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Hotel Vista dostává novou tvář
Sáčky na psí exkrementy jsou zdarma
Problém může vyřešit parkovací dům
Zlatá svatba manželů Jaborníkových

Svatováclavské slavnosti piva
zaznamenaly rekordní návštěvnost
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Obvod Ostrava-Jih na zakázkách Hlasujme společně
pro náš obvod!
ušetřil přes sto milionů korun
Městský obvod Ostrava-Jih v loňském
roce vypsal celkem 74 veřejných zakázek,
na kterých dohromady ušetřil bezmála sto
deset milionů korun.
„Je to tím, že jsme stanovili přísná kritéria,
měli jsme jedinou zakázku, která se odsoutěžila za vyšší cenu, než byla cena předpokládaná. V jednom případě jsme uplatnili i penále,“ uvedl starosta Karel Sibinský
s tím, že významnou roli hraje transparentnost výběrových řízení, která je jednou
z priorit vedení obvodu. „Snažíme se, aby
vše bylo průhledné a veřejně přístupné. I
proto na našem úřadě vzniklo samostatné
oddělení veřejných zakázek.“

Nejmarkantnější úspory byly u zakázek
týkajících se výměny oken. „Je pravda, že
úspora byla dána i finanční krizí. Třeba firem provádějících instalaci plastových
oken je spousta, máme tedy možnost vybírat z mnoha zájemců, takže u tohoto typu
zakázek se výslednou cenu podařilo výrazně snížit,“ doplnil místostarosta Radim
Miklas s tím, že jedné veřejné zakázky se
účastní v průměru pět firem.
Finanční úspora je pro obvod nezanedbatelná. Téměř 110 milionů korun, které byly
celkem uspořeny, představuje 21 procent
předpokládané ceny veřejných zakázek.
Většina těchto finančních prostředků je využívána na další investiční akce.
(kut)

Rada MO Ostrava-Jih schválila termíny sezdávacích dnů pro uzavírání
manželství v roce 2012. Jedná se o soboty 14. a 28. ledna, 11. a 25. února, 10., 24. a 31.
března, 14., 21. a 28. dubna, 12., 19. a 26. května, 9., 23. a 30. června, 14. a 28. července, 11. a 25. srpna, 8., 15. a 22. září, 6. a 20. října, 10. a 24. listopadu, 1. a 15. prosince.
Více informací lze získat v hlavní radniční budově v přízemí na oddělení matriky
(kanceláře č. A 017, A 018 a A 019).

Krátce
 Čtvrtmaraton O srdce Lenkyčlenky
V sobotu 12. listopadu se v Bělském lese
poběží už 5. ročník čtvrtmaratonu O srdce Lenkyčlenky. Závod, nad kterým převzal záštitu starosta Karel Sibinský, měří
10,5 km a odstartuje v 11 hodin u Vodního areálu Jih. Poběží se dva okruhy po
asfaltových chodnících a zpevněných
lesních stezkách. Součástí závodu jsou
i běhy dětí, předškoláky čeká 50, mlad-

ší žáky 100 a starší žáky 200 metrů, start
dětských závodů je plánován na 10.30
hodin. Prezentace proběhne v restauraci Na Špici od 9.30 do 10.30 hodin. Pořadateli závodu jsou MK Seitl Ostrava
a JUDr. Lenka Wágnerová.
Bližší informace jsou k dispozici na
webových stránkách www.bezvabeh.cz,
www.mkseitl.blogspot.com a www.lenkaclenka.blogspot.com.

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 hlasovacím 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.

Kampaň Ostravu
nedáme skončila
Kampaň Ostravu nedáme, která upozorňovala na to, že novela rozpočtového určení daní má připravit Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň až o pět miliard korun ročně,
v neděli 16. října skončila. Dále ale pokračuje boj o peníze, premiér Petr Nečas slíbil,
že ministr financí bude muset návrh upravit, jinak dojde na koaliční jednání. Cílem
kampaně bylo informovat, vyvolat veřejnou debatu a podepsání petice, což se povedlo. Snad i kampaň přispěje k nalezení
řešení, které bude přijatelné pro čtyři velká města i všechny ostatní obce.
(d)

INZERCE

Ostrava-Hrabůvka Obchodní dům Špalíček, Dr. Martínka / Ostrava-Poruba Francouzská ul.
Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, (Po - Pá 8.00 - 18.00 hod., So 8.00 - 12.00 hod.)

VÁNOČNÍ AKCE

OČNÍ OPTIKA TRIUMPH

www.triumphoptical.cz

počítačové měření zraku* *pouze provozovny v Ostravě

komplexní vyšetření zraku očním lékařem*

+

SLEVA 20-50 %

Na vybrané dámské, pánské a dětské BRÝLOVÉ OBRUBY

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ
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Hotel Vista dostává novou tvář

…V další etapě prošla rekonstrukcí recepce a v levé
části komplexu vznikly moderní koleje pro studenty.
V lednu loňského roku pak odstartovala rekonstrukce
veškerých gastronomických prostor. Zbrusu nová je
kuchyně, hotelová restaurace, vznikl lobby bar…

11

Stavební průmyslovka slaví výročí

…U příležitosti kulatého výročí založení SPŠ
stavební je připraven dvoudenní program. Na pátek
25. listopadu je pro zvané hosty připravena školní
akademie v aule VŠB-TU a poté prohlídka školy…

15

Zlatá svatba Jaborníkových

Manželé Jaborníkovi se radují ze šesti dospělých
vnoučat Markéty, Zdeňka, Jakuba, Kamila, Martina
a Anety, ale největší radost jim dělá čtyřletá pravnučka
Zuzanka. Padesát let společného života oslavili
15. října v obřadní síni radnice ÚMOb Ostrava-Jih...
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
před pár dny skončila kampaň Ostravu
nedáme, jejímž cílem
bylo upozornit na novelu rozpočtového zákona, která měla naše
město od roku 2013
připravit o téměř jednu miliardu korun. Také v prostorách naší
radnice jste měli možnost podepisovat petici
proti přijetí této novely, čehož mnozí z vás
využili. Boj o peníze bude pokračovat i nadále a necháme se překvapit, jaké bude konečné řešení. Pevně věřím, že přijatelné pro
velká města i malé obce.
Hned na vedlejší stránce si můžete přečíst příjemnou zprávu, že našemu obvodu
se v loňském roce podařilo ušetřit na veřejných zakázkách více než sto milionů korun.
Z dalších článků stojí za zmínku ten, který popisuje proměnu hotelu Vista. Tento objekt část veřejnosti stále vnímá jako ubytovnu s nepřizpůsobivými občany, ale opak je
pravdou. Jsem rád, že i v našem obvodu lze
využít kvalitní ubytovací a stravovací služby. Více se dočtete na straně 4. Majitelé psů
jistě uvítají, že při zaplacení poplatku obdrží zdarma sáčky na exkrementy svých miláčků, takže snad zase o něco ubude těch,
kteří po svých pejscích neuklízejí. Nejen
o tom pojednává článek na straně 5. V tomto čísle radničního zpravodaje se opět věnujeme přetrvávajícím problémům s parkováním a nabízíme i pohled hlavního architekta
města. Více informací najdete na straně 8.
Závěrem bych vám všem chtěl popřát pěkný
zbytek podzimu a příjemné čtení.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Šípkový podzim v zoo Ostrava
Zoologická zahrada Ostrava vyhlásila
další ročník Šípkového podzimu – soutěže ve sběru vybraných plodů, které poslouží jako zpestření jídelníčku mnoha
obyvatelům zoo (jelenům, opicím, medvědům či prasatům). Jedná se o plody
růže šípkové (šípky), jeřába obecného
(jeřabiny) a dubu (žaludy). Šípky musejí pocházet pouze z divokých rostlin, ne
z vyšlechtěných parkových odrůd. Soutěžit mohou jednotlivci a dětské kolektivy (např. školní třídy, zájmové kroužky
apod.). Všechny plody musejí být důkladně usušeny a rozděleny podle druhů.
V rámci soutěže budou hodnoceny dvě
kategorie - šípky plus jeřabiny a žaludy.
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Předání a slavnostní vážení nasbíraných
plodů proběhne v zoo Ostrava 5. listopadu v rámci akce Halloween a lampiónový
průvod. Odměnou nejpilnějšímu sběrači žaludů bude návštěva horského lanového parku Tarzanie v Ráztoce, nejpilnější sběrač šípků a jeřabin se pak může těšit
na elektronický terč na šipky.
 SON
Sdružení nájemníků SON sděluje, že poradenská služba k otázkám bydlení se
koná ve čtvrtek 10. listopadu v 16 hodin
v Kulturním domě K-TRIO v Hrabůvce.
 Svatováclavská pouť v SDDM
Salesiánský dům dětí a mládeže (SDDM),
Klub SHM Ostrava-Zábřeh, který má své

sídlo v areálu bývalé MŠ Volgogradská 2,
uspořádal 27. září tradiční Svatováclavskou pouť. Návštěvníci mohli zhlédnout
deset komentovaných obrazů ze života sv.
Václava a svatováclavskou scénku v podání divadelního kroužku SDDM. Poté se
děti mohly rozejít po různých soutěžních
stanovištích a atrakcích, k nimž patřil především skákací hrad, vzduchovková střelnice nebo zastávka u klauna, který vyráběl zvířátka z nafukovacích balónků. Pro
ty, kdo rádi tvoří, byly připraveny i tři rukodělné dílny - keramika, pouťové květiny a dárková krabička. K celkové atmosféře přispěly historické kostýmy pořadatelů,
hudba a areál zahrady SDDM se vzrostlou
zelení, hřištěm a dětskými prvky.
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Hotel Vista dostává novou tvář
Hotel Vista se během posledních pěti let změnil k nepoznání, získal certifikát tříhvězdičkového hotelu superior
a v moravskoslezské metropoli patří k tomu nejlepšímu.
Na první pohled to tak možná
nevypadá, ale jakmile návštěvník vstoupí do budovy, hned
v prostoru recepce zaregistruje
výraznou proměnu.
„Vysvětlení je prosté, zvolili
jsme cestu postupné renovace
vnitřních prostor a až poté přijde na řadu rekonstrukce objektu zvenčí. Za daleko důležitější považujeme, když naši hosté
mají k dispozici kvalitní vybavení a s tím spojené služby, než
kdyby budovy zvenčí vypadaly honosně a uvnitř by bylo
všechno zastaralé,“ vysvětlil
Vladimír Boldaňuk, předseda
představenstva akciové společnosti Boswell, která zábřežský
komplex Vista převzala před
pěti lety.
„Jako první jsme se v roce 2007
pustili do rekonstrukce hotelových pokojů, které byly kompletně zrenovovány, a dnes
nabízíme ubytování ve dvou

