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Blíží se letošní Slavnosti obvodu
Obvod pořádá příměstské tábory
Setkání s Feronou a Zábřežkou
Zlatá svatba manželů Luknárových

Sezóna ve Vodním areálu Jih
je v plném proudu
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Slavnosti obvodu: Hostem bude
populární zpěvák Dalibor Janda

Hlasujme společně
pro náš obvod!

V pátek 17. června se na náměstí SNP v Zábřehu uskuteční letošní Slavnosti městského obvodu Ostrava-Jih. Už podeváté je
organizuje Dům kultury Akord.

Na webových stránkách regionálního informačního portálu www.czregion.cz odstartoval 1. dubna čtvrtý ročník Soutěže
o nejkrásnější město a obec Čech a Moravy
2011. Také letos se do ní přihlásil městský
obvod Ostrava-Jih. Pokud jej chcete podpořit, hlasujte na www.czregion.cz/ostrava-jih
kliknutím na rámeček Přidej hlas! v hlaso-

Atmosféru navodí pánové v buřinkách
Stanley´s Dixie Band, hlavní hvězdou letošního ročníku bude populární zpěvák
Dalibor Janda s doprovodem. Jako speciální host se představí Patricie Janečková,
vítězka Talentmánie na TV Nova. Kromě
vystoupení dalších kapel Nebratři a Skiblu v letní zahradě vás pobaví také úžasná
partička z Olomouce, která si říká Bujabéza. Nebude chybět jarmark, atrakce pro
děti a Cirkus trochu jinak. Celým odpolednem bude provázet Magda Otáhalová. Na
slavnostech starosta obvodu Karel Sibinský tradičně ocení významné osobnosti obvodu.
(kut)

vacím zařízení pod prezentací města/obce,
a to po opsání pěti čísel z obrázku. Hlasovat je možné maximálně jedenkrát za hodinu. Vyhrává město (obec), které získá nejvíce hlasů. Soutěž končí 31. října ve 12 hodin,
výsledky budou zveřejněny 3. listopadu.
V loňském roce se MO Ostrava-Jih umístil
na pěkném 5. místě s počtem 40 496 hlasů.

Spolupráce pokračuje
Starosta Karel Sibinský, místostarosta Radim Miklas a vedoucí oddělení školství a
kultury Sylva Sládečková absolvovali dvoudenní návštěvu Košic, jejichž městská část
Západ je partnerem MO Ostrava-Jih. Vzájemná spolupráce
začala na podzim roku 2008 v
době, kdy byl starostou nejlidnatější košické části Pavol Mutafov. Po loňských volbách se
situace na tamní radnici změnila, takže ostravskou delega-

Otevírají se dětská hřiště

ci začátkem května přivítal už
nový starosta Rudolf Bauer.
Na prvním setkání se hovořilo o možné spolupráci na budoucích projektech. „Prioritou
obou obvodů zůstává výměna zkušeností při řešení problému s nedostatkem parkovacích
míst. Dalším okruhem možné
spolupráce je otázka životního
prostředí a projektů v oblasti
školství a sociálních věcí,“ uvedl starosta Ostravy-Jihu Karel
Sibinský.
(kut)

Také v letošním roce na území obvodu probíhá projekt Veřejná
sportoviště, který je realizován v rámci prevence kriminality ve
spolupráci s Městskou policií Ostrava. Cílem projektu je využití školních hřišť pro sportování a užitečné trávení volného času
i v odpoledních hodinách a o víkendech.
Do projektu jsou zapojeny základní školy A. Kučery, Šeříková,
Jugoslávská, F. Formana, Březinova, Horymírova a Chrjukinova. Hřiště je možné využívat bezplatně, přítomný asistent zájemcům zapůjčí sportovní potřeby. Jedinou podmínkou bezplatného využívání hřišť je dodržování jejich provozních řádů.
Bližší informace o provozní době jednotlivých hřišť jsou uvedeny na webových stránkách daných škol. Projekt je podpořen
statutárním městem Ostrava a bude probíhat celoročně. (kut)
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www.futurumostrava.cz / www.farmarske-trhy.cz
partneři:

Centrum nákupů a zábavy pro celou rodinu

V sobotu
11.6. a 25. 6.
na parkovišti
OC FUTURUM Ostrava
9-14 hod.

a
výstav
A
M
ZDAR

AMERIKA
6. 6. 2011 – 2. 7. 2011

výstava v obchodním centru FUTURUM Ostrava
Nechte se okouzlit americkým snem.
Továrna na sny i legendární cena Oscar a její historie. New York, město naděje a iluzí nebo americké národní sporty. Země
s krátkou historií, velkým sebevědomím, zločinností a vesmírným programem. Objevte známou i neznámou Ameriku.
SC-310586/1

KAŽDÝCH
14 DNÍ!
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Vodní areál Jih už je otevřen

…Na návštěvníky čekají dva obří tobogány, dvě šedesátimetrové skluzavky, atraktivní skluzavka „kamikadze“,
padesátimetrový plavecký bazén a relaxační bazén
s atrakcemi. Návštěvníci mohou využít také venkovní
sportoviště a další doplňkové služby…

5

Dakoťáci uklízeli Bělský les

…Bezmála čtyři desítky členů z kmenů Tarantanka, Pumíci, Kasiopea Havířov, Iglipipeta a PTP II během pěti
hodin vysadily malé lípy, okolíkovaly je, dále sesbíraly
klestí a větve na hromady a vysbíraly odpadky v přidělené lokalitě…

15

Zlatá svatba Luknárových

…Padesát let společného života stvrdili slavnostním
podpisem v pamětní knize. Oddávající jejich zlaté svatby byla v sobotu 14. května radní Libuše Přikrylová s ceremoniářkou Šárkou Zubkovou…

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
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ČR E 12808 • Za vydavatele zodpovědný Mgr. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.
• DTP: Lucie Petrová • Vychází v nákladu 48.000 výtisků • Datum vydání: 30. 5. 2011
• Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.
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Inzertní manažerka:
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e-mail: ivana.sachrova@ceskydomov.cz

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
držíte v rukou květnové číslo radničního zpravodaje. Na jeho
obsahu je patrné, že se
blíží léto a pro většinu
z vás čas odpočinku, dovolených a pro školáky vytoužených letních prázdnin.
Díky příznivému počasí letos s předstihem
otevřel své brány Vodní areál Jih, který je
rok od roku u Ostravanů oblíbenější a právem je považován za jedno z nejatraktivnějších míst našeho obvodu. Mohu prozradit, že na dobré cestě je rozšíření areálu
o krytý aquapark, o kterém budeme podrobněji informovat v příštím čísle. O stávajících službách Vodního areálu Jih si
můžete přečíst už nyní na straně čtyři.
V tomto čísle Jižních listů se to jen hemží pozvánkami na zajímavé akce. Jednou
z nich jsou Slavnosti obvodu. Pátek 17.
června se nezadržitelně blíží, na náměstí SNP před Domem kultury Akord bude
jako každoročně připraven bohatý program, takže věřím, že spousta z vás si tradiční akci nenechá ujít. Podrobnější informace o programu najdete na vedlejší
stránce.
Rodiče určitě zaujme nabídka příměstských táborů pro děti, které spolupořádá náš obvod. Jejich přehled je na straně
šest, další nabízejí příspěvkové organizace
obvodu a města na stranách dvanáct a třináct.
Přeji vám všem příjemné čtení a úspěšný
start do letních měsíců.
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 16. června v 9 hodin v nadstavbě
hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-Jih v Horní ulici v Hrabůvce.
 Szücsovou v zastupitelstvu střídá Panna
Devětapadesátiletý Jiří Panna (ODS) se
stal staronovým zastupitelem městského obvodu Ostrava-Jih. V hlavním samosprávném orgánu vystřídal ing. Martu
Szücsovou, v jejímž případě Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih rozhodlo o neslučitelnosti výkonu mandátu zastupitele
s výkonem funkce a pracovního zařaze-
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ní na Magistrátu města Ostravy. „Krajský
soud uznal oprávněnost rozhodnutí našeho zastupitelstva,“ uvedl ke změně starosta obvodu Karel Sibinský.
 SON
Sdružení nájemníků SON sděluje občanům, že poradenská služba k otázkám
bydlení se koná ve čtvrtek 9. června 2011
v 16 hodin v Kulturním domě K-TRIO
v Hrabůvce.
 Pokračují opravy chodníků
V nejlidnatějším ostravském obvodu se
připravují opravy chodníků a komunikací. V průběhu měsíců května a června proběhnou opravy chodníků v ulicích
U Prodejny, Výškovická x Krylovova,

dále v severní části Čujkovovy ulice, první etapa ve Volgogradské ulici a současně chodník i cesta v Provaznické ulici za
Komerční bankou. Opravy se dočkají také
cesta a plochy v Lužické ulici.
 Dětský den ve Výškovicích
Místní organizace ČSSD ve Výškovicích
pořádá v sobotu 4. června na místním
hřišti TJ Sokol u řeky Odry tradiční Dětský den. Připraveny jsou soutěže pro děti
o zajímavé ceny, skákací atrakce, jízda na
koních, vystoupení taneční skupiny DIDEDAnce. Hosty budou náměstek primátora města Ostravy Jiří Srba a starosta MO
Ostrava-Jih Karel Sibinský.
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Vodní areál Jih: sezóna už začala
V pátek 20. května v 9 hodin dopoledne se
letos poprvé otevřely brány Vodního areálu Jih.
„Původně jsme měli v plánu zahájit sezonu
až prvního června, ale vzhledem k teplému
letnímu počasí i příznivé předpovědi na
několik následujících dnů jsme se rozhodli otevřít dříve,“ uvedla Petra Gavendová,
mluvčí společnosti Sareza, která Vodní areál Jih provozuje.
Tento aquapark je na Ostravsku jedním
z nejatraktivnějších. Na návštěvníky čekají dva obří tobogány, dvě šedesátimetrové skluzavky, atraktivní skluzavka „kamikadze“, padesátimetrový plavecký bazén
a relaxační bazén s atrakcemi. Návštěvníci
mohou využít také venkovní sportoviště
a další doplňkové služby.
„Uvědomujeme si, jak důležitý je zákaznický komfort, a proto každým rokem investujeme do oprav a zlepšování služeb,“
uvedl Jaroslav Kovář, ředitel společnosti

