
Trestná činnost na území obvodu 
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JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Městský obvod Ostrava-Jih vyhlašuje anke-
tu Osobnost obvodu Ostrava-Jih za rok 2009. 
Znáte-li zajímavé občany našeho obvodu, 
kteří splňují následující předpoklady, může-
te je nominovat na titul Osobnost obvodu. 
Kandidáti musejí být občany obvodu Ostra-
va-Jih starší 18 let, kteří v roce 2009 dosáh-
li mimořádných výsledků v oblasti umělec-
ké, sportovní, vědecko-technické, jež svým 
významem přesáhly hranice obvodu a měs-

ta. Nominace mohou podávat jak sdružení, 
tak jednotlivci. Tři vybrané osobnosti budou 
oceněny 18. června na Slavnostech obvo-
du před DK Akord v Zábřehu. Nominace 
musí obsahovat jméno a příjmení kandidá-
ta, stručný popis mimořádného výsledku 
a kontakt (telefon, případně e-mail). Přihláš-
ky doručte nejpozději do 10. června 2010 na 
podatelnu ÚMOb Ostrava-Jih s označením 
„Osobnost obvodu“. (kut)

Hledáme Osobnost obvodu Ostrava-Jih

INZERCE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH, VYHLAŠU-
JE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI PRÁVNÍK. POŽADUJEME VŠ VZDĚLÁNÍ V OBORU PRÁ-
VO. VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY. BLIŽŠÍ INFORMACE NA WWW.OVAJIH.CZ.

Hlasujme společně pro náš obvod!
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. Prozatím si náš obvod stojí velice dobře, v době uzávěrky tohoto čísla byl na průběžném 
třetím místě! Více informací o soutěži najdete na adrese www.czregion.cz/soutěz/2010. (kut)

Blíží se Slavnosti městského 
obvodu Ostrava-Jih
V pátek 18. června proběhnou na náměstí 
SNP v Ostravě-Zábřehu už poosmé Slav-
nosti městského obvodu Ostrava-Jih. Ofi-
ciální část zahájí v 16 hodin starosta Karel 
Sibinský oceněním vybraných osobnos-
tí loňského roku, které svým významem 
přesáhly hranice obvodu a města. Součas-
ně vyhlásí vítěze tradiční ankety o nejlepší 
školní časopis. Program začne už ve 14 ho-
din a bude probíhat před Domem kultu-
ry Akord i v přilehlé letní zahradě. Hlavní 
hvězdou letošního ročníku je vítěz Čes-
koSlovenské SuperStar Martin Chodúr. 
V bohatém programu kromě vystoupe-
ní dalších kapel nebude chybět jarmark, 
nejrůznější soutěže a hry. „Slavnosti jsou 
jednou z pravidelných akcí, na kterých se 
společně setkávají občané našeho obvodu, 
a věřím, že i letos dorazí v hojném počtu,“ 
uvedl starosta Karel Sibinský. (kut)

Ve dnech konání voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR bude oddělení evi-
dence obyvatel a občanských průkazů, 
oddělení cestovních dokladů a detašova-
né pracoviště oddělení státního občanství 
a matrik se sídlem na ul. Gorkého 2, Ostra-
va-Moravská Ostrava zajišťovat vydávání 
občanských průkazů bez strojově čitelných 
údajů, cestovních pasů bez strojově čitel-
ných údajů a bez nosiče dat s biometrický-

mi údaji, poskytování údajů z informačního 
systému evidence obyvatel, včetně vydává-
ní osvědčení o státním občanství, a to dne 
28. 5. od 14 do 22 hodin a dne 29. 5. od 8 do 
14 hodin. Zároveň si bude možné převzít ve 
výše uvedených dnech a hodinách občanské 
průkazy a cestovní pasy i u ÚMOb Ostrava-
-Jih. Nejpozději tři dny před volbami obdrží 
všichni voliči hlasovací lístky spolu s infor-
mací jejich volebního místa a místnosti.

Výdej dokladů ve dnech voleb
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JIŽNÍ LISTY OBSAH / EDITORIAL 

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

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
dostalo se vám do ru-
kou květnové číslo 
Jižních listů. Co jsme 
pro vás tentokrát při-
pravili?
Protože hosty posled-

ního jednání zastupitelů byli zástupci Po-
licie České republiky a ostravské městské 
policie, věnujeme velký prostor bezpeč-
nostní situaci na území obvodu. Veli-
ce mě mrzí, že ani letos občané nevyuži-
li možnost přĳít pobesedovat se zástupci 
obou policejních složek. Se svými otázka-
mi a podněty se na policisty obraceli pou-
ze zastupitelé. Potěšitelné je, že v loňském 
roce klesla ve srovnání s tím předchozím 
trestná činnost v obvodu. Více se dočtete 
na straně čtyři.
Zajímavý článek na straně sedm pojed-
nává o vyčištění Zábřežky. Kéž by se na-
šlo více takto zapálených lidí, kteří jsou 
ochotni se sami zapojit do podobných akti-
vit. Nabízíme ohlédnutí za premiérovým 
ročníkem akce Společně pro bezpečněj-
ší Ostravu, která se v okolí Domu kultu-
ry Akord těšila velkému zájmu veřejnos-
ti. Totéž platí o Dni země, v jehož rámci 
jsme pokračovali v tradici a tentokrát vě-
novali strom základní škole na Horymí-
rově ulici. Také letos probíhá dlouhodobý 
projekt Veřejná sportoviště, jehož smys-
lem je zdarma zpřístupnit sportovní areá-
ly základních škol dětem a mládeži. Kon-
krétní informace najdete na straně šest.
V závěru minulého měsíce jsme si při-
pomněli pětašedesáté výročí osvobození 
města, důstojné vzpomínky proběhly i na 
několika místech našeho obvodu. Více si 
můžete přečíst na straně jedenáct. 
Chtěl bych vás všechny pozvat na Slav-
nosti obvodu, které proběhnou v pátek 18. 
června na náměstí SNP v Zábřehu. Snad 
se počasí konečně umoudří a opět se všich-
ni společně setkáme na tradiční akci s bo-
hatým kulturním programem. Také letos 
oceníme osobnosti obvodu, které může-
te vybrat i vy sami. Závěrem si ještě do-
volím upozornit na probíhající anketu na 
regionálním portálu www.czreigon.cz. 
Budu rád, když svým hlasem podpoříte 
náš obvod. Návod jak postupovat najde-
te na vedlejší straně.
Věřím, že květnové Jižní listy pročtete od 
začátku až do konce. Přeji vám příjemné 
čtení.

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 

Kamenná svatba Krmelínových

...Manželé Krmelínovi se radují ze sedmi vnuků a šes-
ti pravnuků. K zálibám pana Karla patří rybaření 
a luštění křížovek, paní Zdeňka se zase na chatě v Ky-
jovicích pyšní svou rozkvetlou zahrádkou. „Nejlepší 
recept na mnohaleté společné soužití je úcta a tole-
rance,“ shodli se manželé Krmelínovi...

10

Trestná činnost v obvodu poklesla

...Potěšitelné je, že trestná činnost na území obvodu 
v loňském roce ve srovnání s rokem 2008 poklesla 
o dvě procenta. Vloni došlo na území obvodu k 426 
trestným činům násilného charakteru, což je o šede-
sát méně než v roce 2008...

4

Díky nadšencům je Zábřežka čistá

...Nedávné páté výročí výsadby třiceti stromů podél 
potoka Zábřežky proběhlo stylově – úklidem odpad-
ků na jeho březích. Přibližně patnáct dětí a dospě-
lých čistilo řeku, malovalo a sadilo petrklíče. Během 
oslavy došlo i na malé divadelní představení...

7

Radnice darovala škole platan

...„V minulosti jsme věnovali například lípu základní 
škole Františka Formana na Dubině nebo japonskou 
třešeň základní škole Kosmonautů 15. V této tradici 
budeme každoročně pokračovat, byli bychom rádi, 
aby každá škola měla svůj strom,“ uvedl místostaros-
ta Radim Miklas...

5
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Trestná činnost na území obvodu vloni mírně poklesla
Pravidelnými hosty jednání Zastupitelstva 
MO Ostrava-Jih jsou každoročně zástupci 
Policie České republiky a Městské policie 
Ostrava. Na květnovém zasedání infor-
movali zastupitele a hrstku přítomných 
občanů o bezpečnostní situaci a prevenci 
kriminality na území obvodu a zodpověděli 
i několik otázek.

Občané bohužel nevyužili možnosti přĳít 
pobesedovat se zástupci obou policejních 
složek. Přitom soudě podle množství po-
depsaných i anonymních dopisů a e-mai-
lů by se podnětů k diskusi našla spousta.
Potěšitelné je, že trestná činnost na území 
obvodu v loňském roce ve srovnání s ro-
kem 2008 poklesla o dvě procenta. Vloni 
došlo na území obvodu k 426 trestným či-
nům násilného charakteru, což je o šede-
sát méně než v roce 2008.
 „Je to zásluhou represivních i preventiv-
ních opatření policie,“ uvedl Aleš Gebek 
z Městského ředitelství Policie ČR Ost-
rava. Problémem podle něj zůstávají vlou-
pání do motorových vozidel, k nimž však 
často dochází kvůli lhostejnosti občanů, 
kteří ve svých autech nechávají notebooky 
a další cennosti. „Příležitost dělá zloděje 
a některé věci doslova vybízejí k odcizení. 
K této problematice jsme vloni pořádali 
preventivní akce, ve kterých budeme po-
kračovat i letos,“ upozornil Gebek.
Starosta Karel Sibinský upozornil na dra-
matický nárůst násilné trestné činnos-
ti (přepadení, loupeže) v okolí hotelo-
vých domů, nejdramatičtější je v poslední 
době situace v okolí tzv. „Hlubiňáku“. Po-
licie ČR se tomuto problému bude věno-
vat v rámci běžného výkonu služby posí-
lením hlídek. Vloni a zejména od začátku 
letošního roku extrémně narostl i počet 
drobných krádeží. Stalo se tak v souvis-
losti se změnou legislativy, protože způ-
sobená škoda do pěti tisíc korun je klasifi-
kována pouze jako přestupek, nikoliv jako 
trestný čin.

