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Bruslení mělo pozitivní ohlas
Letošní zimu se na území obvodu poprvé 
v historii bruslilo na ledové ploše pod ši-
rým nebem. Na Svazácké ulici v Zábřehu 
u Vodního areálu Jih mohli zájemci bruslit 
bezmála po dobu tří měsíců až do večer-
ních hodin. 

Na webových stránkách Úřadu městské-
ho obvodu Ostrava-Jih probíhala anketa, 
ve které občané odpovídali na dvě jedno-

duché otázky. Na každou z nich se sešlo 
přes pět stovek kliknutí. Zjednodušeně se 
dá říci, že drtivé většině občanů se brus-
lení pod širým nebem líbilo a přejí si, aby 
kluziště bylo v provozu i další zimní se-
zónu.
„Mohu slíbit, že v prosinci se na Jihu bude 
znovu bruslit,“ uvedl starosta Karel Sibin-
ský, kterého kromě výsledku ankety potě-
šil i velký počet kladných dopisů a e-mai-
lů.  (kut)

Celkem 976 dětí přišlo k zápisu do prvních tříd základních škol v městském obvodu Ostrava-
-Jih pro školní rok 2011/2012. Dvacet škol v nejlidnatějším ostravském obvodu plánuje v září 
otevřít dohromady pětačtyřicet prvních tříd. Počet zapsaných prvňáčků oproti loňskému roku 
stoupl o dvaapadesát, vloni přišlo k zápisu 924 dětí. Snímek je ze základní školy Mitušova 8 
v Hrabůvce.  Text a foto: Michael Kutt y
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Sčítání lidu, 
domů a bytů
Po deseti letech se v České republice koná 
sčítání lidu, domů a bytů. Tzv. rozhod-
ným okamžikem sčítání byla půlnoc 
z 25. na 26. března 2011, což znamená, 
že informace do sčítacích formulářů se 
vyplňovaly podle skutečnosti platné 
v tento rozhodný okamžik. Nyní začíná 
sběr formulářů, už při návštěvě komisaře 
se každá domácnost rozhodla, zda vy-
plní formuláře on-line, předá je komisaři 
osobně nebo je odešle v obálce. 
V každém případě je nutné odeslat či 
odevzdat formuláře nejpozději do 14. dub-
na 2011. Podrobnější informace lze získat 
na stránkách www.scitani.cz nebo na bez-
platné informační lince 800 879 702. (d)

Zastupitelé 
schválili rozdělení 
účelových dotací 
Zastupitelstvo městského obvodu Ostra-
va-Jih na svém březnovém zasedání sch-
válilo poskytnutí veřejné fi nanční podpory 
– účelových dotací v oblasti školství, kul-
tury, sportu, prevence kriminality a vol-
ného času dětí a mládeže pro letošní rok. 
Celkem bylo posuzováno 136 žádostí, za-
stupitelé nejlidnatějšího ostravského ob-
vodu nakonec schválili částku 1 200 tisíc 
korun. Účelové dotace budou poskytnuty 
také osmadvaceti organizacím v oblasti so-
ciální péče, mezi které bude rozděleno 300 
tisíc korun.  (kut)
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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
s nástupem jarních 
měsíců patří k hlav-
ním tématům úklid po 
zimě. Čistota obvodu je 
pro nás jednou z prio-

rit, a proto v tomto čísle přinášíme kom-
pletní rozpis čištění komunikací a chod-
níků po zimní údržbě. Kdy se technika 
dostane do vaší ulice, si můžete přečíst na 
straně patnáct.
Spoustu nevole mezi občany vyvolalo káce-
ní stromů na ulici Dr. Martínka v Hrabův-
ce. Sám jsem dost vyhraněným odpůrcem 
kácení, a proto jsem požádal o přerušení 
akce s tím, že jsem chtěl znát jeho důvod. 
Byla mi předložená dokumentace o tom, jak 
jsou na tom stromy zdravotně špatně, sta-
novisko vydala i Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR. Po jejím stanovisku jsem mu-
sel konstatovat, že se asi kácet musí. Smutek 
v duši mi ale zůstal. Samozřejmě, že vyká-
cené stromy budou nahrazeny novými, ne-
bude nás to stát nic, protože v rámci naříze-
né náhradní výsadby disponuje město tisíci 
stromy, které se musejí vysadit. Více si mů-
žete přečíst na straně šest.
Potěšil nás výsledek ankety na našich 
webových stránkách, ve které se drtivá vět-
šina z vás kladně vyjádřila k premiérovému 
ročníku bruslení pod širým nebem. Pevně 
věříme, že v prosinci se u Vodního areálu 
nebo na nějakém pro veřejnost lukrativněj-
ším místě bude znovu bruslit. 
S tématem čistoty, ochrany přírody a eko-
logií vůbec souvisejí také dvě akce, které 
proběhnou v následujícím měsíci. Jedná se 
o Den Země a festival TUR Ostrava. Obě 
dostaly prostor v našem radničním zpravo-
daji. Přeji vám příjemné čtení březnových 
Jižních listů. 
 Mgr. Karel Sibinský, starosta

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. 3. 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

 V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).

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

TUR nabídne rekordní počet fi lmů 
…Kromě fi lmové přehlídky na návštěvníky čeká také 
pestrý doprovodný program. Tvoří ho besedy a před-
nášky s nejrůznějšími odborníky, například beseda s no-
vináři či přednáška o poruchách příjmu potravy…
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Žáci natáčeli klipy o kyberšikaně

…„Základem problému je nepoučené a nehlídané dítě, 
jehož rodiče neví, s čím a kým tráví hodiny u svého počí-
tače. Bezpečí zavřeného pokoje je pouze domnělé, přes 
internet se vám otevírá celý svět, a to se svou kladnou 
i zápornou tváří,“ uvedl přednášející Lukáš Látal…

9

Diamantová svatba manželů Onderkových

…V srdcích manželů Onderkových je dost lásky i pro pět 
vnuků (nejstarším dvojčatům je 36 let) a čtyři pravnuky, 
z nichž nejmladší má čtyři roky. Svůj slib, který si dali 
před šedesáti lety, stvrdili slavnostním podpisem v pa-
mětní knize při příležitosti diamantové svatby…

14

Krátce
 Občané mohou platit kartami
Na obou pokladnách Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih byly zprovozněny 
terminály na platební karty. Občané tak 
už od začátku měsíce března mohou vyu-
žít možnosti bezhotovostního platebního 
styku. O platby kartou je stále větší zájem, 
občané jsou spokojeni, že nemusejí chodit 
s hotovostí do pokladny,“ řekl tajemník 
ÚMOb Ostrava-Jih Petr Mentlík.

 Přibylo 378 nových parkovacích míst
V loňském roce na území obvodu při-
bylo výstavbou (fi nancovanou Úřadem 

městského obvodu Ostrava-Jih) celkem 
378 míst – v ulicích Markova (61 míst), Fr. 
Formana (10 míst), Šeříková (117 míst), Fr. 
Hajdy (170 míst) a J. Maluchy (20 míst). 
Letos probíhá příprava rekonstrukce 
a dostavby čtyř parkovišť v celkovém 
počtu 207 míst u obytných domů situo-
vaných za obchodní vybaveností Kotva 
v Ostravě-Zábřehu. 

  Semimobilní sběrna na nebezpečný a vel-
koobjemový odpad

Na velkoplošném parkovišti u autobuso-
vé zastávky Venuše na ulici Dr. Martínka 

19 bude umístěna semimobilní sběrna pro 
ukládání nebezpečného i velkoobjemové-
ho odpadu. Je určena pro fyzické osoby 
(nikoliv pro podnikatele) bydlící na úze-
mí obvodu Ostrava-Jih. Otevřena bude 
v měsících duben, květen, září a říjen od 
pondělí do pátku od 10 do 13 a od 13.30 
do 18 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin.

 SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se koná ve čtvrtek 14. dubna 2011 
v 16 hodin v KD K-TRIO v Hrabůvce.
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Bezplatný odvoz 
a likvidace 
autovraků
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
ve spolupráci s ŽDB GROUP Bohumín, 
a. s., nabízí občanům bezplatný odvoz 
a ekologickou likvidaci vozidel urče-
ných k vyřazení. 
Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlik-
vidovat vozidlo, si mohou termín odvo-
zu dohodnout na tel. čísle 604 228 312, 
kde jim budou sděleny další podrobnos-
ti. Protokol potřebný k trvalému vyřa-
zení vozidla z registru bude předávají-
címu vystaven ihned po převzetí vraku. 
Tato akce platí v průběhu března, dub-
na a května 2011. Bezplatné odvozy bu-
dou zajišťovány průběžně dle konkrét-
ních požadavků majitelů přímo z místa 
odstavení auta.  (kut)

Ostravsko koncem února znovu téměř týden sužovaly nepříznivé rozptylové podmínky 
a čtyřiadvacetihodinové koncentrace polétavého prachu výrazně překračovaly povolený limit 
50 mikrogramů na metr krychlový. V tomto čísle Jižních listů zveřejňujeme další ze sním-
ků p. Martina Hořčicy (tel.: 602 445 411), který se redakci sám přihlásil i coby autor foto-
grafi e v únorovém čísle radničního zpravodaje. Také tentokrát se jedná o snímek pořízený 
28. ledna večer na sídlišti Dubina. S přicházejícím jarním obdobím by se rozptylové podmín-
ky měly výrazně lepšit. Podrobné údaje o stavu ovzduší v celé České republice jsou k dispo-
zici na webových stránkách ÚMOb Ostrava-Jih www.ovajih.cz.  (kut)
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Tel.: +420 602 730 220     www.liftcomp.cz     liftcomp@ liftcomp.cz

REKONSTRUKCE VÝTAHŮ V OSTRAVĚ A OKOLÍ

KOMPLEXNÍ ČINNOST V OBLASTI ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Jistota na vaší cestě vzhůru

· Jsme ryze česká společnost 
· 20 let zkušeností 

· Výroba, montáž, servis, prodej

VÝTAHY – PLOŠINY
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Na náměstí SNP v Zábřehu se v pátek 15. 
dubna od 9 hodin uskuteční tradiční oslava 
Dne Země. 

