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Sběrný dvůr na Dubině zatím nebude
Vařečku získala Daniela Friedlová
Lucie Klukavá si splnila svůj sen
Senior linka MP Ostrava se osvědčila

Nové multimediální
učebny
na ZŠ. B. Dvorského
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Sběrný dvůr na Dubině zatím nebude
Zhruba před rokem byl zveřejněn záměr
na výstavbu sběrného dvora na ulici Jana
Maluchy na Dubině. Iniciátory umístění
této dočasné stavby byly OZO Ostrava,
s. r. o. společně s Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih.
Sběrný dvůr měl sloužit výhradně obyvatelům sídliště Dubina. Hlavním smyslem
jeho zřízení bylo vyřešit nepořádek a černé skládky, které tuto část obvodu ve velké
míře trápí, přestože jsou téměř výhradně
dílem místních obyvatel. Sběrný dvůr měl
být pravidelně vyvážen, oplocen a monitorován kamerovým systémem. Okolo měly
být vysázeny keře tak, aby i z estetického

hlediska co nejméně narušoval okolní prostředí. Přestože umístění podobných sběrných dvorů podléhá přísným hygienickým
opatřením, lidé žijící v ulici Jana Maluchy
si jeho zřízení nepřáli a sepsali petici proti
umístění této dočasné stavby.
„Tlak občanů a jejich nesouhlas byl tak velký, že jsme celou záležitost nakonec zastavili. Je to složité, lidé na jedné straně chápou, že jde o užitečnou věc, ale když se má
stavět poblíž jejich bydliště, chtějí, ať sběrný dvůr raději postavíme někde jinde,“
uvedl starosta Karel Sibinský.
„Nebylo nám vydáno stavební povolení.
Nyní ve spolupráci s radnicí vytipováváme jiná místa na území obvodu, kde by se
mohl sběrný dvůr postavit,“ uvedla mluv-

čí OZO Ostrava Vladimíra Karasová s tím,
že se jedná i o možnosti rozšíření stávajícího sběrného dvora v Zábřehu v ulici U Výtopny.
Podle starosty se uvažuje také o tom, že by
nový sběrný dvůr vznikl na pomezí Hrabové a Dubiny. Zařízení by pak mohlo sloužit občanům obou sousedních obvodů. „Vytipovali jsme tři místa, na jaře je společně
s ředitelem OZO objedeme, zhodnotíme
a vybereme vhodnou lokalitu tak, aby dvůr
splnil svůj účel a obyvatele nijak neobtěžoval,“ vysvětlil Sibinský a dodal, že pokud
by se občané chovali zodpovědně, nebylo
by třeba vynakládat zbytečné prostředky
na odstraňování černých skládek či stavby
dalších sběrných dvorů.  Michael Kutty

Poslední lednový pátek se v prostorách DK Akord v Zábřehu konal už na 19. reprezentační ples městského obvodu Ostrava-Jih. Několik stovek návštěvníků se po celý večer dobře bavilo. Ples zahájila dvanáctiletá Patricia Janečková (vlevo se starostou Karlem Sibinským), vítězka Talentmanie
na TV Nova. Hlavním hostem večera byla populární zpěvačka Ilona Csáková (vpravo), zábava s tancem probíhala kromě hlavního sálu také v hudebním sále a v Klubu Akord, kde byla diskotéka. V doprovodném programu nechyběly latinsko-americké tance nebo soutěž o ceny v netradičním
kasinu. O hodnotné ceny se losovalo v bohaté tombole. „Jsem rád, že letošní ples si všichni velice pochvalovali a věřím, že nejinak tomu bude i za
rok, kdy nás čeká jubilejní, v pořadí už dvacátý ples našeho obvodu,“ uvedl starosta Karel Sibinský. 
Foto: Ivo Brož

SC-301914/3

inzerce

188x63.indd 1

17.1.11 15:56

2

jižní listy

5

OBSAH/EDITORIAL/AKTUALITY

Vařečku získala D. Friedlová

…Vítězkou se stala Daniela Friedlová ze ZŠ Šalounova
v Mar. Horách, která připravila pokrm s názvem Pirátská
loď Jacka Sparrowa. Druhá skončila Leona Havelková (ZŠ
Srbská) s Kuřecím špízem Napoleon a třetí Monika Zámrská (ZŠ Chrjukinova) s pokrmem Kuřecí šneci…
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Kino LUNA je opět premiérovým

…Jak je patrné z výsledků návštěvnosti za minulý rok,
velká digitální plocha přitahuje stále více filmových
diváků. Po zavedení digitalizace od září loňského roku
v porovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostla návštěvnost o osm a půl tisíce diváků a průměrná návštěvnost na jedno představení zaznamenala nárůst o třicet
diváků…

14

Zlatá svatba manželů Mutinových

…Pro manželé Mutinovy byla a je vždy na prvním místě
rodina. Rádi jezdili na výlety do hor a sbírali houby. Procestovali celé Česko i Slovensko. Pan Jaroslav už padesát
let udržuje a zkrášluje okolí družstevního domu na Letecké ulice, kde rodina bydlí…

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. • Adresa
vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK
ČR E 12808 • Za vydavatele zodpovědný Mgr. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.
• DTP: Lucie Petrová • Vychází v nákladu 48.000 výtisků • Datum vydání: 28. 2. 2011
• 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

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

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
zima se pomalu chýlí
ke konci a s posledním
únorovým dnem končí
také provoz mobilního kluziště na Svazácké ulici u Vodního areálu Jih. Bezmála tři
měsíce od rána do večera si na něm mohli zdarma zabruslit všichni příchozí. Protože ledová plocha na území obvodu byla
tuto zimu umístěna poprvé, budeme rádi
za zpětnou vazbu. Proto jsme na našich
webových stránkách připravili malou anketu. Stačí pouhá dvě vaše kliknutí, která znamenají odpověď na dvě jednoduché
otázky.
Obsáhleji se v tomto čísle zpravodaje věnujeme Kinu LUNA, konkrétně nabízíme
pár statistických údajů, jak se digitalizace
tohoto stánku promítla do jeho návštěvnosti. Čísla jsou to příjemná, více se dočtete na straně šest.
S koncem loňského roku se podařilo dokončit realizaci dalšího z evropských projektů. Na základní škole B. Dvorského na
sídlišti Bělský Les, která je jednou z největších v Ostravě, byly v lednu slavnostně otevřeny nové multimediální učebny.
Co konkrétně nabízejí, si můžete přečíst
na straně deset.
Nejen senioři si jistě se zájmem přečtou,
jak po roce funguje projekt Senior linka
Městské policie. O instalaci nouzových
tlačítek v bytech je mezi seniory nejen našeho obvodu obrovský zájem. Více informací nabízí článek na straně čtrnáct.
Únorové Jižní listy přinášejí spoustu dalších zajímavostí, proto věřím, že je pročtete od první do poslední stránky.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční ve
čtvrtek 10. března v 9 hodin v nadstavbě
hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-Jih v Horní ulici v Hrabůvce.
 SON
Sdružení nájemníků SON sděluje občanům, že poradenská služba k otázkám bydlení se koná ve čtvrtek 10. března 2011
v 16 hodin v Kulturním domě K-TRIO
v Hrabůvce.
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 Nová prezentace DK Akord
Dům kultury Akord každoročně připravuje pro své návštěvníky příjemné změny
a novinky. Nejinak je tomu i letos. „Snažíme se v Akordu kulturu lidem nejen přinášet, ale chceme je také do našeho dění
aktivně zapojit. Před pár dny jsme spustili
novou verzi webových stránek. Návštěvníci mohou posílat své dotazy oblíbeným
umělcům, kteří u nás vystupují. Novou
tvář dostal také náš zpravodaj, v němž
jsou rozhovory zveřejňovány,“ uvedla ředitelka DK Akord Darina Daňková.

 V době smogu parkování zdarma
V době vyhlášené smogové situace v Ostravě mohou občané zdarma odstavit svá
vozidla v nově otevřeném „Parkovacím
centru Interspar Dubina“. Dále pak mohou využít bezplatného cestování městskou hromadnou dopravou v tarifních
zónách 1-4.
 Den otevřených dveří
Domov pro seniory Čujkovova v Zábřehu
pořádá u příležitosti svého čtyřicátého výročí založení Den otevřených dveří, který
se uskuteční 17. března od 9 do 17 hodin.
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Pobočky KMO připravily pro děti zajímavé akce
Letos už pošesté připravila Knihovna města Ostravy (KMO) Týden prvňáčků. Hned po
skončení jarních prázdnin v týdnu od 14.
do 19. března mají žáčci prvních tříd možnost navštívit knihovnu v doprovodu alespoň jednoho rodiče a využít tak možnost
přihlásit se na dobu jednoho roku zdarma.
I čtyři pobočky, které jsou na území obvodu Ostrava-Jih, přichystaly pro prvňáčky
zajímavé akce a překvapení, které mají jedno společné – postavičky z knih významného českého spisovatele Václava Čtvrtka, od jehož narození (4. dubna 1911) letos
uplyne sto let.
V Hrabůvce na Závodní ulici vytvoří prv-

ňáčci kouzelný les Řáholec, obdrží pamětní
listy, zapíší se do pamětní knihy prvňáčků
a pasováni do řad čtenářů budou motýlem Emanuelem na květinovém křesílku.
Ve Výškovicích (areál Odry) usedne každý
přihlášený prvňák na trůn a bude mu udělen Řád malého čtenáře, v soutěžích prokáže znalost knížek V. Čtvrtka. Také pobočka
na Gurťjevově ulici má pro začínající čtenáře připravenu soutěž a Pasovací listinu.
V Hrabůvce na ulici Dr. Martínka se uskuteční besedy V čertí kuchyni. Prvňáčci, kteří se rozhodnou navštěvovat knihovnu,
budou pasováni do Řádu čtenářského čertí babičkou, kromě středy 16. března, kdy
se v 9 hodin meče ujme místostarosta obvodu Radim Miklas. Odpoledne čekají na
děti Čtvrtkoviny.

