
Krytý aquapark by se měl 
začít stavět v příštím roce
V obvodu je nový památný strom
Opravené domy v Jubilejní kolonii
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Lidé se bavili 
na Slavnostech obvodu
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Lidé se bavili na Slavnostech obvodu

- fi nance a rozpočet 
- školství, kultura a tělovýchova 
- prevence kriminality 
- vnitřní správa 
- sociální péče 
- sociálně právní ochrana dětí 

místostarosta Ing. Pavel Planka
tel.: 599 430 410
e-mail: pavel.planka@ovajih.cz
- komunální služby 
- doprava a silniční hospodářství 
- památková péče 

- majetkové vztahy 
- správa informačního systému 

místostarosta Ing. Radim Lauko
tel.: 599 430 344
e-mail: radim.lauko@ovajih.cz
- stavebně-správní řízení 
- životní prostředí 
- vodní hospodářství a ochrana vod 
- investiční výstavba a rozvoj
- bytové hospodářství - správa DaBF 
- technický provoz a údržba majetku 
- památková péče 

starosta Mgr. Karel Sibinský
tel.: 599 430 331
e-mail: karel.sibinsky@ovajih.cz
- vnější a vnitřní kontrolní činnost
- zadávání veřejných zakázek 
- legislativní činnost
- publicita obvodu 
-  obrana státu, ochrana obyvatelstva a požární ochrana 
- veřejný pořádek

místostarosta Bc. Radim Miklas
tel.: 599 430 205
e-mail: radim.miklas@ovajih.cz

Zastupitelé na svém červnovém zasedání schválili starostovi a místostarostům přerozdělení 
kompetencí při zabezpečování konkrétních úkolů s platností od 1. srpna 2011.

V pátek 17. června se už podeváté na ná-
městí SNP v Ostravě-Zábřehu uskutečnily 
tradiční Slavnosti městského obvodu. 

V příjemném počasí se dobře bavilo na pět 
tisíc návštěvníků. Atmosféru navodili pá-

nové v buřinkách Stanley´s 
Dixie Band společně s mažo-
retkami TOM Krokodýl. Dále 
se představily dětský soubor 
KOKO s ostravským folko-
vým zpěvákem Mendošem. 
V nádherné klauniádě Cirkus 
trochu jinak postavy létaly 
vzduchem. Hlavní hvězdou 
letošního ročníku byl popu-
lární zpěvák Dalibor Janda 
(na snímku), jemuž starosta 
obvodu Karel Sibinský pokřtil 
zbrusu nové CD s názvem Já 
se přiznám. Jako speciální 
host se představila Patricie Ja-
nečková (na titulní straně), ví-
tězka Talentmánie. Kromě vy-

stoupení country tanečníků a kapely Pete 
Sax v letní zahradě pobavila také úžasná 
partička z Olomouce, která si říká Bujabé-
za. Veselí na náměstí pak zakončili popu-
lární Nebratři. Nechyběl jarmark, nejrůz-
nější hry a soutěže i další atrakce pro děti. 
 Text a foto: Michael Kutt y

Starosta Karel Sibinský tradičně 
ocenil významné osobnosti obvodu

Patricia Janečková
Dvanáctiletá operní zpěvačka z Ostravy 
se stala vítězkou talentové soutěže Ta-
lentmania, ve které svým hlasem okouz-
lila nejvíce diváků televizí Nova a Mar-
kíza. „V tvém hlase je vkus, inteligence, 
čisté srdce i čistý hlas,“ řekl na její adre-
su světoznámý slovenský operní pěvec 
Peter Dvorský. 

Jaromír Bjalek
Člen Sboru dobrovolných hasičů Zá-
břeh byl nedávno na zámku v Přibyslavi 
oceněn nejvyšším svazovým vyzname-
náním - titulem Zasloužilý hasič. Oceně-
ní obdržel za svou dlouholetou činnost 
pro hasičské hnutí. 

Ing. Magda Mertová
Dlouholetá ředitelka Domova na Čujko-
vově ulici v Zábřehu, který letos oslaví 
čtyřicet let svého založení. Během svého 
působení v pozici ředitelky se zaslou-
žila o vznik řady pravidelných aktivit 
a doplňkových služeb. 

Informace a objednávky:
tel.: 608 771 198, 608 771 098
e-mail: info@approsper.cz
www.approsper.cz

• Rekonstrukce kuchyní, koupelen, 
bytových jader

• Úpravy rozvodů vody, plynu 
a elektroinstalace

• Sádrokartonářské práce, podhle-
dy, příčky

• Zednické a obkladačské práce, 
vč. fasádních

• Výroba kuchyňských linek 
a jiného nábytku, vč. dodání 
elektrospotřebičů

• Pokládka dřevěných i lamináto-
vých podlah, nebo renovace

• Malířské a natěračské práce

Rekonstrukce na klíčRekonstrukce na klíč
Jižní Dalmácie: Brist, Gradac, Orebič, Podgora, Tučepi, 

Živogošče:od 5.600 Kč, 

Ostrov-Pag: Regulace tělesné váhy a krevního tlaku: 26.8.–

4. 9. 2011, s polopenzí: 7500 Kč, 
Ukrajina: 31.07.-06.08.2011: 4.890 Kč, 

Jižní Morava na kolech: 8. 8.–12. 8. 2011: 2100 Kč,

Senioři 55 + : Gradac: 6. 9.–15. 9. 2011, výlet zdarma! 

s polopenzí: 6.800 Kč,  Na skok k Jadranu:1 denní koupání: 
z Ostravy každý týden: 999 Kč.

Termály, turistika, předvánoční zájezdy, akce pro kolektivy. 

www.maxner.cz, Hlavní třída 695, 708 00 Ostrava Poruba, 
kancelář: Po, St 9 - 18, Út, Čt, Pá 9 - 17 hod, Tel./fax: 596 912 

650, 596 133 352, Mobil: 777 750 888, mail: info@maxner.cz

SUPER LÉTO s CK MAXNER, léto jak má být!
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ČR E 12808 • Za vydavatele zodpovědný Mgr. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.
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• 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 

V obvodu je nový památný strom
…Jedná se o hodnotný strom s obvodem kmene i s 
obrostem břečťanu 290 cm, výškou 17 metrů, výškou 
koruny 15 a šířkou koruny 17 metrů. Přestože nejde o 
strom s rekordními rozměry, vytváří v urbanizovaném 
prostředí zajímavý estetický prvek…
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ZŠ Klegova slavila kulatiny

…Oslavy výročí založení školy vyvrcholily 10. června 
sportovním dnem, kdy žáci na Městském stadionu v Os-
travě soutěžili v atletických disciplínách a ve fotbalu…

10

Oslavy výročí ZŠ Krestova

…Žáci, rodiče, pedagogové i přátelé školy měli možnost 
zhlédnout v nedalekém kulturním středisku K-TRIO 
slavnostní koncert, na kterém vystoupily všechny pě-
vecké sbory školy…

11

Krátce
  Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že v pondělí 4. čer-
vence 2011 bude Úřad městského obvodu 
Ostrava-Jih z technických důvodů uzavřen.

  Obvod daroval počítače
Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih rozhodlo 
darovat pětatřicet kusů už dále neupotře-
bitelných počítačů v celkové hodnotě 418 
tisíc korun občasnkým sdružením a nestát-
ním neziskovým organizacím, které půso-
bí na území obvodu. Tyto počítače byly 
pořízeny před šesti lety a z důvodu tech-
nické i morální zastaralosti nejsou schop-
ny bezproblémového provozu. Počítače, 
které přesto mohou dále dobře poslou-
žit, obdrželi, např. Triatlon klub Ostrava 

se sídlem v Zábřehu, Rada dětí a mládeže 
MS kraje v Hrabůvce nebo turistický oddíl 
mládeže Průzkumník Jih.

  Projekt Veřejná sportoviště
Také během letošních prázdninových mě-
síců bude probíhat projekt Veřejná sporto-
viště, který je realizován v rámci preven-
ce kriminality ve spolupráci s Městskou 
policií Ostrava. Do projektu jsou zapoje-
ny základní školy A. Kučery, Šeříková, Ju-
goslávská, F. Formana, Březinova, Hory-
mírova a Chrjukinova. Hřiště je možné 
využívat bezplatně, přítomný asistent zá-
jemcům zapůjčí sportovní potřeby. Bliž-
ší informace o provozní době jednotlivých 
hřišť jsou uvedeny na webových stránkách 

daných škol. Projekt je podpořen statutár-
ním městem Ostrava.

  SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se koná ve čtvrtky 14. července 
a 11. srpna v 16 hodin v Kulturním domě 
K-TRIO v Hrabůvce.

  Příměstský tábor se nekoná 
Městský obvod Ostrava-Jih sděluje, že 
příměstský tábor organizovaný občan-
ským sdružením GOLF CLUB OSTRAVA 
ve dnech 22.-26. srpna na cvičné golfové 
louce v Avion Shopping Parku Ostrava se 
z technických důvodů neuskuteční.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

hned úvodem bych 
chtěl poděkovat těm 
z vás, kteří se zú-
častnili tradičních 
slavností obvodu na 
náměstí SNP v Zá-
břehu. Podle vašich 

ohlasů jste s programem i výběrem účin-
kujících byli spokojeni. Naštěstí vyšlo i po-
časí, což je u podobných akcí to nejdůleži-
tější. Příští rok proběhnou jubilejní desáté 
slavnosti a už brzy se začneme zamýšlet 
nad jejich programem, protože čas je ne-
úprosný.
Co se dočtete v červnových Jižních listech? 
Kromě už zmíněných slavností a profi -
lu oceněných osobností obvodu na vedlej-
ší straně to je například článek o návštěvě 
našich partnerů z Košic, pokračující re-
konstrukce obytného souboru Jubilejní ko-
lonie nebo o památném stromu, který ros-
te na docela zajímavém místě, kde by ho 
snad ani nikdo nehledal. Mnoho z vás ur-
čitě zaujme článek na straně pět, který po-
jednává o přípravách na výstavbu krytého 
aquaparku. Pevně věřím, že nejpozději za 
dva roky začne sloužit veřejnosti. Na stra-
nách deset a jedenáct se dočtete, jak zá-
kladní školy našeho obvodu oslavily kula-
tá výročí svého založení.
Další číslo radničního zpravodaje vyjde až 
za dva měsíce. Přeji vám všem krásné léto 
a školákům co nejhezčí prázdniny.