„Pro letošní ročník jsme vybrali podtitul Ži-
vot v korunách stromů. Rozhodli jsme se 
tak na základě skutečnosti, že Organizace 
spojených národů vyhlásila rok 2011 Mezi-
národním rokem lesů. Chceme proto veřej-
nosti připomenout význam lesů a lesního 
hospodářství pro celou společnost,“ vysvět-
lila Hana Střeláková ze zábřežského Středis-
ka volného času (SVČ), které Den Země jako 
každoročně pořádá.
Program této celosvětové ekologické akce je 
bohatý rozmanitý. Připravena je prezenta-
ce ekologických a občanských sdružení, ze-
jména děti se mohou těšit na divadelní před-
stavení Odpadový kabaret OZO Ostrava. 
Kromě této společnosti nachystaly spoustu 
zážitkových aktivit pro nejmenší Zoo Ost-
rava, Ostravské muzeum, Městská policie 
Ostrava, Lesy ČR, Ostravské městské lesy, 
Knihovna města Ostravy a další organiza-
ce. Připravena je vernisáž s předáním cen 

vítězům mezinárodní fotografi cké soutěže 
ekologických snímků na téma Život v ko-
runách stromů a výstava u příležitosti vý-
tvarné a keramické soutěže na téma Můj 
strom. Chybět nebude prezentace a prak-
tická ukázka aktivit a činností v rámci envi-
ronmentálního vzdělávání, výchovy a osvě-
ty mateřských, základních a středních škol 
a volnočasových zařízení v Ostravě. 
Po celý den budou pro návštěvníky při-
praveny výtvarné tvůrčí činnosti, ekodíl-
ny, informační stánky, výukové programy 
a workshopy. Na pódiu bude probíhat hu-
dební a taneční produkce, festival student-
ské hudby a přehlídka mladých talentů ve 
spolupráci se základními uměleckými ško-
lami, vystoupí děti ze zájmových kroužků 
středisek volného času.
Na své si letos přijdou také hudební fanouš-
ci, protože odpoledne bude pódium patřit 
hudebnímu festivalu Ostrava uprostřed ze-
měkoule. Návštěvníci se mohou těšit na vy-
stoupení mnoha hudebních skupin. Festival 
na náměstí SNP odstartuje ve 14 hodin a po-
trvá spolu s programem ke Dni Země až do 

19 hodin. Veřejnost má po celý den vstup 
zdarma.
Cílem celodenního programu je přiblížit ze-
jména dětem význam globálního řešení eko-
logických problémů i problematiku trvale 
udržitelného rozvoje. „Školou povinné děti 
a mládež chceme seznámit s problematikou 
negativních vlivů člověka na krajinu a zvý-
šit zájem veřejnosti o životním prostředí,“ 
dodala Lenka Červená ze SVČ.  (kut)

Den Země na náměstí SNP

INZERCE

Krátce
  Cestovatelský festival Kolem světa

V Domě kultury Akord se v sobotu 2. dub-
na od 10 do 19 hodin uskuteční cestovatel-
ský festival Kolem světa. Na programu mj. 
budou poutavá vyprávění, komentované 

projekce, besedy s autory, výstavy fotogra-
fi í, připraveny jsou soutěže, tombola nebo 
anketa.

 V  době smogu parkování zdarma
V době vyhlášené smogové situace v Ostra-

vě mohou občané zdarma odstavit svá vozi-
dla v nově otevřeném „Parkovacím centru 
Interspar Dubina“. Dále pak mohou využít 
bezplatného cestování městskou hromad-
nou dopravou v tarifních zónách 1-4. 

Smích je lepší než deset lékařů…
Vzpomínáte na vlka z animovaného seriálu „Jen 
počkej zajíci!“, jak se nakažlivě smál v domě smí-
chu při pohledu do zrcadla, které zdeformovalo jeho 
tělo? Chvíli malý, hned zas velký, široký, úzký, po-
křivený… Přijďte se stejně srdečně zasmát a po-
bavit do ostravského Avionu, kde pro vás budou 
ve dnech 10. března až 26. dubna připravena hned 
dvě zrcadlová bludiště! Ta jsou přístupná zdarma 
široké veřejnosti po celou dobu otevírací doby galerie obchodního centra, v do-
poledních hodinách pak mají možnost labyrint navštívit i základní a střední školy. 

Jedině v Avionu naleznete 
nejširší nabídku nábytku!

Máme skvělou zprávu pro všechny zákazníky ostravského 
Avion Shopping Parku! Rakouský obchodní dům s nábyt-
kem KIKA, hlavní nájemce nové jižní části centra, zahá-
jil 17. března 2011 prodej i v Ostravě! Ostravský Avion 
Shopping Park se tak může pochlubit nejširší nabídkou 
nábytku v regionu! K dosavadnímu největšímu nájemci 
Avionu – švédskému obchodnímu domu IKEA, a právě ote-
vřené prodejně KIKA přibude ještě v tomto pololetí prodej-
na nábytku Kler. Návštěvníky Avionu tak zde čeká bohatá 
škálu nábytku i bytových doplňků pod jednou střechou.

Do konce 1. pololetí letošního roku zahájí v jižní části 
Avionu prodej další významný nájemce - úspěšný fran-
couzský sportovní řetězec Decathlon, jehož ostravská 
prodejna bude svou rozlohou více než 5000 m² největší 
v České republice. Těšit se můžeme i na dynamicky se 
rozvíjející a hlavně ryze českou fi rmu OKAY elektrospo-
třebiče. 

Vyšetření krve v obchodním centru!
Neznáte svou krevní skupinu a nechce se vám k lékaři nebo do krevního centra? 
Uvažujete o tom, že byste se stali dárci krve nebo plazmy, a nemůžete se roz-
hodnout? V tom případě přijďte ve dnech 4. až 6. dubna do ostravského Avionu, 
kde proběhne prezentace Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava! Nechejte 
si bezplatně ověřit krevní skupinu a seznamte se s přínosem i úskalím dárcovství 
krve a plazmy. Přijďte do Avionu!
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V poslední době se množí negativní ohla-
sy ze strany občanů na kácení stromořa-
dí v ulici Dr. Martínka v Hrabůvce. Lidé se 
ptají, proč se tak krásné stromy musely 
kácet, navíc když v důsledku zhoršených 
rozptylových podmínek bývají často vy-
hlašovány dny „smogové inverze“.

V tomto konkrétním případě bylo pracov-
níky odboru dopravy a komunálních slu-
žeb - správy veřejné zeleně -  při kontro-
lách stromů na území obvodu zjištěno, že 
zdravotní stav dřevin je tak špatný, že by 
případná údržba (ořez stromů a odstraně-
ní poškozených a suchých větví) nevyřeši-
la nebezpečí, které mohlo nastat. 
Alej javorů jasanolistých byla tvořena ze 
šestnácti kusů dřevin, jedná se o rychle 
rostoucí krátkověkou dřevinu s křehkým 

dřevem. Jednotlivé stromy měly zhoršený 
zdravotní stav, kmeny byly narušeny du-
tinami, prasklinami, včetně napadení dře-
vokazným hmyzem a také houbami, které 
způsobují hnilobu dřeva. Koruny byly ne-
pravidelné, prosychající až ze třiceti pro-
cent, na kosterních větvích se nacházely 
plodnice hub. Docházelo k lámání větví 
o průměru deset až patnáct centimetrů. 
„Vzhledem k nebezpečí poškození ma-
jetku a ohrožování bezpečnosti provo-
zu bylo požádáno o povolení kácení dře-
vin,“ uvedl místostarosta Pavel Planka 
s tím, že následně po posouzení zdravot-
ního stavu pracovníky referátu životní-
ho prostředí odboru výstavby a životního 
prostředí bylo vydáno kladné rozhodnutí 
č. 12/2011/OP o povolení kácení. „Skutečně 
každá dřevina byla zdokumentována, i na-
ším přáním bylo, aby stromy zůstaly stát. 

Nakonec jsme si vyžádali odborné vyjádře-
ní Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, 
která po posouzení dřevin také doporuči-
la vykácení těchto stromů z důvodu jejich 
zhoršeného zdravotního stavu. Taková do-
poručení se u ekologických agentur neob-
jevují často,“ vysvětlil Planka.
Zdůraznil, že vykácené dřeviny budou na-
hrazeny novou výsadbou, která druho-
vě naváže na stávající stromořadí. „Navíc 
v rámci probíhajících jednání o projektech 
„izolační zeleně“ pod záštitou Magistrátu 
města Ostravy jsou zvažovány další výsad-
by kolem hlavních komunikací v obvodu,“ 
dodal závěrem Pavel Planka.
V této souvislosti stojí za připomenutí tra-
gická událost, která se před dvěma lety 
udála v jednom krajském městě, kde kvů-
li špatnému zdravotnímu stavu padající 
strom usmrtil a poranil několik lidí.  (kut)

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc duben:

2. 4. Mistrovská utkání – florbal, muži
  1. SC Vítkovice, 8 – 21 hod.
3. 4. Mistrovská utkání – florbal 1. SC Vítkovice, 8 – 21 hod.
9. 4. Mistrovská utkání – florbal  1. SC Vítkovice, 7 – 22 hod.  

10. 4. Mistrovská utkání – florbal  1. SC Vítkovice, 7 – 22 hod.
16. 4. Mistrovská utkání – florbal 1. SC Vítkovice, 7 – 22 hod.
17. 4. Mistrovská utkání – florbal  1. SC Vítkovice, 7 – 22 hod.
23. 4. Mezinárodní turnaj – basketbal
  SBŠ Ostrava, 7 – 22 hod.
24. 4. Mezinárodní turnaj – basketbal
  SBŠ Ostrava, 7 – 22 hod.
30. 4. Aerobic – cvičení pro ženy

V polovině března byl zahájen provoz v obchodním domě s nábytkem 
KIKA, který je součástí Avion Shopping Parku v Ostravě-Zábřehu. 
Mezi pozvanými hosty byl i starosta obvodu Karel Sibinský. Společ-
ně se zástupci médií se zúčastnil tiskové konference a poté slavnostně 
přestřihl pásku. Obchodní dům KIKA byl za velkého zájmu veřejnos-
ti otevřen 17. března.  Text a foto: Michael Kutt y

Stromořadí v ulici Dr. Martínka muselo k zemi

608 231 656

I PRO PROBLÉMOVÉ 
KLIENTY !!!

PENÍZE 
JEŠTĚ 
DNES

DLUŽÍTE?!DLUŽÍTE?!
JIŽ NEVÍTE KUDY KAM?JIŽ NEVÍTE KUDY KAM?

JIŽ SI NEVÍTE RADY?JIŽ SI NEVÍTE RADY?

VOLEJTE  608 741 072 

nebo 608 064 113 ( síť O2 )

POMOC PŘI ZÁKONNÉM POMOC PŘI ZÁKONNÉM 
ODDLUŽENÍ ODDLUŽENÍ 

ZASTAVÍME ÚROKYZASTAVÍME ÚROKY
I EXEKUCEI EXEKUCE

KONZULTACE ZDARMA!KONZULTACE ZDARMA!