V březnu čeká na všechny čtenáře další tradiční akce - Den ostravských čtenářů, kdy
KMO vyhlašuje pravidelnou amnestii na
všechny sankční poplatky a pro čtenáře
jsou na tento den připraveny soutěže, kvízy a jiná překvapení.
Pohádková vrátka do knihoven se otevřou
v noci z pátku 1. na sobotu 2. dubna, kdy
proběhne už jedenáctá, mezi dětským čtenáři velmi oblíbená, Noc s Andersenem. V
pobočce na Závodní ulici se vydají na společnou návštěvu Rumcajsova loupežnického doupěte, na Dr. Martínka je čeká stezka odvahy přes les Řáholec, sázet semínka
do Mančiny zahrádky budou na Gurťjevově a veselý orchestr zahraje ve Výškovicích
V. Čtvrtkovi a všem jeho nezapomenutelným postavičkám.
(d)

Polétavý prach se měří i v Zábřehu Krátce
M
 ezinárodní hudební festival
amatérských skupin Fajn Fest

slezském kraji měří celkem na devatenácti
stanicích, z toho na šestnácti hodnoty polétavého prachu. Podrobné údaje o stavu
ovzduší v celé České republice, které jsou
aktualizovány každou hodinu, jsou k dispozici na webových stránkách ÚMOb Ostrava-Jih www.ovajih.cz. Snímek byl pořízen v pátek 28. ledna 2011 ve 20:45 hod. na
sídlišti Dubina (pohled od dvora A. Gavlase - J. Matuška směrem k ulici A. Poledníka).
(kut)
inzerce

SC-302042/3

Bezmála týden trvaly na přelomu ledna
a února v Ostravě nepříznivé rozptylové
podmínky, čtyřiadvacetihodinové koncentrace polétavého prachu výrazně překračovaly povolený limit 50 mikrogramů na metr
krychlový. Na území obvodu Ostrava-Jih
se nachází jedna měřící stanice, a to konkrétně v Zábřehu na Pavlovově ulici v nadmořské výšce 235 metrů, jejím vlastníkem
je Český hydrometeorologický ústav. Informace o kvalitě ovzduší se v Moravsko-

Dům kultury Akord je organizátorem mezinárodního hudebního festivalu Fajn Fest CZ-PL, který je určen
amatérským hudebním skupinám. Fanoušci mohou dávat své hlasy prostřednictvím internetu kapelám z Ostravy, Frýdku-Místku, Karviné, ale
také třeba z Liberce nebo polských
měst Rybnik, Wodzislaw, Cieszyn
a dalších. Kapely se mohou hlásit do
konce května, v dnešních dnech jich
na stránkách www.fajn-fest.eu najdete téměř sedmdesát. Fanoušci hlasováním vyberou svého favorita, mezinárodní odborná porota pak dalších šest
kapel, které natočí společné CD. Festival vyvrcholí v září koncertem pod
širým nebem v Ostravě a v polském
Rybniku. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Více informací je na webových stránkách www.fajn-fest.eu.
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Čokoládovou vařečku získala Daniela Friedlová
V prostorách Střední školy společného
stravování (SŠSS) na Krakovské ulici v Zábřehu se konal už 13. ročník soutěže O čokoládovou vařečku. Úkolem soutěžících
byla příprava tří porcí teplého pokrmu
s přílohou v časovém limitu.
Čokoládová vařečka je určena žákyním
a žákům ze 7.–9. tříd základních škol, kteří
mají zájem o gastronomii a chtějí se tomuto
oboru v budoucnu věnovat. Soutěž se skládala ze čtyř pětadvacetiminutových částí. V teoretické byli žáci seznámeni s technologickým zařízením a surovinami, které
mohou při vaření použít, popsali postup
přípravy pokrmu a nakreslili jak jej na talíři umístí. V praktické části si žák před vystoupením připravil potřebné suroviny,
spolu s asistentem před publikem pokrm
tepelně upravil, ozdobil a podal k degustaci. Závěrečnou částí soutěže byl úklid pracoviště po vystoupení.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo sedmadvacet soutěžících z jedenácti základních škol s jedinou výjimkou z našeho
městského obvodu. Vítězkou se stala Dani-

ela Friedlová ze ZŠ Šalounova v Mar. Horách, která připravila pokrm s názvem Pirátská loď Jacka Sparrowa. Druhá skončila
Leona Havelková (ZŠ Srbská) s Kuřecím
špízem Napoleon a třetí Monika Zámrská
(ZŠ Chrjukinova) s pokrmem Kuřecí šneci.
„Bylo velice těžké vybírat z jednotlivých
receptů. Soutěžící se inspirovali televizními seriály z ciziny, jako přílohu například
použili tortillu nebo kuskus. Mezi surovinami se dále objevily hlíva ústřičná, parmazán, bazalka nebo máta. Bylo vidět, že
převládá zdravá výživa,“ uvedla mluvčí
pořádající školy Hana Schwarzová a dodala, že některé z účastníků soutěže v budoucnu přivítají mezi svými studenty.
Ceny do soutěže dodali SŠSS ve spolupráci s generálním sponzorem Vitana, a. s. Catering a ÚMOb Ostrava-Jih. Populární akce
se konala pod záštitou starosty MO Ostrava-Jih Karla Sibinského, který vítězce předal Čokoládovou vařečku.

Text a foto: Michael Kutty
inzerce

OZO Ostrava nabízí majitelům zahrad nebo zatravněných pozemků zajímavou aktivitu. Její princip spočívá v poskytnutí speciální nádoby - kompostéru (hnědá plastová popelnice
u dna s prostorem pro odsazování vody, v bocích odvětrávací
otvory proti zahnívání, pojezdová kolečka), která by byla vyvážena jedenkrát za dva týdny v období vegetační aktivity od
dubna do listopadu. Jedná se o nadstandardní doplněk k současnému systému bezplatné možnosti uložení odpadu posečené trávy, shrabaného listí, event. spadaného ovoce do sběrných
dvorů, který nadále zůstane zachován.
Cena služby (vč. DPH) je pro občany kalkulována pro nádobu
s objemem 120 litrů (60 korun měsíčně, tj. 480 ročně) nebo 240
litrů (80 korun měsíčně, tj. 640 ročně). S ohledem na dosavadní zkušenost a dvoutýdenní cyklus je doporučována spíše nádoba větší, není však problém kdykoliv provést změnu nebo
navýšení.
Záměrem OZO Ostrava je rozšíření sběru odpadu ze zeleně v celém městě. Pilotní pokus probíhající od loňského léta
v městských obvodech Třebovice a Slezská Ostrava prokázal
v místech domkové zástavby zájem občanů o výše nabízenou
službu, přestože i nadále mají možnost uvedený odpad bezplatně uložit ve sběrných dvorech.
Ve druhé polovině února bude provedena další část kampaně
plošně v celém městě roznosem letáků do schránek u všech nemovitostí, které přicházejí v úvahu o čerpání uvedené služby.
Smlouvy se zájemci budou uzavírány a podepisovány v období od 14. do 18. března. Více informací lze najít na webových
stránkách www.ozoostrava.cz.

Michael Kutty
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VÝTAHY – PLOŠINY
KOMPLEXNÍ ČINNOST V OBlasti ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Jistota na vaší cestě vzhůru

REKONSTRUKCE VÝTAHŮ V OSTRAVĚ A OKOLÍ

· Jsme ryze česká společnost · 20 let zkušeností
· Výroba, montáž, servis, prodej

Dny otevřených dveří 16.-17. 3.
od 8.00 do 17.00 hod.
v sídle společnosti v Ostravě Porubě

Tel.: +420 602 730 220 www.liftcomp.cz liftcomp@ liftcomp.cz

SC-302037/1

Nová služba OZO Ostrava
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Kino LUNA je opět premiérovým
Pro všechny příznivce velkého filmového plátna byl minulý rok
příjemným překvapením. Kino LUNA v Ostravě-Zábřehu se v září
2010 díky zavedení digitalizace po téměř deseti letech opět vrátilo na pozici premiérového kina.
„Nákup nové digitální technologie byl jedinou cestou, jak tohoto
cíle dosáhnout a jak přežít do budoucna. Bez ní by totiž kino brzy
nemělo co promítat. Distribuční společnosti s výrobou pětatřiceti
milimetrových filmových pásů končí a nahrazují je digitálními nosiči,“ vysvětlila Syla Kocurová, ředitelka příspěvkové organizace
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, do které Kino Luna spadá.
V současné době už nemusí diváci na uvedení nového filmu v Kině
LUNA čekat. „Před digitalizací tomu bylo i dva měsíce po premiéře, což mělo za následek značný úbytek návštěvnosti. Závislost
na počtu zhotovených filmových kopií tímto odpadá a z digitálních nosičů může kino promítat stejně jako multiplexy v premiérový den,“ dodala Kocurová s tím, že Kino LUNA může navíc
svým divákům nabídnout špičkový digitální zvuk, největší obrazovou plochu s vysokým rozlišením obrazu v Ostravě a také projekce ve formátu 3D, tedy v trojrozměrné podobě při použití speciálních 3D brýlí.
Jak je patrné z výsledků návštěvnosti za minulý rok, velká digitální plocha přitahuje stále více filmových diváků. Po zavedení digitalizace od září loňského roku v porovnání se stejným obdobím
roku 2009 vzrostla návštěvnost o osm a půl tisíce diváků a průměrná návštěvnost na jedno představení zaznamenala nárůst
o třicet diváků. Vyšší návštěvnost si kino udrželo i letos v lednu,
kdy za filmovým zážitkem zavítalo o tisíc tři sta diváků více ve
srovnání s návštěvností ledna roku 2010. Návrat do role premiérového kina znamenal i výrazný posun v celkových výsledcích TOP
kin České republiky zpracovaných na základě statistických údajů Unií filmových distributorů, kde se Kino LUNA podle dosaženého počtu návštěvníků za loňský rok umístilo v nejlepší desítce
českých jednosálových kin.
Kino LUNA si během svého čtyřicetiletého působení zajistilo pověst všestranného kulturního zařízení, ve kterém je možné zprostředkovat filmový zážitek napříč generacemi a žánry. „Ve snaze
zpřístupnit filmové umění a zábavu co možná nejširší veřejnosti je cena upravena tak, že vstupné do kina kopíruje minimální
cenu vstupného stanovenou distributorem bez dalšího navýšení
provozovatelem,“ upozornila na jednu z hlavních předností Sylva Kocurová.
Kinosál je využíván i malými divadelními formami a probíhají zde také koncerty. V nejbližší době se návštěvníci mohou těšit

na koncert hudebního seskupení 4TET II. verze (středa 16. března v 19 hodin) a dále pak koncert populární pěvecké dvojice Eva
a Vašek (sobota 2. dubna v 17 hodin).
Pro filmové fanoušky připravuje Kino LUNA premiérové novinky, které uvádí každý čtvrtek, tedy v den celostátní premiéry.
Z připravované nabídky premiér zmíníme alespoň některé, například Odcházení - filmovou adaptaci úspěšné divadelní hry v režii
Václava Havla, Sanctum - dobrodružný 3D thriller, Piráti z Karibiku: na vlnách podivna - čtvrtá část ve 3D a už poslední díl kouzelnického učně poprvé také v uvedení ve 3D, Harry Potter a relikvie smrti – 2. část. Nejen pro filmové gurmány bude v březnové
nabídce také aktuální nasazení snímků oceněných v letošním roce
Oscarem.
Pro děti, které mají rády film, připravuje Kino LUNA prázdninové promítání s názvem „Jarní prázdniny: Hurá do kina!“ Připraven je denně jiný program pro děti a mládež vždy v 15 a 17 hodin. Mimořádná cenově zvýhodněná nabídka platí i na pět filmů
ve formátu 3D (s brýlemi) od soboty 5. března do středy 9. března v 15 hodin za prázdninové vstupné 80 korun. Bližší informace
o programu i možnost on-line rezervace na www.kzoj.cz.
Vedle programové nabídky jsou připravovány i další postupné
rekonstrukce kinosálu. Pro provozovatele Kina LUNA, Kulturní
zařízení Ostrava-Jih, je investiční prioritou nejbližší budoucnosti
modernizace hlediště. Na tuto investiční akci je už zpracován projekt a nachází se ve fázi shánění potřebných finančních prostředků. „Dlouho očekávaná a odkládaná výměna kinosedadel je nezbytná pro zajištění dnes už standardního diváckého komfortu.
Rozhodně bude velkým přínosem pro zvýšení kvality kulturního
zážitku v Kině LUNA,“ uvedla závěrem Sylva Kocurová.