V rámci vyhodnocení cílů koncepce rozvo-
je Městské policie Ostrava došlo v roce 2010 
k navýšení počtu okrsků v MO Ostrava-Jih 
z původního počtu jedenatřicet na současný 
počet třicet devět, přičemž za každý okrsek 
je odpovědný jeden okrskář. „K tomuto na-
výšení došlo proto, že systém výkonu služby 
prostřednictvím strážníků s územní odpo-
vědností, tedy okrskářů, se osvědčil a přiná-
ší výsledky v podobě stoupající spokojenosti 
občanů,“ uvedl zástupce ředitele pro výkon 
služby Jiří Samek. V současné době v obvo-
du působí celkem 39 okrskářů, 62 hlídka-
řů a 6 vedoucích skupin. Na plnění úkolů 

se podílí i dvacet okrskářů, kteří mají svěře-
ny okrsky v městských obvodech Hrabová, 
Vítkovice, Stará Bělá, Nová Bělá a Proskovi-
ce. S vedoucím oblasti a jeho zástupcem je 
v MO Ostrava-Jih celkem 129 strážníků. Pů-
sobí v něm také strážníci oddílu s celoměst-
skou působností, kteří vykonávají speciální 
činnosti (odtahy vozidel, instalace prostřed-
ků pro zabránění vozidlu v jízdě – botičky, 
sběr kontaminovaných jehel, apod.).
V současné době se strážníci v MO Ost-
rava-Jih věnují prioritně odhalování pře-
stupků spáchaných neukázněnými maji-
teli psů, kteří své miláčky nechávají volně 
pobíhat a neuklízejí po nich exkrementy. 
Jen za první čtyři měsíce letošního roku 
bylo takto projednáno 877 přestupků.
Z dalších údajů stojí za zmínku, že hlídky 
městské policie v rámci výkonu služby od 
ledna do dubna zadržely v obvodu celkem 
31 pachatelů trestných činů, mj. pachate-
le, který měl na svědomí vloupání do řady 

školských zařízení na celém území města, 
a řadu pachatelů, kteří vykrádali motoro-
vá vozidla. Strážníci sepsali pro Policii ČR 
37 poznatků o spáchání možné trestné čin-
nosti a předali jí 16 osob, po nichž bylo vy-
hlášeno pátrání.
Mimo plnění dalších úkolů se strážníci ve 
spolupráci s Policií ČR věnují i problema-
tice stacionární dopravy, kde prvořadým 
úkolem je zajištění průjezdnosti vozidel In-
tegrovaného záchranného systému a svozu 
odpadů, dále stání vozidel na chodnících 
a trávnících. „Není však v silách městské 
policie zabezpečit v situaci kritického nedo-
statku parkovacích míst stav, kdy v obvodu 
budou všechna vozidla parkovat v soula-
du se zákonnými normami,“ uvedl Marian 
Janalík, vedoucí oblasti Hrabůvka. 
Na úseku prevence strážníci Městské po-
licie Ostrava zabezpečují dozory u vyti-
povaných přechodů, které využívají děti 
k příchodům do školy, provádí se akce se 
zaměřením na místa, kde dochází k poru-
šení zákona na ochranu před alkoholismem 
a jinými toxikomaniemi (zejména restaura-
ce, parčíky, dvory aj.). Strážníci pomáha-
jí i seniorům napojeným na Senior linku, 
kontrolují stav zařízení, zajímají se o jejich 
problémy a pomáhají s jejich řešením.
„Občany bych chtěl požádat o spolupráci, 
oznamování negativních jevů v jejich okolí 
a podnětů, které mohou přispět ke zkvalit-
nění naší práce a zvýšení pocitu bezpečí ob-
čanů obvodu,“ uvedl závěrem Janalík.

Text a foto: Michael Ku�y

INZERCE

Počty řešených případů strážníky 
MP Ostrava na území MO Ostrava-Jih 
(od 1. ledna do 30. dubna 2010)
Znečišťování psími exkrementy ...... 394
Volný pohyb psů ................................. 483
Přestupky chodců .............................. 295
Přestupky cyklistů ................................75
Popíjení alkohol. nápojů 
na veřejných prostranstvích ............ 335
Drobné krádeže .....................................46
Odtahy motorových vozidel ................81

PŘIJME celé 
obchodní týmy
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Inzertní manažerka: 
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz 
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INZERCE

Tarif O2 NEON Tarifní výhoda NEOMEZENĚ Volné minuty/SMS měsíčně navíc Měsíční cena

volání, SMS a MMS
 o víkendu v síti O2  

80 minut do všech sítí
450 Kč

350 Kč

volání o víkendu 
a mimo špičku v síti O2 

120 minut do všech sítí
650 Kč

500 Kč

volání o víkendu
a mimo špičku v síti O2 300 minut do všech sítí

950 Kč

650 Kč

ěsíční cena

450 Kč

650 Kč

950 Kč

Den Země se vydařil
Letošní ročník Dne Země přilákal na náměstí SNP 
v Zábřehu spoustu lidí. Tradiční akci na území ob-
vodu také letos organizovalo Středisko volného času 
(SVČ) na Gurťjevově ulici v Zábřehu. Letošní ročník 
měl podtitul Přírodou všemi smysly. „Toto mo	o by 
mělo upozornit na potřebu globální ochrany všech 
složek životního prostředí a zároveň probudit zá-
jem o zachování těchto složek příštím generacím,“ 
uvedla Lenka Červená ze SVČ, která si pochvalova-
la účast i zájem ze strany kolemjdoucích.
Pro děti školního i předškolního věku a pro veřej-
nost byly po celý den připraveny aktivity ve spo-
lupráci s OZO Ostrava, ZOO Ostrava, Městskou 
policií Ostrava, Knihovnou města Ostravy a další-
mi organizacemi. V programu bylo vystoupení dětí 
z polských Katowic, prezentace středních umělec-
kých škol, představení odpadového kabaretu Ozí-
ci, prezentace ekologických a občanských sdružení, 
prezentace a vystoupení dětí ostravských mateř-
ských a základních škol, ekodílny, ekoateliéry a ru-
kodělné činnosti pro děti. Mnoho zajímavých akti-
vit připravilo i pořádající SVČ. (kut)

Na titulní straně: Na náměstí SNP byla v rámci Dne 
země připravena celá řada zajímavých soutěží.

Radnice darovala škole platan. 
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
daroval v rámci letošních oslav Dne 
Země Základní a mateřské škole Ho-
rymírova v Zábřehu platan javorolis-
tý v hodnotě deseti tisíc korun. Strom 
byl před školu zasazen za doprovodné-
ho výkladu odborníka, takže přítomné 
děti nejen slyšely, jak se mají o strom 
správně starat, ale také samy přiloži-

ly ruku k dílu. „V minulosti jsme vě-
novali například lípu základní škole 
Františka Formana na Dubině nebo ja-
ponskou třešeň základní škole Kosmo-
nautů 15. V této tradici budeme kaž-
doročně pokračovat, byli bychom rádi, 
aby každá škola měla svůj strom,“ 
uvedl místostarosta Radim Miklas (na 
snímku druhý zleva).
 Text a foto: Michael Ku�y
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Do projektu Veřejná sportoviště 
se letos zapojilo více škol
Také v letošním roce městský obvod 
Ostrava-Jih v rámci prevence kriminali-
ty realizuje projekt Veřejná sportoviště, 
jehož cílem je zpřístupnit tyto sportovní 
areály dětem a mládeži.

Hřiště je možné využívat bezplatně, návš-
těvníci ale musejí dbát pokynů sportov-
ních asistentů, využívat areál za účelem 
sportování a dodržovat provozní řád. Zá-
měrem projektu Veřejná sportoviště je ve 

spolupráci s Městskou policií Ostrava sní-
žit výskyt trestné činnosti na území obvo-
du a zajistit dětem a mládeži podmínky 
k trávení volného času. Už od poloviny 
dubna je otevřeno školní hřiště pro veřej-
nost na ZŠ Březinova, v těchto dnech už 
také na ZŠ Jugoslávská, Chrjukinova, Al-
berta Kučery a Šeříková, v období letních 
prázdnin pak nově také ZŠ F. Formana.
Každé hřiště má vlastní provozní řád, 
který je zveřejněn v místě samotném, na 
internetových stránkách škol a MO Ost-

rava-Jih (sekce Prevence kriminality). 
Provozní řády upravují zásady chování 
návštěvníků a postavení sportovního asi-
stenta. Hlavní zásady jsou hry fair play, 
zásady slušného chování a v neposled-
ní řadě také zásady zacházení se spor-
tovním a jiným vybavením. Dodržování 
těchto řádů je jedinou podmínkou bez-
platného využívání hřišť a půjčoven spor-
tovních potřeb.
Projekt je podpořen Statutárním městem 
Ostrava a bude probihat celoročně. (kut)

INZERCE

ZŠ B. Dvorského bude mít multimediální učebny

Devět odborných učeben ZŠ B. Dvorské-
ho v Bělském lese bude vybaveno infor-
mační a komunikační technologií (ICT) 
a audiovizuální technikou. Stane se tak 
díky finančnímu příspěvku z evropských 
fondů. „Hlavním cílem projektu je pro-
střednictvím zavedení dostupných mo-
derních technologií dosáhnout kvalita-
tivně vyšší úrovně vzdělávání na prvním 
a druhém stupni,“ uvedla ředitelka školy 
Věra Helebrantová. 