Mgr. Karel Sibinský, starosta
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Hosté z Košic navštívili školská zařízení 
a zajímali se o problémy s dopravou
Na návštěvu Ostravy přicesto-
vali koncem května ředitelé 
škol a další pedagogové ze slo-
venských Košic. 
Doprovázeli je také předsta-
vitelé města Košice a městské 
části Košice-Západ. „Během 
dvoudenní návštěvy je čekal 
bohatý program, jehož cílem 
byla zejména výměna zkuše-
ností a srovnání podmínek pro 
školská zařízení v obou měs-
tech,“ řekl místostarosta Radim 
Miklas.
Představitelé košického ma-
gistrátu byli přijati vedením 
městského obvodu a Magist-
rátu města Ostravy, pedagogo-
vé mezitím měli zajištěnou čin-

nost na jednotlivých školách. 
Na ZŠ a MŠ Horymírova jim 
byla předvedena ukázka škol-
ní knihovny a studovny, byli 
seznámeni s průběhem projek-
tu Kamarádství bez hranic, kte-
rý je realizován ve spolupráci se 
ZŠ Polianská v Košicích. V MŠ 
Rezkova byla na programu 
prohlídka sauny a solné jesky-
ně, v ZŠ A. Kučery si prohléd-
li plavecký bazén a dopravní 
hřiště, v ZŠ Provaznická školní 
informační centrum a také na-
učnou stezku na školní zahra-
dě. Na příkladech MŠ Srbská, 
MŠ Gavlase a MŠ Za Školou byl 
slovenským hostům představen 
systém fungování více mateř-
ských škol v jedné příspěvko-

INZERCE

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

REKONSTRUKCE VÝTAHŮ V OSTRAVĚ A OKOLÍ

KOMPLEXNÍ ČINNOST V OBLASTI ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍKOMPLEXNÍ ČINNOST V OBLASTI ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

Jistota na vaší cestě vzhůru

®

VÝTAHY – PLOŠINY

· Jsme ryze česká společnost 
· 20 let zkušeností 

· Výroba, montáž, servis, prodej
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vé organizaci. Ředitel košické 
umělecké školy si prohlédl Zá-
kladní uměleckou školu So-
logubova v Zábřehu a ředitel 
centra volného času z Košic 
navštívil výškovické Centrum 
volného času Klika.
Druhý den na slovenskou de-
legaci čekala prohlídka centra 
Ostravy s průvodcem Vyšší od-
borné školy AHOL a návštěva 
Ostravského muzea na Masary-
kově náměstí. Program byl za-
končen prohlídkou Kulturního 
domu K-TRIO v Hrabůvce, jejíž 
součástí bylo i vystoupení pě-
veckého sboru ze ZŠ Krestova.
O týden později zavítali do Os-
travy představitelé městské čás-
ti Košice-Západ, kteří se zajíma-
li o to, jak se v našem obvodu 
řeší problémy s dopravou ze-
jména v sídlištních zástavbách 

a také vznik parkovacích míst 
na úkor zeleně. Nejvíce je zau-
jala možnost občanů vybudo-
vat si parkovací místa na vlastní 
náklady. „Tuto iniciativu obča-
nů samozřejmě vítáme, ale ná-
růst aut je tak obrovský, že nám 
to problémy s parkováním ne-
vyřeší,“ uvedl místostarosta Pa-
vel Planka.
Košice jsou partnerským měs-
tem Ostravy a městská část 
Košice-Západ už před dvěma 
a půl roky navázala spolupráci 
s městským obvodem Ostrava-
-Jih. „Výměnné patrnerské po-
byty delegací mezi oběma stra-
nami budou pokračovat. Jejich 
účelem je spolupráce na budou-
cích projektech v mnoha oblas-
tech, které jsou pro obě města 
společné,“ dodal starosta Karel 
Sibinský.  Michael Kutt y

Vedle Vodního areálu Jih pro-
vozuje společnost Sareza 
na území městského obvodu 
Ostrava-Jih ještě Sportovní are-
ál Volgogradská. Nachází se 
na stejnojmenné ulici 2632/6a 
v Zábřehu a otevřený pro ve-
řejnost je každodenně. 
„Zájemci mohou využít víceú-
čelové hřiště s kvalitním umě-
lým povrchem pro fotbal a no-
hejbal, tenisové kurty nebo 
zastřešenou horolezeckou věž. 
Pro nejmenší máme dětský 
koutek s houpačkami a lavič-
kami,“ informovala mluvčí Sa-
rezy Petra Gavendová. „V rela-
xačním centru na návštěvníky 
čeká infrasauna, tři hydroma-
sážní vany, vakuové uhličité 
koupele a léčebná magnetote-
rapie. Samozřejmostí jsou také 
kvalitní masáže. Zájemce si 
může vybrat masáž klasickou, 
baňkovou, ruční lymfatickou 
nebo si dopřát masáž dolních 

končetin ve vířivé vaně,“ dopl-
nila Gavendová. 
Kdo si pořídí Elektronickou či-
povou kartu Sareza, automa-
ticky získává slevu deset pro-
cet na veškeré služby na všech 
střediscích. Areál na Volgo-
gradské ulici je vhodný pro 
sportovce, ale také pro senio-
ry, osoby po úrazech nebo jen 
při běžné únavě. „Náš odborný 
personál ochotně poradí a do-
poručí správnou rehabilitaci 
také při bolestech zad nebo po-
tížích s pohybovým ústrojím,“ 
dodala závěrem Gavendová 
a přidala pět cenových tipů pro 
lepší náladu – částečná masáž 
(170 Kč), baňková masáž (200 
Kč), hydromasážní vana (130 
Kč), infrasauna (40 Kč) a teniso-
vý kurt, umělá tráva (od 60 Kč).
Více informací je k dispozici 
na webových stránkách www.
sareza.cz nebo na tel. čísle 736 
755 999. (kut)

Sportovní areál Volgogradská 
nabízí i relaxační centrum
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V letošním roce by měl být hotový pro-
jekt na stavbu krytého aquaparku, který 
vyroste v sousedství stávajícího Vodní-
ho areálu Jih a stane se jeho součástí. 
Za tímto účelem vedení obvodu podniklo 
pracovní návštěvu, při které navštívilo 
nedávno postavené aquaparky v Uher-
ském Hradišti, Olomouci, Hranicích a Va-
lašském Meziříčí. 

„Nebyl to žádný výlet, jak by se na prv-
ní pohled mohlo někomu zdát. Smyslem 
cesty byla prohlídka jednotlivých vodních 
parků, jejich technologií, setkání s provo-
zovateli a investory, čerpání z jejich zkuše-
ností. Šlo nám o to podívat se, jak to vy-
padá jinde, abychom se inspirovali. Vývoj 
jde stále dopředu, takže jsme se informo-
vali, jaké jsou aktuální požadavky a tren-
dy návš těvníků, všude jsme si necha-
li vysvětlit, co by třeba dnes udělali jinak. 
Viděli jsme v praxi, co lze případně vyu-
žít při výstavbě našeho aquaparku a čeho 
se vyvarovat. Každý z námi navštívených 
aquaparků byl jiný,“ uvedl starosta obvo-
du  Karel Sibinský. 
Aquapark Uherské Hradiště nabízí pří-
jemnou relaxaci i bohaté sportovní vyžití 
v nově vybudovaném areálu. Návštěvník 
zde nalezne zónu pro kondiční plavání, 
zónu pro zábavu a wellness zónu pro rela-
xaci. V Olomouci aquapark vyrostl „na ze-
lené trávě“, v jeho vnitřní části není pla-
vecký bazén, který se nachází v opačné 
části města. Dominantou areálu je spous-

ta atrakcí a tou hlavní je tz v. spacebowl. 
Sympatická plovárna odpovídající veli-
kosti města vyrostla v Hranicích. Ve Va-
lašském Meziříčí mají zase dokonale pro-
pracovány wellnes služby. Návštěvníky 
čeká solná parní komora s hvězdným ne-
bem, turecká parní lázeň, fi nská sauna, by-
linková parní lázeň, infrakabina a vířiv-
ka pro šest osob. Vše je součástí krytého 
aquaparku.
Na vybudování aquaparků se kromě stát-
ních institucí podíleli i soukromí investoři. 
Například Areál vodních atrakcí a relaxa-
ce v Olomouci byl dokončen před dvěma 
lety a je nejnovější na území České re-
publiky. Vznikl ve spolupráci statutární-
ho města Olomouce a soukromého inves-
tora. Představuje výjimečný projekt, který 
návštěvníkům nabízí zajímavé adrenali-
nové a relaxační vodní atrakce, odpočin-
kové zóny, masáže a solária v atraktivním 
prostředí v rámci jednoho komplexního 
provozu tvořeného vnitřní bazénovou ha-
lou a venkovním areálem s travnatými re-
kreačními plochami.
Prioritou krytého aquaparku v Ostravě-
-Jihu by měl být co největší počet vodních 
atrakcí. „Nejlépe bychom chtěli mít jednu 
takovou, která není nikde v širokém oko-
lí. Třeba v Olomouci mají spacebowl, což 
je turbo skluzavka s trychtýřem,“ vysvět-
lil Sibinský s tím, že krytý aquapark bude 
funkčně propojen se stávajícím venkov-
ním koupalištěm. „Nechceme postavit jen 
klasický bazén, součástí zastřešeného are-
álu by měly být také vodní radovánky pro 
děti, sauna a další doplňkové služby,“ do-

dal Sibinský, podle něhož Ostravě citelně 
chybí krytý aquapark a občané města tak 
jsou nuceni jezdit do Kravař nebo na Oleš-
nou.  
V současné době probíhá výběrové řízení 
na zpracování projektu aquaparku. „V kaž-
dém případě bychom letos na podzim 
chtěli začít s prvními pracemi, například 
demolicí stávající tribuny, která je v hava-
rijním stavu. Stavební práce na aquapar-
ku by se mohly naplno rozběhnout na jaře 
příštího roku. Součástí výstavby aquapar-
ku je i vybudování náhradních prostor pro 
mladé fotbalisty FC Ostrava-Jih,“ upřesnil 
starosta.  Michael Kutt y

Krytý aquapark ve Vodním areálu Jih 
by se měl začít stavět v příštím roce

Autoškola Auto Tichý s.r.o.
Rudná 32, Ostrava- Vítkovice

výuka a výcvik skupin A, B, C, E

tel.: 776640157, 599529530, e-mail: autoskola@autotichy.cz

www.autoskolaostrava.cz
tel : 776640157 599529530 e-mail: autoskola@autotichy cz

PRÁZDNINOVÁ AKCE!! 
PŘIVEĎ KAMARÁDY A ZÍSKEJ SLEVU PRO VŠECHNY!

3 žáci na skupinu B- sleva 6% z ceníkové ceny

5 žáků na skupinu B- sleva 10% z ceníkové ceny

Auuuuuuutoškola A

Á

Už během července by mělo být kompletně hotovo parkoviště 
u obytných domů za nákupním centrem Kotva v Zábřehu. Rekon-
strukcí bývalého a dostavbou nových vznikne celkem 162 míst 
pro řidiče. Pětapadesát míst bylo dáno do předčasného užívání už 
začátkem června.
Důvodem výstavby nového parkoviště byl především zcela nevy-
hovující stav toho původního a zvláště skutečnost, že k obytným 
domům se nemohla dostat vozidla integrovaného záchranného 
systému. To se nyní změní, navíc přibyla nová místa pro kontej-
nery, veřejné osvětlení a také nový chodník. Kompletní investiční 
akce přišla něco málo přes sedm milionů korun.  (kut)

Výstavba parkoviště 
za Kotvou fi nišuje

SC-310535/1
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Už tři památné stromy se nacházejí na úze-
mí městského obvodu Ostrava-Jih, všech-
ny v katastrálním území Zábřeh nad Odrou. 
Ke kaštanovníku jedlému (vyhášen v roce 
1989) a buku lesnímu (1997) v minulých 
dnech přibyl dub letní, který stejně jako 
buk lesní roste v parkově upravené ploše 
u Zámku Zábřeh. 