Michael Kutty

inzerce

Bližší informace

608 832 711, 774 456 393

nebo dr. kdekoliv v Ostravě,
nejlépe okolí centra, Poruba,
Hrabůvka, Výškovice. Balkón
není podmínkou, rychlé jednání –
platím hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592

SC-301811/9

Nabízíme
• Fixní příjem 15 000 Kč + provize
Požadujeme
• Prokázání praxe

SC-301841/5

finanční poradce
SC-300670/9

Přijmeme

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví
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Prohlídka bytů na Letecké ulici
Rada MO Ostrava-Jih rozhodla 2. prosince 2010 o zveřejnění podmínek na pronájem volných zrekonstruovaných bytů nájemcům
bytů ve vlastnictví Statutárního města Ostravy, MO Ostrava-Jih.
Uchazeč o pronájem zrekonstruovaného bytu je nejméně 12 měsíců nájemcem obecního bytu ve vlastnictví SMO, MO Ostrava-Jih
a po tuto dobu není na bytě evidován dluh na nájmu a službách
spojených s užíváním bytu v jakékoliv výši.

Uchazeči mají možnost prohlídky bytů, která se bude konat
8. března 2011 od 10 do 12 hodin v domě na ul. Letecká 12/356, Letecká 14/357, Ostrava-Hrabůvka.
ul. Letecká 12/356

přízemí

byt č. 1

byt č. 2

vel. bytu

1+1 (44,1 m )

1+1 (44,2 m2)

2

na ul. Letecká 14/357

přízemí

byt č. 1

vel. bytu

1+1 (45,3 m2)

Pověřený správce domu - Majetková správa Ostrava-Jih, Provaznická 62, tel.: 599 505 634, 599 505 635). Dům je trvale vyňat z prodeje.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou — 6 měsíců.
Při řádném plnění povinností ze strany nájemce bytu bude Radě
MOb Ostrava-Jih opakovaně předkládán návrh na uzavření nové
nájemní smlouvy na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. Pronajímatel je oprávněn nájemné jednostranně zvýšit maximálně
o procento inflace.

Lyžařská školička na Vaňkově kopci

ském jazyku“. Internetová soutěž se uskuteční 22. března 2011
a zúčastnit se ji mohou všechny
děti z Ostravy. Podrobnější informace k přihlášení do soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách sdružení www.
osvolnycas.cz.
(d)

Krátce
 Ostravané přijali Tři krále se štědrostí
Počátkem roku přicházeli do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové Tříkrálové sbírky pořádané od
1. do 14. ledna 2011 Charitou Česká republika. Štědří obyvatelé všech ostravských obvodů a přilehlých obcí shromáždili do kasiček

částku 1 281 293 korun, která bude využita
mimo další projekty na podporu sociálních
služeb pro seniory, lidi bez přístřeší, financování hospicových služeb a chráněných dílen
pro lidi se zdravotním postižením. V MO Ostrava-Jih byla vykoledována částka 77 818 korun.




nerem Základní školou Rázusovou ze slovenské Čadce v rámci
realizace projektu III. Eurokurzy
otevřenou „Internetovou znalostní soutěž o kulturních a turistických zajímavostech v Moravskoslezských a Kysuckých
Beskydech a o českém a sloven-

POUK
AZ 10
0,- Kč

V návaznosti na předchozí
úspěšné znalostní soutěže realizované v rámci projektů I. a II.
Eurokurzů připravilo Občanské
sdružení pro volný čas v Ostravě ve spolupráci s partnerskými
základními školami v Ostravě
a hlavním přeshraničním part-

Tento poukaz lze uplatnit při nákupu nad 1000,- Kč
v prodejně rybářských potřeb
R.W. SPORT s.r.o., Klegova 80, OSTRAVAHrabůvka (výškač za poliklinikou).
Platnost tohoto poukazu je do 30. 4. 2011

Internetová soutěž pro děti základních škol



Mateřská škola Staňkova ve Výškovicích se letos poprvé zúčastnila školičky pro malé lyžaře v rámci projektu Usměvavé lyžování. Lyžařský kurz probíhal v blízkosti Ostravy v areálu Vaňkův kopec,
kam děti každý den vozil autobus provozovatele lyžařské školičky. Krásné počasí, dobrá organizace a skvělí instruktoři přispěli k úspěchu celé akce. Děti si zlepšily své lyžařské dovednosti a úplní začátečníci za pár dní už sjížděli svah. Každý den se moc těšily na setkání se svými instruktory a na nové zážitky. Kurz byl zakončen závody ve slalomu, po kterém následovalo vyhodnocení
a odměňování všech dětí. „Tato akce měla velký úspěch také u rodičů zúčastněných dětí, a proto
se už všichni těšíme na příští ročník projektu Usměvavé lyžování,“ uvedla ředitelka MŠ Staňkova
Šárka Beranová. 
(kut)

inzerce

Při jednom nákupu lze uplatnit pouze
jeden poukaz. Nelze kombinovat
s dárkovými poukazy.

Vybraný uchazeč stávající byt bez závad předá SMO, MO Ostrava-Jih, zastoupenému příslušným pověřeným správcem domovního a bytového fondu. S vybraným uchazečem bude uzavřena
smlouva k nájmu zrekonstruovaného bytu na dobu určitou – 6
měsíců za (smluvní) nájemné stanovené Radou MO Ostrava-Jih
ve výši 80 Kč za m2 podlahové plochy měsíčně, a to po úhradě pětinásobku měsíčního nájemného a úhrad za poskytované služby
poskytované spojené s užíváním bytu před uzavřením smlouvy k
nájmu bytu. Při řádném plnění povinnosti ze strany nájemce bytu
bude Radě MO Ostrava-Jih opakovaně předkládán návrh na uzavření smlouvy k nájmu zrekonstruovaného bytu na dobu určitou,
nejdéle však 12 měsíců.

SC-310104/1
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Nabídka na pronájem volných bytů
Rada MO Ostrava-Jih rozhodla 9. prosince
2010 o zveřejnění záměru na pronájem
volných obecních malometrážních standardních bytových jednotek pro uchazeče
- fyzická osoba starší 18 let věku, způsobilá
k právním úkonům, a zároveň, která ke dni
podání přihlášky do výběrového řízení není
vlastníkem nemovitosti určené k bydlení.
1) Za smluvní nájemné – minimální nájemné je stanoveno ve výši 55 Kč za m2 podlahové plochy bytu měsíčně (v ceně nejsou
zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním bytu) v lokalitě Ostrava-Zábřeh: Ul.
Čujkovova 23, č. bytu 27, o vel. 1+1 (29,5
m2), ul. Čujkovova 23, č. bytu 46, o vel.
1+1 (29,5 m2), ul. Čujkovova 32, č. bytu 60,
o vel. 1+1 (28,5 m2), ul. Čujkovova 23, č.
bytu 73, o vel. 1+1 (29,5 m2). Prohlídka vzorového bytu na ul. Čujkovova 23, č. bytu

27, dne 17. března 2011 od 13.30 do 13.45
hodin na místě.
Ul. Čujkovova 29, č. bytu 10, o vel. 0+2 (28,6
m2), ul. Čujkovova 29, č. bytu 83, o vel. 0+2
(29,2 m2), ul. Čujkovova 29, č. bytu 94, o vel.
0+2 (28,6 m2). Prohlídka vzorového bytu na
ul. Čujkovova 29, č. bytu 10, dne 17. března
2011 od 14 do 14.15 hodin na místě.
Ul. Čujkovova 31, č. bytu 32, o vel. 0+1 (23,9
m2), ul. Čujkovova 31, č. bytu 52, o vel. 0+1
(22,8 m2), ul. Čujkovova 31, č. bytu 77,
o vel. 0+1 (23,5 m2), ul. Čujkovova 31, č.
bytu 84, o vel. 0+1 (22,8 m2). Prohlídka vzorového bytu na ul. Čujkovova 31, č. bytu
32, dne 17. března 2011 od 14.30 do 14.45
hodin na místě.
Ul. Mňukova 24, č. bytu 58, o vel. 0+1 (32,9
m2). Prohlídka bytu dne 15. března 2011 od
14.15 do 14.30 hodin na místě.
2) Za stanovené nájemné ve výši 24,76 Kč za
m2 podlahové plochy bytu měsíčně (v ceně
nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené

s užíváním bytu) v lokalitě Ostrava-Hrabůvka, ul. Hasičská 1, č. bytu 7, o vel. 1+1
(34,1 m2). Prohlídka bytu 15. března 2011
od 13.30 do 13.45 hodin na místě.
S vybraným uchazečem bude uzavřena
smlouva k nájmu bytu na dobu určitou –
šest měsíců (za smluvní nájemné), a to po
úhradě pětinásobku měsíčního nájemného
a úhrad za služby poskytované s užíváním
bytu před uzavřením smlouvy k nájmu
bytu. Uchazeči o pronájem bytu odevzdají přihlášky do výběrového řízení na podatelně ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700
30 Ostrava-Hrabůvka v zalepené obálce
nebo ji zašlou poštou jako obyčejnou poštovní zásilku nejpozději do 31. března 2011.
Další informace o náležitostech a podání
přihlášky lze získat telefonicky nebo osobně na Odboru bytového a ostatního hospodářství v budově B ÚMOb Ostrava-Jih,
Horní 3, Ostrava-Hrabůvka (tel. 599 430
243, 599 430 415, 599 430 375).

inzerce
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MIMOŘÁDNÁ JARNÍ AKCE:  BEZPLATNÝ ODVOZ A LIKVIDACE VRAKŮ!
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih ve
spolupráci s ŽDB GROUP a.s. Bohumín
nabízejí občanům bezplatný odvoz a ekologickou likvidaci vozidel určených k likvidaci. Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlikvidovat vozidlo, si mohou
termín odvozu dohodnout na tel. čísle

604 228 312, kde jim budou sděleny další podrobnosti. Protokol potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru bude
předávajícímu vystaven ihned po převzetí vraku.
Tato akce platí v průběhu března, dubna
a května 2011. Bezplatné odvozy budou

Publikace Hodinu v nebi

zajišťovány průběžně dle konkrétních požadavků majitelů přímo z místa odstavení auta.
VYUŽIJTE TUTO VÝJIMEČNOU MOŽNOST EKOLOGICKÉHO ODSTRANĚNÍ
VAŠEHO DOSLOUŽILÉHO VOZIDLA!

