
Zpracovává se projekt na výstavbu 
krytého bazénu s atrakcemi 
Pestrá nabídka letních táborů
Kino Luna opět mezi nejlepšími
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Vodní areál Jih 
zahajuje sezónu
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Městský obvod Ostrava-Jih dále pokračuje 
v boji s hazardem. 

Poté, co zastupitelé města z obav o ná-
sledné soudní spory před více než měsí-
cem stáhli návrh doplnění obecně závazné 
vyhlášky, který by razantně omezil ten-
to druh podnikání na území Ostravy-Jihu, 
připravilo jeho vedení nové vymezení ulic. 
Zastupitelé nejlidnatějšího ostravského ob-
vodu na svém květnovém zasedání schvá-
lili návrh na doplnění OZV č. 11/2011, kte-
rou se reguluje provozování výherních 
hracích přístrojů, interaktivních videolo-
terĳ ních terminálů a lokálních loterních 
systémů na území statutárního města Os-
travy. Provozování těchto zařízení bude 
možné pouze na čtyřech ulicích - Plzeňská, 
Horní, Výškovická a Dr. Martínka. 
„Rozhodli jsme se tak na základě podně-

tů občanů, kteří si nepřejí herny a obdobné 
provozovny v okolí svých bydlišť a v okolí 
základních a mateřských škol. Je velice slo-
žité dostat pod kontrolu hráče a navazují-
cí kriminalitu i s ohledem na počty a mož-
nosti policistů v celém městském obvodu,“ 
vysvětlil místostarosta Radim Miklas s tím, 
že čtyři hlavní komunikace se dostávají 
pod kontrolu jak Městské policie Ostrava, 
tak Policie ČR daleko jednodušeji než celý 
obvod. „Vymezené čtyři hlavní ulice dnes 
slouží převážně jako čtyřproudé komuni-
kace s obchodními zónami a primárně ne-
jsou určeny k odpočinku a trávení volného 
času nebo hraní dětí. V těchto ulicích ne-
jsou základní a mateřské školy ani dětská 
hřiště,“ dodal Miklas. K návrhu doplnění 
vyhlášky, který tento měsíc schválili ob-
vodní zastupitelé, se musí následně vyjád-
řit ještě Zastupitelstvo města Ostravy.

Na území obvodu Ostrava-Jih je v součas-
né době 1398 hracích přístrojů, tzv. „au-
tomatů“. Z toho výherní hrací automaty 
v počtu 1008 ks a videoloterĳ ní terminá-
ly v počtu 390 ks. Příjem do obecního roz-
počtu z těchto přístrojů byl v loňském roce 
bez sto padesáti tisíc čtyřicet milionů ko-
run. V současné době je výše uvedená za-
řízení možné provozovat na území celého 
obvodu, po doplnění OZV bude zákaz na 
99 procentech území obvodu.
Není bez zajímavosti, že městský obvod 
Ostrava-Jih se připojil k výzvě občanských 
sdružení Brnění a Občané proti hazar-
du a obecně prospěšné společnosti Trans-
parenty International, která je adresována 
premiérovi České republiky Petru Nečaso-
vi. Výzva se týká požadavku na zpracování 
komplexní studie dopadu hazardu na čes-
kou společnost.  Michael Kutt y

www.triumphoptical.cz
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POZOR, slevy se sčítají!
až 50 % 25 %+Na dámské, pánské
a dětské BRÝLOVÉ OBRUBY

Na samozabarvovací brýlové
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PLATÍ POUZE PŘI
ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ

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.)

Frýdek-Místek Obchodní dům KAUFLAND, Revoluční ul., (Po - So 8.00 - 20.00 hod., Ne 9.00 - 19.00 hod.)

Karviná-Ráj Kosmonautů 837/70, (Po - Pá 9.00 - 17.00 hod.)

AKCE DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN
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Městský obvod Ostrava-Jih povolí hazard 
jen na čtyřech hlavních tepnách obvodu

V pátek 15. června se uskuteční tradiční Slavnos-
ti obvodu Ostrava-Jih. Letošní ročník bude jubi-
lejní, akce se totiž bude konat už podesáté. Na 
náměstí SNP před DK Akord a v přilehlé letní 
zahradě je připraven pestrý kulturní program, 
který začne už ve 14 hodin. Hlavním hostem le-
tošních slavností bude zpěvák Petr Kotvald. Kro-
mě dalších účinkujících nebude chybět jarmark, 
připraveny jsou hry a soutěže pro děti a samo-
zřejmě bohaté občerstvení. Starosta Karel Sibin-
ský jako každoročně ocení významné osobnosti 
obvodu.  (kut)

Slavnosti obvodu 
už podesáté!

Krátce
  Informace pro cestující MHD
Ve dnech 5. a 6. června bude probíhat 
výměna kolejnic u zastávky Zábřeh vo-
dárna. Z tohoto důvodu dojde k odklo-
nu tramvajových linek č. 2 a 7, náhrad-
ní doprava bude zajištěna. V termínu 
16.–17. června je v plánu pokládka živi-
ce na Závodní ulici, a proto dojde k od-
klonu tramvajové linky č. 3. Od 22. do 
24. června budou měněny kolejnice u za-
stávky J. Kotase, kvůli tomu dojde k od-
klonu tramvajových linek č. 12, 17 a 18 se 
zajištěním náhradní dopravy. Více infor-
mací je uveřejněno na www.dpo.cz.
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Výstava se těšila velkému zájmu

…Návštěvníci ocenili historické návrhy, plány 
a schémata, dobové fotografi e z dob výstavy, ale 
i každodenního života kolonie a současný stav 
rekonstrukce kulturních památek.…
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Starosta v Evraz Vítkovice Steel

…Od zástupců odborů jsme se dozvěděli, že reálně 
hrozí uzavření provozu 220 Ocelárna, čímž by více než 
dvě stě zaměstnanců z celkového počtu čtrnácti set 
přišlo o práci...
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Diamantová svatba Kaszových

…Radují se ze šesti vnoučat – Karla, Martiny, Pavlíny, 
Marcely, Davida, Michala, a pěti pravnoučátek 
– Daniela, Christyána, Sáši, Káji a nejmladšího 
Dominika…
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Krátce
  Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny obča-
ny na zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční ve 
čtvrtek 14. června v 14 hodin v nadstavbě 
hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-
-Jih v Horní ulici v Hrabůvce.