variantách – šestapadesát pokojů ve standardním a osmadvacet pokojů v business vybavení,“ uvedl dále Boldaňuk
s tím, že hotel nabízí také bezbariérové pokoje a jeho návštěvníci mohou využít i nově
vybudované fitnesscentrum.
V další etapě prošla rekonstrukcí recepce a v levé části komplexu vznikly moderní koleje pro studenty. V lednu
loňského roku pak odstartovala rekonstrukce veškerých gastronomických prostor. Zbrusu nová je kuchyně, hotelová
restaurace, vznikl lobby bar
s možností příjemného posezení na venkovní terase.
Tím však postupná proměna
hotelu Vista zdaleka nekončí. Už v říjnu letošního roku
bude otevřeno nové konferenční centrum s kapacitou 200 kli-

entů. „Kapacita a technické zázemí hotelu umožňuje pořádat
společenské, rodinné i veřejné
akce, obchodní setkání. Návštěvníkům nabízíme možnost
pronájmu prostor pro konference, firemní školení, prezentace a kulturní akce. Hostům
poskytneme ucelený gastronomický servis počínaje coﬀee
breakem až po výbornou večeři nebo raut,“ pokračoval předseda představenstva. Změnou
prošla i velká část nebytových
prostor, ve kterých jsou poskytovány doplňkové služby – už
dnes jsou např. v areálu ordinace lékařů se zaměřením na
kardiologii, alergologii a stomatologii. Nechybí ani masérský salón. Návštěvníci jistě
ocení bezpečnost v podobě kamerového systému na hotelovém parkovišti.

Prostřednictvím agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest získala společnost
Boswell a. s. dotaci na
snížení tepelných ztrát
budov
hotelových
domů. V areálu Vista už
došlo v rámci realizace dotačního programu
k výměně většiny oken a zateplení štítů. „Tato akce by měla ve
všech našich budovách skončit
v příštím roce,“ řekl člen představenstva Jiří Kučera s tím, že
skupina BOSWELL provozuje
také ubytovací komplexy Vítek
a METALURG, které rovněž
procházejí postupnou rekonstrukcí.
„Je jen dobře, že se Vista proměňuje k lepšímu, protože veřejnost ji má stále v povědomí
spíše jako ubytovnu s nepřizpůsobivými občany. Určitě se
stane vyhledávaným cílem turistů, kteří zavítají do Ostravy. Hotel Vista je důkazem, že
kvalitní ubytovací a stravovací služby je možné najít nejen
v centru města, ale také v našem obvodu,“ uvedl starosta
Karel Sibinský.
Michael Kutty

INZERCE

Společnost AUTOSKLO SLEZSKÁ zajistí komplexní péči o automobil

je stálá a grafiky prodejné. Jako bonus
společnost nabízí zákazníkům dopravu zdarma. Motorista zanechá v servisu
svůj automobil, prodejce mu zajistí odvoz domů nebo do práce a po výměně je
dopraven zpět k převzetí vozu. „Doporučuji řidičům, aby si zkontrolovali stav
skel. V zimě se i malá trhlinka působením mrazu rychle rozšiřuje. Tento problém je vhodné vyřešit s předstihem,
dokud nenastanou potíže,“ radí Marek
Strbačka. Aktuálně s ohledem na zpřís-

nění kontrol tónovaných skel je servis
rovněž schopen zajistit změření fólií nalepených na sklech a zjistit, zda odpovídají platným předpisům a propouštějí dostatek světla. Vzhledem k tomu, že
policisté, kteří využívají nový měřicí přístroj, zvýšili počty kontrol, šetří společnost i vaši peněženku. Servis samozřejmě zajistí případné přelepení fólií, aby
řidič neměl problémy.
Autoskloservis poskytuje péči i o firemní vozy. „Naši mechanici zajíždějí do firem s větším vozovým parkem
a přímo v jejich garážích vymění poškozená nebo rozbitá autoskla, a to jak
u osobních automobilů, tak u dodávek,
nákladních automobilů nebo autobusů,“
popsal tuto službu Marek Strbačka.
Motoristům je určen rovněž autoservis s moderní diagnostikou. Před zimou je pro klienty připravena akce v po-

době prohlídky automobilu za akční
cenu. Mimo servisní služby je k dispozici pneuservis. Je možná výměna vlastních pneumatik, příp. zakoupení nových
dle požadavků klienta. Vzhledem k většímu počtu dodavatelů jsou ceny pneumatik velmi příznivé.
Protože Marek Strbačka je velkým
motocyklovým fandou, nabízí jeho firma
také americké motocykly Victory a čtyřkolky Polaris. V showroomu si je můžete prohlédnout, příp. vyzkoušet. Za podívání stojí nejen moderní americké stroje,
ale i historická motorka Douglas ze sbírky akademického sochaře a velkého fandy motorek Miroslava Rybičky, která
byla vyrobena v roce 1920. Příznivci výtvarného umění i motorek se v sídle firmy setkají právě s Miroslavem Rybičkou
na vernisáži, která se bude konat v listopadu.
(pr)

AUTOSKLO SLEZSKÁ s.r.o. (servis, pneuservis, autoskloservis, prodej motocyklů, umělecká galerie), Poděbradova 98, 702 00 Ostrava
tel.: 596 124 225, infolinka: 844 999 999, www.autosklo.com
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Společnost AUTOSKLO SLEZSKÁ
vám zajistí rychlou, kvalitní a z pojištění také bezplatnou výměnu poškozeného
skla. „Zajistíme našim zákazníkům výměnu poškozeného skla tak, aby s tím
měl co nejméně starostí a nepříjemností. Jsme schopni zajistit skla na všechny
značky a typy automobilů. Aby komunikace probíhala v milé atmosféře, dovolujeme si zákazníky během jednání pozvat
na vynikající kávu,“ uvedl majitel společnosti AUTOSKLO SLEZSKÁ Marek
Strbačka.
Součástí nového, příjemného prostředí autoskloservisu je krom showroomu
s americkými motocykly Victory i GALERIE SLEZSKÁ. Můžete si v ní prohlédnout díla nejvýznamnějších českých výtvarníků, jako jsou Boris Jirků,
Josef Mžyk, Pavel Sedláček, karikaturista Vladimír Jiránek a další. Expozice

JIŽNÍ LISTY

Poplatníci dostanou zdarma
sáčky na psí exkrementy
Šest a půl tisíce psů je v evidenci Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih. Ročně za
ně radnice vybere na poplatcích částku
okolo čtyř a půl miliónu korun, která míří
do celkového rozpočtu obce.
Poplatek za psa v panelových domech činí
1500 korun ročně (platí se 750 korun do
konce března a 750 korun do konce září),
senioři platí 200 korun, za psa u rodinných
domů je jednotný poplatek 300 korun – oba
tyto poplatky se hradí jednorázově do konce března. Momentálně jde o nejvyšší možnou sazbu.
V souvislosti se psy jsou velkým problémem jejich exkrementy znečišťující veřejná prostranství. Úřad městského obvodu
Ostrava-Jih před více než pěti lety zakoupil dva motorové vysavače na psí výkaly v ceně 130 tisíc korun. Jsou využívány
hlavně v době, kdy je sucho, nebo v mrazivém počasí. Pokud je mokro a blátivo, není
možné je používat. V takových povětrnostních podmínkách se chodníky čistí ručně
za pomocí mechanických lopatek. Pro práci s vysavači není vyčleněn speciální pracovník, po zaškolení jsou využíváni pracovníci veřejně prospěšných prací. Určitou
dobu byl používán i jeden elektrický vysavač, ale ten se z důvodu slabé výkonnosti neosvědčil. Je třeba zdůraznit, že psí vý-

kaly se dnes mohou odkládat i do běžných
odpadkových košů či kontejnerů, což dříve nebylo možné. Rada městského obvodu
přesto rozhodla, že se občanům, kteří mají
uhrazen místní poplatek ze psů, budou
vydávat mikrotenové sáčky na psí exkrementy. Výdej bude prováděn (podmínkou
je úhrada poplatku) v hlavní radniční budově, 3. patro, kancelář č. 307. Za letošní
rok poplatník obdrží sáčky za období září
– prosinec, v příštích letech vždy po uhrazení místního poplatku.
Pro volný pohyb psů jsou na území obvodu plochy vymezené ulicemi Místecká,
Dr. Martínka a Aviatiků, dále plocha vymezená ulicemi Plzeňská, Dr. Šavrdy a Zd.
Chalabaly (část vedle parčíku, blíže k Lidlu) a konečně plocha vymezená ulicemi
Středoškolská a U Studia (mezi středními
školami a obytnými domy).
(kut)