Sportovní centrum Dubina

Na knižních pultech se před pár dny objevila nejnovější kniha dvojice ostravských autorů Miroslava Sehnala a Břetislava Uhláře nazvaná Hodinu v nebi. Podtitul knihy je (Ne)skutečné šupy s andělskými
hňupy, což vystihuje záměr autorů zaznamenat překvapivé extrémy
nejrůznějších životních situací. Hodinu v nebi je volným pokračováním trilogie Hodinu před svítáním, V hodině svítání a Hodinu pod
drnem. Jednotlivé díly příběhů osudem a ženami zmítaného hrdiny
jsou na sobě nezávislé, mají vlastní uzavřený děj a všechny jsou velmi čtivé, plné nečekaných, téměř detektivních zápletek, absurdních
situací, mystifikace a ironické nadsázky. Každý z dílů je jiný, odlišný
úhlem pohledu i dávkováním humoru. Oba autoři patří mezi renomované publicisty a scenáristy, čerpající náměty především z kulturního dění severní Moravy. 
(d)

Plánované akce na měsíc březen:
5. 3.

Mistrovská utkání – futsal, muži ČMFS, 8–17 h.

5. 3.	Mistrovská utkání – florbal, ženy 1. SC Vítkovice,
18–22 h.
12. 3. Mistrovská utkání – florbal 1. SC Vítkovice, 7–22 h.
13. 3. Mistrovská utkání – florbal 1. SC Vítkovice, 7–22 h.
19. 3. Mistrovská utkání – florbal 1. SC Vítkovice, 7–22 h.
20. 3. Mistrovské utkání – florbal 1. SC Vítkovice, 7–22 h.
26. 3. Mistrovská utkání – florbal 1. SC Vítkovice, 7–22 h.
27. 3. Mistrovská utkání – florbal 1. SC Vítkovice, 7–22 h.

inzerce

SIMPLY CLEVER

SVěřTE VAŠI RODInu
DO PéčE VOzu
ŠKODA OCTAVIA TOuR
Druhá generace vozu Octavia Tour
nabízí Vám i Vašim blízkým spoustu
prostoru v elegantním balení již od
282 500 Kč. Pro všechny Vaše cesty
Octavia Tour přináší spolehlivost
a bezpečí, na které jste zvyklí.
S paketem Tour Plus navíc získáte
klimatizaci a spoustu komfortní
výbavy za pouhých 10 000 Kč.
Přijďte se i Vy přesvědčit o kvalitách
vozů Octavia Tour druhé generace.
Více informací získáte na
www.autodruzstvo-fm.cz

KLASIKA, KTERé MŮŽETE VěřIT
ŠKODA OCTAVIA TOuR
OD 282 500 Kč

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Octavia Tour: 7,1–7,2 l/100 km a 166–168 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: Autodružstvo Frýdek - Místek
Beskydská 704
Frýdek-Místek
Tel.: 558 665 111

Brandlova 5
Ostrava
Tel.: 595 131 135

OctTour_2gen_D2_CZ_CLR_DYN_730b978f003147d7ae2e04982f1face5_indd 1
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Hlučínská 60
Ostrava
Tel.: 596 133 061

Frýdecká
Český Těšín
Tel.: 558 713 672

SC-310150
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Na ZŠ B. Dvorského mají nové multimediální učebny
Devět odborných učeben ZŠ B. Dvorského
na sídlišti Bělský les je od začátku letošního roku vybaveno informační a komunikační technologií (ICT) a audiovizuální
technikou. Stalo se tak díky finančnímu
příspěvku z evropských fondů. „Hlavním
cílem projektu je prostřednictvím zavedení dostupných moderních technologií
dosáhnout kvalitativně vyšší úrovně vzdělávání na prvním a druhém stupni,“ uvedla
ředitelka školy Věra Helebrantová.
Rekonstrukce učeben trvala poslední tři
měsíce loňského roku. Základní škola B.
Dvorského je jednou z největších na území města Ostravy. Co do kapacity se jedná
o největší základní školu městského obvodu Ostrava-Jih. Výuka žáků probíhá vedle kmenových tříd také v odborných učeb-

nách. Tyto učebny však byly vybaveny
jako odborné pouze z části. „Nedostatečné
vybavení neodpovídalo požadavkům na
využívání nových metod ve výuce, ani nepomáhalo k rozvíjení počítačové gramotnosti žáků už od prvního ročníku,“ po-

Zapomenutá tramvaj č. 8.

Jen málokdo ví, že v Zábřehu jezdila od roku 1913 technicky kuriózní parní tramvaj.
Cestující však byli obtěžováni
kouřem a sazemi, a proto roku
1934 byl na této drobné dráze zahájen provoz v elektrické trakci. Trať vedla od nynější
ČEZ ARÉNY (tehdy tam stála
pošta) po Dolní ulici a konečná byla totožná s dnešní zastávkou Pískové doly. V úterý 29. března bude magické

77. výročí zahájení elektrického provozu. Kdo si chce projít trať o délce 1,511 km, může
přijít v 17 hodin k ČEZ ARÉNĚ
na Ruské ulici, kde se dozví
mnoho zajímavého. „K dispozici budou mapy i dobové fotografie,“ zvou na akci Radana
Parmová ze Základní organizace Českého svazu ochránců
přírody Na Břehu a Jaroslav
Hubáček ze Strany zelených
Ostrava-Jih.
(d)

kračovala Helebrantová. Pro téměř sedm
stovek žáků měla škola k dispozici pouze
jednu multimediální místnost vybavenou
jednou interaktivní tabulí a dvě počítačové místnosti s celkovým počtem pětatřiceti
počítačů. Co se týče audiovizuální techniky, škola měla k dispozici jeden přenosný diaprojektor a jeden notebook, který
byl navíc škole pouze zapůjčen. „Technika
byla neustále vytížena a zdaleka nepokrývala současné potřeby,“ dodala Helebrantová.
Během realizace projektu byly multimediálně vybaveny tyto specializované učebny: počítačová učebna na 1. stupni, učebna chemie a fyziky, jazyková učebna na 2.
stupni, počítačová učebna na 2. stupni, čítárna, jazyková učebna na 1. stupni, jazyková učebna na 2. stupni, učebna dějepisu
a učebna pro pracovní činnosti.
Text a foto: Michael Kutty

Řemeslo má zlaté dno
V Kulturním domě
K-TRIO v Hrabůvce se poslední lednovou středu
uskutečnil 3. ročník
soutěže pro žáky
8. a 9. tříd ZŠ
v praktických a odborných dovednostech Řemeslo má
zlaté dno. Jednalo se o soutěž šestičlenných družstev,
pro které byly připraveny ve spolupráci s odbornými
učilišti a středními odbornými školami interaktivní
stanoviště, kde se
prezentovaly konkrétní řemeslo či
obor praktickým
úkolem. Pod odborným dohledem si žáci vyzkoušeli na 17 stanovištích vlastní
předpoklady pro různorodé činnosti související s daným oborem.
Jako nejlepší byla vyhodnocena družstva ZŠ Provaznická (družstvo č. 4), ZŠ Dětská (15) a ZŠ Krestova (8), ZŠ Mitušova 16 (7) a ZŠ
Horymírova (11 a 17). „Cílem soutěže je zvýšit zájem mladých lidí
o řemeslné obory a pomoci jim při volbě povolání,“ uvedla ředitelka soutěže Ingrid Červeňová.

Text a foto: Michael Kutty
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Aktuality

Lucie Klukavá si splnila svůj sen
V sobotu 19. března večer bude televize Prima vysílat v přímém přenosu finále České
Miss 2011. Své želízko v ohni letos má také náš
městský obvod, ve čtrnáctičlenné konkurenci
bude o nejlepší výsledek usilovat osmnáctiletá Lucie Klukavá, studentka Gymnázia Ostrava-Hrabůvka.
Do České Miss 2011 se přihlásila vůbec poprvé a přiznala, že postup do finále ji nesmírně překvapil. „Byl to spíše můj sen, potěšil
mně už postup do semifinále,“ uvedla 179 centimetrů vysoká brunetka, jejímž největším dosavadním úspěchem je titul iMiss 2008.
Kromě studií a příprav na jarní maturitu se Lucie Klukavá v posledních týdnech věnuje právě přípravám na její prozatímní vrchol
modelingové kariéry. Má za sebou natáčení medailónků, reklamních spotů a dalších povinností spojených se „soutěží krásy“, ale
také desetidenní soustředění v Mexiku. „Tam jsme se s holkama blíže poznaly, žádná nezdravá rivalita mezi námi nepanuje,“ usmívá se. Tvrdí, že její nejbližší okolí ji v rozhodnutí zúčastnit se České
Miss 2011 od začátku podporovalo. „Všichni vědí, že jsem si splnila svůj sen. Hlavně mamka je mi maximálně nápomocná, říká, že
když jsem si to vybrala, ať si za tím jdu,“ usmívá se.

Byla to právě maminka, která Lucii v jejich jedenácti letech přivedla do dětské modelingové agentury, kde probíhala volba miss. „Tehdy jsem vyhrála a získala CD přehrávač, to byl vlastně vůbec můj
první úspěch,“ vrátila se o sedm let zpátky. V patnácti letech následovala účast ve finále Dívky roku a pak už spousta dalších soutěží a módních přehlídek. Lucie Klukavá ale neplánuje, že by se modelingem živila. „Beru ho spíše jako koníček a zároveň přivýdělek.
Zatím mám čas na obojí, dá se to skloubit. V dalších letech bych
chtěla studovat, lákají mně práva a studium jazyků. Do šedesáti let
se těžko mohu živit módními přehlídkami. Vím, že všechno jednou končí, takže prioritou je pro mě vysoká škola,“ říká rozhodně.
Není bez zajímavosti, že Lucie ve volném čase pracuje v charitativní organizaci. „Se studenty jsme založili občanské sdružení a začali podnikat. V loňském roce jsme byli vyhlášeni jako druhá nejlepší studentská firma v sektoru služeb a podnikání a vydělané peníze
v řádech deseti tisíc jsme věnovali jedné nadaci z oblasti školství,“
přibližuje sympatický počin.
Její krédo zní: Jen to, čeho se sami vzdáme, je ztraceno. „Přesně to
mně vystihuje, myslím si, že když se člověk snaží a má pro něco
předpoklady, může toho dosáhnout,“ vysvětluje.
A proč by diváci měli hlasovat právě pro Lucii Klukavou? „Snad
se budu líbit a diváci mně podpoří. Chci bojovat za Ostravu,“ říká
slečna s mírami 86-62-90, která v soutěži bude mít číslo osm. (kut)

Krátce
 Evangelium podle houslí
Dne 13. dubna v 19.30 hodin bude v katedrále Božského Spasitele v Ostravě uvedeno
jedinečné dílo skladatele Pavla Helebranda – Evangelium podle houslí. Ve dvou
představeních diváci zhlédnou sto osm-

desát účinkujících v čele s Jiřím Pavlicou
a Hradišťanem v emotivním vystoupení,
jehož provedení v Ostravě vloni sledovalo přes tři tisíce diváků.Už od 9 hodin je
připraveno představení pro školy a seniory. Vstupné je jednotné ve výši šedesá-

ti korun za osobu, pedagogický dozor má
vstup zdarma. Předprodej pro školy probíhá od 1. února, zájemci mohou kontaktovat p. Ilonu Kučerovou na tel. čísle 724 258
882 nebo prostřednictvím e-mailové adresy: ilona.k@seznam.cz.