LETNÍ TÁBOR PSOHLAVCI
Rajnochovice - Hostýnské vrchy

2. 7.-9. 7. 2011 

Rodiče s dětmi 3-6 let

Z pohádky do pohádky

9. 7.-23. 7. 2011  6-15 let

23. 7.-6. 8. 2011 Cesta kolem 

světa za 15 dní

www.psohlavci.com

Informace: 

Selecký Pavel, 

mobil: 603 437 362
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UZÁVĚRKA INZERCE 
DALŠÍHO ČÍSLA
 JE   14. 4. 2011

www.ceskydomov.cz

Ivana Sachrová
Mobil: 774 997 944

ivana.sachrova@ceskydomov.cz
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Chcete řešit svou bytovou situaci? Pokud 
ano, využijte nabídky statutárního města 
Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, 
a přihlaste se do výběrového řízení na před-
nostní pronájem uvolněných bytů s váznou-
cím dluhem ve výši 40 tisíc korun a více. 

„Tato forma výběrového řízení je jednou 
z účinných metod snižování pohledávek 
váznoucích na domovním a bytovém fondu 
ve vlastnictví našeho městského obvodu,“ 
uvedl místostarosta Radim Lauko.
Základním předpokladem účasti ve výbě-
rovém řízení je, že zájemce podal žádost o 
pronájem obecního bytu u našeho městské-
ho obvodu, tz n. je veden v nezávazné evi-
denci žadatelů na pronájem obecního bytu. 
Pronájem uvolněných bytů s váznoucím 
dluhem ve výši 40 tisíc korun a více je u 
MO Ostrava-Jih upraven pravidly schvále-
nými radou městského obvodu, podle kte-
rých jsou bytové jednotky zveřejňovány na 
úřední desce a webových stránkách ÚMOb 
Ostrava-Jih. V každém oznámení je uve-
dena výše dluhu, která na uvolněné byto-
vé jednotce vázne po předchozím nájemci, 
a pro žadatele je uveden postup při podá-

ní písemné přihlášky do výběrového říze-
ní. Zájemce o přednostní uzavření nájemní 
smlouvy k bytu s váznoucím dluhem po-
dává u městského obvodu písemnou při-
hlášku, ve které mj. uvede přesnou výši na-
vrhované fi nanční částky dluhu, kterou je 
schopen a ochoten uhradit, přičemž nejniž-
ší podání je stanoveno ve výši 40 tisíc ko-
run a nejvyšší je omezeno celkovou výší 
dluhu na bytě váznoucí.O konečném pořa-
dí přihlášených žadatelů ve výběrovém říze-
ní na pronájem obecních bytů s váznoucím 
dluhem rozhoduje v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
Rada MO Ostrava-Jih, která přihlíží zejmé-
na k výši navrhované fi nanční částky žada-
telem a délce zaevidování žádosti o proná-
jem obecního bytu.
Na základě rozhodnutí rady městského ob-
vodu jsou s vybranými uchazeči před pod-
pisem nájemní smlouvy uzavírány písem-
né dohody o přistoupení k dluhu nebo jeho 
části dle ustanovení § 533 občanského zá-
koníku. V případě, že žadatel uhradí pou-
ze část váznoucího dluhu, je zbývající část 
dluhu nadále vymáhána pronajímatelem po 
předchozím nájemci soudní cestou. 
Např.: Je-li zveřejněno oznámení o záměru 

přednostního pronájmu obecní bytové jed-
notky s váznoucím dluhem ve výši 300 ti-
síc korun, musí žadatel o tento pronájem 
nabídnout minimálně částku 40 tisíc ko-
run a maximálně však částku 300 tisíc ko-
run. Nabídne-li žadatel např. částku 180 ti-
síc korun a bude radou městského obvodu 
vybrán, pak před podpisem nájemní smlou-
vy je povinen do deseti dnů ode dne doruče-
ní písemného oznámení o rozhodnutí rady 
městského obvodu tuto částku pronajímate-
li jednorázově uhradit. Rozdíl mezi fi nanční 
částkou evidovaného dluhu na předmětném 
bytě a fi nanční částkou nabízenou žadate-
lem tj. 300 tisíc korun (váznoucí dluh) – 180 
tisíc korun (nabídka žadatele) = 120 tisíc ko-
run je pronajímatelem nadále vymáhána po 
předchozím nájemci soudní cestou. V žád-
ném případě to neznamená, že by žadatel 
byl povinen v následujících měsících, pří-
padně letech, rozdíl ve výši 120 tisíc korun 
za původního nájemce splácet. 
Bližší informace k pronájmu obecních bytů 
s váznoucím dluhem lze získat na tel. čís-
lech 599 430 243, 599 430 415 nebo 599 430 
375 nebo je osobně poskytnou zaměstnanci 
ÚMOb Ostrava-Jih, OBH, bytové oddělení, 
budova B, přízemí.

Pronájem obecních bytů s váznoucím dluhem

INZERCE

Krátce
  Francie očima Jana Šmída
V úterý 12. dubna v 18 hodin proběhne 
v hotelu Imperial v Ostravě beseda s ná-
zvem Francie očima Jana Šmída. Její sou-
částí bude vyprávění o práci zahraniční-
ho zpravodaje nebo o zákulisí natáčení 

TV reportáží. Už o hodinu dříve začne v 
knihkupectví Academia na Zámecké uli-
ci autogramiáda jeho knihy Obrázky ze 
Champagne.

  Kulturní fórum 2011
Z iniciativy Domu kultury Akord v  Zá-

břehu se ve čtvrtek 14. dubna uskuteční 
Kulturní fórum Setkání pracovníků kul-
turních zařízení z celé České republiky 
bude jednat o moderních nástrojích mar-
ketingu a public relations v kulturní pra-
xi.

SC
-3
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Čím se liší od ostatních fi tness? Především je určeno výhradně ženám a 
to všech věkových kategorií. V přátelské atmosféře se Vám věnují vy-
školené trenérky, cvičení na speciálních strojích je jednoduché a šetrné, 
zátěž je možné si individuálně nastavit. Při 30-ti minutovém cvičení 
spálíte až 2000 kj. Navštívit nás můžete každý den bez objednání. 

Nové fi tness jen pro ženy! Ostrava-Hrabůvka

ul. Mjr. Nováka 1392

budova bývalé 
Budoucnosti, 
nad restaurací Šatlava,  

zastávka U Kostela.  

Tel.: 776 276 526 

www.expreska.cz 
ostrava@expreska.cz 

Co získáte cvičením v Expresce?
   účinné spalování tuků, tónování postavy

   možnost konzultace s fyzioterapeutkou

   jarní akce pro studentky - 50% sleva na zápisném

   „zkušební“  týden cvičení zdarma
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Ostrava je jedinečné město, ale kvůli zne-
čištěnému ovzduší jej provází poněkud 
pošramocená pověst. A možná právě proto 
není v České republice lepší místo pro ko-
nání ekologicky zaměřeného festivalu než 
právě Ostrava. Mezinárodní fi lmový festival 
TUR (trvale udržitelný rozvoj) se koná od 
11. do 15. dubna v Domě kultury města Ost-
ravy a veřejnosti je přístupný zdarma.  
TUR navazuje na svého předchůdce, kte-
rým byl Ekofi lm, a klade si za úkol seznámit 
návštěvníky, zejména ty dospívající, s téma-
tikou ekologie (ochrana fauny a fl óry, trva-
le udržitelný rozvoj, přírodní katastrofy 
aj.). TUR se však nezabývá čistě jen otázka-
mi ekologickými, nabídne i témata sociální 
či ekonomická (člověk a společnost, životní 
styl a zdraví, média).  

Během uplynulých měsíců měli všichni fi l-
moví tvůrci možnost přihlásit do soutěže 
své fi lmy. Na letošní ročník festivalu se při-
hlásilo rekordních 118 fi lmů. „Návštěvníci 
mohou zhlédnout širokou škálu snímků jak 
českých, tak zahraničních tvůrců. Filmy při-
letí z Belgie, Francie, Egypta, Jihoafrické re-
publiky, Řecka, Iránu, Slovinska, Švédska, 

Španělska, Ruska, USA i Velké Británie,“ 
uvedla ředitelka festivalu Marcela Heříko-
vá. Kromě fi lmové přehlídky na návštěv-
níky čeká také pestrý doprovodný program. 

Tvoří ho besedy a přednášky s nejrůznější-
mi odborníky, například beseda s novináři 
či přednáška o poruchách příjmu potravy. 
A protože se stále zvyšuje zájem o studi-
um angličtiny, bude pro diváky v jednom 
ze sálů připraveno promítání fi lmů v pů-
vodním anglickém znění a poté i diskuse 
o zhlédnutém fi lmu. Na TUR zavítá i Aus-
tralan žijící dlouhodobě v Ostravě.  
„I když je MFF TUR Ostrava určen přede-
vším středním školám, chystáme letos dá-
rek pro veřejnost. V úterý 12. března od 
16 hodin budou v Domě kultury města Os-
travy promítány  kolekce fi lmů zcela zdar-
ma. Filmy jsou ze všech kontinentů a mno-
hé získaly ceny na prestižních festivalech, 
takže určitě bude z čeho vybírat,“ dodala 
Marcela Heříková. Více informací zájem-
ci najdou na webových stránkách festivalu 
www.turfi lm.cz.  (kut)

Letošní festival TUR Ostrava nabídne rekordní 
počet fi lmů a navíc promítání zdarma

•• Bez nutnosti zástavy nemovitosti
•• Maximální úvěr na 1 byt až 500 000 Kč
•• Splatnost úvěru až 25 let
•• Bez poplatků za čerpání úvěru
••  Možnost mimořádných splátek bez sankcí

Spravujete bytový dům, který si zaslouží odhlučnit, zateplit nebo vyměnit okna? Plánujete rozsáhlejší opravy či rekonstrukci? 
Sjednejte si úvěr TopRevit u Wüstenrotu za velmi výhodných podmínek bez nutnosti zástavy nemovitosti.

Potřebuje váš bytový dům rekonstrukci? 
Sjednejte si úvěr TopRevit! 

www.wustenrot.cz
800 22 55 55

TopRevit JizniListy 188x130.indd   1 16.3.2011   15:43:06

INZERCE
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V poslední době jsou stále aktuálnějším 
tématem Rizika internetu a komunikač-
ních technologií. 

Občanské sdružení Nebuď oběť ve spolu-
práci s pracovníky Knihovny města Ost-
ravy na pobočce Dr. Martínka v Hrabůvce 
připravilo přednášku, jejímž cílem bylo se-
známit žáky základních škol i jejich rodiče 
s číhajícím nebezpečím, které skýtá využí-
vání mobilních telefonů a internetu. Jedná 
se hlavně o neuvážené poskytování osob-
ních dat, fotografi í, věku, místa bydliště, 
navštěvované školy i kroužků, plánování 
dlouhodobé cesty atd. 
Problematiku odkrývání osobních údajů si 
děti dobře uvědomují, ale některé současně 
přiznávají,  že se proti ní někdy provinily. 
Přednáška byla zaměřena také na neus-
tále se rozšiřující, nicméně podceňovanou 
kyberšikanu, jejíž projevy např. v USA 
pociťuje každý třetí dospívající. Žáky 

nejvíce zaujaly a šokovaly skutečné 
případy obětí kyberšikany, jejichž osudy 
jsou varovným mementem především pro 
některé stále apatické rodiče a školy. 
„Základem problému je nepoučené a ne-

hlídané dítě, jehož rodiče neví, s čím a kým 
tráví hodiny u svého počítače. Bezpečí 
zavřeného pokoje je pouze domnělé, přes 
internet se vám otevírá celý svět, a to se 
svou kladnou i zápornou tváří,“ uvedl 
přednášející Lukáš Látal s tím, že  když 
rodiče své děti pouštějí ven, nezapomenou 
je varovat, ať se chovají bezpečně, ale při 
práci s počítačem už tak ostražití nejsou.
Přednášce předcházela výstava panelů 
s komiksy a pravidly bezpečného inter-
netu, pomocí nichž se poučují i baví děti 
na základních školách po celé Ostravě. 
Občanské sdružení Nebuď oběť v knihovně 
zveřejnilo vlastní sérii videoklipů s náz-
vem Kyberšikana v praxi, které se podařilo 
natočit ve spolupráci se žáky ZŠ Alber-
ta Kučery v Hrabůvce. Klipy, výstavu, ob-
jednání přednášky a poučení o dalších 
rizicích internetu mohou zájemci najít na 
webových stránkách sdružení www.nebu-
dobet.cz.  (d)

Žáci ZŠ A. Kučery natáčeli klipy o kyberšikaně 

Pod tímto názvem dospěl projekt ZŠ Kosmonautů 13 v březnu le-
tošního roku do fi nále. Jeho realizace proběhla na základě schvá-
lení Regionálním operačním programem regionu Moravskoslez-
sko (oblast Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání) pod číslem 
CZ.1.10/2.1.00/06.00360 a byl fi nančně podpořen částkou 1 602 
010 korun Evropským fondem pro regionální rozvoj.
Realizace projektu probíhala podle časového harmonogramu od 
května 2009. Do šesti tříd 1. stupně a jazykové učebny 2. stup-
ně bylo nainstalováno sedm interaktivních tabulí s ozvučením, 
notebooky a příslušným programovým vybavením. Dodávku 
a montáž veškeré techniky zajistila společnost AV MEDIA, a. s., 
vítěz zadávacího řízení. 
Správnou práci s interaktivními tabulemi a veškerým příslu-

šenstvím usnadnilo absolvování odborných seminářů. „V sou-
časné době tak máme možnost pracovat na deseti interaktivních 
tabulích. V odborných učebnách, které nejsou interaktivní tabu-
lí vybaveny, slouží k podpoře výuky počítače s dataprojektory, 
ozvučením a plátnem. Veškeré zařízení je využíváno napříč vše-
mi třídami školy a s rostoucí praxí se zvyšuje efektivnost jejich 
využívání. K výuce slouží nejen interaktivní učebnice a výuko-
vé programy, které škola zakoupila, ale také výukové programy, 
které si tvoří sami vyučující. Už teď můžeme říci, že materiální 
vybavení pro interaktivní výuku nám pomáhá prakticky naplnit 
náš Školní vzdělávací program. Obohacuje nejen práci žáků, ale 
rovněž všech pedagogů,“ vysvětlil přínos projektu ředitel školy 
Leoš Gregor.  (d)

Interaktivní výukou ke splnění ŠVP

počítačové měření zraku*
komplexní vyšetření zraku očním lékařem*

*pouze provozovny v Ostravě

OPTIKA TRIUMPHOPTIKA TRIUMPH
Ostrava-Poruba Francouzská ul., Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694,
Ostrava-Hrabůvka Obchodní dům Špalíček, Dr. Martínka

20 - 40 % 25 %SLEVA
Na vybrané dámské, pánské 
a dětské BRÝLOVÉ OBRUBY

Na brýlové čočky
TRANSITIONS MAR

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ
NOVÝCH BRÝLÍ

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

www.triumphoptical.cz
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Foto: Bibiana Balická
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Mistr světa Zdeněk Štybar je 
patronem školní ligy horských kol

Na lednovém mistrovství světa v cyklo-
krosu v německém St. Wendelu obhájil 
český reprezentant Zdeněk Štybar titul 
světového šampiona. Jeho fantastická 
jízda skončila už celkově čtvrtým prven-
stvím v závodě nejlepších cyklokrosařů 
planety. 

Organizátorům z Cyklistického sdruže-
ní Max Cursor se podařilo Zdeňka Štyba-
ra získat jako patrona projektu Ostrava hle-
dá mistra světa – Školní liga horských kol. 
Tato akce je organizovanou cyklistickou 
soutěží pro registrovanou i neregistrova-
nou mládež na území města Ostravy. Sou-

těž je koncipována jak pro jednotlivce, tak 
pro školní družstva. Jedná se o cyklistic-
ké závody pro děti a mládež z ostravských 
základních a středních škol. Tyto závody 
mají charakter celoroční soutěže, kde vedle 
sebe mohou soupeřit začátečníci, pokročilí 
sportovci i registrovaní závodníci v samo-
statných kategoriích. Tradičním partnerem 
školní ligy horských kol je statutární měs-
to Ostrava.
Ostravská školní liga horských kol odstar-
tuje 5. května 2011 tradičně v Bělském Lese 
v prostorách bývalých kasáren. Podrobné 
informace a další aktuality zájemci najdou 
na webových stránkách: www.skolniliga.
estranky.cz  (d)

 Nábor do atletické přípravy

ZŠ B. Dvorského na sídlišti Bělský Les po-
řádá ve spolupráci s atletickým klubem 
SSK Vítkovice tradiční nábor do sportov-
ní přípravy. Je určen chlapcům a dívkám 
čtvrtých a pátých tříd základních škol. 
Uskuteční se na školním hřišti příp. v tě-
locvičně ve čtvrtek 28. dubna od 15 hodin. 
Nutné je vzít si s sebou sportovní obleče-
ní. Náborové akce se zúčastní český at-

letický reprezentant, se kterým si zájem-
ci mohou zatrénovat. Sportovní příprava 
začne 1. září, bude zaměřena na atletiku 
a další pohybové aktivity, žáci se seznámí 
s řadou sportů, pravidelně jsou pořádány 
sportovní kurzy.

 Velikonoční jarmark v MŠ Srbská

Mateřská škola Srbská ve Výškovicích 
pořádá ve čtvrtek 14. dubna od 6.30 do 

16 hodin ve spolupráci s občanským 
sdružením Zahrada dětí velikonoční jar-
mark. Děti s p. učitelkami malují a vyrábí 
velikonoční dárečky, dospělí přispějí na-
bídkou různých výrobků (keramika, vy-
střihovánky na okno, dekorativní závěsy 
a ozdoby, perníčky, dárkové zboží z lát-
ky, velikonoční přání). Zájemci si mohou 
dárky zakoupit, výtěžek z prodeje bude 
určen dětem.

INZERCE

JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA ŠKOL

Vážení rodiče, zápis dětí do ma-
teřských škol, jejichž zřizovate-
lem je statutární město Ostrava, 
městský obvod Ostrava-Jih, pro 
školní rok 2011/2012 proběh-
ne ve dnech 9. a 10. května 2011 
v době od 8 do 16 hodin. 
MŠ Mozartova 9, Ostrava-Zá-
břeh a MŠ P. Lumumby 14, Os-
trava-Zábřeh uskuteční zápis ve 
dnech 28. a 29. března 2011 od 8 
do 16 hodin. MŠ J. Maluchy 105, 
Ostrava-Dubina uskuteční zápis 
ve dnech 18. a 19. dubna 2011 od 
8 do 16 hodin. MŠ Staňkova 33, 
Ostrava-Výškovice a MŠ Srb-
ská 4, Ostrava-Výškovice usku-
teční zápis ve dnech 4. a 5. dub-
na také od 8 do 16 hodin.

Žádosti o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání se podá-
vají vždy v příslušné mateřské 
škole. Předškolní vzdělávání se 
organizuje zpravidla pro děti ve 
věku od tří do šesti let, o přije-
tí dítěte rozhoduje ředitel ma-
teřské školy. K předškolnímu 
vzdělávání se přednostně při-
jímají děti v posledním roce 
před zahájením povinné školní 
docházky. Počet přijatých dětí 
podléhá stanovené kapacitě ma-
teřské školy.
Přehled mateřských škol je zve-
řejněn na webových stránkách 
ÚMOb Ostrava-Jih www.ova-
jih.cz. 

OŠK ÚMOb Ostrava-Jih

Zápis dětí do mateřských škol 
MO Ostrava-Jih pro školní rok 2011/2012
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JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA ŠKOL

Kde: budova polikliniky
v Ostravě Hrabůvce, Dr. Martínka 7
(zastávka U polikliniky)
Úřední hodiny:
Po, Čt 8.00–11.30, 12.30–17.00

Kontakt: 595 703 264

Nabízíme Vám: proklientský přístup, 
stabilitu a kvalitní zdravotní péči, 
unikátní produkt Karta života, 
preventivní programy, program slev 
a výhod, interaktivní webové stránky 
www.ZdraviJakoVasen.cz,
výhodné cestovní pojištění a pojištění 
pobytu v nemocnici.

Více informací na www.zpmvcr.cz
nebo na pracovištích.

Otevřeli jsme nové pracoviště!
Jdeme k Vám blíž…

SC
-3

10
18

4/
1

INZERCE

INZERCE

V tělocvičně na Charvátské ulici ve Výškovicích proběhl už pátý ročník 
turnaje O putovní pohár starosty Ostravy-Jih v power goal game (čtyři 
hráči hrají fotbal s míčem na jeden dotek na squashovém kurtu). Loňské 
vítězství obhájil Antonín Černý, který tentokrát hrál s Josefem Kaštylem. 
Ve vyrovnaném fi nálovém boji skončili těsně druzí David Hrstka s Mi-
chalem Chovancem a třetí místo obsadila dvojice Daniel Do a Jiří Oškera. 
Ceny nejlepším předal starosta Karel Sibinský. Pořadatelem turnaje je 
každoročně občanské sdružení CDU SPORT - VOLNÝ ČAS o. s., Níz-
koprahové centrum SKOJ. „Jedná se o nekomerční projekt a právě pro ta-
kové se vždy snažíme najít podporu,“ uvedl Sibinský. 

Text a foto: Michael Kutt y

Ve středu 16. března se v knihovně KD K-TRIO už počtvrté 
uskutečnilo pasování prvňáčků do Řádu čtenářského. Nové čtenáře 
ze ZŠ B. Dvorského Bělský Les pasoval místostarosta Radim Miklas. 
Každý žák, který se v týdnu od 14. do 18. března přihlásil do knihov-
ny alespoň v doprovodu jednoho z rodičů, byl na jeden rok zaregis-
trován zdarma.  Text a foto: Michael Kutt y

FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
je perspektivní fakulta, která nabízí unikátní civilní obory zaměřené 

na bezpečnost a požární ochranu.

VŠB-TU Ostrava • Studijní oddělení FBI • Lumírova 13 • 700 30 Ostrava-Výškovice 
tel.: 597 322 810, 597 322 811, e-mail: zdenka.dvorackova@vsb.cz, 

e-mail: gabriela.gamonova@vsb.cz • www.fbi.vsb.cz

Pro akademický rok 2011/2012 nabízí prezenční i kombinovanou formu studia:

Ve čtyřletých bakalářských oborech (titul Bc.)
BEZPEČNOST PRÁCE A PROCESŮ
TECHNICKÁ BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU
TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU
HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Ve dvouletých magisterských oborech (titul Ing.)
TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU
BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ
BEZPEČNOSTNÍ PLÁNOVÁNÍ
TECHNICKÁ BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU

Kombinovanou formu studia zajišťuje i v konzultačních střediscích 
v Praze a Příbrami v těchto oborech

Praha
TECHNIKA POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

Příbram
TECHNICKÁ BEZPEČNOST OSOB A MAJETKU

Uplatnění absolventů

Hasičský záchranný sbor, policie a ostatní složky integrovaného záchran-
ného systému, orgány státní správy a samosprávy, projekční organizace, 
bezpečnostní služby velkých podniků, pojišťovny a další instituce i ve sféře 
soukromého podnikání.

STUDUJTE BEZPEČNĚ – STUDUJTE NA FBISTUDUJTE BEZPEČNĚ – STUDUJTE NA FBI

SC
-3

10
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7/
2
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JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

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

 Výstavy
MOŘE AVE ART - obrazy, kresby, keramika

 Společenská zábava
2. 4. v 17 h EVA a VAŠEK koncert populárního dua, 
předprodej KD K-TRIO, Kino LUNA, OIS
2.  4. 9 – 13 h taneční workshop S TANCEM K RA-
DOSTI ZE ŽIVOTA Příjemné dopoledne se spon-
tánním tancem vám pomůže uvolnit celé tělo, na-
bije vás novou energií a chutí do života. Lektorka: 
RNDr. Lenka Krejčí, předprodej KD K-TRIO.
3., 10., 17. 4 v 17 h TANEČNÍ VEČERY pro příz-
nivce společenského tance se skupinou DOMINO, 
předprodej KD K-TRIO.
6. 4. v 17.30 h MEDITACE PRO ZDRAVÍ Před-
náška s Mgr. Zuzanou Ondruchovou tentokrát na 
téma: Kdo jsme - kam směřujeme - o nutnosti od-
vahy a otevřenosti - o potřebě bytí v Jednotě a lásce. 
Předprodej KD K-TRIO.
9. 4.  v  18 h ZUMBA – KARIBIK PARTY 
Přijďte se přenést na Karibské ostrovy a zatancujte 
si s námi zumbu v rytmu salsy, cha chi, reggeatonu. 
Předprodej KD K-TRIO.
13. 4.  v 17.30 h JSEM ŽENA A CÍTÍM SE DOBŘE 
Přednášku pro ženy, které chtějí více poznat samy 
sebe připravila Ing. Svatava Bilová.
15. 4. v 19 h JÁ UŽ JSEM VDANÁ - travesti show 
ostravské skupiny Divoké kočky, předprodej KD 
K-TRIO, OIS
16. 4.   10.00-13.00 h AFRICKÝ TANEC Tříhodinový 
taneční workshop bez věkového omezení 
a tanečních zkušeností, k tanci hrají dva bubeníci. 
Lektor Marcela Sovadinová (studium tance v zá-
padní Africe), hudba Pavel Nowak (sólo djembe), 
Alec Murno (basové bubny). Předprodej KD 
K-TRIO.
19. 4. v 17 h JARNÍ KORÁLKOVÁNÍ Pro pokročilé 
zájemce od 14 let tříhodinový kurz výroby šperků 
z bižuterie a komponentů, předprodej KD K-TRIO.
24. 4. v 17 h POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA pro příz-
nivce společenského tance se skupinou DOMINO, 
slosovatelné vstupenky, předprodej KD K-TRIO.

 Dětem
4. 4. 2011 v 17 h  slavnostní zahájení výstavy s pře-
dáním cen autorům vítězných prací na téma „OS-
TRAVA!!! – MĚSTO CO MĚ BAVÍ“. Co tě na 
Ostravě baví, co tě zajímá? Máš nápad jak ji vylep-
šit nebo udělat krásnější? Tak ho namaluj nebo na-
kresli a tvůj výkres vystavíme  od 4. 4. - 29 .4. 2011 
v galerii KD K-TRIO.  Možná právě ty získáš  cenu.
10. 4. v 10 h NENÍ DRAK JAKO DRAK Stalo se, 
nestalo, do království přiletěl drak. Loutkoherecká 
pohádka Divadýlka Kuba. Předprodej KD K-TRIO.
27. 4. v 10 h KOCOUR MODROOČKO - po-
hádkový příběh divadla Špilberg v Kině Luna. 
Předprodej KD K-TRIO, Kino LUNA.

 Komorní klub
15. 4. v 18 h MAURICIUS Cestopisná přednáška 
Renáty Moskalové s projekcí. Čeká nás  kreolská  
svatba, obří želvy v La Vanille Crocodille Nature 
Park, botanická zahrada s Victoria Regia v Pample-
mousses, úžasné západy slunce, čajové muzeum 
s továrnou Bois Cheri, 7 barev země, hinduistický 
posvátný areál a mnoho dalších zajímavostí. Před-
prodej KD K-TRIO, v den akce na místě od 17.30  hod.
8. 4. v 19 hodin MELANIE SCHOLTZ QUARTET 
- mezinárodní jazzový projekt. Melanie Scholtz  
(JAR) – zpěv, Gorm Helfj ord (Norsko) - kytara, Lu-
káš Kytnar (CZ) - baskytara, kontrabas, Roman Ví-

cha (CZ) - bicí, předprodej KD K-TRIO, OIS, na 
místě v den akce od 18.30 hodin.

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 rezer-
vace je 48 hodin od zadání. Rezervované vstupenky je 
nutno vyzvednout nejpozději do doby platnosti uve-
dené v Konečné rekapitulaci, poté jsou automaticky 
uvolňovány k dalšímu prodeji.
Předprodej vstupenek v pokladně kina denně od 
14.30 hodin do 19.45 hodin.
DUBEN - 2011
Od čtvrtka 31. 3. do neděle 3. 4. v 17.00 h.: ODCHÁ-
ZENÍ (ČR 2011). Režijní debut bývalého prezidenta 
Václava Havla.V hlavních rolích Josef Abrhám, Dag-
mar Havlová, Vlasta Chramostová, Eva Holubová, 
Tatiana Vilhelmová, Jan Budař, Jiří Lábus, Jiří Machá-
ček, Oldřich Kaiser aj. Od 12 let, příběh, 97 minut. Jed-
notné  vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 31. 3. do neděle 3. 4. v 19.30 hodin, v pon-
dělí 4. 4. v 19.45 h: OBŘAD (The Rite, USA 2011). 
Thriller s Anthonym Hopkinsem vypráví pravdivý 
příběh amerického kněze, který studuje školu exorci-
smu v Itálii a je založen na knize italského žurnalisty 
Matt a Baglia. České titulky, ml. nepřístupný, 114 mi-
nut. Vstupné 100 Kč.
Od pátku 1. 4. do neděle 3. 4. v 15.00 h: MÉĎA BÉ-
ĎA3D (Yogi Bear, USA 2010,  3D brýle). Medvědí zlo-
děj piknikových košíků v novém 3D dobrodružství. 
České znění, 82 minut. Vstupné 100 Kč.
Pondělí 4. 4. v 17.00 h: POČÁTEK (USA 2010). Čtyřmi 
Oscary oceněný sci-fi  thriller s Leonardem DiCapriem 
v hlavní roli. České titulky, od 12 let , 148 minut. 
Levné pondělí – vstupné 50 Kč. 
Úterý 5. 4. v 19.00 hodin
PŘÍMÝ PŘENOS Z WIENER STAATSOPER, VÍ-
DEŇ, RAKOUSKO. ANNA BOLENA, GAETANO 
DONIZETTI -  ANNA NETREBKO - ELINA GA-
RANČA.
Od čtvrtka 7. 4. do neděle 10. 4. v 17.00 h. (mimo 
9. 4. ): SVĚTOVÁ INVAZE (Batt le: Los Angeles, USA 
2011). Země je napadena neznámými silami. Všude 
na světě jsou dobývána největší města a Los Angeles 
se stane poslední výspou lidstva v bitvě, kterou nikdo 
nečekal. České titulky, od 12 let, 112 minut. Vstupné 
110 Kč.
Od čtvrtka 7. 4. do neděle 10. 4. v 19.30 hodin (mimo 
9. 4.): VARIETÉ (BURLESQUE, USA 2010). Ali, dívka 
z malého města, ale s velkým hlasem, potřebovala na-
jít místo, kde bude schopna své sny naplnit, místo aby 
sledovala, jak se vytrácejí do ztracena. A objevila svět 
varieté. V hlavních rolích Cher, Christina Aguilera 
aj. České titulky, ml. přístupný, hudební, 116 minut. 
Vstupné 80 Kč. .
Neděle 10. 4. v 15.00 h: NA VLÁSKU (Tangled, USA 
2010). Animovaná hudební pohádka vypráví příběh o 
princezně jménem Locika. České znění, ml. přístupný, 
100 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 11. 4. do úterý 12. 4. v 17.00 h: OSTROV 
SVATÉ HELENY (ČR 2011). Příběh zpěváka Fran-
tiška, člověka sobeckého i milujícího, který se živil 
jako hudebník na zaoceánských výletních lodích. Po-
stupně se odcizil své rodině a zůstal sám. V hlavních 
rolích Laďa Kerndl, Tatiana Vilhelmová aj. Ml. pří-
stupný, roadmovie / 83 minut. Vstupné 75 Kč. Levné 
pondělí – vstupné 50 Kč.
Od pondělí 11. 4. do úterý 12. 4. v 19.30 hodin, ve 
středu 13. 4. v 19.45 h: VŠEMOCNÝ (Limitless, USA 
2011). Akční thriller s Bradley Cooperem, Robertem 
De Nirem a Annou Friel (Bathory) o zrádných účin-
cích utajované drogy, která umožňuje využívat lid-
skou mysl na 100 %. České titulky, od 12 let, 110 mi-
nut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 14. 4. do soboty 16. 4. v 15.30 h: RIO (Rio, 
USA 2011, 3D s brýle). PREMIÉRA. Animovaná ko-