INZERCE

AKTUALITY

Zatarasit průchod
mezi dvěma ploty
bylo nezbytné
V poslední době se množí dotazy občanů
bydlících v části Hrabůvky, proč byl zatarasen průchod v oblasti Provaznické ulice
mezi ploty ohraničujícími zahrádkářskou
osadu a Střední odborné učiliště strojnické. Jedná se o pozemek obce parcelní číslo
270/2, který někteří občané využívali, aby
si zkrátili cestu.
„V přilehlé oblasti byla zaznamenána vykradená auta, pokusy o vniknutí do domů,
na místě několikrát zasahovali policisté
a pachatelé těchto přestupků většinou utíkali právě tímto průchodem. A to nemluvím o ježdění na motorkách, rušení nočního klidu opilými osobami, močení těchto
osob, různých šarvátkách a dalších věcech.
Situace už byla neúnosná a stejně tak jako
se nyní někteří občané dotazují, proč jsme
nechali průchod zatarasit, se na nás ještě
před tímto rozhodnutím obraceli jiní občané s žádostmi, ať už s tím průchodem konečně uděláme pořádek,“ vysvětlil situaci
starosta Karel Sibinský a dodal, že je připravena náhradní varianta. „Před pár dny
rozhodlo krajské zastupitelstvo, že nám
darovací smlouvou převede nedaleký pozemek, na kterém bychom chtěli vybudovat chodník směrem k Provaznické ulici.
Věřím, že toto řešení bude pro občany podstatně výhodnější.“
(kut)

Krátce
 Centrum sociálních služeb
Ostrava slaví deset let
Desetileté výročí slaví letos
Centrum sociálních služeb
Ostrava. Příspěvková organizace města sdružuje registrované sociální služby v pěti zařízeních (Domov pro matky

s dětmi, Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy, Azylový dům pro muže
Palackého, Dům na půl cesty a Zařízení pro výkon pěstounské péče) a zabezpečuje
šest zařízení pro výkon pěstounské péče.
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Cena zákroku: 11 500 Kč/oko

1. Oční s.r.o., Zalužanského 1192/15,
703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel.: 595 633 342/44,
e-mail: info@1ocni.cz, www.1ocni.cz
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Podmínky pronájmu
rekonstruovaných bytů
Rada
MOb
Ostrava-Jih
rozhodla
o zveřejnění podmínek na pronájem volných rekonstruovaných bytů v OstravěHrabůvce, nájemcům bytů ve vlastnictví SMO, MOb Ostrava-Jih na ul. Jubilejní
64/360 (3x byt o vel. 0+2, 6x byt o vel. 1+2).
Současně rozhodla o výši smluvního
nájemného 80 Kč/m2 podlahové plochy
bytu/měsíc. Prohlídka vzorových bytů
se bude konat na místě 29. 11. 2011 od 10
do 11 hod. Podmínky uzavření nájemní
smlouvy budou uvedeny na úřední desce.

Rozmístění velkoobjemových
kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
14. 11.
Dr. Martínka 30
Stadická 5
Oráčova 9
Mjr. Nováka 9, 15
Kašparova 14
Krestova 16, 42
Fr. Hajdy 14
Tlapákova 2,12
A. Kučery 18
15. 11.
J. Kotase 31
J. Maluchy 10, 9, 103
J. Matuška 14
V. Košaře 5, 12
J. Misky 17
A. Gavlase 24
A. Poledníka 8
V. Jiříkovského 22, 21

Písemné žádosti je možno podat na
podatelně ÚMOb Ostrava-Jih nebo zaslat
poštou ve lhůtě do 7. 12. 2011 na adresu:
ÚMOb Ostrava-Jih, OBH, Horní 3, 700 30
Ostrava-Hrabůvka. V žádosti uchazeč uvede: adresu a číslo bytu, o který má zájem,
jméno a adresu (příp. kont. telefon), číslo
a velikost bytu, který bude vrácen, od kdy
je uchazeč nájemcem obecního bytu, počet
osob, které budou byt užívat, a podpis
uchazeče. O konečném pořadí vybraných
uchazečů rozhodne Rada MO Ostrava-Jih.

Bezplatný odvoz
a likvidace autovraků
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih ve
spolupráci s ŽDB GROUP Bohumín, a. s.,
nabízí občanům bezplatný odvoz a ekologickou likvidaci vozidel určených k odpisu. Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlikvidovat vozidlo, si mohou termín odvozu
dohodnout na tel. čísle 604 228 312, kde jim
budou sděleny další podrobnosti. Protokol
potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru bude předávajícímu vystaven ihned
po převzetí vraku. Bezplatné odvozy budou zajišťovány průběžně dle konkrétních
požadavků majitelů přímo z místa odstavení auta.
(kut)

Nepojízdná vozidla do Librosu!
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.
(kut)

Krátce
 Modrý kříž v České republice
V Ostravě působí nová nestátní nezisková organizace s názvem Modrý kříž v České republice o. s. bezplatně poskytující sociální služby osobám starším osmnácti let,
které aktuálně řeší problém se závislostí či nadměrným užíváním alkoholu, jiných návykových látek nebo hazardním
hráčstvím. Současně pracovníci organizace nabízejí poradenství osobám, které neužívají žádnou návykovou látku, ale jsou

rodinnými příslušníky nebo blízkými osobami závislých, a pociťují potřebu sdílet
s někým své problémy a životní zkušenosti, promluvit si a zjistit, jaké jsou možnosti
pomoci sobě i člověku závislému. Organizace poskytuje dvě sociální služby - odborné sociální poradenství a služby následné
péče. Sídlí na Havlíčkově nábřeží 687/21
v Mor. Ostravě (ve dvoře za prodejnou
motorek DUCATI), tel. č.: 733 535 487, 558
84 17 40, e-mail: ostrava@modrykriz.org.
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Ondrášek nabízí i poradny Hodinka muzikoterapie
Mobilní hospic Ondrášek je obecně prospěšnou společností,
která pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem dožít svůj život
důstojně v domácím prostředí.
Nedílnou součástí je také sociální poradna a poradna pro pozůstalé. Ondrášek sídlí na adrese Horní 288/67 na Dubině
a v Ostravě a jejím okolí působí více než šest let. Péče je poskytována multidisciplinárním
týmem, který tvoří čtyři lékaři, pět zdravotních sester a dvě
sociální pracovnice. Do týmu
patří i duchovní, psychologové, psychiatři a v neposlední
řadě dobrovolníci. Celý tým
zastřešuje ředitelka Jitka Varechová, díky jejímuž úsilí je
možné vícezdrojově finančně
pokrýt chod organizace a péči
poskytovat bezplatně. Mobilní hospic Ondrášek poskytuje nepřetržitou komplexní péči
s důrazem na individuální přístup a respekt k jedinečnosti osobnosti každého člověka.
Praktická péče spočívá především v terénních návštěvách
celého týmu. Všichni jeho členové se soustředí vždy nejen
na nemocného, ale stejně tak na
jeho rodinu i blízké, protože si

uvědomují, na kolik je tato situace pro blízké pečující náročná.
Při mobilním hospici funguje
od roku 2009 také sociální poradna a poradna pro pozůstalé, která slouží všem, kteří pečují o své blízké v domácím
prostředí, zvažují možnosti
domácí péče nebo se potřebují
poradit o možnostech sociální
pomoci. Poradna se zaměřuje
i na pomoc pozůstalým, která
se soustředí na praktické rady
o tom, co vše je třeba zařídit
v případě úmrtí blízké osoby.
Lidé, kteří potřebují péči mobilního hospice, se mohou obracet
na vrchní sestru B. Husovskou
(tel. 724 975 275). Ti, kteří potřebují poradit v sociálních otázkách při péči o blízkou osobu
v domácím prostředí, pak na
sociální pracovnice R. Adamcovou (tel. 724 975 278) a N.
Koníčkovou (tel. 603 566 336).
Podrobnější informace lze vyhledat na webových stránkách
www.mhondrasek.cz.
(d)

Společnost Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o., uspořádala koncem
září Hodinku muzikoterapie. Akce se konala v Lesní škole v Bělském
lese, jednalo se o pilotní akci Lesní školy a jedním z cílů bylo prezentovat les jako místo pro odpočinek a relaxaci. Na tradiční a přirozeně
laděné nástroje provázela ředitelka MŠ Harmonie a zkušená muzikoterapeutka Lenka Divinská. Rodiče a děti měli možnost odreagovat se
od běžných starostí, rozvinout svou fantazii a dostat se blíže k sobě
samým za pomoci pasivní a aktivní formy muzikoterapie, což je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku právě hudbu.
Videoukázka z hodinky muzikoterapie je uvedena na adrese www.ostravskelesy.cz v záložce muzikoterapie.
(d) Foto: Pavel Kotala
INZERCE

 Na území obvodu žije 110 887 obyvatel
Přesně 110 887 obyvatel mělo k 1. říjnu letošního roku trvalé bydliště na území MO Ostrava-Jih. Z tohoto počtu tvoří 4045 cizinci.
Druhým nejlidnatějším ostravským obvodem je Poruba (68 901),
následují Moravská Ostrava a Přívoz (40 809), Slezská Ostrava
(21 491) a Mariánské Hory a Hulváky (12 721). Celkem měla metropole Moravskoslezského kraje k 1. říjnu 307 426 obyvatel.
INZERCE

CESTOVNÍ KANCELÁŘ MAXNER
Hlavní třída 695, OV-Poruba, www.maxner.cz
tel.: 596 912 650, 777 750 888, info@maxner.cz

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY:
Bosna a Hercegovina – Jahorina – Sarajevo – Zimní olympijské
středisko v roce 1984 NOVINKA
Ukrajina – Jasinja – Bukovel – největší lyžařské středisko Ukrajiny
50 km tras

7

SC-311003/6

690 Kč
790 Kč
590 Kč
790 Kč
690 Kč
550 Kč
580 Kč
550 Kč

SC-310448/5

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY:
26. 10.
Rakousko památky Vídně
28. 10.
Maďarsko Budapešť aquaworld
17. 11.
Rakousko Pandorf nákupy
3. 12.
Německo vánoční Drážďany
3., 9., 11.,16. 12.
Rakousko vánoční Vídeń
10., 17. 12.
Polsko vánoční Krakow
10. 12.
Polsko vánoční Wroclav
17. 12.
Slovensko vánoční Bratislava