  Den dětí s 1. JC Baník Ostrava
V sobotu 2. června od 13 hodin se v are-
álu bývalé ZŠ Mjr. Nováka v Hrabůvce 
uskuteční Den dětí s 1. JC Baník Ostrava. 
Děti se mohou těšit na soutěže o odměny, 
ukázky různých sportů, připravena bude 
trampolína, skákací hrad. Odpolednem 
provede klaun Knofl ík, s sebou je třeba 
vzít si padesát korun na soutěžní kartu. 
V případě špatného počasí se akce přesu-
ne do budovy školy a tělocvičny. Více in-
formací je na adrese www.1jcbo.cz.

  Obvod prodává budovu tělocvičny
Statutární město Ostrava, městský obvod 
Ostrava-Jih, nabízí k prodeji budovu tělo-
cvičny na Charvátské ulici 10/734 v k. ú. 
Výškovice u Ostravy, dále pozemek parc. 
č. 793/307, zastav. plocha a nádvoří a části 
pozemku parc. č. 793/296, ostatní plochu 
o výměře cca 1330 m2. Cena dle znalecké-
ho posudku činí 7 730 000 Kč. Tělocvična 
je pronajata CDU SPORT s. r. o. na dobu 
určitou do 14. 10. 2016. Bližší informace 
podá Odbor majetkový ÚMOb Ostrava-
-Jih, tel. č. 599 430 380.

  Den dětí
Místní sdružení ODS Ostrava-Jih tradič-
ně zve na Dětský den, který proběhne 
v pátek 1. června od 15.30 hod. na zahra-
dě restaurace na Tlapákově ulici (za Ve-
nuší). V programu je vystoupení klauna 

Knofl íka, na 16.15 hodin je v plánu pří-
jezd hasičů a ukázka hasičské techniky, 
chybět nebude řada soutěží a atrakcí pro 
děti. Více na webových stránkách www.
odsjih.cz.

  Do mateřských škol bylo zapsáno 926 dětí
Do třiceti mateřských škol zřizovaných 
MO Ostrava-Jih bylo pro příští školní rok 
zapsáno celkem 926 dětí. Přĳ ato zatím ne-
bylo 74 dětí, volná místa však zůstáva-
jí v mateřských školách A. Kučery, Ada-
musova, A. Gavlase, P. Lumumby 25 i 14.
Díky tomu, že obvod v uplynulých letech 
navyšoval kapacity, jsou v závislosti na 
možnostech jednotlivých zařízení přĳ í-
mány také děti mladší tří let. Přehled ma-
teřských škol je zveřejněn na webových 
stránkách ÚMOb Ostrava-Jih www.ova-
jih.cz.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
blíží se letní měsíce 
a s nimi je neodmy-
slitelně spojeno kou-
pání u vody. Proto se 
v tomto čísle radnič-
ního zpravodaje více 
věnujeme Vodnímu 
areálu Jih, který letos 

vstupuje už do své sedmé sezony. V dopi-
sech se mne často ptáte, v jaké fázi je vý-
stavba krytého bazénu. Ledy se konečně po-
hnuly, takže na straně čtyři vám přinášíme 
konkrétnější informace. Když jsem u dopi-
sů, hodně mi píšete také o problémech s by-
dlením, proto do příštího čísla připravujeme 
rozsáhlejší materiál týkající se bytové poli-
tiky ve městě.
Vážným problémem, se kterým se zdaleka 
nepotýká jen náš městský obvod, je hazard. 
Na posledním jednání zastupitelstva obvo-
du se o tomto tématu obsáhle diskutovalo, s 
jakým výsledkem, si můžete přečíst na ved-
lejší stránce.
Z dalších článků upozorním alespoň na bo-
hatou nabídku letních táborů, dopravní 
změny na území našeho obvodu, na straně 
devět pak stojí za zmínku zvýšená návštěv-
nost zábřežského kina Luna, díky které se 
za první čtvrtletí letošního roku ocitlo mezi 
nejlepšími deseti v republice. 
Závěrem bych vás chtěl pozvat v pátek 
15. června na tradiční Slavnosti obvodu 
Ostrava-Jih, které se letos uskuteční už po-
desáté. Věřím, že vyjde počasí a že si všichni 
společně užĳ eme dobrou zábavu. Přeji vám 
příjemné čtení květnových Jižních listů.

Mgr. Karel Sibinský, starosta
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Připravuje se projektová dokumentace

SC-311342/19

Zástupci akciové společnosti 
Centroprojekt Zlín, která byla 
v rámci veřejné zakázky vy-
brána jako projektant, začali 
zpracovávat projektovou do-
kumentaci nezbytnou pro vy-
dání stavebního povolení pro 
realizaci první etapy dostavby 
Vodního areálu Jih. 

Ta zahrnuje vybudování kry-
tého bazénu s atrakcemi. Svou 
studii představili na konci 
dubna radním městského ob-
vodu Ostrava-Jih (viz vizuali-
zace).
Celá investiční akce dostavby 
Vodního areálu Jih je rozděle-
na do tří etap. Ta první zahr-
nuje realizaci výše zmíněného 
vnitřního krytého aquaparku 
s atrakcemi. Byla přepracová-
na studie na tuto etapu, která 
se stala podkladem pro zpra-
cování projektové dokumenta-
ce. Na ni se pracuje od začát-
ku května, samotná realizace je 
plánována na léta 2013 a 2014. 
Do budoucna se pak počítá ješ-
tě s dalšími dvěma etapami, 
jedna zahrnuje výstavbu ven-
kovních bazénů a druhá uby-
tovací projekt. Jednotlivé etapy 
nejsou na sobě závislé a mohou 
fungovat samostatně. Vznik 
komplexního sportovně-od-
dychového areálu je prozatím 
hudbou budoucnosti.  (kut)
Vizualizace: Centroprojekt Zlín

Na ty, kteří se rozhodnou 
navštívit Vodní areál Jih, če-
kají moderní aquapark a při-
lehlá sportoviště. Oblíbený 
areál je vhodný pro všechny 
věkové kategorie a má kapa-
citu pro pět tisíc návštěvní-
ků. „Nabízíme tradiční kom-
fort a služby na velmi dobré 
úrovni. V letošním roce jsme 
nad dětským brouzdališ-
těm nainstalovali markýzy, 
aby byly děti chráněny před 
sluncem," uvedla Petra Ga-
vendová, mluvčí společnos-
ti Sareza, která areál pro-
vozuje. Vodní areál Jih má 
velmi dobrou dostupnost 
autem i ostravskou MHD, 
velké parkoviště pro osobní 
vozidla před areálem je pro 
návštěvníky zdarma.  (kut)