Sareza. V loňském roce do Vodního areálu
Jih zavítalo na 65 tisíc návštěvníků. „Kompletně celý areál je bezbariérový a je vhodný pro všechny věkové skupiny, hlavně
pro rodiče s dětmi,“ doplnila Gavendová.
Vodní areál Jih je otevřen denně od 9 do 19
hodin a děti ve věku do šesti let mají vstup
zdarma. Rodiny s dětmi čeká zvýhodněné
vstupné. Více informací lze najít na webových stránkách www.sareza.cz kliknutím
na zkratku VAJ.
(kut)

INZERCE

Časopis
najdete i na
webových
stránkách

®

VÝTAHY – PLOŠINY
KOMPLEXNÍ ČINNOST V OBLASTI ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

K 1. říjnu letošního roku hodlá Moravskoslezský kraj provést integraci autobusových linek na Novojičínsko. Autobusy přijíždějící z této oblasti do Ostravy budou
odkloněny do odstavného pruhu na Horní ulici v úseku od nadjezdu k Intersparu
do vzdálenosti pětatřiceti metrů před přechodem pro chodce v úrovni ulice V. Jiříkovského. Následně se budou otáčet na
kruhovém objezdu J. Kotase v Hrabůvce.
Denně půjde o jedenáct linek, což představuje zhruba padesát autobusů. Spoje nebudou jezdit v nočních hodinách. „Jedná se
o dočasné řešení, po uplynutí zkušebního
období jednoho roku bude situace vyhodnocena,“ uvedl místostarosta Pavel Planka.
„Důvodem odstavování autobusů na Horní ulici je skutečnost, že u nákupního centra Interspar chybějí odstavné plochy, protože zde zatím není dobudován přestupní
terminál,“ uvedl Ing. Jan Dvořák, jednatel
společnosti KODIS, firmy spravující Ostravský dopravní integrovaný systém a zajišťující jeho rozvoj.
Zejména kvůli ochraně ovzduší je záměrem Magistrátu města Ostravy omezení vjezdu autobusů do centra. Většina příměstských linek proto končí v přestupních
terminálech na okraji města a cestující pokračují dále městskou hromadnou dopravou. Záměrem vedení města i obvodu
Ostrava-Jih je co nejrychlejší dokončení terminálu u Intersparu.
(kut)

Letní festival kultury

Jistota na vaší cestě vzhůru

REKONSTRUKCE VÝTAHŮ V OSTRAVĚ A OKOLÍ

SC-301780/8

· Jsme ryze česká společnost
· 20 let zkušeností
· Výroba, montáž, servis, prodej
Tel.: +420 602 730 220 www.liftcomp.cz liftcomp@ liftcomp.cz

Odstavování příměstských
autobusových linek
na Horní ulici

Léto na Jihu aneb Malý festival kultury. To je název už třetího ročníku cyklu kulturních aktivit, které za finanční podpory ÚMOb Ostrava-Jih realizuje Dům kultury Akord v Zábřehu.
Letos se začíná už 24. června akcí nazvanou Strunobití, na které
se v průběhu jednoho odpoledne představí řada oblíbených kapel se spoustou strun. Projekt bude pokračovat během prázdninových měsíců. „Projektem Letní festival kultury 2011 chceme
obohatit a rozšířit programovou nabídku kulturních programů
v době letních prázdnin. Z minulých ročníků je zřejmé, že si letní festival našel své příznivce, vždyť ho navštěvuje až pět tisíc
diváků,“ uvedla ředitelka DK Akord Darina Daňková.
Projekt je koncipován jako seriál jednotlivých aktivit, které se
konají pravidelně vždy ve středu a ve čtvrtek v prázdninových
měsících. Středa je vyhrazena pohádkám, čtvrtky patří koncertům. „I tímto způsobem chceme působit na občany města, vyvolat u nich zájem o kulturní dění v Ostravě. Projektem chceme také přispět k prohlubování chápání Ostravy jako města
kultury,“ dodala Daňková.
Konkrétní program představení pro děti i koncertů je k dispozici na webových stránkách www.dk-akord.cz.
(kut)
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Akční nabídka parkování
START v Intersparu
Občanské sdružení pro volný čas v Ostravě jako hlavní
investor záměru parkovacího
centra Interspar Dubina nabízí mimořádnou letní cenovou nabídku parkovacích služeb s programem START pro
zákazníky nákupního centra.
Akční nabídky se týkají snížení
měsíčního nájemného ze stávajících šesti set korun o stokorunu za každý další osobní automobil u jedné rodiny (manžel,
manželka a děti) a u parkování
motorek na tři sta korun měsíčně bez kauce.
Program START nabízí zájemcům členskou účast v servis-

ním týmu parkovacího centra, kterým bude umožněno
dlouhodobé parkování za spoluúčast při technické údržbě
a provozu parkovacího centra. Rozsah a způsob zapojení členů do servisního týmu je
nutné projednat s organizátorem programu, který s rozvojem parkovacího centra počítá
u členů tohoto týmu i s pravidelnými výdělky. Zájemci
o tento program mohou volat
na telefonní číslo 607 825 600
nebo se zaevidovat na e-mailovou adresu garazedubina@seznam.cz s uvedením kontaktních údajů.
(kut)

AKTUALITY

Dakoťáci uklízeli v Bělském lese
Členové občanského
sdružení
Samostatný
kmenový a klubový svaz Dakota se u příležitosti nedávného
Dne Země zdarma zúčastnili lesní brigády v odpočinkové zóně
Bělského
lesa.
Bezmála čtyři desítky členů z kmenů Tarantanka, Pumíci, Kasiopea Havířov, Iglipipeta a PTP II během pěti hodin vysadily malé lípy, okolíkovaly
je, dále sesbíraly klestí a větve na hromady a vysbíraly odpadky v přidělené lokalitě. Akce připravena s vedením Ostravských
městských lesů se letos konala už potřetí. „Vedení společnosti bylo
s naším výkonem spokojeno a na oplátku nám přislíbilo dřevo na
totem k naší klubovně v ulici Na Mýtě,“ uvedl podnáčelník Dakoty Štefan Greš.
(kut)

Letní sportovní hry v Mszaně
Od 18. do 20. května proběhly letní sportovní hry školní mládeže z městského obvodu Ostrava-Jih a polské Mszany. Byla
to v pořadí už šestá aktivita projektu Poznáváme se sportem a kulturou, na kterou
Občanské sdružení pro volný čas v Ostravě získalo dotaci z Fondu mikroprojektů Euregionu Silesia spolufinancovaného
Evropským fondem pro regionální rozvoj.
Účast v soutěžních týmech ve florbalu, volejbalu, fotbalu, vodním pólu a dalších hrách byla zastoupena dětmi ze ZŠ
V. Košaře a ZŠ Klegova, které se kromě
sportovních klání v rámci třídenního setkání seznámily i s kulturními a historickými památkami Wodzislawi a Psczyny.

Projekt všemi svými aktivitami děti zaujal, protože jim ve spojení s atraktivními
sportovními činnostmi, zejména týdenním
kurzem lyžování a snowboardingu v Jeseníkách a mezinárodní internetovou vědomostní soutěží, přinesl nezapomenutelné
zážitky. Zejména ze vzájemných setkání,
které je obohatily nejen v získání sportovních dovedností, ale také v poznání polského jazyka a historie našeho nejbližšího
příhraničního souseda.
Obě strany daly jednoznačně najevo zájem o pokračování podobných projektů,
zejména ve využívání evropských fondů
určených pro posílení přeshraniční spolupráce.
(kut)
INZERCE

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

www.triumphoptical.cz

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

OPTIKA TRIUMPH
počítačové měření zraku* *pouze provozovny v Ostravě

SLEVA 20 - 40 % 25 %

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ
NOVÝCH BRÝLÍ
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Na vybrané dámské, pánské
a dětské BRÝLOVÉ OBRUBY

Na brýlové čočky

TRANSITIONS MAR

SC-310317/3

komplexní vyšetření zraku očním lékařem*
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Obvod pořádá příměstské tábory

Děti budou přicházet ráno a odcházet
v odpoledních hodinách. Stráví zábavný
den a večer mohou být opět se svou rodinou. „Rodiče se mohou naplno věnovat
své práci, o jejich děti bude profesionálně
postaráno. Zároveň budou vědět, že jejich
dítě tráví volný čas smysluplně, že se bezcílně netoulá po ulicích nebo že nesedí celý
den doma u počítače,“ uvedl místostarosta Radim Miklas. Příspěvek rodičů na jedno dítě je 250 korun na turnus.

