
najdete v prvním poschodí naproti ﬁtness
centra. Přivítejte jaro ve svém oblíbeném
obchodním centru!
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH
příspěvková organizace
Kulturní dům K–TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
(596 739 107, fax: 596 739 224)
Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
(596 739 107, fax: 596 739 224)
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
(596 751 712, 3)
www.kzoj.cz

 Společenská zábava
6. 3. od 20 h – PLES HITŮ. Nestárnoucí hity od
80. let v diskotéce Zdeňka Trembače, programové
vstupy, předprodej KD K-TRIO, OIS.
7., 14., 21. a 28. 3. v 17 h – TANEČNÍ VEČERY pro
příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
10. 3. v 19 h – 4TET – premiéra koncertní show
v kině Luna. Premiérová koncertní show tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Tenor David
Uličník, baritone 1 Jiří Korn, baritone 2 Jiří Škorpík, bass Dušan Kolár, předprodej KD K-TRIO, OIS,
kino Luna.
18. 3. v 19 h – PIŠ,KAFKA, PIŠ. Hrají M. Načeva,
D. Vávra, J. Slovák, L. Vychodilová. Čtveřice autorů, herců, je provázána letitým členstvím v divadle
Sklep. Divadelní představení Piš, Ka a, Piš je originální, mnohachuťovou zavářkou autorů inspirovanou známými i neznámými díly Franze Ka y. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
19. 3. v 19 h – TRAVESTI SHOW – DIVOKÉ
KOČKY. Zábavný pořad známé ostravské travesti
skupiny, předprodej KD K-TRIO, OIS.

 Dětem
7. 3. v 10 h – PRINCEZNA KONVALINKA – kino
Luna, výpravná pohádka Divadla Pohádka, předprodej KD K-TRIO, kino Luna.
21. 3. v 10 h – JARO S HOPSALÍNEM. Zábavný pořad pro děti i rodiče, soutěže a tanec na poutavé písničky, předprodej KD K-TRIO, kino Luna.

 Výstavy
VÝTVARNÉ PRÁCE STUDENTŮ SSUŠ AVE
ART!!!
17. 3. v 17 h VERNISÁŽ – NA CESTĚ, obrazy Jany
Dybalové
KOUZLO BAREV, obrazy Miloslavy Pavláskové.
Restaurace K-TRIO.

 Vzdělávací kurzy a semináře
1. 3. v 18 h – KRÁSA AFRIKY A RYTMY BUBNŮ.
Hudební workshop s hrou na africké bubny djembe
s povídáním o Africe a životě u kmene Mandeng
připravil PALO NOWAK. Aktivně hraje a vystupuje
v hudebních skupinách Camara, Tubabu.
2. 3. v 17 h – PSYCHOTERAPIE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ. Beseda se zkušeným terapeutem D.
A. Červenkou určená všem, kteří si chtějí osvojit postup řešení konﬂiktů a napětí, které ztrpčují lidem
život.
9. 3. v 18.30 – CESTA ŽENY K UZDRAVENÍ. Cyklem deseti lekcí prožitkové taneční terapie s pohybem, tancem, nasloucháním rytmům, uvolněním těla
i mysli a celkové relaxace Vás provede RNDr. Lenka
Krejčí.
11. 3. v 17 h – CO BY KAŽDÁ ŽENA MĚLA O SOBĚ
VĚDĚT. Přirozené plánování rodičovství, alternativní antikoncepce, menopauza, prevence onemocnění, na dané téma přednáší MUDr. Ludmila Lázničková.
13. 3. od 10 do 13 h – AFRICKÝ TANEC. Tříhodinový taneční workshop bez věkového omezení a tanečních zkušeností, vede Marcela Sovadinová, tanec
doprovodí bubeníci skupiny Camara. S sebou pití,
pohodlný oděv, tančí se naboso.