Vodní areál Jih 
ochrání děti 

před sluncem

Kontakty: Svazácká ul. 3160/1C, 
700 30 Ostrava-Zábřeh,
tel.: 596 977 805, objednávky 
hřišť - tel.: 596 977 813 (po-pá 
od 13 hod., so-ne od 9 hod.). 
INFOCENTRUM!!! 
mobil: 736 755 999, 
dotazy@sareza.cz
Vedoucí střediska: Vladimír Ja-
níček, tel.: 596 977 803, 
mobil: 736 755 071, 
e-mail: vjanicek@sareza.cz 

SC-320533/21
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Také v letošním roce bude na 
území obvodu probíhat pro-
jekt Veřejná sportoviště, který 
je určen dětem a mládeži. Jeho 
cílem je využití školních hřišť 
v obvodu v době odpoledních 
hodin a víkendů pro sportová-
ní a trávení volného času. 
V projektu jsou zapojeny zá-

kladní školy A. Kučery, Jugo-
slávská, F. Formana, Mitušova 
8, Horymírova, Březinova, Še-

říková a Chrjukinova. Hřiště 
je možno využívat bezplatně 
včetně zapůjčení sportovních 

potřeb.  Jedinou podmínkou je 
dodržování provozního řádu, 
který upravuje užívání hřiště 

a provozní dobu, zásady cho-
vání návštěvníků a působení 
sportovního asistenta. Je vyvě-

šen v místě a na internetových 
stránkách jednotlivých škol 
a ÚMOb Ostrava-Jih. 
Projekt je realizován v rámci 
prevence kriminality ve spo-
lupráci s Městskou policií Os-
trava. Je podpořen statutárním 
městem Ostrava a bude probí-
hat celoročně.  (kut)

Od poloviny dubna je opět 
v provozu skatepark na ulici 
29. dubna ve Výškovicích. 

V měsících květen, září a říjen 
bude provozní doba v pracov-
ní dny od 14 do 18 hodin a o ví-
kendech už od 9 hodin, v červ-
nu, v červenci a v srpnu pak 
denně od 9 do 20 hodin. Na 
místě bude přítomen správce, 
který bezplatně zapůjčí spor-
tovní potřeby (in-line brusle, 
helmy a chrániče). Ve skatepar-

ku jsou překážky různého tva-
ru, velikosti, výšky i obtížnosti. 
Je vhodný zejména pro začá-
tečníky, ale také pro pokročilé 
skateboardisty a bruslaře. 
Projekt Skatepark Ostrava-Výš-
kovice řeší zabezpečení stáva-
jícího provozu „skate“ a dal-
ší zvýšení jeho bezpečnosti 
a atraktivity pro mládež dané 
lokality. Provozní řád je vy-
věšen v místě a na webových 
stránkách ÚMOb Ostrava-Jih. 
V provozním řádu je nově uve-

deno, že mimo provozní dobu 
skateparku je vstup na překáž-
ky a do areálu zakázán! 
Základní dodržování  tohoto 
řádu je jedinou podmínkou 
bezplatného využívání areálu 
skateparku a půjčovny in-line 
potřeb. Provoz zabezpečují 
správci, dohled nad provozem 
bude mít Městská policie Ost-
rava. 
Projekt je realizován za podpo-
ry statutárního města Ostrava.
  (kut)

Skatepark ve Výškovicích je otevřen

Projekt Veřejná sportoviště

Krátce
  Nábor basketbalistek
Ostravský klub BASKET Os-
trava zve všechny dívky se 
zájmem o sport na nábor do 
týmů, který proběhne v červ-
nu v rámci tréninků. Klub 
rozšiřuje všechna družstva, 
proto jsou vítány nové, nejen 
vysoké hráčky ročníků naro-
zení 2000-2004. Přihlásit se 
mohou v tělocvičně ZŠ Srb-
ská, veškeré informace včet-
ně kontaktů jsou k dispozici 
na www.basketostrava.cz.

Zábavná show pro děti s rodilým mluvčím!

Celou show provázel rodilý Angličan a spolu-
zakladatel metody Wattsenglih –  sám Steve 
Watts! „What´s your name?“ ozývalo se v DK 
Akord, když Steve hádal jména dětí. „Is your 
name Anička?“ ptal se Steve chlapce a děti ší-
lely smíchy. I úplní začátečníci byli schopni 
Stevovi porozumět prostřednictvím jeho vtip-
ných gest a grimas a rychle se zapojili do akce. 
Děti si užily hodinu plnou zábavy, kdy střídavě 
seděly, stály, poskakovaly, tancovaly a ukazo-
valy své svaly.
„Show se zúčastnilo téměř sto dětí a mohu kon-
statovat, že dle referencí se velmi líbila. Metoda 
Wattsenglish je jedinečná hlavně proto, že se 
děti učí přirozenou cestou, aniž by si vlastně 
uvědomovaly, že se učí. Učení je opravdu zá-
bavné,“ říká ředitelka Petra Antlová.  

Názory rodičů na show:

Dobrý den, show se Stevem Wattsem byla zážit-
kem nejen pro mého syna, ale také pro mě. Kupa 
dětí, která vůbec neumí anglicky naprosto, neo-
mylně se Stevem spolupracovala a dělala přesně 
to, co potřeboval! Naprosto si je získal, děti se ba-
vily, smály a přitom si odnesly docela dost nových 
slovíček a frází, aniž by to asi tušily. Je vidět, že 

V pátek 11. 5. 2012 pořádala an-

glicko-česká školka Wattsenglish 

Ostrava  zábavnou show pro děti. 

metoda Wattsenglish  funguje. Pro děti je nenásil-
ná, naprosto přirozená i proto, že se učí v kolekti-
vu. Učí? Ony vlastně netuší, že se učí. Nespornou 
výhodou je, že Wattsenglish zaručuje výuku an-
glickými pedagogy, a to je něco, co se nedá ničím 
nahradit. Je skvělé, že v Ostravě začnou fungovat 
tak kvalitní kurzy. Eva Loskotová, Bílovec

Dobrý den, ráda bych mockrát poděkovala za 
sebe i za své děti (Sami a Ali), kterým se seznáme-
ní s panem Stevem velice líbilo. Z toho, jak dlouho 
kluci dokázali o panu Stevovi hovořit a že dosud 
nezapomněli mnohá anglická slovíčka, která je 
Steve naučil jemu vlastní hravou formou, lze usu-
zovat, jak dokonale je propracovaný styl výuky 
Wattsenglish a že moc dobře ví, jak děti naučit co 
nejvíce. Za sebe, jejich matku, chci říci, že pokud 
bude více středisek, kde se děti budou učit tím-
to způsobem, budou se děti chtít učit. A když se 
děti učit chtějí, máme my rodiče o jednu ze sta-
rostí méně. Mockrát děkuji za příležitost, kterou 
poskytujete dětem i rodičům vybudováním školky 

a nabídkou kurzů s rodilými mluvčími a tako-
výmto přístupem výuky, kde se děti budou moci 
učit jinému jazyku již od malička a přirozenou 
cestou. S pozdravem a přáním mnoha úspěchů do 
budoucna.  Jana M´barki, Ostrava.