Nabídka týdenních turnusů:
Od 25. do 29. 7. v hale Dubina pro věkovou
kategorii přípravka – starší žáci (chlapci i
dívky), ročníky narození 1997-2004, téma:
sportovní se zaměřením na florbal, přihlášky u organizace: 1. SC Vítkovice, o. s. –
kontaktní osoba p. Pavel Palata, tel. č. 724
789 160, mail: pavel.palata@seznam.cz
Od 1. do 5. 8. v klubovně v Ostravě-Výškovicích, ul. Husarova 89/63 pro děti 6-12 let
(podmínkou ukončená 1. třída ZŠ), téma:
Cesta napříč kontinenty – každý den tábo-

ra bude zaměřen na jeden kontinent. Tábor je zaměřen převážně na aktivity v přírodě, přihlášky u organizace: Junák – svaz
skautů a skautek ČR, středisko Modrý šíp
Ostrava – kontaktní osoba p. Martin Samec, tel. č. 732 639 292, mail: martin.samved@seznam.cz
Od 8. do 12. 8. v budově ZŠ Klokánek
v Ostravě-Hrabůvce, ul. Aviatiků 462 pro
děti 6-12 let, téma: Za pokladem velkého
náčelníka, přihlášky u organizace: Rada
dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
– kontaktní osoba Bára Barbucha Řičánková, tel. č. 739 318 702, mail: b.ricankova@
radamok.cz
Od 15. do 20. 8. v Centru volného času Klika (otevřený klub Ulice) v Ostravě-Zábřehu, ul. Bedrnova 1 pro děti od 6-15 let,
téma: Cesta kolem světa za šest dnů, přihlášky u organizace: Duha Wings – kontaktní osoba p. Stanislava Kantorová, tel.
č. 731 442 460, mail: stanakan@seznam.cz
Od 22. do 26. 8. na cvičné golfové louce
v Avion Shopping Parku Ostrava pro děti
od 6-15 let, připraven je zajímavý golfový
program, který bude kombinován s tréninkem na cvičných plochách a hrou na devítijamkovém hřišti, přihlášky u organizace:
GOLF CLUB OSTRAVA – kontaktní osoba Ing. Jaroslav Kuchař, tel. č. 731 416 278,
mail: jaroslav.kuchar@gcova.cz a p. Martin Pova, tel. č. 777 799 399, mail: martin.
pova@gcova.cz
Oddělení školství
a kultury ÚMOb Ostrava-Jih

V neděli 12. června se na hřišti FC Ostrava-Jih na Svazácké ulici koná Ostravský den pro Afriku, který pořádá
Středisko volného času (SVČ) Ostrava-Zábřeh. Akce se uskuteční v rámci
sportovně-vzdělávacího projektu Fotbal
pro rozvoj využívajícího popularity fotbalu jako prostředku k osvětě veřejnosti
o problematice rozvojových zemí.
Do turnaje se zapojí mj. studenti čtyř
ostravských středních škol (Gymnázium Olgy Havlové, Gymnázium Hladnov, 1st International School of Ostrava
a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky), které se na projektu aktivně podílejí. S africkou fotbalovou lehkostí se představí také družstvo
Keňanů z Nairobi, nicméně velkým lákadlem pro příchozí bude také tým složený z herců všech ostravských divadel.
Fotbalové zápasy budou střídat vystoupení kapel Camara, Evolution dejavu,
Motýl Susekivin a dalších, workshopy
afrických tanců i bubnování. Připravena
bude prezentace fair trade (spravedlivých, férových) výrobků, ukázka výroby afrického míče, chybět nebudou ani
prožitkové a zážitkové aktivity pro celou rodinu (malování na obličej, vědomostní soutěže, výtvarné dílny apod.),
které připravili pracovníci SVČ Ostrava-Zábřeh. Začátek akce je ve 13 hodin
a vstup je po celý den zdarma.
(d)

INZERCE
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Městský obvod Ostrava-Jih pořádá ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi působícími na území obvodu letní
příměstské tábory. Budou se konat v místě dosažitelném městskou hromadnou
dopravou. Pro děti je připraven program,
který je rozvržen do celého pracovního
týdne, tj. od pondělí do pátku.

Ostravský den
pro Afriku

SC-310071/51
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Čím se liší od ostatních fitness? Především je určeno výhradně ženám,
a to všech věkových kategorií. V přátelské atmosféře se Vám věnují
vyškolené trenérky, cvičení na speciálních strojích je jednoduché a šetrné, zátěž je možné si individuálně nastavit. Při 30minutovém cvičení
spálíte až 2000 kj. Navštívit nás můžete každý den bez objednání.

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

Tel.: 776 276 526
www.expreska.cz
ostrava@expreska.cz

Upozornění na nový postup při vymáhání pohledávek místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Fyzické osoby, které mají na území statutárního města Ostravy trvalý pobyt a řádně neplní nebo nerespektují své platební
povinnosti vůči městu ve věci místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
by měly věnovat pozornost následujícímu
upozornění:
Od 1. ledna 2011 upravuje postup správce
daně v rámci daňového řízení nový právní předpis – daňový řád.
Dlužníkem se občan stává následujícím

dnem po dni splatnosti poplatku, který
není uhrazen. Správce poplatku – obec vyměřuje tento poplatek platebním výměrem. Nezaplatí-li poplatník místní poplatek vyměřený platebním výměrem ve
stanovené lhůtě, stává se platební výměr
vykonatelným. Daňový řád opouští institut výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení nedoplatku obec přistupuje bez dalšího upozornění k jeho vymáhání exekucí
nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudu či soudního exekutora.
Náklady za nařízení exekuce celkovou

dlužnou částku mnohonásobně překročí.
Proto apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou
poplatkovou povinnost za předcházející
období!
Informace o výši případného dluhu získají zdarma na některém z níže uvedených
kontaktů: Magistrát města Ostravy, oddělení daní a cen odboru financí a rozpočtu,
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, 3. patro, kanceláře č. 357 – 363, e-mail: komunalniodpad@ostrava.cz, telefon: 844 12 13
14.

Krátce
 Film a přednáška o léčivé energii
V neděli 12. června od 13 do 18 hodin
se v tělocvičně Střediska volného času
na Gurťjevově 8 v Zábřehu koná filmové představení nazvané Fenomén Bruno
Gröning aneb Po stopách zázračného léčitele. O dva dny později se na stejném místě, ale v D-klubu, uskuteční přednáška
s názvem Léčení duchovní cestou podle
učení Bruna Gröninga. Její začátek je v 19
hodin. Obě akce, které poskytnou veškeré informace o příjmu léčivé energie, pořádá Kruh přátel Bruna Gröninga, vstupné je dobrovolné.

 Poslanecká kancelář Adama Rykaly
Zájemci o služby poslanecké kanceláře
Adama Rykaly se mohou se svými problémy a žádostmi obracet přímo na poslance, ale k dispozici je jim i bezplatná
právní poradna. Kancelář sídlí v Zábřehu na Jugoslávské ulici 3038 v budově
bývalé pošty, kam se dá dojet tramvajemi číslo 2 a 7 a autobusy číslo 36 a 57,
zastávka Karpatská. Kancelář veřejnosti slouží vždy v pondělí od 8 do 12 hod.
a od 13 do 15 hod., v úterý od 9 do 12
hod., ve středu od 9 do 11 hod. a od 15
do 17 hod. a každý čtvrtek od 13 do 17
hodin.

 Zvony na drobné elektro
Na území obvodu budou už brzy umístěny zvony na drobná elektrozařízení, a to
v místech stanoviště na separovaný sběr
odpadů na adresách Lumírova 11/489,
Šeříková 21/612, Výškovická 149/445 a B.
Četyny 6/932. Po dodání dalších zvonů společností ASEKOL budou doplněny v městských částech Dubina, Hrabůvka a Zábřeh. Jedná se o zvony, do kterých
mohou občané odkládat např. mobilní telefony, klávesnice, rychlovarné konvice,
žehličky a další drobná elektrozařízení
včetně elektronických hraček. Zvon je vybaven i boxem na baterie a monočlánky.

Smutná zpráva: V pátek 29. dubna zemřel ve věku nedožitých 84 let dlouholetý předseda tehdejšího Obvodního národního
výboru Ostrava 3 pan Vladimír Šimečka. Vedení ÚMOb Ostrava-Jih vyjadřuje upřímnou soustrast nejblížší rodině.
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Nové ﬁtness jen pro ženy!

Ostrava-Hrabůvka
ul. Mjr. Nováka 1392
budova bývalé
Budoucnosti,
nad restaurací Šatlava,
zastávka U Kostela.
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Školní liga horských kol je v polovině Letní knižní

veletrh Ostrava

Čtyři závody z celkových osmi má za sebou
letošní ročník projektu Ostrava hledá mistra světa – Školní liga horských kol.
Tato akce je organizovanou cyklistickou
soutěží pro registrovanou i neregistrovanou mládež na území města Ostravy. Soutěž je koncipována jak pro jednotlivce, tak
pro školní družstva. „Jedná se o cyklistické závody pro děti a mládež z ostravských
základních a středních škol,“ uvedla Kamila Procházková z pořádajícího cyklistického sdružení Max Cursor.
Tyto závody mají charakter celoroční soutěže, kde vedle sebe mohou soupeřit začátečníci, pokročilí sportovci i registrovaní
závodníci v samostatných kategoriích. Tradičním partnerem školní ligy horských kol
je statutární město Ostrava a nově také cyklokrosový mistr světa Zdeněk Štybar. Závody Ostravské školní ligy horských kol
probíhají tradičně v Bělském lese v prostorách bývalých kasáren. Podrobné informace, výsledky a další aktuality zájemci
najdou na webových stránkách www.skolniliga.estranky.cz
V letošním roce pořadatelé přišli s rozšířením stávajícího formátu Školní ligy horských kol, která je výhradně určena pro
školní a studující mládež. Novinkou je zá-

Ve dnech 17. a 18. června se na výstavišti Černá louka v Ostravě bude konat zcela nová výstava s názvem Letní knižní veletrh Ostrava. Přihlášeno je přes padesát
vystavovatelů, žánrová pestrost odpovídá
zaměření veletrhu - knihy nejen na dovolenou všech žánrů a pro celou rodinu. Navíc
na veletrhu bude možné zakoupit za levnější ceny i knihy, které už nejsou v běžném prodeji. Chybět nebude bohatý doprovodný program, Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě připravila seminář
pro knihovníky na téma podpora čtenářství v digitálním věku, Knihkupectví Librex zprostředkuje setkání s Jiřím Grušou,
Irenou Douskovou, Antonínem Bajajou,
Martinem Reinerem, Karlem Hvížďalou
a mnoha dalšími zajímavými osobnostmi,
která budou probíhat ve veletržní literární
kavárně Café Librex. Knižní velkoobchod
PEMIC na veletrhu oslaví dvacet let činnosti, své čtenáře přivítá i Knihovna města
Ostravy, Nakladatelství Anagram připraví
výtvarnou dílnu pro děti, Ostravská univerzita pozve ke stánku hlavně studenty.
Více informací o veletrhu lze najít na internetových stránkách www.hejkal.cz a www.
cerna-louka.cz.
(d)

vod pro dospělé v otevřené kategorii Open
pro muže a ženy od 18 let s názvem Ostravská MTB liga. Podrobnosti, termíny
a pravidla soutěže, která je určena aktivním sportovcům i rekreačním hobby jezdcům, jsou zveřejněny na stránkách www.
skolniliga.estranky.cz v sekci Ostravská
MTB liga.
(kut)

Nepojízdná vozidla do Librosu!