Jedná se o hodnotný strom s obvodem 
kmene i s obrostem břečťanu 290 cm, výš-
kou 17 metrů, výškou koruny 15 a šířkou 
koruny 17 metrů. Přestože nejde o strom 
s rekordními rozměry, vytváří v urbani-
zovaném prostředí zajímavý estetický pr-
vek. Celkově se dřevina jeví velmi vitální 
a v dobrém zdravotním stavu. Jde o strom 
rostoucí v komplikovaném prostředí zpev-
něných ploch nyní v těsné blízkosti uvede-
ného nákupního centra. 
Původně byl nejspíš součástí parkové 
úpravy v okolí Zámku Zábřeh, která byla 
pravděpodobně přerušena výstavbou ná-
kupního centra. Po tomto stavebním zá-
sahu zbyl osamocený exemplář dubu let-
ního. Vývoj a stav stromu byl po dobu 

několika let sledován a navzdory proble-
matickému stanovišti se postupně zlepšo-
val. Ve ztížených podmínkách je strom ob-
divuhodně vitální. 
V lokalitě, kde dub letní roste, tz n. v k. ú. 
Zábřeh nad Odrou, byly už dříve za pa-
mátné vyhlášeny další dva stromy: Nej-
prve kaštanovník jedlý rostoucí před ZŠ 
na Hulvácké ulici, tento strom byl vy-
hodnocen jako mimořádný svým druhem 
(exotická ovocná dřevina) a velikostí (pat-
ří k největším exemplářům na území ČR). 
O pár let později byl památným vyhlá-
šen buk lesní v parčíku na ulicích U Zám-
ku a Dolní díky své mimořádně vysoké es-
tetické a sadovnické hodnotě. Důležitá je 
skutečnost, že roste ve stejné lokalitě jako 
před pár dny vyhlášený dub letní, což po-
tvrzuje domněnku o existenci původního 
historického zámeckého parku.  (kut)

Na území obvodu přibyl nový 
památný strom

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
11. 7.
F. Formana 28, 21
V. Jiříkovského 38, 31
E. Podgorného 16
A. Gavlase 13
J. Matuška 7
J. Maluchy 67
J. Kotase 13
Tlapákova 8, 27 
Mjr. Nováka 13
12. 7.
Krestova 3
Fr. Hajdy 30
Stadická 6
Aviatiků 16
Z. Chalabaly 1
B. Četyny 1
B. Václavka
V. Vlasákové
Cholevova 23
J. Herolda 6
Provaznická 100
Mitušova 31
13. 7.
Sámova 12
Horní 16
Provaznická 73, 45
Dr. Martínka 33, 55
U Haldy 62

Plavecká 14
Na Fojtství 3
Aviatiků 52
U Nové školy 90
Letecká 38

14. 7.
Zlepšovatelů 14
Odborářská 10
Jubilejní 64, 68, 99
Moravská 114
Krokova 10
Záhoří 21
Tarnavova 14
Jandova 3
Horymírova 116, 14

18. 7.
Zimmlerova 47
Markova 20
Břenkova 9
U Studia 1
Jugoslávská 16, 20, 43, 
59
Tylova 27
Plzeňská 10
Pavlovova 27
Gončarovova 5

19. 7.
Baranovova 6

Rodimcevova 25
Chrjukinova 5
Čujkovova 50
Gerasimova 10
Kosmonautů 11
Krasnoarmějců 21
Jižní 19
P. Lumumby 6
Jiskřiček 8
Svornosti 16
29. dubna 15
20. 7.
Staňkova 4, 22 
Výškovická 147, 159
Srbská 17
Jíčínská 15
Výškovická 178, 172, 
160, 132
Lumírova 62, 28
21. 7.
Proskovická 55
K Odře 10
Šeříková 14
Volgogradská 94, 99, 21
Petruškova 18
Výškovická 98, 70
Krasnoarmějců 12
Bolotovova 7
Čujkovova 36

15. 8.
Koncová 14
Husarova x K Odře
Proskovická 53
Šeříková 5, 14
Lumírova 11, 72, 24
Lužická 3
Výškovická 182
Jičínská 3
Výškovická 153
16. 8.
Výškovická 149
29. dubna 15
Staňkova 22
Volgogradská 149, 99, 
21
Petruškova 18
Výškovická 70, 94
Svornosti 11, 23, 37
17. 8.
P. Lumumby 74
Průkopnická 24
Kosmonautů 22
Svazácká 42
Výškovická 99
Čujkovova 12, 36, 48
Utvenkova 2
Výškovická 51
Baranovova 8

Gurťjevova 1

18. 8.
Sologubova 13
Alejníkovova 1
Plzeňská 10
Tylova 27
Jugoslávská 35, 57, 16
V Troskách 20
Karpatská 20
Horymírova 10, 118
Markova 20

22. 8.
Zimmlerova 21, 51
Závoří 21
V Poli 21
Dolní 37
Starobělská 36
Pospolitá 28
Rodinná 22
Mozartova 2
Závodní 34
U Haldy 16
Jubilejní 17

23. 8.
Jubilejní 69, 97
Edisonova 81
Provaznická 66, 49, 9
Horní 16

U Lesa 80
Mitušova 27, 73
Horní 86
Cholevova 13

24. 8.
B. Václavka
V. Vlasákové
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Chalabaly 5
Dr. Šavrdy 5
J. Škody 1
F. Formana 29
V. Jiříkovského 36
E. Podgorného 16
A. Poledníka 1/24
V. Košaře 4

25. 8.
J. Maluchy 8, 103
J. Matuška 22
A. Kučery 10
J. Kotase 17
Tlapákova 13
Fr. Hajdy 14
Krestova 12, 36
Kašparova 2
Mjr. Nováka 1
Oráčova 1

Atletické ME 23 
v Ostravě!

Ve dnech 14.-17. července se na Městském 
stadionu v Ostravě uskuteční v pořadí už 
osmé Mistrovství Evropy v atletice do 23 let. 
Podle informací všech výprav by mělo 
do dějiště dorazit více než 1200 účastníků. 
Jedná se tak o jednu z největších atletických 
akcí v ČR v letošním roce. Jedním z hlavních 
taháků bude možnost vidět na vlastní oči 
nejrychlejšího evropského sprintera Chris-
topha Lemaitreho z Francie, který zvládne 
stovku za 9,96 sek. Podrobnější informace 
o šampionátu jsou k dispozici na webových 
stránkách www.ostrava2011.com (kut)

  Uzavření Sportovního centra Dubina
Z důvodu údržby sportovních zaříze-
ní bude Sportovní centrum Dubina od 
4. do 14. července uzavřeno.

Krátce
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INZERCE

Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce roste 
do krásy, nedávno byla dokončena dal-
ší etapa kompletní rekonstrukce tohoto 
unikátního obytného souboru. Do užívání 
bude předáno pět domů na Edisonově a Le-
tecké ulici.
Ještě před pár lety zcela zanedbané domy 
se mění před očima, z malometrážních 
bytů se stávají byty první kategorie s větší 
obytnou plochou. Vzhledem k většímu sta-
vebnímu a fi nančnímu rozsahu se stavební 
práce provádějí po ucelených etapách. Le-
tos byly dokončeny domy na ulici Letec-
ká č. 12, 14, 16 a v letošním a loňském roce 
domy na ul. Edisonova č. 31, 29 a dům č. 27 
je těsně před dokončením. Připraveny k re-
alizaci jsou další domy na ul. Jubilejní č. 62 
a 64. Na další dva domy v této ulici už je 
zpracována projektová dokumentace a prá-
ce by měly začít v příštím roce. Po dokonče-
ní jednotlivých etap rekonstrukcí bytových 
domů se předpokládá provádění další po-
stupné obnovy technické infrastruktury.
Od zahájení rekonstrukce v roce 2001 až 
dosud bylo dokončeno 175 bytů ve 36 do-
mech. Rekonstruované bytové domy jsou 
dvou- a třípodlažní (v některých domech 
je obytné podkroví). Náklady na rekon-
strukci se prozatím vyšplhaly na 250 mili-
onů korun, průměrný náklad na jeden byt 
je cca 1,6 milionu korun, což odpovídá po-
užitému vybavení a způsobu rekonstruk-
ce (plovoucí podlahy, obklady, dlažby, část 

podlahového vytápění, dřevěné obložko-
vé zárubně, eurookna atd). Vše je hraze-
no z prostředků Magistrátu města Ostra-
vy a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. 
Hlavním účelem probíhajících rekonstruk-
cí je dispoziční úprava bytů tak, aby od-
povídaly všem současným požadavkům 
na kvalitní bydlení, a dále změna velikostní 
skladby bytů k větší rozmanitosti - k vytvo-
ření i větších bytů spojením dvou menších 
tam, kde je to možné. Striktním požadav-
kem je přitom zachování, v mnoha přípa-
dech spíše znovuvytvoření, původního 
vzhledu domů ve všech parametrech a de-
tailech tak, jak je to vyžadováno orgánem 
památkové péče. Tento náročný přístup 
znamená postupné „zmrtvýchvstání“ jed-
né z nejzanedbanějších částí městského ob-
vodu Ostrava-Jih a její proměnu ve velmi 
atraktivní a žádanou lokalitu, která je na-
zývána rodinným stříbrem obvodu. Uve-
dená zástavba je zařazena do ochranného 
památkového pásma a 23 vybraných domů 
bylo Ministerstvem kultury České republi-
ky prohlášeno za kulturní památku.
Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce byla 
postavena na počest stoletého výročí trvání 
Vítkovického horního a hutního těžířstva 
v letech 1921-1932. Autor projektu, ostrav-
ský architekt Ernst Korner, uplatnil v tom-
to díle vliv expresionismu a dekorativismu 
vídeňské provenience. Jednalo se o sídliš-
tě o 605 bytech v jednopatrových a dvou-
patrových domech. Jádrem urbanistické 

kompozice je ulice Jubilejní, na niž navazu-
jí krátké uliční spojky. Uzavřenost a kom-
paktnost celého areálu posilují symbolic-
ké motivy průjezdů v přízemích domů, 
domovní vchody ve věžových rizalitech 
a mnoho dalších charakteristických detai-
lů. Michael Kutt y

V Jubilejní kolonii byly opraveny další domy

Hlasujme společně 
pro náš obvod!
Na webových stránkách regionálního in-
formačního portálu www.czregion.cz od-
startoval 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 podpo-
řit, hlasujte na www.czregion.cz/ostrava-jih 

kliknutím na rámeček Přidej hlas! v hlaso-
vacím zařízení pod prezentací města/obce, 
a to po opsání pěti čísel z obrázku. Hlaso-
vat je možné maximálně jedenkrát za hodi-
nu. Vyhrává město (obec), které získá nejví-
ce 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.

Staňte se alespoň na chvíli špionem! Vraťte se do 
svých dětských snů s pomocí skutečných přístro-
jů a zpestřete si prázdninové dny! Navštivte úžas-
nou a opravdu jedinečnou putovní multimediální 

výstavu Top secret, která bude zahájena v os-

travském Avion Shopping Parku 16. července! 
Široká škála interaktivních exponátů v podobě 
detektoru kovu, skeneru zavazadel, palubní kont-
roly, balistiky, nejrůznějších analýz a dalších me-
tod a technologií každého doslova vtáhne do hry. 
A účastník „mise“ díky tomu jen tak mimochodem 
získá spoustu informací z různých oblastí vědy 
a technologií. Výstava je určena všem věkovým 
kategoriím, špionem 
se může stát oprav-
du každý!

Avion – největší centrum sportu 

a nábytku chystá velký letní výprodej!

Velký letní výprodej v ostravském Avionu se blíží! Již 
od 20. června spadnou ceny ve  většině módních prodejen 
i v obchodech se sportovním zbožím, elektronikou, zbožím 
pro domácnost a zahradu a dalších o 20 až 70 %! A právě 
v těchto dnech začínají obrovské slevy také u největšího 
prodejce tohoto obchodního centra OD IKEA, které však 

potrvají jen do 6. července! Neváhejte, přijďte si užít léto a slevy do největ-
šího centra sportu a nábytku na Moravě!