Od září se kromě školky rozběhnou také kur-
zy s rodilými pedagogy ve Wattsenglish centru, 
které se nachází v  budově školky. „Nabízíme 
široký výběr kurzů pro školáky a předškoláky 
od 2 do 15 let. Můžete si vybrat také intenzivní 
kurzy. Výhodou je maximálně 12 dětí ve skupině, 
takže je zaručen individuální přístup a děti jsou 
schopny dělat rychlé pokroky,“ dodává Antlová. 

Typy kurzů:

Baby English 2–3 roky 1x týdně 25 minut   2950,-/rok

Kids Club 3–6 let Intenzivní 1x týdně 4 hodiny   8600,-/pololetí

Learn N´ Play 3–6 let 1x týdně  45 minut   2950,-/pololetí

Learn N´ Play 6–11 let 1x týdně  45 minut   2950,-/pololetí

English Club 6–11 let Intenzivní 1x týdně 2,5 hodiny   5500,-/pololetí

English in Use 11–15 let 1 x týdně  45 minut   2950,-/pololetíwww.skolkaostrava.cz
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L
L. Hosáka (Bělský Les, od r. 1984) – Ladi-
slav Hosák, univerzitní profesor, autor řady 
historických prací z dějin Ostravy i širšího 
Ostravska; odborný spisovatel a publicis-
ta, autor Historického místopisu Moravy 
a Slezska v letech 1848-1960
Letecká (Hrabůvka, od r. 1942) – podle 
směru ulice k bývalému letišti
Lumírova (Výškovice, od r. 1978) – podle 
názvu českého obrozeneckého časopisu 
Lumír
Lužická (Výškovice, od r. 1978) – podle slo-
vanského kmene Lužiců

M
Markova (Zábřeh, od r. 1984) – Jan Jindřich 
Marek, český spisovatel
Mařákova (Zábřeh, od r. 1945) – Julius Edu-
ard Mařák, český malíř, krajinář

Metodějská (Hrabůvka, od r. 1932) – Meto-
děj, byzantský mnich a misionář ve Velko-
moravské říši
Mezicestí (Hrabůvka, od r. 1932) – podle 
místního názvu
Mezírka (Zábřeh, od r. 1982) – podle cha-
rakteru krátké úzké uličky
M. Fialy (Dubina, od r. 1983) – Milan Fia-
la, redaktor, pokrokový novinář, představi-
tel mladé ostravské generace při začátcích 
budování Nové huti
Místecká (Vítkovice, Hrabůvka, Hrabová, 
Nová Bělá, Moravská Ostrava, od r. 1945) – 
podle směru ulice k Frýdku-Místku
Místní (Zábřeh, od r. 1953) – podle starého 
místního názvu
Mitušova (Hrabůvka, před r. 1964) – Emil 
Mituš, místní občan, zakládající člen KSČ, 
za zakládání ilegálních buněk v závodech 

zatčen, zemřel v Osvětimi
Mjr. Nováka (Hrabůvka, od r. 1969) – Fran-
tišek Novák, major, letec, nositel řady me-
zinárodních cen v letecké akrobacii; zahy-
nul ve Francii
Mládeže (Hrabůvka, od r. 1950) – obec-
né pojmenování podle pokrokového hnu-
tí mládeže
Mňukova (Zábřeh, od r. 1964) – Josef Mňuk, 
okresní školní inspektor, zasloužil se o roz-
voj školství na Ostravsku a o zřízení české 
měšťanské školy v Opavě jako první ve Slez-
sku; přičinil se  rovněž o zřízení zemědělské 
školy v Zábřehu, autor vlastivědného sbor-
níku Nové Kravařsko
Moravská (Vítkovice, Zábřeh, Hrabůvka, od 
r. 1942) – podle země Moravy
Mozartova (Zábřeh, od r. 1951) – Wolfgang 
Amadeus Mozart, rakouský hudební skla-
datel

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 dotyč-
ný 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 237! Představí-
me úplně všechny, i ty s na první pohled „obyčejnými“ názvy. Podklady byly čerpány z Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí. 

 Společnost MAKRO vychází svým zákazníkům vstříc nejen širokým výběrem zboží za skvělé ceny, 
ale i dalšími atraktivními službami. Pro HoReCa zákazníky jsou připraveny speciální kuchařské tréninky 
zaměřené na českou a italskou gastronomii, úpravu sezonních surovin, zvěřiny a ryb. 
Kuchařského tréninku se 
kromě špičkových restaurací 
mohou interaktivní formou 
účastnit i školní jídelny. 
Pokrmy byly připraveny tak, 
aby splnily limity spotřeb-
ního koše (poměr zeleniny, 
masa, těstovin, luštěnin), 
a každé jídlo je limitované 
i cenou, do níž se menu musí 
vejít. Ve školách je to větši-
nou 21 Kč na osobu za celý 
oběd, a tak se jídla, která jsou 
v jeden den na výběr, kombi-
nují formou levnější a dražší 
varianty.

Dne 27. 3. 2012 vařili naši 
šéfkuchaři Jitka Ulihracho-
vá, Lubomír Brázda a Petr 
Stádník v jídelně Gymnázia 
PORG v Ostravě-Vítkovicích. 
Připravili se svými klienty 
jídla vhodná pro běžný den 
ve školní jídelně, a to boršč, 
tmavou tresku na páře s raj-
čatovou omáčkou a špagetami 
a jako sladký pokrm se při-
pravoval hrozinkový trhanec 
s lesními plody a strouhaným 
tvarohem. Účastníci kur-

zu tak získali jedinečnou 
možnost připravit a ochutnat 
osvědčené recepty pod do-
hledem MAKRO šéfkuchařů 
a načerpat od nich užitečné 
tipy, informace a zkušenosti 
z praxe. Zástupci ZŠ Ľudovíta 
Štúra, Ostrava-Poruba, ZŠ 
Hlučínská, Ostrava-Petřkovi-
ce, Zařízení školního stravo-
vání Vratimov a SOŠ a SOU 
podnikání a služeb, kteří se 
tohoto profesionálního kurzu 
zúčastnili, velmi ocenili jeho 
přínos pro svoji každodenní 
práci. Všichni pak obdrželi 
certifi kát o absolvování kurzu 
a s ním i kalkulace připravo-
vaných pokrmů.

