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Studie nového centra obvodu je hotova
Hasiči ze Zábřehu mají novou tatrovku
Projekt Aktivní senior byl úspěšný
Tradici ohňostroje pomohla náhoda

V obvodu se také
během této zimy bruslilo

AKTUALITY
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Studie nového centra obvodu už je hotova
Zhruba v polovině letošního roku by měla být dokončena generální rekonstrukce podchodu u Venuše.

Při východu z něj směrem k poliklinice by se v budoucnu občané
měli ocitnout na náměstí, které
by mělo vzniknout na prostranství před chátrajícím nákupním
komplexem zvaným „Železňák“
podél Horní ulice a v sousedství
finančního úřadu. V novém centru obvodu by se měly konat
společenské a kulturní akce.
„V současné době je zpracována urbanisticko architektonická
studie tohoto prostoru, kterou
zpracovala projekční kancelář
Projektstudio. Zabývá se úpravou veřejného prostoru vymezeného obchodním domem „Železňák“, poliklinikou a rušnými
komunikacemi na ulicích Horní a Dr. Martínka. Studie území
člení do tří částí – severní, střed-

ní a jižní,“ uvedl starosta Karel
Sibinský.
V prostoru severní části se
vyskytuje množství nevhodně umístěné veřejné zeleně. Nachází se zde také zchátralý amfiteátr, který dávno neplní svou
funkci. Návrh tento amfiteátr ruší, nahrazuje jej novým veřejným prostorem, jenž vychází
z funkčních požadavků území.
V těchto místech jsou navrženy tři nové objekty přinášející
nové aktivity. Jihovýchodní objekt tvoří výškovou dominantu nově vzniklého náměstí, jenž
je vymezeno novým jihozápadním objektem, vodním prvkem,
stávajícím obchodním domem
a hmotou finančního domu.
Náměstí v severní části řeše-

ného území je očištěno od nevhodných forem zeleně, prvků infrastruktury a mobiliáře,
čímž vzniká důstojné a prostorné místo k veřejnému setkávání. Mezi východním a západním křídlem obchodního domu
je navrženo zastřešení. Toto
místo je určeno pro krátkodobé
akce a aktivity (zimní kluziště,
politické mítinky, výstavy, trhy,
koncerty apod.).
Nově vysázená alej ve střední části území propojuje severní náměstí s menším „náměstíčkem“, jenž je vymezeno jižní
fasádou obchodního domu, poliklinikou, věžovým bytovým
domem, nově vzniklým sadem
a řadou stromů. V prostoru budou umístěny sochy mladých
výtvarníků (stejně jako na jižním
náměstí).
Jižní náměstí řešeného území je

očištěno od nefunkčních a esteticky nevhodných prvků, stará kašna je nahrazena novým
vodním prvkem. Mezi tímto náměstím a ulicí Dr. Martínka jsou
nově vytvořená hřiště pro různé věkové skupiny občanů města. Řešené území je opatřeno
novým mobiliářem, doplněno
zelení, novým veřejným osvětlením, vznikají zde parkovací
místa. „Jsem rád, že se nám podařilo zahájit debatu nad komplexním řešením daného území,
jejíž výsledkem by měl být finální návrh architektonického řešení, které zatraktivní prostor „Železňáku“, odstraní nevzhledné
stánky a naopak nabídne prostor pro pořádání venkovních
koncertů, sportovních a kulturních akcí,“ dodal místostarosta pro investice Radim Lauko.
(kut)
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Fandím
českým
oknům!
Navštivte právě teď www.decplast.cz nebo volejte na 800 555 251 a vyberte si okna dle vašeho přání
výhradně od českého výrobce plastových a dřevěných oken. 18-ti letá tradice, 100% servis a tým vyškolených
montážníků zaručí, že plastová a dřevěná okna od DECPLASTU splní Vaše nejnáročnější požadavky.
S DECPLASTEM už žádné překvapení nehledejte, na tradici a kvalitu českých oken dejte!

POZOR AKCE – každý kdo si do 30. 4. 2012 zadá zpracování kalkulace a poptávky
získá slevový kupón v hodnotě 50% na nákup žaluzijí k vaším oknům.

Infolinka: 800 555 251
SC-311948/8
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V obvodu se v zimě bruslilo

…Kluziště byla vybudována v areálech hřišť základních
škol Jugoslávská, Volgogradská, Provaznická a v prostoru mezi ZŠ V. Košaře a charitním střediskem Michala
Magone…

9

Soutěž Řemeslo má zlaté dno

…Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu žáků základních škol o jednotlivé řemeslné obory, zlepšení jejich
orientace při volbě povolání a následném uplatnění na
trhu práce...

14

Letošní „vařečku“ ovládla děvčata

…Čokoládovou vařečku získala Barbora Kirchnerová ze
ZŠ Mitušova 8, která svůj pokrm nazvala Bašta z Bradavického rychlíku…
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
držíte v rukou další
číslo radničního zpravodaje. Co jsme pro
vás v únorových Jižních listech připravili?
Především je to v minulém čísle slíbený
h
é odpovídám na aktuální
rozhovor,
ve kt
kterém
dění v obvodu, které vás zajímá. Témata otázek jsme čerpali a vybírali z vaší korespondence, snažil jsem se zodpovědět ty nejčastěji se vyskytující.
Na vedlejší stránce si můžete přečíst připravovanou studii centra obvodu. To by mělo
vzniknout v prostoru před stávajícím komplexem, kterému se říká Železňák. Prozatím
je zpracována studie tohoto prostoru, samotná realizace bude závislá na finančních možnostech. Jsem rád, že také tuto zimu, která
se pomalu chýlí ke konci, mohly hlavně děti
bruslit. Alespoň na provizorně připravených
ledových plochách. Věřím, že následující
zimu budeme schopni někde v obvodu zajistit mobilní ledovou plochu.
Pozitivní ohlas přinesla nová rubrika Víte,
kde bydlíte? Další díl pátrání po původu
názvů ulic našeho obvodu najdete na straně sedm. Seniory jistě potěší blížící se rozjezd dalšího ročníku projektu Aktivní senior. Ohlédnutí za tím loňským si nejen oni
mohou přečíst na straně jedenáct. Na straně patnáct se ještě vracíme k novoročnímu
ohňostroji a k jubilejnímu obvodnímu plesu.
Přeji vám příjemné čtení a školákům pěkné
prožití blížících se jarních prázdnin.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční
ve čtvrtek 8. března v 9 hodin v nadstavbě hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-Jih v Horní ulici v Hrabůvce.
 Do základních škol přišlo k zápisu 994 dětí
Celkem 994 dětí přišlo k zápisu do prvních
tříd základních škol v městském obvodu
Ostrava-Jih pro školní rok 2012/2013. Devatenáct škol v nejlidnatějším ostravském
obvodu plánuje v září otevřít třiačtyřicet
prvních tříd. Počet zapsaných prvňáčků
oproti loňskému roku stoupl o osmnáct,
vloni přišlo k zápisu 976 dětí.
 Nová služba KZOJ - nabízí eVstupenku
Kulturní zařízení Ostrava-Jih připravilo
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pro své návštěvníky novinku - možnost si
vybrat, zakoupit a vytisknout vstupenky
na kulturní akce a filmová představení
v klidu svého domova. Elektronická vstupenka, tzv. eVstupenka, je dnes nejvyhledávanějším způsobem prodeje vstupenek.
Stačí uhradit příslušnou částku bankovní
kartou, GoPay peněženkou nebo převodem na účet a vstupenka se zobrazí v prohlížeči nebo je zaslána na žadatelův email.
Více informací je na www.kzoj.cz.
 Kontakty na Sportovní centrum Dubina
Od 1. ledna 2012 došlo ke změně správce Sportovního centra Dubina. Provozovatelem haly se stala společnost NONCORE, a. s. Nové telefonní kontakty - recepce
721 177 300, správce 602 135 054, projektový manažer 724 034 477. Více informací
najdete na www.ovajih.cz.

 Velikonoční vítání jara
Zahrádkářky při ÚS ČZS Ostrava pořádají tradiční výstavu Velikonoční vítání jara,
která se bude konat od 22. do 25. března
od 9 do 17 hodin v Domě zahrádkářů na
České ulici 10 v Zábřehu.
 Národní týden trénování paměti
V rámci celosvětové akce Týden uvědomění si mozku pořádá Česká společnost
pro trénování paměti a mozkový jogging
Národní týden trénování paměti. Uskuteční se od 12. do 18. března. Občanské
sdružení Senior servis se k tomuto dni
připojuje přednáškou, která se uskuteční
v úterý 13. března v 10 hodin v sále Biskupství ostravsko-opavského na Kostelním náměstí 1. Přednášet bude Mgr. Šárka Maňasová, CSc., účast je bezplatná.
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Opravovat se budou podchody, školy, chodníky
i komunikace, říká starosta Karel Sibinský
Jako každoročně počátkem roku přinášíme čtenářům Jižních listů rozhovor s Karlem Sibinským. Starosta nejlidnatějšího ostravského obvodu v něm přibližuje akce, které se v letošním roce budou realizovat
a další plánované investice do budoucna. Z celkových zdrojů ve výši
645 365 tisíc korun je do investic zapojeno 121 385 tisíc korun.
Začněme Vodním areálem Jih, v jaké fázi
je momentálně plánovaná výstavba krytého aquaparku, o které se už dlouho mluví?
V závěru loňského roku byla zbourána tribuna, což byl základní krok k tomu, aby se
mohlo začít stavět. Celá investiční akce je
rozdělena do tří etap, ta první zahrnuje realizaci vnitřního krytého aquaparku s atrakcemi. V současné době byl v rámci veřejné zakázky vybrán projektant, který na
základě upřesnění zadání zpracuje projektovou dokumentaci nezbytnou pro vydání stavebního povolení. Samotné práce na projektu začnou 1. května, realizace
je pak plánována na léta 2013 a 2014. Brzy

bychom chtěli mít jasno v tom, kdo bude
stavět a z jakých zdrojů bude dostavba
městského aquaparku financována. Do budoucna se počítá ještě s dalšími dvěma etapami, jedna zahrnuje výstavbu venkovních
bazénů a druhá ubytovací projekt. Jednotlivé etapy nejsou na sobě závislé a mohou
fungovat samostatně. Komplexní sportovně-oddychový areál je prozatím hudbou
budoucnosti.
Kde nyní najdou zázemí fotbalisté FC Ostrava-Jih?
Zavázali jsme se, že jim připravíme hřiště,
které bude náhradou za zrušené sportovi-