inzerce

Inzerci v tomto časopise vám zprostředkují

sc-302010/1

Ivana Sachrová
Mobil: 774 997 944
ivana.sachrova@ceskydomov.cz
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kulturní a sportovní programy

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH
příspěvková organizace
Kulturní dům K-TRIO
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
tel.: 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
tel.: 596 751 712, 3, www.kzoj.cz

 Výstavy

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – Tran Ming Hoang
od 21. 3. MOŘE AVE ART – obrazy, kresby, keramika

 Společenská zábava

2. 3. v 17.30 h mEDITACE PRO ZDRAVÍ Mimořádná přednáška s Mgr. Zuzanou Ondruchovou
tentokrát na téma ENERGIE DECHU. Předprodej
KD K-TRIO.
4. 3. ve 20 h PLES HITŮ 2 Zdeněk Trembač – diskotéka 70 – 90 léta, host Karel Procházka, programové vstupy. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
6., 13. a 27. 3. v 17 h TANEČNÍ VEČERY pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO,
předprodej KD K-TRIO.
16. 3. v 19 h 4TET II. verze tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, baritone 2 Jiří Škorpík, bass Dušan Kolár, koncert v Kině LUNA. Předprodej KD
K-TRIO, Kino LUNA, OIS.
20. 3. v 17 h JOSEFSKÁ ZÁBAVA pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
29. 3. v 19 h KAREL PLÍHAL – koncert. Předprodej
KD K-TRIO, OIS.

Připravujeme:

2. 4. v 17 h EVA A VAŠEK koncert populárního dua
8. 4. v 19 h MELANIE SCHOLTZ Quartet
15. 4. v 19 h DIVOKÉ KOČKY – travesti show ostravské skupiny

 Dětem

7.–11. 3. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v období jarních
prázdnin pro děti od 7 do 12 let, informace na recepci KD K-TRIO.
16. 3. v 9.00 a v 10.30 h Kouzlo rytmů. Zážitkový program pro třídní kolektivy prvního i druhého stupně ZŠ, /pro skupinu 20-30 žáků/.
17. 3. v 9.00 a v 10.30 h O Hláskovi a Píšťalce.
Zážitkový program pro třídní kolektivy prvního
stupně ZŠ a MŠ.    /pro skupinu 30-60 žáků/. Hudební pohádka s použitím muzikoterapeutických
hudebních nástrojů, s aktivním zapojením dětí do
zpěvu a hry na hudební nástroj s prvky dramaterapie a relaxace.
20. 3. v 10 h JARNÍ POHÁDKA S KAPŘÍKEM TONÍKEM Maňásková pohádka divadla Smíšek, předprodej KD K-TRIO.

 Fitness

12. 3. 18.00 h ZUMBA – karibik Party Přijďte se
přenést na Karibské ostrovy a zatancujte si s námi  
Zumbu v rytmu Salsy, Cha chi, Reggeatonu.

 Komorní klub

17. 3. v 18 h IRSKO „Smaragdový ostrov“. Cestopisná přednáška s projekcí. Putování Dany Barnetové přírodou a památkami Západního a Východního Irska – zemí tisíci legend. Předprodej KD
K-TRIO, v den akce na místě od 17.30 hodin
31. 3. v 18.30 h komorní cyklus koncertů JARNÍ
KONCERT. Účinkují: Vendula Černá, Michal Stískal – zpěv, Petra Olajcová – flétna,Regina Bednaříková – klavír.
Program: C.Ph. E. Bach, W. A. Mozart, B. Smetana, A. Dvořák, P. I. Čajkovskij, G. Verdi, Ph. Selby,
F. Doppler. Předprodej KD K-TRIO, OIS, na místě
v den akce od 18 hodin

jižní listy

kino luna
Digitální kino dle standardu DCI
ul. Výškovická 113, tel.:596 751 712-3
Info o programu a on-line rezervace vstupenek
na www.kzoj.cz
Upozorňujeme návštěvníky, že platnost on-line rezervace je 48 hodin od zadání. Rezervované vstupenky je nutno vyzvednout nejpozději do doby
platnosti uvedené v Konečné rekapitulaci, poté
jsou automaticky uvolňovány k dalšímu prodeji.
Předprodej vstupenek v pokladně kina denně od
14.30 hodin do 19.45 hodin.
BŘEZEN 2011
Od pondělí 28. 2. do úterý 1. 3. v 17.00 h: NORSKÉ
DŘEVO (Noruwei no mori, Japonsko 2010). Čistý
milostný příběh o životě a smrti, sexu a problémech
mladých lidí. České titulky, ml. nepřístupný, 133 minut. Vstupné 75,- Kč. Levné pondělí - vstupné 50 Kč.
Od úterý 1. 3. do středy 2. 3. v 19.30 h: CIZINEC
(The Tourist , USA 2010). Johnny Depp hraje v napínavém thrilleru amerického turistu, jehož hravé laškování s cizinkou vede k celé řadě intrik, romantických hrátek a nebezpečí. České titulky, od 12 let, 105
minut. Vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 3. 3. do neděle 6. 3. v 17.00 hodin, v pondělí 7. 3. v 19.30 h: NEVINNOST (ČR 2011). Hledání pravdy, otázka viny či neviny a nejtemnější
podoba lásky v podání dua Jarchovský – Hřebejk. Od 12 let, drama, 100 minut. Vstupné 75 Kč.
Levné pondělí - vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 3. 3. do neděle 6. 3. v 19.30 h: DRIVE
ANGRY3D (Drive Angry3D, USA 2011). PREMIÉRA. Akční 3D film s Nicolasem Cagem v hlavní
roli, který chce pomstít smrt své dcery. České
titulky, ml. nepřístupný, thriller, 104 minut. Premiérové vstupné 110 Kč.
Sobota 5. 3. v 15.00 h: GARFIELD 3D (Garfield´s
Pet Force, USA 2010).Nová dobrodružství oblíbeného líného kocoura Garfielda. České znění, animovaná komedie, 72 minut, 3D s brýlemi. Vstupné 80
Kč.
Neděle 6. 3. v 15.00 h: ALFA A OMEGA3D (Alpha
and Omega, USA 2010). Vlčí dobrodružství v rodinném animovaném filmu v technologii 3D, 88 minut.
Vstupné 80 Kč.
Pondělí 7. 3. v 15.00 h: LEGENDA O SOVÍCH
STRÁŽCÍCH3D (Legend Of The Guardians: The
Owls Of Ga´Hoole, USA 2010). Proleťte se s námi ve
3D! České znění, animované dobrodružství, 102 minut, 3D s brýlemi. Vstupné 80 Kč.
Pondělí 7. 3. v 17.00 h: GULLIVEROVY CESTY
(Gulliver´s Travels, USA 2010). Moderní pojetí klasické knihy Jonathana Swifta, ve kterém se Jack
Black coby titulní hrdina ocitne po ztroskotání
v zemi Liliputánů a je považován za obra..České
znění, ml.přístupný, 85 minut. Vstupné 75 Kč.
Úterý 8. 3. v 15.00 h: SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
3D (Sammy´s Adventures: The Secret Passage,
Belgie 2010). Když máš kámoše, je možné úplně
všechno. Dobrodružná animovaná komedie. České
znění, 88 minut, 3D s brýlemi. Vstupné 80 Kč.
Úterý 8. 3. v 17.00 h: HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI – 1. ČÁST (Harry Potter and The Deathly
Hallows - Part 1, USA 2010). Sedmé pokračování
dobrodružství kouzelnického učně. České znění,
fantasy, 148 minut. Vstupné 50 Kč.
Úterý 8. 3. v 19.30 h: FOTŘI JSOU LOTŘI (Little Focker, USA 2010). Že by se konečně sblížili? Aspoň
kvůli dětem? Rodinná komedie v českém znění. Ml.
přístupný, 98 minut. Vstupné 75 Kč.
Středa 9. 3. v 15.00 h: MÉĎA BÉĎA3D (Yogi Bear,
USA 2010). Medvědí zloděj piknikových košíků
v novém 3D dobrodružství. České znění, 82 minut.
Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 10. 3. do neděle 13. 3. v 15.00 h. (mimo
sobotu 12. 3.): NA VLÁSKU (Tangled, USA 2010).
Animovaná hudební pohádka vypráví o princezně
jménem Locika, která je unesena z hradu svých
rodičů již jako dítě a zamčena v tajné věži.České
znění, ml. přístupný, 100 minut. Vstupné 75 Kč.