medie nás seznámí s vzácným papouškem jménem 
Blu, který se nikdy neučil létat. Myslí si, že je po-
sledním svého druhu, žije si pohodlným životem do 
té doby, než se vydá se svou kamarádkou na dob-
rodružnou cestu za existující jedinou samičkou stej-
ného druhu.  České znění, ml. přístupný. Premiérové 
vstupné 150,- Kč.
Od čtvrtka 14. 4. do úterý 19. 4. v 17.30 hodin (mimo 
neděli  17. 4.): ČERNÁ LABUŤ (Black Swan, USA 
2010). Fascinující mrazivá cesta do nitra mladé bale-
ríny, která se kvůli vytoužené roli stane až děsivě do-
konalou. České titulky, od 12 let, 101 minut. Vstupné 
75 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 14. 4. do středy 20. 4. v 19.45 h: VŘÍS-
KOT 4 (Scream 4, USA 2011). PREMIÉRA. Nové de-
setiletí, nová pravidla. V hlavních rolích Neve Camp-
bell, David Arquett e, Courteney Cox, Emma Roberts  
aj. České titulky, ml. nepřístupný, horor / mysteriózní 
thriller. Premiérové vstupné 90 Kč.
Neděle 17. 4. v 15.30 h: RANGO (Rango, USA 2011). 
Animovaná komedie o chameleonovi, který je domá-
cím mazlíčkem, chovaným v teráriu a snícím o hrdin-
ských skutcích. České znění, ml. přístupný, 107 mi-
nut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 21. 4. do úterý 26. 4. v 17.00 h: KRÁLOVA 
ŘEČ (The King´s Speech, VB 2010). Oscary oceněný  
fi lm je inspirován skutečným příběhem  krále Jiřího 
VI. České titulky, od 12 let, drama, 118 minut. Vstupné 
75 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 21. 4. do pondělí 25. 4. v 19.30 h: ZDRO-
JOVÝ KÓD (Source Code, USA 2011). PREMIÉRA. 
Jake Gyllenhaal v akčním thrilleru popisujícím příběh 
vojáka, který se probudí v těle neznámého muže zjiš-
ťujícího, že se právě zapojil do náročné mise. České ti-
tulky, od 12 let, sci-fi  / thriller, 110 minut. Premiérové 
vstupné 90 Kč. 
Od pátku 22. 4. do pondělí 25. 4. v 15.00 h: HOP (Hop, 
USA 2011). Fred je lenoch, který se vyhýbá práci. Ne-
šťastnou náhodou zraní velikonočního zajíčka a musí 
se o něho postarat, dokud se neuzdraví. České znění, 
rodinná komedie, ml. přístupný. Vstupné 90 Kč.
Od úterý 26. 4. do středy 27. 4. v 19.45 h: OPRAV-
DOVÁ KURÁŽ (True Grit,USA 2010). Příběh jedno-
okého opileckého lovce lidí, kterého si najme mladá 
dívka, aby pomstila smrt svého otce. Remake klasic-
kého westernu natočili bratři Coenovi. České titulky, 
od 12 let, 109 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 28. 4. do neděle 1. 5. v 15.30 h: ČER-
TOVA NEVĚSTA (ČR 2011). PREMIÉRA. Klasická 
česká fi lmová pohádka s králem, královnou, krás-
ným zámkem, vílou, čerty a nádhernými kostýmy. 
Nejvýpravnější pohádka posledních let na námět Bo-
ženy Němcové Spravedlivý Bohumil v režii Zdeňka 
Trošky. Bez věkového omezení. Premiérové vstupné 
105 Kč.
Od čtvrtka 28. 4. do neděle 1. 5. v 17.15 h: SPRÁVCI 
OSUDU (The Adjustment Bureau, USA 2011). Ukradli 
mu budoucnost, teď si ji bere zpátky. České titulky, od 
12 let, thriller / 106 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 28. 4. do neděle 1. 5. v 19.30 h: CZECH 
MADE MAN (ČR 2011). PREMIÉRA. Příběh sleduje 
jednu nečítankovou kariéru. Od otloukánka z chudé 
rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Ne-
možné je možné, padají normy, konvence a pravidla. 
V hlavních rolích excelentní Jan Budař, Kateřina Bro-
žová, Milan Šteindler, Jana Krausová, Ester Kočič-
ková, Zdeněk Srstka, Tomáš Matonoha aj. Režie To-
máš Řehořek. Ml. nepřístupný, černá komedie / 90 
minut. Premiérové vstupné 135,- Kč.
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Středa 6. 4. v 17.30 h: PROFESIONÁLNÍ MAN-
ŽELKA (Potiche, Francie 2010). Suzanne Pujole je 
oddaná manželka továrníka, který svůj podnik řídí 
železnou rukou. Po stávce a sesazení manžela se Su-
zanne nečekaně ocitá ve vedení továrny. Po návratu 
manžela do funkce  se ovšem situace velmi kompli-
kuje. Režie Francois Ozon. České titulky, komedie 
/ 103 minut.   Připojení – krátký fi lm: TVF č. 11/59. 
Vstupné 75 Kč.
Středa 13. 4. v 17.30 h: FIGHTER (Fighter, USA 2010). 
Skutečný příběh boxera Mickyho Wara a jeho neu-
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věřitelný vzestup ke slávě. Režie David O. Russell. 
České titulky, od 12 let, drama / biografi e, 115 minut. 
Připojení – krátký fi lm: TVF č. 12/059. Vstupné 75 Kč.
Středa 20. 4. v 17.30 h: JACK SE CHYSTÁ VYPLOUT 
(Jack Goes Boating, USA  2010). Drama podle úspěšné 
stejnojmenné divadelní hry z Broadwaye. Režijní de-
but Philipa Seymoura Hoff mana držitele Oscara za 
roli ve fi lmu Capote. České titulky, od 12 let, 89 minut.  
Připojení – krátký fi lm: TVF č. 13/59. Vstupné 75 Kč.
Středa 27. 4. v 17.30 h: LEPŠÍ SVĚT  (Dánsko, Švéd-
sko 2010). Životy dvou dánských rodin se vzájemně 
zkříží jedním neobyčejným, ale riskantním přátel-
stvím, které právě začíná. Letošní Oscar za nejlepší ci-
zojazyčný fi lm. Připojení – krátký fi lm: TVF č. 14/59. 
Vstupné 75 Kč.
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE PRO NEJMENŠÍ
Každou neděli od 10.00 hodin zadáno pro fi lmové za-
čátečníky. Vstupné na fi lmová pásma je 30 Kč s mož-
ností uplatnění rodinné slevy!
3. 4. v 10.00 KRTEK A MEDICÍNA (ČR, fi lm. pásmo).
10. 4. v 10.00 KAMARÁDI Z TELEVIZE č. 5 (ČR, 
fi lm. pásmo)
17. 4. v 10.00 KOCOUR MODROOČKO (dětské di-
vadelní představení)
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Středa 13. 4. v 10.00 h: ALFA A OMEGA (Alpha and 
Omega, USA 2010). Vlčí dobrodružství v rodinném 
animovaném fi lmu. (88 minut). Info a rezervace: kino.
luna@kzoj.cz

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
8. 4.  v 19.00 hodin Mátový nebo citron? Divadlo De-

vítka.
14. 4. v  19.00 hodin  Caveman – show, která vás ro-
zesměje k slzám – jeskynní muž Jakub Slach vás ro-
zesměje k slzám.
15. 4. v  19.00 hodin   Hecoviny se souborem Nahodile.
20. 4.   v 19.00  hodin  Poslední ze žhavých milenců.
Připravujeme:
19. 5. v 19.00 hodin Shirley Valentine – Simona Sta-
šová.

 Koncerty
5. 4. ve 20.00 hodin   Kronek Alband  Tour 2011. 

16. 4.  ve 20.00 hodin  Mandrage a The First.
19. 4. 3. ročník celostátní přehlídky středoškolských 
pěveckých sborů – gymnázium Volgogradská ve spo-
lupráci s SMO Ostrava.
21. 4.  v 19.00 hodin  Horkýže  Slíže a Cocote minute.
29. 4. 18.00  hodin  Ondráš  - vzpomínky na festivaly 
kultury vzdušných sil AČR – Vzdušné síly v Ostravě, 
v 9 a 11 hodin – vystoupení pro školy.
Připravujeme:

5. 5.  v 19.00 hodin UDG a Mothers Angels – přelo-
žený koncert

 Společenská zábava
2. 4.  Kolem světa – cestovatelský festival, pořádá Ka-

rel Wolf a CK Liwingstone.
9. 4. v 18.00 hodin  Aladinova kouzelná lampa 

a Krásná Aiša – taneční pohádkový příběh z Orientu.
15. 4.  v 19.00 hodin  Hecoviny aneb Nekecej a pád-
luj – úlety všeho druhu, scénky, písničky a skeče, hos-
tem M. Jarošek.
30. 4.  ve 20.00 hodin  Májový ples lásky.

 Klub Akord
5. 4.  v 8.00 hodin   Irsko – diashow M. Loewa

12. 4.  v 19.00 hodin Šimon Greško – My project. Pro-
gresivní rock, křest 1. CD „Project one“
13.4.  v 19.00 hodin - Folk a country v Akordu. V po-
řadu Tóny cest s kapelou Tempo di vlak a  ostravská 
skupina Nadarmo.
13. 4. v 10.00 hodin  Aktivní senior. Cyklus předná-
šek a zájmových činností.  Cvičení a rady Mgr. Z. On-

druchová.
27. 4.v 10.00 hodin   Aktivní senior. Cyklus přednášek 
a zájmových činností. Na co mám právo ? Poradna 
NRZP.cz
28. 4.   v 17.00 hodin -  Dámy, na kafíčko aneb Láska, 
erotika, sex. Host: MUDr. Radim Uzel. 
Dětem
10. 4. v 10.00 hodin  Kluk z plakátu – Divadlo Tram-
tárie.
15. 4.  Den Země – pořádá Středisko volného času Os-
trava-Zábřeh. Zážitkové aktivity pro děti i dospělé na 
náměstí SNP v Ostravě-Zábřeh.
18. 4. v 10.00 Je důležité být s (s) Filipem?! – pro SŠ.
20. 4.  v 10.00 hodin  Velryba Lízinka – pro MŠ a ZŠ.
28. 4.  10.00 Doučovací hodina – divadelní  předsta-
vení  o historii našeho národa, určeno pro  žáky ZŠ.

 Výstavy
Fotogalerie – Jaroslav Elfmark „Ostrava - město kul-
turní“
Malá galerie –  Studentská - Střední škola uměleckých 
řemesel Ostrava-Zábřeh.