ště v prostorách Vodního areálu Jih. Mělo
by vyrůst na ZŠ Kosmonautů 15, zpracováním projektové dokumentace a zajištěním
finančních prostředků na realizaci stavby byl požádán Magistrát města Ostravy.
Je také zapotřebí provést rekonstrukci objektu Krasnoarmějců 26 z důvodu provedení změny učelu jeho užívání, který má
sloužit jako technické a hygienické zázemí
pro nově rekonstruované hřiště při ZŠ Kosmonautů 15. Druhé nadzemní podlaží by
mělo sloužit jako univerzální společenské
místnosti pro volnočasové aktivity.
Jak pokračuje oprava podchodu u Venuše?
Jsou v plánu rekonstrukce dalších podchodů?
Po vybudování provizorní lávky sloužící
jako přechod pro chodce začala v lednu samotná rekonstrukce podchodu u Venuše,
která by měla být dokončena na sklonku
léta a podzimu. Momentálně už je zpraco-
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Anglicko-česká školka Wattsenglish
zahajuje provoz konečně i v Ostravě!
anglického jazyka probíhá podle
osvědčené metody Wattsenglish,
otevírá od září také v Ostravě.
Zeptali jsme se ředitelky Mgr. Petry
Antlové na několik otázek:

kvaliﬁkovaní rodilí mluvčí
a kvaliﬁkovaní čeští pedagogové
výuka metodou Wattsenglish
s akreditací MŠMT
maximálně 6 dětí na pedagoga
návaznost angličtiny na ZŠ

n

Zápis do anglicko-Āeské
školky na rok 2012/13

dre

Wattsenglish Ostrava

for c
h
il

Anglicko-česká školka

Nyní
i v OVWUDYČ

AnglickRĀHVNiåkolka Wattsenglish Ostrava
AnglickRĀHVNiåkolka
29. dubna
259/33 Wattsenglish Ostrava
29. dubna 259/33,
Ostrava-Výškovice
700 700
30 30
Ostrava-Výškovice
tel: 720 346 444 e: info@skolkaostrava.cz
tel: 720 346 444 e: info@skolkaostrava.cz

R: Co si můžeme představit pod metodou
Wattsenglish?
P. A.: Wattsenglish Ltd. je britská jazyková společnost specializující se na výuku angličtiny dětí osvědčenou metodou
Wattsenglish, která je akreditovaná ministerstvem školství. Na tvorbě této metody
spolupracovali psychologové, pedagogové
a pediatři a je založena na osvojování si řeči
přirozenou cestou, a to prostřednictvím
zábavných her a aktivit. Angličtinu učí výhradně kvalifikovaní, vysokoškolsky vzdělaní rodilí mluvčí, kteří procházejí náročným několikakolovým výběrovým řízením
a pravidelně absolvují metodická školení
Wattsenglish.
R.: Na co se mohou děti zapsané u vás do
školky těšit?
P. A.: Na spoustu zábavy a zajímavé činnosti založené na zážitkovém učení. Jsme školkou her, písniček, říkadel, hádanek a pohybových aktivit, které jsou zaměřené na rozvoj klíčových dovedností. Školka je součástí
rejstříku škol, splňuje tedy požadavky stát-

ní školky, ale zároveň nabízí nadstandardní
podmínky a zázemí pro vzdělávání.
R.: Jsou nějaké další rozdíly oproti jiným
školkám?
P. A.: Každé dítě vnímáme jako jedinečnou
osobnost, usilujeme o jeho rozvoj a posilujeme zdravé sebevědomí. Vzhledem k maximálnímu počtu šesti dětí na jednoho učitele vytváří školka harmonické prostředí,
které umožňuje pedagogům plně a individuálně se dětem věnovat. Program školky
je navíc rozpracován v českém i anglickém
jazyce tak, aby harmonicky rozvíjel všechny klíčové kompetence. Musíme si uvědomit, že děti jsou naše budoucnost. Znalost
alespoň jednoho cizího jazyka je v dnešní
době naprostou nutností. V našem bilingvním prostředí si děti rychle a jednoduše
osvojí anglický jazyk a naučí se anglicky
myslet, stejně jako tomu je v dvojjazyčných
rodinách.
R.: To zní zajímavě, nezbývá než popřát
školce úspěšný start a třídu plnou veselých dětí!

www.skolkaostrava.cz
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Bilingvní školka, kde výuka
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vána projektová dokumentace na rekonstrukci podchodu Výškovická u Odry
a zpracovává se na podchod v ulici Dr.
Martínka u Savarinu. Pokud budou finance, obě tyto akce by mohly začít už v letošním roce.
Občany vždy zajímají připravované rekonstrukce chodníků a komunikací. Můžete být konkrétní?
Projektové dokumentace jsou zpracovány
na opravu komunikací Stavbařů, Břustkova, Neklanova a Edisonova od Závodní po
Leteckou. Dále pak na chodníky v ulicích
Horní 5-27, Jubilejní 82-91, Čujkovova-jih,
Břustkova 10-18 a 9-21, Plzeňská od Ferony
po Samaritánskou, Výškovická od Pavlovovy po Volgogradskou, Svornosti 27-35, Jižní 1-11, Edisonova od Závodní po Leteckou
a v okolí Domova pro seniory Zlaté slunce na ulici Patrice Lumumby. Na chodníky se chceme zaměřit v masivním měřítku,
protože do tří let bychom chtěli mít v obvodu všechny opraveny. Dokumentace je
zpracována i na opravu opěrné zdi na ulici Lumírova při VŠB-TU včetně schodiště.
Ve všech výše uvedených případech bude
záležet, kolik se nám podaří sehnat finančních prostředků.
Co oprava domovního a bytového fondu
a hlavně rodinného stříbra obvodu - Jubilejní kolonie?
V rekonstrukci Jubilejní kolonie se dostáváme do finální fáze. Nyní probíhá výběrové řízení na domy Jubilejní 66 a 68,
v případě domů Edisonova 23 a 25 se už
připravuje projektová dokumentace, za-

AKTUALITY

čít by se mělo letos. Totéž platí pro zateplení střechy obytného domu Karpatská 20,
komplexní zateplení domu včetně výměny
oken M. Fialy 1, zateplení domu Jugoslávská 20 včetně opravy lodžií, komplexní zateplení domu V. Vlasákové 19 a 21 i pro rekonstrukce domu Rodimcevova 25, 27 a 29.
Zpracovává se dokumentace na vybudování centrální spisovny našeho úřadu.

mentace na vyřešení statické dopravy mezi
ulicemi Horní, Provaznická, Mitušova
a Sámova, dále na rekonstrukci ulice Rudná 53-65 a na výstavbu propojení ulic Jiříkovského a Kaminského. V plánu máme
přestavbu tržnice u náměstí SNP. Všechny
tyto akce jsou připraveny, jejich realizace
bude záležet na penězích. Pokud je budeme mít, začneme v letošním roce.

Plánuje obvod také rekonstrukci objektů
základních škol?
Školy nikdy nesmějí zůstat stranou našeho zájmu. Před pár dny byla podepsána
smlouva v projektu EKOTERMO, který zahrnuje zateplení čtyř základních škol, konkrétně Klegova, Dr. Lukášové, Mitušova 16
a Krestova. Realizace projektu, spolufinancovaného městem, by měla začít v dubnu.
Projektové dokumentace jsou zpracovány na rekonstrukci učebnového pavilonu
a pavilonu TV na ZŠ Kosmonautů 15, na
rekonstrukci koridoru na ZŠ Volgogradská, na výměnu oken a zateplení MŠ Adamusova a na rekonstrukci ZŠ Horymírova
a ZŠ Kosmonautů 13. Už v lednu byla dokončena přístavba dílen na ZŠ F. Formana.

Před časem jste se zmínil, že od občanů dostáváte spoustu různých námětů, podnětů,
ale také kritických připomínek a stížností.
Stíháte na všechny odpovídat?
V dopisech mě občané poměrně často upozorňují na problémy, o kterých bychom se
bez jejich přičinění nedozvěděli. Je lhostejné, zda se jedná o záležitosti údržby pozemků, oprav majetku a zařízení nebo řešení složité dopravní situace v nějaké lokalitě.
Jsem za tyto informace vděčný, řeším i ty
anonymní, nic nekončí v koši. Dopisy od
občanů, kteří se z nejrůznějších důvodů nepodepíší, mě ale dost mrzí. Často totiž potřebuji další upřesňující informaci nebo naopak po prošetření jsem schopen podat
vysvětlení. Například v případech, když
se jedná o zařízení či pozemek, který není
v našem vlastnictví, ale nemám komu odpovědět. Mohu všechny ujistit, že pokud je
dopis adresován mi osobně, nebude pisatel
muset nikde nic vysvětlovat, ani jeho jméno nebude nikde zveřejněno. Jedná se pouze o to, že pokud nemám partnera, nemohu
reagovat, někdy by stačilo uvést alespoň telefonní kontakt. Skutečně u některých upozornění, která považuji za závažná, by mi to
hodně pomohlo.
Michael Kutty

Které další investiční akce stojí za zmínku?
Určitě úpravy náměstí Generála Svobody, v tomto případě se jedná o vybudování
chodníků uvnitř areálu, které by měly být
hotovy v březnu. Dokončuje se projekt na
rekonstrukce dvorních ploch v ulici Jana
Maluchy na Dubině, připravuje se projekt
na vybudování autobusové smyčky v blízkosti Intersparu. Zpracovány jsou doku-

SC-320074/3
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V obvodu se také
tuto zimu bruslilo