Základní škola B. Dvorského je jednou 
z největších na území města Ostravy. Co 
do kapacity se jedná o největší základ-
ní školu městského obvodu Ostrava-Jih. 

Její kapacita, která činí 1050 žáků, neby-
la v minulých letech zcela zaplněna, přes-
to si v rámci obvodu drží prvenství v po-
čtu žáků. V loňském roce navštěvovalo ZŠ 
B. Dvorského 645 žáků. Jejich výuka probí-
há vedle kmenových tříd také v odborných 
učebnách, kterých je ve škole v současnos-
ti pětadvacet.
Tyto učebny jsou však vybaveny jako od-
borné pouze zčásti. Současné vybavení je 
absolutně nedostatečné, neodpovídá po-
žadavkům na využívání nových metod ve 
výuce, ani nepomáhá k rozvíjení počítačo-
vé gramotnosti žáků už od 1. ročníku. Pro 
svých 650 žáků má škola k dispozici pouze 
jednu multimediální místnost vybavenou 
jednou interaktivní tabulí a dvě počítačo-
vé místnosti s celkovým počtem pětatřice-
ti počítačů. Co se týče audiovizuální tech-
niky má škola k dispozici jeden přenosný 
diaprojektor a jeden notebook, který byl 

škole zapůjčen v rámci projektu EDUNET 
na dobu pěti let. Ty jsou využívány při vý-
uce v kmenových i odborných učebnách, 
jsou neustále vytíženy a zdaleka nepokrý-
vají současné potřeby.
Během realizace projektu budou multime-
diálně vybaveny tyto specializované učeb-
ny: počítačová učebna na 1. stupni, učeb-
na chemie a fyziky, jazyková učebna na 2. 
stupni, počítačová učebna na 2. stupni, čí-
tárna, jazyková učebna na 1. stupni, jazy-
ková učebna na 2. stupni, učebna dějepisu 
a učebna pro pracovní činnosti.
V rámci celoživotního vzdělávání a v rám-
ci tohoto projektu bude ICT zpřístupněna 
i veřejnosti – rodinným příslušníkům žáků 
– seniorům žáků, popř. ženám na mateřské 
dovolené a nezaměstnaným rodičům žáků. 
Začátek fyzické realizace projektu je plá-
nován na 1. září s předpokládaným datem 
ukončení 30. prosince 2010.  (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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Díky nadšencům je Zábřežka opět čistá
Učitelka Biskupského gymnázia v Ostravě 
Radana Parmová má hlavní zásluhu na 
tom, že kdysi čistý potok Zábřežka se mění 
z odpadní stoky do své původní podoby. 
Před pěti lety přesvědčila své žáky a díky 
ní se rozjel projekt Břeh, jehož cílem je 
revitalizace a humanizace břehů tohoto 
kanalizovaného potoka. Před měsícem 
mladí ekologové své pětileté snažení na 
místě činu oslavili. 

Ale postupně, cílem dlouhodobého projek-
tu je vrátit potoku Zábřežka břehové poros-
ty a rostliny a oživit fenomén potoka, kte-
rý byl kdysi páteří celé obce. Před pěti lety 
zde děti a studenti vysadili první strom-
ky. „Od té doby se k Zábřežce chodí kres-
lit, botanizovat, vysévat rostliny, pracovat, 
uklízet i kosit, psát texty a fotit,“ uvedla 
Radana Parmová. Díky tomu vznikly dvě 
práce Studentské odborné činnosti – „Pro-

jekt revitalizace potoka Zábřežky“ a „Hyd-
rologické mapování říčního profilu potoka 
Zábřežky“. Obě získaly významná oceně-
ní od odborné komise a celý projekt získal 
i grant Nadace Partnerství. 
„Během čtvrt století, co tu bydlíme, jsme 
sledovali jen kácení stromů a postupování 
parkovišť a asfaltu. Celá ta krajina časem 
přestala být viditelná. Proto jsem zkusi-
la získat grant na osázení jednoho břehu,“ 
popsala začátky Parmová. „Myšlenka ob-
novy břehu potoka není moje. Podobný 
příklad jsem viděla v Německu v městě 
Kronach, které takto revitalizovalo celou 
řeku. Byl to pro mě takový zážitek, že jsem 
o tom projektu napsala článek. Nemohla 
jsem na to zapomenout, a tím pádem, když 
jsem začala přemýšlet o všech vodních to-
cích, potocích a řekách svého dětství, došlo 
mi, že Zábřežka je to nejbližší a že to může-
me zkusit tady,“ pokračovala. 
Nedávné páté výročí výsadby třiceti stro-
mů podél potoka Zábřežky proběhlo stylo-

vě – úklidem odpadků na jeho březích. Při-
bližně patnáct dětí a dospělých čistilo řeku, 
malovalo a sadilo petrklíče. Během oslavy 
došlo i na malé divadelní představení.

„Přála bych si, aby těch osm set padesát 
metrů úseku uznalo Povodí Odry zpátky 
jako potok. Dosud je totiž míněný nikoliv 
jako potok, ale jako odtoková technická zá-
ležitost,“ nastínila svůj sen Radana Parmo-
vá, která k tomuto výročí založila Základní 
organizaci Českého svazu ochránců příro-
dy s názvem Na břehu. (kut)

Dražebník: Petr Mokroš – CITY, Stará Ves 
nad Ondřejnicí 641, IČ 18111815, provo-
zovna Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh, tel. 
596 745 512. Dražba proběhne v obřadní 
síni ÚMOb Ostrava-Jih.

Prohlídky bytů v uvedených dnech se 
budou konat od 15 do 17 hodin – byto-
vý technik bude čekat v domě. Dražeb-
ní vyhláška je k dispozici u dražebníka, 
zveřejněna na veřejné tabuli statutární-

ho města Ostravy, městského obvodu 
Ostrava-Jih a na internetové Centrální 
adrese. Dotazy zodpoví pracovníci dra-
žebníka – Petra Mokroše – CITY, provo-

zovna Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh (tel. 
596 745 512, 596 745 541), realitni.agentu-
ra@mailcity.cz.

Odbor majetkový ÚMOb Ostrava-Jih

SEZNAM BYTOVÝCH JEDNOTEK K DOBROVOLNÉ VEŘEJNÉ DRAŽBĚ DNE 15. 6. 2010

čas adresa prohlídka byt č. vel. kat. NP odhad vyv. cena jistina

9.00 Svazácká 54/2159 1. a 8. 6. 8 1+2 I. 3. NP 700 tis. 700 tis. 70 tis.

9.30 Mitušova 45/1061  1. a 8. 6. 5 1+2 I. 2. NP 600 tis. 600 tis. 70 tis.

10.00 Strelkovova 5/1817  3. a 10. 6. 1 1+1 II. 1. NP 400 tis. 400 tis. 70 tis.

Veřejná dobrovolná dražba bytů
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Nejlepší školní časopis má ZŠ Březulín
Mediální komise Rady MO Ostrava-Jih vyhlásila výsledky tradič-
ní soutěže o nejlepší školní časopis. Z hlasování vyšel nejlépe Bře-
zulín (ZŠ Březinova), který zvítězil o pouhý bod před Chaosem 
teenagerů (ZŠ B. Dvorského). Třetí skončil Klegováček (ZŠ Kle-
gova), na dalších místech pak Mitušáček (ZŠ Mitušova 8) a Nový 
Formánek (ZŠ F. Formana). Do čtvrtého ročníku soutěže se zapo-
jilo jedenáct škol, což je zatím nejvyšší počet. Kromě výše uvede-
ných ještě ZŠ Srbská, ZŠ Šeříková, ZŠ V Zálomu, ZŠ Chrjukinova, 
ZŠ Provaznická a ZŠ Kosmonautů 15. 
Zástupci třech nejlepších školních časopisů převezmou ceny z ru-
kou starosty Karla Sibinského na Slavnostech obvodu, které se 
uskuteční v pátek 18. června na náměstí SNP v Zábřehu. (kut)

Akce Společně pro bezpečnější 
Ostravu se vydařila
V okolí Domu kultury Akord a Vodního 
areálu Jih v Zábřehu se první květnový 
pátek konala premiérová akce s názvem 
Společně pro bezpečnější Ostravu. Stovky 
účastníků sledovaly celodenní zajímavý 
program, který mj. nabídl ukázky unikát-
ních způsobů zásahů a záchranářských 
technik využívaných k záchraně lidského 
života – ukázky aktivace airbagů, zadrže-
ní pachatele v ujíždějícím vozidle, jízd-
ní policie, služební kynologie, slaňování 

a záchranářské práce se psem nebo vy-
proštění osoby z havarovaného vozidla. 
Návštěvníci si sami mohli vyzkoušet lase-
rovou střelnici, dopravní trenažéry nebo 
simulátor nárazu. Program vyvrcholil vy-
stoupením za pár dní šestnáctileté zpě-
vačky Markéty Konvičkové, která na sebe 
výrazně upozornila v soutěži ČeskoSlo-
venská SuperStar. Vydařenou akci finanč-
ně podpořil i Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih. Text a foto: Michael Ku�y

„WiFi HOT SPOT – 
Internet Free Zone“
slouží pro občany k přístupu na internet v zó-
nách klidu, odpočinku, zastávkách MHD a dal-
ších veřejných místech.