 Kultura těla 
Koktejl cvičení – různé typy cvičení – aerobic, step, 
posilování.
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla mysli. 
Nevyčerpává, dodává energii.
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 rovno-
váhu organismu.
Stepování -  tanec pro mládež i dospělé.
Body styling – posilovací cvičení s gumami.
Salsa a další latinsko-americké tance – dokáže  uvol-
nit 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 výkon-
nosti a zlepšení zdravotního stavu.
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 po-
hyb 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

příspěvková organizace, 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:
Stars Cup 
2. 4. - Mezinárodní nepostupová soutěž mažoretek 
a roztleskávaček. Aula VŠB Ostrava - Poruba, od 9:00 
do 17:00 hodin, vstup 50,-.
Tvořivé dopoledne pro seniory - Velikonoční dílna 
4. 4. - Velikonoční dekorace, pletení z pedigu, 
ubrousková technika, jarní motivy. SVČ Ostrava - 
Zábřeh, od 9:00 do 11:00, vstup 50,-. 

Jarní ekoateliér 
5. 4. - Jarní tvoření z přírodních a recyklovaných ma-
teriálů, netradiční výtvarné techniky. SVČ Ostrava - 
Zábřeh, od 14:00 do 17:00, vstup ZDARMA.
Počítačová seniorská dílna - fotografi e 
6. 4. - Počítačový kurz pro seniory - začátečníky i po-
kročilé. Téma: Digitální fotografi e a její zpracování. 
SVČ Ostrava - Zábřeh, od 9:00 do 11:00, vstup 40,-
Tvořivá sobota 
9. 4. – Tvůrčí dílny a workshopy výtvarných technik. 
Batika, keramika, smaltování, ketlování, malování 
na hedvábí, linoryt, Tiff any technika, drátkování 
a velikonoční dekorace a pletení z pedigu. Pro veřej-
nost od 10 do 15 hodin. Cena 250,- za dílnu.
3. ročník OV Cup 2011  
9. 4. - Turnaj v sálové kopané pro dospělé. Mužstva 
nutné předem přihlásit. SVČ Ostrava-Zábřeh, od 
9:00 do 16:00, info tel. 596 768 565, p. Střelák, david.
strelak@svczabreh.cz, cena 100,- za hráče
Počítačová seniorská dílna - fotografi e 
13. 4. - Počítačový kurz pro seniory - začátečníky 
i pokročilé. Téma: Digitální fotografi e a její zpraco-
vání. SVČ Ostrava-Zábřeh, od 9:00 do 11:00, vstup 
40,-.
DEN ZEMĚ 
15. 4. - Celosvětová ekologická akce, zážitkové akti-
vity pro děti i dospělé po celý den, prezentace škol, 
organizací a občanských sdružení zabývajících se 
ekologickou výchovou, celodenní program na pó-
diu - koncert Evolution Dejavu, Gentlemen´s Club, 
Camara, Poslední výstřel, Magnolia, Outsiders. Ná-
městí SNP Ostrava-Zábřeh, od 9:00 do 20:00, vstup 
ZDARMA
Seminář pro seniory - Canisterapie aneb Když zví-
řata léčí 
18. 4. - beseda s praktickou ukázkou výcviku asis-
tenčního psa a canisterapie. SVČ Ostrava-Zábřeh, 
p.o.,od 14:30 do 16:30, cena 30,-.
Pohádkové Velikonoce 
21. 4. - výtvarné tvůrčí dílny s velikonoční témati-
kou (smaltování, keramika, zdobení vajíček, papí-
rová dílna velikonočních dekorací), SVČ Ostrava 
- Dubina, p.o., od 10:00 do 15:00, cena 30,- za kaž-
dou dílnu
Jarní fl orbalový turnaj 
21. 4. 2011 - prázdninový sportovní turnaj ve fl or-
bale, SVČ Ostrava - Zábřeh, p.o., od 9:00 do 12:00, 
cena 30,- za hráče
Velikonoce s domečkem 
21. 4. - výtvarné tvůrčí dílny s velikonoční témati-
kou (smaltování, keramika, zdobení vajíček, papí-
rová dílna velikonočních dekorací), SVČ Ostrava 
- Zábřeh, p.o., od 10:00 do 15:00, cena 30,- za kaž-
dou dílnu 
Čarodějnice na Dubině 
27. 4. - zábavné čarodějné odpoledne pro děti i do-
spělé plné soutěží, atrakcí, výtvarných stanovišť 
a sladkých odměn. SVČ Ostrava - Dubina, od 14:00 
do 17:00, cena 50,- za osobu
Slet čarodějnic 
29. 4. - zábavné čarodějné odpoledne pro děti i do-
spělé plné soutěží, atrakcí, výtvarných stanovišť 
a sladkých odměn. SVČ Ostrava - Zábřeh, od 14:00 
do 17:00, cena 50,- za osobu

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e-mail.ova@arena-vitkovice     www.arena-vitkovice.cz
do 1. 4.  SEMIFINÁLE PLAY OFF. ČEZ ARÉNA
 utkání hokejové extraligy
4. 4. - 16. 4.  FINÁLE PLAY OFF. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
28. 4. od 09:00 hod.  ČEZ STREET HOCKEY 2011.
Multifunkční hala
Velké fi nále turnaje ve street hokeji
Připravujeme:
27. 6. 2011.  ROXETTE. ČEZ ARÉNA
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Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních lis-
tech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem březnovým 
oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu 
nejbližších.

Marie Krejčová 100 let
Růžena Kozoková   98 let
Adéla Friesová   98 let
Ludmila Gajdová   97 let
Anna Larmerová   94 let
Františka Boušová   93 let
Anna Nikolajdesová   92 let
Marie Rybová   91 let
Věra Ličková   91 let
Jarmila Jeřábková   91 let
Marie Šodková   91 let
Věra Pieschová   90 let
Helena Hrbáčková   90 let
Jaromír Blažek   90 let
Jarmila Šindlerová   85 let
Ferdinand Rozehnal   85 let
Jarmila Muchová   85 let
Jarmila Kublínová   85 let
Jaroslav Kříva 85 let
Božena Formanová   85 let

Zdeňka Fišerová   85 let
Štěpán Wank   80 let
Veronika Velčovská   80 let
Anna Stříbná   80 let
Bohumila Slámová   80 let
Otmar Schwank   80 let
Katarzyna Saidlová   80 let
Zdenka Raimanová   80 let
Alenka Prnková   80 let
Eduard Peterka   80 let
Jaroslav Němec 80 let  
Anna Matýsková   80 let
Jaroslava Kříčková   80 let
Květoslava Klečková   80 let
Marie Jasinská   80 let
Jozef Janočko   80 let
Josef Janík   80 let
Jiří Hlavatý   80 let
Ludvík Dohnal   80 let
Oldřiška Bolková   80 let

Diamantová svatba Arnošta a Marie Onderkových
Paní Marie se narodila v listopadu roku 
1931 v Ostravě jako nejmladší z pěti 
dětí manželů Kusynových. Dětství pro-
žila v centru Ostravy, v místech dneš-
ního výstaviště Černá louka. V šest-
nácti letech nastoupila jako dělnice na 
ostravský hřbitov. Pan Arnošt se naro-
dil v červenci roku 1929 jako jediné dítě 
manželů Onderkových v Ostravě-Zá-
břehu, kde taky prožil dětství. Vyučil 
se zahradníkem a nastoupil na pětile-
tou praxi na ostravský hřbitov. Přesto-
že je hřbitov vnímán jako smuteční mís-
to, právě tady se oba seznámili. Svatba 
se konala dne 24. března 1951 na ostravské 
radnici. Mladý manželský pár přivedl na 
svět v roce 1951 syna Petra a o tři roky poz-
ději dceru Hanu.
Paní Marie vychovávala děti a vzorně se 
starala o chod domácnosti, později vypo-

máhala s hlídáním vnoučat. K jejím záli-
bám patří pletení, háčkování, čtení romá-
nů, pečení výborných koláčů a zvelebování 
domácnosti. Vždy podala pomocnou ruku 
nejen svým nejbližším, ale také sousedům. 
Pan Arnošt nastoupil v roce 1950 k vítko-

vickým závodním hasičům. Jeho práce 
mu byla zároveň celoživotním koníč-
kem. Obětavě sloužil až do roku 1989, 
kdy odešel do důchodu. Dodnes s lás-
kou vzpomíná na osudové okamži-
ky svého nelehkého povolání. Velkou 
zálibou pana Arnošta je zahradniče-
ní. V mládí býval vášnivým sportov-
cem, plaval, lyžoval, od deseti let cvi-
čil v Sokole.
V srdcích manželů Onderkových je 
dost lásky i pro pět vnuků (nejstarším 
dvojčatům je 36 let) a čtyři pravnuky, 
z nichž nejmladší má čtyři roky. Svůj 

slib, který si dali před šedesáti lety, stvrdi-
li slavnostním podpisem v pamětní knize 
při příležitosti diamantové svatby. Tu osla-
vili v pondělí 21. března ve svém bytě, kde 
jim přišel poblahopřát místostarosta Pavel 
Planka, z jehož rukou převzali dárkový koš.

INZERCE

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

Bližší informace

608 832 711, 774 456 393608 832 711, 774 456 393

PřijmemePřijmeme FINANČNÍ PORADCE FINANČNÍ PORADCE
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Pracovnice Odboru dopra-
vy a komunálních služeb 
ÚMOb Ostrava-Jih Mar-
tina Mišurcová-Hurníko-
vá obdržela nedávno stří-
brnou Janského plaketu za 
dvacet bezpříspěvkových od-
běrů krve. Z rukou starosty 
Karla Sibinského a tajemní-
ka Petra Mentlíka převza-
la kytici a dárkový koš. „Jen 
jsem splnila to, co jsem slí-
bila svým dětem,“ uvedla 
osmatřicetiletá žena, která 
sedmkrát ročně chodí daro-
vat krevní destičky a krevní 
plazmu. Ocenění, které udě-
luje Český červený kříž, je 
pojmenováno po Janu Jan-
ském, českém lékaři a obje-
viteli čtvrté krevní skupiny. 
Text a foto: Michael Kutt y

JIŽNÍ LISTY
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Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 

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
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KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDACÍCH SOUPRAV
  Úklid po malování, mytí oken 