AKTUALITY
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Problém může vyřešit parkovací dům
Nedostatek parkovacích míst je jedním
z hlavních problémů nejen našeho obvodu, ale celého města.
„Míst je málo, bereme na vědomí stížnosti občanů, kteří na nás vyvíjejí tlak, ať situaci řešíme,“ uvedl místostarosta Pavel
Planka. Jednou z možností ke zlepšení
nevyhovujícího stavu jsou výstavby parkovacích domů. „Budování úrovňových
parkovišť nepřináší kýžené efekty, navíc
se vždy množí protesty občanů, že kaž-

dým novým parkovacím místem ubíráme
zeleň,“ pokračoval Planka.
Myšlenka postavit patrové parkoviště
přichází v úvahu například v Jičínské ulici ve Výškovicích. „Tato lokalita je pouze
zamýšlená, zdaleka ještě není nic rozhodnuto, proto mi není jasné, odkud už teď
pocházejí informace, kolik by se tam za
parkování mělo platit. Pravdou je, že prostor v Jičínské ulici je vhodný v tom, že
k záboru travnaté plochy by došlo v bezprostředním sousedství Bělského lesa,

Problémy tzv. statické dopravy (parkování), trápí většinu velkých měst a Ostrava není výjimkou. Nedostatek stání se projevuje hlavně v centrálních a historických částech měst a na
sídlištích. To je v těch částech města, která jsou charakteristická značnou hustotou zástavby. Problém vznikal v době jejich
výstavby, kdy jsme nepoužívali tolik aut jako dnes. I přesto,
že byla parkoviště stavěna s určitou rezervou, nemohou stačit dnešnímu automobilovému trendu. V současné době vlastní jen obyvatelé našeho města cca 125 tisíc osobních vozidel. Na
parkovištích nestojí jen jejich vozy, ale i návštěvníků Ostravy,

SC-310227/6

INZERCE

takže zeleně by v okolí zůstalo dost. Studie, která je zpracována, je však aplikovatelná i v jiných lokalitách,“ uvedl dále
Planka s tím, že podle zkušeností není
vhodné stavět parkovací domy mimo
obytnou zástavbu, protože jejich využití ze strany občanů je pak minimální. „Situace se nikdy nedá vyřešit k plné spokojenosti všech stran. Proti sobě budou
vždycky stát zastánci zeleně a motoristé,
kteří nemají kde parkovat,“ upozornil Pavel Planka.
(kut)

dojíždějících do města za prací či nákupy. Výsledkem jsou automobily odstavené na travnatých plochách, chodnících, v zákazech stání a zastavení, v křižovatkách.
Samostatnou otázkou je, jak problémy statické dopravy ve městě řešit. Nejedná se ani tak o technické řešení, to je urbanistům
a dopravním specialistům známé. Potřebného počtu parkovacích stání nelze dosáhnout výstavbou boxových (řadových) garáží, které zabírají více plochy než klasické stání na parkovišti.
Problém neřeší ani parkoviště na terénu, i to v případě, že má
být dostatečné pro plný počet automobilů, zabírá mnoho místa
většinou na úkor zeleně a volných ploch. Řešením jsou jen halové patrové garážové objekty. Halové garáže nad sebe vrství
více parkovacích ploch, jsou méně náročné na zastavěnou plochu a šetří volné pozemky. V současné době jsou optimálním
kompromisem mezi potřebami parkovat a potřebou zelených
a nezastavěných ploch pro rekreaci. Tato řešení nejsou běžná,
protože jsou neporovnatelně dražší než pouhé parkingy na terénu. Byly většinou projektovány za doby socialismu při výstavbě
sídlišť. Jejich cena však byla většinou důvodem, proč ani v dnešní době nejsou realizovány. Domnívám se, že v případech, kdy
se k tomuto kroku město rozhodne, je třeba jej v něm podpořit. Rozhodnutí, které jej stojí zvýšené finanční nároky na parkování, nám šetří plochy, které můžeme využít pro dětská hřiště nebo zeleň.
Vím, že se každá stavba setkává s protichůdnými reakcemi
okolních obyvatel. Jedni volají po okamžitém řešení nedostatečného parkování, druzí mají obavy ze záboru dalších volných
ploch, jiní by tyto plochy rádi využili pro park nebo zmiňovaná
hřiště. Jisté je jedno - nelze vyhovět všem podnětům. Je potřeba citlivě zvažovat konkrétní lokality ve vazbě na okolí a hledat
nejméně bolestivý kompromis a pokud možno nezvolit takové
řešení, které je špatné a nevratné. Podle mne je však nejhorším
řešením takové, které ponechává současný stav. To, že se nepostaví nové parkovací plochy nebo halové garáže neznamená, že
nám na chodnících přestanou stát auta, že je neuvidíme odstavené na přechodech pro pěší, že zmizí z našich sídlišť nebo že
přestanou odstavená v pěších zónách bránit dětem v kopané.
Obdobný problém musí řešit každá městská část, Výškovice nevyjímaje. V lokalitě Jičínská je dnes odhadem k dispozici pouhá
polovina z potřebného počtu parkovacích míst, který lze jen pro
nejbližší bytové domy odhadnout (1 stání na 1 byt) na víc než
čtyři sta. A to už je počet nutící k zamyšlení. V současné době se
na celém území města a rovněž i zde prověřují možné varianty optimálního řešení. Pokud je mi známo, není vybráno definitivní řešení a stále se hledá takové, které pomůže s tímto tématem a zároveň umožní zachovat co nejvíce zelených a volných
ploch.
Ing. arch. Cyril Vltavský
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KFV Roub Vítkovice slaví jubilejní výročí
Sportovní klub KFV Roub Vítkovice založila parta přátel na
podzim roku 1986 na základě
výzvy v tisku oznamující hledání nových týmů malé kopané (tehdejší český název pro
futsal).
„Z původní party nadšenců
se postupem let vytvořil dobře fungující větší futsalový
klub, který má v současnosti
jak týmy dospělých, tak i vlastní mládežnickou základnu. Za
pětadvacet let fungování klubu jím prošlo přes pět set hráčů. Někteří si tento druh sportu u nás jen vyzkoušeli, ale
mnozí zůstali i několik sezón,“
uvedl předseda klubu Zdeněk Tomčal, který sám pat-

řil mezi jeho zakladatele. Nyní
má klub 205 oficiálně registrovaných hráčů (převážně z oblasti Ostrava-Jih), z nichž větší polovinu tvoří mládež. Áčko
mužů hraje soutěže na úrovních divize a kraje, B a C týmy
startují v okresních soutěžích.
„Mládežnické týmy věkových
kategorií U16 a U18 nás pět sezón reprezentovaly v první celostátní lize juniorů, ale značné
finanční nároky na tuto prestižní mládežnickou soutěž nás od
letošní sezóny donutily přihlásit naše dorostence pouze do
nejnižší mužské soutěže,“ vysvětlil Tomčal s tím, že nedostatek financí klub limituje ve
výkonnostním posunu do vyšších soutěží. Mezi hlavní sponzory klubu patří několik let fir-

ma Svarservis, účelové dotace
na mládež poskytuje ÚMOb
Ostrava-Jih.
Sportovní klub KFV Roub Vítkovice je pořadatelem několika
neoficiálních soutěží a turnajů
(DIMAKO, Rychlý míč, Memoriál Rostislava Mikuly) a spolupořadatelem ZOO Ostrava
Cupu. Klubem prošla spous-

ta hráčských osobností, např.
Sergej Labadovskij z Turkmenistánu (hrál také fotbal za Karvinou), Aleš Besta (fotbalista
Baníku, Slavie nebo Brna), Marek Farník, Milan Lišaník ml.,
Radek Baus, Roman Navrátil,
Josef Ruta, Radim Křižák nebo
Pavel Czene.
Pětadvacáté výročí založení
KFV Roub Vítkovice si současní i bývalí hráči, trenéři, funkcionáři a příznivci připomněli druhou říjnovou sobotu na
společném setkání. Klub nyní
pořádá nábor talentovaných
dětí a mládeže od 12 do 18 let,
který probíhá každé pondělí
od 16.30 a každou středu od 16
hodin v hale Vítek (Vítkovická
střední průmyslová škola) na
Hasičské ulici v Hrabůvce. (d)
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Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc listopad:

11. 11.
12. 11.
13. 11.
19. 11.
26. 11.

Mistrovská utkání – florbal
1. SC Vítkovice, 7–15 hod.
Mezinárodní utkání – futsal, žáci
FC Baník Ostrava, 12–22 hod.
Mezinárodní utkání – futsal, žáci
FC Baník Ostrava, 8–19 hod.
Mezinárodní utkání – futsal, žáci
FC Baník Ostrava, 8–14 hod.
Mistrovská utkání – florbal, juniorky
1. SC Vítkovice, 9–18 hod.
Mistrovská utkání – florbal, veteráni
1. SC Vítkovice, 10–22 hod.
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me velké potravinové řetězce. Ty
požadují záruční lhůtu delší než
21 dnů a to by znamenalo využívání daleko většího objemu chemických látek,“ sdělila ředitelka společnosti Květoslava Hrbáčková.
Letošní podzimní novinkou Moravanu jsou valašská jelita. „Podle
valašského receptu jsme nahradili kroupy pohankou, takže se jedná o přirozeně bezlepkový pokrm.
Hodně lidí se na to dívalo s nedůvěrou. Mohu ale potvrdit, že každý, kdo tato jelita ochutnal, říkal,
že jsou chuťově lepší než ta s krou-

pami,“ dodala ředitelka. Další novinkou je vyzrálé maso z českých
býčků, které se používá na steaky. Cena je přitom poloviční než u
masa z argentinských býků. Výrobky lze koupit v podnikových prodejnách Moravanu i v dalších řeznictvích, které Moravan zásobuje.
„Ve studené kuchyni při výrobě
tvarohových a sýrových pomazánek využíváme zdravou syrovátku,
která svými nutričními hodnotami
obohatí konečný produkt. Tyto výrobky jsou svým složením velmi
vhodné pro nás všechny, zejména

pak pro seniory, sportovce, rekonvalescenty i děti,“ řekla ředitelka
Květoslava Hrbáčková.
(res)
Moravan – masná výroba s. r. o.
742 60 Petřvald u Mošnova
e-mail: objednavky@moravanpetrvald.cz
www.moravancz.cz
Podnikové prodejny v Ostravě:
Nádražní 167, Ostrava-Přívoz
(Po – pá: 7.00 – 15.00)
Lidická 23, Ostrava-Vítkovice
(Po – pá: 7.30 – 15.00)