Pokud zařízení občana (mobilní telefon, note-
book, PDA apod.) najde vysílaný WiFi signál, 
který se hlásí jako „Freezone_internet“, sta-
čí se k síti připojit pouhým poklepem na znak 
městského obvodu Ostrava-Jih. Nejsou vyžadovány žádné 
další přihlašovací údaje. 

Připojení je filtrováno proti nevhodnému obsahu a je limi-
továno časem, kdy je spojení přerušeno. Přístup je primár-
ně určen pro vyhledávání informací o dopravě, počasí, měs-
tě, kultuře, zpravodajství apod.

Cílem Internet Free Zone není konkurence poskytovatelům 
připojení k internetu pro domácí či firemní použití. Proto 
jsou také zavedena některá omezení, např. stahování vel-
kých souborů, hraní internetových her, spouštění datových 
streamů (typu video,...). 

Lokality, kde je možno se k síti připojit, jsou označeny lo-
gem FREE WiFi ZONE.

� Opravy chodníků a komunikací
Na území obvodu se od května rozběhly opravy chodní-
ků i komunikací. Finišuje oprava komunikací ve vnitroblo-
ku ulic Edisonova, Šponarova, Jubilejní a Stavbařů. V po-
lovině měsíce začala oprava chodníku a komunikace na 
Jedličkově ulici a také oprava přechodu pro chodce na uli-
ci 29. dubna. V červnu přĳdou na řadu opravy chodníku 
v ulicích Svazácká, P. Lumumby a Krylovova a také oprava 
vnitřní propojovací komunikace mezi ul. Jubilejní a Odbo-
rářskou. V prvním prázdninovém měsíci pak začnou opra-
vy vozovky i chodníku v Zimmlerově ulici. Ve všech pří-
padech bude už nevyhovující povrch chodníků nahrazen 
zámkovou dlažbou.

Krátce

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
V úterý 1. června 2010 v době od 7.30 do 14.30 hodin bude pře-
rušena dodávka elektřiny v části Hrabůvky a Zábřehu. Konkrét-
ně se jedná o ulice Dvouletky, Edisonova, Horní, Jubilejní, Morav-
ská a Stavbařů. Týká se také ÚMOb Ostrava-Jih – budov B, C a D, 
a dále obřadní síně včetně spojovacího krčku (kanceláře č. 006D, 
028D, 027D, 026D, 013D, 009a, 009b, 009c) a kanceláře senáto-
ra. Přerušení dodávky elektřiny je způsobeno pravidelnou údrž-
bou distribuční sítě ze strany dodavatele ČEZ. Bližší informace 
mohou občané získat na poruchové lince 840 850 860. (d)
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Ostravská školní liga horských kol
Po úspěšném prvním ročníku školní 
ligy horských kol je i letos připraveno 
další pokračování tohoto projektu. Pod 
názvem Ostrava hledá mistra světa – Os-
travská školní liga horských kol začal už 
6. května seriál osmi závodů, který vyvr-
cholí finálovým kláním 24. června.

Projekt školní ligy horských kol podpo-
řil Zdeněk Štybar, několikanásobný mis-
tr světa, vítěz Světového poháru a nejlep-
ší současný cyklokrosař. „Pevně věříme, 
že počet škol, který se zapojil v loňském 
roce (45 základních a středních škol – 
pozn. aut.) se ještě letos navýší,“ uvedla 
Kamila Procházková z pořádajícího klu-
bu Max Cursor Ostrava. 
Závody se uskuteční vždy v areálu Běl-
ského lesa. Soutěž je koncipována jak 
pro jednotlivce, tak i pro školní druž-

stva. Jedná se tedy o cyklistické závo-
dy pro děti a mládež z ostravských zá-
kladních a středních škol. Tyto závody 
mají charakter celoroční soutěže, kde 
vedle sebe mohou soutěžit začáteční-
ci, pokročilí sportovci i registrovaní zá-
vodníci v samostatných oddělených ka-
tegoriích. 
Cílem projektu je přivést k cyklisti-
ce a k pravidelnému sportování široký 
okruh mládeže. „A také umožnit cyklis-
tům organizovaným v klubech a jejich 
trenérům rozvíjet kvalitnější tréninkový 
proces. Talentovaným jedincům chce-
me dát možnost ucházet se o zařazení 
do nově vznikajícího Centra cyklistic-
kých sportů Ostrava pod vedením Šárky 
Chmurové,“ dodala Procházková.
Pravidla, časový harmonogram, kontaktní 
informace apod. lze najít na internetových 
stránkách www.skolniliga.estranky.cz. (kut)

Mateřské školy otevřou 
další třídy pro předškoláky
Do třiceti mateřských škol zřizovaných městským obvodem 
Ostrava-Jih bylo pro příští školní rok zapsáno celkem 987 dětí. 
Jejich kapacita však nestačí, pro 279 dětí se prozatím místo 
nenašlo. Ve většině případů se jedná o děti, které až v průběhu 
příštího školního roku dosáhnou věku tří let. 

„Podnikneme všechny možné kroky k tomu, abychom mamin-
kám, které potřebují nastoupit do zaměstnání, vyšli vstříc,“ uvedl 
místostarosta Jiří Voloch. V plánu je otevření tzv. „zakonzervova-
ných“ tříd, tj. tříd, které už v minulosti sloužily svému účelu. Ta-
ková bude od září otevřena v MŠ Předškolní a v MŠ Mitušova 6, 
snahou je otevření ještě dalších třech těchto tříd. Třináct volných 
míst zůstává pouze v MŠ P. Lumumby 25, ale tato místa jsou pou-
ze pro děti s odloženou školní docházkou, tedy pro ty, které z ně-
jakého důvodu nenastoupily do základních škol.
Samotné číslo 279 neumístěných dětí ale může být zavádějící. 
„Mnoho rodičů se svými dětmi totiž bylo u zápisu ve více mateř-
ských školách, takže i samotné školky čekají na to, kolik dětí do 
nich ve skutečnosti nastoupí. Situace se vykrystalizuje až v září,“ 
upozornil Voloch. (kut)

VUS Ondráš sklidil aplaus. Letos proběhl už čtvrtý ročník spo-
lečensko-kulturní akce Vzpomínky na festivaly kultury vzdušných 
sil – Vzdušné síly v Ostravě. Mezi mnohonásobné vítěze festivalu 
patří Vojenský umělecký soubor Ondráš, který je i v součanosti vý-
znamným nositelem kulturních tradic v armádě. Své umění sou-
bor dodnes prezentuje na domácích i zahraničních pódiích. V pá-
tek 14. května byli jeho členové slavnostně přĳati na radnici Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih. Dopoledne zhlédli vystoupení sou-
boru žáci základních a mateřských škol, večer pak sklidili aplaus za-
plněného hlediště DK Akord. Akce, která významným způsobem 
zapadla do oslav 65. výročí osvobození Ostravy a ukončení dru-
hé světové války, proběhla i tentokrát pod záštitou starosty obvodu 
Karla Sibinského. Text a foto: Michael Ku�y
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Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský 
přeje všem květnovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.

Žofie Veličková  ............ 96 let
Marie Dlouhá  ................ 93 let
Rudolf Truchlý ............... 90 let
Miroslav Kalina ............. 90 let
Anděla Ladovská ........... 90 let
Žofie Peukerová ............ 90 let
Anna Psotová  ............... 90 let
Anna Břenková  ............. 85 let
Marie Červená ............... 85 let

Vlasta Drnovská ............ 85 let
Milada Hrubá ................ 85 let
Emil Kašperlík ............... 85 let
Vladimír Bárta  .............. 80 let
Zdeněk Hrbáč ................ 80 let
Anna Kaločová .............. 80 let
Miloš Kletečka ............... 80 let
Karel Klich ....................  80 let
Alena Kroutilíková ........ 80 let

Jiřina Korenačková ....... 80 let
Anna Kubinová  ............. 80 let
Evžen Laciak ................. 80 let
Markéta Marková ......... 80 let
Vlasta 
Neumannová  ................ 80 let
Dagmar Novotná .......... 80 let
Anna Smělíková ............ 80 let
Marie Zezulková ........... 80 let

Významné životní jubileum si v sobotu 
24. dubna v obřadní síni ÚMOb Ostrava-
-Jih připomněli manželé Karel a Zdeňka 
Krmelínovi.

Uplynulo totiž pětašedesát let od doby, 
kdy v československém kostele v Ostravě-
-Mariánských Horách vstoupili do svazku 
manželského. Tehdy si slíbili, že dobré i zlé 
budou snášet spolu, byli plni radostných 

nadějí a mladistvých odhodlání. Seznámi-
li se ve Vítkovických železárnách, kde pan 
Karel pracoval jako zámečník. Paní Zdeň-
ka pracovala ve šroubárně u automatu. Po 
sňatku bydleli u Karlových rodičů v Bra-
vanticích. Pan Karel po vojně nastoupil na 
šachtu Jan Šverma a tomuto podniku zů-
stal věrný až do důchodu. Paní Zdeňka vy-
chovala šest dětí. Pracovala v kravíně JZD 
v Bravanticích. V roce 1961 se rodina pře-

stěhovala do Ostravy. Poté Zdeňka nastou-
pila do Vítkovických železáren, kde pěta-
dvacet let pracovala jako vrátná.
Manželé Krmelínovi se radují ze sedmi 
vnuků a šest pravnuků. K zálibám pana 
Karla patří rybaření a luštění křížovek, paní 
Zdeňka se zase na chatě v Kyjovicích pyš-
ní svou rozkvetlou zahrádkou. „Nejlepší re-
cept na mnohaleté společné soužití je úcta 
a tolerance,“ shodli se manželé Krmelínovi.