Komplexní pomoc podnikatelům

Máte nepojízdné vozidlo, které už nehodláte provozovat, a chcete s ním ještě smysluplně naložit? Můžete jej věnovat, případně odprodat, Centru bezpečné
jízdy Libros Ostrava. Tato vozidla mohou posloužit
při výcviku integrovaných záchranných systémů.
V takovém případě kontaktujte: LIBROS Centrum
bezpečné jízdy, Palackého 1114, 702 00 Ostrava-Přívoz, tel.: 596 136 204, 732 894 914, e-mail: info@centrum.libros.cz.
Protokol potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru bude předávajícímu vystaven ihned po převzetí vozidla.

Už téměř čtyřem stovkám podnikatelů z celého Moravskoslezského
kraje pomohlo s rozjezdem podnikání v zahraničí Jednotné kontaktní místo (JKM) Živnostenského úřadu v Ostravě. Těm, kteří se rozhodli
podnikat v nejrozmanitějších odvětvích za hranicemi České republiky, ale i těm, které tato možnost
zatím nenapadla, poskytne odborný tým pracovníků JKM bezplatně
komplexní informace. Podnikate-

lé tak vše potřebné zařídí na jednom místě. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhodnotilo ostravské
Jednotné kontaktní místo jako nejúspěšnější z patnácti takových středisek v České republice. Jeho pracovníci jsou podnikatelům k dispozici
po celý týden, jak v budově Nové
radnice v Ostravě, tak na telefonní
lince a e-mailu. Kontaktní informace – e-mail: jkm@ostrava.cz, telefon:
599 443 148, www.ostrava.cz

INZERCE

V OSTRAVĚ-HRABŮVCE
MOŽNO I JAKO STAVEBNÍ
POZEMEK

TEL.: 603 84 64 89
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Bližší informace

608 832 711, 774 456 393

T: 604 118 269
Vykoupím především Š-Felicie,
Fabie, Octavie,
ale i jiné značky
www.moravaauto.cz
e-mail: auto@moravaauto.cz

SC-310332/1

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

PRODÁM ZAHRADU
S GARÁŽÍ

VÝKUP AUT
Peníze ihned na ruku

FINANČNÍ PORADCE
SC-300670/12

Přijmeme

JIŽNÍ LISTY

ZE ŽIVOTA ŠKOL

ZŠ Krestova oslaví jubileum
Základní škola na Krestově
ulici v Hrabůvce si letos připomíná čtyřicáté výročí svého založení. Hlavní aula školy
s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy změní
svou tvář, budou zde vystaveny výtvarné práce žáků, ukázky experimentální poezie, úvah
a blahopřání k výročí školy, ale
i fotografie z let současných
a minulých, k nahlédnutí budou třídní kroniky. Oslavy vyvrcholí vernisáží a slavnostním
koncertem školních pěveckých sborů, který se uskuteč-

ní 7. června v 16 hodin v sále
kulturního střediska K-TRIO
v Hrabůvce. Součástí odpoledne bude vernisáž výtvarných
prací současných žáků školy.
Po skončení koncertu je připravena prohlídka školy. Vyjde i
speciální almanach, ve kterém
čtenáři najdou nejen informace
o založení školy, ale také ukázky prací současných žáků, seznam absolventů a pedagogů,
chybět nebudou ani fotografie.
Připraveny jsou i upomínkové
předměty týkající se tohoto významného jubilea.
(kut)

Ocenění projektů ZŠ Mitušova 16
Základní škola Mitušova 16 se druhým rokem zapojila do programu eTwinning, který spočívá v aktivní spolupráci mezi
žáky a učiteli z jednotlivých škol v rámci celé Evropské unie.
Databáze eTwinningu nabízí možnost najít si partnerskou školu se stejnými zájmy a děti pak společně pracují na zvoleném
tématu. Ke komunikaci musejí najít společnou řeč, kterou je
převážně angličtina. Děti si tak mohou zlepšit jazykové znalosti a zdokonalit se v práci s informačními technologiemi.
Důkazem, že projekty jsou na ZŠ Mitušova 16 vytvářeny dobře, je ojedinělé ocenění hned šesti projektů certifikátem kvality,
v. Quality label, vydaných Národní agenturou pro evropské
vzdělávací programy. Tato ocenění si vyučující pod vedením
učitelky Vladimíry Hýlové osobně převzali při slavnostní příležitosti konání 7. národní konference eTwinning v Praze. (d)

Letošní praktické maturity na Střední škole společného stravování
na Krakovské ulici v Hrabůvce absolvovalo formou přípravy slavnostního banketu třináct žáků maturitního oboru kuchař a číšník.
Žáci zajišťovali banket pro dvacet osob, hlavně pro rodiče a hosty,
včetně celkové přípravy, t. j. skladba slavnostního menu, nákupy surovin, výzdoby a květin, příprava inventáře a v konečné fázi příprava jednotlivých pokrmů a obsluha hostů. Studenti předem zpracovali dokumentaci o celém banketu na téma Vítání jara a velikonočních
svátků. Po celou dobu praktické maturity byli pod vedením učitelů
odborného výcviku a kontrolou maturitní komise.
Text a foto: Michael Ku y
INZERCE

Recyklohraní na ZŠ Provaznická
Žáci ZŠ Provaznická se díky
projektu Recyklohraní dozvídají zajímavosti o recyklaci
odpadů a mají možnost třídit
drobné vysloužilé spotřebiče.
Škola loni předala k recyklaci
také staré televize a monitory
z počítačové učebny.
Z certifikátu environmentál-

ního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že žáci školy v loňském roce vytřídili devět televizí a pět monitorů. Tím
uspořili 2 kWh elektřiny, 41 litrů ropy, 10 490 litrů vody a 94
tun primárních surovin. Navíc
o dvě tuny snížili produkci nebezpečných odpadů.
(d)

 Dětský den v Hrabůvce
Místní sdružení ODS Ostrava-Jih
pořádá u příležitosti Mezinárodního dne dětí ve středu 1. června od 15 hodin v areálu bývalé
MŠ na ulici Tlapákova v Hrabůvce Dětský den. Vystoupí Klaun
Knoflík, připravena je jízda na
ponících, soutěže a další atrakce.
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 Oslava na ZŠ Mitušova 8
Ve čtvrtek 2. června proběhnou v areálu ZŠ Mitušova 8 akce na oslavu 45. výročí jejího otevření. Srdečně
jsou zváni bývalí i současní zaměstnanci školy, žáci,
rodiče i kolegové parnterských škol ze zahraničí.
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Krátce
 Logopedická třída v novém
V dubnu byla ukončena realizace projektu Na louce si rádi hrají, Beruška a kamarádi v logopedické třídě Beruška v Mateřské škole Staňkova. Tato logopedická
třída byla vybavena novým nábytkem,
který splňuje veškeré estetické, hygienické a bezpečnostní parametry. Nábytek je doplněn celou řadou hracích prvků,
učebními a kompenzačními pomůckami
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Tím se velmi zkvalitnilo prostředí dětem, které potřebují odbornou, individuální speciálně pedagogickou péči
v každodenním životě. Celková oprava
logopedické třídy i přilehlého sociálního
zařízení a šatny se líbí nejen dětem, ale i
rodičům. Vybavení novým nábytkem s
dekorativními prvky bylo realizováno za
významné finanční podpory Nadačního
fondu Evraz.
 Dopravní soutěž mladých cyklistů
V areálu ZŠ A. Kučery proběhlo městské
finále Dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky ostravských základních škol
a správně přidružených obcí. Soutěž pro
dvě věkové kategorie (10-12 a 13-15 let)
je vyvrcholením celoroční dopravní výchovy. Družstva, která postoupila ze čtyř
okrskových kol, soutěžila ve čtyřech disciplínách - poskytnutí první pomoci, jízda zručnosti, testy pravidel silničního
provozu a jízda na dětském dopravním
hřišti. Disciplíny simulují vše, co mladého účastníka může v silničním provozu
potkat od dodržování silničního zákona
přes vyhýbání se překážkám na vozovce
až po účast na dopravní nehodě. V první
kategorii zvítězila domácí ZŠ A. Kučery,
která tak postoupila do krajského finále
ve Frenštátu pod Radhoštěm, pátá skončila ZŠ Krestova a devátá ZŠ F. Formana.

KOUPÍM BYT
Ostrava-Jih

SC-310256/2

osobní, dr. vlastnictví, bez RK
rychlé jednání – platba hotově
chcikoupitbyt@email.cz

 Úspěch žákyně Jany Vojcíkové
Přes dvě stovky chlapců a dívek ze
sedmadvaceti základních škol Ostravy
i okolí se zúčastnilo čtvrtého ročníku celoměstské soutěže „Zdatný páťák“. Závody ve fyzické zdatnosti a obratnosti
se konaly na ZŠ Porubská 831 a 832. Během soutěže žákyně a žáci pátých tříd
absolvovali náročnou překážkovou dráhu, skok daleký z místa, hod plným míčem a běh na padesát metrů. V silné konkurenci žáků z porubských sportovních
tříd a atletických přípravek se s největším
počtem bodů stala „Zdatnou páťáčkou“
Jana Vojcíková, žákyně 5.A ze Základní
školy MUDr. Emílie Lukášové v Hrabůvce, která pod vedením trenéra-učitele Josefa Zajíce získala ve své kategorii největší počet bodů.
 Žáci ZŠ Chrjukinova pojedou do Drážďan
Město Ostrava dlouhou dobu spolupracuje s řadou partnerských evropských
měst. Jedním z nich jsou německé Drážďany, vzájemná spolupráce probíhá nejen v oblasti politické a kulturní, ale také
školské. V rámci svých partnerských aktivit vyhlásily Drážďany v tomto roce výtvarnou soutěž pro žáky základních škol
s tématikou co nejlépe vystihnout charakter svého města. Této soutěže se zúčastnili i žáci ZŠ Chrjukinova, kteří nakreslili
spoustu pěkných maleb, z nichž některé byly zaslány do Německa, kde budou
představeny na výstavě v Drážďanech.
Slavnostního zahájení výstavy se zúčastní také deset nejúspěšnějších autorů kreseb ze ZŠ Chrjukinova.