 Komorní klub
4. 3. v 19 h – 3S+K – jazzový koncert. Tři saxofony
a šlapající rytmika – cooljazzové sexteto. Předpro-

JIŽNÍ LISTY

dej KD K-TRIO, OIS a na místě od 18.30 h v den
koncertu.
11. 3. v 18.30 h – komorní cyklus koncertů MUZIKÁLOVÝ VEČER. Program: F. Loewe: My Fair Lady,
D. Rowe, J. Dempsey: Čarodějky z Eastwicku, C. M.
Schönberg, A. Boublil: Bídníci, J. Herman: Hello,
Dolly, H. Arlen: Čaroděj ze země Ozz , K. Svoboda:
Dracula. Soňa Jungová, Karel Mrkva – zpěv, Regina
Bednaříková – klavír. Předprodej KD K-TRIO, OIS
a na místě od 17.30 h v den koncertu.
18. 3. v 18 h – BALI. Cestopisná přednáška s projekcí T. Skočíkové a M. Ryšavého. Kulturní i přírodní
krásy indonéského ostrova Bali. Předprodej KD
K-TRIO, OIS a na místě od 17.30 h v den akce.

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 FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ ZA ZVÝHODNĚNÉ
VSTUPNÉ 50 KČ
1. 3.
8. 3.
15. 3.
22. 3.
29. 3.

18.00
17.00
15.30
17.00
17.00

AVATAR
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
DEŠŤOVÁ VÍLA
KAWASAKIHO RŮŽE
PERCY JACKSON: ZLODĚJ
BLESKU
Od pondělí 1. 3. do neděle 7. 3. v 18.00 h, pouze ve
čtvrtek 4. 3. v 19.30 h: AVATAR (USA 2009). Dobrodružný sci-ﬁ thriller se odehrává ve vzdálené budoucnosti a jeho hlavním hrdinou je paralyzovaný
voják Jake. Ten se ocitá společně s vědci na fantastické planetě Pandora, kterou chtějí lidé kolonizovat. České znění, ml. přístupný, 161 minut. Vstupné
75 Kč.
Od pondělí 8. 3. do úterý 9. 3. v 19.30 h: THE BOX
(USA 2009). Manželský pár z předměstí obdrží jednoho dne tajemný dar. Pouhé zmáčknutí tlačítka na
krabičce jim přinese milion dolarů, ale ve světě v tu
chvíli zemře nějaký člověk. České titulky, ml. nepřístupný, 115 minut. Vstupné 75 Kč.
Ve čtvrtek 11. 3. v 19.30 h, od pátku 12. 3. do neděle
14. 3. v 17.30 h: NEW YORKU, MILUJI TĚ (Francie
/ USA 2009). Lásku k New Yorku tímto ﬁlmem vyjadřuje skupina těch nejkreativnějších současných režisérů a herců, jejichž příběhy se odehrávají celkem
v pěti newyorských čtvrtích. České titulky, ml. přístupný, 103 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 12. 3. do neděle 14. 3. v 19.30 h: DOKONALÝ ÚNIK (USA 2009). Mladý pár tráví své líbánky na cestách po nejkrásnějších plážích na Havaji. Když se ale dozví o děsivé vraždě jiného páru,
z dosavadního ráje se stává peklo, kde jde o přežití.
České titulky, ml. nepřístupný, 97 minut. Vstupné
75 Kč.
Od pondělí 15. 3. do středy 17. 3. v 17.30 h: SHERLOCK HOLMES (Velká Británie, Austrálie, USA
2009). Se svojí podobou geniálního Holmese a jeho
věrného partnera doktora Watsona přichází britský
režisér Guy Ritchie. Slavný detektiv používá nejen
svůj důvtip a logiku, ale také pěsti. České titulky, od
12 let, 128 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 15. 3. do středy 17. 3. v 19.45 h: ČTVRTÝ
DRUH (USA 2009). Kdesi na Aljašce existuje malé
městečko, nechvalně známé tím, že v něm za posledních několik desítek let zmizelo větší množství
lidí. Tajemství přĳíždí odhalit psycholožka Abigail.
České titulky, od 12 let, 98 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 18. 3. do neděle 21. 3. v 19.30 h: NA SV.
VALENTÝNA (USA 2010). Romantická, hvězdně
obsazená komedie, která v sobě zachycuje deset malých příběhů párů, setkávajících se i rozcházejících se
v Los Angeles během svátku zamilovaných. České titulky, od 12 let, 125 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 19. 3. do neděle 21. 3. v 17.00 h: KATKA
(ČR 2010). Unikátní časosběrný dokument mapující

čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí. Režie Helena Třeštíková.
Mládeži přístupný, 90 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 22. 3. do středy 24. 3. v 17.00 h: KAWASAKIHO RŮŽE (ČR 2010). Kdo může posuzovat
minulé viny? Kdo je může odpouštět? Může jim
čas obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? Nový ﬁlm režiséra Jana Hřebejka se snaží najít odpovědi. Ml. přístupný, 99 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 22. 3. do středy 24. 3. v 19.30 h: BRATŘI (USA 2009). Poté, co se jeho starší bratr coby
voják ztratí kdesi v Afghánistánu, stará se Tommy
o jeho ženu a děti. Jejich sbližování se ale zkomplikuje, když se ukáže, že bratr je živ a zdráv. V hlavních rolích Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal, Natalie Portman aj. České titulky, od 12 let, 105 minut.
Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 25. 3. do čtvrtka 1. 4. v 19.30 h: DOKTOR
OD JEZERA HROCHŮ (ČR 2010). Komedie podle
předlohy Miloslava Švandrlíka o mladém lékaři
Čeňkovi, žĳícím v bytě s manželkou a tchyní. Není
moc ctižádostivý, a tak má doma ze života peklo. Režie Zdeněk Troška. Mládeži přístupný, 102 minut.
Vstupné 90 Kč.
Od pátku 26. 3. do neděle 28. 3. v 17.00 h: POUTA
(ČR 2010). Thriller z 80. let, jehož hrdinou je příslušník tajné policie Antonín. Ten se upne na Kláru,
dívku, která je pro něj nedosažitelná a kterou chce
za každou cenu získat. Režie Radim Špaček. Mládeži
od 12 let, 148 minut. Vstupné 75 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od pondělí 1. 3. do středy 3. 3. v 16.00 h: PLANETA
51 (USA 2010). Planeta 51 je klidný kout vesmíru,
kde si žili obyvatelé v pohodě, dokud jednoho dne
nepřistála kosmická loď a z ní nevystoupil značně
zmatený astronaut lidského původu. České znění,
91 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 5. 3. do neděle 7. 3. v 15.30 h, v pondělí
8. 3. v 17.00 h: ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 (USA
2009). Se zpívajícími veverkami jsme se seznámili
před dvěma roky. Také jsme poznali neúspěšného
skladatele Davida, který z těchto zvířátek vytvořil
kapelu. Nyní se Chipmunkové vracejí! České znění,
88 minut. Vstupné 65 Kč.
Od čtvrtka 11. 3. do středy 17. 3. v 15.30 h: DEŠŤOVÁ VÍLA (ČR 2010). Romantická ﬁlmová pohádka režiséra Milana Cieslara, ve které Voda, převlečená za dešťovou vílu, poznává, že lidé myslí už
jen na peníze a vytrácí se láska a dobro. 96 minut.
Vstupné 75 Kč.
Od pátku 19. 3. do neděle 21. 3. v 15.00 h: PRINCEZNA A ŽABÁK (USA 2009). Klasická animovaná pohádka ze studia Walta Disneye s moderní
zápletkou. Zachycuje krásnou dívku Tianu, žabího
prince, který zoufale touží stát se opět člověkem a jeden osudný polibek. České znění, 91 minut. Vstupné
80 Kč.
Od čtvrtka 25. 3. do neděle 28. 3. v 15.00 h, od pondělí 29. 3. do středy 31. 3. v 17.00 h: PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU (USA 2010). Titulní hrdina této fantasy pro všechny generace je teenager,
který zjistí, že je potomkem řeckého boha Poseidona
a musí čelit mytologickým nepřátelům. České znění,
118 minut. Vstupné 70 Kč.