Kamenná svatba manželů Zdeňky a Karla Krmelínových

Manžele Krmelínovy oddal místosta-
rosta Ľubomír Košík a ceremoniářka Šárka 
Zubková. Foto: Petr Grimm

Běžné ošetření pleti 
+ NOVINKY:
* Ošetření pleti ultrazvukem
* Přístrojový LYNFO – SYSTÉM
* Bahenní zábaly
* Masáž cukrem
* Skořicové zábaly
* Žehlička na vrásky

PROVOZNÍ DOBA 
I PODLE OBJEDNÁVEK

JITKA KREJČÍ

CHOLEVOVA 39 

OV-HRABŮVKA

TEL.: 776 238 463
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Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944

e–mail: ivana.sachrova@ceskydomov.cz 
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JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

INZERCE

Výročí osvobození Ostravy
Pětašedesát let od ukončení bojů příslušní-
ků 1. československé samostatné tankové 
brigády a 1. československé smíšené letecké 
divize v Ostravsko-opavské operaci a osvo-
bození Ostravy od fašismu si poslední dub-
nový den připomenuli představitelé města, 
české armády, váleční veteráni a další hos-
té. Slavnostní akt u Památníku osvobození 
v Komenského sadech začal nízkým přele-
tem stíhacích letounů typu gripen. V jeho 
rámci byla udělena vyznamenání válečným 
veteránům. Věnce a kytice k památníku po-
ložili kromě představitelů Ostravy a měst-
ských obvodů nebo vedení kraje také zá-
stupci velvyslanectví a konzulátu Ruské 
federace, konzulátů Polska a Ukrajiny, part-
nerského města Doněcka a další zahranič-

ní hosté. Za městský obvod Ostrava-Jih 
položili věnce starosta Karel Sibinský a mís-
tostarosta Oldřich Lindovský  (horní sní-
mek). Oba navíc obdrželi pamětní medaili 
Československé obce legionářské za záslu-
hy o obnovu a šíření legionářských tradic. 
Shromáždění v Komenského sadech ukon-
čila večerka v podání trubače.
Vzpomínkové akce se konaly i na území 
obvodu. Místostarostové Radim Miklas 
a Ľubomír Košík položili věnce a kytice 
u památníku rudoarmějců Břehy (u ná-
kupního centra Avion Shopping Park), 
u památníku Korýtko v místě, kde čes-
koslovenští tankisté v Zábřehu překona-
li řeku Odru, a u památníku na Husarově 
ulici ve Výškovicích (dolní snímek).
 Text a foto: Michael Ku�y

� Zastupitelé se sejdou v radniční budově
Starosta Karel Sibinský zve občany na 
třetí letošní zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, kte-
ré se uskuteční 17. června v 9 hodin 
v nadstavbě hlavní radniční budovy 
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
na Horní ulici.
� V Hrabůvce vznikla nová parkovací místa
V sídlištní zástavbě v ulici Fr. Hajdy 
v Hrabůvce budou mít řidiči lepší mož-
nost zaparkovat své vozidlo. Celkem 
zde vzniklo 170 nových parkovacích 
míst, z toho deset pro zdravotně posti-
žené občany. Většina míst má povrch ze 
zámkové dlažby. Navíc došlo k rozšíře-
ní živičného povrchu vozovky a také ke 
kompletnímu zjednosměrnění ulice Fr. 
Hajdy, čímž bylo dosaženo zpřehledně-
ní provozu na této komunikaci. Nákla-
dy na tuto investiční akci se vyhouply 
na necelých pět milionů korun a byly 
hrazeny z prostředků MO Ostrava-Jih.
� Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se koná ve čtvrtek 10. června od 
16 hodin v KD K-TRIO v Hrabůvce.

Krátce

Hromadné očkování psů proti vzteklině
V zájmu preventivní ochrany území měs-
ta Ostravy před zavlečením a šířením ne-
bezpečné nákazy – vztekliny, proběhne 
hromadné očkování psů proti vzteklině 
na území obvodu Ostrava-Jih.
Poplatek 30 Kč platí majitel psa, zbývající 
část dotuje obec. Zvířata musí být opatřena 
náhubkem a vodítkem! Očkovací průkaz 
nutno vzít s sebou. Očkování se provádí 
pouze jedenkrát ročně a je určeno pro psy 
starší šesti měsíců. Zajištění očkování psů 
proti vzteklině je pro jejich majitele povin-

né. Platným dokladem o provedeném oč-
kování je pouze očkovací průkaz psa. Vy-
stavení nového očkovacího průkazu bude 

možné i na místě. Bližší informace podá 
Referát životního prostředí ÚMOb Ostra-
va-Jih, tel.: 599 430 224, 378, 207.

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 Městské policie Ostrava, dnes 
objekt Majetkové správy Ostrava-Jih) 

čtvrtek 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)
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

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

� Společenská zábava
2. 6. v 19 h – IVAN HLAS TRIO – koncert. Od 
roku 2006 koncertují převážně v komorní sestavě 
„Ivan Hlas Trio“ – Norbi Kovács – ak. kytara, Ja-
roslav Olin Nejezchleba – violoncello, Ivan Hlas 
– ak. kytara, předprodej KD K-TRIO, OIS, kino 
Luna.
6., 13., 20. a 27. 6. v 17 h – TANEČNÍ VEČERY pro 
příznivce společenského tance se skupinou DO-
MINO, předprodej KD K-TRIO.
21. 6. v 19 h  – ČECHOMOR KOOPERATIVA 
TOUR 2010 koncert v kině Luna. Českomo-
ravská hudební společnost vznikla na jaře roku 
1988. V roce 1994 pocítila potřebu změny zvuku 
a z akustického pojetí pozvolna začínala přechá-
zet do elektrické podoby. V roce 1996 vyšlo druhé 
album Mezi horami. Přelomovým se stal pro sku-
pinu rok 2001, kdy získala tři ceny Anděl – jako 
skupina roku, za album Proměny i za stejnojmen-
nou skladbu, předprodej KD K-TRIO, OIS, kino 
Luna.
� Dětem
24., 25., 28. a 29. 6. od 8.30 h – ZVONEK ZVONÍ 
aneb Škola končí, zábavný pořad pro děti zá-
kladních škol na závěr školního roku.
� Výstavy
MYŠLENKY V OBRAZECH 2 – výstava fotogra-
fií žáků SŠ služeb a podnikání v Ostravě-Porubě.
� Vzdělávací kurzy a semináře 
1. 6. 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 
ztrpčují lidem život. Předprodej KD – K-TRIO.
6. 6. – PLAVBA PO ODŘE – sportovně pozná-
vací akce pro děti i dospělé, pořádá KD K-TRIO 
a Spolek vodáků Campanula. Zajištění: zapůjčení 
lodě, pádla a vesty, zkušení instruktoři, základní 
výcvik, pojištění. Sraz a start v 9.00 h v Polance 
(silniční most). Ukončení cca 13.00 h v Petřkovi-
cích (silniční most). Doprava individuální. Cena 
280 Kč dítě do 15 let, 350 Kč dospělý (předprodej 
a informace KD K-TRIO).
12. a 13. 6 od 9.00 do 16.00 „ASTROLOGICKÝ 
TAROT“ výuka výkladu symbolonových ka-
ret. Víkendový seminář s mgr. Annou Kudelo-
vou. Přes pochopení čtyř základních živlových 
podstat (ohně, vzduchu, země, vody) a dvanácti 
astrologických archetypů se s využitím obráz-
kové karetní sady Symbolonu naučíte základním 
principům práce s kartami. Karty jednoduchým 
způsobem odhalují naše vnitřní motivy, skutky 
a jednání. Vedou nás k poznání vlastního nitra 
a pomáhají nám lépe porozumět sami sobě. Pro 
práci doporučujeme vlastní karetní sadu Symbo-
lonu.
19. 6. od 10.00 do 13.00 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 na-
boso. Předprodej KD – K-TRIO.
14. 6. ZAHÁJENÍ ZÁPISU DO KURZŮ

PRO DOSPĚLÉ NABÍZÍME KURZY: POHY-
BOVÉ – Kalanetika, Step aerobic, P-Class, Pilates 
s Bosu a balančními pomůckami, Cvičení pro se-
niory, Cvičení – prevence proti bolesti zad, Cvi-
čení na velkých míčích, Břišní tance, Latinské 
tance pro ženy, Linie, Body form, Jóga, Dance 
jóga, Power jóga, Taneční pro manželské páry 
a partnerské dvojice – začátečníci, pokročilí, 
Taichi, Irské tance. VZDĚLÁVACÍ KURZY A SE-
MINÁŘE: Numerologie – tajemství čísel, Grafote-
rapie, aneb rukopisem k rozvoji osobnosti, Neu-
robic – trénink paměti, koncentrace a kreativity, 
Kabala – nauka o vzniku vesmíru a světa kolem 
nás, Reflexní terapie, Vliv barev na náš život, Jak 
uspět na trhu práce, Jazykové kurzy angličtiny, 
Výuka hry na kytaru, Hra na africké bubny.
PRO DĚTI NABÍZÍME KURZY: Pohybová vý-
chova pro děti od 4 let, Výuka hry na kytaru od 
8 let, Hip-Hop od 6 let, Taneční klub K-TRIO – 
disco dance, street dance od 6 let, Břišní tance 
dívky 8–14 let, Školička malého výtvarníka 5–8 
let, Tvůrčí dílna 8–13 let.
� Komorní klub 
17. 6. v 18 h – ŘECKO – ŘECKO. Andýo Elleniká 
– cestopisná přednáška s projekcí Radima Ptáčka 
nás zavede do oblíbené „dovolenkové“ destinace, 
předprodej KD K-TRIO a na místě od 17.30 hodin 
v den akce.