Zákazníci, kteří mají o tuto 
službu zájem, mohou pro 
bližší informace kontaktovat 
svého obchodního zástupce 
MAKRO HoReCa nebo se za-
stavit na Pultu služeb part-
nerům, kde jim pracovníci 
MAKRO sdělí nejbližší termí-
ny kurzů a další podrobnosti.

Maximální počet registro-
vaných účastníků každého 

kurzu je 10 kuchařů či šéf-
kuchařů, vaří se ve dvojicích 
a jedna přihlížející osoba 
(majitel, provozní) má vstup 
na jednu registraci zdar-
ma. Celý kurz trvá cca 3–4 
hodiny, cena jedné registrace 
je 1499 Kč. Kurz pro školní 
jídelny stojí 499 Kč. Tréninky 
probíhají ve všech regionech. 

Účastníci kurzů se kromě 
praktického vaření dozvědí 
také tipy, jak správně vybírat, 
uchovávat, připravit a serví-
rovat běžné i netradiční 
sezonní suroviny. Z každého 
kurzu si účastníci odnesou 
informace, které jim určitě 
pomohou k úspěchu!

Více na www.makro.cz, 
případně na zákaznické lince 
844 999 111.

MAKRO vaří v jídelnách svých zákazníků
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V areálu Bělského lesa a ZŠ B. Dvorského se 10. května uskutečnil 
22. ročník závodu v orientačním běhu O tričko mistryň světa 2012. 
Městské fi nále soutěže Přeboru škol 2012 se konalo pod záštitou sta-
rosty obvodu Karla Sibinského. Pohár starosty nakonec získalo druž-
stvo ZŠ MUDr. Lukášové, nejlepší závodníci v jednotlivých kategori-
ích obdrželi tričko, medaili a diplom. Akce se uskutečnila za fi nanční 
podpory MO Ostrava-Jih a Magistrátu města Ostravy. 
 Text a foto: Michael Kutt y

V letošním roce se jedná o ne-
přetržité netradiční příměst-
ské tábory v Ostravě a také 
letní stanové tábory v Hustope-
čích nad Bečvou a na Slovensku 
v Bobrovecké dolině v blízkos-
ti Liptovské Mary. Pro zájem-
ce o účast na letních táborech 
jsou ještě volná místa v Husto-
pečích nad Bečvou v termínu 
30. 6. - 14. 7. pro děti ve věku od 
7 do 16 let. Tématem tábora je 
Starověké Řecko. V Bobrovecké 
Dolině se 7. - 14. 7. uskuteční tá-
bor pro rodiče s dětmi, 14. - 28. 
7. tábor pro děti od 12 do 18 let 
na téma Cesta na jižní pól a 28. 
7. - 11. 8. pro děti od 7 do 14 let 
tábor na téma Khazad-dum (tr-
pasličí příběh). Bližší informa-
ce zájemci najdou na stránkách 
svazu www.skaksdakota.cz.

Samostatný kmenový a klubo-
vý svaz Dakota je nezisková or-
ganizace, která v obvodu Ost-
rava-Jih působí už jedenáct let. 
Hlavní náplní její činnosti je 
práce s dětmi a mládeží v době 
jejich volného času. Během 
školního roku organizuje od-
polední kroužky pro děti, pořá-
dá sportovní a dovednostní tur-
naje. Významnou ekologickou 
aktivitou je soutěž ve sběru ví-
ček z PET lahví, do které se le-
tos zapojilo přes dvaadvacet ti-
síc účastníků. O kvalitě činnosti 
Dakoty svědčí i skutečnost, že 
vloni od Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy získala 
titul Organizace uznaná MŠMT 
pro práci s dětmi a mládeží na 
léta 2011-2015. 
 (kut)

Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota pořádá jarní, letní 
a podzimní tábory, které se těší velké oblibě dětí i jejich rodičů. 

Dakota pořádá letní tábory

Zábřežské Středisko volného 
času také letos přichází se ši-
rokou nabídkou pobytových 
a příměstských táborů pro děti 
od sedmi do patnácti let. Pestrá 
nabídka příměstských táborů 
se skládá celkem z devatenác-
ti programově různorodých 
turnusů, které proběhnou jak 
v hlavní budově na Gurťjevo-
vě ulici 8, tak i na pobočce na 
Dubině. Na děti mj. čekají i dvě 
odborná soustředění pro ma-
žoretky a soustředění pro pří-
znivce tanečních stylů hip-hop 
a disco-dance. Program je při-
praven od 8 do 16 hodin, ale 
děti mohou podle potřeby při-
jít už v 7 hodin. Z nabídky je-
denácti turnusů pobytových 
táborů, které proběhnou ve 

vyhlášených táborových are-
álech v různých částech Bes-
kyd, si zase děti mohou vybrat 
tábory se sportovním, historic-
kým nebo tanečním a dalším 
zaměřením. „Všechny pobyty 
probíhají s garancí bezpečné-
ho programu, s vyškolenými 
a zkušenými vedoucími. Naší 
největší referencí jsou nadmí-
ru spokojené děti a rodiče, kte-
ří jsou naší nejlepší reklamou,“ 
uvedla ředitelka SVČ Zábřeh 
Alena Valkovičová s tím, že 
pro výběr letního tábora pro 
děti je nejvyšší čas. Podrobné 
informace o jednotlivých tá-
borech jsou k dispozici na in-
ternetových stránkách www.
svczabreh.cz  v levém sloupci 
v sekci tábory.  (kut)

Letní tábory se SVČ Zábřeh

Krátce
  VIVU navštíví Tomio Okamura
V pátek 15. června od 18.30 
hodin proběhne v coworkin-
govém centru VIVA na Hor-
ní ulici 55 v Hrabůvce debata 

s Tomiem Okamurou o no-
vých přístupech k životu – jak 
být úspěšný a zároveň šťast-
ný. Více informací na www.vi-
vaostrava.cz.
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Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrnýchdo sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných

 dvorech, úřadech a obchodech. dvorech, úřadech a obchodech.