NEDĚLNÍ FILMOVÉ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
Filmové projekce klasických večerníčkových pohádek nabízíme každou neděli od 10.00 hodin za jednotné vstupné 30 Kč s možností uplatnění rodinné
slevy.
7. 3. O PRINCEZNĚ KONVALINCE (dětské divadélko)
14. 3. DÁŠEŇKA (ČR – ﬁlm. pásmo)
21. 3. MALÝ BLESK (ČR – ﬁlm. pásmo)
28. 3. DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY (ČR – ﬁlm.
pásmo)

PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 10. 3. v 10.00 h : ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
(USA 2010). Informace, rezervace – tel. 596 751 713.
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NON–STOP KRÁTKÝCH FILMŮ
V sobotu 13. 3. nepřetržitě od 10.00 – 14.00 h.
Vstup do kinosálu je možný kdykoliv v uvedenou časově
vymezenou dobu za zaváděcí vstupné 40 Kč.
Ach, ty ženy: FZ 48 / 84 Krajková vyznání, česká
krajka, čtyři výtvarnice, (10 min.) – FZ 10 / 87 MDŽ
pouze pro ženy? (10 min.) – Anděl strážný, kreslený,
r. 1981, r. Čihařová, před ženou je i anděl bezmocný,
(9 min.), – Jednoslabičný příběh, kreslený, r. 1968,
r. Poš, podle knihy J. Wericha Fimfárum, (5 min.), –
Anežský klášter, r. 1980, r. Plítek, záchrana kulturní
památky, (12 min.) – Cesta k srdci, r. 1987, r. Maršálek, nár. obrození a literatura M. D. Re igové, (15
min.), – Člověk, žena, r. 1989, r. Sommerová, oslava
ženy, nositelky života, (17 min.) – Památník českého
písemnictví, r. 1973, r. David, poklady minulosti, (16
min.) – Husitské zrcadlo, zakázka pro min. kultury,
odborné restaurátorské práce na Jenském kodexu,
seznámení s obsahem a způsobem získání z NDR
v roce 1951, (14 min.) – Zuzana Růžičková, cembalo
a Bach, r. 1984, r. Ekl, portrét, (15 min.).

KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Čtvrtek 4. 3. v 17.30 h: Projekt 100 – 2010 – HLUBOKÝ SPÁNEK (USA 1946). Režie Howard Hawsk,
114 minut, vstupné 60 Kč. Adaptace prvního publikovaného románu klasika americké drsné školy
Raymonda Chandlera přivádí na scénu nejen soukromého detektiva Philipa Marlowa v podání Humphreyho Bogarta, ale především problematickou
rodinu generála Sternwooda, jehož dvě dcery pořádně zkomplikují Marlowovi život. Ta mladší, Carmen, se ocitla v opravdu špatné společnosti, a do
té starší Viwien (Lauren Bacallová) se Bogart zamiluje. Filmová verze románu doznala v režii Howarda
Hawkse oproti předloze značných změn, takže ji lze
vnímat nejen jako detektivní thriller či ﬁlm noir, ale
i jako svého druhu romantickou komedii.
Čtvrtek 11. 3. v 17.30 h: Projekt 100 – 2010 – ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME (USA 1972). Režie Herbert Ross, 86 minut, vstupné 60 Kč. V prologu komedie Herberta Rosse sleduje ﬁlmový kritik Allan
Felix s dojetím ﬁnále romantického hitu Casablanca,
v němž navenek cynický hrdina v podání Humphreyho Bogarta přenechává milovanou ženu svému
sokovi. Následující děj pak líčí snahy Allana, jehož
opustila manželka, o seznámení s novou (a vlastně
s jakoukoli) ženou. V tom, jak někoho sbalit, hrdinovi neradí jen oživlá bogartovská postava stylizovaná do drsného protagonisty detektivky Maltézský
sokol, ale i jeho přátelé Dick a Linda Christieovi. Jejich snahy Allan trapně maří pokusy využít „Bogartovy“ rady.
Čtvrtek 18. 3. v 17.30 h: CHAOTICKÁ ANA (Španělsko 2007). Režie Julio Medem, 116 minut, vstupné
70 Kč. Ana je krásná osmnáctiletá volnomyšlenkářka žĳící na Ibize. Její životní vášní je naivní malířství. Jednoho dne pozve Justine, kosmopolitní
patron umění, Anu do Madridu. Rád by posoudil
její výtvarné práce a zároveň jí umožnil žít se skupinou mladých umělců, které podporuje. To je začátek cesty, která dostane Anu na nové kontinenty.
Zde se Aně prostřednictvím hypnózy podaří odhalit minulé životy, které jdou napříč staletími dávných mýtů. Ana bude čelit pokušení přerušit sérii
násilí páchaného jejími předky, které stále ulpívá
v její chaotické mysli.
Čtvrtek 25. 3. v 17.30 h: OSADNÉ (Slovensko 2009).
Režie Marko Škop, 63 minut, vstupné 60 Kč. Starosta
vesničky Osadné pan Ladislav Mikuláško je politickým rekordmanem, ve funkci je úctyhodných 36
let. Jeho duchovní protějšek, pravoslavný kněz Peter
Soroka, za posledních pět let pochoval 50 lidí a pokřtil dvě děti. Starosta i kněz ví, že budoucnost obce
může spočívat v rozvoji cestovního ruchu. O pomoc
s propagací poprosí PR manažera politického hnutí
Rusínská obroda Fedora Vica. Tento politik s humorem Dona Quĳota přitáhne do Osadného návštěvu
na nejvyšší úrovni z Bruselu. Europoslanec Milan
Gaľa je situací v obci dojatý a pozve lokální politiky
do Bruselu…
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