 KINO LUNA 

ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
Tel.: + 420 596 751 712–3
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
  7. 6. 17.00 SOUBOJ TITÁNŮ
14. 6. 17.00 ŽENY V POKUŠENÍ
14. 6. 19.30 I LOVE YOU PHILLIP MORRIS
28. 6. 17.30 DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Od úterý 1. 6. do středy 2. 6. v 19.30 h: MAMAS 
& PAPAS (ČR 2010). Mozaika osudů několika 
manželských či partnerských dvojic, které v urči-
tém zlomovém bodě života řeší otázku chtěného, 
nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodi-
čovství. Intimní velkofilm režisérky Alice Nellis. 
Mládeži od 12 let, 110 min. Vstupné 90 Kč.
Ve čtvrtek 3. 6. v 19.30 h, od pátku 4. 6. do středy 
9. 6. v 17.00 h: SOUBOJ TITÁNŮ (USA 2010). 
Dobrodružný příběh, kde staví boj o moc muže 
proti králům a krále proti bohům. V hlavních ro-
lích Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Ne-
esen aj. České titulky, ml. přístupný, 106 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od pátku 4. 6. do čtvrtka 10. 6. v 19.30 h, od 
pátku 11. 6. do úterý 15. 6. v 17.00 h: ŽENY V PO-
KUŠENÍ (ČR 2010). Odbornice Helena, která radí 
jiným s manželskými problémy, zjišťuje, že se do-
stala 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 
milostnými problémy, a matka, která všechny si-
tuace řeší s energií sobě vlastní. Ml. přístupný, 
118 min. Vstupné 90 Kč.
Od pátku 11. 6. do neděle 13. 6. v 19.30 h: EX-
MANŽELKA ZA ODMĚNU (USA 2010). Na smo-
lařského lovce odměn se usměje štěstí, když do-
stane za úkol vystopovat a předat spravedlnosti 
svou bývalou manželku. V hlavních rolích Jenni-
fer Aniston, Gerard Butler aj. České titulky, ml. pří-
stupný, romantický, 110 minut. Vstupné 85 Kč.

Od pondělí 14. 6. do středy 16. 6. v 19.30 h: 
I LOVE YOU PHILLIP MORRIS (USA 2008). 
Steven Russel, šťastně ženatý muž, se dostane do 
problémů a odpykává si trest ve vězení. Zde se 
setká s Phillipem Morrisem, do kterého se bez-
hlavě zamiluje. Inspirováno skutečnou udá-
lostí. V hlavních rolích Ewan McGregor, Jim Car-
rey aj. České titulky, ml. nepřístupný, 98 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od pátku 18. 6. do neděle 20. 6. v 17.30 h, od úterý 
22. 6. do středy 23. 6. v 17.30 h: KICK-ASS (USA 
2009). Akce, drsné fóry, ironie a černý humor ve 
filmu natočeném podle stejnojmenného komiksu 
Marka Millara, kde cynismus, drzost a provokace 
jsou na prvním místě. Od režiséra filmů Hvězdný 
prach a Po krk v extázi. České titulky, mládeži ne-
přístupný, 106 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 18. 6. do neděle 20. 6. v 19.30 h: PO-
DIVNÍ (USA 2010). Obyvatelé poklidného měs-
tečka se začnou chovat podivně a ze dne na den se 
mění v zuřivé bestie, nákaza šílenství se neustále 
rozšiřuje… Děsuplná podívaná na motivy horo-
rové klasiky George A. Romera. České titulky, ml. 
nepřístupný, 101 minut. Vstupné 75 Kč.
Od úterý 22. 6. do středy 23. 6. v 19.30 h: MUŽI, 
CO ZÍRAJÍ NA KOZY (USA 2009). Žádné kozy, 
žádná sláva… Bizarní černá komedie inspirovaná 
skutečnými událostmi. V hlavních rolích George 
Clooney, Jeff Bridges, Evan McGregor, Kevin Spa-
cey aj. České titulky, ml. nepřístupný, 94 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 24. 6. do středy 30. 6. v 19.30 h: RO-
BIN HOOD (USA 2010). Nesmrtelný příběh se 
vrací v režii Ridleye Sco	a, tvůrce filmu Gladi-
átor, který odvypráví vlastní verzi tohoho pří-
běhu. Ta je temná jako raný středověk, v němž se 
film odehrává, vášnivá tak, jak vášniví byli lidé, 
kteří věděli, že další den pro ně nemusí nastat, 
a dobrá tak, jak dobrá herecká a tvůrčí sestava se 
na tomto výjimečném projektu sešla. V hlavních 
rolích Russell Crowe, Cate Blanche	, Max von Sy-
dow aj. České titulky, od 12 let, akční/drama, 148 
minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 25. 6. do neděle 27. 6. v 17.30 h: KATKA 
(ČR 2010). Na přání diváků reprízujeme opět uni-
kátní časosběrný dokument režisérky Heleny Tře-
štíkové mapující čtrnáct let v životě mladé narko-
manky a jejího marného zápasu se závislostí. Ml. 
přístupný, 90 minut. Vstupné 70 Kč.
Pondělí 28. 6. v 17.30 h: DOKTOR OD JEZERA 
HROCHŮ (ČR 2010). Komedie podle předlohy 
Miloslava Švandrlíka o mladém lékaři Čeňkovi ži-
jícím v bytě s manželkou a tchyní. Není moc cti-
žádostivý, a tak má doma ze života peklo. Re-
žie Zdeněk Troška. Mládeži přístupný, 102 min. 
Vstupné 50 Kč.
Od úterý 29. 6. do středy 30. 6. v 17.30 h: ŽENY 
V POKUŠENÍ (ČR 2010). Úspěšný film, jenž sli-
buje být diváckým hitem roku 2010. Mládeži pří-
stupný, 118 minut. Vstupné 85 Kč.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od úterý 1. 6. do středy 2. 6. v 17.00 h: ALENKA 
V ŘÍŠI 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.
V sobotu 5. 6. a neděli 6. 6. v 15.00 h: DEŠŤOVÁ 
VÍLA (ČR 2010). Romantický pohádkový film 
o dobru a zlu. Dešťová víla převlečena za chudou 
ženu jde krajem a poznává, že lidé začali myslet 
hlavně na peníze a vytrácí se mezi nimi dobro 
a láska. Rozhodne se proto, že jim vezme vodu. 
96 minut. Vstupné 70 Kč.
V neděli 13. 6. v 15.00 h: PEKLO S PRINCEZ-
NOU (ČR 2009). Pohádka o kurážné princezně 
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Anetě, která se nechce vdát za nešiku ze sou-
sedství v dávno smluveném sňatku. 105 minut. 
Vstupné 40 Kč.
Od čtvrtka 17. 6. do neděle 20. 6. v 15.30 h, středa 
23. 6. v 15.30 h: KUKY SE VRACÍ (ČR 2010). 
Úspěšný režisér Jan Svěrák přichází se zcela od-
lišným žánrem – pohádkou o odvrženém med-
vídkovi, který hledá cestu zpět domů. Dobro-
družný, rodinný film, 95 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 24. 6. do středy 30. 6. v 15.30 h: PRINC 
Z PERSIE: PÍSKY ČASU (USA 2010). Mladý 
princ je oklamán a omylem přivede království 
svého otce ke zkáze. Musí spojit síly s dcerou ne-
přítele, aby zabránil nejhoršímu. Výpravný, akčně 
dobrodružný příběh z tajemné Persie. V hlavních 
rolích Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Gemma Ar-
terton aj. České znění, ml. přístupný, 116 minut. 
Vstupné 90 Kč.
NON-STOP KRÁTKÝCH FILMŮ
V sobotu 12. 6. nepřetržitě od 10.00 do 14.00 hodin.
Nevíte, kam letos na dovolenou? Nechejte se 
inspirovat cestopisnou kolekcí krátkometrážní 
tvorby: Navštivte Prahu, r. 1983, r. Koutský (pa-
rodie na turistickou mánii, 6 min.) – Asolano, 
Ru�ner, r. 1979, (město v Itálii, komentář L. Mun-
zar, R. Hrušínský, 14 min.) – Australský víkend, 
r. 1971, r. Špáta, (cestopisný, 8 min.) – Brána do In-
die, r. 1973, r. Hobl, (Bombaj, přístavní město, 13 
min.) – Bretaňský poloostrov, r. 1976, r. Šikl (cha-
rakteristika severozápad. cípu Francie, 9 min.) – 
Havana Ernesta Hemingwaye, r. 1989, r. Harvan, 
(dokument po místech velké osobnosti, 16 min.) 
– Japonská neděle, r. 1981, r. Třeštíková (cesto-
pisný, 13 min.) – Jezero v tajze, r. 1965, r. Papou-
šek, (přírodní scenérie Bajkalu, 25 min.) – Kde 
Barcelona leží, r. 1967, r. Kořán, (památky a pří-
roda Katalánska, 8 min.) – Řecké proměny, r. 
1983, r. Špáta (historie, příroda, život, 14 min.) – 
Krásy Českého ráje, r. 1965, r. Sobotka (Hrubá 
skála, Trosky, Humprecht, Kost, Jičín, 13 min.).
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Čtvrtek 3. 6. v 17.30 h: MUŽ NA LANĚ (Velká Bri-
tánie, USA 2008). 7. srpna 1974 vstoupil mladý 
Francouz Philippe Petit nezákonně na lano nata-
žené mezi newyorskými dvojčaty, tehdy nejvyš-
šími budovami světa. Po asi hodinovém před-
stavení na laně byl Philippe zatčen, odvezen na 
psychologické testy a uvržen do vězení. Doku-
ment Jamese Marshe oživuje neuvěřitelné před-
stavení, které se stalo „uměleckým zločinem 
století“. České titulky, ml. přístupný, 90 minut. 
Vstupné 70 Kč.
Čtvrtek 10. 6. v 17.30 h: KVĚT POUŠTĚ (Ně-
mecko, Rakousko, Francie 2009). Skutečný příběh 
světoznámé topmodelky Waris Dirie, krásné no-
mádské dívky, která nikdy netoužila po slávě, 
přesto zazářila v londýnském světě módy a síla 
její osobnosti ovlivnila život afrických žen. Film, 
který si odnesl cenu diváků na letošním prestiž-
ním filmovém festivalu v San Sebastiánu. Režie 
Sherry Hormann. České titulky, ml. přístupný, 
130 minut. Vstupné 75 Kč.
Čtvrtek 17. 6. v 17.30 h: ROZCHOD (Francie 
2009). Čtyřicátnice Suzanne, matka dvou teena-
gerů, ničená nudným, měšťáckým způsobem ži-
vota po boku manžela lékaře, žĳe na jihu Francie. 
Se souhlasem manžela se rozhodne vrátit ke své 
původní práci fyzioterapeutky a navrhne vybu-
dovat ordinaci za domkem. Stavby se ujímá děl-
ník Ivan, do kterého se zamiluje, a zcela se oddá 
všepohlcující vášni. Jeden okamžik jí však stojí 
v cestě – rozchod s manželem. Režie Catherine 
Corsini. České titulky, ml. nepřístupný, 85 minut. 
Vstupné 70 Kč
Čtvrtek 24. 6. v 17.30 h: PARANOID PARK 
(Francie, USA 2007). Paranoid Park je kultovním 