Avion vám od začátku června nabízí navíc i další tři nové významné ob-
chody –Decathlon, OKAY Elektrospotřebiče a KLER, a to v nově vybudo-
vané jižní části, kde teprve nedávno zahájil prodej obchodní dům KIKA. Os-
travská prodejna úspěšného francouzského sportovního řetězce Decathlon, 
která je svou rozlohou více než 5000 m² největší v České republice, rozšířila 
už tak bohatou nabídku sportovních potřeb v Avionu. Ty zde poskytují tako-
ví giganti jako Sportisimo, Gigasport, NIKE, Puma a jiné. 

Top secret? 
Úžasná výstava plná tajemství!

SC-301724/3
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Dvacet let od svého založení slaví letos nej-
známější fi rma ve svém oboru – společnost 
VÝTAHY OSTRAVA. 

Založení společnosti VÝTAHY OSTRA-
VA se datuje do prosince 1991, avšak její koře-
ny sahají až do roku 1947. „Tehdy byla v Os-
travě založena společnost specializující se 
na výrobu a montáž výtahů. Až do roku 1989 
patřila k největším fi rmám v tehdejším Seve-
romoravském kraji a lidé ji znali pod názvem 
Elektrotelevizní služba,“ vysvětloval ředi-
tel společnosti VÝTAHY OSTRAVA Jiří Bok. 
Po revoluci se Elektrotelevizní služba rozpa-
dla a koncem roku 1991 se čtyři malé subjekty 
vzniklé z předrevolučního gigantu znovu spo-
jily do fi rmy VÝTAHY OSTRAVA.  „Začínali 
jsme s dvaceti lidmi a soustředili se na servis. 
Dnes máme 170 zaměstnanců,“ uvedl Jiří Bok. 
Firma nyní v areálu v Ostravě-Přívoze v Teslo-
vě ulici vyrábí a instaluje výtahy a další zveda-
cí zařízení a samozřejmě poskytuje servis. 

O kvalitě a dobrých službách hovoří někte-
ré zakázky. VÝTAHY OSTRAVA instalovaly 
a starají se o výtahy v budově krajského úřadu 
v Ostravě,  dalšími prestižními zakázkami byl 
pětitunový výtah v Job Air Centru na Letišti 
Leoše Janáčka v Mošnově, výtah do vyhlídko-

vé věže ostravské radnice, výtahy ve zlínském 
Baťově mrakodrapu, v campusu Masarykovy 
univerzity v Brně nebo v ostravské ČEZ aré-
ně. Výtahy této ostravské společnosti ulehču-
jí život obyvatelům v několika domovech pro 
seniory, ve zdravotnických a rehabilitačních 
zařízeních. Výtahy si objednalo i ukrajinské 
ministerstvo dopravy.  

V loňském roce tato ostravská společnost 
nainstalovala 350 nových výtahů, z toho byla 
přibližně třetina v novostavbách a dvě třeti-
ny v rámci rekonstrukcí domů. Navíc zajiš-
ťuje servis pro 3500 výtahů a garantuje jejich 
provozuschopnost a bezpečnost. Za dvacet let 
své existence fi rma vyrobila nebo namontova-
la 3800 výtahů. 

Doménou společnosti VÝTAHY OSTRAVA je výroba, mon-
táž a servis výtahů. Společnost však dodává a montuje es-
kalátory a travelátory, což jsou pohyblivé chodníky. Několik 
desítek eskalátorů bezchybně funguje na nádraží v ukrajin-
ském hlavním městě Kyjevě a společnost v současné době 
zajišťuje eskalátory a výtahy pro další nádraží v Kyjevě. Vše 
musí být dokončeno před vypuknutím Mistrovství Evropy 
ve fotbale. Eskalátory ostravské společnosti však ulehčují 
pohyb cestujícím i na nádražích v České republice a na Slo-
vensku. S eskalátory VÝTAHŮ OSTRAVA se setkají ces-
tující i na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově nebo například 
v hypermarketu Interspar Ostrava a Obchodní centrum Zlín.

O kvalitě provedených  prací 
vypovídají ocenění, které 
 VÝTAHY OSTRAVA získa-
ly. Dvakrát se v letech 1997 
a 1999 staly ostravskou Firmou 
roku. Ocenění podtrhuje kvali-
tu práci a výrobků společnosti. 

Společnost byla třikrát vy-
hodnocena v soutěži  Stavba 
roku. V roce 2010  vyhrála 
v našem kraji v soutěži  Štika 
roku.

představení fi rmy

1991

1997

1998

1999

Do sortimentu patří 

eskalátory a pojízdné

chodníky - travelátory

Kvalitu 

podtrhují 

ocenění 

Dotace umožnily inovace i vzdělávání zaměstnanců
Úspěchy v získávání dotací pomá-
hají rozvoji fi rmy. „V rámci dotač-
ního projektu SROP jsme v roce 
2007 postavili novu halu a koma-
xitovnu. V přidruženém projektu 
jsme získali prostředky na vybave-
ní nemovitosti potřebnými techno-
logiemi,“ připomenul ředitel VÝ-
TAHŮ OSTRAVA Jiří Bok. Další 
dotace z programu Podnikání a ino-
vace podpořila loni projekt inova-
tivní výroby čtyřpanelových výtahových dveří. 

Vzdělávání vlastních zaměstnanců podpořil 
operační program Lidské zdroje a zaměstna-
nost, který probíhá až do konce června letošní-

ho roku. Školeními prošli praktic-
ky všichni zaměstnanci fi rmy, a to 
se následně promítne do kvalitní 
práce.   
Čerstvou a ještě horkou infor-

mací je, že společnosti VÝTAHY 
OSTRAVA byly v letošním květnu 
schváleny další dva dotační projek-
ty v rámci programu OPPI, z nichž 
jeden se váže k dovybavení IT tech-
nikou a díky tomu druhému se fi r-

ma pustí do rekonstrukce (nástavby) jedné ze 
svých výrobních hal. Skutečnost, že fi rma 
úspěšně zvládá i projekty tohoto typu, svědčí 
o její síle a ekonomickém zdraví.

Ředitel společnosti VÝTA-
HY OSTRAVA Jiří Bok.

Společnost VÝTAHY OSTRAVA 
slaví 20 LET od vzniku

SC-310638/3



Nízká fl uktuace napovídá, že 
společnost VÝTAHY OSTRAVA 
se stará o své zaměstnance a že 
ti si své práce váží. 

Fluktuace ve výši jednoho pro-
centa je snem každé fi rmy. Spo-
lečnosti VÝTAHY OSTRAVA 
se to povedlo. Zkušení pracovní-
ci zůstávají ve fi rmě a ta se jim 
za to dokáže odvděčit. „Vybudo-
vali jsme pro naše zaměstnance 
sociální program, díky němuž vy-
užívají týden dovolené navíc, dů-
chodové připojištění, zajišťujeme 
stravenky a poděkováním za dob-
ře odvedenou práci jsou i každo-
roční vánoční odměny,“ vypočetl 
ředitel společnosti VÝTAHY OS-
TRAVA Jiří Bok. Zaměstnanci se 
účastní i společenských a sportov-
ních fi remních akcí, jako je turnaj 
ve stolním tenisu, klasickém teni-
su, bowlingu, lyžování v Alpách, 
oblíbené jsou večírky a plesy pro 
zaměstnance a obchodní partnery 
anebo také smažení vaječiny.  

Při letošním dvacetiletém vý-
ročí budou zaměstnanci oceněni 
za svou loajálnost a za každý rok 
ve fi rmě obdrží darem jeden gram 
zlata. Navíc pracovníci za kaž-

dé páté, desáté nebo patnácté vý-
ročí u fi rmy dostávají poukazy 
na dovolenou. Tyto odměny, ceny 
a dary jsou řešeny ze zisku spo-
lečnosti.

Stává se, že prostory v objektu jsou stísněné a neexistují v něm prostory na strojov-
nu výtahu. Do takového objektu by nemohl být nainstalován výtah. VÝTAHY OS-
TRAVA se proto zaměřily na vývoj výtahů bez strojovny. Výsledkem je výtah, který 
strojovnu skutečně nepotřebuje. Výtahy se tak dostanou do objektů, v nichž dříve 
nemohly být nainstalovány.  

VÝTAHY OSTRAVA uvedou v nejbližším termínu na trh rovněž nově vyvinuté 
třípanelové automatické dveře ve více variantách světlosti, které jsou stále více žá-
dané na trhu výtahové techniky. 

Jedním z nejprestižnějších ocenění 
v českém podnikatelském prostře-
dí je žebříček dynamicky se rozví-
jejících a stabilních českých fi rem 
Štiky českého byznysu. Posuzuje 
se obrat, zisk a vývoj hospodaření 
v uplynulých třech letech. V soutě-
ži slavily úspěch VÝTAHY OST-
RAVA. Staly se Štikou roku 2010 
v Moravskoslezském kraji a v celé 
ČR obsadily skvělé 9. místo. 

Důležitou součástí fi remní politi-
ky je podpora potřebných. „Cítíme 
to jako naši povinnost a snažíme 
se pomoci tam, kde je to nejvíce 
potřeba,“ řekl ředitel společnos-
ti VÝTAHY OSTRAVA Jiří Bok. 
Jeho fi rma přispěla na odstraně-
ní povodňových škod v Šenově 
u Nového Jičína, dlouhodobě pod-
poruje Fond ohrožených dětí a dal-
ší charitativní akce. Sponzoruje 
zrakově postižené, ale také dobro-
volné hasiče a mladé sportovce. 

představení fi rmy

VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o. Teslova 2, 702 66 Ostrava - Přívoz, tel.: +420 596 134 541, fax: +420 596 134 697, e-mail: vytahy@vytahyostrava.cz, www.vytahyostrava.cz

Vážení obchodní přátelé, 

je nám milou povinností oznámit Vám, že společnost VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. 
slaví 20 let výročí svého založení a proto nabízí rekonstrukci Vašeho výtahu na klíč 
za zvýhodněnou cenu.

Nenechte se zaskočit chystaným zvýšením sazby DPH a ušetřete již nyní!

Nabídka platí pro všechny smlouvy uzavřené do konce roku 2011.

Pro odbornou konzultaci prosím kontaktujte naše obchodní oddělení 
na tel. čísle +420 596 134 541 nebo e-mailu obchodni@vytahyostrava.cz.

Zaměstnanci jsou věrni své fi rmě Štiky českého 

byznysu 2010

Podporují 

potřebné
Novinkou jsou výtahy bez strojovny

Získané certifi káty
Společnost VÝTAHY OSTRAVA je dr-
žitelem certifi kátu řízení a zabezpečo-
vání jakosti, životního prostředí a bez-
pečnosti práce, certifi kátu výjimečnosti, 

certifi kátů drážního úřadu pro dodáv-
ky výtahů a eskalátorů pro ČR a SR 
a oprávnění v působení orgánu báň-
ské správy a oprávnění pro zahraničí – 
Litvu, Rusko, Polsko a Ukrajinu.  (PR)

Zaměstnanci VÝTAHŮ OSTRAVA před sídlem fi rmy.

SC-310638/4
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JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA ŠKOL

  Další ceny pro Chaos teenagerů
Časopis Chaos teenagerů, který vychází 
v Základní škole Ostrava-Bělský Les, opět 
rozšířil svou sbírku ocenění. Na krajském 
fi nále soutěže Školní časopis roku, kona-
ném 1. června v Českém Těšíně, získal 
hned dva diplomy. První místo za nejlep-
ší titulní stranu a druhé místo v celkovém 
hodnocení časopisů vycházejících na zá-
kladních školách. Chaos teenagerů postou-
pil do celorepublikového fi nále, které se 
bude konat na podzim v Brně. V loňském 
ročníku soutěže, kterou už pět let pořádá 
Asociace středoškolských klubů ČR, získal 
Chaos teenagerů první místo v republice 
za nejlepší obsah. 