Od čtvrtka 10. 3. do neděle 13. 3. v 17.00 h. (mimo
sobotu 12. 3.): RANGO ( Rango, USA 2011). PREMIÉRA. Animovaná komedie o chameleonovi,
který je domácím mazlíčkem, chovaným v teráriu
a snícím o hrdinských skutcích. České znění, ml.
přístupný, 107 minut. Premiérové vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 10. 3. do neděle 13. 3. v 19.30 h. (mimo
sobotu 12. 3.): KRÁLOVA ŘEČ (The King´s Speech,
VB 2010). PREMIÉRA. Film inspirován skutečným
příběhem krále Jiřího VI. Colin Firth za svůj strhující herecký výkon obdržel mnoho filmových ocenění. České titulky, od 12 let, drama, 118 minut. Premiérové vstupné 105 Kč.
Od pondělí 14. 3. do úterý 15. 3. v 17.00 h: ČERNÁ
LABUŤ (Black Swan, USA 2010). Fascinující
mrazivá cesta do nitra mladé baleríny ( Natalie
Portman), která kvůli vytoužené roli se stane až děsivě dokonalou.České titulky, od 12 let, 101 minut.
Vstupné 75 Kč. Levné pondělí - vstupné 60 Kč.
Od pondělí 14. 3. do úterý 15. 3. v 19.30 h: THE SOCIAL NETWORK (The Social Network, USA 2010).
Režisér David Fincher ve svém filmu dává nahlédnout do okamžiků, kdy vznikal Facebook, nejrevolučtější sociální fenomén nového století. České titulky, ml. přístupný, drama, 120 minut. Vstupné 75
Kč. Levné pondělí – vstupné 50 Kč.
Středa 16. 3. v 19.00 h: 4TET II. VERZE. KONCERT.
Od čtvrtka 17. 3. do neděle 20. 3. v 17.00 h: AUTOPOHÁDKY (ČR 2011). PREMIÉRA. Animovaný
povídkový film natočený na motivy stejnojmenné
knížky Jiřího Marka. Ml. přístupný, 75 minut. Premiérové vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 17. 3. do středy 23. 3. v 19.30 h:
SANCTUM3D (Sanctum,USA 2010). PREMIÉRA.
Ve 3D dobrodružném napínavém filmu sleduje tým
jeskynních potápěčů při jejich nebezpečné expedici
do největšího, nejkrásnějšího a nejméně dostupného
jeskynního systému na světě. České titulky, ml. nepřístupný, 109 minut. Premiérové vstupné 150 Kč.
V sobotu 19. 3. a neděli 20. 3. v 15.00 h: TOY
STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK (USA 2010). Úspěšná
rodinná animovaná komedie nominovaná letos na
Oscara. České znění, 103 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 21. 3. do úterý 22. 3. v 17.00 h: NICKYHO RODINA (SR 2010). Nový film o Nicholasi
Wintonovi a jeho pozitivním poselství, přináší dosud nezveřejněná fakta, svědectví a osudy nově objevených „Wintonových dětí“. Drama, 102 minut.
Vstupné 75 Kč. Levné pondělí – vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 24. 3. do čtvrtka 31. 3. v 17.00 h. (mimo
středu 30. 3.): ODCHÁZENÍ (ČR 2011). PREMIÉRA. Režijní debut bývalého prezidenta Václava
Havla vypráví příběh zlomového bodu v lidském
životě. V hlavních rolích J. Abrhám, D. Havlová,
V. Chramostová, E.Holubová, T. Vilhelmová, J.
Budař, O. Kaiser aj. Od 12 let, 97 minut. Premiérové
vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 24. 3. do neděle 27. 3. v 19.30 h: TŘI
DNY KE SVOBODĚ (Next Three Days, USA 2010).
Russell Crowe má 72 hodin na to, aby zachránil to
nejcennější ve svém životě.České titulky, 122 minut.
Vstupné 75 Kč.
Od pátku 25. 3. do neděle 27. 3. v 15.00 h: GNOMEO A JULIE 3D (Gnomeo & Julie, USA 2011).,
Komediálně dobrodružná animovaná komedie
o trpaslících dává nejslavnějšímu příběhu lásky na
světě další rozměr. České znění, 75 minut. 3D s brýlemi. Vstupné 100 Kč.
Od pondělí 28. 3. do úterý 29. 3. v 19.30 hodin, ve
středu 30.3. ve 20.00 h: LONDÝNSKÝ GANGSTER
(London Boulevard, USA 2010). Colin Farrell v roli
zločince právě propuštěného z vězení se ujímá role
ochránce. filmové hvězdy (Keira Knightley). České
titulky, ml. nepřístupný, krimi / romantický, 103 minut. Vstupné 75 Kč. Levné pondělí – vstupné 50 Kč!
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Středa 2. 3. v 17.30 h: SERIÓZNÍ MUŽ (A Serious
Man, USA 2009). Někdy se zkrátka nic nedaří. Režie Joel a Ethan Coenovi. České titulky, černá komedie, 105 minut. Připojení – krátký film: TVF č.
07/59. Vstupné 75 Kč.
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Středa 9. 3. v 17.30 h: BIUTIFUL (Biutiful, Španělsko
/ Mexiko 2010). Javier Bardem oceněný Zlatou palmou v Cannes za hlavní roli konfliktního narkomana. Režie Alejandro González Ińárritu. České titulky, ml. nepřístupný, drama, 148 minut. Připojení
– krátký film: TVF č. 08/59. Vstupné 75 Kč.
Středa 23. 3. v 17.30 h: TANTRA (ČR 2011). Film
v necenzurované verzi přináší intimní výpovědi
lidí, kterým tantra změnila život . Ukazuje sex tak,
jak nejsme běžně zvyklí. Režie Benjamin Tuček. Od
18 let, dokument, 77 minut. Připojení – krátký film:
TVF č. 09/59. Vstupné 75 Kč.
Středa 30. 3. v 17.30 h: POUTA (ČR 2010). O temnotě a lásce, zničení a osvobození, vězení a útěku.
Film získal cenu českých filmových kritiků a je nominován ve všech kategoriích Český lev 2010. Thriller / 145 minut. Režie Radim Špaček. Připojení –
krátký film: TVF č. 10/59. Vstupné 75 Kč.
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
Každou neděli od 10.00 hodin zadáno pro filmové
začátečníky. Vstupné na filmová pásma je 30 Kč
s možností uplatnění rodinné slevy!
6. 3. v 10.00 PŮLNOČNÍ PŘÍHODA (ČR, film.
pásmo).
13. 3. v 10.00 KAMARÁDI Z TELEVIZE PODRUHÉ (ČR, film. pásmo)
20. 3. v 10.00 ČARODĚJNÉ POHÁDKY III. (ČR,
film. pásmo)
27. 3. v 10.00 MACH A ŠEBESTOVÁ O PRÁZDNINÁCH III. (ČR, film. pásmo).
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 16. 3. v 10.00 h: NA VLÁSKU. Animovaná
hudební pohádka.

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

3. 3. v 19.00 hodin Herci – hrají: Zuzana Bydžovská, Bohumil Klepl.
23. 3. v 19.00 hodin Miláček Anna – hrají: Martina
Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov a Vanda Hybnerová.

Připravujeme:

14. 4. 19.00 Caveman – show, která vás rozesměje
k slzám
15. 4. 19:00 Hecoviny se souborem Nahodile.
20. 4. 19.00 Poslední ze žhavých milenců.

 Koncerty

10. 3. v 19.30 hodin UDG – Jam Rock Tour 2011 –
speciální host – Mothers Angels.
17. 3. v 19.00 hodin – Marta Töpferová – Cyklus
pro dámu (3.) původem česká zpěvačka a skladatelka dlouhodobě žijící v New Yorku, specifický mix
žánrů ve třech jazycích.
31. 3. v 19 hodin Tóny jara (5. ročník) –

Připravujeme:

16. 4. Mandrage a The First
21. 4. Horkýže Slíže a Cocote minute
Společenská zábava

Připravujeme:

12.–13. 3. Mezinárodní Dance Cup Ostrava „ O putovní pohár města Ostravy“ – disko dance – Street
Dance.
18. 3. 20.00 IX. Jarní erotický ples – trochu krásy bez
závoje, trochu hudby, trochu tance – jarní ples, jak
má být.
19. 3. Ples TŠ Elán.
26. 3. Ples Gymnázia F. Hajdy

Připravujeme:

2. 4. Kolem světa – cestovatelský festival.
30. 4. Májový ples lásky.

 Klub Akord

1. 3. v 15.00 hodin Senior klub v Akordu. Příroda,
památky a legendy starého Irska – uvede Dana Bar-
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netová. K poslechu a tanci hraje Petr Prášek. Vstup
zdarma.
15. 3. v 19.00 hodin – Folk a country v Akordu. V pořadu Tóny cest s kapelou Tempo di vlak a hosté.
16. 3. v 10.00 hodin Aktivní senior. Cyklus přednášek a zájmových činností: Bezpečí seniorů – přednášek preventistů Městské policie Ostrava.
24. 3. v 17.00 hodin – Dámy, na kafíčko aneb Jak na
vztahy? Radíme se s terapeutkou a klinickou psycholožkou PhDr. Ludmilou Mrkvicovou.
25. 3. v 19.00 hodin Beatter – Czech Bitter beat show,
koncert rockové kapely.
30. 3. v 10.00 hodin Aktivní senior. Cyklus přednášek a zájmových činností: Jarní květinové vazby –
aranžování květin pod vedením odborníků a studentů ze SŠ prof. Matějčka.

Připravujeme:

7.4. Irsko – diashow M. Loewa
15.4. Hecoviny – zábavný pořad se souborem Nahodile.

 Dětem

20. 3. v 10.00 hodin Královna k sežrání
Bylo – nebylo a jednoho dne přiletí do malého království drak a vyhrožuje, že sní královnu.
23. a 24 3. v 10.00 Děkuji, nechci! Daniel Dobiáš, Sabina Šubová v pořadu pro I.stupeň ZŠ s protidrogovou tématikou.
24.3. v 8.30 Jsem debil, mám vymaštěný mozek
Daniel Dobiáš, Sabina Śubová v pořadu pro II.stupeň ZŠ s protidrogovou tématikou.

 Výstavy

Fotogalerie – Jaroslav Elfmark „Ostrava-město kulturní“
Malá galerie – Artograffia – alternativní tvorba nejen barvou ve spreji. Graffiti art, ilustrace, malba.
Více na www. bulldozerro.com

 Kultura těla

Koktejl cvičení – různé typy cvičení – aerobic, step,
posilování.
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla mysli. Nevyčerpává, dodává energií.
Orientální tanec- všech stupňů
Břišní tanec
Body form – pomalejší cvičení vhodné pro všechny
věkové kategorie.
Relaxační cvičení – udržení fyzické kondice, zlepšení zdravotního a duševního stavu.
Jóga – tělesná, dechová a relaxační cvičení pro rovnováhu organismu.
Stepování – tanec pro mládež i dospělé.
Body styling – posilovací cvičení s gumami.
Salsa další latinsko americké tance – dokáže uvolnit a zároveň posílit.
Zumba – při cvičení si budete připadat jako na taneční párty
Kalanetika – spalovací cvičení bez větších sestav.
Step aerobic-posilování dolní poloviny těla.
Fitness mix – tvarování postavy, zvyšování výkonnosti a zlepšení zdravotního stavu
Nový kurz pro mládež! Street dance – od 16.3. každou středu v 18.45.

 Pro děti

Barevné cvičení pro děti 4-6 let – rozvíjí koordinaci
pohybu, dýchání, základy tance, akrobacie.
Rytmika pro děti od 7 let – zaměřena na taneční pohyb v klasických i folklorních tancích.
Taneční soubor Dětičky – pro děti 4-9 let. Navazuje na tradice valašského folkloru. Učí děti tančit
i zpívat.
Aerobic pro dívky 9-12 let. Skvělé dynamické cvičení vhodné pro tuto věkovou skupinu.
Stepování – tanec. Základy stepování pro mládež
od 12 let.
Taneční soubor Koťata – děti 3-4 let – děti si budou
hrát , zpívat i tančit. Vše bude formou hry, předpoklad je, že děti vydrží bez rodičů.
Kuřátka – cvičení s overbally, stuhami, pro děti od
3-4 let.