místem setkávání skejťáků v americkém Port-
landu. Je i místem životního a morálního bilan-
cování mladého Alexe, který zavinil smrt pra-
covníka místní ochranky. Režisér Gus Van Sant 
natočil podle autentické literární předlohy Bla-
kea Nelsona nevšední, strhující portrét rozervané 
teenagerské mentality, za který získal výroční 
cenu v Cannes. České titulky, od 12 let, 85 minut. 
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
1. 6. v 19.00 h – MUSICA BOHEMICA s progra-
mem lidové poezie v písních a úpravách J. Krčka 
a L. Janáčka „Vítej nám máji“.
16. 6. v 19.00 h – SCREAMERS NARUBY – pre-
miérová show pražské travesti skupiny. 
20. 6. v 19.00 h – VŠE O ŽENÁCH – hrají Jana 
Krausová, Anna Šišková, Jitka Schneiderová.
18. 6. v 19.00 h – SLAVNOSTI OBVODU OST-
RAVA-JIH. Hlavní host Martin Chodúr.
� Koncerty
1. 6. v 19.00 – MUSICA BOHEMICA. „Vítej nám 
máji“ – koncert v rámci Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Janáčkův Máj.
� Společenská zábava
15. 6. v 19.00 h – SENIOR KLUB V AKORDU. 
Country speciál v Letní zahradě, hraje trampská 
legenda Albatros.
18. 6. od 14.00 h – SLAVNOSTI OBVODU OST-
RAVA-JIH pod patronací starosty městského ob-
vodu Ostrava-Jih Bc. Karla Sibinského. Program: 
Stanley ´s Dixie Band, kapela 333, Skiblu, speci-
ální host MARTIN CHODÚR, provazochodci 
z Cirkusu trochu jinak, mažoretky, hudební vy-
stoupení ZUŠ Sologubova, taneční skupina Beat 
up Ostrava, soutěže a hry pro děti, jarmark.
� Klub
10. 6. v 19.00 h – FOLK A COUNTRY 
V AKORDU. V pořadu Tóny cest Tempo di vlak 
s kapelou Astra.
24. 6. v 18.00 h – LETNÍ FESTIVAL. Zahajuje sku-
pina I.C.Q. – folková kapela, která si získala sym-
patie nejen na festivalu Zahrada 2009. Koncerty 
v Letní zahradě každý čtvrtek, za nepříznivého 
počasí v budově Akordu.
� Dětem
4. 6. v 8.30 a 10.00 – MICHAL NA HRANÍ. Umí 
si hrát, běhat, mluvit i tancovat. Kouzelný Michal 
je první hračkou na světě, která si může vybrat, 
s kým si bude hrát při oslavě Dne dětí. Pořad pro 
MŠ a ZŠ, rezervujte si místa.
15. 6. v 16.00 h – PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKA. 
Slavnostní odpoledne s představením pro děti. 
Zadáno: Mateřská škola Za Školou 1.
23. 6. v 17.00 h – LETNÍ FESTIVAL. Ošklivé ká-
čátko. Pohádka v Letní zahradě. Vstup zdarma.
30. 6. v 17.00 h – LETNÍ FESTIVAL. Kabaret Z. 
Kačora. Vstup zdarma. Pohádky v Letní zahradě 
každou středu po celé prázdniny. Využĳte Letní 
zahradu pro váš odpočinek s celou rodinou. Ob-
čerstvení, grilované speciality, točené pivo, na-
nuky, limonády. Za nepříznivého počasí program 
v Klubu Akord.
� 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 
dospělé • Relaxační cvičení v dopoledních hodi-
nách • Koktejl cvičení • Bodyform • Bodystyling 
• Step – začátečníci i pokročilí • Salsa (pro začá-
tečníky i pokročilé) • KALANETIKA S MONI-
KOU
Připravujeme: PRÁZDNINOVÝ KOKTEJL CVI-
ČENÍ (úterý a čtvrtek v 18.00 h).
Pro děti a mládež
Step – začátečníci i pokročilí – 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

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-Zá-
břeh, příspěvková organizace 
ul. J. Matuška 26A, Ostrava-Dubina
tel.: 596 768 565
Závěrečný florbalový turnaj, sportovní dopo-
ledne, turnaj o ceny, sobota 5. 6. od 10.00 do 15.00 
h.
Výlet za zvířátky – ZOO Lešná, výlet pro děti 
i celou rodinu s celodenním programem, sobota 
12. 6. od 8.00 do 19.00 h.
Slavnosti obvodu Ostrava-Jih, odpolední pro-
gram pro děti a jejich rodiče, výtvarné dílny, 
drobné soutěže, pátek 18. 6. od 14.00 do 18.00 h.
Tvořivá sobota, výtvarné workshopy – malování 
na hedvábí, keramická dílna, smaltování, ket-
lování, batika a textilní techniky, Tiffany tech-
nika, sobota 19. 6. od 10.00 do 16.00 h.
POBYTOVÉ TÁBORY:
Cesta kolem světa, Chata Spartak Javorníky – 
Nový Hrozenkov, 11.–22. 7.
Pod pirátskou vlajkou, Chata Kyčerka – Velké 
Karlovice, 2.–9. 8.
Egypt – teepee, stanový tábor v Raduni u Opavy, 
17.–31. 7.
Po celou dobu letních prázdnin pořádáme pří-
městské tábory se sportovním, výtvarným, po-
čítačovým, dobrodružným i turistickým a příro-
dovědným. Příměstské tábory trvají vždy jeden 
pracovní týden, vždy od 8.00 do 16.00 h a konají 
se ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu 
a na jeho pobočce v Ostravě-Dubině. Více infor-
mací naleznete na www.svczabreh.cz.

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
4. 6. v 19 h – JOHN MAYALL. Multifunkční hala. 
Koncert britské bluesové legendy.
5. 6. v 19 h – PETR KOLÁŘ. Slezskoostravský 
hrad. Letní akustické turné 2010.
19. 6. ve 14 h – IDSF EUROPEAN CHAMPION-
SHIP. ČEZ ARÉNA. Mistrovství Evropy v latin-
sko-amerických tancích.
20. 6. v 18.30 h – IDSF GALASHOW S LATI-
NOU. ČEZ ARÉNA. V programu vystoupí Lucie 
Bílá, Marie Ro	rová, Dan Nekonečný a další.
24.–27. 6. – Mistrovství světa v diskotan-
cích DANCE WORLD 2009 OSTRAVA. ČEZ 
ARÉNA.
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Žáci ZŠ Provaznická dosáhli úspěchu ve 
výtvarné soutěži Nakresli mi právo! Sou-
těž byla vyhlášena vloni na podzim u příle-
žitosti dvacátého výročí celosvětové Úmlu-
vy o právech dítěte. Čtyřčlenné týmy žáků 
tvořily plakáty, aby mohli děti s učiteli pře-
mýšlet a diskutovat nad smyslem dětských 
práv. Porota, ve které spolu s dalšími osob-
nostmi a odborníky zasedl i ministr pro ev-
ropské záležitosti Juraj Chmiel, vybírala 
z více než pěti stovek českých plakátů.
V polovině dubna se v Praze uskutečni-

lo slavnostní vyhlášení vítězů národního 
kola. ZŠ Provaznická reprezentoval tým 
žáků sedmého ročníku ve složení: Barbora 
Tichá, Eliška Barabášová, Jakub Hošťálek 
a Michaela Papcúnová. Jejich plakáty a pre-
zentace zaujaly porotu natolik, že se škol-
ní tým umístil na druhé příčce, za což patří 
poděkování i paní učitelce Renatě Telinge-
rové, která žáky na soutěž připravovala.
Soutěž probíhala ve všech sedmadvaceti 
zemích Evropské unie. Celkem bylo vytvo-
řeno na deset tisíc plakátů. (d)