  Výtvarné úspěchy ZŠ Kosmonautů 13
ZŠ Kosmonautů 13 zaznamenala v prá-
vě končícím školním roce několik úspě-
chů ve výtvarné činnosti. Na podzim zís-
kali žáci 9.B druhé místo ve výtvarné 
soutěži Hutnictví 2020 aneb..., kterou po-
řádal ArcelorMitt al. V dubnu čtveřice Mi-
chaela Dvořáková, Adéla Vroblová, Filip 
Burík a Daniel Kotásek převzala v Praž-
ském veletržním areálu Letňany speciální 
cenu za svůj společný příspěvek ve výtvar-
né soutěži „Bezpečnost – údržba - elektři-
na“, kterou pod záštitou Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí pořádal Výzkumný 
ústav bezpečnosti práce v Praze. Před dvě-

ma týdny se Michaela Dvořáková zúčast-
nila slavnostního předání cen z rukou zá-
stupců Ministerstva vnitra, organizátora 
8. ročníku dětské soutěže Svět očima dětí, 
a převzala ocenění za svou výtvarnou prá-
ci Korupce. Mezi úspěšné výtvarníky se 
zařadili i nejmenší tvůrci – děti z MŠ P. Lu-
mumby 14, které se svým výtvarným pro-
jektem zvítězily v letošním ročníku Schau-
ma školkám a získaly prémii sto tisíc korun 
na rozvoj školky.

  Cyklisté ze ZŠ Alberta Kučery jsou ve fi nále
Týmy ZŠ Alberta Kučery z Hrabůvky zví-
tězil v letošním krajském fi nále Doprav-
ní soutěže mladých cyklistů v katego-
rii od 10 do 12 let, které se uskutečnilo 
ve Frenštátě p. R. Společně se žáky ZŠ Rad-
niční náměstí v Šenově, kteří vyhráli kate-
gorii od 13 do 15 let, budou reprezentovat 
Moravskoslezský kraj v celostátním fi nále 
v Třeboni. 

  Environmentální výchova na ZŠ 
Volgogradská 

ZŠ Volgogradská v Zábřehu v letošním roce 
zahájila řadu aktivit spojených s environ-
mentální výchovou. Žáci se zapojili do sbě-
ru starého papíru, víček od PET lahví a staré 
nepotřebné elektroniky a elektrospotřebi-
čů. Z peněz, které získají, budou částečně 
hrazeny školní výlety. Sběr elektrospotře-

bičů byl organizován v rámci projektu Re-
cyklohraní a Ukliďme si svět. Škola získala 
deskovou hru Ekopolis, kterou s nadšením 
hrají žáci druhého stupně. Žáci sedmého 
ročníku se zase v rámci projektu Evvolu-
ce zúčastnili třídenní pobytové akce s envi-
ronmentální výchovou ve Veselí nad Luž-
nicí. Pro příští školní rok ZŠ Volgogradská 
připravuje další aktivity zaměřené na eko-
logii a životní prostředí, do kterých chce 
nově zapojit také děti v mateřské škole.

  Odměna pro vítěze Keltičkova kahanu
Pro vítězná družstva letošního ročníku ce-
loměstské soutěže Keltičkův kahan, která 
mapuje historii města Ostravy, uspořáda-
la Učitelská společnost v Ostravě (USVO) 
výlet do Prahy. Jedenáct žáků ostravských 
škol mělo možnost navštívit zajímavosti 
hlavního města - Karlův most, Staroměst-
ské náměstí s orlojem nebo sochu sv. Vác-
lava. Nejvíce se však žáci těšili do zno-
vuotevřené Zlaté uličky. Bezplatný vstup 
nejen tam, ale i do Chrámu sv. Víta a jeho 
krypty s ostatky českých králů zajistil his-
torik Správy Pražského hradu František 
Kadlec, který s USVO dlouhodobě spolu-
pracuje. Žáci navštívili také nádherné pro-
story Valdštejnského paláce, kde díky se-
nátorům Otakaru Veřovskému a Antonínu 
Maštalířovi zhlédli zasedání horní komo-
ry parlamentu.

Netradiční podívaná se ve čtvrtek 16. červ-
na naskytla návštěvníkům letní zahrady DK 
Akord. Střední škola společného stravování 
zde pořádala zábavnou soutěž dvoučlenných 
družstev juniorů Číšnický pětiboj 2011. Cí-
lem soutěže bylo popularizovat na veřejnosti 
tradiční produkty. Její účastníci se na závěr 
školního roku chtěli v zábavné soutěži in-
spirované gastronomickým prostředím dob-
ře pobavit a také získat zajímavé ceny. Sou-
těžilo se v pěti disciplínách - skoč pro pivo, 
odměř a ozdob drink, ukliď stůl, doplň sklad 
a odservíruj polévku. Nejlepší tři družstva 
získala  poháry, diplomy i věcné ceny. 

Foto: Michael Kutt y

Základní škola Klegova v Hrabůvce si 
v tomto měsíci připomněla čtyřicáté výro-
čí svého založení. V poslední době hodně 
změnila svou tvář, byla provedena rekon-
strukce spojovacího koridoru, šaten a so-
ciálního zařízení. V letošním školním roce 
probíhal ve spolupráci s Nadací OKD pro-
jekt Učme se a relaxujme v zeleném atriu. 
Učitelé a žáci v hodinách přírodopisu, pěs-
titelských prací a přírodovědného prak-
tika sázeli rostliny, stromy a keře. Kromě 

tohoto projektu se škola prezentovala Ces-
tou do Vancouveru (s tematikou zimních 
olympijských her), projektem Poznáváme 
se sportem a kulturou. Žáci měli možnost 
účastnit se Eurokurzů lyžování a snow-
boardingu. V rámci propagace zdravé vý-
živy dostávali žáci 1. stupně zdarma ovo-
ce (projekt Ovoce do škol). Tradicí zůstává 
úzká spolupráce s fotbalovým klubem FC 
Vítkovice. Do školního života byli postup-
ně zapojováni i rodiče v rámci občanského 
sdružení Klegovka.
Oslavy výročí založení školy vyvrcholi-
ly 10. června sportovním dnem, kdy žáci 
na Městském stadionu v Ostravě soutěži-
li v atletických disciplínách a ve fotbalu. 
Účastníky pozdravili také starosta obvo-
du Karel Sibinský a místostarosta Radim 
Miklas. Následující den byla škola otevře-
na pro bývalé i současné pedagogické pra-
covníky, správní zaměstnance a absolven-
ty.  Text a foto: Michael Kutt y

ZŠ Klegova slavila kulatiny

Krátce
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V úterý 7. června probíhaly 
na ZŠ Krestova velkolepé osla-
vy 40. výročí jejího založení. 
Žáci, rodiče, pedagogové i přá-
telé školy měli možnost zhléd-
nout v nedalekém kulturním 
středisku K-TRIO slavnostní 
koncert, na kterém vystoupi-
ly všechny pěvecké sbory ško-
ly. Nechyběla módní přehlíd-
ka, na níž měli hosté možnost 
spatřit modely z netradičních 
materiálů. Modelkami byly sa-

motné autorky módních kre-
ací - žákyně druhého stupně. 
V předsálí představili žáci své 
výtvarné práce. Prostory sa-
motné školy byly vyzdobe-
ny pestrobarevným plakátem 
k výročí založení školy, dobo-
vými i současnými fotografi e-
mi pedagogů a žáků a třídními 
kronikami. Hosté měli mož-
nost nahlédnout do jednotli-
vých tříd za doprovodu sou-
časných pedagogů.  (d)

Oslavy 40. výročí 
založení ZŠ Krestova

JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA ŠKOL
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INZERCE

INZERCE

KOUPÍM BYT
Ostrava-Jih

osobní, dr. vlastnictví, bez RK

rychlé jednání – platba hotově

TEL.: 739 00 33 36
chcikoupitbyt@email.cz

SC-310256/3

Do třiceti mateřských škol zřizovaných městským obvodem Ostra-
va-Jih bylo pro příští školní rok zapsáno celkem 1029 dětí. Po prove-
dených zápisech zůstávají poslední volná místa jen v mateřské škole 
A. Kučery v Hrabůvce, kde byla otevřena jedna třída navíc. Rodi-
če mohou kontaktovat vedoucí učitelku p. Janu Reiblovou na tel. čís-
le 596 712 201. Náš snímek pochází z MŠ Adamusova v Hrabůvce.

 Foto: Michael Kutt y

Krátce
  ZŠ Mitušova 8 slavila kulaté výročí
Ve čtvrtek 2. června proběhly na ZŠ a MŠ Mitu-
šova 8 oslavy 45. výročí otevření školy. Program 
začal konáním 4. ročníku sportovních turnajů 
za účasti partnerských škol ze slovenské Žiliny 
a polských Katovic. Oslavy vyvrcholily vystou-
pením dětí ze základní a mateřské školy. Pestrý 
program se setkal u všech diváků s velkým ohla-
sem a ani nepříznivé počasí neohrozilo dobrou 
náladu všech vystupujících a diváků. V budově 
školy souběžně probíhala výstava starých škol-
ních pomůcek, návštěvníci si mohli prohlédnout 
školní kroniky a fotografi e. Oslavy byly zakonče-
ny neformálním setkáním současných i bývalých 
zaměstnanců školy.

  Minihokejbalová liga na ZŠ V. Košaře
Na asfaltových hřištích ZŠ V. Košaře na Dubi-
ně proběhlo závěrečné play-off  Minihokejbalo-
vé ligy obvodu Ostrava-Jih. Ve fi nálovém souboji 
zvítězil tým HBC Pískové Doly nad HBC Babráci, 
třetí skončili HBC Scorpions a čtvrtí HBC Bangla-
déž. Pohár, diplomy, medaile a další drobné ceny 

byly předá-
ny za účasti 
zástupce od-
dělení škol-
ství a kultury 
ÚMOb Ost-
rava-Jih. Dal-
ší, v pořadí už 7. ročník tradiční soutěže 
bude zahájen v říjnu, přihlásit se do něj mo-
hou i nové týmy. Více informací lze najít na 
webových stránkách www.skaksdakota.cz
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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
Práce Ave ART

 Společenská zábava
12. a 19. července, 19. a 16. srpna v 19.00 – 20.00 h 
ZUMBA KARIBIK PARTY. Přes prázdniny se mů-
žete s námi přenést na Karibské ostrovy a zatanco-
vat si  Zumbu v rytmu Salsy, Cha chi, Reggeatonu. 
Jednorázové vstupy je nutné předem rezervovat. 
Předprodej KD K-TRIO.
14., 21. a 28. 8. v 17 h TANEČNÍ VEČERY pro pří-
znivce společenského tance se skupinou DOMINO, 
předprodej KD K-TRIO.
Připravujeme
27.-28. 9.  SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI PIVA 
na Zámku Zábřeh, přehlídka mini pivovarů, dopro-
vodný program, vstup zdarma.

 Dětem
11.-15. 7.  Letní příměstský tábor. Příměstský tá-
bor 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 réžim v budově. Pro-
gram má rekreační charakter, je přizpůsoben počasí 
a schopnostem dětí. Návštěva plaveckého bazénu 
(dle počasí - krytý nebo venkovní), celodenní vý-
let, soutěže a hry, vycházky do okolí Ostravy, tvůrčí 
dílna aj. 