Do sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami.

Svítím vám dlouho. Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100, www.ekolamp.cz

m
yslím

eekologicky

Podchod u „Venuše“ je součás-
tí jedné z nejfrekventovanějších 
pěších tras na území obvodu 
a v uvedeném prostoru ústí pří-
mo do vozovky. „Na tuto sku-
tečnost poukazuje řada občanů, 
zejména maminek, jejichž děti 
trasu používají pro cestu do 
školy, a v neposlední řadě ob-
čané s omezenou pohyblivostí 
a senioři,“ upozornil místosta-
rosta Pavel Planka.
Realizací této místní úpra-

vy provozu na pozemních ko-
munikacích, právě probíha-
jící rekonstrukcí zmíněného 
podchodu a připravovanou re-
konstrukcí dalších prostranství 
vznikne důstojná pěší zóna, 
která propojí prostory v okolí 
fi nančního úřadu a sousedního 
obchodního centra, Polikliniky 
Hrabůvka, komplexu „Venu-
še“ včetně kulturního střediska 
K-TRIO a přilehlého okolí.
  (kut)

Dopravní změny v Hrabůvce
Od 1. července bude uslepena obslužná komunikace (souběžná 
vozovka s ul. Dr. Martínka) v úseku mezi ulicí Tlapákovou a výjez-
dem na ulici Dr. Martínka na úrovni parkoviště před kulturním 
střediskem K-TRIO. 

V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy před zavleče-
ním a šířením nebezpečné nákazy - vztekliny, proběhne hromad-
né očkování psů proti vzteklině na území městského obvodu Os-
trava-Jih.
Poplatek za naočkování jednoho psa je 30 korun, zbývající část do-
tuje obec. Zvířata musejí být opatřena náhubkem a vodítkem, oč-
kovací průkaz je nutné přinést s sebou. Očkování se provádí pou-
ze jedenkrát ročně a je určeno pro psy starší šesti měsíců. Zajištění 
očkování psů proti vzteklině je pro chovatele povinné. Platným 
dokladem o provedeném očkování je pouze očkovací průkaz psa. 
Vystavení nového očkovacího průkazu bude možné i na místě. 
Bližší informace podá referát životního prostředí, tel.: 599 430 224, 
378, 207.

úterý 5. června
8-9.30 hodin
10-12 hodin

13.30-15 hodin

- očkujeme postupně na třech místech:
ul. Dolní, Zábřeh (hasičská zbrojnice u pod-
chodu)
ul. Husarova, Výškovice (poblíž kostela)
ul. Alberta Kučery 1, Hrabůvka (bývalá slu-
žebna Městské policie Ostrava, dnes ob-
jekt Majetkové správy Ostrava-Jih)

čtvrtek 7. června
8-12, 13-16 hodin

poliklinika pro malá zvířata (veterina u ná-
draží Českých drah Ostrava-Vítkovice) 

pátek 8. června
8-12, 13-15 hodin

ul. Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada bý-
valé MŠ, nyní Majetkové správy Ostrava-
-Jih)

Městský obvod Ostrava-Jih 
v rámci zkvalitnění statické 
dopravy a parkování pracu-
je s myšlenkou vymístění par-
kujících dodávek z místních 
komunikací. Takových vozi-
del se v obvodu podle údajů 
ostravské městské policie na-
chází přes sedm stovek. Ně-
které z nich navíc svými roz-
měry překračují standardní 
míry osobních vozidel, brání 
průjezdu vozidlům integro-
vaného záchranného systému 
a také OZO při vývozu odpa-
dů. Zákaz parkování by měl 
být účinný pro všechna vozi-
dla s výjimkou osobních nad 
dvě a půl tuny. 

Pro parkování těchto vozi-
del budou vytipována místa 
mimo sídlištní zóny. Společ-
nosti mnohdy řeší parkování 
dodávek tak, že je dají k dis-
pozici svým zaměstnancům, 
kteří parkují před svým bydli-
štěm a zabírají tak místo ostat-
ním občanům. 
„Městský obvod Ostrava-Jih 
spolupracuje na tomto problé-
mu s Magistrátem města Os-
travy, Policií ČR a Městskou 
policií Ostrava. Pravděpodob-
ný termín uskutečnění tohoto 
opatření je do konce letošní-
ho roku,“ uvedl místostarosta 
Pavel Planka. 
 (kut)

Dodávky by měly zmizet ze sídlišť

DATUM a HODINA: MÍSTO KONÁNÍ OČKOVÁNÍ:

Hromadné očkování psů proti vzteklině
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Zábřežské kino Luna dosáh-
lo za první čtvrtletí letošního 
roku mezi stálými jednosálový-
mi kiny vynikajícího výsledku, 
který jej zařadil mezi první de-
sítku nejnavštěvovanějších kin 
u nás.
Kino Luna promítá denně mini-
málně dvě fi lmová představe-
ní a víkendová programová na-
bídka je vždy doplněna o dětské 
fi lmové tituly. Důkladně se při-
pravilo na koktejl namíchaný 
z fi lmových novinek, snímků 
ve 2D a především v oblíbeném 
3D formátu. Pro dětské návš-
těvníky pořídilo novinku – spe-
ciální nové 3D brýle, které jsou 
rozměrově optimalizovány pro 
menší obličej a bez problému je 
mohou používat děti ve věku 
zhruba od tří do devíti let. Malé 
děti tak už nemusejí sledovat 
trojrozměrné fi lmy s univer-
zálními 3D brýlemi, které jsou 
určeny především dospělým 
a které jim při sledování fi lmů 
padaly z obličeje a dobře nedr-

žely. Tuto významnou novinku 
mohou malí diváci vyzkoušet 
a ocenit při každé další projek-
ci animovaných i hraných fi lmů 
ve 3D formátu.
K návštěvnosti kina Luna zá-
sadním způsobem přispívá ob-
líbenost české tvorby a zájem 
dětského návštěvníka o fi lmy. 
K divákovi se nyní dostává fi lm 
v té nejlepší možné kvalitě ob-
razu a zvuku, svým vybavením 
tak dává možnost návštěvníko-
vi sledovat fi lmy v den premi-
éry a v nejvyšší možné kvalitě. 
„Digitální kino Luna divákům 
nabízí něco, co doma nemají - 
ojedinělý druh relaxace a zába-
vy, alespoň na chvíli únik z rea-
lity, čas strávený ve společnosti 
oblíbených herců prostřednic-
tvím největšího obrazového 
plátna v Ostravě umožňující 
emotivnost prožitku, který se 
nedá porovnat se zážitkem na 
monitoru počítače,“ uvedla ve-
doucí kina Luna Jana Dulíková. 
 (kut)

Kino Luna boduje!
Unie fi lmových distributorů pravidelně sestavuje žebříček TOP kin 
České republiky na základě jejich dosažené návštěvnosti a tržeb.