SC-311311/1

Pečené koleno z Moravanu díky
skvělé chuti vloni opakovaně získalo ocenění Regionální potravina Moravskoslezského kraje. Prestižní značku kvality KLASA nese
toto pečené koleno a dalších pět
výrobků Moravanu – anglická slanina, debrecínské párky, Moravanská klobása, lahůdkové párky a pečená sekaná se svíčkovou.
„O kvalitě našich výrobků svědčí
skutečnost, že například párky obsahují 85 procent masa. Používáme co nejméně konzervantů, což
je také důvodem, proč nezásobuje-

ZE ŽIVOTA ŠKOL
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Zahrady MŠ v novém hávu

Krátce ze škol
 Úspěch atletů
ze ZŠ B. Dvorského
Základní škola B. Dvorského se může pyšnit třetím nejlepším atletickým družstvem
mladších žáků na Moravě.
Žáci (závodící v dresu SSK
Vítkovice) si totiž z Uh. Hradiště, kam se sjelo osm nejlepších moravských družstev,
odvezli bronzovou medaili.
„Třetí místo není náhodné, je

to výsledek dlouhodobé práce
a zájmu dětí o atletiku,“ řekla
trenérka Renata Adamíková.
Ve škole se výchově mladých
atletů věnují dlouhodobě. Zájemci z řad žáků se mohou
přihlásit do atletických kroužků, a to už od první třídy (přípravka). Atletická družstva
i jednotlivci jsou připravováni školou ve spolupráci s SSK
Vítkovice.

Bezmála dva miliony korun byly v poslední době investovány do rekonstrukce zahrad mateřských škol v městském obvodu Ostrava-Jih. Částku
poskytly firmy zabývající se provozováním výherních hracích automatů
jako odvod části výtězku z této činnosti, sponzorský dar věnoval Arcelor
Mittal a téměř devět set tisíc korun je ze zdrojů Magistrátu města Ostravy a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Upravené zahrady s novými
hracími prvky najdou děti v MŠ Šponarova (na snímku), MŠ Klegova,
MŠ I. Herrmanna, MŠ Mitušova 90, MŠ Výškovická, MŠ Volgogradská,
MŠ Tarnavova a MŠ J. Matuška.
Text a foto: Michael Kutty
INZERCE

V pondělí 12. září navštívil ZŠ Provaznická ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Se zájmem si prohlédl školu, jednotlivé učebny a poté byl pozván na besedu se žáky 8. a 9. ročníků. Společně diskutovali o životním prostředí v Ostravě a v Moravskoslezském kraji.
„Žáci se dozvěděli, co chystá ministerstvo pro zlepšení životního prostředí v našem regionu,“ uvedla ředitelka školy Libuše Přikrylová.
Foto: Petr Kučera

Dobrý partner dává více než energii…

S balíĂkem od E.ON
ušetĪíte balík
PoĪiĀte si i vy balíĂek od energetické spoleþnosti E.ON.
Zemní plyn a elektĪinu jsme pro vás zabalili do výhodné
produktové nabídky Duo, díky níž mĺžete roĂnĕ ušetİit
až 4 020 KĂ*. Navíc vám pĪibalíme unikátní E.ON Servis,
asistenþní služby pro každodenní provoz vaší domácnosti
do 1 000 Kþ zdarma.

INZERCE

Časopis
najdete i na
webových
stránkách

Rozbalte to s námi! Zavolejte si o svou cenovou nabídku
na 844 202 203 nebo nám napište na duo@eon.cz.

EON_BALICEK_ostatni_92X130.indd 1

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-310874/6

UZÁVĚRKA
INZERCE
DALŠÍHO
ČÍSLA JE
10. 11. 2011

SC-311332/3

SC-311197/4

www.eon.cz
* Výpoþet pro zákazníka kat. domácnost, roþní spotĪeba plynu 25 MWh a elektĪiny 3 MWh
(distr. sazba D02d, jistiþ 3x20A), odbĊrné místo na distribuþním území RWE GasNet, s. r. o.,
pro plyn a ýEZ Distribuce, a. s., pro elektĪinu. Byly použity ceny z Ceníku dodávky zemního plynu
a elektĪiny E.ON Energie, a. s., pro domácnosti platného od 1. 9. 2011 oproti ceníku dodavatele
RWE Energie, a. s. platného od 1. 6. 2011 a Ceníku produktĸ silové elektĪiny skupiny ýEZ
na rok 2011 pro produktovou Īadu Comfort platného od 1. 9. 2011. Celková platba zahrnuje
cenu za odebraný plyn a dodávku elektĪiny, za služby obchodu, za distribuci, daģ z elektĪiny
a související služby. Veškeré ceny jsou uvedeny vþetnĊ DPH.

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

8.9.11 9:29
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Stavební průmyslovka slaví kulaté výročí svého založení
V příštím měsíci proběhnou oslavy šedesátého výročí založení Střední průmyslové školy (SPŠ) stavební v Ostravě-Zábřehu.
Začátky školy se datují k 1. září 1951, kdy
byla zahájena výuka v samostatném objektu školy. Nejprve probíhala v budově na Jungmannově ulici v Přívoze a od
1. prosince 1987 se škola přestěhovala
do nové budovy na Středoškolskou ulici
v Zábřehu, kde působí dodnes. SPŠ stavební zaměstnává 70 pracovníků a vzdělává zhruba 600 žáků, kteří studují v oborech stavebnictví, geodézie a technické
lyceum.
Škola od založení prošla obrovskou proměnou. Začátky probíhaly v nevyhovu-

jící budově, s minimem
stálých učitelů, bez dostatečného technického a jiného vybavení. V současné
době je škola špičkovým
pracovištěm,
všechny
kmenové třídy jsou vybaveny diaprojektory a notebooky. Samostatnou kapitolou je budova školy,
která právě v těchto dnech
prochází rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž hlavním cílem je zateplení střechy,
obvodového pláště a výměna oken. „Rekonstrukce skončí až
v příštím roce, ale podstatná část oprav
by měla být hotova v listopadu letošního
roku, takže oslavy založení školy proběhnou v téměř opravené budově,“ uvedl ředitel školy Norbert Hanzlík (na snímku).
Stavební průmyslovka v Ostravě během
školního roku organizuje řadu akcí, účastní se soutěží a spoustu jich také pořádá. Ve
škole pracují neziskové organizace, které
mj. pomáhají financovat volnočasové aktivity studentů. Mezi nejvýznamnější patří
Nadační fond stavitelských praktik a Asociace středoškolských klubů. Škola však
své aktivity nesměřuje jen ke svým studentům, příkladem jsou charitativní aukce, které proběhly v letech 2007 a 2008 na
ekonomických kongresech, které se konaly v prostorách Obchodně podnikatelské

fakulty Slezské univerzity v Karviné. Na
aukcích byly vydraženy za 27 tisíc korun
obrazy učitele školy, akademického malíře Josefa Mokráčka. Výtěžek z aukcí pak
škola darovala dětskému domovu Srdce
v Karviné-Fryštátě.
U příležitosti kulatého výročí založení SPŠ
stavební je připraven dvoudenní program.
Na pátek 25. listopadu je pro zvané hosty připravena školní akademie v aule VŠB-TU a poté prohlídka školy, o den později
v sobotu 26. listopadu je pak pro veřejnost
od 9 do 14 hodin připraven den otevřených dveří a oslavy vyvrcholí večírkem
absolventů v Domě kultury města Ostravy. Více informací ke vstupenkám na tuto
akci lze získat na tel. číslech 595 781 531
nebo 595 781 533 nebo na internetové adrese www.stav-ova.cz.
(d)

INZERCE
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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

 DIVADLA
19. 11. v 19 h ŽENA VLČÍ MÁK - divadelní představení s Hanou Maciuchovou, předprodej KD
K-TRIO, OIS.
 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
6., 13., 20., 27. 11. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY živá
hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
3. 11. v 17.30 h MEDITACE PRO ZDRAVÍ přednášky Mgr. Zuzany Ondruchové pomáhají najít
cestu ke zdraví a duchovnímu růstu, odhalují souvislosti a příčiny a vedou k pochopení smyslu života. Předprodej KD K-TRIO.
11. a 12. 11. od 10.00 do 18 h FESTIVAL PATCHWORKU – celostátní prodejní výstava netradiční
textilní techniky s ukázkami patchworkových technik. Více na www.kzoj.cz. Předprodej KD K-TRIO.
16. 11. 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.
18. 11. od 16 h FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH
SPORTŮ Filmový festival zimních sportů je čtyřhodinové pásmo špičkových filmů, úspěšných na mezinárodních filmových festivalech. Předprodej KD
K-TRIO, OIS.
22. 11. v 19 h BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ za doprovodu kapely Petra Maláska a Bílého sboru, hostem:
farář Zbigniev Czendlik, koncert v kině Luna, předprodej KD K-TRIO, OIS, kino Luna.
29. 11. v 19 h THE BACKWARDS The Beatles revival band - koncert nejúspěšnější revivalové kapely.
Předprodej KD K-TRIO, OIS
 VÝSTAVY
do 27. 11. Pavel Hrtoň - výstava fotografií Toulky
Moravou a Slezskem
28. 11. v 17 hodin vernisáž - Výstava OBRAZŮ
A GRAFIK EVY DUDOVÉ.
 DĚTEM
2. 11. v 16 h BROUČKIÁDA zábavné odpoledne
pro děti i dospělí, příprava broučku na zimní spánek, průvod světýlek, ohňová show. Akce se uskuteční za každého počasí před KD K-TRIO, vstup
zdarma.
27. 11. v 10 h Trampoty čertíka Culínka aneb čertovsky veselý muzikálek - pohádkový příběh o
dvou rozpustilých čertech, divadelní představení
pro nejmenší v kině Luna, předprodej KD K-TRIO,
Kino Luna
 KURZY, SEMINÁŘE, VZDĚLÁVÁNÍ
JAZYKOVÉ KURZY: angličtina - začátečníci, mírně
pokročilí, pokročilí
12. 11. v 10 h Šperky z křišťálové pryskyřice –
dvouhodinový kurz. Nutná rezervace. Předprodej
KD K-TRIO.
12. 11. v 10 h PŘENOS FOTOGRAFIE NA TEXTIL
– přednáška s praktickými ukázkami. Nutná rezervace. Předprodej KD K-TRIO.
12. 11. ve 13 h VÝROBA PUZZLE POLŠTÁŘE – tříhodinový kurz. Nutná rezervace. Předprodej KD
K-TRIO.
12. 11. ve 13 h intuitivní kresba a mandaly – tříhodinový kurz. Nutná rezervace. Předprodej KD
K-TRIO.
 KOMORNÍ KLUB
10. 11. v 18. 30 h V rámci festivalu Mladé podium
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2011 Korngold Quartet & Matěj Žák - kytara. Program – J. Haydn, E. Wolfgang Korngold, L. Janáček.
Předprodej KD K-TRIO, OIS, v den akce od 18.30 h
na místě.
24. 11. v 18 h INDIE - cestopisná přednáška s projekcí R. Moskalové. Předprodej KD K-TRIO, v den
akce na místě od 17.30 h.
25. 11. v 19 h VERTIGO jazzový koncert D. Barová
(CZ/Polsko) - violoncello, zpěv, M. Bárta (CZ) - soprán saxofon, basklarinet, O. Török (SK) - trubka,
V. Procházka (CZ) - ak. nebo el. piano, P. Zelenka
(CZ - kytara, D. Šoltis (SK) – bicí. Předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 18.30 h.
26. 11. v 16 h ADVENTNÍ KONCERT S. Jungová,
J. Lekeš - zpěv, R. Bednaříková - klavír. Program:
F. Schubert, J. Strauss, B. Lane, F. Hervé, R. Friml.
Předprodej KD K-TRIO, OIS, v den akce od 18 h na
místě.

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, 15 minut před
začátkem představení jsou automaticky uvolňovány
k dalšímu prodeji.
Úterý 1. 11. v 17.30 h: MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
(USA 2011). Oscarový T. Hanks se znovu postavil na
druhou stranu kamery a coby režisér i herec se představí v příběhu o muži v nejlepších letech, který kvůli
hospodářské krizi ztratí zaměstnání. Doplnit si vzdělání mu pomáhá krásná učitelka (J. Roberts) v romantické komedii. České titulky, od 12 let, 98 min.
Vstupné 95 Kč.
Úterý 1. 11. v 19.30 h: PŮLNOC V PAŘÍŽI (USA
2011). V novém filmu Woodyho Allena mladý pár Gil
a Inez, který se má na podzim brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže. České titulky, ml. nepřístupný, komedie/100 min. Vstupné 80 Kč.
Středa 2. 11. v 17.30 h: JESKYNĚ ZAPOMENUTÝCH SNŮ 3D (Francie/USA/Kanada/Německo
2011). Francouzský podzim ve filmovém klubu. Jeden z nejfantastičtějších a nejpřevratnějších archeologických objevů všech dob pohledem klasika světové
kinematografie Wernera Herzoga. Po tisíciletí ukryté
důkazy o lidské kreativitě v unikátních 3D záběrech.
České titulky, 90 min. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 3. 11. do středy 9. 11. v 15.30 h: SPY KIDS
4: Stroj času 4D (USA 2011, 3D brýle). Premiéra. Dvojice malých superšpionů se vrací s novým dobrodružstvím ve čtvrtém pokračování filmové série kultovního R. Rodrigueze. Zcela ojedinělým prvkem tohoto
snímku je zapojení čtvrtého rozměru – VŮNĚ. Během filmu budou mít diváci díky speciální AROMAKARTĚ možnost na několika místech snímku zapojit
do výsledného prožitku i svůj čich. Film se tak posouvá do zcela nové smyslové dimenze. České znění,
ml. přístupný, 89 min. Premiérové vstupné 130 Kč.
Od čtvrtka 3. 11. do úterý 15. 11. (mimo 7. 11., 9. 11.
12. 11.) v 17.30 hodin, od středy 16. 11. do neděle 20.
11. v 19.30 h: PERFECT DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ
DNY (ČR 2011). Premiéra. „Nechápu, jak mi za rok
může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím
chci být, až vyrostu.“ Existenciální otázku hlavní hrdinky přetavila Alice Nellis v originální komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět. V titulních rolích I.
Chýlková, V. Kotek, B. Klepl, Z. Bydžovská aj. Mládeži od 12 let, 108 min. Premiérové vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 3. 11. do úterý 8. 11. v 19.30 h: VYMĚŘENÝ ČAS (IUSA 2011). Premiéra. Sci-fi o budoucnosti, kdy si lidé kupují délku života. České titulky,
od 12 let, 109 min. Premiérové vstupné 105 Kč.
V sobotu 5. 11. a neděli 6. 11. ve 13.30 h: ŠMOU-

LOVÉ 2D (USA 2011). Úspěšná rodinná animovaná
komedie v českém znění, 102 min. Vstupné 80 Kč.
Neděle 6. 11. v 10.00 h: KRTEK A OSLAVA (ČR film.
pásmo). Filmové dopoledne pro nejmenší. Vstupné
30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy.
Pondělí 7. 11. v 17.15 h: STROM ŽIVOTA (USA
2011). Hvězdně obsazený snímek je poctou životu,
přírodě a světu kolem nás, jenž se nám odhaluje jako
symfonie. České titulky, od 12 let, 138 min. Levné
pondělí – vstupné 50 Kč.
Středa 9. 11. v 17.30 h: ČERNÁ VENUŠE (Francie
2010). Francouzský podzim ve filmovém klubu. Píše
se rok 1815 a anatom Georges Cuvier právě ukazuje
v pařížské Královské lékařské akademii vymodelované tělo africké ženy. Režie A. Kechiche, české titulky, historické drama/159 min. Vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 10. 11. do úterý 15. 11. (mimo 12. 11.)
v 15.30 h: ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ
(Francie 2010). Premiéra. V závěrečném boji proti
Maltazardovi, který se pomocí lstí dostal do světa
lidí, bude Arthur s kamarády potřebovat veškerou
pomoc, kterou seženou. České znění, rodinný, animovaný/101 min. Premiérové vstupné 90 Kč. Levné
pondělí – vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 10. 11. do neděle 13. 11. (mimo 12. 11.)
v 19.30 h: NÁKAZA (USA 2011). Superhvězdně obsazený akční thriller o souboji se zákeřnou nemocí
ohrožující lidstvo na celém světě. České titulky, od 12
let, 105 min. Vstupné 80 Kč.
Neděle 13. 11. v 10.00 h: DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY II. (ČR film. pásmo). Filmové dopoledne pro
nejmenší. Vstupné 30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy.
Od pondělí 14. 11. do úterý 15. 11. v 19.30 h: ALOIS
NEBEL (ČR 2011). Adaptace kultovního komiksu
Alois Nebel přináší temný příběh, k jehož realizaci
použil režisér T. Luňák poprvé v české kinematografii rotoscoping, unikátní technologii kombinující
kreslený a hraný film. Ml. přístupný, drama / 87 minut. Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – vstupné 50 Kč.
Středa 16. 11. v 17.30 h: VĚČNÝ NÁVRAT (Francie
1943). Francouzský podzim ve filmovém klubu. Film
uváděný v nové digitálně restaurované kopii je temným a fascinujícím básnickým proroctvím režiséra
Delannoye a alegorií Francie obléhané fašistickým
Německem. České titulky, drama/romance, 96 min.
Vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 17. 11. do neděle 20. 11. v 15.00 h: ŽRALOCI NA S(O)UŠI (Malajsie 2011). Premiéra. Animovaná pohádka o dvou žraločích bratrech, kteří
poté, co pytláci ukradnou z jejich útesu žraločí vajíčka
do gurmánských restaurací, jsou odhodláni sjednat
nápravu. České znění, ml. přístupný. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 17. 11. do pondělí 21. 11. v 17.00 h: TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. ČÁST (USA 2011).
Premiéra. S Edwardem a Bellou se setkáváme v prvním díle závěrečné části přepisu úspěšné knižní ságy.
České titulky, od 12 let. Premiérové vstupné 105 Kč.
Neděle 20. 11. v 10.00 h: ČAROVNÉ LYŽE (ČR film.
pásmo). Filmové dopoledne pro nejmenší. Vstupné
30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy.
Pondělí 21. 11. v 19.30 h: PINA 3D (Německo/Francie/USA 2011, 3D brýle). Tanečně-hudební film je strhující cestou do světa gest a emocí, do krajiny duše
zobrazené tělem. České titulky, ml. přístupný, 100
min. Vstupné 100 Kč.
Úterý 22. 11. v 19.00 h: BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ
– KONCERT
Středa 23. 11. v 17.30 h: LŮNO (Francie/Německo/
Maďarsko 2010). Francouzský podzim ve filmovém
klubu. Milostné drama osudové a zakázané lásky
z blízké budoucnosti. Režie B. Fliegauf. České titulky,
111 min. Vstupné 80 Kč.
Od pátku 25. 11. do neděle 27. 11. v 15.00 h: SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL (ČR 2011). Máš-li
mamku čarodějku, dej si pozor, s čím si hraješ. Ml.
přístupný, rodinná komedie/90 min. Vstupné 80 Kč.
Od pátku 25. 11. do úterý 29. 11. v 17.00 h: VÁLKA
BOHŮ 3D (USA 2011, 3D brýle). Premiéra. Moderní
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zpracování legend starého Řecka ve formátu 3D od
režiséra T. Singha. České titulky, ml. přístupný, akční/
drama/fantasy. Vstupné 130 Kč.
Od pátku 25. 11. do neděle 27. 11. v 19.30 h: CO
TY JSI ZA ČÍSLO? (USA 2011). Premiéra. Komedie o ženě, která chce zjistit, který z jejích dvaceti
mužů byl ten pravý. České titulky, ml. nepřístupný.
Vstupné 105 Kč.
Neděle 27. 11. v 10.00 h: O ČERTÍKOVI. Dětské divadelní představení.
Od pondělí 28. 11. do středy 30. 11. v 19.30 h: VENDETA (ČR 2011). Premiéra. Nelítostný střet O. Vetchého a O. Kaisera v novém českém filmu M. Ondruše.
Mládeži od 12 let, thriller/90 min. Vstupné 105 Kč.
Středa 30. 11. v 17.30 h: ORFEUS (Francie 1950). Francouzský podzim ve filmovém klubu. Mistrovské dílo
režiséra J. Cocteaua v nové digitálně restaurované kopii. Dobově převratná inscenační technika představuje ve vrcholné formě hvězdu J. Maraise. České titulky, romance/96 min. Vstupné 60 Kč.
OPERA V KINĚ – STŘEDA 7. 12. 2011 V 18.00 HODIN. PŘIPRAVUJEME PŘÍMÝ PŘENOS PREMIÉRY W. A. MOZARTA – DON GIOVANNI Z TEATRO ALLA SCALA, MILANO. Nastudování:
italsky. Účinkují: A. Netrebko, P. Mattei, aj. Dirigent:
D. Barrenboim. Režie: R. Carsen.