 Nabídka kurzů a seminářů 
Zápis zahájen
Pohybové kurzy pro dospělé
Kalanetika, P- Vlase, Pilates s Bosu, Port De Bras - 
Pilatek, Cvičení - prevence bolesti zad, Cvičení pro 
seniory, Cvičení na velkých míčích, Cvičení podle 
paní Mojžíšové, Jóga, Dance jóga, Latina dance 
Flirt dance, Linie, Body form, S tancem k radosti ze 
života, Taneční pro manželské páry a partnerské 
dvojice, Irské tance, Břišní tance.
Využijte zdarma ukázkové hodiny nových pohy-
bových kurzů.
14. září v 18.00 – 20.00 h Ukázková hodina nového 
cvičebního programu PORT DE BRAS – PI-
LATES.  Nový originální cvičební program, který 
vznikl spojením prvků moderního tance, baletu 
a strečinku s principy silového a balančního tré-
ninku. Port De Bras, neboli tanec pro všechny je ply-
nulá sestava cviků, které harmonicky posilují a pro-
tahují svaly celého těla. 
19. září v 20.00 – 21.00 h Ukázková hodina nového 
tanečního stylu FLIRT DANCE. Spojíte svůdný ta-
nec s účinným tvarováním postavy, při kterém se 
naučíte základy latinskoamerických a orientálních 
tanců. Posilovací a protahovací techniky formující 
celou postavu. 

 Kurzy pro děti 
Pohybová výchova pro děti od 4 let, Výuka hry 
na kytaru od 8 let, Školička malého výtvarníka 
od 5 do 8 let, Břišní tance od 9 do 14 let, Hip Hop 
od 6 do 15 let, Taneční klub K-TRIO od 6 do 11 let. 

 Jazykové kurzy
Angličtina - začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí 
(30 lekcí po 2 vyučovacích hodinách).

 Vzdělávací kurzy a semináře
Výuka hry na kytaru, Astrologický tarot, Refl exní 
terapie, Energie čaker, Naučme se radovat ze života, 
Objevte svou přirozenou krásu, Trénuj mozek v ka-

ždém věku, Mandaly, cesta k tvořivosti, K sebedů-
věře krok za krokem, Numerologie - tajemství čísel.

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 re-
zervace je 48 hodin od zadání. Rezervované vstu-
penky je nutno vyzvednout nejpozději do doby 
platnosti uvedené v Konečné rekapitulaci, poté jsou 
automaticky uvolňovány k dalšímu prodeji.
ČERVENEC – SRPEN  2011
Od čtvrtka 30. 6. do středy 6. 7. v 17.00 h: TRANS-
FORMERS 3D (Transformers: The Dark Side pf 
Moon, USA 2011, 3D s brýlemi). PREMIÉRA. Mi-
mozemští roboti, maskovaní za pozemská auta, 
tentokráte ve 3D kabátku. Třetí díl úspěšné ságy. 
České znění, ml. přístupný, akční / sci-fi . Premié-
rové 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 2011, 2D 
bez brýlí). Čtvrtý snímek jedné z nejúspěšnějších fi l-
mových sérií všech dob představuje zábavu, dob-
rodružnou atmosféru a humor. Mládeži přístupný, 
české titulky, 137 minut. Vstupné 90 Kč. Levné pon-
dělí – vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 7. 7. do neděle 10. 7. v 15.00 h: KUNG 
FU PANDA 2 (Kung Fu Panda 2, USA 2011, bez 3D 
brýlí). PO si plnými doušky užívá život legendár-
ního Dračího bojovníka, pohodu  ale naruší zprávy 
o zlosynovi, který chce pomocí mocné zbraně dobýt 
Čínu.  Animovaná komedie pro celou rodinu v čes-
kém znění, 91 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 7. 7. do středy 13. 7. v 17.00 h: LIDICE 
(ČR 2011). Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, 
kteří se absurdní náhodou připletli do cesty „ději-
nám“. Mládeži od 12 let, 126 minut. Vstupné 75 Kč. 
Levné pondělí – vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 7. 7. do středy 13. 7. v 19.30 h: HANNA 
(Hanna, USA 2011). PREMIÉRA. Mrazivý thriller 
uznávaného režiséra Joe Wrighta o dívce, která sys-
tematickou výchovou a tvrdým výcvikem  vyrostla 
v prvotřídního zabijáka. V hlavních rolích Saoi-
rse  Rona, Cate Blanchett  a Eric Bana. České titulky, 
od 12 let, 111 minut. Premiérové vstupné 135 Kč. 
Od čtvrtka 14. 7. do středy 27. 7. v 15.30 a 18.00h: 
HARRY POTTER  A RELIKVIE SMRTI  - 2. ČÁST 
(Harry Pott er and the Deathly Hallows -  Part 2, 
USA 2011). PREMIÉRA. Filmová sága o studentech 
magie v Bradavicích tady končí. Harry Pott er má 
před sebou rozhodující střet s Lordem Voldemor-
tem. České znění, 120 minut, od 10 let. V 15.30 ho-
din promítáme formát  bez 3D brýlí, vstupné 100 
Kč. V 18.00 hodin projekce  3D fi lmu s brýlemi, 
vstupné 150 Kč. 
Při zakoupení vstupenky (pouze verze 3D v 18.00 
hodin) obdržíte v pokladně kina slosovatelný 
kupón  o „HARRYHO KOUZELNÉ MENU“ -  gur-
mánský zážitek pro dvě osoby v hodnotě 2.000 Kč! 
Předprodej vstupenek zahájen od 1. 7. 2011.
Od čtvrtka 28. 7. do neděle 31. 7. v 15.00 h: AUTA 2  
(Cars 2, USA 2011, 3D s brýlemi). PREMIÉRA. 
Dobrá zpráva pro všechny, kteří netrpělivě vy-
hlížejí, až do kin vtrhne červený závoďák Blesk 
McQueen! Tentokrát s našimi animovanými čtyř-
kolovými hrdiny  ve velkém špiónském dobrodruž-
ství procestujeme celý svět. České znění. Premié-
rové vstupné 165 Kč.
Od čtvrtka 28. 7. do neděle 31. 7. v 17.00 h: PAN 
POPPER A JEHO TUČŇÁCI (Mr. Popper´s Pen-
guins, USA 2011). Jim Carrey coby obchodník, který 
zdědí šest tučňáků. Vybuduje si doma něco jako ark-
tickou říši, která na jeho podnikání  má ale zhoubný 
vliv, ovšem na jeho povahu přesně opačný. České 
znění, ml. přístupný,  95 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 28. 7. do neděle 31. 7. v 19.30 h: RYCHLE 

A ZBĚSILE 5 (Fast Five, USA 2011). Nohou zašla-
pávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí 
a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň ukazují vzty-
čený prostředníček. Jsou prostě rychlí a zběsilí, již 
popáté. České titulky, od 12 let, 130 minut. Vstupné 
80 Kč.
OPERA V KINĚ
Úterý 9. 8. ve 21.30 hodin
VELKOLEPÁ OPERNÍ UDÁLOST Z OTEVŘENÉ 
SCÉNY POD SICILSKÝM NEBEM GIUSEPPE 
VERDI – NABUCCO. 
PŘÍMÝ PŘENOS Z TEATRO ANTICO, TAOR-
MINA, SICÍLIE. 
Účinkují: Juan Pons, Chiara Taigi, Massimiliano 
Chiarolla, Francesco Ellero D´Artegna. Dirigent: 
Stéphane Denéve. Nastudování: Italsky. Vstupné: 
250 Kč.
Od čtvrtka 11. 8. do neděle 14. 8. v 15.00 h: ŠMOU-
LOVÉ 3D (The Smurfs, USA 2011, 3D s brýlemi). 
PREMIÉRA. Jsou malí, modří, roztomilí a nešťast-
nou náhodou se ocitnou přímo uprostřed New 
Yorku s Gargamelem v patách. Najdou cestu zpět 
do své kouzelné vesničky? České znění, premiérové 
vstupné 165 Kč.
Od čtvrtka 11. 8. do neděle 14. 8. v 17.00 h: ZRO-
ZENÍ PLANETY OPIC (Rise of the Planet of the 
Apes, USA 2011). PREMIÉRA. Planeta opic je le-
gendárním kultovním snímkem z roku 1968. 
Každý, kdo ji viděl, si nejspíš kladl otázku, jak k si-
tuaci, kdy Zemi ovládli mluvící primáti, došlo. Nyní 
dostáváme fi lmovou odpověď. České znění, ml. pří-
stupný, dobrodružný.  Premiérové vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 11. 8. do neděle 14. 8. v 19.30 h: BOBR 
(The Beaver, USA 2010). Jodie Foster režíruje emo-
tivní příběh o muži (Mel Gibson), bývalému mana-
žerovi hračkářské fi rmy, který trpí depresemi a zdá 
se, že pro něho není cesty zpět. České titulky, od 12 
let, 91 minut. Vstupné 85 Kč.
Od pondělí 15. 8. do středy 17. 8. v 17.00 h: ŽENY 
SOBĚ (Bridesmaids, USA 2011). Svatba, to je záleži-
tost, která se musí pořádně připravit a oslavit. Pa-
tří k ní i loučení se svobodou, které známe většinou 
v mužském podání. Ale co když se utrhnout z ře-
tězu i ženy?  České titulky, ml. nepřístupný, 125 mi-
nut. Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od pondělí 15. 8. do středy 17. 8. v 19.30 h: CAP-
TAIN AMERICA: PRVNÍ AVENGER 3D (Captain 
America: The First Avenger, USA 2011, 3D s brý-
lemi). PREMIÉRA.  Akční špionážní dobrodružství 
s 3D efektem. České titulky, od 12 let. Premiérové 
vstupné 150 Kč.
Od čtvrtka 18. 8. do pondělí 22. 8. v 17.00 h: ÚTĚK 
ZE SIBIŘE (The Way Beck, USA 2010). Jeden z nej-
silnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze 
po svobodě, popisuje útěk mezinárodní skupiny 
vězňů z ruského gulagu. České titulky, od 12 let, 
drama / 133 minut. Vstupné 75 Kč. Levné pondělí 
– vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 18. 8. do středy 24. 8. v 19.30 h: BAR-
BAR CONAN (Conan the Barbarian, USA 2011, 3D 
s brýlemi). PREMIÉRA. Nový přepis knihy Roberta 
E. Howarda uvádí znovu na scénu ve velkém stylu 
a ve 3D formátu příběh Conana, který se po zavraž-
dění svých rodičů a útěku z otroctví vrací a chce 
se pomstít. České titulky, od 12 let. Premiérové 
vstupné 130 Kč. 
Od pátku 19. 8. do neděle 21. 8. v 15.00 h: V PE-
ŘINĚ  (ČR 2011, 3D s brýlemi). Magický svět dob-
rých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich 
peřinách, ožije v hudebním fi lmu F. A. Brabce ve for-
mátu 3D pro celou rodinu, 103 minut. Vstupné 100 
Kč.
Od úterý 23. 8. do neděle 28. 8. v 17.00 h: HARRY 
POTTER A RELIKVIE SMRTI – 2. ČÁST (Harry 
Pott er and the Deathly Hallows -  Part 2, USA 2011, 
bez 3D brýlí)). Tady všechno končí. České znění, 
120 minut, od 10 let. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 25. 8. do středy 31. 8. v 19.30 h: MUŽI 
V NADĚJI (ČR 2011). PREMIÉRA. Naváže na mi-
mořádný úspěch fi lmu Ženy v pokušení komedie 
o tom, že manželství potřebuje ke štěstí  trochu ne-
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věry? Nová česká komedie režiséra Jiřího Vejdělka 
se Simonou Stašovou, Jiřím Macháčkem a Bolkem 
Polívkou v hlavních rolích. Mládeži od 12 let. Pre-
miérové vstupné 135 Kč.
Od pátku 26. 8. do neděle 28. 8. v 15.00 h: MED-
VÍDEK PÚ (Winnie the Pooh, USA 2011). Nová 
dobrodružství medvídka Pú a jeho přátel v animo-
vané komedii. České znění, ml. přístupný, 70 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 29. 8. do středy 31. 8. v 17. 00 h: KOV-
BOJOVÉ A VETŘELCI (Cowboys & Aliens, USA 
2011). PREMIÉRA. Akční scifi , ve kterém se mísí 
klasické westernové prostředí s útokem mimozem-
šťanů. V hlavních rolích Daniel Craig, Olivia Wilde, 
Harrison Ford aj. České znění, od 12 let. Premiérové 
vstupné 105 Kč.
…………………………………………………………
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
3. MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL OST-
RAVA KAMERA OKO – zajímavé novinky, doku-
mentární a umělecké fi lmy v sekci 3D fi lmy
…………………………………………………………