ZŠ Provaznická uspěla v celoevropské soutěži

� Noc kostelů
V pátek 28. května od 18 do 22 ho-
din bude ve farním kostele sv. Kateři-
ny v Hrabové probíhat tzv. Noc koste-
lů. Jedná se o projekt, který si dává za cíl 
přiblížit křesťanské církve širší veřejnos-
ti. Nabízí prostor pro setkání všech lidí, 
kteří mají zájem dozvědět se bližší infor-
mace o jednotlivých farnostech a snaží 
se vzbudit zájem o společenskou a kul-
turní hodnotu kostelů. Projekt se poprvé 
uskutečnil vloni v brněnské a plzeňské 
diecézi a setkal se s velkým úspěchem 
u veřejnosti. Letos se myšlenka projek-
tu rozšířila do celé republiky. Návštěv-
níci se mohou těšit na prezentaci farnos-
ti Ostrava-Hrabová a jednotlivých jejích 
společenství, dozvědět se něco o historii 
kostela a farnosti a připomenout si oka-
mžiky stavby nového kostela. Více in-
formací lze najít na webových stránkách 
www.nockostelu.cz.
� Dakoťáci uklízeli Bělský les
V dubnu se členové občanského sdružení 
S.K. a K.S. Dakota letos podruhé zúčast-
nili lesní brigády v Bělském lese v Ostra-
vě. Sedmatřicet členů z kmenů Wasapi-
pela, Pumíci, Tygři Havířov, Iglipipeta, 
PTP I a PTP II vysadilo za pět hodin prá-
ce přes čtyři sta nových smrků. „Dále 
jsme sesbírali klestí a větve na hroma-
dy a vysbírali odpadky v přidělené lo-

kalitě,“ uvedl první podnáčelník občan-
ského sdružení Štefan Greš. Brigáda byla 
provedena zdarma v rámci Dne země.
� Setkání pěstounů psů z třebovického 
útulku
V sobotu 19. června od 9 hodin se v are-
álu útulku pro nalezené psy v Třebo-
vicích uskuteční už dvanácté setkání 
pěstounů psů z třebovického útulku. 
Majitelé a pěstouni pejsků, kteří se chtě-
jí setkání zúčastnit a předvést své do-
vednosti, se mohou přihlásit telefonic-
ky na čísle 596 967 288, prostřednictvím 
elektronické pošty na adrese info@m-
postrava.cz nebo i osobně v útulku pro 
nalezené psy na Provozní ulici 4 v Tře-
bovicích denně od 10 do 17 hodin. Při-
hlásit se lze také na internetových strán-
kách www.mpostrava.cz vyplněním 
příslušného formuláře. Pro návštěvníky 
je připraven bohatý program, vstup na 
akci je zdarma.
� Plavba po Odře
Kulturní zařízení Ostrava-Jih a Spolek 
vodáků Campanula pořádají v neděli 6. 
června sportovně poznávací akci za krá-
sami obvodu z vodní hladiny řeky Plav-
ba po Odře. Bezmála třináctikilometro-
vá trasa vede z Polanky nad Odrou (sraz 
v 9 hodin u silničního mostu) do Petřko-
vic a trvá zhruba čtyři hodiny. Zapůjče-
ní lodě, pádla i vesty je zajištěno. Kaž-

dý zájemce si s sebou musí vzít průkaz 
pojištěnce a sportovní oblečení. Cena je 
350 korun, dítě do patnácti let v dopro-
vodu rodiče zaplatí 280 korun. Přihlášky 
je nutné vyplnit na recepci KD K-TRIO 
v Hrabůvce do 21. května. Bližší infor-
mace podá p. Červeňová na tel. čísle 
596 721 488 nebo na e-mailové adrese in-
grid.cervenova@kzoj.cz. 
� Velká cena Ostravy v judu
1. Judo club Baník Ostrava pořádá o ví-
kendu 5. a 6. června v hale Sarezy na 
Hruškovské ulici v Přívoze Velkou cenu 
Ostravy v judu. Jedná se o závody v žá-
kovské a dorostenecké kategorii. V me-
zinárodní konkurence se představí i re-
prezentanti Slovenska a Polska. 
� Výstava Ostravská archivní nej…
Ve středu 9. června se v Archivu měs-
ta Ostravy na Špálově ulici 19 v Přívo-
ze uskuteční výstava nazvaná Ostrav-
ská archivní nej… Potrvá od 10 do 18 
hodin, ve studovně archivu budou pou-
ze v tento den zpřístupněny dokumenty 
jako nejstarší listina, největší listina, nej-
starší pečetidlo, nejstarší ostravská pe-
čeť, nejstarší městská kniha apod. Od 15 
do 18 hodin je na programu přednáška 
na téma Archivář – poslání či profese? 
Po přednášce bude možnost prohlídky 
depozitáře. Akce se koná v rámci Mezi-
národního dne archivů.
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Návštěva panáčka Smeťáčka. Proč a jak třídit odpad? Zeptejte 
se dětí v MŠ Březinova, vědí to už i ti nejmenší. Jednoho dubnového 
dne je totiž navštívil panáček Smeťáček – smutný, unavený a ušpině-
ný kluk s kapsami plnými odpadků! Svým příběhem dětem vysvětlil, 
co to vlastně odpadky jsou, kam patří, proč a jak se třídí a dále zpra-
covávají. Děti mu za odměnu vyrobily z papírových krabic barevné 
kontejnery, do kterých mu samy roztřídily odpadky z jeho kapes. Pa-
náček už má deset malých pomocníčků vyrobených dětmi z papíro-
vých sáčků. Smeťáček se stal od prvního setkání dobrým kamarádem 
dětí, a proto ho pozvaly i na „Den Země“. Na školní zahradě viděl 
šašky, chobotničky a domečky vyrobené z PET láhví, moc se mu líbil 
i obrázek a kroužky na cvičení, které děti se svými rodiči a p. učitel-
kami vyrobili z plastových víček.

Neviditelný svět v pohybu. V úterý 4. května začal nový projekt 
České pojišťovny, nadace Leontinka a Policie ČR nazvaný Nevidi-
telný svět v pohybu. Jedná se o soutěž čtrnácti krajských měst, kte-
rá budou reprezentována základními školami. Zúčastní se jí žáci 
z 1. stupně a bude probíhat v květnu, červnu a první dva týdny v zá-
ří. Smyslem projektu je přiblížit život nevidomých lidí těm, kteří mají 
zrak v pořádku. Soutěž proběhla v tělocvičně ZŠ A. Kučery v Hra-
bůvce. Děti soutěžily se zavázanýma očima ve zdolávání překážek, 
které musí běžně zvládat nevidící lidé. Bonusem této akce byla ukáz-
ka dovednosti asistenčního psa, minipřednáška s policisty o tom, jak 
se chovat k lidem s bílou holí, a také rozhovor s šestinásobným vítě-
zem Rallye Paříž-Dakar Karlem Lopraisem. Hlavní výhrou celé sou-
těže je tandemové kolo, které bude po skončení soutěže předáno zá-
stupcům speciálního pedagogického centra sdružujícího lidi s úplnou 
či částečnou ztrátou zraku.

Prvenství ZŠ MUDr. Lukášové. Městský svaz orientačního běhu 
společně se ZŠ MUDr. Emílie Lukášové v Hrabůvce uspořádaly 
20. ročník závodu s názvem O tričko mistryň světa 2010. Závod se 
konal v Bělském lese a současně byl postupovým v systému Přeboru 
škol 2010 v orientačním běhu. Zúčastnilo se jej šest škol (MUDr. Lu-
kášové, B. Dvorského, Mitušova 8, Stará Bělá, Paskovská z Hrabové 
a Gymnázium Fr. Hajdy). V soutěži školních družstev soutěžili žáci 
o Pohár starosty MO Ostrava-Jih, který získala ZŠ MUDr. Lukášové. 
Její zástupci budou reprezentovat Ostravu v krajském finále Přeboru 
škol v orientačním běhu v Bartovicích.  Foto: Josef Zajíc

V KD K-TRIO vyvrcholil COMP-OST. Třetí ročník Festivalu 
žákovských a studentských multimediálních projektů a webových 
prezentací COMP-OST vyvrcholil 21. dubna v KD K-TRIO v Hra-
bůvce. Studenti a žáci připravovali své příspěvky na téma Jak to vi-
dím já. Pětičlenná porota hodnotila osmdesát prací, nakonec vybra-
la a ocenila šestnáct vítězných projektů. Mezi oceněnými byli také 
Tomáš Knopp ze ZŠ Kosmonautů 15 s projektem Přemysl Otakar 
II. a Jakub Močidlan ze Střední školy společného stravování Kra-
kovská s projektem Povodně 2009 – Jeseník nad Odrou. Součástí 
slavnostního dopoledne byla tradiční přehlídka interaktivních PC 
workshopů.  Foto: Michael Ku�y
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