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

Připravované akce:

• Recitační soutěž (obvodní kolo)
3.–4. 3.2011 – Obvodní kolo recitační soutěže pro
žáky základních škol. Pro veřejnost, soutěžící se
musí předem registrovat. Odpoledne od 8:00 do
14:00 hodin, vstup zdarma.
• The Places (koncert studentské kapely)
5. 3. 2011 – Klubový koncert studentské kapely. D-Klub SVČ, od 18:00 do 21:00, vstup zdarma.
• Tvořivá sobota
5. 3. 2011 – Tvůrčí dílny a workshopy výtvarných
technik. Batika, karemika, smaltování, ketlování,
malování na hedvábí, linoryt, Tiffany technika
a nově také drátkování. Pro veřejnost od 10 do 15
hodin. Cena 250,- Kč za dílnu.
Jarní prázdniny:
JARNÍ TÁBOR – lyže, snowboard
od 6. 3. do 11. 3. 2011 – Velké Karlovice, info tel. 596
746 062, p. Kovářová
JARNÍ TÁBOR – Doba ledová, obleva
pro nelyžaře a nově také pro rodiče s dětmi od
6. 3. do 11. 3. 2011 — Ostravice, info tel. 596 753 224,
p. Střeláková nebo p. Červená
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – Po stopách sněžného muže
od 7. 3. do 11. 3. 2011 na pobočce J.Matuška 26a, Ostrava-Dubina, denně od 8:00 do 16:00, cena 650,-/na
týden, info:p. Spasovová, tel. 596 768 565
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – Cesta kolem
světa za pět dní
od 7.3. do 11.3.2011 v SVČ Ostrava – Zábřeh, p.o.,
denně od 8:00 do 16:00, cena 650,-/na týden, info:p.
Kleková, tel. 596 746 062
Cestománie – Afrika
7.3.2011 v SVČ Ostrava – Zábřeh, p.o., od 8:00 do
16:00, celodenní program s bohatou náplní, cena
150,-/na den, info:p. Kleková, tel. 596 746 062
Cestománie – Austrálie
8.3.2011 v SVČ Ostrava – Zábřeh, p.o., od 8:00 do
16:00, celodenní program s bohatou náplní, cena
150,-/na den, info:p. Kleková, tel. 596 746 062
Cestománie – Asie
9.3.2011 v SVČ Ostrava – Zábřeh, p.o., od 8:00 do
16:00, celodenní program s bohatou náplní – celodenní výlet, cena 150,-/na den, info:p. Kleková, tel.
596 746 062
Výlet do ZOO Olomouc
více info na www.svczabreh.cz

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
3.–16. 3. ČTVRTFINÁLE PLAY OFF, ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy    
4.–6. 3. DAVIS CUP 2011 – ČESKÁ REPUBLIKA:
KAZACHSTÁN, ČEZ ARÉNA. 1. kolo světové skupiny Davisova poháru 2011
9. 3. v 19:00 hod.YAMATO – THE DRUMMERS
OF JAPAN, ČEZ ARÉNA. GAMUSHARA – THE
BEAT OF COURAGE
10. 3. v 19:00 hod. LORD OF THE DANCE, ČEZ
ARÉNA. TANEČNÍ SHOW
17. 3. ve 20:00 hod. KABÁT, ČEZ ARÉNA
BANDITI DI PRAGA TOUR 2011
19. 3.–1. 4. SEMIFINÁLE PLAY OFF, ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ, Multifunkční hala
středy, soboty, neděle 16:00 – 17:30 hod.

ze života seniorů

jižní listy

Senior linka Městské policie Ostrava se osvědčila

Před rokem zahájila Městská policie Ostrava instalace prvních nouzových tlačítek
v bytech seniorů a zdravotně či tělesně
hendikepovaných osob v rámci projektu
Senior linka.
Celkem 173 zařízení bylo postupně instalováno v bytech zájemců, kteří splnili dané
podmínky (věk, zdravotní či tělesná indis-

pozice, osamělost). Z tohoto počtu je aktuálně 23 zapojeno občanům Ostravy-Jih.
Zájem ze strany veřejnosti však předčil naše
očekávání. Bohužel nemůžeme v současné době uspokojit všechny zájemce. Kromě
těch, kteří už mají nouzové tlačítko doma
nainstalováno, evidujeme dalších 114 zájemců, kteří na to „své“ zařízení teprve čekají. Jen v obvodu Ostrava-Jih na volné zařízení nyní čeká 31 zájemců. Z tohoto důvodu
jsme byli nuceni příjem dalších žádostí pozastavit. Vyvíjíme však aktivity na získání dalších finančních prostředků, které by
umožnily nákup dalších zařízení.
V průběhu roku fungování Senior linky
strážníci vyjížděli 159krát k bytům, v nichž
došlo k aktivaci nouzového tlačítka. Z toho
ve 29 případech se jednalo o zdravotní
komplikace, které dotyčného ohrožovaly na zdraví či životě a ve 13 případech se
jednalo o podezření na podvodníky, kte-

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem únorovým
oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu
nejbližších.
František Dočkal
Ervín Procházka
Anežka Kubíková
Jaroslav Žáček
Václav Kryštůfek
Františka Brožová
Libuše Vlachová
Jarmila Prešerová
Věra Bezlojová
Břetislav Beneš
Eliška Bartošová

93 let
92 let
92 let
91 let
91 let
91 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Julie Výtisková
Jaroslava Šeděnková
František Svačina
Oldřich Samec
Gertruda Popiolková
Drahomíra Pešová
Svatopluk Martinek
Ján Lešiga
Vilemína Konečná
Ludmila Harenčíková
Marie Bartáková

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

ří se podloudně snažili dostat do bytu. Ve
dvou případech bohužel strážníci po příjezdu už nemohli pomoci (úmrtí). Z celkového
počtu výjezdů jich 21 připadá na Ostravu-Jih. Podstatou projektu je instalace nouzového tlačítka v bytech seniorů a osob zdravotně handicapovaných, žijících osaměle.
Využitím nouzového tlačítka je možnost
přivolání pomoci v případě náhlé nevolnosti nebo jiné zdravotní indispozice, kdy
se osoba stane nepohyblivou a nemůže se
dostat k telefonnímu přístroji. Nebo v případě, kdy se do bytu pokouší dostat podezřelá osoba. Aktivace nouzového tlačítka je
zaznamenána na pracoviště městské policie
pro příjem tísňových volání. Operátor pak
na místo ihned vysílá nejbližší hlídku městské policie, popř. další složku integrovaného záchranného systému (hasiče, Policii ČR,
rychlou záchrannou službu).
MP Ostrava

Trénování paměti
V rámci celosvětové akce Týden uvědomění si mozku pořádá
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging Národní týden trénování paměti, který se uskuteční od 14. do 20.
března. Jeho cílem je přesvědčit zejména seniorskou populaci,
že si ještě docela slušně pamatuje, když jí někdo poradí, jak na
to. Trénování paměti je efektivní nástroj proti oslabení paměťových schopností a zároveň rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. Občanské sdružení Senior servis se k této akci připojuje přednáškou, která se uskuteční v úterý 15. března v 10 hodin
v sále Biskupství ostravsko-opavského na Kostelním náměstí 1
v Ostravě. Přednáška Mgr. Šárky Maňasové je bezplatná a trvá
zhruba hodinu. Je určena především pro seniory, kteří mají zájem se svou pamětí něco dělat a nenechat ji zahálet. 
(d)

ZLATÁ SVATBA Jaroslava a Margity Mutinových
Pan Jaroslav Mutina se narodil v červenci 1938 ve Vítkovicích jako nejstarší ze čtyř
bratrů. Dětství prožil ve Staré Bělé, od roku
1953 bydlí v Hrabůvce. Po vyučení nastoupil do Vítkovických železáren jako dopravní posunovač, kde pracoval až do důchodového věku v roce 1997.
Paní Margita se narodila v září 1941 na
Oravě v obci Oravské Veselé jako prvorozená dcera. V roce 1959 odešla na brigádu do Ostravy, kde žije dodnes. O rok později se seznámila s panem Jaroslavem a 4.
února 1961 byli oddáni na Oravě na úřadě i v kostele. Vychovali dva syny Jarosla-

Manžele Mutinovy oddal zastupitel Petr Opletal (vpravo) s ceremoniářkou Šárkou Zubkovou
(vlevo). 
Foto: rodinný archiv

va a Zdeňka, radují se ze tří vnoučat Terezy, Lukáše a Tomáše a pravnuka Robinka.
Paní Margita se starala o děti a domácnost,
od roku 1971 začala pracovat v Hospodářské ústředně železnic až do roku 1991, kdy
odešla do důchodu.
Pro manželé Mutinovy byla a je vždy na
prvním místě rodina. Rádi jezdili na výlety do hor a sbírali houby. Procestovali celé
Česko i Slovensko. Pan Jaroslav už padesát
let udržuje a zkrášluje okolí družstevního
domu na Letecké ulice, kde rodina bydlí.
Volný čas tráví v oáze klidu na chalupě ve
Svobodných Heřmanicích.
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Slaví 20. výročí založení firmy

Je to pro nás povzbuzení i závazek, říká o ocenění Štika
českého byznysu, šéf společnosti Výtahy Ostrava Jiří Bok
Ostrava – Výtahy Ostrava spol. s r. o., ryze
česká společnost bez zahraničního kapitálu, která na českém trhu působí už téměř
dvacet let. V prestižním hodnocení firem
Štiky českého byznysu získala tato společnost v našem kraji prvenství.
Ředitele společnosti Jiřího Boka jsme se
zeptali na historii firmy, na to, jak se firmě
dařilo projít obdobím celosvětové krize,
i na plány do budoucnosti.
Mohl byste uvést pár milníků z historie
firmy?
Kořeny naší společnosti sahají až
do roku 1947, kdy byla v Ostravě založena první specializovaná firma na výrobu
a instalace výtahů. Až do roku 1989 to
byla jedna z největších firem v tehdejším
Severomoravském kraji, která měla za úkol
se této činnosti věnovat. Její název se
mnohokrát změnil, ale mnozí si jistě ještě
budou pamatovat ten poslední Elektrotelevizní služba.
Po revoluci došlo k rozpadu tohoto
gigantu na více menších společností. Následným spojením čtyř z nich vznikla v závěru roku 1991 nová společnost − Výtahy
Ostrava spol. s r. o. Začínali jsme tehdy
s dvacítkou zaměstnanců a orientovali jsme se pouze na servis. Práce se nám
dařila, a tak jsme během let rozšířili svou
činnost i na výrobu a instalace výtahů
a dalších zvedacích zařízení. V současnosti
máme 170 zaměstnanců, dceřiné společnosti Elvyt v Trnavě, Výtahy Moravia CZ
v Olomouci a Výtahy Opava v Opavě. Naše
působnost se rozšířila nejen po celé České
republice, ale také na Slovensko, Ukrajinu,
do Gruzie, Kazachstánu, Litvy a Lotyšska.