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
9. 3. v 19.00 h – M. VAŠINKA, I. ANDĚLOVÁ, L.
ZEDNÍČKOVÁ, V. ČECH, J. ŠULCOVÁ, Z. PANTŮČEK, J. BORGISOVÁ, F. TOMSA – divadelní
společnost Háta Olgy Želenské v americké komedii
o všedních věcech nevšedního života DNES HRAJEME CYRANA.
14. 3. v 19.00 h – V. VYDRA, S. POSTLEROVÁ,
S. SKOPAL, M. ZAHÁLKA, Z. ADAMOVSKÁ
a další v úspěšné situační komedii LO STUPENDON ANEB TENOR NA ROZTRHÁNÍ z amerického Clevelandu, zasazená do 30. let minulého
století, převzaté představení Divadla na Vinohradech.

 Koncerty
3. 3. v 19.00 h – koncert Dětského pěveckého sboru
KOKO s cimbálovou muzikou FRIŠ.
4. 3. v 19.00 h – OSTBAND – Guitars blues rock trio.
23. 3. v 19.00 h – UDG – koncert úspěšné kapely
z Ústí nad Labem s předkapelou O5 a Radeček.
26. 6. v 19.00 h – TEMPO DI VLAK a legendární skupina PACIFIK v pravidelném pořadu Folk a country
„Tóny cest“.

 Společenská zábava
2. 3. v 15.00 h – SENIOR KLUB v Akordu. Diashow
Ing. Radima Ptáčka „ za samotou do kanadské pustiny“ s písničkami trampů nejstarší ostravské osady
Albatros vstup zdarma.
17. 3. v 10.00 h – „AKTIVNÍ SENIOR – SENIOŘI
V POHODĚ“ – Energie pro život – cvičení a užitečné rady pro upevnění zdraví, lektoři Mgr. Z. Ondruchová, Mgr. M.Volanský, vstup zdarma, OSTRAVA!!!
18. 3. v 17.00 h – DÁMY, NA KAFÍČKO – hosté:
Martin Jiroušek (redaktor MF Dnes, publicista a ﬁlmový kritik), Němý ﬁlm a magie. Stanislav Dětský
(kapelník Stanleyś Dixie Band), o hudbě nejen k ﬁlmům.
19. 3. 20.00 – VIII. JARNÍ EROTICKÝ PLES. Ples
plný tajů, erotických vystoupení i tance. Hraje Joker
band a DJ Franta krásný. Bohatý program, losování
a skvělá zábava.
31. 3. v 10.00 h – JARNÍ KVĚTINOVÉ VAZBY –
aranžování květin pod vedením odborníků ze SOU
Klimkovice, OSTRAVA!!!

 Dětem
6. 3. v 10.00 h – OSTRAVSKÝ POMPOM. Zahájení
soutěže v mažoretkovém sportu v 10.00 h. Více na
svczabreh.cz.
21. 3. v 10.00 h – ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ. Co všechno se děti dozví v pohádce? Jak
se čmeláci chystají na zimu? Proč je podzim sladký
a kde spí pavouk v zimě? Co dělají čmeláci o Vánocích? Kdo je bílé strašidlo s pometlem a čí jsou stopy
ve sněhu? Texty písní Zdeněk Svěrák, hrají herci Divadla Krapet Praha.
30. 3. v 10.00 h – O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE. Činoherní pohádka s lidovými písničkami. Co vše se
může přihodit před Velikonocemi. Pořad pro děti
MŠ a ZŠ 1.–4. tříd.

 Výstavy
25 LET TURISTICKÉHO ODDÍLU SYLVATIK –
Malá galerie AKORD.

Kultura těla
Předprodej pohybových kurzů pro první pololetí
2010 zahájen. Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové
• Orientální tanec – škola Elahe Vlasty Gazdové •
Jóga – pro dospělé • Relaxační cvičení v dopoledních hodinách • Koktejl cvičení • Bodyform • Bodystyling • Step – začátečníci i pokročilí • Salsa (pro
začátečníky i pokročilé) • Taneční aerobik. Novinka:
KALANETIKA S MONIKOU A ERIKOU (zahájení 8. 3.)

Pro děti a mládež
Step – pro zájemce od 13 let • Aerobic pro dívky 9–
12 let (začátečníci a mírně pokročilí) • Barevné cvičení pro děti 4–6 let • Rytmika pro děti od 7 let • Taneční škola Dětičky

Hudební kurzy pro děti
Výuka – klavír, keyboard, a country kytara (kurzovné 1500 vč. hudební nauky za pololetí)

Jazykové kurzy
Angličtina všech stupňů • Španělština (mírně pokročilí) • Francouzština – pro začátečníky • Cena ročního kurzu 3000 Kč • Angličtina pro seniory – začátečníci a mírně pokročilí (cena 900 Kč)

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, PSČ 700 30,
tel: 596 746 062, fax: 596 759 223
e-mail: svczabreh@svczabreh.cz, www.svczabreh.cz
Pobočka Střediska volného času Ostrava-Zábřeh,
příspěvková organizace
ul. J. Matuška 26A, Ostrava-Dubina
tel: 596 768 565
6. 3. – TVOŘIVÁ SOBOTA. Pravidelné výtvarné
workshopy. Tiﬀani technika, keramická dílna, smaltování, ketlování, malování na hedvábí, malování na
sklo, batikování a drátkování.
6. 3. – OSTRAVSKÝ POM POM. Mezinárodní nepostupová soutěžní přehlídka roztleskávaček. Sál DK
Akord.
13. 3. – TURNAJ DESKOVÝCH HER. Velký turnaj
pro veřejnost. SVČ D-Klub, od 8.00 do 18.00 h.
13. 3. – KARNEVAL. Zábavné odpoledne pro celou
rodinu. Zábavný program, soutěže, diskotéka, odměny a atrakce.
20. 3. – ZVÍŘECÍ EXKURZE – ZOO Olomouc. Máme
rádi zvířata – výlet do Olomoucké ZOO. Pro děti
i rodiče. Zajímavosti ze světa zvířat.
27. 3. – STARS CUP 2010. Mezinárodní nepostupová
soutěžní přehlídka mažoretek a roztleskávaček. Aula
VŠB–TU, soutěžní přehlídka od 9.00 do 17.00 h.
29. 3. – VELIKONOČNÍ VAJÍČKO. Klasické i netradiční zdobení velikonočních kraslic. Uzávěrka výtvarné soutěže a zahájení výstavy. SVČ, 14.00–17.00 h.
2. 4. – VELIKONOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNY. Výtvarná
dílna nejen pro děti. Velikonoční kraslice, ozdoby,
jarní dekorace, keramická dílna pro veřejnost. 11.00–
17.00 h.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e-mail: ova@arena-vitkovice.cz
www.arena–vitkovice.cz
ČEZ ARÉNA
Tel.: 596 707 112
5. 3. ve 14.30 h – FC VÍTKOVICE – FC SOKOLOV.
Městský stadion. Utkání 2. fotbalové ligy.
5. 3. v 17.30 h – HC VÍTKOVICE STEEL – HC PSG
ZLÍN. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové extraligy.
8.–14. 3. – PŘEDKOLO PLAY OFF HOKEJOVÉ
EXTRALIGY (dle umístění v základní části). ČEZ
ARÉNA.
13. 3. v 19 h – RAMMSTEIN. ČEZ ARÉNA.
od 16. 3. – PLAY OFF HOKEJOVÉ EXTRALIGY.
ČEZ ARÉNA.
19. 3. v 16.30 h – FC VÍTKOVICE – FOTBAL TŘINEC. Městský stadion. Utkání 2. fotbalové ligy.
31. 3. v 19 h – EVA PILAROVÁ – 50 LET NA SCÉNĚ.
Hosté: Aleš Brichta, Aleš Cibulka, Vojtěch Dyk, Michal Jagelka, Petr Muk, Matěj Ruppert, Pavel Sedláček, Petr Vondráček + Lokomotiva, kapela Víta Fialy.
ČEZ ARÉNA.
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ – multifunkční hala:
středy 16.00–17.30
soboty 16.00–17.30
neděle 16.00–17.30

FOTOSTRANA
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Řemeslo má zlaté dno. V Kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce se konal
druhý ročník soutěže v praktických a odborných dovednostech pro
žáky 8. a 9. tříd základních škol Řemeslo má zlaté dno aneb Dělání,
dělání, nudu z těla vyhání. Soutěže se zúčastnilo 204 žáků z deseti
základních škol a 200 žáků se přišlo podívat na prezentaci středních
škol. Pro šestičlenná družstva byla připravena ve spolupráci s odbornými učilišti a středními odbornými školami interaktivní stanoviště,
na kterých se prezentovalo konkrétní řemeslo či obor praktickým
úkolem. Pod odborným vedením si žáci osvojili vlastní předpoklady
pro různorodé činnosti související s daným oborem. „Hlavním cílem
projektu je zvýšení zájmu žáků základních škol o jednotlivé řemeslné
obory, zlepšení jejich orientace při volbě povolání a následném uplatnění na trhu práce,“ uvedla manažerka festivalu Ingrid Červeňová
z pořádajícího KD K-TRIO.
Foto: Ingrid Červeňová

Mladý průvodce se vydařil. Na Střední škole společného stravování
v Hrabůvce se konal první ročník celostátní soutěže studentů středních škol se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch
s názvem Mladý průvodce 2010. Celkem třináct dvoučlenných družstev
se představilo se svou prací na téma Prodloužený víkend v podhůří
Beskyd. Komise hodnotila několik kritérií – atraktivitu programu pobytu, originalitu, zajištěnost služeb, technické provedení prezentace,
fotogalerii nejzajímavějších míst, ﬁnanční rozpočet a kalkulaci pobytu,
verbální a neverbální úroveň komunikace, komentář prezentace a komunikaci v cizím jazyce. Soutěžní družstvo předložilo tištěnou formu
práce a během patnácti minut odprezentovalo svůj úkol. Z vítězství se
radovala dvojice pořádající školy Petra Stanečková (vpravo), Tereza
Orlitová (vlevo) a za první místo získala cenu v podobě prodlouženého víkendu v ostravském hotelu Mamaison Imperial. „Chtěly jsme si
vyzkoušet plánování zájezdů, protože jednou bychom chtěly pracovat
v oblasti průvodcovství,“ uvedly obě studentky.
Foto: Michael Kutty

Dějepisná olympiáda. Na ZŠ Mitušova 8 v Hrabůvce se konalo okresní
kolo 39. ročníku Dějepisné olympiády, které bylo letos zaměřené na
téma Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicilské. Celkem se ho zúčastnilo
47 soutěžících. Krajské kolo na stejném místě proběhne 8. dubna, celostátní se pak uskuteční v Brně od 7. do 11. června. Foto: Michael Kutty

Tým Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových v Zábřehu
dominoval devátému ročníku fotbalového turnaje O pohár starosty
Ostravy-Jihu. Na druhém místě skončili loňští vítězové, tým Střední
školy společného stravování v Hrabůvce, a třetí příčku obsadili ostravští hasiči a Výchovný ústav Střílky. Tradiční akce, kterou pořádá
Výchovný ústav a školní jídelna v Hrabůvce, se letos zúčastnilo
deset mužstev. Ceny nejlepším předal starosta Karel Sibinský.
Foto: Michael Kutty
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AKTUALITY

Krátce
 Nová pobočka České průmyslové zdravotní
pojišťovny
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
(ČPZP) vychází vstříc lidem žĳícím v nejlidnatějším ostravském obvodu, kteří až
dosud museli za jejími službami dojíždět jinam. Od pondělí 1. března je otevřena nová pobočka v Hrabůvce, pojištěnci
ČPZP ji najdou ve vestibulu zdejší polikliniky. Klienty budou obsluhovat dvě pracovnice, provozní doba je v pondělí a ve
středu od 8 do 12 a od 13 do 16.30 hodin,
v úterý a ve čtvrtek pak od 8 do 12 a od
13 do 15 hodin. Otevřeno je i v pátek od
8 do 12 hodin. Telefonicky se lze dovolat
na pobočku přes call centrum ČPZP (tel.
810 800 000) nebo na pevnou linku. Jedná
se o druhou pobočku, kterou ČPZP během
krátké doby v moravskoslezské metropoli
otevřela. Už od začátku loňského prosince
funguje třetí největší zdravotní pojišťovna
v ČR včetně svátků a víkendů v nákupním centru AVION Shopping Park.

 Jazz v Komorním klubu
Komorní klub na Velﬂíkově ulici v Jubilejní kolonii už druhým rokem nabízí veřejnosti koncerty z oblasti vážné a jazzové hudby. Pro milovníky cestování jsou
připraveny každý třetí čtvrtek v měsíci
cestopisné přednášky s projekcí. Pro příznivce jazzu je na čtvrtek 4. března od 19
hodin připraven jazzový koncert 3S+K.
V dubnu se fanoušci jazzu mohou těšit
na další českou jedničku - vystoupí Eva
Emingerová Quartet.
 Bezplatný kurz MP Ostrava
Ostravská městská policie zve všechny zájemce na další blok bezplatných kurzů pro
veřejnost. První se bude konat 24. března
od 16 hodin v budově ředitelství MP Ostrava na Hlubinské ul. 6 v Mor. Ostravě.
Součástí každého kurzu je výuka základů
sebeobrany, aktuálně připravená přednáška na téma prevence sociálně patologických jevů, informace o činnosti městské
policie a prostor bude věnován i dotazům
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účastníků kurzů. Bližší informace lze získat na tel. číslech 599 414 165 a 599 414 156
nebo prostřednictvím elektronické pošty
na adrese info@mpostrava.cz.
 Komentované prohlídky na Emě
Na první jarní den jsou připraveny výstupy na ostravskou haldu Ema. Ta má své
typicky nenapodobitelné kouzlo, je vidět
prakticky ze všech částí města. Ostravská „sopka“ se svou výškou 315 metrů
skýtá nádherný výhled do širokého okolí. Všichni zájemci o výstup na haldu se
v neděli 21. března mohou sejít na Prokešově náměstí před budovou Nové radnice,
kde komentované prohlídky začínají v 10,
11, 14 a 15 hodin. Trasa dále pokračuje na
pěší lávku přes řeku Ostravici, poté směrem na Keltičkovu ulici a končí na haldě
Ema. Cena prohlídky je osmdesát pro dospělé a padesát korun pro děti, studenty
a seniory. Vstupné se platí na vyhlídkové
věži v 6. patře Nové radnice (pobočka Ostravského informačního servisu, s. r. o.).
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