  • Úklid po rekonstrukcích
  Čištění fasád a graffi ti 

  • Kartáčování a voskování podlah
  Úklid pozůstalostí, vyklízení bytů 

  • Denní úklidy fi rem

Tel.: 596 133 692, 603 891 277
www.bestostrava.cz S

C
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INZERCE

1.-2. dubna: Dr. Martínka, Dr. Šavrdy, Horní, Z. Chala-
baly včetně protihlukové stěny, Startovní, Jičínská a při-
lehlá část ul. Výškovická
1.-3. dubna: Dolní, Hulvácká, Kapitolní, Mňukova, Jugo-
slávská po Tylovou, Středoškolská, U Studia
1.-4. dubna: Edisonova, Jubilejní včetně dvorních částí, 
komunikace okolo Polikliniky Hrabůvka, Dr. Martínka - 
lichá čísla  
1.-5. dubna: Volgogradská a přilehlé úseky MK Výško-
vická, Čujkovova - kolmé úseky, náměstí SNP
2.-3. dubna: Kpt. Vajdy, přilehlé části ul. Plzeňská, Bo-
lotovova, Samoljovova, Alejnikovova, Čujkovova, Strel-
kovova
2.-3. dubna: chodníky u obchodního střediska
3.- 6. dubna: Srbská, Lužická
4. dubna: J. Kotase, A. Kučery 
4.-5. dubna: L. Hosáka, B. Četyny, V. Vlasákové, při-
lehlé úseky ul. Horní duální, B. Václavka, Vaňkova, 
Dr. Martínka – lichá čísla
4.-6. dubna: Šaldova, Závoří, U Zámku,  MK u rest. Na-
gano vč. parkoviště, Jugoslávská po Dolní, Za Školou
4.-8. dubna: Dr. Martínka - sudá čísla, Mjr. Nováka, Orá-
čova, Stadická, I. Hermanna, Veverkova, Na Obecní
5. dubna: Tlapákova a dvorní část mezi Horní a J. Kotase 
5.-6. dubna: Chrjukinova, Žoluděvova, Bělikovova, Sara-
jevova, Sologubova, Gončarovova
5.-8. dubna: Jubilejní, Odborářská, Zlepšovatelů včetně 
dvorních částí 
6. dubna: dvorní část mezi J. Kotase a Tlapákova
6.-7. dubna: Dr. Lukášové, Holasova, J. Herolda, Z. Vav-
říka, F. Lýska, Cholevova, přilehlé úseky ul. Horní du-
ální, Podhájí
6.-12. dubna: Kotlářova, Mezírka, Svazácká, Gerasimo-
vova, Krasnoarmějců, Jižní, Kosmonautů
7. dubna: dvorní část mezi Tlapákovou a A. Kučery
7.-8. dubna: Pavlovova, Abramovova, Prošinova, Solo-
gubova, Gorochovova, Asejevova, Zimmlerova po Jan-
dovou, Tarnavova, Tylova, Rott rova
7.- 12. dubna:  okolí rest. Racek a bývalého Javalca včetně 

přilehlých úseků ul. Výškovická
8.-9. dubna: F. Hajdy, dvorní část mezi Tlapákovou 
a F. Hajdy, Provaznická, Mitušova, Sámova, přilehlé úse-
ky ul. Horní a Plzeňská
8.-10. dubna: Provaznická, Adamusova, U Prodejny
9. dubna: Krestova
9.-10. dubna: V Troskách, Uralská, Karpatská, Rumun-
ská, Rýparova, U Nové školy včetně dvorních částí, Ha-
sičská, Slezská, Baranovova, Smirnovova, Gurťjevova, 
Pjanovova
9.-11. dubna: Zimmlerova po Samaritánskou, V Zálomu
11.-12. dubna: U Lesa, Krakovská, Paseky, chodníky 
Horní x Provaznická x U Lesa x Plzeňská, část mezi Kres-
tovou a Mjr. Nováka, cyklostezka, duální Horní až po In-
terspar, MK (včetně okolních parkovišť) F. Formana po 
celé délce k ZŠ až k Intersparu, Bedrnova, Jandova, Ja-
vůrkova, Rodinná, Chalupníkova, Grégrova, Čermáko-
va, Klegova, Plavecká
11.-13. dubna: Palkovského, Jedličkova, U Hřiště, Kroko-
va, Neklanova, Svatoplukova, Dolní 
12.-13. dubna: Čujkovova, Pjanovova, Averinova, Utven-
kova, Glazkovova
13. dubna: Mjr. Nováka, chodníky Provaznická - Chole-
vova - Plzeňská - Horní; Cholevova - B. Dvorského - Hor-
ní - Vaňkova
13.-14. dubna: M. Fialy, F. Formana směrem k MŠ, 
J. Škody včetně parkovišť, část V. Jiříkovského, N. Frýda, 
Samaritánská, Chaloupeckého, Na Nivách, V Hůrce, Pe-
troncova, Komarovova, Knejzlíkova, Beskydská, Dukel-
ská, Někrasovova, Na Mýtě, Na Fojtství
13.-15. dubna: 29. dubna, Šeříková, Břustkova, Na Výspě
13.-19. dubna: Petruškova, Kubalova, Venclíkova, Svor-
nosti - kolmé úseky, P. Lumumby, Jiskřiček, Kischova
14. dubna: dvorní část mezi Mjr. Nováka a Stadickou, 
I. Hermanna, Veverkova po Na Obecní
14.-15. dubna: Pavlovova a přilehlé garáže
14.-16. dubna: Starobělská a přilehlé úseky ul. Zkráce-
ná, Bratrská, Věšínova, Místní, Mařákova, Práce, Koper-
níkova

15. dubna: Na Obecní a dvorní část mezi Na Obecní a Dr. 
Martínka, dokončení V. Jiříkovského, N. Frýda
15.-16. dubna: V Poli, Na Drahách, Nová, Schwaigrova, 
Šamanova, Bastlova, Suvorovova, Razinova, Arraská, 
U Skleníku, Metodějská, U Haldy; chodníky a MK ohra-
ničené Kpt. Vajdy - Pavlovova - Rodimcevova - Čujko-
vova
15.-17. dubna: chodníky Závodní
16. dubna: chodníky B. Dvorského x Horní x Plzeňská 
x Horní (Lidl)
16.-17. dubna: Aviatiků
16.- 18. dubna: Staňkova, Husarova, Koncová, Drůbeží, 
Špillarova, Štefk ova
17.-18. dubna: Pospolitá a přilehlé úseky ul. Zkrácená, 
U Mostu, Místní, Mařákova, Bratrská, Rudná, Moravská 
- přilehlá část k lokalitě ul. Slovácká, Na Čtvrti, Bystřino-
va, Selská, Průjezdní
17.-19. dubna: Říční, Písečná, Horymírova po Markovou, 
nám. Gen. Svobody, Mozartova, Březinova, Politických 
vězňů, Ovocná
18.-22. dubna:  Krestova, F. Hajdy, Tlapákova, J. Kotase, 
A. Kučery, Aviatiků - duální, Kašparova
19.-20. dubna: Úlehlova, Souběžná, U Staré školy, Hasič-
ská, Mezicestí
19.-22. dubna: Charvatská, Poklidná, Lumírova
20.-21. dubna: Markova, Moravská – přilehlá část, Česká, 
chodníky podél ulice Závodní
20.-23. dubna: Řadová, Hýlova, Průkopnická, K Jezeru, 
Husarova, Na Rybníčkách
21.-23. dubna: Horymírova po Dolní, Rezkova, Břenkova
23. dubna: Proskovická
24.-25. dubna: Výškovická - Hasičský záchranný sbor MS 
kraje, U Výtopny
25.-26. dubna: Z. Bára, E. Podgorného, A. Poledníka, 
J. Misky, část A. Gavlase a V. Košaře po č. 16
27. dubna: V. Košaře, kolem ZŠ, k ul. J. Matuška až po 
Horní včetně příjezdů k oběma MŠ
28. dubna: J. Matuška, J. Maluchy včetně jejich parkovišť 
a příjezdů k MŠ  

Čištění komunikací po zimní údržbě
Jako každoročně bude i letos od 1. dubna 
probíhat čištění místních komunikací 
(dále jen MK) po zimní údržbě. Harmono-
gramy tohoto čištění, tak jak je připravili 
dodavatelé, uvádíme níže.
Městský  obvod  Ostrava-Jih je rozdělen 
do šesti lokalit a třinácti pomyslných zón. 
V každé této zóně by mělo být započato s 
čištěním, a to v závislosti jak na technických 
možnostech, tak na počasí, které i v dubnu 
nemusí být příznivé.
Při čištění MK jsou v posledních  letech vel-
kým problémem parkující vozidla. V přípa-
dě, kdy se na ulici objeví přenosné svislé 
dopravní značení, majitelé vozidel by toto 
značení měli respektovat a svá vozidla hned 
ráno přeparkovat. Někteří vstřícní řidiči ar-

gumentují tím, že vozidla není kam přepar-
kovat. Místně tento problém může vznik-
nout, protože situace s parkováním není na 
území obvodu příznivá. V dopoledních ho-
dinách je však náhradní místo možné najít, 
mnoho lidí totiž svými vozidly odjíždí za 
prací.
Parkující vozidla jsou pro pracovníky, kteří 
čištění provádějí, velkou překážkou. Vyčis-
tit plochu pod auty je složitý výkon, nečisto-
ty se musejí vymetat ručně nebo vystřikovat 
kropičkou a tlakovou vodou. Dodavate-
lé mají často problém komunikaci v daném 
termínu celou a řádně vyčistit a předat 
správci MK. Čištění se tak protahuje, termí-
ny se musejí posouvat a občané jsou nespo-
kojeni, že se termíny čištění mění.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnos-

tem Odbor dopravy a komunálních služeb 
ÚMOb Ostrava-Jih navrhuje nový způsob 
řešení. Pokud se řidiči na jakkoliv dlouhém 
úseku MK domluví, že v určitou dobu svá 
auta přeparkují a daný úsek komunikace 
uvolní, může dodavatel strojové čištění pro-
vést přednostně. Obyvatelé tak budou mít 
před domem vyčištěno dříve a rychleji, sou-
časně se ušetří čas i úsilí.
Pokud budou mít občané zájem tento způ-
sob využít a vyzkoušet, mohou zaslat svůj 
požadavek na e-mailovou adresu: rena-
ta.moskalova@ovajih.cz s uvedením místa 
data, přibližného času a telefonického kon-
taktu. Ozvat se lze rovněž telefonicky na 
číslo 599 430 471 nejlépe mezi sedmou a os-
mou hodinou ranní alespoň jeden den pře-
dem. ODK ÚMOb Ostrava-Jih
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JIŽNÍ LISTYINZERCE

Co nabízíme?

• Úvěr na úhradu kupní ceny
• Atraktivní úrokovou sazbu
• Přijatelné požadavky na zajištění úvěru
• Poradenství a individuální přístup

Využijte možnost bezplatné konzultace v pobočce 
ČSOB Ostrava - Hollarova a dohodněte si osobní 
schůzku na níže uvedených telefonních číslech.

Půjčíme vám
na odkup vašeho domu

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

www.csob.cz

Pobočka ČSOB Ostrava, Hollarova 5, tel.: 596 106 438 a 596 106 436
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PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 

plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Kosmická  1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz
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Otev eno od 15. 4. 2011

NOVÝ 
VZOROVÝ D M

• nabídka pozemk  i s vydaným   

 stavebním povolením

• adové domy Krmelín, Karviná

• garance p edání do 31. 12. 2011

V OSTRAV  U SCONTA

www.rdstyl .cz

inzerce rdstyl 190x130mm_01.indd   1 10.3.2011   8:22:16
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