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
29. 6. 19.00 Marc Camolett i: A do pyžam! Hrají: J. 
Langmajer, D. Suchařípa, K. Brožová /K. Šprácha-
lová, K. Hrachovcová/N.Boudová a další.
12. 10.  19.00 M.Kundera: Jakuba jeho pán. Pří-
běh o přátelství, lásce, zradě a také o cestě. Hrají: 
K. Heřmánek, J. Bartoška, J. Carda, P. Pospíchal, V. 
Freimanová, Z. Žák, K. Janečková, M. Kubačák, D. 
Marková.
26. 10. Každý den – šťastný den!  O svérazné léčbě 
z manželské nudy. Hrají: B. Hrzánová, L. Jeník, H. 
Lapčíková, Z. Kalina.

 Koncerty
Fajn fest CZ-PL. Česko-Polský soutěžní festival 
ve fi nále.  Společné koncerty vítězů v ČR – Ostrava 
(10. 9.) a PL – Rybnik (28. 7.).  Více na www.fajn-fest.
eu nebo www.dk-akord.cz

 Společenská zábava
16. 9. 14.00 hodin Vinobraní  Tradiční jarmark s bur-
čákem a vínem z jižní Moravy, folklorními vystou-
peními, ale také za účasti Rudy z Ostravy!

 Klub Akord
Letní festival kultury
  7. 7. 18.00 hodin – Marian  a 333. V nové obsadě 
akční poprock.
14. 7. 18.00 hodin – Jan Kryl a Jiří Beránek. Vzpo-
mínka  na  Karla Kryla, ale hlavně vlastní tvorba.
21. 7. 18.00 hodin – Beatt er. Zpívající básník s ka-
pelou.
28. 7. 18.00 hodin – Q.Z.H. Blues Band – Kvintet 
Zkušených Hudebníků  nejen  blůzově.
  4. 8. 18.00 hodin – Sandor Mester – maďarský ky-
tarový virtuos,  Marian a 333 – poprock.
11. 8. 18.00 hodin – Jiří Schellinger  revival – nestár-
noucí hity.
18. 8. 18.00 hodin – FRG – poprock  a známé hity.
25. 8. 18.00 hodin – Q.Z.H. Blues Band  Kvintet 
Zkušených Hudebníků  nejen  blůzově.
Připravujeme: 
2. 9.  Dočesná  (2. ročník ) - Martin Jarošek + hosté .
Živé kvasnicové a zdravé pivo z poctivých českých 
a moravských tradičních pivovarů.
Každý čtvrtek o prázdninách koncert v letní za-
hradě!
Přátelské prostředí  s čepovaným pivem, grilová-
ním, 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 
Letní festival kultury
  6. 7. 17.00 O neposlušném autíčku.
13. 7. 17.00 Malá luční pohádka.
20. 7. 17.00 Indiánská pohádka.
27. 7. 17.00 O nezbedných kozičkách.
  3. 8. 17.00 O Ztracené panence.
10. 8. 17.00 Jak Honza neuměl do pěti napočítat.
17. 8. 17.00 Pat a Matt  IV.
24. 8. 17.00 O víle Andulce.
25. 8. 17.00 O princezně Zapomněnce.
Připravujeme.
25. 9. 10.00 Malované zpívánky – loutková pohádka 
Divadla Smíšek
  5. 10. 10.00  Dobrodružství T. Sawyera. Určeno pro 
žáky 3.-6.tříd.
13. 10. 10.00 Kamarádi v divadle. Určeno pro děti 
MŠ a děti 1.-3. tříd ZŠ.
16. 10. 10.00 Není drak jako drak. Nedělní loutková 
pohádka.
Každou středu o prázdninách pohádka v letní za-
hradě. Hraje Divadlo Smíšek a divadelní společ-
nost Křesadlo.
Přátelské prostředí  s čepovaným pivem, grilová-
ním, dětským koutkem se skluzavkou, domečkem 
a houpačkami.
Za nepříznivého počasí se program koná v Klubu  
Akord.
Vstup zdarma . Více na www.dk-akord.cz

 Výstavy
Fotogalerie – Radomír Pekarík do 20. července. Při-
pravujeme: Modelingové fotografi e Kateřiny Bu-
dinské.
Malá galerie –  Studentská tvroba - Střední škola 
uměleckých řemesel Ostrava-Zábřeh.

 Kultura těla 
Každé úterý i čtvrtek – 18.00 Prázdninové  cvičení 
pro ženy 
Od září připravujeme: 
Koktejl cvičení – různé typy cvičení – aerobic, step, 
posilování. O prázdninách cvičení s Lenkou Va-
řekovou a Erikou Hudákovou v úterý a čtvrtek 
v 18 hodin.
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla my-
sli. Nevyčerpává, dodává energií.
Orientální tanec- všech stupňů 
Břišní tanec – Tvarování pasu a boků, posílení pá-
nevního dna, odstranění bolestí páteře. Uvolní 
a dodá sebevědomí.
Body form – pomalejší cvičení vhodné pro všechny 
věkové kategorie.
Relaxační cvičení – udržení fyzické kondice, zlep-
šení zdravotního a duševního stavu.
Jóga – tělesná, dechová a relaxační cvičení pro rov-
nováhu organismu.
Stepování -  tanec pro mládež i dospělé.
Body styling – posilovací cvičení s gumami.
Salsa a další latinsko americké tance – dokáže  
uvolnit a zároveň posílit. Dámy, můžete vyrazit 
na parket i bez  muže.
Zumba – při cvičení si budete připadat jako na ta-
neční 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. Nava-
zuje na tradice valašského folkloru. Učí děti tančit 
i zpívat.
Aerobic pro dívky 9-12 let. Skvělé dynamické cvi-
čení 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, předpo-
klad je, že děti vydrží bez rodičů. 
Kuřátka – cvičení s overbally, stuhami, pro děti 
od 3-4 let. Vše bude formou hry, předpoklad je, že 
děti vydrží bez rodičů. 

 Jazykové kurzy
Preferujeme kvalitní výuku s velmi dobrými lek-
tory, proto nabízíme kurzy s individuální výukou 
pro 4-6 účastníků.
Francouzština pro začátečníky i mírně pokro-
čilé. (Říká se, že je těžká, v Akordu vám dokážeme 
opak).
Angličtina pro začátečníky, mírně a středně po-
kročilé. (V dnešní době je angličtina nutností – 
v Akordu však radostí!)
Španělština pro začátečníky.
Cena kurzů za 1 rok – 4 500 Kč.

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
Poslední volná místa na pobytových letních tábo-
rech!!!
Tábor pro rodiče s dětmi   8. 7.-13. 7. 
Chata Čarták – Soláň, sedlo cena: 3 200,-
Jiná dimenze    3. 7.-12. 7. 
Chata Kyčerka – Velké Karlovice cena: 3 600,-
Za pokladem Faraona 12. 7.-19. 7. 
Chata Kyčerka – Velké Karlovice cena: 2 950,-
Pravěk a jiné časy - výtvarný 19. 7.-25. 7.             
Chata Kyčerka – Velké Karlovice  cena: 2 800,-
Prázdniny bez hranic 12. 7.-19. 7. 
Spartak – Nový Hrozenkov cena: 2 950,-
Nabídka příměstských táborů. Neváhejte a při-
hlaste 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,-

   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

14.-17. 7.  – 8. MISTROVSTVÍ EVROPY V ATLE-
TICE DO 23 LET. Městský stadion

Připravujeme:
15. října 2011 v 19 hod – THE BEATLES NIGHT
Slavnostní koncert k 25 letům ČEZ ARÉNY.
Známé skladby The Beatles v podání Českého národního 
symfonického orchestru.
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Záměr na pronájem 
malometrážních bytů

Krátce
  Uzavírka Závodní ulice
Z důvodu souvislé údržby bude v ob-
dobí od 25. července do 28. srpna pro 
veškerý provoz v obou jízdních smě-
rech uzavřena Závodní ulice v úseku 
mezi ulicemi Jubilejní a Provaznická. 
Výjimku mají autobusy a tramvaje os-
travského dopravního podniku a vozi-
dla integrovaného záchranného systé-
mu (provoz těchto vozidel bude veden 
po tramvajovém pásu). Všechny ulice, 
které v dotčeném úseku ústí v Závod-
ní ulici, budou zaslepeny. Ulice U Hal-
dy nebude napojena na Závodní, ob-
jízdné trasy pro dosažení cílů na ulici 
Dr. Martínka budou řádně vyznačeny.

  Fajn Fest CZ-PL v Ostravě
Od ledna do konce května se moh-
ly amatérské kapely všech hudebních 
žánrů zúčastnit soutěže Fajn fest CZ-
-PL, kterou pořádá DK Akord v Zábře-
hu. Zájem amatérských kapel o tento 
projekt předčil očekávání organizáto-
rů, do soutěže se jich přihlásilo více než 
sto, z toho 69 českých a 34 polských vy-
hovělo kritériím soutěže. Největší obli-
bě fanoušků se těšila polská skupina 
The Posit, která získala celkem 15 102 
hlasy. Odborná porota vybrala nako-
nec tyto skupiny: z české strany - Ban-
daband, Black Roll, Tracy Donovan, 
a z polské strany Dash, Kurde a Po-
mau. Právě tyto kapely v průběhu léta 
budou nahrávat společné CD šesti ví-
tězných kapel, jejich společný koncert 
se uskuteční 10. září v Ostravě. 

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Rada MOb Ostrava-Jih rozhodla o zveřejně-
ní záměru na pronájem volných obecních 
malometrážních standardních bytových 
jednotek v lokalitě Ostrava-Zábřeh a Ost-
rava-Hrabůvka. 

Uchazečem může být fyzická osoba starší 
18 let, způsobilá k právním úkonům, kte-
rá 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 měsíč-
ně (v ceně nejsou zahrnuty úhrady za služ-
by spojené s užíváním bytu).
Ul. Čujkovova 23, standard, č. bytu 81, 
o vel. 1+1 (30,6 m2). Prohlídka bytu 7. 7. 
od 14,15 do 14.30 hodin na místě.
Ul. Čujkovova 29, standard, č. bytu 63, 
o vel. 0+2 (28,6 m2), č. bytu 51, o vel. 0+2 
(29,2 m2). Prohlídka vzorového bytu na ul. 
Čujkovova 29, č. bytu 51, dne 7. 7. od 14 
do 14.15 hodin na místě.
Ul. Čujkovova 31, standard, č. bytu 52, 
o vel. 0+1 (22,8 m2), č. bytu 77, o vel. 0+1 
(23,5 m2). Prohlídka vzorového bytu na ul. 
Čujkovova 31, č. b. 52 dne 7. 7. od 14.40 
do 14.55 hodin na místě.