Foto: Michael Kutty

Veřejné zakázky Městského
obvodu Ostrava-Jih v roce 2012

Hned čtyři ledové plochy mohli během letošní zimy využívat
zájemci o bruslení v nejlidnatějším ostravském obvodu Jih.
Kluziště byla vybudována
v areálech hřišť základních škol
Jugoslávská,
Volgogradská,
Provaznická a v prostoru mezi
ZŠ V. Košaře a charitním střediskem Michala Magone. Lokality byly záměrně vybrány tak,
aby pokryly velkou část obvodu, dvě ledové plochy byly
v Zábřehu, jedna v Hrabůvce
a jedna na Dubině. Jednalo se
o asfaltové plochy, na kterých
byla nastříkána zmrzlá voda.
Stalo se tak na základě loňských zkušeností, kdy byl velký zájem o bruslení na mobilní
ledové ploše u Vodního areálu Jih. „S ohledem na finanční možnosti, kvůli kterým jsme

neměli možnost opět si pronajmout ledovou plochu, jsme od
začátku zimy uvažovali o vybudování alespoň provizorních
kluzišť. Vsadili jsme na riziko,
že přijdou mrazy. Na vhodné
povětrnostní podmínky jsme
čekali sice dlouho, ale nakonec
to začátkem února vyšlo,“ uvedl starosta Karel Sibinský s tím,
že radnice se pro realizaci kluzišť rozhodla v rámci úspory finančních prostředků, konkrétně uhradí náklady na vodu.
Bruslilo se na vlastní nebezpečí,
veřejnost měla vstup zdarma.
„Určitě se nám to osvědčilo,
hlavně o víkendech byl o bruslení velký zájem,“ dodal Sibinský. O úklid ledových ploch
se vedle zaměstnanců veřejně
prospěšných prací starali také
žáci druhého stupně jednotlivých základních škol.
(kut)

Pro potřeby aktualizace své databáze vyzývá zadavatel statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih všechny dodavatele k podání přihlášek na níže uvedené obory veřejných
zakázek v roce 2012. Dodavatel vyplní přihlášku na oddělení
veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo
ji může zaslat poštou na adresu SMO, MO Ostrava-Jih, Horní
791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka či prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy.
K přihlášce dodavatel doloží aktualizované informace o své firmě (technické a personální zázemí, seznam realizovaných veřejných zakázek v zájmových oborech, reference, zda je držitelem
certifikátů, osvědčení apod.). Přihláška dodavatele je pro zadavatele nezávazná a v případě většího počtu dodavatelů nemusí
být výzva k podání nabídky zaslána všem.
Bližší informace podá oddělení veřejných zakázek Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih, e-mail: zakazky@ovajih.cz,
fax: 599 430 490, p. Renáta Rárová, tel.: 599 430 355 nebo Ing.
Bc. Dana Čechalová, tel.: 599 430 330. Veškeré informace
i s přihláškou jsou k dispozici na webových stránkách úřadu
http://www.ovajih.cz

Seznam oborů veřejných zakázek, které městský obvod
předpokládá zadat v roce 2012
Poř. č.
oboru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Obor veřejné zakázky
Celková rekonstrukce bytových domů
Komplexní zateplení bytového domu, vč. výměny oken
Zateplení domu, vč. opravy lodžií
Zateplení střechy obytného domu
Rekonstrukce podchodu
GO elektroinstalací v bytech a společných prostorách
GO fasády, výměna oken, oprava střechy, izolace proti
zemní vlhkosti
GO – výměna výtahů
Oprava balkónů
Oprava nájezdové rampy
Periodické ověřování bytových vodoměrů
Výměna oken
Oprava omítek
Oprava ležaté kanalizace
Dodávka kancelářského materiálu
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AKTUALITY
ZE ŽIVOTA
ŠKOL

Víte, kde bydlíte?
Mnoho z vás má trvalé bydliště na ulici, která je po někom pojmenována, a možná jste si sami nejednou položili otázku, kdo ten dotyčný vlastně byl. Proto jsme pro tento rok do radničního zpravodaje připravili dlouhodobý seriál, v jedenácti číslech Jižních listů postupně v abecedním pořadí představíme každou ulici, která se nachází na území obvodu. Celkem je takových ulic úctyhodných 236! Přestavíme úplně všechny, i ty s na první pohled „obyčejnými“ názvy. Podklady byly čerpány z Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí.
Č
Čermákova (Zábřeh, od r. 1945) – Jaroslav
Čermák, český malíř
Česká (Zábřeh, od r. 1934) – podle obecného názvu český národ
Čujkovova (Zábřeh, od r. 1952) – Vasilij Ivanovič Čujkov, sovětský vojenský činitel,
maršál SSSR, v bitvě o Stalingrad velel 62.
armádě; od r. 1960 vrchní velitel sovětských
pozemních vojsk, náměstek ministra obrany SSSR
D
Dolní (Zábřeh, od r. 1922) – podle polohy
ulice v obci
Dr. Lukášové (Hrabůvka, od r. 1969) – MUDr.
Emilie Lukášová, dětská lékařka, primářka
a ředitelka Ústavu pro matky a kojence
Dr. Martínka (Hrabůvka, od r. 1951) – PhDr.
Vojtěch Martínek, spisovatel, literární kritik
a historik, publicista, organizátor kulturního života na Ostravsku

Dr. Šavrdy (Bělský Les, od r. 1993) – Dr. Jaromír Šavrda, ostravský rodák, publicista, spisovatel, vydavatel samizdatové edice Libri prohibiti; za svou publicistickou činnost
zatčen a souzen v r. 1978 a 1982; z vězení
se vrátil s podlomeným zdravím, až do své
smrti v r. 1988 žil téměř v izolaci
Drůběží (Výškovice od r. 1945) – podle starého místního názvu
Dukelská (Zábřeh, od r. 1945) – podle bitvy
u Dukly
29. dubna (Výškovice, od r. 1945) – podle
data 29. dubna 1945, osvobození obce Výškovice
Dvouletky (Hrabůvka, od r. 1949) – podle
domů vystavených v rámci plnění Dvouletého budovatelského programu na této ulici
E
Edisonova (Hrabůvka, před r. 1934) – Thomas Alva Edison, vynálezce elektrické žá-

rovky, průkopník všestranného využití elektrické energie
E. Podgorného (Dubina, od r. 1982) – Emanuel Podgorný, přední funkcionář KSČ a Rudých odborů ve Vítkovických železárnách,
veřejný pracovník, za ilegální činnost popraven v koncentračním táboře
F
F. Formana (Dubina, od r. 1983) – František
Forman, herec, silně ovlivnil vývoj ostravského divadla ve 20. letech
F. Hajdy (Hrabůvka, od r. 1969) – František
Hajda, aktivní dělnický funkcionář, organizátor stávek, zakládající člen KSČ, spolupracovník L. Ševčíka; za okupace řídil vydávání
ilegálního tisku a jeho kolportáž
F. Lýska (Bělský Les, od r. 1984) – profesor
dr. František Lýsek, DrCSc., význačná hudební osobnost, hudební pedagog a sbormistr, zakladatel známého žákovského souboru Jistebničtí zpěváčci

INZERCE

REKONSTRUKCE FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ, VŠB – TUO
ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU
Dne 29. 11. 2011 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Josef
Dobeš, Rozhodnutí o poskytnutí dotace
k projektu „Celková rekonstrukce FBI –
II. etapa“. Dotace je poskytnuta v rámci
Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace, prioritní osa 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.
Celkové náklady projektu jsou více než
160 mil. Kč, způsobilé výdaje jsou necelých 137 mil. Kč. Evropská unie přispěje
dotací na způsobilé výdaje ve výši 85 %,
15 % způsobilých výdajů je podpořeno ze
státního rozpočtu.

INZERCE

Další rozvoj FBI odpovídá i ambicím
moravskoslezského regionu v oblasti bezpečnosti. Tyto ambice jsou mimo
jiné dokumentovány špičkovými projekty v rámci ČR EU, jako je původní centrum tísňového volání, nové integrované
bezpečnostní centrum, vznik České technologické platformy bezpečnosti průmyslu a Bezpečnostně technologického
klastru v tomto regionu. Právě absolventi
FBI sehrávají v naplňování těchto ambicí

moravskoslezského regionu významnou
úlohu, podílejí se i na formulování bezpečnostní politiky státu, tvorbě standardů
pro průmyslovou požární bezpečnost.
A právě díky této rekonstruované nově
vybudované infrastruktuře bude fakulta
moci i nadále plnit svou významnou roli
v přípravě odborníků na řešení bezpečnostních otázek nejen v restrukturalizovaném moravskoslezském regionu, ale
vzhledem k unikátnosti fakulty i s dopadem na zbývající území ČR.
Realizace projektu bude probíhat od
1. 12. 2011 do 30. 9. 2014.
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček - Proděkan pro rozvoj
a legislativu, Fakulta bezpečnostního inženýrství
VŠB-TUO, e-mail: ales.dudacek@vsb.cz
(hlavní řešitel projektu)

SC-311972/3

Cílem projektu je posílení infrastruktury VŠB – Technické univerzity Ostrava
(VŠB-TUO). Vlastní realizace projektu

spočívá v rekonstrukci nadstavby pavilonu D a výstavbě nového pavilonu F v areálu Fakulty bezpečnostního inženýrství
(FBI) v Ostravě - Výškovicích s doposud
chybějícími těžkými běžnými laboratořemi, specializovanými učebnami a prostorem pro studenty doktorského studijního
programu.
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Dobrovolní hasiči ze Zábřehu dostali nové vozidlo

Slavnostnímu aktu byl přítomen i ředitel moravskoslezských hasičů Zdeněk Nytra
a starosta městského obvodu
Jih Karel Sibinský.
Sbor dobrovolných hasičů
z Ostravy-Zábřehu má nyní
k dispozici automobil pro hašení požárů s cisternou o objemu 4300 litrů vody a 300 litrů
pěnidla. Je vybaven také dalšími technickými prostředky motorovou pilou, plovoucím
a kalovým čerpadlem, přetlakovým ventilátorem na odvětrávání zakouřených prostor,
elektrocentrálou, lanovým na-

vijákem a mnoha dalšími nepostradatelnými
pomůckami hasičů. Vozidlo za
6,7 milionu korun bylo hlavně
financováno z prostředků
města Ostravy
a poté z dotace Ministerstva
vnitra - Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR z programu Reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany částkou ve

Foto: Michael Kutty

Speciální hasičský vůz Tatra CAS 30 T815 4x4.1 si
v lednu na Prokešově náměstí v Ostravě převzali
dobrovolní hasiči z Ostravy-Zábřehu. Vůz v hodnotě více než 6,7 milionu korun jim předal primátor
města Ostravy Petr Kajnar.

výši jednoho milionu korun.
Nová tatrovka nahradí téměř
třicetiletý vůz Liaz, který však
bude hasičům sloužit i nadále.
„Sbor dobrovolných hasičů Zá-

břeh má mnohaletou tradici,
která vždy vycházela z dobrých vztahů s radnicí, naše spolupráce je vynikající. Náš obvod si zaslouží, aby hasiči měli
odpovídající techniku s ohledem na četnost případů, ke kterým musejí vyjíždět,“ uvedl
starosta Karel Sibinský.
Primátor Petr Kajnar vyjádřil přesvědčení, že tento vůz
bude pomáhat v plnění nelehkých úkolů hasičského sboru,
a také, že nebude posledním
předaným vozem financovaným z prostředků města. Připoměl chystanou novelu zákona o rozpočtovém určení daní,
kvůli které by Ostrava mohla
přijít až o miliardu z rozpočtu.
Dodal, že hasiči na severní Moravě patří k nejlepším v republice a spolupráce s nimi je příkladná.
(kut)

INZERCE

Dopravní změny v Hrabůvce

Jednoduše i během
několika hodin
Jasná pravidla
Flexibilní způsob splácení
Žádné skryté poplatky

Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku.

Peníze kdykoliv potřebujete!

Pro zajištění větší bezpečnosti silničního provozu bude
uslepena obslužná komunikace (souběžná vozovka s ul. Dr.
Martínka) v úseku mezi ulicí
Tlapákovou a výjezdem na ulici Dr. Martínka na úrovni parkoviště před kulturním střediskem K-TRIO.
Uvedené omezení je navrženo
ve dvou tapách. V první bude
provedeno uslepení komunikace umístěním fyzických zábran
a příslušného dopravního značení, ve druhé pak formou stavebních úprav. Vozovka bude
zrušena a v místě uslepené komunikace budou vybudována
parkovací stání. Místo uslepeného úseku komunikace mohou řidiči použít ze směru od
ulice J. Kotase jako náhradní
trasu stávající propojení s ulicí Dr. Martínka na úrovni ulí-

ce Tlapákovy. Ze směru jízdy
od ulice Mjr. Nováka pak mohou využít stávající propojení
na ulici Dr. Martínka zastávky
MHD „Hrabůvka, kostel“ nebo
propojení na ulici Dr. Martínka
na úrovni parkoviště před kulturním střediskem K-TRIO. Náhradní trasa je o pouhých cca
300 metrů delší než průjezd
přes hustě obydlené sídliště.
„Cílem navrženého opatření je
především zamezení průjezdu
tranzitní dopravy uvedeným
úsekem komunikace ve směru od ulice Místecké (od areálu
Makro) do oblasti sídliště Dubina. Současně dojde ke zvýšení
bezpečnosti chodců, kteří přecházejí po přechodu ze směru
od nákupního střediska Venuše do podchodu pod ulicí Dr.
Martínka,“ uvedl místostarosta
Pavel Planka.
(kut)

Krátce
 SON
Sdružení nájemníků SON sděluje občanům, že poradenská

Zavolejte nám a dozvíte se více

844 198 198
www.provident.cz

služba k otázkám bydlení se
koná ve čtvrtek 8. března v 16
hodin v K-TRIU v Hrabůvce.
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Soutěž Řemeslo má zlaté dno
V kulturním středisku K-TRIO proběhl
už čtvrtý ročník, tentokrát dvoudenní, soutěže žáků osmých a devátých
tříd základních škol v praktických
a odborných dovednostech s názvem Řemeslo má zlaté dno.
Pro soutěžící družstva byla připravena interaktivní stanoviště, na kterých se prezentovalo konkrétní řemeslo či obor praktickým úkolem.
Pod odborným vedením si žáci ověřili vlastní předpoklady pro různorodé činnosti související s daným oborem.
Soutěžní části projektu se zúčastnilo 432
žáků z 24 základních škol z Ostravy a blízkého okolí. Celkem startovali žáci ve čtyřech soutěžních kolech vždy po 18 družstvech. V každém soutěžním kole byla
oceněna nejlepší tři družstva.
V doprovodném programu představily
svou prezentaci střední školy a odborná
učiliště – k vidění byly trendové ukázky líčení a účesů, barmanská show, videoprojekce, ukázky odborných činností, aran-

žování květin, ukázky cukrářské výroby.
Na doprovodný program přišlo 200 žáků
z osmi základních škol.
Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu
žáků základních škol o jednotlivé řemeslné obory, zlepšení jejich orientace při volbě povolání a následném uplatnění na trhu
práce. Akci pořádala příspěvková organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih. Podívat
se přišel i starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský, pod jehož záštitou se akce konala.
Text a foto: Michael Kutty

AKTUALITY

Volné nebytové prostory
ve vlastnictví SMO, svěřené
MO Ostrava-Jih k pronájmu
1) nebytové prostory na ul. Volgogradská
2458/28, Ostrava-Zábřeh
o velikosti 53,21 m², umístěné v přízemí
obytného domu, se samostatným vchodem, po prodejně - zastavárně, minimální
výše nájemného 900 Kč/m²/rok
2) nebytové prostory na ul. Edisonova
383/27, Ostrava-Hrabůvka
o velikosti 182,54 m², umístěné v přízemí
obytného domu, se samostatným vchodem, po rekonstrukci, minimální výše nájemného 1300 Kč/m²/rok
3) garážová stání č. 2 a 7 na ul. F. Formana
277/28, Ostrava-Dubina
umístěná ve společné garáži v suterénu
obytného domu, minimální výše nájemného 800 Kč/měsíc
Podmínky na pronájem nebytových prostor jsou k dispozici na ÚMOb Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatního hospodářství, budova B, kancelář č. B 317, tel.: 599
430 339.

INZERCE

Komplexní Nutriční
Typologie
UNIKÁTNÍ DIAGNOSTICKÁ METODA
PRO PŘIROZENÉ, TRVALÉ ZHUBNUTÍ,
ZDRAVÍ A ELÁN
Nutriční typologie je unikátní systém, který umožňuje určení individuálního typu metabolismu (spalování). Díky němu je
možné sestavit výživový plán a jídelníček tak, aby to vedlo k
optimálnímu zdraví a ideální tělesné hmotnosti. Program používá unikátní kombinaci tisíciletých zkušeností tradiční indické
medicíny, celostní medicíny i poznatků západní medicíny. Nedílnou součástí je také případné vyšetření krve.
Součástí programu je spolupráce a kontroly se specialistou, který Vám pomůže vše sladit s vaším způsobem života, pohybovými aktivitami i zdravotními omezeními.

CO VÁS ČEKÁ?

1. PŘÍSTROJOVÁ DIAGNOSTIKA
(množství svalů, tuků, metabolický věk atd.)

2. ROZHOVOR SE SPECIALISTOU

M
U
R
T
N
E
C
É
N
E
Ř
V
E
T
O
NOVĚ
stravování

HUBNĚTE TAK, JAK JE VÁM
GENETICKY PŘIROZENÉ
GENETIC

OBJEDNEJTE SI
KONZULTACE
605 707 088
605 707 078

Svět zdraví VITAL ENERGY
Nádražní 35, Ostrava
(tram. zastávka Stodolní)
vital.energy@svet-zdravi.cz

www.svet-zdravi.cz

0000-letak_DL__Obecne-info_Sleva____VITALENERGY__01.indd 3

25.1.2012 12:00:01
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Doporučuje
, Csc.
RNDr. Petr Fořt
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AKTUALITY

Amatérští fotografové,
zaostřete objektivy!
Před pár dny odstartoval projekt FAJN FOTO FEST, který přináší mimořádnou příležitost
pro všechny, kdo rádi fotí.
Fotografové-amatéři
mohou
přihlásit své fotografie do soutěže na webovém portálu
www.fotofest.eu a mohou bojovat jednak
o obdiv fanoušků,
kteří nejlepším pracím budou posílat
hlasy, a jednak také o přízeň
mezinárodní odborné poroty. Ti, kteří získají nejvíce hlasů veřejnosti i poroty, uveřejní
své fotografie ve výpravné publikaci a navíc jejich práce budou prezentovány na osmi výstavách v Ostravě i v Polsku.
„Tématem foto festu je kultura.
Domnívám se, že je to tak širo-

ké téma, které obsáhne vše: lidi,
města, ulice, zážitky, umění.
Věřím, že fotografové najdou
spoustu dalších námětů a nenechají si ujít příležitost, jak sebe
a své fotografie prezentovat široké veřejnosti,“ uvedla organizátorka projektu Darina Daňková.
Samotná soutěž
probíhá
do
konce května, tisk publikace a výstavy je připraven na druhou
polovinu letošního roku. Festival FAJN FOTO FEST připravil
Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh společně se svým polským partnerem z města Rybnik. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj.
(d)

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc březen

3. 3. Florbal
1. SC Vítkovice – 14 hod.
Extraliga žen, 17 hod.
1. liga juniorů, 20 hod.
Fortuna extraliga
4. 3. Florbal
1. SC Vítkovice – 11 hod.
Extraliga žen, 14.30 hod.
1. liga juniorů
INZERCE

10. 3. Florbal
1. SC Vítkovice – 14 hod.
Extraliga žen, 17.15 hod.
Fortuna extraliga
11. 3. Florbal
1. SC Vítkovice – 14 hod.
Extraliga žen, 17 hod.
Fortuna extraliga
17. 3. Florbal
1. SC Vítkovice – 17 hod.
1. liga juniorů
20. 3. Florbal
1. SC Vítkovice – 18.15 hod.
Fortuna extraliga
21. 3. Florbal
1. SC Vítkovice – 19 hod.
Extraliga žen
24. 3. Florbal
1. SC Vítkovice – 16 hod.
1. liga juniorů, 19 hod.
Fortuna extraliga
25. 3. Florbal
1. SC Vítkovice – 12 hod.
1. liga juniorů, 15 hod.
Extraliga žen

Krátce
 Ostravané štědře podpořili
Tříkrálovou sbírku
V tradiční Tříkrálové sbírce
na podporu lidí v nouzi se na
Ostravsku díky štědrosti obyvatel města a přilehlých obcí
shromáždila částka 1 306 343
korun. Peníze využijí Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu sociálních
služeb pro lidi bez přístřeší, seniory, financování mobilního hospice a chráněných
dílen pro lidi se zdravotním
postižením. „Shromážděná
suma na Ostravsku převýšila loňskou Tříkrálovou sbírku o pětadvacet tisíc korun,“
uvedl ředitel Charity Ostrava
Martin Pražák.
 Oznámení pro rodáky
a přátele Hrušova
Přípravný výbor setkání rodáků a přátel Hrušova se na
základě mnoha přání rozho-

dl opět uspořádat v pořadí
už deváté setkání. Uskuteční
se 26. května v sále kulturního domu v Petřkovicích. Tato
setkání se konají od roku 1988
pravidelně každé tři roky,
jsou celodenní s občerstvením, které si účastník hradí.
Částka na občerstvení činí čtyři sta korun a je třeba ji uhradit předem. Od minulého setkání došlo ke změnám adres
u mnoha zájemců o tato setkání, mladší ročníky se chtějí zúčastnit poprvé a nevědí,
na koho se obrátit. Proto sdělujeme, že informace poskytnou R. Sklář (tel.: 604 116 073)
nebo Z. Dudek (tel.: 723 490
352, 604 973 492). Přihlášky na
setkání a peníze na občerstvení je možné zaslat na adresu:
Zdeněk Dudek, Hladnovská
119a, 712 00 Ostrava-Muglinov nejpozději do 31. března
2012.

Divadlo loutek Ostrava
Představení v měsíci březnu
Pro děti a rodiče
Neděle 4. 3.
Carlo Collodi: Pinokio
(Hlavní scéna 10.30 a 15.30 hod.)
Neděle 11. 3. O pejskovi a kočičce
(Hlavní scéna 10 a 15 hod.)
Neděle 18. 3. Václav Čtvrtek: Víla Amálka
(Hlavní scéna 10 a 15 hod.)
Neděle 25. 3. František Hrubín: Kráska a zvíře
(Hlavní scéna 10 a 15 hod.)
Večerní představení
Sobota 3. 3.
Divadelní spolek Kašpar, Praha: Draci noci
(Alternativní scéna 19 hod.)
Neděle 4. 3.
Divadelní spolek Kašpar, Praha: Draci noci
(Alternativní scéna 19 hod.)
Pondělí 5. 3. Ostravak Ostravski-Marek Pivovar-Radovan
Lipus: Z DENIKU OSTRAVAKA
(Alternativní scéna 18 hod.)
Čtvrtek 8. 3.
Zuzana Renčová-Nováková, Lenka Sedláčková:
Řeč duše
(Alternativní scéna 18 hod.)
Pondělí 12. 3. Soﬁin svět
(Alternativní scéna 18 hod.)
Středa 14. 3. Festival Tibet 2012: koncert tibetské zpěvačky
Namgyal Lhamo (Hlavní scéna 18 hod.)
Sobota 17. 3. Vladimír Renčín, Hana Čiháková, Jindřich Brabec:
Nekrásnější válka (Amatérské divadlo BOBAN
Bohumín)
(Hlavní scéna 19 hod.)
Pondělí 19. 3. Israel Horowitz: Lebensraum (Životní prostor)
(Alternativní scéna 18 hod.)
Úterý 20. 3.
Maurice Yeka – Hra se stíny taneční atelier
s choreograﬁckým vystoupením
(Alternativní scéna 18 hod.)

SC-311611/4
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ZE ŽIVOTA SENIORŮ

I druhý ročník projektu Aktivní senior byl úspěšný
Městská policie Ostrava se
v rámci preventivních aktivit
věnuje i seniorům. Realizuje
řadu projektů zaměřených právě na starší občany, kteří jsou
jednou z nejohroženějších skupin co se týče kriminality, domácího násilí, senioři se také
stávají poměrně často účastníky dopravních nehod. Městští
policisté pro ně připravují nejrůznější setkání, besedy, strážníci v jejich bytech bezplatně
montují bezpečnostní dveřní
řetízky a od února loňského
roku v rámci projektu Senior
linka také tísňová tlačítka, která
slouží k přivolání pomoci v případě nouze.
Před dvěma lety byla zahájena
realizace projektu Aktivní senior a vloni se uskutečnil jeho
druhý ročník. Účastnilo se jej
dohromady téměř padesát seniorů z městských obvodů Ostrava-Jih a Ostrava-Poruba.
Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.
Představuje komplexní balíček
rozvoje vzdělanosti a společenského rozvoje osobnosti seniorů. V programu nechyběly výlety, exkurze ani zábava (např.
výlet do Rožnova p. R., návštěva jízdního oddílu městské policie, exkurze v prostorách integrovaného výjezdového centra,
návštěva hvězdárny nebo záchranné stanice pro zvířata
v Bartošovicích). Na pravidelných setkáních senioři diskutovali se strážníky na nejrůznější

témata, ať už domácího násilí,
bezpečnosti v silničním provozu, týrání zvířat nebo jak předcházet krádežím.
Cílem projektu je snaha ostravské městské policie přispět ke
snížení kriminality páchané na
seniorech, nenásilnou formou
doplnit a zvýšit právní vědomí seniorů, seznámit je se způsoby bezpečného chování v krizových situacích a v situacích,
kdy se sami stanou obětí kriminality nebo svědky nejrůznějších negativních společenských jevů.
V polovině prosince se v prostorách DK Akord v Zábřehu
uskutečnilo slavnostní zakončení projektu Aktivní senior,
který byl realizován od března
do prosince. Dopoledne zahájila prezentace projektu, poté senioři zhlédli kulturní program,
jehož součástí bylo vystoupení studentů Janáčkovy konzervatoře s kytarovou skladbou
a dětí z heřmanické MŠ Požár-

ní s pásmem vánočních říkanek
a koled. Na závěr předali zástupci Městské policie Ostrava
účastníkům projektu pamětní
listy a dárkové tašky.
Cyklus přednášek, cvičení i rukodělných činností Aktivní se-

nior bude probíhat také letos.
Ze zkušeností minulých ročníků vyplynulo, že senioři nejlépe reagují a navštěvují zážitkové aktivity. Kromě fyzioterapie
a výroby květinových aranžmá připravil pro letošní rok DK
Akord malování na sklo, besedy s dietologem a přípravu
zdravých receptů, aranžování
slavnostní tabule a také besedy,
jak pečovat o pokojové květiny nebo jak pěstovat bylinky.
První setkání se uskuteční už
21. března v 10 hodin a tématem bude fyzioterapie. Jak zůstat fit, poradí lektorka Zuzana Ondruchová. Díky podpoře
Magistrátu města Ostravy mají
senioři vstup zdarma.
Text a foto: Michael Kutty

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

Františka Loserthová
Anežka Kubíková
Ervín Procházka
Františka Brožová
Darie Klanicová
Františka Szturzová
Božena Laryšová
Ludmila Kubincová
Oldřich Grygar
Libuše Celtová
Štěpánka Boleslavová
Věra Peterková
Zdeňka Křížová
Vasiľ Komišák

95 let
93 let
93 let
92 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let

Otakar Vašíček
Ludmila Tichavská
Marta Šulová
Ladislav Paták
Vlasta Mézesová
Zdeňka Matějková
Oldřich Lyko
Naděžda Lenhartová
Jiřina Kolářová
Jaroslav Kohut
Jan Gomola
Jan Černek
Olga Cyrzyková
Bohumír Budík

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

INZERCE

www.kvartoservice.cz • tel.: 605 459 578

Ostrava-Vítkovice, Výstavní 198
(za bývalým areálem dolu Jemerenko)
SC-311342/16
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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

 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
3. 3. od 20 h PLES HITŮ od 80. let až po…nestárnoucí hity v diskotéce Zdeňka Trembače, programové vstupy, předprodej KD K-TRIO, OIS.
4., 11., 18. a 25. 3. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY živá
hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
5. 3. 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 a informace KD K-TRIO.
8. 3. v 17 h MEZILIDSKÉ VZTAHY, beseda s terapeutem Drahoslavem Červenkou o vztahu k sobě
a o vztazích s druhými lidmi. O hledání jedinečných, skvělých cest a způsobů naplnění vlastního bytí, vlastní existence. Součástí besedy jsou
praktická doporučení a ukázky řešení konkrétních životních situací. Předprodej a informace KD
K-TRIO.
20. 3. v 17.30 h ŠPERKY Z KŘIŠŤÁLOVÉ PRYSKYŘICE, výroba broží a náušnic s aplikacemi fotografií. Nutná rezervace. Předprodej a informace
KD K-TRIO.
28. 3. v 19 h FLERET. Koncert k novému CD O
KRÁSÁCH VALAŠSKA. Hudební styl a zvuk Fleretu je zcela originální, nezaměnitelný a rozpoznatelný už po několika úvodních taktech. Předprodej
KD K-TRIO, OIS.
 VÝSTAVY
Retrospektiva vystavuje Eliška Matoušová
Aleš Mrkva a Radim Heinich - Z Vratimova na
hory táhne to i bačkory (2. část) - výstava fotografií v Restauraci K-TRIO
Mandaly ze Soukromého šestiletého gymnázia.
Práce studentů Soukromého šestiletého gymnázia
v Ostravě-Hrabůvce.
 DĚTEM
Kulturní dům K-TRIO vyhlásil 4. ročník Festivalu
žákovských a studentských multimediálních projektů a webových prezentací, pravidla a přihlášky
pro přihlášení projektů a webových prezentací najdete na www.comp-ost.cz.
4. 3. v 10 h NEZBEDNÉ POHÁDKY – O červené
Karkulce a O neposlušných kůzlátkách. Pohádkové příběhy pro nejmenší v podání herců Divadla
Androméda. Předprodej KD K-TRIO.
Připravujeme:
29. 4. V 10 h ČARODĚJNICKÁ SHOW zábavný
pořad pro děti s klaunem Hopsalínem. Předprodej
KD K-TRIO.
 KULTURA TĚLA
Pohybové kurzy
Kalanetika, P- Class, Pilates s Bosu, Port De Bras –
Pilates, Cvičení - prevence bolesti zad, Cvičení pro
seniory, Cvičení na velkých míčích, Jóga, Latina
dance, Zum dance, Linie, Body form, Taneční pro
manželské páry a partnerské dvojice, Irské tance,
Břišní tance, Energetické cvičení - Pět Tibeťanů
 KOMORNÍ KLUB
8. 3. v 18 h RÉUNION - botanická zahrada v Indickém oceánu. Cestopisná přednáška Radima
Ptáčka o francouzském zámořském departementu
Réunion Vás zavede na souostroví Maskarény ležící východně od ostrova Madagaskar.

JIŽNÍ LISTY

Předprodej KD K-TRIO, v den akce na místě od
17.30 hodin.
21. 3. v 18.30 h JARNÍ KONCERT komorní cyklus koncertů
Účinkují Kateřina Bendová – harfa, Petr Benda –
housle, program
J. S. Bach, Camille Saint-Saëns, Alphonse Hasselmans, Pjotr Iljič Čajkovskij, Dmitrij Šostakovič.
Předprodej KD K-TRIO, OIS, v den akce na místě
od 18.00 hodin.

KINO LUNA
Digitální kino dle standardu DCI
ul. Výškovická 113, tel.:596 751 712-3
Info o programu a on-line rezervace vstupenek
na www.kzoj.cz
Od čtvrtka 1. 3. do neděle 4. 3. v 17.30 h., od pondělí 5. 3. do středy 7. 3. v 19.30 h: ŽELEZNÁ LADY
(Iron lady, VB 2012). Premiéra. Meryl Streep podává
strhující výkon v neuvěřitelně poutavém životopisném filmu o nejvýznamnější političce 20. století.
České titulky, od 12 let, drama / 105 minut. Vstupné
100 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 1. 3. do neděle 4. 3. v 19.30 h: KRONIKA (Chronicle, USA 2012). Čeho byste byli
schopni s nadpřirozenými schopnostmi? České titulky, od 12 let, sci-fi thriller / 84 minut. Vstupné
90 Kč.
V sobotu 3. 3. a neděli 4. 3. v 15.00 h: HAPPY FEET
2D (Happy Feet Two,USA 2011). Animovaná zábava pro malé i velké diváky. České znění, 108 minut. Vstupné 75 Kč.
Neděle 4. 3. v 10.00 h: PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
(ČR). Filmové dopoledne pro nejmenší. Vstupné 30
Kč.
Od pondělí 5. 3. do úterý 6. 3. v 17.00 h: DĚTI
MOJE (The Descendants, USA 2011). George Clooney v roli nedokonalého otce rodiny pátrá s dcerami po milenci své ženy. České titulky, od 12 let,
drama / komedie, 115 minut. Vstupné 80 Kč. Levné
pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 7. 3. v 17.30 h: ROZCHOD NADERA A SIMIN (Jodaeiye Nader az Simin, Iran 2011). Klub filmového umění. Strhující manželské drama ze současného Iránu. Režie Asghar Farhadi. České titulky,
drama / 120 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 8. 3. do neděle 11. 3. v 17.00 h (mimo sobotu 10. 3.): LÁSKA JE LÁSKA (ČR 2012). Romantická komedie, která vás zahřeje. Od 12 let, 108 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 8. 3. do středy 14. 3. v 19.30 h (mimo
sobotu 10. 3. a úterý 13. 3.): ČTYŘI SLUNCE (ČR
2012). Premiéra. Kolik sluncí je třeba, abychom byli
šťastní? Režie Bohdan Sláma. Od 12 let, drama / 105
minut. Vstupné 135 Kč.
Neděle 11. 3. v 10.00 h: KAMARÁDI Z TELEVIZE II. (ČR). Filmové dopoledne pro nejmenší.
Vstupné 30 Kč.
Neděle 11. 3. v 15.00 h: TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 2D (The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn, USA 2011). České znění, animovaný, 107 minut. Vstupné 75 Kč.
JARNÍ PRÁZDNINY – HURÁ DO KINA!
Filmové novinky a oblíbené snímky pro děti
a mládež.
Pondělí 12. 3. v 15.00 h: V PEŘINĚ 2D (ČR 2011).
Hudební pohádková komedie, ve které tančí
a zpívá mj. i Lucie Bílá. 103 minut. Vstupné 60 Kč.
Pondělí 12. 3. 17.00 h: CESTA NA TAJUPLNÝ OSTROV 3D (Journey 2: The Mysterious Island, USA
2012, 3D brýle). České znění, rodinný / dobrodružný příběh, 108 minut. Vstupné 100 Kč.
Středa 14. 3. v 15.00 h: ŠMOULOVÉ 2D (USA 2011).
České znění, animovaný / 100 minut. Vstupné 75 Kč.
Středa 14. 3. v 17.00 h: MODRÝ TYGR (ČR 2011).
Film pro děti, jejich rodiče a tygry. Dobrodružný /
90 minut. Vstupné 75 Kč.

Čtvrtek 15. 3. v 15.00 h: ALVIN A CHIPMUNKOVÉ III. (Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked, USA 2011). České znění, animovaný / hraný,
87 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 15. 3. do neděle 18. 3. v 17.00 h: LORAX
3D (Dr. Seuss´, The Lorax, USA 2012, 3D brýle).
Premiéra. Co uděláte, když chce vaše životní láska
opravdický strom a na světě už žádné opravdické
stromy nejsou? Odpověď ve 3D animované zábavě
pro celou rodinu. České znění, 100 minut. Vstupné
150 Kč.
Pátek 16. 3. v 15.00 h: HAPPY FEET 2D (Happy
Feet Two, USA 2011). Ćeské znění, animovaný / 108
minut. Vstupné 75 Kč.
V sobotu 17. 3. a neděli 18. 3. v 15.00 h: KOCOUR
V BOTÁCH 2D (Puss in Boots,USA). České znění,
animovaný / 90 minut. Vstupné 75 Kč.
Neděle 18. 3. v 10.00 h: KUŤÁSEK A KUTILKA
(ČR). Filmové dopoledne pro nejmenší. Vstupné 30
Kč.
Od čtvrtka 15. 3. do neděle 18. 3. v 19.30 h: PROBUDÍM SE VČERA (ČR 2012). Premiéra. O cestě
za studentskou láskou do nedávné minulosti aneb
co neuděláš dnes, musíš dokončit včera. Režie Miloš Šmídmajer. Komedie / 120 minut, ml. přístupný.
Vstupné 100 Kč.
Od pondělí 19. 3. do úterý 20. 3. v 17.00 h: ČERNOBÍLÝ SVĚT (The Help, USA 2012). O některých
věcech bylo kdysi společensky nepřijatelné mluvit a psát. Tři ženy se to rozhodly změnit. České titulky, ml. přístupný, drama / 146 minut. Vstupné
80 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od pondělí 19. 3. do úterý 20. 3. v 19.30 h: MUŽI,
KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY (The Girl with the Dragon Tattoo, USA 2011). Kriminální příběh Davida Finchera. České titulky, od 12 let, 158 minut.
Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 21. 3. v 10.00 h: PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM.
Středa 21. 3. v 17.30 h: STUD (Shame, VB 2011).
Klub filmového umění. Osamělost, frustrace
a sexuální závislost v plné nahotě. Režie Steve
McQueen. České titulky, od 18 let, drama / 101 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 22. 3. do neděle 25. 3. v 17.00 h: HUNGER GAMES: ARÉNA SMRTI (Hunger Games,
USA 2012). Premiéra. Film vznikl na motivy světoznámé trilogie Hunger Games, která se světem šíří
jako oheň. České titulky, od 12 let, akční / dobrodružný / sci-fi, 105 minut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 22. 3. do neděle 25. 3. v 19.30 h: MILÁČEK (Bel Ami, VB 2012). Premiéra. Milostné drama
s hvězdným hereckým obsazením – Robert Pattinson, Christina Ricci, Uma Thurman aj. České titulky, od 15 let, drama / 120 minut. Vstupné 105 Kč.
V sobotu 24. 3. a neděli 25. 3. v 15.00 h: LORAX 2D
(Dr Seuss´, The Lorax, USA 2012). Nejnovější animovaný příběh tentokrát ve formátu 2D. Vstupné
105 Kč.
Neděle 25. 3. v 10.00 h: MYŠÍ KOČIČINY (ČR).
Filmové dopoledne pro nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 26. 3. do úterý 27. 3. v 17.00 h: MŮJ TÝDEN S MARILYN (My week with Marilyn, USA
2012). Neobvykle intimní pohled na hollywoodskou ikonu a její spontánní emotivní vztah s mladým mužem, který ji rozuměl víc než kdokoliv jiný.
České titulky, od 12 let, drama / 99 minut. Vstupné
90 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Pondělí 26. 3. v 19.30 h: SOUKROMÝ VESMÍR
(ČR 2012). Časosběrný dokument jedné rodiny v 37
letech. Režie Helena Třeštíková. 83 minut. Levné
pondělí - vstupné 60 Kč.
Od úterý 27. 3. do středy 28. 3. v 19.30 h: ZKRAT
(Haywire, USA 2012). Dynamický akční thriller
Stevena Soderbergha s hvězdným hereckým obsazením. České titulky, od 15 let, 105 minut. Vstupné
80 Kč.
Středa 28. 3. v 17.30 h: DEN ZRADY (The Ides of
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March, USA 2011). Klub filmového umění. Napínavý příběh o sexu, ambicích, zradě a pomstě
odehrávajícím se na pozadí vysoké hry o kandidaturu na pozici amerického prezidenta. Režie
George Clooney. České titulky, thriller / 101 minut. Vstupné 80; Kč.
Od čtvrtka 29. 3. do neděle 1. 4. v 17.00 h: HNĚV
TITÁNŮ 3D (Wrath of the Titans, USA 2012, 3D
brýle). Premiéra. Akční film s hvězdným obsazením (Ralph Fiennes, Liam Neeson mj.), odehrávající se deset let po hrdinné porážce hrozného Krakena. České titulky, od 12 let, 102 minut.
Vstupné 130 Kč.
Od čtvrtka 29. 3. do neděle 1. 4. v 19.30 h:
OKRESNÍ PŘEBOR – Poslední zápas Pepika
Hnátka (ČR 2012). Premiéra. Děj filmu, ve kterém
uvidíte všechny oblíbené hrdiny, se odehrává v časovém období, které těsně předchází začátku stejnojmenného seriálu. Komedie / 102 minut, od 12
let. Vstupné 105 Kč.
Od pátku 30. 3. do neděle 1. 4. v 15.00 h: MUPETI
(The Muppets, USA 2011). Mupeti konečně v kinech! Pocta legendární dětské televizní show je strhující zábavou pro celou rodinu. České znění, 110
minut. Vstupné 75 Kč.
OPERA V KINĚ
Úterý 13. 3. ve 20.00 h: PŘÍMÝ PŘENOS - GIACOMO PUCCINI – LA BOHÉME. Teatro Del Liceu Barcelona, Španělsko. Obsazení: Ramón Vargas, Fiorenza Cedolis, Christopher Maltman aj.
Nastudování v italštině. Vstupné 250 Kč.

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

 Divadla
6. 3. v 19.00 hodin: Julie, ty jsi kouzelná. Milostná
komedie o divadle v pěti obrazech – E. Balzerová,
T. Topfer, D. Rous, L. Molínová a další.
27. 3. v 19.00 hodin: VĚRA ŠPINAROVÁ
A SKUPINA ADAMA PAVLÍKA.
28. 3. v 19.00 hodin: Každý rok ve stejnou dobu.
Brilantní komedie o osudovém setkání dvou lidí.
On ženatý, ona vdaná. Veronika Freimanová, Zdeněk Žák.
29. 3. v 19.00 hodin: Horkýže slíže, s místní předkapelou Marian a 333.
Připravujeme:
12. 4. Prší – K. Roden, J. Krausová, M. Roden.
24. 4. Szidi Tobias
25. 4. Václav Neckář a Bacily.
 Koncerty
27. 3. v 19.00 h VĚRA ŠPINAROVÁ A SKUPINA
ADAMA PAVLÍKA.
29. 3. v 19.00 hodin Horkýže slíže, s místní předkapelou Marian a 333.
Připravujeme:
24. 4. Szidi Tobias
25. 4. Václav Neckář a Bacily.
 Společenská zábava
3.-4. 3. Mezinárodní Dance Cup Ostrava – disko
dance – street dance, více informací: danceno1.cz.
6. 3. v 15.00 hodin Senior klub v Akordu.Vítání
jara s cimbálovou muzikou Úsměv. PeteSax k tanci
a poslechu, vstup zdarma.
21. 3. v 10.00 hodin Aktivní senior – Mgr. Zuzana
Ondruchová – Jak zůstat fit, cvičení a rady, vstup
zdarma.
23. 3. ve 20.00 hodin Jarní erotický ples. Něco
krásy bez závoje, něco málo tance, něco málo dobrého k pití, prostě ples jak má jubilejní lechtivý ples
být…
 Klub Akord
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7. 3. v 19.00 hodin Bandaband – muzika z duší.
Více www.bandaband.cz
22. 3. v 17.00 hodin Dámy, na kafíčko aneb Vařil
jsem celebritám – Roman Hadrbolec.
27. 3. v 17.00 hodin Kafíčko Vlaďky Dohnalové
aneb Jak si najít práci? Besedy se zúčastní: Ing. Jana
Křenová – kouč, poradce - personalista a vzdělávání Manera Consulta s.r.o., Pavel Zdražila – vedoucí pobočky Úřadu práce Ostrava-Jih a další
zajímaví hosté. Vstup zdarma, bližší informace
596 693 045, www.consulta.cz.

 Dětem
v 10.00 hodin Jak víla Modrovláska splnila tři
přání a… Pohádkový příběh z Podkrkonoší.
 Vzdělávání
27. 3. v 17.00 hodin Kafíčko Vlaďky Dohnalové
aneb Jak si najít práci? Besedy se zúčastní: Ing. Jana
Křenová – kouč, poradce - personalista a vzdělávání Manera Consulta s.r.o., Pavel Zdražila – vedoucí pobočky Úřadu práce Ostrava-Jih a další
zajímaví hosté. Vstup zdarma, bližší informace
596 693 045, www.consulta.cz.
 Výstavy
Fotogalerie a Malá galerie – Artur Jastrzebski
(PL). Výstava fotografií - Struktura času. Vernisáž
6. 3. v 17 hodin.
 Kultura těla
Pilates – cílem techniky je vědomá souhra těla mysli. Nevyčerpává, dodává energií. (pondělí večer
a středa dopoledne)
Orientální tanec- škola Elahe V. Gazdové
Body form – pomalejší cvičení vhodné pro všechny
věkové kategorie (pondělí, středa)
Relaxační cvičení – udržení fyzické kondice, zlepšení zdravotního a duševního stavu. (čtvrtek dopoledne)
Jóga – tělesná, dechová a relaxační cvičení pro rovnováhu organismu (úterý).
Stepování - tanec pro mládež i dospělé (čtvrtek).
Body styling – posilovací cvičení s gumami.(středa)
Salsa další latinsko americké tance – dokáže
uvolnit a zároveň posílit.
Latino mix - latinsko americké tance s prvky
zumby – při cvičení si budete připadat jako na taneční párty
Kalanetika – spalovací cvičení bez větších sestav.
Cvičení s fitbally – posilování svalových partií na
balančním míči (pondělí, čtvrtek)
 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 Koťata (3-4 roky) děti si budou
hrát, tanči a zpívat (pondělí). Předpoklad je, že děti
vydrží bez rodičů.
Taneční soubor Broučci (5-8 let) Navazuje na tradice valašského folkloru
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).
Kuřátka – cvičení s overbally, stuhami, pro děti od
3-4 let (středa).
 Vzdělávání
Jazykové kurzy – Angličtina, Francouzština

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
příspěvková organizace
Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava 3
tel. 596 746 062, 596 753 224
lenka.cervena@svczabreh.cz, www.svczabreh.cz
www.denzemeostrava.cz, www.fotbalprorozvoj.org
Tvořivá sobota

3. 3. - 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 15 hodin. Cena 250,- za
dílnu, info: p. Kleková
Vyrob si svou placku
3. 3. - přijďte si vyrobit svůj vlastní originál placky
a odznaku. 20 Kč/ks. Pro veřejnost od 10 hodin,
info: p. Rychtářová
Florbalový turnaj
3. 3. - vhodné pro děti od 7 let. Pro veřejnost od 9
hodin
Karneval
3. 3. - Veselý program pro rodiče a děti. Pro veřejnost od 15 hodin, Vstupné: 50,- Kč/osoba
Seminář keltských a irských tanců.
4. 3. - Pro veřejnost, od 17 hodin, pobočka Ostrava-Dubina. Info: p.Kornasová, tel. 596 768 565
Tvořivé odpoledne - pedig
8. 3. - pro veřejnost, od 16 hodin, info: p.Kleková
Počítačová seniorská dílna, kde se naučíte např.
upravovat fotografie, vstup 50 Kč/osoba, pro veřejnost - každá středa od 9 do 11 hodin, info: p. Kleková
Jarní tábor - lyžařský a snowboard - Velké Karlovice, Kyčerka
11.-16. 3. – přihlášky na recepci SVČ Ostrava-Zábřeh, cena 2 900,- Kč + vleky. Info: p.Kovářová
Jarní tábor - nelyžařský pro děti od 7 let, ale i pro
rodiče s dětmi - Mečová, Horní Bečva
11. - 16. 3. - přihlášky na recepci SVČ Ostrava-Zábřeh, cena 2 300,- Kč/dítě, 2 500 Kč/dospělý, 500 Kč/
dítě do 3 let. Info: p. Červená, tel.: 596 753 224
Jarní příměstský tábor - Zpívání mezi vločkami
sněhu - pobočka Ostrava-Dubina, 12. 3.-16. 3., cena
700 Kč/dítě, info: p. Kornasová, tel.: 596 768 565
Jarní příměstský tábor - Dobrodružství napříč časem, 12. 3.-16. 3., cena 700 Kč/dítě, info: p. Kleková
Hravé jarní prázdniny pro děti, vstupné 50,- Kč/
osobu a jednotlivou akci:
12. 3. - turnaj v sálové kopané od 8 hodin, turnaj
ve streetballu od 14 hodin
13. 3. - klání na herních konzolích Wii-Nintendo
a WBox od 8 hodin, soutěž v tanci na podložkách
od 14 hodin
14. 3. - turnaj ve stolním tenise od 8 hodin, turnaj
ve florbale od 14 hodin
15. 3. - miniturnaj v Dračím doupěti od 8 do 18
hodin
16. 3. - stolní hry - turnaje od 9 hodin
více info na www.svczabreh.cz
Nabídka letních táborů - přihlášky na recepci
SVČ

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
do 6. 3. - PŘEDKOLO PLAY OFF hokejové extraligy. ČEZ ARÉNA
8. – 21. 3. - ČTVRTFINÁLE PLAY OFF hokejové extraligy. ČEZ ARÉNA
8. 3. v 19 hod. - YAMATO THE DRUMMERS OF
JAPAN. Dům kultury města Ostravy
Strhující show japonských bubeníků
9. 3. v 19 hod. - YAMATO THE DRUMMERS OF
JAPAN. Dům kultury města Ostravy
Strhující show japonských bubeníků
od 24. 3. - SEMIFINÁLE PLAY OFF hokejové extraligy. ČEZ ARÉNA
31. 3. v 19 hod. - M. JACKSON FOREVER KING
OF POP. Zimní stadion SAREZA
Nejúspěšnější světová hudební a taneční show Michaela Jacksona

Připravujeme:
6. 6. v 19 hod. - SLAYER. Zimní stadion SAREZA

ZE ŽIVOTA ŠKOL
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Letošní Čokoládovou vařečku
ovládla děvčata
V prostorách Střední školy společného stravování (SŠSS) na Krakovské ulici v Hrabůvce proběhl už 14. ročník soutěže O čokoládovou vařečku. Byla určena žákyním
a žákům 7.-9. tříd základních škol. Jejich
úkolem bylo připravit hlavní jídlo, základní surovinou k tomu byla čerstvá kuřecí prsa. Výběr a použití surovin záležel na
fantazii soutěžícího, přílohu k pokrmu, šťávu nebo omáčku si žák vybíral z nabídky
Vitany, hlavního partnera soutěže.
V letošním ročníku se představilo třicet
účastníků a úspěch nakonec slavila výhradně děvčata. Čokoládovou vařečku získala Barbora Kirchnerová (na snímku) ze ZŠ
Mitušova 8, která svůj pokrm nazvala Bašta z Bradavického rychlíku. Druhá skončila Natalie Buksová ze ZŠ Srbská s pokrmem nazvaným Kuřecdí prsa v trávě se
sýrovo-bramborovými kloboučky. Ze třetího místa se radovala Monika Zámrská ze
ZŠ Chrjukinova, která připravila Hadí poklad. Zvláštní cenu starosty obvodu obdržela Dominika Janalíková ze ZŠ Šalounova
za pokrm nazvaný Pikantní dukátky strýč-

ka Skrblíka. V porotě zasedl i známý šéfkuchař Roman Hadrbolec, který své bohaté zkušenosti z oblasti gastronomie uplatnil
a rozvíjel také u světoznámých celebrit.
Kromě něj předávali ceny nejlepším ředitel
SŠSS Pavel Cielecký a starosta Ostravy-Jihu
Karel Sibinský, pod jehož záštitou se soutěž
tradičně konala.
Text a foto: Michael Kutty

Jarní prázdniny
na SŠG U Haldy
Soukromé šestileté gymnázium v Ostravě na ulici U Haldy pořádá pro žáky
6.-9. tříd základních škol ve dnech
15.-16. března od 9 do 12 hodin zajímavé workshopy. Obsahem zábavné dílny s názvem Výroba a kreslení mandal
je seznámení se s jejich vznikem, užitím
a výrobou. Děti si vytvoří svou vlastní
mandalu formou kresby, koláže příp. jiných technik.
Výtvarný materiál je zajištěn, každý si
svou práci odnese domů. Další témata workshopů, Doteky tibetské hudby
a Putování po Tibetu, budou lektorovat studenti VŠ z občanského sdružení M.O.S.T. V těchto interaktivních dílnách se děti seznámí s životem v Tibetu,
budou si sami moci vyzkoušet, jaké to
je zahrát si na tibetskou mísu, zatočit si
modlitebním mlýnkem nebo vyzkoušet
si tradiční tibetské oblečení. Kurzovné je
sto korun na dítě, den a akci. Přihlášky je
třeba zaslat na email: havrankova@ssgostrava.cz.
(d)

Profesní orientace žáků ZŠ U Haldy
Základní škola (praktická) U Haldy 66 v Hrabůvce vzdělává žáky
se zdravotním postižením (mentální postižení). Škola je kvalitně
vybavena demonstračními učebními pomůckami, multiplikáty
a didaktickou technikou pro výchovně vzdělávací proces žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Výchovně vzdělávací práce
v této škole směřuje k rozvíjení a kultivaci žáků s mentálním postižením, získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k
uplatnění v praktickém životě.
K nejvýznamnějším předmětům patří pracovní výchova. Pro
vzdělávací oblast Člověk a svět práce je škola vybavena odbornými učebnami a žáci s lehkým mentálním postižením následně vstupují na střední školy s cílem získat střední vzdělání s výučním listem. Jedná se tyto střední školy: Střední škola stavební
a dřevozpracující, U Studia 2654/33, Ostrava-Zábřeh, Střední
škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poru-

ba, Střední škola společného stravování, Krakovská 1095/33, Ostrava-Hrabůvka a Střední škola řemesel a služeb, Školní 2, Havířov-Šumbark.
Za posledních osmnáct let vstoupilo 369 absolventů (243 chlapců a 126 dívek) základní školy U Haldy 66 na učební obory dřevozpracující (59 žáků), kovoobráběcí (68), stavební (62), gastronomické (105) a na řadu dalších.
„Převážná většina těchto žáků s lehkým mentálním postižením
získá střední vzdělání s výučním listem a následně se zapojuje do pracovního procesu u zaměstnavatelů v Ostravě. Poděkování náleží všem učitelům vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v základních školách (praktických), kteří se zabývají profesní
orientací žáků, ale také učitelům odborné výchovy na středních
školách v Ostravě a v Havířově,“ uvedl jeden z učitelů školy Ivan
Jařabáč.
(d)

INZERCE

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví
nebo dr. kdekoliv v Ostravě,
nejlépe okolí centra, Poruba,
Hrabůvka, Výškovice. Balkón
není podmínkou, rychlé jednání –
platím hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592
SC-320309/1

WWW.ALFAHOLIDAY.CZ

www.licitata.cz
tel: 774 774 151
e-mail : licitatacz@seznam.cz

Váš specialista na

CHORVATSKO
Víme co nabídnoutJe to náš domov

OSOBNÍ BANKROT
šance na nový život bez dluhů

DOVOLENÁ 2012
TEL. : 722 155 155
E-MAIL:info@alfaholiday.cz

pět let žijete na minimu a musíte uhradit
alespoň 30 procent přihlášených dluhů

. posoudíme možnost oddlužení
. připravíme návrh na oddlužení
SC-320259/1

SC-320317/4
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AKTUALITY

Tradici novoročního ohňostroje pomohla náhoda
První den letošního roku se už pošesté konal novoroční ohňostroj u kruhového objezdu v Hrabůvce. Reakce občanů na tuto
událost jsou naprosto jednoznačné.
„Tak kladný ohlas nemá žádná akce v obvodu, snad s výjimkou Svatováclavských
slavností piva na Zámku Zábřeh. Proto
bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří mi poslali dopis nebo e-mailovou zprávu, jak se jim ohňostroj líbil. Současně se
omlouvám za to, že ne všichni obdrželi odpověď, na podobné záležitosti jsem zvyklý reagovat osobně, ale tentokrát skutečně
nebylo v mých časových možnostech poděkovat všem,“ uvedl starosta Karel Sibinský.
Pořádání ohňostroje je spojeno se spoustou
práce, ale často i spekulací. „Častým dotazem, převážně však ze strany médií, zřídka i občanů, je otázka ceny. Jejich odhady
se většinou pohybují v relacích minimálně
jednoho miliónu korun. Skutečnost je taková, že celkové náklady, to znamená vše, co
je s konaním atrakce spojeno, stálo v letošním roce necelých tři sta padesát tisíc ko-

run. Tato částka nejde na úkor jiných důležitějších věcí (např. oprav chodníků apod.),
jak se mnohdy někteří domnívají, ale snažíme se ji zaplatit z jiných zdrojů,“ pokračoval Sibinský.
V letošním roce se mezi sponzory novoročního ohňostroje zařadilo i město Ostrava. „Obecně se dá konstatovat, že čím více
sponzorů seženeme, tím je ohňostroj lepší.
Už teď mohu říci, že pro příští rok máme
zajištěny stejné prostředky jako v letošním
roce, takže pokud nám povětrnostní podmínky budou nakloněny stejně příznivě
jako v letech minulých, opět se bude na co
dívat.“
V reakcích občanů se často objevuje otázka,
proč se akce koná prvního ledna. „Tento termín je spojen s tím, jak akce vlastně vznikla.
Firma, která atrakci zajišťuje, se před šesti
lety dostala do situace, že jistá obec, která si
ohňostroj objednala, akci zrušila. Byla nakoupená pyrotechnika, kterou bylo potřebné někde použít. Tehdy se na mne obrátil
majitel firmy s nabídkou, že by nám udělali ohňostroj zdarma, ale mohou až prvního

ledna. Po zvážení všech pro a proti jsem dospěl k závěru, že na Silvestra bouchají petardy na každém rohu, značná část občanů
je jinde než doma, takže by stejně nic neviděli. Uvědomil jsem si, že podvečer prvního ledna je ta pravá chvíle, kdy můžeme
uspořádat něco, na co se těší hlavně děti.
Rodiče jsou připraveni jít na procházku, ale
hlavně je to hodina i den pro všechny přijatelný a výjimečný,“ přiblížil starosta vznik
tradice novoročních ohňostrojů.
Novoroční ohňostroj se stal prakticky okamžitě velmi oblíbeným. „Musím přiznat, že
na počátku jsem ani ve snu nepočítal s tím,
že budeme pořádat něco, na co se přijde podívat patnáct tisíc lidí. Něco, na co se budou jezdit dívat lidé ze Slovenska, Polska
a širokého okolí Ostravy. Tyto údaje mám
z adres těch, kteří mi napsali o svém zážitku. Chci všechny ubezpečit, že pokud nenastane nějaká zcela mimořádná a neočekávaná okolnost, udělám vše pro to, aby
1. ledna 2013 opět mohli sledovat něco, na
co budou rádi vzpomínat,“ dodal závěrem
Karel Sibinský.
(kut)

Jubilejní ples obvodu se vydařil, výtěžek
dražby putoval na charitu
V pořadí už dvacátý reprezentační ples
městského obvodu Ostrava-Jih, který se
uskutečnil v pátek 27. ledna v prostorách
Domu kultury Akord, se po všech stránkách vydařil. Hosté si pochvalovali pestrý
program, který obsahoval mj. vystoupení
hlavního hosta Dalibora Jandy a jeho dcery
Marty. Úspěch sklidila laserová show, karikaturista Václav Šipoš, kapela Jupiter, diskotéka v Klubu Akord i profesionální výkony moderátorů Moniky Žídkové a Radka
Erbena. Z bohaté tomboly si vítěz hlavní
ceny odnesl prsten s diamantem.
Na plese došlo také na dražbu hodinek
značky Montblanc. Jejich vyvolávací cena
byla stanovena na deset tisíc korun, nakonec se podařilo získat částku čtyřicet tisíc
korun. Výtěžek této charitativní dražby nejlidnatější ostravský obvod věnoval obecně
prospěšné společnosti Mobilní hospic Ondrášek se sídlem v Ostravě-Dubině. Hodinky vydražil místostarosta obvodu Radim
Miklas, který předal šek na částku čtyřicet
tisíc korun paní Jitce Varechové, ředitelce
obecně prospěšné společnosti Mobilní hospic Ondrášek. Snímky: Jaroslav Elfmark

15

INZERCE

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

PRÁCE PROVÁDÍME:

TĚŠÍME S
EN
NA ADRES A VÁS
E HORNÍ 16
42/55A

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE
Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
SC-311725/2

Zákazník s touto vystřiženou kartou
získává okamžitě VĚRNOSTNÍ SLEVU
při nákupu v naší lékárně:
Lékárna Shopping park
řeh
ře
h
Rudná 3114/114, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 783 408
www.lekarna-plus.cz

,
OSTRAVA-H
RABŮVKA

POBOČKA UNICREDIT BANK
V OSTRAVĚ-HRABŮVCE
EXPRESNÍ Konto
– rychle a s EXPRES Kartou na počkání
– pro aktivní klienty možnost vedení zdarma
PŘEVRATNÁ Hypotéka na bydlení s atraktivní úrokovou
sazbou 2,50 % p. a.*
PRESTO Půjčka nejen na splacení dříve poskytnutých úvěrů
– využití prostředků NA COKOLI až do 500 000 Kč
– umožní splácet méně nebo dokonce získat peníze navíc při stejné splátce
– vyzkoušejte si na www.splatkomat.cz, jak je to snadné!
*Úroková sazba platí do odvolání a za podmínek daných bankou.

Více informací o naší nabídce získáte v nově otevřené pobočce
UniCredit Bank, Horní 1642/55a v Ostravě-Hrabůvce nebo na
tel.: 955 959 907, e-mail: ostrava.hrabuvka@unicreditgroup.cz,
www.unicreditbank.cz.

Do konce března sleva 100,- Kč
na vybraný sortiment kosmetiky
ky
při nákupu nad 600,- Kč

JAK SNADNÉ!
SC-320189/1

SC-311662/3
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SC-311717/7
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