Začátkem května se uskuteč-
nila třídenní pracovní návště-
va ředitelů a pedagogů zá-
kladních a mateřských škol 
z městského obvodu Ostrava-
-Jih v Košicích. Na Slovensku 
navštívili základní a mateřské 
školy centrum volného času, 
kde byl připraven kulturní pro-
gram. Součástí návštěvy bylo 
přĳ etí na Magistrátu města Ko-
šice a prohlídka východoslo-
venské metropole, ve které prá-

vě probíhaly Dny města Košic. 
„Díky odbornému i společen-
skému programu, který sloven-
ská strana zajistila pro všechny 
účastníky setkání, proběhlo vše 
bezchybně a na vysoké úrov-
ni. Pracovní jednání a vzájem-
ná výměna zkušeností potvr-
dila význam další mezinárodní 
spolupráce v oblasti školství 
obou partnerských měst Košic 
a Ostravy,“ uvedl místostaros-
ta Radim Miklas.  (kut)

S velkým zájmem veřejnosti se setkala výstava nazvaná Jubilejní ko-
lonie 1921-2012, která se konala v Komorním klubu na Velfl íkově uli-
ci v Hrabůvce. Každou středu návštěvníkům přiblížila historii, pád 
i vzestup architektonického skvostu, ve kterém je 23 památkově chrá-
něných budov. Návštěvníci ocenili historické návrhy, plány a sché-
mata, dobové fotografi e památek i každodenního života kolonie a sou-
časný stav rekonstrukce kulturních památek. Součástí vernisáže bylo 
i odhalení pamětní desky umístěné na budově Komorního klubu, o kte-
ré se postaral místostarosta Pavel Planka. 

Text a foto: Michael Kutt y

Výstava se těšila velkému zájmu

Krátce
  Vítkovice ve víru 20. století
V knihovně vítkovického zá-
mečku na Výstavní ulici 99 je 
od začátku května instalová-

na výstava nazvaná Vítkovi-
ce ve víru 20. století. Potrvá 
do konce srpna a je přístupna 
v pracovní dny od 8 do 15 h.

Ředitelé ostravských škol 
navštívili kolegy v Košicích
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JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Starosta navštívil Evraz Vítkovice Steel

INZERCE

NNEEEJJJLLEEEVVVNNNĚĚĚJJJŠŠŠŠÍÍÍ V OOOSSSTTTRRRAAAAVVVĚĚĚĚ AAAA OOOKKKKKOOOOOLLLLÍÍÍ
ODVOZ DO SBĚRNÉHO DVORA

AUTODOPRAVA DODÁVKOVÝMI VOZY

Tel.: 604 607 314

adsr@seznam.cz

YY

MALÉ LEVNÉ STĚHOVÁNÍ 
- DOVOZ, PŘEVOZ

V úterý 1. května navštívil sta-
rosta Ostravy-Jih a zastupitel 
MS kraje Karel Sibinský spo-
lečně se starostou Slezské Os-
travy a senátorem Parlamentu 
ČR Antonínem Maštalířem hut-
ní společnost Evraz Vítkovice 
Steel. Setkali se s vedením od-
borové organizace a prohlédli 
si provoz 220 Ocelárna. 

„Debatovali jsme nad situa-
cí ve společnosti, jako největ-
ší problém se jeví to, že společ-
nost od příštího roku nebude 
mít nárok na emisní povolen-
ky zdarma (jejich nákup by 
stál zhruba 74 milionů korun 
– pozn. aut.). Od zástupců od-
borů jsme se dozvěděli, že reál-

ně hrozí uzavření provozu 220 
Ocelárna, čímž by více než dvě 
stě zaměstnanců z celkového 
počtu čtrnácti set přišlo o prá-
ci,“ uvedl Karel Sibinský. Toto 
číslo by však nebylo konečné, 
společnost totiž odebírá surové 
železo z kunčické huti Arcelor-
Mitt al Ostrava, a pokud by do-
šlo k uzavření vítkovické oce-

lárny, dá se očekávat uzavření 
jedné z vysokých pecí. „Vede-
ní Evrazu má připraveny vari-
anty dalšího postupu, a to buď 
zrušit provoz ocelárny a ne-
chat v provozu pouze válcovnu 
a dodávat polotovary z Ukraji-
ny, nebo další, ekonomicky ná-
ročnější, ale pro vedení odborů 
i mě osobně akceptovatelnější 

variantu. Tou je výstavba nové 
elektrické pece, čímž by se za-
chovaly pracovní místa a záro-
veň vyřešily problémy s emis-
ními povolenkami,“ dodal 
Sibinský. 
„Jsme rádi, že oba pánové pro-
jevili zájem o dění v naší spo-
lečnosti, protože ze svých po-
zic volených zástupců mohou 
být nápomocni řešení problé-
mu. Uzavření ocelárny by bylo 
pohromou, už v lednu došlo 
k velkému propouštění zaměst-
nanců v důsledku uzavření 
provozu, který se zabýval výro-
bou stavebních profi lů. Výstav-
ba elektrické pece je investice ve 
výši zhruba 2,8 miliardy korun, 
ale věříme, že by se  vyplatila,“ 
dodal předseda odborové orga-
nizace Zdeněk Kološ.  (d)

Ve čtvrtek 21. června od 9 do 
17 hodin se na Masarykově 
náměstí uskuteční už pátý roč-
ník tradiční akce Lidé lidem. 
Představí se na ní organizace, 
které ve městě poskytují so-
ciální služ-
by a souvise-
jící aktivity. 
Součástí programu budou 
kulturní vystoupení. Návš-
těvníci se mohou těšit na nej-
různější taneční, hudební a di-
vadelní představení, to vše 
v podání uživatelů sociálních 
služeb a souvisejících aktivit. 
Připraveny jsou soutěže pro 

děti, projektový den pro žáky 
ZŠ a studenty SŠ, interaktiv-
ní rukodělné dílny, klauni, 
ukázky práce canisterapeu-
tických psů, laserová střelnice 
a mnoho dalších aktivit. Akci 

pořádá Ma-
gistrát měs-
ta Ostravy, 

odbor sociálních věcí, škol-
ství, sportu a volnočasových 
aktivit, ve spolupráci s ob-
čanským sdružením Eko-info 
centrum Ostrava. Záštitu nad 
akcí převzal Martin Štěpánek, 
náměstek primátora pro soci-
ální oblast.   (d)