Minimální nájemné je stanoveno ve výši 80 
Kč za m2 podlahové plochy bytu měsíčně 
(v ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby 
spojené s užíváním bytu)
Ul. Letecká 11, standard, č. bytu 2, o vel. 
1+1 (46,5 m2). Prohlídka bytu 12. 7. od 14.15 
do 14.30 hodin na místě.
S vybraným uchazečem bude uzavřena 
smlouva k nájmu bytu na dobu určitou – 6 
měsíců (za smluvní nájemné), a to po úhra-
dě pětinásobku měsíčního nájemného 
a úhrad za služby poskytované s užíváním 
bytu před uzavřením smlouvy k nájmu 
bytu. Při řádném plnění povinností ze stra-
ny nájemce bytu bude Radě MO Ostrava-
-Jih opakovaně předkládán návrh na uza-
vření smlouvy k nájmu bytu na dobu 
určitou, nejdéle však 12 měsíců.   
Uchazeči o pronájem bytu odevzdají při-
hlášky do výběrového řízení na podatelně 
ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Os-
trava-Hrabůvka v zalepené obálce nebo ji 
zašlou poštou jako obyčejnou poštovní zá-
silku nejpozději do 18. 7.2011. Další infor-
mace o náležitostech a podání přihlášky 
lze získat telefonicky nebo osobně na by-
tovém oddělení, budova B, ÚMOb Ostra-
va-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, tel. 599 
430 243, 599 430 415, 599 430 375. 

Nepojízdná vozidla 
do Librosu!
Máte nepojízdné vozidlo, které už ne-
hodláte provozovat, a chcete s ním ještě 
smysluplně naložit? Můžete jej věnovat, 
případně odprodat, Centru bezpečné 
jízdy Libros Ostrava. Tato vozidla mo-
hou posloužit při výcviku integrova-
ných záchranných systémů.
V takovém případě kontaktujte: LIB-
ROS Centrum bezpečné jízdy, Palacké-
ho 1114, 702 00 Ostrava-Přívoz, tel.: 596 
136 204, 732 894 914, e-mail: info@cent-
rum.libros.cz.
Protokol potřebný k trvalému vyřazení 
vozidla z registru bude předávajícímu 
vystaven ihned po převzetí vozidla.

V areálu Střediska volného času (SVČ) v Os-
travě-Zábřehu vzniká nový sportovně-re-
kreační areál, který by měl vytvořit záze-
mí pro sportovní a kulturní vyžití obyvatel. 
Zejména dětem a mládeži by měl umožnit 
smysluplně a aktivně trávit volný čas, což 
má významný socializační, zdravotní a pre-
ventivní vliv na všechny věkové kategorie. 
Vzhledem k tomu, že z areálu je možný bez-
bariérový přístup do budovy, mohou jej vy-
užívat i handicapovaní spoluobčané.
Projekt sportovně-rekreačního areálu za-
hrnuje vybudování víceúčelového hřiště 
pro míčové hry, hokejbalového hřiště, in-
-line dráhy a minifotbalového hřiště. Ne-
budou chybět drobné terénní překážky pro 
cyklotrial, petangueové dráhy, dětské hři-
ště s průlezkami, lanovkovou skluzavkou 
a houpačkami. 
Prostory areálu budou kromě veřejnosti 
plně využívat také děti navštěvující ve SVČ 
stávající zájmové útvary, jako jsou napří-

klad mažoretky, roztleskávačky, sportov-
ní kroužky, ale také kurzy pro předškolní 
děti a rodiče s dětmi. „Chybět nebudou ani 
nové zájmové aktivity, které naše středisko 
nabídne právě na základě nově otevřeného 
multifunkčního hřiště. Mezi nejžhavější no-
vinky patří hokejbal, košíková nebo kurz in-
-line bruslení,“ uvedla ředitelka SVČ Alena 
Valkovičová. 
Součástí objektu sportovně-rekreačního are-
álu bude také odpočinková část, v níž bude 
možné zpříjemnit si pobyt poklidným po-
sezením na lavičkách obklopených zelení. 
Slavnostní otevření sportovně-rekreačního 
areálu se uskuteční 8. září u příležitosti vý-
znamného výročí zábřežského SVČ.
Celkové výdaje na projekt byly vyčísle-
ny na 16 miliónů korun a fi nancovány jsou 
z Regionálního operačního programu NUTS 
II Moravskoslezsko 2007-13. Výstavba spor-
tovně-rekreačního areálu je fi nančně podpo-
řena i statutárním městem Ostrava.  (kut)

V Zábřehu vzniká nový sportovně-rekreační areál
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Krátce
  Kancelář bude otevřena i v létě
Také v prázdninových měsících mohou občané Ostravy využít 
služeb poslanecké kanceláře Adama Rykaly. V červenci a v srp-
nu se se svými problémy a žádostmi mohou obracet přímo 
na svého poslance každé pondělí od 8 do 12 a od 13 do 15 ho-
din, ve čtvrtek pak od 13 do 17 hodin. K dispozici bude i bez-
platná právní poradna v termínech 14. července a 25. srpna. 
„Vzhledem k obrovskému zájmu je potřeba se předem telefo-
nicky objednat na čísle 728 436 888,“ uvedl Rykala. Poslanec-
ká kancelář sídlí v Ostravě-Zábřehu na Jugoslávské ulici 3038. 
Jedná se o budovu bývalé pošty, kam se dá dojet tramvajemi 
číslo 2 a 7 a autobusy číslo 36 a 57, výstupní zastávka Karpat-
ská. Přístup do kanceláře je bezbariérový.

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-310356/9

JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA SENIORŮ/AKTUÁLNĚ

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních lis-
tech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem červnovým 
a červencovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti 
a pohody v kruhu nejbližších.

Červen
Adéla Tošková 98 let
Ladislava Pielová 97 let
Marie Dočkalová 95 let
Anděla Jelínková 93 let
Milan Grossman 91 let
Marie Kubánková 91 let
Josef Suchý 91 let
Ing. Alois Rudek 90 let
Vítězslav Vavrečka 90 let
Božena Horáková 85 let
Božena Jahnová 85 let
Hana Jelínková 85 let
Hana Kuchařová 85 let
Drahomíra Mikolášová 85 let
Alžběta Schlachtová 85 let
Zdeňka Šonovská 85 let
Jindřich Švidernoch 85 let
Maximilián Bár 80 let
Ludmila Cundová 80 let
Štefan Čech 80 let
Antonie Doubravská 80 let
Zdeňka Michnová 80 let
Eliška Mlčochová 80 let
Světluška Porubová 80 let
Vladimír Rotrekl 80 let
Karel Sakánek 80 let
Jan Vavčík 80 let

Červenec
Zdeňka Schusswohlová
 100 let
Miroslav Vojtovič   95 let
Anna Jurošková   92 let
Vlasta Buroňová   92 let
Anna Začinská   91 let

Jaroslav Tichopád   91 let
Jarmila Starovičová   90 let
Oldřich Kozelský   90 let
Bohumil Čerkovský   90 let
Zlatuše Paličková   85 let
Drahomíra Škarková   85 let
Jarmila Stillerová   85 let
František Sejda   85 let
Olga Sanetrníková   85 let
Josef Salaj   85 let
Alice Radová   85 let
Marie Karasová 85 let
Božena Karásková   85 let
Anděla Güntherová   85 let
Štěpánka Grenarová   85 let
Gabriel Blahó   85 let
Anna Vargová   80 let
Alena Štefková   80 let
Anna Snozová   80 let
Miloslava Popílková   80 let
Václav Pohludka   80 let
Jan Nerad   80 let
Marta Muroňová   80 let
Božena Míčková   80 let
Anna Markusková   80 let
Anna Kuzárová   80 let
Jiří Kovařík   80 let
Alenka Jasníková   80 let
Jindřich Hruboň   80 let
Svatava Hrabcová   80 let
Renata Hečková   80 let
Leo Gröger   80 let
Marie Fratričová   80 let
Helena Benešová   80 let
Ludmila Alexová   80 let
Anna Adamcová   80 let

Koncem května proběhl zájezd 
dvou Klubů seniorů Čujkovova 
I. a II. do nádherných míst lázní 
Teplice nad Bečvou a na Svatý 
Hostýn. Krásné počasí a báječ-
ná nálada všech členů přispěla 
k vydařenému výletu, který se 
uskutečnil za fi nanční podpory 
radnice MO Ostrava-Jih.
Členové obou klubů by mezi 
sebou uvítali nové zájemce. 
Kromě každoročních zájezdů 
provozují i jiné aktivity – hra-
jí společenské hry, pořádají za-
jímavé besedy a přednášky, 
navš těvují společně kultur-
ní akce. Odbor sociální péče 
ÚMOb Ostrava-Jih pro klu-

by seniorů každoročně pořádá 
pod záštitou starosty Karla Si-
binského Vinohraní, což jsou 
sportovní hry a také oslavy 
Dne seniorů, na kterých se spo-
lečně setkávají všechny kluby 
seniorů z obvodu Jih. Dalšími 
akcemi jsou oslavy Masopustu, 
vánoční besídka nebo trénová-
ní paměti.
Pravidelná setkání probíha-
jí v Klubu seniorů na Čujko-
vově ulici 21 v Zábřehu v tyto 
dny: Klub seniorů Čujkovova 
I. vždy v pondělí a ve čtvrtek 
od 14 do 17 hodin a Klub seni-
orů Čujkovova II. každé úterý 
a středu od 13 do 17 hodin.  (d)

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, jejímž 
zřizovatelem je statutární město Ostrava, slaví v letošním roce čty-
řicet let od svého otevření. Svou činnost zahájil 30. června 1971 jako 
Domov soustředěné péče pro důchodce. V té době se jednalo o prv-
ní experimentální zařízení tohoto typu v naší republice, které posky-
tovalo pobytové služby starším občanům. V současné době Domov 
Čujkovova, který má kapacitu 301 lůžko, poskytuje prostřednictvím 
202 zaměstnanců celoroční pobytové sociální služby klientům, kte-
ří z důvodu snížené soběstačnosti potřebují pravidelnou pomoc jiné 
osoby. Domov pořádá dny otevřených dveří, aby se svou činností se-
známil širokou veřejnost.  (d)

Kulaté výročí Domova Čujkovova

Vydařený zájezd seniorů

UZÁVĚRKA 

INZERCE 

DALŠÍHO 

ČÍSLA JE

18. 8. 2011
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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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SIMPLY CLEVER

Klasika, které můžete věřit
ŠKODA Octavia od 259 900 Kč

Ilustrační foto.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

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

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

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

JIŽNÍ LISTYINZERCE
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v atraktivní části 

Ostravy-Hrabůvky

(cca 300m od obecního úřadu).

Detailní informace 
o nemovitosti získáte 
na telefonech:

774 985 438 (VODAFONE), 
721 515 012 (O2), 
604 190 185 (T-MOBILE)

nebo na e-mailové adrese: 
kancelar@nassai.cz 

Prodej bude realizován 
formou dobrovolné dražby.

PRODÁME PODSKLEPENÝ RODINNÝ DŮM SE ZAHRADOU A GARÁŽÍ
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