Název vaší firmy napovídá
zřejmě hodně i o jejím současném zaměření...
Vyrábíme výtahy od nosnosti padesát kilogramů až
do pěti tun. Jedná se přitom
o osobní a nákladní výtahy,
trakční a hydraulické výtahy, lůžkové výtahy, invalidní výtahy, panoramatické
výtahy, autovýtahy, výtahy
do rodinných domků, plošiny pro přepravu osob nebo
výtahové šachty v ocelových konstrukcích. Dodáváme také eskalátory a travelátory.
Novinkou našeho výrobního programu
je výroba automatických výtahových dveří. V minulosti jsme je dováželi ze zahraničí a měli jsme problémy jak s cenou, tak
i s termíny dodávek. Dnes si je vyrábíme
sami a můžeme je nabídnout jak spolupracujícím, tak i konkurenčním výtahářským
firmám. Jedná se přitom o křídlové dveře
a automatické dveře od dvoupanelových
až po čtyřpanelové. Stávající prostory našich hal ale na takovou výrobu kapacitně
nestačí. Poptávka, především po výtahových dveřích, výrazně převyšuje naše možnosti. Vymysleli jsme proto další dostavbu
o jedno podlaží naší stávající haly a podali
si žádost o možnost dotace z evropských
fondů v rámci operačního programu Podnikání a inovace, program Nemovitosti.
„V současné době čekáme na verdikt ze
strany poskytovatele dotace. Pokud budeme s naší žádostí úspěšní, mohli bychom
na jaře s rekonstrukcí haly začít.“

Kde všude se můžeme
ve vašich výtazích svézt?
Jsme ostravská firma,
prestižní proto pro nás
bylo třeba získat zakázku na dodávky výtahů
do budov krajského úřadu
v Ostravě nebo do vyhlídkové věže Nové radnice
v Ostravě. Na Letiště Leoše
Janáčka v Mošnově jsme
dodávali nejen výtahy, ale
také eskalátory a do jejich
opravárenského JOB Centra jsme instalovali obrovský pětitunový
výtah. Zajímavými zakázkami byly také
třeba dodávky do Baťova mrakodrapu
ve Zlíně, do campusu Masarykovy univerzity v Brně nebo do sportovní haly ČEZ
Aréna v Ostravě. Instalovali jsme nemálo
výtahů do domovů důchodců v celé republice, do řady zdravotnických a rehabilitačních zařízení i do sídlištní výstavby nejen na Moravě, ale i v Čechách. Pokud bych
se podíval do zahraničí, tak velice prestižní
bylo získání zakázky na dodávku několika
desítek eskalátorů a výtahů do kyjevského
hlavního nádraží a také do výškové budovy Ministerstva dopravy Ukrajiny. Máme
podepsanou smlouvu na další nádraží
v Kyjevě, jejíž součástí budou opět desítky
výtahů a eskalátorů. Tyto dodávky budou
realizovány do zahájení Mistrovství Evropy ve fotbale.
Víte už, jak firma hospodařila v roce
2010?
Zatím ještě nemám na stole všechny
ekonomické výsledky loňského roku. Vše

ale nasvědčuje tomu, že se pohybujeme
v přibližně stejných číslech jako v jiných
letech. Podařilo se nám nainstalovat 350
nových výtahů, z čehož asi sedmdesát
procent bylo v rámci rekonstrukcí a třicet
procent v novostavbách. Jsme rádi, že
jsme úspěšně zvládli období krize, a samozřejmě plánujeme další rozvoj. Jen pro
představu: zajišťujeme servis 3,5 tisícovky
výtahů, z nichž mnohé jsou už dvacet až
třicet let staré.
Z vašich odpovědí se dá vyčíst, že do budoucnosti se rozhodně nedíváte s obavami, ale s optimismem...
Naším dlouhodobým cílem je neustále
budovat a rozvíjet tuto ryze českou společnost a zvyšovat počet námi servisovaných
výtahů. Zákazníkovi se pak snažíme deklarovat, že jsme výrobci devadesáti procent
všech součástek do námi dodávaných výtahů. Má tak naprostou jistotu, že tyto české díly od českého výrobce má k dispozici
nyní a bude je mít k dispozici i za dalších
dvacet let.
Intenzivně také pracujeme na vývoji
výtahu bez strojovny, který se umísťuje
do objektů, kde na tuto strojovnu není
dostatek místa nebo kde nebyla stavebním projektantem projektována. V tomto
jediném segmentu jsme zatím zaostávali
za nadnárodními výtahovými společnostmi. Zapojili jsme proto do vývoje několik
dalších specialistů a povedlo se nám najít
řešení, které je konkurenceschopné jak
kvalitou, tak i cenou. Dnes už máme vyrobeno prvních deset kusů takových výtahů,
které jsou nyní ve fázi ověřování a testování. Mohu říct, že vypadají velice slibně…

Dotační projekt v rámci OPPI - program Nemovitosti,
akce Rekonstrukce a nástavba podnikatelského objektu
Naše firma VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o. se obecně snaží využívat (v dobrém slova smyslu) dotačních projektů. V současné době u nás probíhá takových akcí hned několik, ať již
ve fázi přípravy, realizace nebo následného monitoringu již
ukončených projektů.
V rámci dotačního projektu SROP jsme v roce 2007 postavili novou halu a komaxitovnu a v rámci přidruženého
projektu jsme tuto nemovitost i vybavili potřebnými technologiemi. Ale s ohledem na naše tendence se neustále
rozvíjet a být úspěšní na trhu aktivity tohoto typu u nás
neskončily. Naopak! Na jaře roku 2010 nám bylo doručeno
Rozhodnutí o přiřknutí dotace v rámci operačního programu Podnikání a inovace, konkrétně program Rozvoj.
Úspěšným se stal náš projekt týkající se naší inovativní
výroby čtyřpanelových výtahových dveří. Skutečnost, že
myslíme i na naše zaměstnance, potvrzuje další dotační
projekt, a to projekt Vzdělávání našich zaměstnanců, který
je uskutečňován v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento nám byl schválen na podzim roku

2009 a trvá u nás až do 30. 6. 2011 v podobě rozsáhlého
vzdělávání, které postihuje takřka všechny naše pracovníky.
V závěru loňského roku jsme se zaměřili na další oblasti,
abychom opět pokročili dále a pomohli našim potřebám.
Velice jsme hloubali, zda se pustit do tak náročného a obsáhlého projektu, jakým rekonstrukce výrobní haly nesporně je, ale nakonec jsme se rozhodli kladně. K datu 10. 12.
2010 jsme tudíž podali Plnou žádost o dotační projekt Rekonstrukce a nástavba podnikatelského objektu, který je realizován v rámci operačního programu, se kterým již máme
jisté zkušenosti, totiž Podnikání a inovace, ale tentokráte
v sekci programu Nemovitosti, se kterým se seznamujeme
prvně. Byl vytvořen tým odborníků, který připravil vše potřebné po administrativní a technické stránce, bylo vyhlášeno výběrové řízení na generálního dodavatele stavby, byly
provedeny patřičné odhady a další věci, které musely být
nedílnou součástí plné žádosti o dotaci. Celá akce je rozsáhlejšího rázu, jde o rekonstrukci stávající výrobní haly a její
nástavbu o jedno podlaží. Navíc z důvodu nevhodné nosné

konstrukce haly stávající bude přistoupeno k nástavbě formou jejího obestavění s vytvořením vodorovné nosné konstrukce. Tento projekt, řádově cca za 32 mil. Kč, je pro nás
nesmírně důležitý, jelikož jde o halu, ve které se uskutečňují
zámečnické a strojní práce, ve které potřebujeme přeskupit naše technologie (zde dochází k prolínání s naším projektem Rozvoj – viz výše, na základě kterého nakupujeme
nové stroje a zařízení), aby výroba jednotlivých konstrukcí
výtahů a komponentů byla co nejefektivnější. V neposlední
řadě, pokud nám bude vyhověno, v což pevně doufáme,
tak získáme nové skladovací prostory a moderní prostory
pro naše zaměstnance, aby jejich výkon práce byl pro firmu
co nejpřínosnější.
Rozhodnutí o dotaci čekáme v únoru 2011 a pak, v případě kladného posouzení naší žádosti, mohou vypuknout
stavební práce. Odhad dokončení realizace tohoto díla je
do konce roku 2011. Nezbývá, než věřit, že veškeré úsilí
našich pracovníků pro získání tohoto dotačního projektu
nebylo marné a že naše sny brzy dostanou reálné obrysy.

Samozřejmě, že konkurence je běžná záležitost v každém
oboru podnikání. Konkurenční boj by měl mít ale určitou
úroveň. Pokud jde o korektní soutěž o zákazníka a fér hru,
pak je to v pořádku. My máme, bohužel, velice negativní
zkušenosti, především s jedním naším konkurentem, který rozdává rány pod pás. Nechci tuto firmu jmenovat, ale
uvedu několik příkladů jejího chování.
Zaplatila si například našeho vývojového pracovníka
jako špiona, aby jí za úplatu předával informace o našem
vývoji. Faktem je, že firma nyní nabízí a používá některé
naše komponenty. Jedná se i o vývoj všech automatických dveří, hlavně pohonu, na kterém si velice zakládáme
(nutno zmínit, že jej pokládáme za náš obrovský úspěch).

S tím je spojeno hodně úskalí, takže se nebojíme, že jen tak někdo začne takto složitý
komponent vyrábět. Nicméně uvedené jednání už za konkurenční boj nepovažuji. Cítím
je spíše jako úder pod pás. Získat na svou stranu zákazníka, když odebíral delší dobu tyto
výrobky pod jinou značkou, je velice náročné. Nám se tento složitý krok podařilo zvládnout díky kvalitě výrobku, rozumné ceně a také jednáním s několika desítkami výtahových
firem, a to nejen v tuzemsku.
Ale výše zmiňovaným podivné chování firmy, kterou nechci jmenovat, nekončí. Zadejte
si do vyhledávače portálu Seznam slovní spojení Výtahy Ostrava a podívejte se, která firma
vám pod tímto spojením vyjede jako první a na čí webové stránky se přes spojení Výtahy Ostrava dostanete… Ať mi nikdo neříká, že to je náhoda. Toto je již jasné parazitování
na našem jméně. Určitě není náhoda, že se objevilo v době, kdy jsme získali ocenění Štika
českého byznysu. Ptám se: „Má to tato firma zapotřebí?“ Nehodláme s nikým válčit, naší
prioritou jsou naši zákazníci, ale vše si líbit také nedáme…
(Placená inzerce)
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Co říkáte na konkurenci? Šéf Výtahů Ostrava Jiří Bok:

inzerce

jižní listy

Půjčíme vám

na odkup vašeho domu

ČSOB je připravena pomoci nově vzniklým
bytovým družstvům financovat nákup
nemovitosti i její následné opravy

Co nabízíme?
• Úvěr na úhradu kupní ceny
• Atraktivní úrokovou sazbu
• Přijatelné požadavky na zajištění úvěru
• Poradenství a individuální přístup
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www.csob.cz
Pobočka 92x130
ČSOB Ostrava,
Hollarova
tel.: 596
106 438
Gregorian
JLISTY
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Využijte možnost bezplatné konzultace v pobočce
ČSOB Ostrava - Hollarova a dohodněte si osobní
schůzku na níže uvedených telefonních číslech.

uvádějí

10. 3. Ostrava
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ČEZ ARÉNA

vstupenky: tel. 222 897 333,

www.ticket-art.cz

Kosmická 1723/2
Ostrava Poruba
tel./fax: 596 956 220
ISO: 9001: 2000
e-mail: vodar@atlas.cz

Uvádí

12. 3.
OSTRAVA

HALA SAREZA

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

největší světové hity ve stylu
gregoriánských chorálů

Carmina Burana (Carl Orff) – Hells Bells (AC/DC) – Stripped (Depeche Mode)
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PRÁCE PROVÁDÍME:

