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Členové Českého klubu olympioniků 
v čele s oštěpařkou Danou Zátopkovou, 
gymnastkou Věrou Čáslavskou nebo 
skokanem na lyžích Jiřím Raškou zaví-
tali ve čtvrtek 8. dubna na radnici Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih. „Tolik 
slavných osobností najednou jsme u nás 
ještě neměli,“ přivítal hosty starosta Ka-
rel Sibinský. 
Během více než hodinového setkání se 
řeč stočila na spoustu témat. Všichni se 
shodli, že v konkurenci jiných zájmů je 
dnes nejtěžší přitáhnout mládež ke spor-
tu a vytvořit jí k tomu odpovídající pod-
mínky. „V systému sportu není všechno 
v pořádku, je třeba udělat změnu. Jsme 
zajedno v tom, že ve sportu bylo něco 
rozbito. To, co fungovalo, je pryč,“ po-
steskl si Václav Štencel, ředitel Sportov-
ního gymnázia Dany a Emila Zátopko-
vých, a připomněl mo�o školy: Alespoň 
jeden absolvent Sportovního gymnázia 

Dany a Emila Zátopkových bude olym-
pĳským vítězem.
Předseda Ostravské tělovýchovné unie 
Rostislav Neuvirt apeloval na politiky, 
aby v Ostravě po vzoru kultury vznik-
la koncepce rozvoje sportu ve městě. „Za 
dvacet let jsme přišli o spoustu sporto-
višť, ze kterých vznikla obchodní centra. 
Spousta tělocvičen propadla v konkurz-
ních řízeních. Koncepce by byla určují-
cí pro další vývoj sportu, analýzu máme 
připravenou,“ uvedl Neuvirt s tím, že 

v nejlidnatějším ostravském obvodu je 
stále velká koncentrace sportovišť. 
Dana Zátopková vyzdvihla skutečnost, 
že se v Ostravě příští rok uskuteční atle-
tické mistrovství Evropy juniorů. „To je 
pro Ostravu velká pocta. Šampionát si 
zaslouží, protože všechny akce, které se 
tady pořádaly, dopadly úspěšně.“ 
Po dlouhé době do moravskoslezské me-
tropole zavítala Věra Čáslavská a Ostra-
vou byla doslova nadšená. „V některých 
chvílích mám pocit, že se blíží Mexiku. 
Tam se také nebojí hýřit barvami, je nád-
herné, jak jsou tady opravené domy. Na-
víc je všude okolo spousta zeleně. Ost-
rava už dávno není šedivá, jak jsem ji 
znala kdysi,“ rozplývala se.
Členové Českého klubu olympioniků do 
Ostravy zavítali v rámci oslav pětadvacá-
tého výročí založení Sportovního gymná-
zia Dany a Emila Zátopkových v Zábřehu. 
Vrcholem oslav byla akce Sportem bavíme 
Ostravu, která se uskutečnila na zimním 
stadionu Sareza v Porubě. Michael Ku�y

České sportovní legendy na radnici

INZERCE

Společná fotka před radnicí.
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Slavná jména na radnici:
Věra Čáslavská – česká sportovní gymnastka, sedminásobná olympijská vítězka, 
čtyřnásobná mistryně světa, jedenáctinásobná mistryně Evropy
Dana Zátopková – česká oštěpařka, olympijská vítězka, manželka jednoho z nejslav-
nějších českých sportovců Emila Zátopka (zajímavostí je, že se narodila ve stejný den 
a rok jako on)
Adolfína Táčová – česká gymnastka, držitelka olympijských medailí
Věra Růžičková – česká gymnastka, olympijská vítězka
Taťáňa Kocembová-Netoličková – česká běžkyně, její hlavní disciplínou byl běh na 
400 metrů, medailistka z MS i ME
Jiří Raška – nejslavnější český skokan na lyžích, olympijský vítěz a český lyžař stole-
tí, předseda moravskoslezské sekce Českého klubu olympioniků
Oldřich Svojanovský – český veslař, olympijský medailista, předseda Českého klu-
bu olympioniků
Karel Engel – zápasník, místopředseda Českého klubu olympioniků

Starosta Karel Sibinský předává kytici 
Věře Čáslavské.
Na titulní straně: Starosta Karel Sibinský vítá 
Danu Zátopkovou. Snímky: Michael Kutty
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Vážení spoluobča-
né, milí čtenáři,

právě držíte v ru-
kou dubnové číslo 
Jižních listů, ve kte-
rém najdete spous-
tu zajímavého čte-

ní. Chtěl bych upozornit alespoň na 
pár hlavních článků.

Před pár dny jsme na radnici přivíta-
li milou návštěvu. Povídání s úspěš-
nými českými olympioniky se neslo 
v příjemné atmosféře. Bylo velice za-
jímavé poslouchat názory a myšlenky 
sportovců, kteří ve světě tolik prosla-
vili naši zemi. Více se dočtete na ved-
lejší stránce.

Na následující straně se věnujeme tra-
diční soutěži o nejlepší fasádu Morav-
skoslezského kraje, ve které tentokrát 
„zabodovala“ naše radniční budova. 
V kategorii správních a průmyslových 
objektů byla vyhodnocena na prvním 
místě. I přes problémy, které rekon-
strukci provázely, se ukázalo, že to 
všechno stálo za to.

Řadu z vás trápí dopravní situa-
ce v okolí radnice, zejména pak špat-
ná průjezdnost Moravské ulice. To-
muto problému se věnujeme na straně 
jedenáct. Z dalších článků ještě upo-
zorním na tradiční oceňování pedago-
gů, kterému se obsáhleji věnujeme na 
straně pět. Před pár dny uplynul rok 
od doby, co na území města platí tzv. 
„protialkoholová“ vyhláška. Více in-
formací najdete na straně devět. Infor-
mujeme také o rozsáhlé rekonstrukci 
budovy ZŠ Jugoslávská, o demolici ob-
jektu v areálu bývalé výtopny – v are-
álu U Korýtka, nebo o novince v třídě-
ní odpadů ve Výškovicích.

Připomínám také dvě probíhající sou-
těže. První z nich se jmenuje Měst-
ský obvod Ostrava-Jih mýma očima, 
do které se může zapojit každý z vás. 
Pro žáky základních škol je pak určena 
soutěž o nejlepší školní časopis.

Také dubnové Jižní listy tradičně nabí-
zejí spoustu krátkých zpráviček a po-
zvánek na nejrůznější akce i oblíbenou 
fotostranu. Přeji vám příjemné čtení 
a hezky prožité jarní měsíce.

Bc. Karel Sibinský, starosta

 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 

ZŠ Jugoslávská v novém hávu

...Hlavním cílem této investiční akce bylo zajištění 
úspor nákladů na vytápění školy a zlepšení tepelné 
pohody v objektu. Zateplením obvodových zdí, vodo-
rovných konstrukcí a výměnou oken bylo dosaženo 
snížení emisí CO2 a značná úspora energie. Součástí 
rekonstrukce je i nová fasáda...

14

Fasáda radnice „zabodovala“

...Cenu z rukou hejtmana Moravskoslezského kra-
je Jaroslava Palase převzal místostarosta Ľubomír 
Košík. „Z tohoto ocenění mám ohromnou radost. 
Rekonstrukce totiž nebyla jednoduchá, objevilo se 
pár technických potíží, ale nakonec se to podařilo,“ 
uvedl Košík...

4

Začala demolice bývalé výtopny

...Cílem projektu je demolice části objektu a zařízení 
bývalé výtopny v areálu ,,U Korýtka“, který se nachází 
v Zábřehu na ulici U Výtopny. Ta sloužila jako základ-
ní zdroj tepla pro sídliště Stalingrad až do roku 1965, 
kdy došlo k zavedení jiného způsobu vytápění a pro-
voz výtopny se zcela zastavil...

8

Pedagogové převzali ocenění

...Zvláštní poděkování patřilo ředitelce ZŠ Klegova 
Mgr. Evě Holušové, která s koncem letošního školního 
roku odchází do důchodu. Pracuje ve školství od roku 
1969, na ZŠ Klegova nastoupila v roce 1975 a od roku 
1989 vykonává funkci ředitelky. Byla iniciátorkou spolu-
práce s fotbalovým klubem FC Vítkovice a také iniciátor-
kou vzniku sportovních tříd se zaměřením na fotbal...

5
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Volná místa na ÚMOb Ostrava-Jih
Na internetových stránkách MO Ostrava-
-Jih www.ovajih.cz je na hlavní straně v sekci 
Radnice aktuální přehled volných pracovních 
míst. Zájemci zde najdou obecné informace 
pro uchazeče o zaměstnání a konkrétní infor-
mace o výběrových řízeních na jednotlivé po-
zice. (kut)

Hlasujte pro MO Ostrava-Jih
Na regionálním informačním portálu www.czregion.cz začala 1. dubna v poledne soutěž „Nejkrásněj-
ší město a obec Čech a Moravy 2010“. Do soutěže se přihlásil také městský obvod Ostrava-Jih. Pokud 
jej chcete podpořit, hlasujte na www.czregion.cz/ostrava-jih. Hlasovat je možné maximálně jedenkrát 
za hodinu. To znamená, že obec dostane od jednoho hlasujícího maximálně čtyřiadvacet hlasů denně. 
Vyhrává město/obec, které získá nejvíce hlasů. Soutěž končí 31. října ve 12 hodin, výsledky budou zve-
řejněny 3. listopadu v poledne. V loňském roce se MO Ostrava-Jih umístil na pěkné 12. příčce s počtem 
hlasů 14 944. Více informací o soutěži lze získat na adrese www.czregion.cz/soutěz/2010. (kut)

Fasáda hlavní radniční budovy získala prestižní cenu
V ostravském klubu Parník proběhlo první dubnový den vy-
hlášení už osmého ročníku prestižní soutěže o nejkvalitnější 
a nejkrásnější fasádu Moravskoslezského kraje. Významného 
úspěchu dosáhla rekonstruovaná fasáda hlavní radniční bu-
dovy Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, která si vybojovala 
prvenství v kategorii správních a průmyslových objektů. 

Jejího architektonického ztvárnění se ujal za generálního pro-
jektanta architekt Vítězslav Dvorský, autorkou studie je Dag-

mar Fúsová a projekt zpraco-
vala projekční kancelář DaF 
– PROJEKT s. r. o. Realizáto-
rem celé akce byla společnost 
Zlínstav. „Rekonstrukce byla 
provedena velmi kvalitně, 
což platí i pro použité materi-
ály,“ uvedl předseda porotců 
Jan Zelinka.
O vítězích rozhodla osmičlen-
ná porota. „Kladli jsme důraz 
především na kvalitu použi-
té technologie materiálů, prá-
ci i tvůrčí invenci architekta,“ 
vysvětlil její předseda.
Cenu z rukou hejtmana Mo-

ravskoslezského kraje Jaroslava Pala-
se převzal místostarosta Ľubomír Ko-
šík. „Z tohoto ocenění mám ohromnou 
radost. Rekonstrukce totiž nebyla jedno-
duchá, objevilo se pár technických potíží, 
ale nakonec se to podařilo,“ uvedl Košík. 
„V této soutěži jde o ocenění nápaditos-
ti a snahy zlepšit naše životní prostředí, 
dát našim městům a obcím lepší vzhled,“ 
doplnil hejtman Palas. (kut)
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Inzerci v těchto titulech 
vám zprostředkuje:Porubská radnice informuje občany
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Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944

e–mail: ivana.sachrova@ceskydomov.cz 
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Mediální komise při Radě městského 
obvodu Ostrava-Jih vyhlašuje fotogra-
fickou soutěž na téma: Městský ob-
vod Ostrava-Jih mýma očima. Popusť-
te uzdu své fantazii, experimentujte. 
Foťte městský obvod Ostrava-Jih, jak 
ho vidíte. Veselý, smutný, zábavný, nud-
ný nebo jaký byste si ho představova-

li. Soutěž probíhá od 1. března do 16. 
května. Maximální počet přihlášených 
snímků jednoho účastníka je pět sou-
těžních fotografií (černobílé nebo ba-
revné). Jedna fotografie nesmí přesáh-
nout velikost 2 MB a musí být pořízena 
autorem. Fotografie zasílejte na e-mai-
lovou adresu: fotojih@seznam.cz. K fo-

tografii připište jméno a adresu, popis 
a název fotografie. Pravidla soutěže na-
jdete na webových stránkách www.ova-
jih.cz. Na vítěze čekají zajímavé ceny. 
Nejlepší fotografie budou uveřejněny 
v radničním zpravodaji Jižní listy a na 
webových stránkách městského obvo-
du Ostrava-Jih. (kut)

Fotografická soutěž: Městský obvod Ostrava-Jih mýma očima

Pedagogové převzali ocenění za svou práci
U příležitosti Dne učitelů se v Kulturním 
domě K-TRIO v Hrabůvce uskutečnilo 
slavnostní setkání věnované pedago-
gickým pracovníkům, kde jim bylo podě-
kováno za kvalitní práci a někteří z nich 
převzali ocenění. Ceny předávali vedou-
cí odboru školství ostravského magis-
trátu Marta Szücsová, místostarosta MO 
Ostrava-Jih Jiří Voloch a vedoucí oddě-
lení kultury a školství ÚMOb Ostrava-Jih 
Sylva Sládečková.

Přehled oceněných pedagogů: Jana Rei-
blová (zástupkyně ředitelky ZŠ A. Ku-
čery), Mgr. Lenka Krämerová (ZŠ Kle-
gova), Mgr. Iveta Bakončíková (ZŠ 
Krestova), Vlastimila Čápová (ZŠ Mi-
tušova 8), Mgr. Naděžda Střalková (ZŠ 
MUDr. Lukášové), Helena Drahošová 
(ZŠ Provaznická), Mgr. Zdeňka Nováko-
vá (ZŠ V. Košaře), Mgr. Dana Kopecká (ZŠ 
F. Formana), Irena Junkerová (ZŠ B. Dvor-
ského), Mgr. Miluše Cvrkalová (ZŠ Kos-
monautů 15), Mgr. Daniela Neuwirthová 
(ZŠ Březinova), Mgr. Ludmila Sobčíková 
(ZŠ V Zálomu), Mgr. Jana Houdová (ZŠ 
Chrjukinova), Mgr. Jana Hranošová (ZŠ 
Volgogradská), Marcela Janková (ZŠ Ho-
rymírova), Mgr. Naděžda Seigová, Danie-
la Müllerová (MŠ Staňkova), Jiřina Papa-
jová (MŠ Volgogradská), Alena Šuleřová 

(MŠ Za Školou), Jana Švédová (MŠ Ada-
musova), Mgr. Tamara Foltýnová (MŠ A. 
Gavlase).
Městský obvod Ostrava-Jih se dále rozho-
dl ocenit za mimořádnou pedagogickou 
činnost dva ředitele svých příspěvkových 
organizací.
Mgr. Jarmila Sakmarová je ředitelkou MŠ 
Volgogradská 4, ve školství pracuje od roku 
1975. V roce 1993 byla jmenována ředitelkou 
MŠ Gurťjevova a o deset let později ředitel-
kou nově vzniklé příspěvkové organiza-
ce, která vznikla sloučením MŠ Gurťjevo-
va s MŠ Chrjukinova a MŠ Volgogradská. 
Mgr. Sakmarová dokázala dostat spoluprá-
ci tří objektů na velmi dobrou úroveň. MŠ 
pracuje podle vzdělávacího programu, kte-
rý je osobnostně orientován na prvky péče 
o zdraví, doplněn o koncepci včasné péče 
o děti ze sociokulturně znevýhodněného 
prostředí. V MŠ Gurťjevova pracují s dětmi 
z romských rodin a citlivě přistupují k rodi-
nám se sociálními problémy. V MŠ Chrju-
kinova je péče zaměřena na děti s vadami 
řeči, s více vadami a autismem. 
Mgr. Leoš Gregor je ředitelem ZŠ a MŠ 
Kosmonautů 13, ve školství pracuje od roku 
1978. V roce 1991 byl jmenován do funkce 
ředitele stávající příspěvkové organizace. 
Součástí školy je MŠ P. Lumumby spolu se 
školní jídelnou a školní družinou. Mgr. Gre-
gor není jen ředitelem školy, ale i správcem 
tří počítačových serverů a školní počítačové 

sítě. Na škole vzniklo nové informační cent-
rum, které je přístupné i veřejnosti. Velkým 
úspěchem bylo schválení projektu z Regio-
nálního operačního programu regionu sou-
držnosti Moravskoslezsko v oblasti Roz-
voj infrastruktury pro vzdělávání. Projekt 
„Interaktivní výukou ke splnění Školního 
vzdělávacího programu“ řeší modernizaci 
vybavení sedmi nových počítačových uče-
ben interaktivním systémem. 
Zvláštní poděkování patřilo ředitel-
ce ZŠ Klegova Mgr. Evě Holušové, kte-
rá s koncem letošního školního roku od-
chází do důchodu. Pracuje ve školství od 
roku 1969, na ZŠ Klegova nastoupila v ro-
ce 1975 a od roku 1989 vykonává funk-
ci ředitelky. Byla iniciátorkou spolupráce 
s fotbalovým klubem FC Vítkovice a ta-
ké iniciátorkou vzniku sportovních tříd se 
zaměřením na fotbal. Michael Ku�y

Zvláštní poděkování patřilo ředitelce ZŠ 
Klegova  Evě Holušové (vlevo). Foto: I. Klímová
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Výškovičtí mohou házet kovové obaly do žlutých nádob
Společnost OZO Ostrava ve spolupráci se 
společností EKO-KOM a městem Ostrava 
zahájila ve vybraných oblastech Ostravy 
pilotní projekt sběru kovových obalů. Zá-
měrem tohoto projektu je ověřit možnost 
rozšíření systému separace odpadů 
v Ostravě o další komoditu a také vybrat 
optimální způsob sběru těchto obalů.

„Pro pokus jsme vybrali dvě oblasti města, 
které se liší typem zástavby a hustotou oby-
vatel – Výškovice a část Slezské Ostravy. Ve 
Výškovicích budou lidé třídit kovové oba-
ly do žlutých nádob společně s plasty, ve 
Slezské Ostravě jsme rozmístili popelnice 
vyhrazené pouze na kovové obaly,“ uved-
la Vladimíra Karasová, vedoucí Centra od-

padové výchovy a propagace společnosti 
OZO Ostrava. Všech 59 žlutých kontejne-
rů, které jsou ve Výškovicích rozmístěny, 
je už nyní polepeno šedou ná-
lepkou upozorňující na mož-
nost odkládat do těchto ná-
dob navíc i kovové obaly. 
Obsah žlutých kontejnerů 
bude stejně jako dosud svá-
žen třikrát týdně na třídicí 
linku OZO Ostrava a tam bě-
hem třídění jednotlivých typů 
plastů a nápojových kartonů 
budou kovové obaly vybírány. 
Do sběrných nádob mohou občané odklá-
dat především plechovky od potravin a ná-
pojů (samozřejmě čisté, bez zbytků potra-
vin) a kovové obaly od kosmetiky – sprejů, 

krémů apod. Nepatří do nich kovové oba-
ly od barev, insekticidů, pesticidů a jiných 
chemikálií. Ty patří jako nebezpečný od-

pad do sběrných dvorů spo-
lečnosti OZO Ostrava.
Pilotní projekt sběru kovo-
vých obalů bude probíhat 
až do konce letošního roku. 

Oba způsoby sběru budou 
během této doby vyhodno-

covány. V případě pozitivních 
zkušeností se jeden z ověřova-
ných způsobů sběru kovových 

obalů rozšíří do celého města 
a stane se součástí systému separace odpa-
dů v Ostravě. To umožní zvýšit podíl ma-
teriálového využití odpadů a přispět tak 
k ochraně životního prostředí. (d)

Agresivita lidí bohužel stále roste
Vulgární nadávky, urážky nejhrubšího 
zrna, často i pokusy o fyzické napadení. 
Nejlépe by o tom mohly vyprávět pra-
covnice obou sociálních odborů Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih, které se 
často stávají prvním terčem občanů po-
bírajících sociální dávky.

„Co si dneska někteří lidé dovolí, je až ne-
uvěřitelné. Agresivita lidí v poslední době 
stále roste,“ uvedl starosta jižního obvo-
du Karel Sibinský s tím, že v inkrimino-
vané dny jsou v budově úřadu přítomni 
zástupci ostravské městské policie. 
Na mnoha úřadech v České republice 
kvůli útokům přímo v budovách radnic 
asistují strážníci. Někde dokonce mají 

pracovnice sociálních odborů po ruce pe-
přový sprej, absolvovaly školení sebeo-
brany nebo mají k dispozici tísňové tlačít-
ko, kterým v případě problémů přivolají 
policisty. 
Jedním z projevů vzrůstající agrese je i pří-
pad, který se stal v úterý 30. března od-
poledne, kdy přímo před hlavní radniční 
budovou zatím neznámý žhář zapálil slu-
žební vozidlo Škoda Superb patřící staros-
tovi Karlu Sibinskému. Na vozidle vznik-
la škoda zhruba ve výši sto tisíc korun. 
Z předběžných znaleckých posudků vy-
plynulo, že vůz byl zapálen úmyslně. Poli-
cie po domnělém žháři pátrá. „Jde o muže 
ve věku mezi třiceti až čtyřiceti lety, vy-
sokého přibližně 180 centimetrů,“ uved-
la mluvčí ostravské policie Gabriela Hol-

čáková. Podezřelý měl na sobě modré rifle 
a světlou bundu, v ruce držel igelitku.
Kriminalisté zatím neznají motiv činu, 
prošetřují proto několik verzí. Policie 
také žádá svědky, kteří by mohli pomo-
ci v pátrání po podezřelém muži. „Obra-
címe se na všechny svědky, kteří byli 30. 
března okolo 14.25 hodin v Hrabůvce po-
blíž Úřadu městského obvodu Ostrava-
-Jih, aby nás kontaktovali na bezplatné 
lince 158 nebo na kterékoliv policejní slu-
žebně,“ dodala mluvčí. 
Starosta Karel Sibinský si není vědom, že 
by mu někdo chtěl úmyslně ublížit, nedo-
stával ani žádné výhružné dopisy. V sou-
časnosti kriminalisté analyzují shro-
mážděné informace a nadále pokračují 
v operativním prověřování. (kut)
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Rekvalifi kace Kurzy
Semináře Pomaturitní studium

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

Garance nejnižší ceny na trhu.
Skupiny maximálně do 10 lidí.
Volejte: +420 774 704 346

www.vzdelavani-kurzy.cz

Centrum odborného vzdělávání
„nejlepší cesta jak se vzdělávat“
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� Na území obvodu žije 114 372 obyvatel
Přesně 114 372 obyvatel mělo k 31. břez-
nu letošního roku trvalé bydliště na úze-
mí MO Ostrava-Jih. Z tohoto počtu tvoří 
4590 cizinci. Druhým nejlidnatějším os-
travským obvodem je Poruba (70 602), 
následují Moravská Ostrava a Přívoz 
(41 815), Slezská Ostrava (21 477) a Mari-
ánské Hory a Hulváky (13 063). Celkem 
měla metropole Moravskoslezského kra-
je k 31. březnu letošního roku 313 672 
obyvatel.
� Oslavy 65. výročí osvobození
Také na letošní rok jsou připraveny 
vzpomínkové akce při příležitosti 65. 
výročí osvobození Ostravy. Ve čtvrtek 
29. dubna v 8.15 hodin budou položeny 
věnce u památníku rudoarmějců Břehy 
(u nákupního centra Avion Shopping 
Park), v 9 hodin u památníku Korýt-
ko v místě, kde českoslovenští tankis-
té v Zábřehu překonali řeku Odru, 
a v 9.30 hodin u památníku na Husa-

rově ulici ve Výškovicích. Oslavy osvo-
bození vyvrcholí 30. dubna od 10 hodin 
vzpomínkovou akcí v Komenského sa-
dech v centru Ostravy.
� Vystoupí VUS Ondráš
V pátek 14. května vystoupí v zábřež-
ském DK Akord Vojenský umělecký sou-
bor (VUS) Ondráš. V 9 hodin začne vy-
stoupení pro nižší stupeň základních 
škol, o dvě hodiny později pak program 
pro vyšší stupeň. Ve stejný den od 18 ho-
din v DK Akord může vystoupení VUS 
Ondráš zhlédnout veřejnost.
� Servis pro sluchově postižené
Česká unie neslyšících v Ostravě i le-
tos poskytuje sociální služby v půjčov-
ně kompenzačních pomůcek pro slucho-
vě postižené. Nabízí poradenskou službu 
ohledně kompenzačních pomůcek pro 
sluchově postižené a snaží se pomoci 
s výběrem, zajištěním, instalací a s legis-
lativním postupem při zakoupení těchto 
pomůcek. Spolupracuje s foniatry, úřady, 

distributory kompenzačních pomůcek, se 
speciálním pedagogickým centrem pro 
sluchově postižené děti a mládež. Posky-
tuje i servis sluchadel, který provádí fir-
ma Audionika s. r. o. z Valašského Mezi-
říčí každé dva týdny ve čtvrtek od 9 do 14 
hodin v půjčovně kompenzačních pomů-
cek v Ostravě. Bližší informace lze získat 
na webových stránkách www: cun-ostra-
va.org nebo na tel. čísle 595 627 239.
� Poděkování za darování použitých oděvů
Občanské sdružení Diakonie Broumov 
děkuje všem lidem, kteří během prvních 
dvou měsíců letošního roku darovali ne-
potřebný textilní materiál klientům této 
neziskové organizace. „Přes naše oče-
kávání se v ulicích města nashromáždi-
lo obrovské množství oděvů a naši ři-
diči měli problém, aby v dohodnutém 
čase včas svezli všechny darované pyt-
le,“ píše se v poděkování, které ze sídla 
občanského sdružení dorazilo na ÚMOb 
Ostrava-Jih.

Krátce
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3. 5.
F. Formana 21,41
A. Gavlase 2
V. Jiříkovského 17,20
J. Maluchy 18, 9
J. Matuška 20
J. Škody 4
V. Košaře 1, 13, 27
4. 5.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 10
Krestova 2, 37
Mjr. Nováka 1, 39, 17
Na Obecní 6
Stadická 13
5. 5.
Dr. Martínka 30, 17, 31
Dr. Šavrdy 1
Z. Chalabaly 3
Vaňkova 46
Horní 102
B. Četyny 13 
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 5, 45
6. 5.
J. Herolda 12
Mitušova 71, 43
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 20, 72, 40
Holasova 10
Klegova 80
10. 5.
Provaznická 63

U Prodejny 7
Klegova 62
Provaznická 11
Plavecká 16
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 83, 104
Hasičská 56
11. 5.
Hasičská 24
Jubilejní 9
Zlepšovatelů 28
Edisonova 25
Moravská 101
Závodní 32
Na Čtvrti 23
Rodinná 48
Česká 10
Chalupníkova 57
Ovocná 20
nám. Gen. Svobody 1
12. 5.
Pospolitá 25
Starobělská 32, 60
Krokova 15
Dolní 54, 75
Hulvácká 22
Hulvácká 9
Na Drahách 38
Na Nivách 17
V Poli 23
Horymírova 6
13. 5.
Horymírova 18, 108, 
122
Tarnavova 7
Zimmlerova 53, 31

Jandova 3
Břenkova
Rezkova
Markova 17
Tylova 25, 45
17. 5.
Karpatská 20, 40, 
49
Písečná 9
Jugoslávská 47, 29
Středoškolská 6
Rýparova 47
garáže Rudná za ČSD – 
střed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9
18. 5.
Bolotovova 1
Pavlovova 68, 25, 43
Rodimcevova x Barano-
vova
Rodimcevova x Asejevova
Utvenkova 2
Averinova 14
Čujkovova 50, 38, 41
Zajcevova 2
19. 5.
Gerasimova 4,16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Krasnoarmějců 22, 25
Svazácká 14, 23
Kischova 1
P. Lumumby 52, 90
20. 5.
Svornosti 35
Husarova 11

Staňkova 10, 26
29. dubna 7 , 31
Výškovická 127, 147, 
157, 180
Srbská 7
Srbská 21
24. 5.
Jičínská 19, 35
Lužická 6
Lumírova 70, 20, 54, 
34
Výškovická 172
Proskovická 71, 49, 39
Koncova 22
25. 5.
K Odře 12
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 21, 6
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Řadová 68
26. 5.
Volgogradská 122, 133, 
64, 103, 81, 30, 10
Výškovická 106, 86, 54
Petruškova 18, 25
27. 5.
P. Lumumby 84
Jugoslávská 20, 28
Břenkova 7
Mňukova 24
Plzeňská 8, 7, 17
J. Herolda 4
Dr. Martínka 1
B. Četyny 6
V. Košaře 3

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih

Začala demolice 
bývalé výtopny
Na přelomu března a dubna začala de-
molice objektu bývalé výtopny v areálu 
„U Korýtka“ v Ostravě-Zábřehu. 

Městský obvod Ostrava-Jih se rozhodl 
využít dotace z Evropské unie a začal 
v roce 2008 s projektovou přípravou pro-
jektu „Výtopna U Korýtka“. Na jaře loň-
ského roku byla podána žádost o dota-
ci z Regionálního operačního programu 
NUTS II Moravskoslezsko, oblast Pod-
pora a využívání brownfields, a na pod-
zim téhož roku byla žádost schválena.
Cílem projektu je demolice části objek-
tu a zařízení bývalé výtopny v areálu 
,,U Korýtka“, který se nachází v Zábře-
hu na ulici U Výtopny. Ta sloužila jako 
základní zdroj tepla pro sídliště Stalin-
grad až do roku 1965, kdy došlo k zave-
dení jiného způsobu vytápění a provoz 
výtopny se zcela zastavil.
Během demolice bude odstraněno pět 
spalovacích kotlů na tuhá paliva včet-
ně pásových dopravníků a příslušenství 
na odvoz popela. V rámci projektu dojde 
k přeložení stávající přípojky nízkého na-
pětí a provizorního zastřešení části objek-
tu tak, aby nedocházelo k zatékání a chát-
rání do doby jeho další regenerace. 
Výše uvedený projekt prozatím řeší prv-
ní krok – odstranění ekologické zátěže 
a demoliční práce k dalšímu využití ob-
jektu, který by v budoucnu měl sloužit 
jako centrální spisovna městského obvo-
du Ostrava-Jih.
 Text a foto: Michael Ku�y

Oznámení o dokončení obnovy 
katastrálního operátu a jeho 

vyložení k veřejnému nahlédnutí
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih podle 
ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., 
o katastru nemovitostí České republiky (kata-
strální zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě oznámení Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, katastrálního praco-
viště Ostrava č. j. OO-2/2007-807/3 oznamu-
je, že v budově Katastrálního pracoviště Ost-
rava, Vítkovická 2, v přízemí, v kanceláři č. 130, 
v pracovních dnech od 31. května do 11. červ-
na 2010, a to: v pondělí a ve středu (od 8 do 12 
a od 13 do 17 hod.), v úterý a ve čtvrtek (od 8 
do 12 a od 13 do 15 hod.) a v pátek (od 8 do 12 
a od 13 do 14 hod.) bude vyložen k veřejnému 
nahlédnutí katastrální operát obnovený pře-
pracováním na digitální katastrální mapu v ka-
tastrálním území Výškovice u Ostravy.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA,
MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH

zveřejňuje záměr na pronájem dvou nad-
standardně rekonstruovaných bytových 

jednotek s příslušenstvím v lokalitě Jubilej-
ní kolonie v Ostravě-Hrabůvce

ul. Letecká 351/15,
byt č. 3 o velikosti 1+3 (94 m²)

ul. Mládeže 496/13, 
byt č. 4 o velikosti 1+3 (93 m²)

• nejnižší podání 80 Kč za m² podlahové plo-
chy bytu měsíčně • lhůta pro podání písem-
né přihlášky dne 11. 5. 2010 • prohlídka ne-

movitostí se uskuteční dne 4. 5. 2010 v době 
od 14 do 14.30 hodin na místě

Přihlášky a informace:
ÚMOb Ostrava-Jih, odbor bytového a ostat. 

hospodářství, Horní 791/3, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka

tel.: 599 430 243(415)   web: www.ovajih.cz
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„Protialkoholová“ vyhláška se osvědčila
V polovině dubna uplynul rok od doby, co 
ostravští zastupitelé schválili obecně závaz-
nou vyhlášku o zákazu konzumace alkoho-
lických nápojů na veřejném prostranství.
Platnost vyhlášky si pochvaluje Marián 
Janalík, vedoucí pobočky Městské policie 
v Hrabůvce: „Vyhláška rozhodně splni-
la svůj účel, na veřejnosti se popíjí daleko 
méně. Snížil se i počet stížností ze strany 
občanů. Setkáváme se ale s občany, kteří al-
kohol schovávají do pytlíků nebo jej pře-
lévají do láhví s etiketou nealkoholického 
nápoje. 
Městský obvod Ostrava-Jih před zavede-
ním vyhlášky vymezil celkem devět lokalit, 
kde se nesmí na veřejnosti popíjet alkohol. 
„Rozšíření lokalit neplánujeme, s výjimkou 
jedné části Výškovic, kde je ale klid, vy-
hláška pokrývá celý obvod,“ uvedl Janalík. 
Jeho slova potvrdil i místostarosta Radim 
Miklas: „Nepotřebujeme rozšiřovat místa, 
protože vyhláškou máme pokrytý téměř 
celý obvod.“ 
Na území obvodu strážníci od začátku plat-
nosti do konce března letošního roku řeši-
li 1690 přestupků. Z toho 1041 přestupků 

bylo vyřešeno domluvou, 543 bylo řešeno 
blokovou pokutou na místě a 91 případů 
(závažnější rozsah nebo pachatelé neuznali 
svůj přestupek) bylo postoupeno přestup-
kové komisi.
Jednou z mnoha oblastí činnosti strážníků 
je kontrola, zda zejména v restauracích, ba-
rech a na diskotékách není alkohol podá-
ván nezletilým nebo mladistvým. V této 
souvislosti strážníci provádějí řadu kont-
rolních akcí, většinou ve spolupráci s Policií 
ČR, místně příslušnými úřady městských 
obvodů, sociálními pracovníky a dalšími 
orgány a institucemi (hasiči, živnostenský 
úřad, hygienická stanice apod.).
V loňském roce bylo takových akcí na úze-
mí města Ostravy provedeno 69, z toho 13 
na území MO Ostrava-Jih. Při každé z nich 
strážníci zkontrolovali v průměru deset 
provozoven, a to ve všech městských čás-
tech obvodu (Zábřeh, Hrabůvka, Bělský 
Les, Dubina, Výškovice). Bylo zkontrolová-
no 252 osob a zjištěny čtyři osoby mladší 18 
let, kterým byl podán alkohol. Naměřené 
hodnoty při provedených orientačních de-
chových zkouškách se pohybovaly v roz-
mezí 0,52–1,77 promile. Ve všech případech 

byla na místě uložena bloková pokuta těm, 
kteří mladým lidem alkohol prodali nebo 
objednali. (kut, MP Ostrava)

� Jarní zahrádkářská burza
Zahrádkáři v Zábřehu pořádají v so-
botu 15. května od 8 hodin tradiční 
jarní burzu. Koná se před Domem za-
hrádkářů na České ulici. Každoroč-
ně se na zahrádce při jarních pracích 
vyskytnou přebytky rostlin, které by 
udělaly radost jiným zahrádkářům, 
chatařům či chalupářům. Zábřežští za-
hrádkáři se zase pochlubí svými vý-
pěstky. Současně bude probíhat i bur-
za ostravských skalničkářů, kteří mají 
u Domu zahrádkářů svou klubovou 
skalku. Kromě jiného zde zájemci mo-
hou nakoupit rostliny, sazenice zeleni-
ny, květin, léčivky, cibule, konifery, hlí-
zy, hnojiva, ochranné postřiky, nářadí, 
květináče, zahrádkářské pomůcky, za-
hradní keramiku apod.

Krátce

S
C

 3
00

52
0/

3



10

INZERCE

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

� Zastupitelé se sejdou v radniční budově
Starosta Karel Sibinský zve občany na 
druhé letošní zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, které 
se uskuteční 6. května v 9 hodin v nad-
stavbě hlavní radniční budovy Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih na Hor-
ní ulici.
� Soutěž školních časopisů
Rada městského obvodu Ostrava-Jih na 
návrh mediální komise vyhlásila 4. roč-
ník soutěže školních časopisů základ-
ních škol. Kritérii pro hodnocení jsou 
originalita obsahu, tematická a žánrová 
pestrost, kvalita grafické úpravy, tech-
nické zpracování a jazyková správnost. 
Soutěže se mohou účastnit pouze časo-
pisy, na jejichž tvorbě se podílejí přede-
vším žáci některé ze škol působících na 
území nejlidnatějšího ostravského obvo-
du. Soutěž není určena časopisům jed-
notlivých tříd a přihlásit se mohou pou-
ze časopisy tištěné. Soutěžní čísla lze až 

do 13. května doručit buď na ÚMOb Ost-
rava-Jih – Mgr. Ku�y, nebo na ZŠ Mitu-
šova 8 – Mgr. Kopeček.
� Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se koná ve čtvrtek 13. května 
od 16 hodin v Kulturním domě K-TRIO 
v Hrabůvce.
� Skatepark ve Výškovicích je otevřen
Už od 19. dubna je pro veřejnost ote-
vřen skatepark ve Výškovicích. V měsí-
cích duben, květen, září a říjen bude pro-
vozní doba jen v pracovní dny od 14 do 
18 hodin, v červnu, v červenci a v srpnu 
pak denně od 14 do 20 hodin. Na místě 
bude přítomen správce, který bezplatně 
zapůjčí sportovní potřeby (in-line brusle, 
helmy a chrániče).
� Dětský den v Zábřehu
Místní organizace ČSSD Starý Zábřeh 
zve všechny děti a rodiče na akci „Dět-

ský den“, která se uskuteční v pátek 
21. května od 15 hodin v Zábřehu na 
hřišti TJ SOKOL na Hulvácké ulici. Pro 
děti je připravena řada sportovních 
atrakcí a sladké odměny, chybět nebude 
skákací hrad.
� Bezplatný kurz MP Ostrava
Ostravská městská policie zve všechny 
zájemce na druhý letošní kurz pro ve-
řejnost, který se bude konat ve středu 
12. května od 16 hodin v budově ředi-
telství MP Ostrava na Hlubinské ul. 6 
v Mor. Ostravě. Stejně jako u předcho-
zích kurzů i tentokrát bude program 
zahrnovat aktuálně připravenou před-
nášku na téma prevence sociálně patolo-
gických jevů, výuku základů sebeobra-
ny, informace o činnosti městské policie 
a prostor bude i pro dotazy účastníků 
kurzu. Bližší informace lze získat na tel. 
číslech 599 414 165 a 599 414 156 nebo 
prostřednictvím elektronické pošty na 
adrese info@mpostrava.cz.
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Stále více občanů si stěžuje na špatnou do-
pravní situaci v okolí Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Jih. Jedná se zejména o pře-
tíženou Moravskou ulici a potažmo také 
Plzeňskou ulici.
S ohledem na opravu Mostu mládeže se 
komplikuje doprava na Moravské ulici, 
kde se v posledních dnech tvořily několik 
desítek metrů dlouhé fronty. „S požadav-
kem na řešení neúnosné situace jsme se 
obrátili na zástupce společnosti Ostravské 
komunikace, a. s., jenž zajistil odstranění 
závady na preferenčním detektoru tram-
vají,“ vysvětlil místostarosta Radim Miklas 
a pokračoval: „Všechny tramvaje dostáva-
ly prioritní přednost, přestože podle jízdní-
ho řádu neměly žádné zpoždění.“ Výsled-
kem byly dlouhé kolony nejen u odbočení 

vlevo z  ulice Horní na Plzeňskou, ale i na 
Moravské ulici (preference tramvají rušila 
volno pro vozidla na těchto vjezdech). Ten-
to stav se už podařilo odstranit a situace by 
měla být výrazně lepší.
Na Moravské ulici ale řidiče trápí ještě dal-
ší problém. Kvůli uzavírce Mostu mláde-
že na Plzeňské ulici část řidičů volí cestu 
právě po Moravské, kde dochází ke zvý-
šení intenzity dopravy. „Každopádně bu-
deme navrhovat úpravu řízení, především 
pro odbočení vpravo z této ulice. Zkrátí se 
tak volno pro chodce a umožní delší vol-
no pro řidiče na doplňkovou šipku. Pokud 
to bude možné a nebude narušena koordi-
nace a preference tramvají, dojde k úpravě 
dynamického řízení podle intenzity dopra-
vy,“ dodal Radim Miklas.  (kut)

Moravská ulice by měla být průjezdnější

V poslední době jsme zaznamenali, že na 
základě informací občanů je možné včas 
a preventivně působit na vývoj páchání 
trestné činnosti na teritoriu našeho slu-
žebního obvodu. Na základě vašich te-
lefonátů o pohybu podezřelých osob ve 
vašem blízkém okolí (často přímo v do-
mech) lze zjistit, o které konkrétní jedin-
ce se jedná, což jsou velmi důležité infor-
mace pro další práci kriminalistů. Dále 
je pak přinejmenším vykázat z míst, kde 
nemají co dělat (zejména přespávání osob 
v suterénech domů). Z výše uvedeného 
je zřejmé, že každý občan se může podí-
let na ochraně svého majetku či veřejného 
pořádku prostým všímavým chováním, 
kdy informaci lze podat okamžitě.
S příchodem jara začala další fáze revita-

lizací domů, a proto bych chtěl upozornit 
na jeden důležitý fakt. Některé revitalizo-
vané domy mají poměrně velký nedosta-
tek v tom, že okna vedoucí do suterénu, 
která byla u velkého množství paneláků 
zajištěna mřížemi, jsou po rekonstruk-
ci snadno přístupná, a tím i překonatel-
ná, čehož využívají pachatelé zabývající 
se vykrádáním těchto prostor. Řada vlast-
níků domů problém vyřešila už při za-
dávání projektu, kdy počítali se zajiště-
ním mřížemi nebo úpravou (zmenšením) 
profilu oken. Absencí těchto opatření při-
chází celkem vniveč vaše investice do ka-
merových systémů či zajištění vstupů do 
suterénu zevnitř domu.

npor. Ing. René Berger,
vedoucí OOP ČR Zábřeh

Něco málo o prevenci

� Beseda k problematice bydlení
Sdružení nájemníků ČR (SON) pořádá 
13. května od 17 hodin v KD K-TRIO 
v Hrabůvce besedu na téma Bydlení 
v ČR a ostravském regionu. Zúčastní 
se jí statutární místopředseda Sdruže-
ní nájemníků ČR Milan Taraba, před-
seda České společnosti pro rozvoj 
bydlení Ivan Přikryl a ředitel Státní-
ho fondu rozvoje bydlení Jan Wágner. 
K pódiové diskusi a k odpovědím na 
dotazy občanů k problematice bydle-
ní jsou pozváni lídři politických stran 
kandidujících do Poslanecké sněmov-
ny PČR, které podle průzkumů mo-
hou v Moravskoslezském kraji pře-
kročit potřebnou hranici pěti procent. 
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace
Kulturní dům K–TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hra-
bůvka
(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

� Divadlo
23. 5. v 19 h – CHVILKOVÁ SLABOST. Divadelní 
představení s H. Maciuchovou, R. Brzobohatým 
a K. Velebovou. Důvěrně známé téma manželství, 
ve kterém vzniká nespočet komických situací s pře-
kvapivým rozuzlením. Předprodej KD K-TRIO, 
OIS.

� Společenská zábava
2., 9., 16. a 30. 5. v 17 h – TANEČNÍ VEČERY pro 
příznivce společenského tance se skupinou DO-
MINO, předprodej KD K-TRIO.
5. 5. v 19 h – KAREL PLÍHAL – koncert. Pořad není 
vhodný pro děti do 10 let, předprodej KD K-TRIO, 
OIS, kino Luna.
31. 5. v 17. 00 h – „A TOHLE UŽ UMÍME“. Závě-
rečné vystoupení dětských i dospělých absolventů 
kurzů: Pohybová výchova – Vrabčáci, Hip Hop juni-
oři, Hip Hop děti, Taneční klub K-TRIO, Břišní tance 
děti, Břišní tance ženy, Irské tance, Bubnování na af-
rické bubny djembe, Taneční pro manželské páry, 
Latina dance, Kytara. Předprodej KD – K-TRIO.

� Dětem
9. 5. v 10 h – KVĚTINOVÝ BÁL s Hopsalínem. Zá-
bavný pořad pro děti i rodiče na poutavé písničky, 
soutěže a tanec, pro každé dítě malé překvapení, 
předprodej KD K-TRIO.
KD K-TRIO vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti 
4–12 let na téma JAK NÁM POMÁHAJÍ HASIČI. 
Podepsané výtvarné práce v libovolné technice při-
jímáme do 14. 5. na recepci KD K-TRIO. Výherci 
získají věcnou cenu a prohlídku hasičské zbroj-
nice v Ostravě-Zábřehu. Práce budou vystaveny 
od 20. 5. do 15. 6. v Kulturním domě K-TRIO a ví-
tězné práce postoupí do krajské soutěže. Slavnostní 
zahájení a předání cen 20. 5. v 17 hodin. Informace 
a přihlášky: Olga Kociňáková, tel: 596 721 488, 
www.kzoj.cz.

� Výstavy
18. 5. v 16 h – VERNISÁŽ – MYŠLENKY V OBRA-
ZECH 2 – výstava fotografií žáků SŠ služeb a podni-
kání v Ostravě-Porubě.
ENERGIE BAREV – výstava plastických obrazů 
p. Trávničkové.

� Vzdělávání 
4. 5. v 17.00 h – PSYCHOTERAPIE V KAŽDO-
DENNÍM ŽIVOTĚ. Beseda se zkušeným terape-
utem D. A. Červenkou určená všem, kteří si chtějí 
osvojit postup řešení konfliktů a napětí, které ztrp-
čují lidem život. Předprodej KD – K-TRIO.
20. 5. v 17.30 h – GRAFOTERAPIE ANEB RUKO-
PISEM K ROZVOJI OSOBNOSTI. Přednášku na 
téma grafoterapie, vysvětlení principů fungování 
a názorné ukázky k uvedeným bodům povede Dag-
mar Kravčíková.
30. 5. od 10.00 do 13.00 h – AFRICKÝ TANEC. Tří-
hodinový taneční workshop bez věkového omezení 
a tanečních zkušeností. Vede Marcela Sovadinová, 
tanec doprovodí bubeníci skupiny Camara. S se-
bou pití, pohodlný oděv, tančí se naboso. Předpro-
dej KD K-TRIO.

� Komorní klub 
6. 5. v 19 hodin – JURAJ BARTOŠ QUARTET – jaz-
zový koncert. Juraj Bartoš je slovenská interpretační 
špička, nejlepší jazzový trumpetista na Slovensku, 
Klaudius Kováč – piano, Juraj Bartoš – trubka, To-
máš Baroš – kontrabas a Majo Ševčík – bicí. Před-

prodej KD K-TRIO, OIS a na místě od 18.30 hodin 
v den koncertu.
20. 5. v 18 hodin – IZRAELSKÉ OSUDY – Tisíc 
a jedna pravda ve Svaté zemi. Cestopisná před-
náška Břetislava Olšera. Ukázky z knihy Izraelské 
osudy přečte Jan Fišar, herec Národního divadla 
moravskoslezského, předprodej KD K-TRIO, OIS 
a na místě od 17.30 hodin 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 předsta-
vení a poté nepřetržitě do 19.45 h.
NABÍDKA FILMOVÝCH PŘEDSTAVENÍ ZA ZVÝHODNĚNÉ 
VSTUPNÉ 50 KČ
  3. 5. 17.00 ŽENY V POKUŠENÍ
10. 5. 17.00 OKO NAD PRAHOU
17. 5. 17.00 NEZAPOMEŇ NA MĚ
24. 5. 15.00 JAK VYCVIČIT DRAKA
31. 5. 17.00 MAMAS & PAPAS
Od pátku 30. 4. do středy 5. 5. v 17.00 h: ŽENY 
V POKUŠENÍ (ČR 2010). Odbornice Helena, která 
radí jiným s manželskými problémy, zjišťuje, že se 
dostala do situace svých pacientů. Manžel je přisti-
žen in flagranti s mladší ženou a Helena poznává, 
že sobě radit je nejtěžší. Pomáhat ji v české kome-
dii chtějí dcera, která sama se potýká s vlastními mi-
lostnými problémy, a matka, která všechny situace 
řeší s energii sobě vlastní. Ml. přístupný, 118 min. 
Vstupné 90 Kč.
Od pátku 30. 4. do středy 5. 5. v 19.30 h: PEVNÉ 
POUTO (USA, Velká Británie, Nový Zéland 2009). Čtr-
náctiletou Susie zavraždili a ona se ze svého zvlášt-
ního světa stává svědkem událostí, které následo-
valy po tomto hrozném činu. Nejnovější film Petera 
Jacksona. České titulky, od 12 let, 135 min. Vstupné 
75 Kč. 
Od čtvrtka 6. 5. do neděle 9. 5. v 19.30 h: NA 
HRANĚ TEMNOTY (USA 2010). Detektivovi Cra-
venovi (Mel Gibson) umírá v náručí vlastní dcera. 
Během vyšetřování její vraždy proniká do nebez-
pečného světa zločinů velkých korporací, vládního 
krytí a vražd, které je mají utajit. Jeden z nájemných 
vrahů, kteří zametají a čistí důkazy, ho navede smě-
rem, jež změní pátrání na divokou temnou cestu 
až na hranici vykoupení. České titulky, ml. nepří-
stupný, 108 min. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 10. 5. do středy 12. 5. v 17.00 h: OKO 
NAD PRAHOU (ČR 2010). Osobní i politický živo-
topis Chobotnice neboli projektu pražské národní 
knihovny, ale také posledních let života autora ná-
vrhu Jana Kaplického. Dokument Olgy Špátové, ve 
kterém účinkují: Jan Kaplický, Václav Havel, Václav 
Klaus, Eva Jiřičná, Pavel Bém, Pavel Bobek, Milan 
Knížák, Eliška Kaplicky a další. Mládeži přístupný, 
78 min. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 10. 5. do čtvrtka 13. 5. v 19.30 h: DOK-
TOR OD JEZERA HROCHŮ (ČR 2010). Komedie 
podle předlohy Miloslava Švandrlíka o mladém lé-
kaři Čeňkovi žĳícím v bytě s manželkou a tchyní. 
Není moc ctižádostivý, a tak má doma ze života 
peklo. Režie Zdeněk Troška. Mládeži přístupný, 102 
min. Vstupné 90 Kč.
Od pátku 14. 5. do neděle 16. 5. v 18.00 h: AVATAR 
(USA 2009). Dobrodružný sci-fi thriller odehráva-
jící se ve vzdálené budoucnosti, ve kterém hlavním 
hrdinou je paralyzovaný voják Jake. Ten se ocitá 
s vědci na fantastické planetě Pandora, kterou chtějí 
lidé kolonizovat. České znění, ml. přístupný, 161 
min. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 17. 5. do středy 19. 5. v 17.00 h: NEZA-
POMEŇ NA MĚ (USA 2010). Romantický film se 
současným idolem všech dívek Robertem Pa�iso-
nem (Stmívání), jenž se zamiluje do dívky v podání 
Emilie de Ravin (Ztraceni). Jejich nečekaná láska 

musí projít silnou zkouškou způsobenou tragédií 
v obou rodinách. České titulky, ml. přístupný, 113 
min. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 17. 5. do středy 19. 5. v 19.30 h: PŘE-
STUPNÝ ROK (USA 2010). V Irsku mají pěknou 
tradici. Na přestupný rok může právě 29. února po-
žádat holka kluka o ruku (normálně to jde jen na-
opak). V romantické komedii Ananda Tuckera zjis-
títe, co všechno je moderní mladá žena ochotná 
podstoupit, aby si tenhle obyčej mohla vyzkou-
šet na vlastní kůži. České titulky, od 12 let, 99 min. 
Vstupné 75 Kč.
Od pátku 21. 5. do neděle 23. 5. v 19.30 h: VEJDI 
DO PRÁZDNA (Francie, Německo, Itálie 2009). Po 
tragické smrti rodičů při autonehodě jsou jejich děti 
Oskar a Linda rozděleni. Znovu se setkávají až v To-
kiu, Oskar pracuje jako drogový dealer, Linda ve 
striptýzovém baru. Oba si slíbí, že se už za žádných 
okolností nikdy neopustí. Režisér snímku Gaspar 
Noé nabízí divákům nevšedně silný zážitek. České 
titulky, od 12 let, 140 min. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 24. 5. do středy 26. 5. v 19.30 h: 
VŠICHNI JSOU V POHODĚ (USA, Itálie 2009). 
Poté, co hlavní hrdina Frank odejde do důchodu, 
uvědomí si, jak málo času věnoval potomkům. 
Rozhodne se to napravit. Tragikomická cesta za 
poznáním svých dětí i sebe samého. V hlavních ro-
lích Robert de Niro, Drew Barrymore, Kate Bec-
kinsale aj. České titulky, ml. přístupný, 99 min. 
Vstupné 85 Kč.
Od pátku 28. 5. do neděle 30. 5. v 17.00 h: ŠKOLA 
ŽIVOTA (VB 2009). V působivém retro filmu se vrá-
tíme do roku 1961 a seznámíme se s dívkou jmé-
nem Jenny. Tu jednoho dne doprovodí domů mno-
hem starší David… České titulky, od 12 let, 95 min. 
Vstupné 75 Kč.
Od pátku 28. 5. do pátku 4. 6. v 19.30 h (pouze 
v pondělí 31. 5. v 17.00 a 19.30 h): MAMAS & PA-
PAS (ČR 2010). Mozaika osudů několika manžel-
ských či partnerských dvojic, které v určitém zlomo-
vém bodě života řeší otázku chtěného, nechtěného, 
vytouženého nebo zmařeného rodičovství. Intimní 
velkofilm režisérky Alice Nellis. Mládeži od 12 let, 
110 min. Vstupné 90 Kč.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
V sobotu 1. 5. a neděli 2. 5. v 15.00 h: MIKULÁ-
ŠOVY PATÁLIE (Francie 2009). Mikuláš, Vendelín, 
Celestýn, Kryšpín, Albín, Viktorín a další hrdinové 
senzačních příběhů dětských knížek o Mikulášovi 
se v hrané podobě konečně dostávají na filmová 
plátna. Za 50 let od vydání první knihy si Mikuláše 
a jeho zběsilé spolužáky oblíbily generace dětí po 
celém světě i u nás. České znění, 91 min. Vstupné 
65 Kč.
Od pátku 7. 5. do neděle 9. 5. v 17.00 h, mimo so-
botu 8. 5.: CHŮVA V AKCI (USA 2010). Akční ko-
medie, ve které agent CIA (Jackie Chan) zjistí, že být 
špiónem je vlastně jen legrace v porovnání s úkolem 
pohlídat tři děti. České znění, ml. přístupný, 92 min. 
Vstupné 75 Kč.
V neděli 9. 5. v 15.00 h: ASTRO BOY (Hongkong, 
USA, Japonsko 2009). Astro Boy dostal od svého otce, 
slavného vědce, do vínku super sílu, rentgenové pa-
prsky, rychlost a schopnost létat nad oblaka. České 
znění, animovaný, 94 min. Vstupné 65 Kč.
Od pátku 14. 5. do neděle 16. 5. v 16.00 h: NA PŮDĚ 
ANEB KDO MÁ DNESKA NAROZENINY? (ČR, 
SR, Japonsko 2009). Animovaná pohádka nejen pro 
děti z tvůrčí dílny Jiřího Bárty, jednoho z nejuzná-
vanějších tvůrců v oblasti animovaného filmu, 
který objevil na zapadlé půdě tajemný svět. 74 min. 
Vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 20. 5. do úterý 25. 5. v 15.00 h: JAK VY-
CVIČIT DRAKA (USA 2010). Škyťák je vikinský 
kluk. Jako ostatní děti i on musí podstoupit jednu 
zkoušku – na nedalekém ostrově si chytit a vy-
cvičit svého vlastního draka. České znění, 98 min. 
Vstupné 75 Kč. 
Od pátku 21. 5. do středy 26. 5. v 17.00 h, od čtvrtka 
27. 5. do pondělí 31. 5. v 15.00 h: ALENKA V ŘÍŠI 

JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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DIVŮ (USA 2010). Nového zpracování knihy 
Lewise Carrolla o dobrodružstvích Alenky, která se 
ocitne ve fantastické podzemní říši, se ujal osobitým 
způsobem Tim Burton. České znění, ml. přístupný, 
108 min. Vstupné 80 Kč.

NEDĚLNÍ FILMOVÉ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
Filmové projekce klasických večerníčkových pohá-
dek nabízíme každou neděli od 10.00 hodin za jed-
notné vstupné 30 Kč s možností uplatnění rodinné 
slevy.
  2. 5. DO KINA ZA KRTKEM (ČR – film. pásmo)
  9. 5. Z POHÁDKY DO POHÁDKY (ČR – film. 

pásmo)
16. 5. ČARODĚJNÉ POHÁDKY (ČR – film. 

pásmo)
23. 5. RÁNO MEZI ZVÍŘÁTKY (ČR – film. 

pásmo)
30. 5. BRUNDIBÁŘI (ČR – film. pásmo)

PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 26. 5. v 10.00 h: JAK VYCVIČIT DRAKA 
(animovaná pohádka). Informace, rezervace – tel. 
596 751 713.

NON-STOP KRÁTKÝCH FILMŮ
V sobotu 8. 5. nepřetržitě od 10.00 do 14.00 hodin. 
Vstupné 40 Kč, zvýhodněné vstupné pro důchodce a stu-
denty.
„LÁSKA JE LÁSKA“: FZ 19/90 – V květnu 1945…, 
(povstání proti nacistické okupaci, 10 min.) – Byl 
první máj, 1976, r. Flak, (o histor. a dnešních osla-
vách, 9 min.) – Zapovězená láska, 1990, r. Kvasnička, 
(rozsáhlý dokument zabývající se sociálními a osob-
ními problémy homosexuálů, 42 min.) – Láska na 
první pohled, 1987, r. Koutský, (kreslený, o mužích, 
kteří lásku předstírají, 5 min.) – Blaho lásky, 1967, 
r. Brdečka (kreslený, poetický film o muži, 7 min.) 
– Lásky Jiřího Brdečky, 1987, r. Humplíková, (do-
kument o díle v anim. i hraném filmu, 15 min.) – 40 
svobodných let Ostravy, 1985, (zakázkový doku-
ment mapuje roky 1945–1985, 28 min.) – Konzerva-
toř Evropy, 1988, r. Ekl, (zakázkový dokument ma-
pující hudební festivaly v ČSSR, 19 min.) – Nebyl 
jen Fanfánem, 1974, r. Goldscheider, (střihový do-
kument o francouzském herci Gérardu Philipovi 
s ukázkami filmů).

KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Čtvrtek 6. 5. v 17.30 h: ŠIROCE OTEVŘENÉ OČI 
(Izrael, SRN, Francie 2009). Příběh o zakázané lásce 
z prostředí jeruzalémských ortodoxních židů. Oči 
Boha, ale i komunity sledují každý krok. Režie 
Chaim Tabakman, 91 min. Vstupné 70 Kč.
Čtvrtek 13. 5. v 17.30 h: CINEMATERAPIE (ČR 
2010). Na základě inzerátu na obrazovkách České 
televize byli diváci vyzváni, aby se zúčastnili ca-
stingu, kde mohou říct svůj příběh. Dokument 
s prvky hraného filmu. Režie Ivan Vojnár, 108 min. 
Vstupné 70 Kč.
Čtvrtek 20. 5. v 17.30 h: NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ 
(Izrael, Německo, Francie 2009). Film zpracovává ori-
ginální téma, vypráví o lidech s nadváhou, kteří za-
žívají diskriminaci v současné společnosti posedlé 
štíhlou linií. Komedie, která na karlovarském festi-
valu získala cenu diváků, je určena všem, kteří bo-
jují s nadváhou, nesnáší diety a mají chuť to změ-
nit. Režie Erez Tadmor, Sharon Maymon, 90 min. 
Vstupné 70 Kč.
Čtvrtek 27. 5. v 17.30 h: SERGE GAINSBOURG: JE 
T´AIME (Francie, USA 2010). Koho urazil a svedl, 
jaké hity nesou jeho rukopisy a kam až sahalo jeho 
charizma ukáže životopisný film zachycující slav-
ného zpěváka od dospívání přes úspěšná šedesátá 
léta až po jeho smrt v roce 1991. Režie Erez Tadmor, 
Sharon Maymon, 90 min. 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

� Divadla
5. 5. v 19.00 h – PAVEL ŠPORCL A ROMANO 
STILO – GIPSY WAY. Koncert ve znamení strhující 
cikánské hudby virtuosa Pavla Šporcla s romskou 
kapelou Romano Stilo.
19. 5. v 19.00 h – VŠE O MUŽÍCH ANEB JAK 
MUŽI SAMI SEBE VIDÍ, ZA CO SE NESTYDÍ 
A STYDÍ. Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek, Mi-
chal Slaný.

� Koncerty
5. 5. v 19.00 h – PAVEL ŠPORCL A ROMANO 
STILO – GIPSY WAY. Koncert ve znamení strhující 
cikánské hudby virtuosa Pavla Šporcla s romskou 
kapelou Romano Stilo.
14. 5. – Vzpomínky na festivaly kultury vzdušných 
sil AČR – vzdušné síly Ostravě. Vystoupení VOJEN-
SKÉHO UMĚLECKÉHO SOUBORU ONDRÁŠ. 
  9.00 vystoupení pro nižší stupeň ZŠ „Zatoulané 

pohádky“
11.00 vystoupení pro vyšší stupeň ZŠ „Rande na-

slepo“
18.00 vystoupení pro veřejnost
18. 5. – KONCERT ZPÍVEJTE HOUSLIČKY – ZUŠ 
V. Petrželky.
26. 5. – BAVÍME CELOU RODINU – Středisko vol-
ného času.
27. 5. – KONCERT ZUŠ SOLOGUBOVA.

� Společenská zábava
4. 5. v 15.00 h – SENIOR KLUB. S Mgr. Zuzanou 
Ondruchovou na téma Vztahy v rodině a okolí“. 
K tanci a poslechu hraje Petr Prášek. Vstup zdarma.
7. 5. – SPOLEČNĚ PRO BEZPEČNĚJŠÍ OSTRAVU 
– simulátor nárazu, vyproštění z vozidla, zadržení 
pachatele, řidičské trenažéry, slaňování se psem, 
jízdní policie, laserová střelnice, maskování zranění, 
měření tlaku, zjišťování krevní skupiny, host MAR-
KÉTA KONVIČKOVÁ. Ostrava!!!
12. 5. v 10.00 h – „ AKTIVNÍ SENIOR – SENIOŘI 
V POHODĚ“ – Pleteme z papíru, pod vedením lek-
torkyVěry Slívové si vyrobíme dárek pro radost. 
Vstup zdarma, OSTRAVA!!!
20. 5. v 17.00 h – DÁMY, NA KAFÍČKO – 7. naro-
zeniny pořadu MUDR. RADIM UZEL na košilaté 
téma Vše o sexu, aer Ladies party.
21. 5. v 19.00 h – PIVNÍ JAM SESSION. K tanci, 
pivu i poslechu hrají rockové formace, případně 
jejich náhodné vzájemné kombinace – jako např. 
HASTR, QZH Blues Band, Biotin atp. Na čepu po-
ctivé kvasnicové pivo. Kdo pivo pĳe, muzice platí – 
vezmou ho do nebe andělé svatí!
26. 5. v 10.00 h – „ AKTIVNÍ SENIOR – SENIOŘI 
V POHODĚ“ – Terapie pomocí kočky aneb Když 
kočka léčí. Vstup zdarma, OSTRAVA !!!

� Klub
12. 5. v 19.00 h – Folk a country v Akordu. V po-
řadu Tóny cest s kapelou TEMPO DI VLAK DO-
MINIKA.
18. 5. v 19.00 h – DOBRÁ POLOHA. Koncert ost-
ravské folkové kapely. Host písničkář René Souček.

� Dětem
2. 5. v 10.00 h – MAXIPES FÍK. Divadelní zpraco-
vání známých večerníčků.
30. 5. v 14.00 h – FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ 
S MAJDOU. Pořad ke Dni dětí. Spousta legrace při 
čarování Majdy s Františkem. V 16.00 h MAJDA 
S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH. Společně bu-
dou cestovat přes celý kontinent. Děti uvidí, jak to 
chodí v Africe, co dělají indiáni a jak se žĳe u pro-
tinožců.

� Výstavy
Malá galerie AKORD: Výtvarné práce žáků ZŠ 
MUDr. E. Lukášové z Ostravy-Hrabůvky.
FOTOGALERIE AKORD: MARTIN JAROŠEK – 
Ultrarealismus ve fotografii – Pointa homonym 
a prvního plánu.
Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové • Orientální 

tanec – škola Elahe Vlasty Gazdové • Jóga – pro do-
spělé • Relaxační cvičení v dopoledních hodinách • 
Koktejl cvičení • Bodyform • Bodystyling • Step – 
začátečníci i pokročilí • Salsa (pro začátečníky i po-
kročilé) • Taneční aerobik • KALANETIKA S MO-
NIKOU
Pro děti a mládež
Step – začátečníci i pokročilí – pro zájemce od 13 let
Aerobic pro dívky 9–12 let (začátečníci a mírně po-
kročilí) • Barevné cvičení pro děti 4–6 let • Rytmika 
pro děti od 7 let • Taneční škola Dětičky
Jazykové kurzy
Angličtina všech stupňů • Španělština (mírně po-
kročilí) • Francouzština – pro začátečníky • Cena 
ročního kurzu 3000 Kč • Angličtina pro seniory – za-
čátečníci 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
Sejdeme se na hradě!, prezentace činnosti SVČ, 
výtvarné a sportovní hrátky, nabídka letních poby-
tových a příměstských táborů, víkend 1. 5. – 2. 5. 
od 10.00 do 17.00, areál Slezskoostravského hradu.
Tvoříme pro maminky, výtvarné dílny pro veřej-
nost – keramika, smaltování, výtvarná dílna, ve 
středu 5. 5. od 14.00 do 18.00, SVČ Ostrava-Zá-
břeh.
Velký florbalový turnaj, sportovní dopoledne pro 
veřejnost, sobota 8. 5. od 10.00 do 14.00, SVČ Ost-
rava-Zábřeh.
Bambiriáda, prezentace organizací s volnočaso-
vými aktivitami pro děti, mládež a veřejnost, od 
pátku 21. 5. do neděle 23. 5. 
Tvořivá sobota, tradiční výtavrné workshopy pro 
veřejnost – keramika, hedvábí, batika, ketlování, 
smaltování, hrnčířský kruh, Tiffany technika, so-
bota 22. 5. od 10.00 do 16.00, SVČ Ostrava-Zábřeh.
Bavíme celou rodinu, vystoupení dětí ze zájmo-
vých kroužků, přehlídka činnosti SVČ, středa 26. 
5. od 16.00 do 18.00, DK Akord.
Den dětí na Dubině, zábavné odpoledne plné her, 
atrakcí, tvoření a soutěží pro celou rodinu, čtvrtek 
27. 5. od 15.00 do 18.00, pobočka SVČ Ostrava-Du-
bina.
Den dětí v Zábřehu, zábavné odpoledne plné her, 
atrakcí, tvoření a soutěží pro celou rodinu, pátek 
28. 5. od 15.00 do 18.00, SVČ Ostrava-Zábřeh.
Čarodějnice na Dubině, zábavné odpoledne pro 
děti plné čarodějných her a soutěží, čtvrtek 29. 5. 
od 15.00 do 18.00, pobočka SVČ Ostrava-Dubina.
Máme rádi zvířata – výlet do zoo Brno, výlet do 
zoo s programem pro děti i celou rodinu, neděle 
30. 5. od 8.00 do 19.00.

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
14. 5. ve 17.00 h – FC VÍTKOVICE – KARVINÁ. 
Městský stadion. Utkání 2. fotbalové ligy.
21. 5. v 19.00 h – KISS. ČEZ ARÉNA.
25. 5. v 15.30 h – ČOKOLÁDOVÁ TRETRA. Měst-
ský stadion.
26. 5. v 16.00 h – ZLATÁ TRETRA – hod kladivem. 
Městský stadion.
27. 5. v 17.45 h – ZLATÁ TRETRA. Městský sta-
dion.
29. 5. v 17.00 h – FC VÍTKOVICE – SPARTA PRA-
HA B. Městský stadion. Utkání 2. fotbalové ligy.

JIŽNÍ LISTY KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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INZERCE

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

DATUM a HODINA MÍSTO KONÁNÍ OČKOVÁNÍ:
čtvrtek 3. června 2010
8.00–12.00, 13.00–16.00

Poliklinika pro malá zvířata (veterina u nádraží ČD Ostrava-Vítkovice)

úterý 8. června 2010
8.00–9.30
10.00–12.00
13.30–15.00

očkujeme postupně na třech místech:
ul. Dolní, Zábřeh (Hasičská zbrojnice u podchodu)
ul. Husarova, Výškovice (poblíž kostela)
ul. A. Kučery 1, Hrabůvka (bývalá služebna MP Ostrava, dnes objekt Ma-
jetkové správy Ostrava-Jih) 

pátek 10. června 2010
8.00–12.00, 13.00–16.00

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

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

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Základní škola Jugoslávská v Ostravě-Zá-
břehu výrazně změnila svou tvář. Během 
uplynulých osmi měsíců došlo ke kom-
plexnímu zateplení obvodových konstruk-
cí objektu včetně střešních konstrukcí. V ce-
lé škole byla nainstalována plastová okna. 
Hlavním cílem této investiční akce bylo 
zajištění úspor nákladů na vytápění ško-
ly a zlepšení tepelné pohody v objektu. Za-
teplením obvodových zdí, vodorovných 
konstrukcí a výměnou oken bylo dosaženo 
snížení emisí CO2 a značné úspory  ener-
gie. Součástí rekonstrukce je i nová fasáda. 
Veškeré práce si vyžádaly investice ve výši 

bezmála 39 milionů korun. Z evropských 
fondů putovalo zhruba 25 milionů korun, 
milion a půl ze Státního fondu životního 
prostředí a zbytek z prostředků Magistrátu 
města Ostravy. Text a foto: Michael Ku�y

ZŠ Jugoslávská ve zcela novém hávuNa ZŠ V. Košaře mají 
tři nové učebny
Hned tři nové učebny nabízí v letošním 
školním roce svým žákům ZŠ V. Košaře na 
Dubině. Jazyková učebna je vybavena in-
teraktivní tabulí, projektorem, reproduk-
tory a sluchátky pro všechny žáky. Vyuču-
jící vše ovládá pomocí speciálního panelu 
a počítače. Učebna umožňuje nejen projek-
ci audio- a videonahrávek, ale také efektiv-
nější výuku práce ve dvojicích. Sluchátka 
se mohou využívat k vzájemné komunika-
ci učitele se žákem nebo mezi jednotlivými 
dvojicemi žáků. Vzhledem k tomu, že ško-
la nabízí nejen výuku angličtiny (od 1. tří-
dy), ale také volitelnou němčinu nebo ruš-
tinu, bude učebna využívána velmi často. 
Další novinkou je literární učebna spoje-
ná se školní knihovnou. Součástí vybave-
ní je bohatý knižní fond beletrie pro děti 
a mládež, ale i naučná literatura, časopi-
sy, učebnice a stolní hry. Nezbytnou sou-
částí je audiovizuální technika, žáci mají 
k dispozici nové počítače s internetem. 
Knihovna je také využívána k různým 
besedám a mimoškolním činnostem a je 
k dispozici žákům v době před odpoled-
ním vyučováním.
Díky nové fyzikální učebně je možné ten-
to předmět žákům přiblížit přĳatelnou 
formou prostřednictvím nejrůznějších 
pokusů a prezentací. Každá lavice pro 
trojice žáků má rozvod elektrického na-
pětí a rozvod vody. V plánu je interaktiv-
ní tabule, aby vše bylo ještě pestřejší a za-
jímavější.  (d)

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem dubnovým oslavencům 
do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Bohumír Kotrba ......................... 92 let 
Anna Pírková .............................. 90 let 
Jan Farek .................................... 90 let
Adéla Škopková ......................... 85 let
Milan Šigut ................................. 85 let
Zdeněk Starý .............................. 85 let
Albertina Nevludová .................. 85 let
Jarmila Kudělková ..................... 85 let
Anna Košinárová ........................ 85 let

Helena Košařová ........................ 85 let
Miroslav Knejzlík ....................... 85 let
Bohuslav Jírů .............................. 85 let
Robert Golembiovský ................ 85 let
Marie Dudková ........................... 85 let
Edita Czeizelová ......................... 85 let
Irena Vápeníčková ..................... 80 let
Libuše Tomisová ........................ 80 let
Marie Šandorová ........................ 80 let 

Aloisie Střížová .......................... 80 let
Jaroslav Sedlák .......................... 80 let
Anna Řapková ............................ 80 let
Jarmila Průšová .......................... 80 let
Jaroslav Popiolek ....................... 80 let
Vlasta Podzemská ..................... 80 let
Milan Musálek ............................ 80 let
Markéta Ličková ........................ 80 let
František Kwiczala ..................... 80 let

Věra Kupková ............................. 80 let
Jiřina Kuchryková ...................... 80 let
Mária Kuflová ............................. 80 let
Světluška Koutná ....................... 80 let
Božena Jurečková ...................... 80 let
Ondrej Janko .............................. 80 let
Jaroslav Hrdina .......................... 80 let
Bohuslav Hanáčík ...................... 80 let
Zdeňka Daňková ........................ 80 let
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JIŽNÍ LISTY FOTOSTRANA

Dar pro mateřské školy. Děti ze čtyř mateřských škol v obvodu na-
šly na zahradě novou atrakci v podobě dřevěného domečku s verandou. 
Společně s dalšími drobnými dárky je školkám předali zástupci akciové 
společnosti ArcelorMi	al Ostrava a Úřadu městského obvodu Ostrava-
-Jih. „Jsme rádi, že společně můžeme dětem udělat radost, protože vyba-
vení školních zahrad je často zastaralé,“ uvedl místostarosta Radim Mi-
klas. Pořizovací cena jednoho domečku je bezmála pětadvacet tisíc. Děti 
je vzaly útokem (snímek je z MŠ Za Školou), stejnou atrakci mají děti 
také v MŠ Mitušova 4, Adamusova a Krestova.  Foto: Michael Ku	y

Nové hřiště. V sídlištní zástavbě v Zábřehu na Rezkově ulici mohou děti 
využívat nové hřiště. Vzniklo přestavbou pískoviště, které bylo v havarĳ-
ním stavu. Místo pro instalaci herního prvku pro děti od tří do sedmi let 
bylo vybráno v souvislosti s nedostatkem těchto zařízení v lokalitě Písko-
vých Dolů. „Brali jsme v úvahu také požadavky maminek,“ uvedl mís-
tostarosta Radim Miklas. Náklady na vybudování hřiště ve výši dvě stě 
padesáti tisíc korun byly pokryty ze sponzorských darů. „Výstavbou no-
vých prvků vznikají i náklady na údržbu. Proto apelujeme na občany, 
aby s dětmi užívali zařízení šetrně a k účelu, ke kterému je určeno,“ dodal 
Miklas. Městská policie Ostrava bude požádána o zvýšený dohled v této 
oblasti, aby nedocházelo k ničení hřiště vandaly.  Foto: Michael Ku	y

Dějepisná olympiáda. Už poosmé se na ZŠ Mitušova 8 v Hrabův-
ce konala dějepisná olympiáda, tentokrát její krajské kolo. Téma letoš-
ního v pořadí už 39. ročníku zní Od pěstního klínu ke Zlaté bule sicil-
ské. Čtyřiadvacet žáků z šesti okresů Moravskoslezského kraje dostalo 
seznam literatury, ze které mohli čerpat, při vlastním devadesátimi-
nutovém testu pak mohli využívat atlas. „Práce s atlasem je důleži-
tá, soutěžící si v něm leccos může najít nebo odvodit a nemusí se jen 
dopředu biflovat teorii,“ uvedla organizátorka soutěže Jana Jeřábková. 
Ti nejlepší postoupili do celostátního kola, které se uskuteční v červnu 
v Brně.  Foto: Michael Ku	y

Vzpomínková akce. U farního kostela Panny Marie Královny v Hra-
bůvce se poslední březnové pondělí uskutečnila vzpomínková akce při 
příležitosti 66. výročí zákeřného zastřelení letců Královského letectva 
Velké Británie Thomase G. Kirby-Greena a Gordona A. Kiddera. Oba 
letci po sestřelení německou Lu�wafe byli zajati a drženi v zajateckém 
táboře v Saganu v Německu. Dne 25. března 1944 se spolu s dalšími 
pětaosmdesáti zajatci pokusili o útěk po podkopání drátěných zátarasů. 
Většina účastníků tzv. Velkého útěku byla zadržena. Mezi nimi někde 
v prostoru Zlína i Thomas s Gordonem. Při eskortě zpět do zajatecké-
ho tábora byli nedaleko farního kostela v Hrabůvce zákeřně zastřeleni. 
O údržbu pomníku a jeho okolí se dobrovolně starají děti ze sousední 
ZŠ U Haldy. Za tuto mimořádnou a záslužnou činnost získalo v loň-
ském roce vedení školy nejvyšší ocenění Československé obce legionář-
ské – Pamětní stuhu ČSOL. Foto: Michael Ku	y
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