 Stánek Sedmikráska se líbil
Do letošního Dne Země na náměstí SNP
v Zábřehu se aktivně zapojily také děti
z MŠ. A. Gavlase a MŠ J. Maluchy na Dubině. V zábavném stánku Sedmikráska
byly pro děti i dospělé připraveny zážitkové aktivity. Stejně jako vloni, kdy obě
mateřské školy získaly první a druhé místo ve výtvarné souteži Domov pro přírodu, byly oceněny i letos v soutěži Můj
strom druhým místem v kategorii kolektivní práce a v kategorii předškoláků. „Náš zábavný stánek navštívilo velké
množství dětí, kterým jsme hravým způsobem přiblížili význam globálního řešení ekologických problémů a zvýšili zájem
veřejnosti o životní prostředí,“ uvedla
paní učitelka Marie Davidová.
 Vzdělávání pedagogů na SŠSS
Pedagogové Střední školy společného
stravování v Hrabůvce pracují na zdárném ukončení více než dvouletého projektu s názvem Vzdělávání pedagogů
k realizaci kurikulární reformy v rámci
grantového projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož vyhlašovatelem byl Moravskoslezský kraj. Hlavním cílem projektu
bylo proškolit co největší počet pedagogů školy v moderních vyučovacích metodách podporujících aktivní myšlení žáků
a aplikovat nabyté dovednosti do vyučovacího procesu. Každý učitel, který využil
nabídky všech víkendových prezenčních
setkání, interaktivních workshopů a tréninků, strávil celkem 176 hodin na aktivitách v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Žáci školy jsou díky
realizaci projektu vyučováni metodami,
které odpovídají požadavkům přirozeného učení se.

Vydařené oslavy školního jubilea

INZERCE

TEL.: 739 00 33 36

Ve druhé kategorii skončilo družstvo ZŠ
A. Kučery třetí, šesté místo pak obsadili
žáci ZŠ F. Formana.

Školní akademie v DK Akord byla vyvrcholením oslav, kterými si Základní škola
Provaznická připomněla padesáté výročí
svého založení. Na čtyři stovky dětí společně s pětadvaceti učiteli si připravili pestrý a vydařený program skládající se z literární, sportovní i společenské části.
ZŠ Provaznická byla nejprve školou sportovní, později se zaměřila na environmentální výchovu, které se věnuje dodnes.
„V této oblasti dosahujeme velmi dobrých
výsledků, asi nejvýraznější je získaný ti-

tul Ekoškola Moravskoslezského kraje,“
uvedla ředitelka školy Libuše Přikrylová.
„Bývalým zaměstnancům, učitelům a žákům jsme ukázali, jakým směrem se škola dále vyvíjí, aby sami dokázali porovnat,
jak se učilo dříve a jak se učí dnes,“ dodala.
Jen slova chvály měl pro ZŠ Provaznická
starosta Karel Sibinský: „V tom, co dělají,
jsou perfektně hodnoceni, takže jim mohu
jen popřát, aby to stále vydrželi dělat tak
dobře.“
(kut)
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AKTUALITY

Pronájem malometrážních bytových jednotek
Rada MO Ostrava-Jih rozhodla 28. 4. 2011
o zveřejnění záměru na pronájem volných
obecních malometrážních standardních
bytových jednotek v lokalitě Ostrava-Zábřeh, Výškovice.
Uchazečem může být fyzická osoba starší
osmnácti let, způsobilá k právním úkonům,
která ke dni podání přihlášky do výběrového řízení není vlastníkem nemovitosti určené k bydlení. 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).
Ul. Čujkovova 32, standard, č. bytu 13, o vel.
1+1 (28,5 m2), č. bytu 37, o vel. 1+1 (28,5 m2), č.
bytu 84, o vel. 1+1 (28,5 m2). Prohlídka vzorového bytu na ul. Čujkovova 32, č. bytu 13, dne
7. 6. 2011 od 13.30 do 13.45 hodin na místě.

Ul. Čujkovova 23, standard, č. bytu 17, o vel.
1+1 (29,5 m2), č. bytu 50, o vel. 1+1 (29,5 m2),
č. bytu 54, o vel. 1+1 (29,5 m2). Prohlídka vzorového bytu na ul. Čujkovova 23, č. bytu 17,
dne 7. 6. 2011 od 14 do 14.15 hodin na místě.
Ul. Čujkovova 29, standard, č. bytu 58, o vel.
0+2 (29,2 m2). Prohlídka vzorového bytu na
ul. Čujkovova 29, č. bytu 58, dne 7. 6. 2011 od
14.30 do 14.45 hodin na místě.
Ul. Výškovická 153, standard, č. bytu 61,
o vel. 0+1 (32 m2), č. bytu 74, o vel. 0+1 (32
m2), ul. Výškovická 157, standard, č. bytu 44,
o vel. 0+1 (32 m2). Prohlídka vzorového bytu
na ul. Výškovická 153, č. bytu 61, dne 9. 6.
2011 od 13.45 do 14 hodin na místě.
Ul. Mňukova 24, standard, č. bytu 3, o vel.
0+1 (33 m2). Prohlídka bytu dne 9. 6. 2011 od
14.30 do 14.45 hodin na místě.
S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva k nájmu bytu na dobu určitou

Veřejná dobrovolná dražba bytů
Dražebník: Petr Mokroš-CITY, Stará Ves nad Ondřejnicí 641, IČ 18111815, provozovna Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh , tel.: 596 745 512, 596 745 541, realitni.agentura@
mailcity.cz. Dražba se bude konat v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih.
Seznam bytových jednotek k dobrovolné veřejné dražbě dne 9. 6. 2011
Hod.
9:00

Adresa
Závoří 21/3021

byt č.
59

vel. kat.
1+3
I.

NP
13.

odhad
760 tis. Kč

vyv. cena
760 tis. Kč

9:30

Horní 9/664

2

1+2

I.

1.

550 tis. Kč

390 tis. Kč

10:00

Averinova 10/1685

6

1+2

II.

3.

550 tis. Kč

550 tis. Kč

10:30

A. Gavlase 6/34

13

1+1

I.

5.

500 tis. Kč

500 tis. Kč

Nebytová jednotka v dobrovolné veřejné dražbě dne 9. 6. 2011
11:00
Jičínská 3/277
35
NP
I.
12.
60 tis. Kč

42 tis. Kč

jistina
70 tis. Kč
55156
70 tis. Kč
55157
70 tis.Kč
55158
70 tis. Kč
55159
12 tis. Kč
55160

Dražební vyhláška je k dispozici u dražebníka, dále je zveřejněna na veřejné tabuli statutárního města Ostravy a městského obvodu Ostrava-Jih a na internetové Centrální
adrese. Dotazy zodpoví pracovníci dražebníka - Petra Mokroše-CITY.

- 6 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. Při řádném plnění povinností ze strany nájemce bytu bude Radě MO Ostrava-Jih
opakovaně předkládán návrh na uzavření
smlouvy k nájmu bytu na dobu určitou, nejdéle však 12 měsíců.
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 24. 6. 2011.
Další informace o náležitostech a podání
přihlášky lze získat telefonicky nebo osobně
na bytovém oddělení, budova B, ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, tel. 599
430 243, 599 430 415, 599 430 375.

Pronájem volných
nebytových prostor
v obytném domě
po rekonstrukci
Jedná se o zrekonstruované nebytové prostory, které se nacházejí v přízemí obytného domu na ulici Edisonova 383/27 v Ostravě-Hrabůvce, se samostatným vchodem,
o velikosti 182,54 m², minimální výše nájemného činí 1300 Kč/m²/rok.
Podmínky na pronájem nebytových prostor budou k dispozici na ÚMOb Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství, budova B, kancelář č. B 317, tel.:
599 430 339 v termínu od 15. 6. 2011 včetně
možnosti zajištění prohlídek daných nebytových prostor.

INZERCE

Léto s CK Maxner - léto se zkušenou
cestovní kanceláří s 12 letou tradicí!

UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA
JE 16. 6. 2011
www.ceskydomov.cz
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Nabízíme kvalitní ubytování, bezpečnou dopravu, polopenzi a skvělé ceny. Brist,
Gradac, Lukovo, Makarská, Orebič, Podgora, Tučepi, Živogošče - apartmány
i hotely v nejkrásnějších lokalitách Jižní Dalmácie v blízkosti pláží.
Novinka - ostrov PAG, letovisko Povljana, bezprostřední blízkost pláže!
Tématické programy: Zumba, výuka angličtiny, zdravotní cvičení, odpočinek pro
seniory se slevou a výletem zdarma.
Skupinové akce se slevou.
Pro turisty:
Ukrajina - turistika pod nejvyššími pohořími Podkarpatské Rusi
Pro cyklisty:
Jižní Morava na kolech
Více na www.maxner.cz
CK Maxner s.r.o.
Hlavní třída 695, 708 00 Ostrava-Poruba
Po, ST 9 - 18 hod., ÚT, ČT, PÁ 9 - 17 hod
Tel, fax: 596 912 650, 596 133 352,
Mobil: 603 116 780, 777 750 888
Email: info@maxner.cz, www.maxner.cz

SC-310448/1

Ivana Sachrová
Mobil: 774 997 944
ivana.sachrova@ceskydomov.cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

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

 Výstavy
Výtvarné práce žáků Základní školy Krestova, Ostrava-Hrabůvka

 Společenská zábava
2. 6. v 18.00 h PREVENCE A LÉČBA NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A PORUCHY IMUNITY Vliv produktů přírodní medicíny s nádorovým
onemocněním, souvislost poruch imunity ve staří na nádorová onemocnění. Přednáší MUDr. Pavel Hanzelka chirurg, gastroenterolog a internista. Předprodej KD
K-TRIO.
5., 12., 19. a 26. 6. v 17 h TANEČNÍ VEČERY pro
příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
8. 6. v 17.00 h DYNAMIKA VZTAHU Beseda se
zkušeným terapeutem D. Červenkou je určena všem,
kteří hledají praktickou životní pomoc, jak vytvořit
harmonický vztah. Předprodej KD K-TRIO.
11. 6. od 17.30 h ZUMBATHON Tříhodinovým tanečním maratonem v rytmu merengue, salsy, reggaetonu, cumbie a dalších stylů vás provedou instruktorky Centra tance T. Fukalová a J. Končulová.
Předprodej KD K-TRIO.
12. 6. PLAVBA PO ODŘE Sportovně poznávací
akce pro děti, mládež i dospělé za krásami obvodu
z vodní hladiny řeky Odry. Předprodej KD K-TRIO
17. 6. v 19 h ORIENTÁLNÍ VEČER se Shahnaz
a skupinou DASHURIA ZEMRA
Ukázky různých stylů v nádherných kostýmech orientálních tanečnic, recesní skupina orientálních tanečníků, africký tanec s doprovodem hry na bubny
djembe v podání Pala Nowaka, světelná show, tradiční čajová kultura, volná zábava s tancem.
25. 6. OD ZÁMKU KE KOSTELŮM sportovně relaxační sobota pro upevnění zdravotní a fyzické kondice, procházka lázeňskými parky v Darkově, lekce
dechových cvičení a cviků na podporu energie, meditace, seznámení s využitím overbalů v běžném životě
i na cestách, prohlídka zámku ve Fryštátě, dřevěného
kostela v Petrovicích u Karviné, šikmého kostela sv.
Petra z Alkantary. Pro členy Otevřeného kruhu zvýhodněná cena. Informace a přihlášky KD K-TRIO.

 Dětem
3. 6. od 16 h DEN DĚTÍ Acoustic Irisch - kácení
májky - Jak pejsek s kočičkou vařili dort - soutěže klauni - vstup zdarma
6. 6. v 17.00 h závěrečné vystoupení dětí i dospělých
„A TOHLE UŽ UMÍME“
Vystoupí kurzy: Pohybová výchova - Vrabčáci, Hip
Hop junioři, Hip Hop děti,Taneční klub K-TRIO,
Břišní tance děti, Břišní tance ženy, Irské tance, Bubnování na africké bubny djembe, Kytara, Zumba.
11. - 15. 7., 15. - 19. 8. Letní příměstský tábor Příměstský tábor je vhodný pro děti školního věku od 7 do
13 let, cena jednoho turnusu činí 750 Kč. Tábor probíhá od pondělí do pátku v časovém úseku od 7 do
16 hodin. Cena zahrnuje – dozor, dopravu, vstupné,
pomůcky, připojištění, pitný režim v budově. Program má rekreační charakter, je přizpůsoben počasí
a schopnostem dětí. Návštěva plaveckého bazénu,
celodenní výlet, soutěže a hry, vycházky do okolí
Ostravy, tvůrčí dílna aj.

 Komorní klub
9. 6. v 19 h J. EOIN - irský písničkář, zpěvák a kytarista. J. Eoina na českém turné doprovodí čeští hudebníci, kteří jsou známi mimo jiné i prací v oblasti irské
a bretonské hudby. Předprodej KD K-TRIO, OIS,
na místě v den akce od 18.30 hodin.
16. 6. v 18 h ZA SAMOTOU DO KANADSKÉ PUS-
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TINY Cestopisná přednáška s projekcí R. Ptáčka.
Předprodej KD K-TRIO, v den akce na místě od 17.30
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 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.
Od čtvrtka 2. 6. do středy 8. 6. v 19.30 h: LIDICE
(ČR). PREMIÉRA. Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli do cesty
„dějinám“. Tvůrci nejdou cestou válečného filmu,
tragédii přiblíží skrz mezilidské vztahy, a to zejména
lásku, která stojí na počátku celého příběhu. V hlavních rolích K. Roden, Z. Bydžovská, Z. Fialová aj. Režie P. Nikolaev. Mládeži od 12 let, 126 minut. Premiérové vstupné 90 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od pátku 3. 6. do neděle 5. 6. v 17.00 h: KUNG FU
PANDA 3D (Kung Fu Panda 2, USA , 3D s brýlemi).
PREMIÉRA. PO si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka a společně s pěti přáteli
hájí rodné údolí. Pohodu naruší zpráva o zlosynovi,
který plánuje krádež mocné zbraně, jež by mohla pomoci dobýt Čínu. Animovaná komedie pro celou rodinu v českém znění. Premiérové vstupné 150 Kč.
V sobotu 4. 6. a neděli 5. 6. v 15.00 h: ČERTOVA NEVĚSTA (ČR ). Nejvýpravnější pohádka posledních
let na námět Boženy Němcové Spravedlivý Bohumil v režii Zdeňka Trošky. Bez věkového omezení.
Vstupné 75 Kč.
V pondělí 6. 6. a úterý 7. 6. v 17.00 h: MELANCHOLIA (Melancholia, Dánsko, Švédsko, Francie). Nový
film režiséra Larse von Triera vypráví uhrančivý příběh dvou sester, z nichž ta mladší se zrovna vdává
a stává se čerstvou matkou. České titulky, od 12 let,
drama / 130 minut. Vstupné 75 Kč. Levné pondělí –
vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 9. 6. do neděle 12. 6. v 19.30 h: PAŘBA
V BANGKOKU (The Hangover – Part II, USA ). PREMIÉRA. Co se stane ve Vegas, sice může zůstat ve Vegas, ale co se stane v Bangkoku, si nedokážete ani
představit. Pokračování úspěšného filmu Pařba ve
Vegas. České titulky, od 12 let, komedie / 100 minut.
Vstupné 90 Kč.
Od pátku 10. 6. do neděle 12. 6. v 17.00 h: THOR

(Thor, USA ). Poznáte ho podle kladiva. Bez něj nedá
ani ránu. Je to bůh a také rebel. A možná se stane legendou, pokud zkrotí vlastní pýchu. Film, který propojí svět mýtů a naši současnost, natočil Kenneth Branagh. České znění. Mládeži přístupný, fantasy / 114
minut. Vstupné 75 Kč.
V sobotu 11. 6. a neděli 12. 6. v 15.00 h: ČERTOVA
NEVĚSTA (ČR ). Výpravná filmová pohádka pro celou rodinu režiséra Zdeňka Trošky. Vstupné 75 Kč.
V pondělí 13. 6. a úterý 14. 6. v 17.00 h: ODNIKUD
NĚKAM (Somewhere, USA 2010). Hollywoodská
hvězda Johnny si užívá sladkého života. Jednoho dne
se ale přede dveřmi jeho hotelového apartmá objeví
jedenáctiletá dcera Cleo a tohle setkání donutí povrchního herce k zamyšlení nad dosavadním životem. České titulky, od 12 let, drama / 98 minut.
Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od pondělí 13. 6. do středy 15. 6. v 19.30 h: TVŮJ
SNOUBENEC, MŮJ MILENEC (Something Borrowed, USA ). Po oslavě svých třicátých narozenin stojí
Rachel před těžkou volbou - dá přednost přátelství
s nejlepší kamarádkou, nebo lásce svého života? Romantická komedie s K. Hudson a G. Goodwin. České
titulky, od 12 let, 113 minut. Vstupné 80 Kč. Levné
pondělí – vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 16. 6. do neděle 26. 6. v 17.00 hodin
(mimo 22. 6. a 23. 6.): V PEŘINĚ (ČR , 3D s brýlemi).
PREMIÉRA. Efektní podívanou slibuje hudební komedie F. A. Brabce, první český film připravovaný
kompletně ve 3D. Velkolepé je obsazení filmu, kde
zpívá a tančí kurážná Lucie Bílá, dále se představí
K. Roden, J. Mádl, A. Stropnická, E. Balzerová, B. Polívka a mnoho dalších. Ml. přístupný, 103 minut. Premiérové vstupné 130 Kč.
Od čtvrtka 16. 6. do neděle 19. 6. v 19.30 h: KRÁLOVA ŘEČ (The King´s Speech, VB 2010). Oscary
oceněný film je inspirován skutečným příběhem
krále Jiřího VI. České titulky, od 12 let, drama, 118
minut. Vstupné 75 Kč.
V sobotu 18. 6. a neděli 19. 6. v 15.00 h: RIO (Rio,
USA ). Animovaná komedie o vzácném papouškovi,
který neumí létat a léta si myslel , že je jediným svého
druhu. České znění, ml. přístupný, 96 minut. Vstupné
75 Kč.
V pondělí 20. 6. a úterý 21. 6. v 19.30 h: CZECH
MADE MAN (ČR ). Od otloukánka z chudé rodiny
alkoholika ke králi internetových domén. Ml. nepřístupný, černá komedie / 90 minut. Vstupné 80 Kč.
Levné pondělí – vstupné 50 Kč
Od pátku 24. 6. do neděle 26. 6. v 15.00 h: MEDVÍDEK PÚ (Winnie the Pooh, USA ). Nová dobrodružství medvídka Pú a jeho přátel v animované komedii.
České znění, ml. přístupný, 70 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 24. 6. do úterý 28. 6. v 19.30 h: PRINC
A PRUĎAS (Your Highness, USA ). PREMIÉRA.
Akčně dobrodružný příběh plný fantastických postav, ve kterém dovádějí J. Franco, D. McBride a oscarová N. Portman. České titulky, ml. nepřístupný, komedie / 102 minut. Premiérové vstupné 105 Kč.
V pondělí 27. 6. a úterý 28. 6. v 17.00 h: VODA PRO
SLONY (Water for Elephants, USA ). Příběh natočený
podle románu Sarah Green s R. Pa insonem, R. Witherspoon a Ch. Wal em v hlavních rolích. České titulky, od 12 let, 120 minut. Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 30. 6. do středy 6. 7. v 17.00 h: TRANSFORMERS 3D (Transformers: The Dark Side pf
Moon, USA , 3D s brýlemi). PREMIÉRA. Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta, tentokráte ve
3D kabátku. K tomu navrch nejkrásnější žena světa
v hlavní ženské roli. České znění, ml. přístupný,
akční / sci-fi. Premiérové vstupné 150 Kč.
Od čtvrtka 30. 6. do středy 6. 7. v 19.30 h: PIRÁTI
Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA (Pirates of
the Carribean: On Stranger Tides, USA , 2D bez brýlí).
Čtvrtý snímek jedné z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob představuje zábavu, dobrodružnou atmosféru a humor. V hlavní roli J. Depp, P. Cruz, G.
Rush aj. Mládeži přístupný, 137 minut. Vstupné 90
Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
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Středa 1. 6. v 17.30 h: FAIR GAME (Fair Game, USA
2010). Fascinující pohled do útrob politické moci, natočený podle autobiografie Valerie Palme, skutečné
agentky CIA. Režie D. Liman. České titulky, 108 minut. Připojení – krátký film: TVF č. 18/59. Vstupné
75 Kč.
Středa 8. 6. v 17.30 h: ZBYTEČNÁ KRUTOST aneb
ŽENA, ZBRAŇ A OBCHOD S NUDLEMI (A Woman, a Gun and a Noodle Shop, Čína 2009). Příběh
majitele obchodu s čínskými nudlemi, který plánuje
vraždu své nevěrné manželky a jejího milence. Remake dramatu bratří Coenů. Režie Y. Zhang. České
titulky, drama / 95 minut. Připojení – krátký film:
TVF č. 19/59. Vstupné 75 Kč.
Středa 15. 6. v 17.30 h: OSMDESÁT DOPISŮ (ČR).
Film, který ukazuje minulost jinak. Jeden ze tří českých filmů promítaných v prestižní sekci FORUM na
festivalu BERLINALE. Režie V. Kadrnka. Historický
/ 75 minut. Připojení – krátký film: TVF č. 20/59.
Vstupné 75 Kč.
Středa 22. 6. v 17.30 h: MR. NICE (Mr. Nice, Velká
Británie 2010). Film je založen na skutečném příběhu
Howarda Markse, držitele diplomu z Oxfordu, který
se stal hlavním dovozcem marihuany v šedesátých
letech ve Velké Británii. Režie B. Rose. Drama / komedie 121 minut. Připojení – krátký film: TVF č. 21/59.
Vstupné 75 Kč.
OPERA V KINĚ
Středa 29. 6. ve 20.00 hodin
PAUL DUKAS : ARIANE ET BARBE BLEUE (Ariana a Modrovous). PŘÍMÝ PŘENOS Z GRAN TEATRE DEL LICEU, BARCELONA. Účinkují: E. M.
Westbroek, P. Bardon, J.-M. Charbonnet, J. Du on a
další. Dirigent: S. Denéve. Nastudování: francouzsky.
Režie: C. Guth. Délka: 150 minut. Vstupné: 250 Kč.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555
e-mail: info@dk-akord.cz , www.dk-akord.cz

 Divadla
2. 6. v 19.00 hodin Vše o mužích aneb Jak muži sami
sebe vidí, za co se stydí i nestydí, hrají M. Kramár,
F. Blažek, M. Slaný.
15. 6. v 19.00 hodin Screamers v říši divů – premiérová show pražské travesti skupiny.

 Koncerty
24. 6. v 15 hodin Zahájení Letního festivalu - folk,
country… STRUNOBITÍ.
28. 6. Společně pro bezpečnější Ostravu – Host David Deyl s kapelou.

 Společenská zábava
7. 6. v 15.00 hodin Senior klub v Akordu – countrY speciál v letní zahradě. Hraje trampská legenda
Albatros. Doporučujeme stylové oblečení. Vstup
zdarma.
17. 6. Slavnosti obvodu Ostrava-Jih. Pod patronací
starosty městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla
Sibinského. Program: Stanley‘s Dixie band, Nebratři,
Hlavní hosté: - DALIBOR JANDA a PATRICIE
JANEČKOVÁ - VÍTĚZKA TALENTMÁNIE.

 Klub Akord
14. 6. v 19.00 hodin Folk a country v Akordu. Tempo
di vlak a host.
Zahájení Letního festivalu v Letní zahradě DK
Akord
24. 6. Strunobití – vystoupí oblíbené kapely se
spoustou strun:
15:00 Karavana – country z Opavska
16:00 Tempo di vlak – trampská partička
17:00 Accoustic Irish - irské rytmy
18:00 BG styl – bluegrass
19.00 Dobrá poloha – folkrocková skupina
Moderuje Libor Čenda Cenek. Vstup zdarma.
30. 6. 18.00 FRG – poprock. Každý čtvrtek koncert
v zahradě.
Přátelské prostředí s čepovaným pivem, grilováním,
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dětským koutkem se skluzavkou, domečkem a houpačkami. Za nepříznivého počasí se program koná
v Klubu Akord.
Vstup zdarma. Více na www.dk-akord.cz

 Dětem
6. 6. v 17.00 hodin Závěrečný koncert absolventů
kurzu hry na klavír.
10. 6. v 17.00 hodin Michalova Brnkačka aneb Když
se Michal dobře naladí. Dětem k svátku.
14. 6. v 17.00 hodin Závěrečné vystoupení kurzu pohybové výchovy lektorky Jany Ramíkové, Michaely
Prepslové a Kuřátek lektorky Lenky Krupové.
16. 6. 17.00 Závěrečné vystoupení dětí z tanečního
souboru Dětičky a Koťata lektorek Marcely Mikšaníkové a Petry Dardové.
28. 6. v 10.00 hodin Společně pro bezpečnější Ostravu. Celodenní prevenčně-bezpečnostní akce,
na které se představí složky záchranného systému
v dynamických i statických ukázkách. Bohatý doprovodný program, Beat Box, Street Dance a další,
hlavní host David Deyl. OSTRAVA !!!
Zahajujeme Letní festival v Letní zahradě DK
AKORD
29. 6. 17.00 Pohádkový kabaret se Zdeňkem Kačorem. Každou středu pohádka. Vstup zdarma. Za nepříznivého počasí v Klubu Akord.

 Výstavy
Fotogalerie – Radomír Pekarík do 20. června. Připravujeme: Modelingové fotografie Kateřiny Budinské.
Malá galerie – Studentská tvorba - Střední škola
uměleckých řemesel Ostrava-Zábřeh.

 Kultura těla
Koktejl cvičení – různé typy cvičení – aerobic, step,
posilování. O prázdninách cvičení s Lenkou Vařekovou a Erikou Hudákovou v úterý a čtvrtek v 18
hodin.
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla a 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 rovnováhu organismu.
Stepování - tanec pro mládež i dospělé.
Body styling – posilovací cvičení s gumami.
Salsa a 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.
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
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:
Tvořivé odpoledne
2. a 16. 6. - Tvůrčí odpoledne pro veřejnost. SVČ Ostrava - Zábřeh, od 16:00 do 19:00 hodin.
Školení hlavních vedoucích dětských táborů
3. 6.-5. 6. - SVČ Ostrava - Zábřeh, od pátku 14:00 do
neděle 18:00, přihláška nutná předem.
Dračí doupě v přírodě
10. 6.-11. 6. - Turnaj v oblíbené fantasy hře pro veřejnost, tentokrát pod širým nebem.
Tvořivá sobota
11. 6. – Tvůrčí dílny a workshopy výtvarných technik. Batika, keramika, smaltování, ketlování, malování na hedvábí, linoryt, Tiﬀany technika, drátkování a pletení z pedigu. Pro veřejnost od 10 do 15
hodin. Cena 250,- za dílnu.
Malujeme v ostravské ZOO
11. 6. - Návštěva ZOO Ostrava s výtvarnou dílnou a
zajímavým programem pro veřejnost.
Ostravský den pro Afriku
12. 6. - fotbalový stadion FC Ostrava - Jih, ulice Svazácká, vstup ZDARMA
Výlet do ZOO a Dinoparku Vyškov
18. 6. - Výlet pro všechny, kteří mají rádi zvířata!
Návštěva zákulisí ZOO, Dinoparku, soutěže, zajímavé povídání ze světa zvířat. Na výlet je nutné se
předem registrovat.
Ekoateliér - Podchodem vchod
23. 6. - Netradiční výtvarná dílna pod širým nebem.
Happeningové kolektivní tvoření. Galerie Mlejn,
Moravská Ostrava, vstup zdarma
Autobusový výlet pro seniory
28. 6. - Celodenní výlet pro seniory a širokou veřejnost. Na výlet je nutné se předem registrovat.
Nabídka příměstských táborů. Neváhejte a přihlaste se!!!
DUBINA – Pobočka SVČ, J. Matuška 26/A, Ostrava
- Dubina
Pevnost Boyard
11. 7.-15. 7. cena: 700,S vědou za zábavou
18. 7.-22. 7. cena: 700,Záhada starého pokladu
25. 7.-29. 7. cena: 700,Dobýváme Afriku
1. 8. - 5. 8. cena: 700,Pravěk
8. 8.-12. 8. cena: 700,Pět dní v Tibetu - výtvarný 15. 8.-19. 8. cena: 700,ZÁBŘEH – SVČ Ostrava – Zábřeh,p.o.,
Gurťjevova 8, Ostrava
Sport Camp I
11. 7.-15. 7. cena: 700,Divočina – ekovýtvarný
18. 7.-22. 7. cena: 700,Sport Camp II
18. 7.-22. 7. cena: 700,Letní dobrodružství
25. 7.-29. 7. cena: 700,Letní taneční soustředění
25. 7.-29. 7. cena: 1050,Indiánské léto
1. 8.-5. 8.
cena: 700,Tiše, les vypráví…
8. 8.-12. 8. cena: 700,Hravé tvoření v lesním království
15. 8.-19. 8. cena: 700,Poslední volná místa na pobytových letních táborech!!!
Tábor pro rodiče s dětmi
8. 7.-13. 7.
Chata Čarták – Soláň, sedlo,
cena: 3 200,-Kč
Jiná dimenze
3. 7.-12. 7.
Chata Kyčerka – Velké Karlovice
cena: 3 600,-Kč
Za pokladem Faraona
12. 7.-19. 7.
Chata Kyčerka – Velké Karlovice
cena: 2 950,-Kč
Pravěk a jiné časy - výtvarný 19. 7.-25. 7.
Chata Kyčerka – Velké Karlovice
cena: 2 800,-Kč

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
27. 6. ve 20 hod. ROXETTE. ČEZ ARÉNA
Připravujeme:.
15. října v 19 hod. THE BEATLES NIGHT
Hity BEATLES zahraje Český národní symfonický orchestr.

AKTUALITY
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Hromadné očkování psů proti vzteklině
V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy před zavlečením a šířením
nebezpečné nákazy - vztekliny, proběhne
hromadné očkování psů proti vzteklině na
území obvodu Ostrava-Jih.
• Poplatek za naočkování jednoho psa je
30 korun, zbývající část dotuje obec.
• Zvířata musí být opatřena náhubkem
a vodítkem!
• Očkovací průkaz s sebou!
• Očkování se provádí pouze jedenkrát ročně a je určeno pro psy starší šesti měsíců!
• Zajištění očkování psů proti vzteklině je
pro chovatele povinné. Platným dokladem o provedeném očkování je pouze očkovací průkaz psa.

DATUM a HODINA:
úterý 7. června 2011
8 - 9.30 hodin
10 - 12 hodin
13.30 - 15 hodin

MÍSTO KONÁNÍ OČKOVÁNÍ:
- očkujeme postupně na třech místech:
ul. Dolní, Zábřeh (Hasičská zbrojnice u podchodu)
ul. Husarova, Výškovice (poblíž kostela)
ul. Alberta Kučery 1, Hrabůvka (bývalá služebna městské
policie, dnes objekt Majetkové správy Ostrava-Jih)

čtvrtek 9. června 2011
8 - 12, 13 - 16 hodin

Poliklinika pro malá zvířata (veterina u vlakového nádraží Vítkovice)

pátek 10. června 2011
8 - 12, 13 - 15 hodin

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

• Vystavení nového očkovacího průkazu
bude možné i na místě.

Bližší informace podá referát životního
prostředí, tel.: 599 430 224, 378, 207.

Setkání s Feronou a Zábřežkou
Od opuštěných ploch, v. brownfields,
v Ostravě nikdo nečeká nic pozitivního, natož přírodně cenného. Kdo se tam
vydá, počítá nanejvýš s černými skládkami a bezdomovci. Přesně takovým
místem je i rozsáhlá džungle mezi Bedřiškou a ZŠ V Zálomu. V pátek 10. června zde ZO ČSOP Na břehu a Strana zelených pořádají už třetí ročník Setkání
s Feronou. Sraz je v 16 hodin u garáží
V Zálomu 2. Návštěvníci mohou spatřit tůně, studánky a hraniční kameny lemující kdysi úvozovou cestu, objeví les
v drážním tělese, který je útočištěm asi
čtyř desítek ptačích druhů včetně slavíka obecného.

„Je to nečekaná biodiverzita, opravdový
klid a prales doslova za parkovištěm,“
zve za pořadatele Radana Parmová. Tuto
jedinečnou syrovou krásu „Ferony“ ozvláštní i buřty a malý happening jako
pocta geniu loci. Průvodkyněmi budou
děvčata z kroužku Nechráněné Poodří
z projektu Quo vadis ESF.
Ve zcela podobném duchu se ve středu
15. června koná Setkání se Zábřežkou,
sraz je v 16 hodin na začátku Říční ulice.
Více informací lze najít na www.csop.
cz/setkanisprirodou.
Obě akce se konají za podpory starosty
obvodu Karla Sibinského.
(d)

INZERCE

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
SC-310356/8

UZÁVĚRKA INZERCE
DALŠÍHO ČÍSLA JE 16. 6. 2011

Nájemné v krytých stáních se nezvýší
Měsíční nájemné za pronájem nebytových prostor, garáží a garážových stání,
které se nacházejí v obytných domech
v majetku městského obvodu Ostrava-Jih, se letos o míru inflace za loňský rok
nezvýší. U garáží zůstává cena 1000 korun včetně DPH, v případě krytých garážových stání se pak jedná o částku 800
korun. Držitelé průkazu ZTP v obou
případech zaplatí polovinu.
Na území Ostravy-Jihu je k dispozici celkem 622 krytých garážových stání. Průměrný počet pronajatých míst

v těchto stáních byl v loňském roce 520,
letos v prvních třech měsících bylo pronajato 534 míst, v dubnu pak 527 míst.
Momentálně zbývá zhruba stovka volných míst.
Zájemci o krytá garážová stání se mohou hlásit v sídle příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih na Provaznické ulici 62 u ing. Karkoškové (tel.:
599 505 632, e-mail: karkoskova.msoj@
centrum.cz). K vyřízení je nutné vzít
s sebou velký technický průkaz.
(kut)
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Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména
v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský
přeje všem květnovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Žoﬁe Veličková
97 let
Marie Dlouhá
94 let
Žoﬁe Galetová
92 let
Květoslava Braczková
92 let
Anna Psotová
91 let
Žoﬁe Peukerová
91 let
Anděla Ladovská
91 let
Miroslav Sedmík
90 let
Marie Drábková
90 let
Květoslava Vidličková
85 let
Marta Křižková
85 let
Evžen Holejšovský
85 let
Gerhard Hess
85 let
Vít Adamec
85 let
Olga Vondrášková
80 let
Josef Ščerba
80 let
Ladislav Strung
80 let
Marie Sommerová
80 let
Vladimír Smékal
80 let
Zdeněk Návrat
80 let
Gerhard Mareš
80 let
Ladislav Koza
80 let
Emilie Kovalčíková
80 let
Jaromír Harenčík
80 let
Zdeňka Golíková
80 let
Ladislav Čajko
80 let
Helena Bočejová
80 let

ZE ŽIVOTA SENIORŮ

ZLATÁ SVATBA Štefana a Elišky Luknárových
Paní Eliška se narodila v Brně roku
1940. Její matka byla židovského původu a v roce 1943 byla i s maminkou deportována do koncentračního tábora
v Osvětimi a později převezena do Terezína, odkud se již maminka nevrátila.
Od května roku 1945 žila v pěstounské
rodině ve Vrbně pod Pradědem. V osmnácti letech se osamostatnila. S budoucím manželem, který se narodil ve stejném roce jako paní Eliška, se seznámila
v Olomouci, kde pracovala jako průvodčí tramvaje a pan Štefan vykonával základní vojenskou službu. Poté pracoval
jako natěrač v Karlovicích u Bruntálu, kde dostal byt a manželé tam zůstali dlouhých pětadvacet let. Později pan
Štefan nastoupil jako závozník k Lesnímu závodu ve Vrbně pod Pradědem.
Paní Eliška pracovala v témže městě
v různých dělnických profesích v tehdejším závodě S. K. Neumana.
Dne 13. května 1961 vstoupili do svazku manželského. Brzy se jim narodil syn
Mirek, v roce 1963 pak dcera Dagmar
a o tři roky později další dcera Lenka.

V důchodovém věku se manželé rozhodli přestěhovat do rodiště pana Štefana, do západoslovenské obce Rohožník,
kde bydleli sedmnáct let. Posledních
osm let bydlí na ostravském sídlišti Dubina. V srdcích manželů Luknárových je
dost lásky i pro čtyři vnoučata Radka,
Michaelu, Martina a Jiřího.
Padesát let společného života stvrdili
slavnostním podpisem v pamětní knize. Oddávajícím jejich zlaté svatby byla
v sobotu 14. května radní Libuše Přikrylová s ceremoniářkou Šárkou Zubkovou.
Foto: Petr Grimm

SC-310659/1

INZERCE
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INZERCE
SIMPLY CLEVER

Klasika, které můžete věřit
ŠKODA Octavia od 259 900 Kč

Ilustrační foto.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia Tour: 6,4–7,2 l/100 km a 149–168 g/km

Autodružstvo
Hlučínská 60
Ostrava
Tel.: 596 133 061
Fax: 596 133 061
E-mail: prodej.hlucinska@autodruzstvo-fm.cz

Autodružstvo
Frýdecká
Český Těšín
Tel.: 558 713 672
Fax: 558 746 496
E-mail: autodruzstvo@silesnet.cz

SC-310114/16

Autodružstvo
Brandlova 5
Ostrava
Tel.: 595 131 135
Fax: 595 131 132
E-mail: prodej.brandlova@autodruzstvo-fm.cz

SC-310462/1

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Autodružstvo
Beskydská 704
Frýdek-Místek
Tel.: 558 665 222, 606 692 053
Fax: 558 665 265
E-mail: prodej@autodruzstvo-fm.cz
www.autodruzstvo-fm.cz

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

PRÁCE PROVÁDÍME:

SC-310227/2

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

SC-301794/5

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE
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