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

 Divadla
3. 11. v 19.00 hodin Shirley Valentine – úžasná one
woman show Simony Stašové.
20. 11. v 19.00 hodin Miláček Anna – hrají M. Hudečková, D. Prachař, L. Rybová, S. Rašilov, V. Hybnerová.
23. 11. v 19 hodin Divadlo Sklep a jejich Besídka –
hrají D. Vávra, J. Burda, M. Šteindler, T. Kučerová,
L. Vychodilová a další „sklepáci“ s kapelou.
Připravujeme: 14. 12. Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená v předvánočním čase. Koncert předního českého houslisty a jeho dcery.
 Společenská zábava
1. 11. v 15.00 hodin Senior klub v Akordu – Udělejme si radost. Nejen o proměně s Ing. M. Silonovou.
PETESAX k poslechu a tanci. Vstup zdarma.
4. 11. v 19.00 hodin Hecoviny aneb Místo činu, Soubor Nahodile uvádí scénky, skeče, písničky, divácké
soutěže, úlety všeho druhu. Legrace není nikdy dost!
9. 11. Svatomartinská husa a svatomartinské víno
v restauraci Akord.
12. 11. v 19.00 hodin Hamr Nigght – Galavečer thajského boxu.
27. 11. Rozsvícení vánočního stromu pod patronací starosty městského obvodu Ostrava-Jih Mgr.
Karla Sibinského. Program plný koled dětských souborů Formáneček, KOKO, studentský soubor Gymnázia Volgogradská a ojedinělé vystoupení gospelového souboru i skvělých muzikantů Keep smiling
a Bandaband. Moderuje Dagmar Misařová. V Klubu
Akord vystoupí pro děti Klaun Knoflík, připravena
je výtvarná dílna Centra volného času Směr a Střediska volného času Gurťjevova Ostrava-Zábřeh. Vánoční jarmark.
 Koncerty v Klubu Akord
9. 11. v 19.00 hodin Slávek Janoušek a Luboš Vondrák ve Folk a country s kapelou Tempo di vlak
29. 11. v 19.00 hodin Melanie Scholz (JAR) – cyklus Sólo pro dámu. Při zakoupení vstupenky na
všechny tři koncerty Sólo pro Dámu, poskytne DK
Akord slevu 50% na třetí vstupenku koncertu Melanie Scholz (možno uplatnit jen v DK Akord).
 Dětem
10. 11. v 10.00 Hodina zpěvu s Nezmary. Pořad plný
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písniček s folkovou skupinou Nezmaři pro žáky ZŠ
a SŠ.
13. 11. v 10.00 hodin O krtečkovi a hodinách. Nedělní
pohádka.
23. 11. v 10.00 Pekelná pohádka aneb Kam čert nemůže. Výpravná pohádka s herci, loutkami – Javajkami i marionetami slibují krásný zážitek. Doporučeno pro děti MŠ a 1.- 3. třídy ZŠ.

 Výstavy
Fotogalerie – Umění stínů, výstava fotografií polských autorů.
Malá galerie – Studentská - Střední škola uměleckých řemesel Ostrava-Zábřeh.
Kultura těla
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla a
mysli. Nevyčerpává, dodává energií (pondělí večer
a středa dopoledne).
Orientální tanec – škola Elahe V. Gazdové.
Body form – pomalejší cvičení vhodné pro všechny
věkové kategorie (středa).
Relaxační cvičení – udržení fyzické kondice, zlepšení zdravotního a duševního stavu (čtvrtek).
Jóga – tělesná, dechová a relaxační cvičení pro rovnováhu organismu (úterý).
Stepování - tanec pro mládež i dospělé (čtvrtek).
Body styling – posilovací cvičení s gumami.
Salsa a další latinsko americké tance – dokáže uvolnit a zároveň posílit.
Latinsko americké tance s prvky zumby – 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 (pátek).
Street dance – získává stále více příznivců.
 Pro děti
Barevné cvičení pro děti 4-6 let – rozvíjí koordinaci
pohybu, dýchání, základy tance, akrobacie (úterý).
Rytmika pro děti od 7 let – zaměřena na taneční pohyb v klasických i folklorních tancích (úterý).
Taneční soubor Dětičky – pro děti 4-9 let. Navazuje
na tradice valašského folkloru. Učí děti tančit i zpívat (pondělí).
Aerobic pro dívky 9-12 let. Skvělé dynamické cvičení vhodné pro tuto věkovou skupinu (pondělí).
Stepování – tanec. Základy stepování pro mládež od
12 let (čtvrtek).
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 (pondělí).
Kuřátka – cvičení s overbally, stuhami, pro děti od
3-4 let (středa).
Novinky
Cvičení maminek s miminky (6-12 měsíců,) začínáme 10. 10. v 9.30 hod.
Cvičení maminek s dětmi (1-2 roky), začínáme
11. 10. 9.30 hod.
Cvičení pro ženy – Fittball, začínáme 10. 10. v 19 h.
 Vzdělávání
Jazykové kurzy – Španělština, Angličtina, Francouzština

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
Martinovy lucerny
11. 11. – Výtvarná tvůrčí ekodílna pro děti a rodiče
s dětmi. Výroba luceren a lampiónů z barvených
a ručních papírů a přírodnin. Pro veřejnost od 14 do
17 hodin. Cena 40,- za dílnu.
Martinovský lampiónový průvod

11. 11. – Klasický lampiónový průvod pro rodiče
s dětmi. Soutěže o nejnápaditější lampión a halloweenskou masku. Od 18:00 do 19:00, vstup zdarma.
Halloweenské nadělení
11. 11. – Výtvarná tvůrčí dílna pro děti a rodiče
s dětmi s halloweenskou tématikou. Pobočka SVČ
Ostrava-Dubina, od 15:00 do 18:00. Cena za vstup
do dílny 30,-.
Tvořivá sobota
12. 11. – Tvůrčí dílny a workshopy výtvarných technik. Batika, keramika, smaltování, decoupage, ketlování, malování na hedvábí, linoryt, Tiﬀany technika, drátkování, malování na sklo a další techniky.
Pro veřejnost od 10 do 16 hodin. Cena 250,- za dílnu.
Výlet do ZOO Lešná
17. 11. – Podzimní výlet do jedné z nejkrásnějších
ZOO na Moravě. Doprava autobusem a celodenní
program. Pro veřejnost, nutná je rezervace a přihláška předem. Cena výletu 200,-.
Se světýlkem do pohádky - dílna
23. 11. – Výtvarná tvůrčí ekodílna pro děti a rodiče
s dětmi. Výroba luceren a lampiónů z barvených
a ručních papírů a přírodnin, dekorování pohádkovými motivy. Pro veřejnost od 14 do 17 hodin. Cena
40,- za dílnu.
Se světýlkem do pohádky
23. 11. – Pohádkový lampiónový průvod pro rodiče
s dětmi. Soutěže o nejnápaditější lampión a pohádkovou masku. Od 18:00 do 19:00, vstup zdarma.
Výlet do vánoční Prahy
3. 12. – Celodenní výlet do vánočně naladěné Prahy
se zajímavým programem. Nutná rezervace a přihláška předem. Uzávěrka přihlášek je 30. 11.
Seniorská počítačová dílna
2., 9., 16., 23. a 30. 11. – Počítačová dílna pro seniory
- začátečníky i pokročilé - se koná v nově rekonstruované multifunkční počítačové učebně. Dílny jsou
tématicky zaměřeny na základy práce s počítačem,
internetem a na práci s programy pro úpravu digitální fotografie a grafiky. Každou středu od 10 do
12:00, cena za vstup je 50,-.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303, e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
3. 11. vE 20:00 hod. – DANIEL LANDA. ČEZ ARÉNA
VOZOVÁ HRADBA TOUR 2011
4. 11. v 17:30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL - HC
SPARTA PRAHA. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
6. 11. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC
ENERGIE KARLOVY VARY. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
8. 11. v 17:30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL - HC
ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
19. 11. v 19:00 hod. – MISTROVSTVÍ SVĚTA VE
FREESTYLE MOTOCROSSU. ČEZ ARÉNA
22. 11. v 17:30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE. ČEZ
ARÉNA
utkání hokejové extraligy
23. 11. v 19:00 hod. – MARIE ROTTROVÁ. ČEZ
ARÉNA – VŠE NEJLEPŠÍ TOUR 2011
29. 11. v 17:30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC
OCELÁŘI TŘINEC. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ. MULTIFUNKČNÍ HALA
Středy 16:00 - 17:30 hod.
Soboty, neděle –
16:30 -18:00 hod.

Připravujeme:
16. 12. ve 20:00 hod. – GOSPELOVÉ VÁNOCE 2011.
Katedrála Božského Spasitele
Oscar Williams jr. & The Band Of Life
16. 1. v 19:00 hod. – THE AUSTRALIAN PINK
FLOYD SHOW. ČEZ ARÉNA
EXPOSED IN THE LIGTH WORLD TOUR 2012

AKTUALITY
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Letošní Svatováclavské slavnosti piva
zaznamenaly rekordní návštěvnost
Doslova hlava na hlavě, tak to vypadalo po
dva dny v prostorách Zámku Zábřeh, kde
se konal třetí ročník Svatováclavských
slavností piva.
Tradiční akci, kterou uspořádalo Kulturní
zařízení Ostrava-Jih (KZOJ) ve spolupráci se Zámkem Zábřeh, letos přálo počasí
a celkový počet návštěvníků se zastavil na
čísle dvanáct tisíc. Dohromady vypili přes
sto tisíc degustačních třetinek.
Svatováclavské slavnosti piva jsou největší akcí svého druhu na Moravě a druhou
největší v České republice. Dvoudenní akci
zahájil patron sládků a pivovarníků svatý
Václav, kterého na koni doprovázel purkmistr, starosta obvodu Karel Sibinský, pod

jehož záštitou se akce konala. Velká degustační přehlídka piva proběhla na ploše 10 tisíc m2 v prostorách Zámku Zábřeh
a jeho okolí. Na letošním ročníku představilo svou produkci všech patnáct moravskoslezských minipivovarů plus dva české
z Poličky a Dobrušky. Lidé si mohli vychutnat na třicet druhů piv od klasických,
spodně kvašených ležáků přes piva svrch-

ně kvašená - pšeničná, tzv. weizen bier, až
třeba po piva typu Stout. V nabídce byly
pěnivé moky různé stupňovitosti ve škále 11°-18° různých chutí: klasické, ochucené, ovocné, medové či bylinkové. Domácí
zámecký minipivovar PIKARD© přišel se
zbrusu novým pivním speciálem. Vrchní
sládek Rostislav Řehulka navařil tmavý třináctistupňový Creamy Stout. „Pivo je unikátní svým obsahem, bylo vařeno ze čtyř
druhů ječmenného sladu. Sycení dusíkem
na čepu mu pak ve sklenici dává zcela výjimečnou podobu,“ uvedl manažer komplexu Zámek Zábřeh Radovan Koudelka.
Návštěvníci si mohli za dvacet korun zakoupit sklenici, se kterou pak obcházeli stánky jednotlivých pivovarů a nechali
si čepovat piva podle své chuti. Jednotná
cena třetinky piva vyšla stejně jako v předchozích letech na dvacet korun. „Je to jediná akce v Česku, kde se čepuje pivo do
skla,“ upozornil Koudelka. Nejvíce se čepovaly pivní speciály vyšších stupňovitostí, třináctky až osmnáctky.
Ani letos nechyběl kulturní program. Na

jevišti vystoupily např. čerstvě plnoletá
zpěvačka Ewa Farna, kapely Vypsaná Fixa,
Team revival, Sjetý gumy nebo České srdce. Pořadatelé nezapomněli ani na děti,
pro které byl připraven lunapark, kolotoče a další atrakce.
„Jsem rád, že se akce tohoto typu v našem
obvodu stala tradicí. Nejedná se o klasický tržní jarmark, ale o akci na vyšší úrovni,
která dobře propojuje gastronomii a kulturu,“ uvedl Sibinský. Pro příští rok by se
celý areál zámeckého parku měl rozšířit,
takže návštěvníci už se nebudou tolik tísnit.
(kut)
Snímky: Michael Kutty a Ladislav Mácha

INZERCE

 ZATEPLENÍ
 ŽALUZIE
 SÍTA

ISO
PROTI HMYZU

www.okna-ostrava.cz
www.marek-domino.cz

TELEFONY
tel.: 596 620 620
fax: 596 620 858
mobil: 736 632 200

SC-311194/25

 STŘECHY

Adresa:
Robert Marek
– Domino
Válcovní 1689/34
703 00 Ostrava

SC-311304/3

 OKNA
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ZLATÁ SVATBA Jaborníkových

Oddávajícím byl radní Petr Opletal,
ceremoniářkou Šárka Zubková.
Foto: Jiří Galusek

Pan Zdeněk i paní Věra se narodili v Podivíně na jižní Moravě, paní Věra v květnu roku
1942 jako první dcera ze tří dětí a pan Zdeněk v lednu roku 1939 jako druhé dítě. Paní
Věra se vyučila dámskou krejčovou a pan
Zdeněk instalatérem. Po absolvování vojenské služby odešel do Ostravy na roční brigádu na Důl Hlubina a jak se později ukázalo,
roční brigáda se mu protáhla až do penze.

Jejich osudové cesty se sešly v roce 1960
v Podivíně a 14. října 1961 si řekli své ano.
Pan Zdeněk získal v Ostravě byt, kam se
brzy přestěhovali. Také toto rozhodnutí se
později ukázalo jako správné, protože v Zábřehu žijí spokojeně dodnes. V manželství
se jim narodili dva synové, Zdeněk v roce
1963 a Kamil o tři roky později.
Paní Věře se její povolání stalo koníčkem.
K jejím zálibám dále patří pletení, háčkování, vaření, čtení, luštění křížovek a poslední dobou sledování televize. Pan Zdeněk rád
sleduje sportovní pořady, ale je i všestranným pomocníkem. Nikdy se nebojí přiložit
ruku k dílu tam, kde je třeba. Manželé Jaborníkovi se radují ze šesti dospělých vnoučat
Markéty, Zdeňka, Jakuba, Kamila, Martina
a Anety, ale největší radost jim dělá čtyřletá
pravnučka Zuzanka.
Padesát let společného života oslavili 15. října v obřadní síni radnice ÚMOb Ostrava-Jih.

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

Zdeňka Stýblová
103 let
Františka Nowáková 101 let
Marie Žujová
99 let
Valerie Studnická
95 let
Marie Doležalová
95 let
František Voltemar
91 let
Marie Opravilová
91 let
František Galas
91 let
Emilie Veiková
90 let
Anna Strakošová
90 let
Miroslav Vojnar
85 let
Karel Vavřík
85 let

Alice Valigůrová
Marie Trochtová
Oldřiška Stoklasová
Štěpánka Ranošová
Josef Langer
Radmila Bořucká
Alice Velčovská
Milada Tořová
Ludmila Tischerová
Anna Šidíková
Pavlína Semerová
Stanislav Pospíšil

85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Zdenka Oršulová
Alžběta Mecová
Anna Marhevská
Drahomíra Mánková
Božena Křižánková
Květoslava Kašparová
Hedvika Karpíšková
Anna Horká
Alfred Gillar
Dimitra Angelova
Miluše Huberová
Božena Romaniecová

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

ZE ŽIVOTA SENIORŮ

Senioři se
bavili v K-TRIU

Také letos se u příležitosti Mezinárodního
dne seniorů uskutečnilo slavnostní setkání
seniorů z Klubu důchodců v městském obvodu Ostrava-Jih s vedením tamní radnice.
V hlavním sále Kulturního domu K-TRIO
se dobře bavila bezmála stovka seniorů. Aplaus sklidila dvojice tanečníků Martin Náhlý, Petra Dospivová z TK Akcent. Akce se
letos konala už popatnácté, mnohé z žen
i přes svůj pokročilý věk za doprovodu živé
hudby vyzvaly k tanci starostu Karla Sibinského a místostarostu Radima Miklase.
Text a foto: Michael Kutty
INZERCE

KOUPÍM BYT
Ostrava-Jih
osobní, dr. vlastnictví, bez RK
rychlé jednání – platba hotově

TEL.: 739 00 33 36
chcikoupitbyt@email.cz
SC-310256/6
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JIŽNÍ LISTY

Půjčte si a vyhrajte
bezstarostný víkend.
Era půjčka
Sjednejte si Era půjčku od 17. 10.
do 30. 11. 2011 a vyhrajte jeden ze
150 rodinných víkendů na českých horách!
Navíc každý získá dárek. Více informací o soutěži
na www.postovnisporitelna.cz.
Era půjčku získáte ve Finančním centru Ostrava
- Mariánské hory, tel.: 595 693 411, Ostrava - Poruba,
tel.: 596 969 011 nebo na vaší nejbližší poště.

POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE
SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ
OBCHODNÍ BANKY, A. S.

SC-311305/1

WWW.POSTOVNISPORITELNA.CZ | 800 210 210

! KRACH !
PO TOTÁLNÍM VYPRODÁNÍ ZÁSOB

BUDE PRODEJNA UZAVŘENA!
Areál autosalonu HYUNDAI, Grmelova 2008, Ostrava-Mar. Hory

VYKUPTE NÁS S NEUVĚŘITELNOU

SC-310756/3

E!

Š
NA V

Na všechno zboží je šokující a naprosto neuvěřitelná sleva 50%.
Z našich nízkých cen Vám při placení odečteme 50%. Přijďte si
napsledy nakoupit oblek od 499,- Kč, kabát od 499,- Kč, košili
od 149,- Kč, kravatu od 49,- Kč, kostým dámský za 499,- Kč,
kalhoty od 199,- Kč atd. (ceny jsou po slevě). Je to skutečný krach
a konec. Prodejna bude skutečně po vyprodání uzavřena.

OSTRAVA, Puchmajerova 1

PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

K nám se vyplatí přijet i desítky kilometrů!!!

www.modaprostejov.cz
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SC-311175/3

za hotelem Imperial, vedle drogerie
SC-301794/9

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

-50%

U

O
SLEV

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