Lidé lidem 2012 

Krátce
  Výstava v Dolní oblasti Vítkovic
Až do 15. června jsou v Dol-
ní oblasti Vítkovice vystaveny 
nejlepší snímky z fotosoutěže 
se zaměřením na architektu-
ru města Ostravy, kterou vloni 
uspořádali ředitel Střední prů-
myslové školy stavební v Ost-
ravě Norbert Hanzlík a Asoci-
ace středoškolských klubů při 
této škole. Od srpna do kon-
ce září budou fotografi e vy-
staveny ve spojovací hale leti-
ště Leoše Janáčka v Mošnově 
a v září pak v budově Krajské-
ho úřadu MS kraje. 

  Noc kostelů
Kostel Panny Marie, Králov-
ny posvátného růžence v Hra-
bůvce, se v pátek 1. června už 
potřetí zapojí do akce Noc 
kostelů. V průběhu této noci 
bude pro zájemce umožněna 
prohlídka běžně nepřístup-
ných prostor kostelů, připra-
ven je i doprovodný program. 

  Edisonova je volně průjezdná
Ulice Edisonova v Hrabůvce 
je pro řidiče opět obousměrně 
průjezdná. Platí to pro úsek od 
ulice Šponarovy až po Dvou-

letky. Důvodem tohoto opat-
ření bylo značné přetížení Špo-
narovy ulice. Naopak přilehlé 
uličky Stavbařů byly komplet-
ně zrekonstruovány a zároveň 
zjednosměrněny, aby v nich 
mohli parkovat nájemníci při-
lehlých domů. V blízké době 
v Hrabůvce dojde ještě ke 
zjednosměrnění Klegovy ulice 
v úseku mezi ulicemi Adamu-
sovou a Plaveckou.

  Letní stanové tábory pro děti
Turistický oddíl mládeže nabí-
zí od 2. do 14. 7. pobyt dětí ve 
stanovém táboře na Vítkovsku 
v katastru obce Radkov. Děti 
jsou ubytovány po dvou ve 
stanu, tábor má vlastní zdroj 
vody, pevnou kuchyň a vytá-
pěnou jídelnu, tekoucí teplou 
i studenou vodu. Jeho cena 
je 3200 korun, bližší informa-
ce podá ing. Domin na tel. č. 
595 952 749. Dětem od 7 do 15 
let je určen letní stanový tábor 
v Oskavě na Šumpersku od 29. 
7. do 12. 8., který pořádá turis-
tický oddíl 4334 Bludný kruh. 
Jeho cena je 2900 korun, kon-
takt na hlavního vedoucího 
p. Goryla je 777 131 086.  
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Pot eba vlastního bydlení je jed-
nou ze základních pot eb v tšiny 
lidí. Pokud se rozhodnete po ídit 
si vlastní bydlení, neváhejte 
a vždy se obracejte na odbor-
níky, kte í se v oboru pohybují 
n kolik let a jsou za nimi vid t 
výsledky jejich práce. Kladné 
reference znamenají více než 
nap íklad jen dobrá cena. Pokud 
narazíte na jejich kombinace, jde 
o ideální p ípad. 

Rozhodování m že napomoci 
návšt va vzorového domu. „P i-
jm te proto pozvání do jednoho 
z nich. D m je postaven v obci 
Stará Ves nad Ond ejnicí, kou-
sek od Ostravy u výpadovky 
na Mošnov,“ zve Petr Navrátil, 
manažer spole nosti Moderní 
domy, která se výstavbou rodin-
ných dom  zabývá již n kolik 
let. Vzorový d m byl postaven 
v lo ském roce jako p íkladová 
studie menšího domu, který 
bohat  vysta í t í- až ty lenné 
rodin . „Dalo by se íct, že se 
jedná o byt velikosti 4+1, ale 
pod vlastní st echou. Ozna ení 
byt je pochopiteln  nadsázkou 
a p ím rem k užitné velikosti 

domu. Necht li jsme stav t nic 
obrovského, i když to také umí-
me, ale cht li jsme spíše ukázat, 
jak se dá plocha 90 metr  tve-
re ních využít ke komfortnímu 
bydlení. Navíc len ní domu 
je variabilní, takže komu nevy-

hovuje náš návrh, m že si sám 
nebo ve spolupráci s architekty 
rozvržení ur it sám,“ uvedl Petr 
Navrátil.

Návšt vníky vzorového domu 
vždy p ekvapí dostatek místa 
i útulnost. Zajímavá je nejv tší 

místnost – obývací pokoj p echá-
zející plynule do kuchyn . Míst-
nosti dominují francouzská okna, 
která umož ují p ímý vstup z po-
koje do zahrady. Další místnosti 
mají stejný rozm r kolem 12 
metr  tvere ních a slouží jako 
ložnice a d tské pokoje, které lze 
propojit. „K tomuto základnímu 
modulu se dá p ipojit další nebo 
je možné jej zm nit na patrový 
d m. Jsme schopni zajistit d m 
na klí  v etn  všech spot ebi ,“ 
zd raznil Petr Navrátil.

Uvedený typ domu stojí 
2,5 milionu korun v etn  zákla-
dové desky.  Výhodou je dlouhá 
životnost domu, zdarma služby 
bytového architekta, jednodu-
chost dodate ných úprav, izo-
la ní schopnosti, které ušet í na 
vytáp ní, zajišt ní stavebního 
povolení a nespornou p edností 
je zd ná technologie. Zákazníci 
si mohou vybrat také z pozemk  
ve více lokalitách. (PR)

Vlastní bydlení je investicí do budoucna

OKNA
STŘECHY
ZATEPLENÍ 
ŽALUZIE ISO
SÍTA PROTI HMYZU

VZOROVÝ DŮM si prohlédnete ve Staré Vsi nad  Ondřejnicí. Foto: archiv

Bližší informace vám podá Petr Navrátil 
na telefonním čísle 733 718 055 nebo na 
www.modernidomymorava.cz.

info

NO 05_2012.indd   21 24.4.2012   15:05:18

INZERCE

Paní Hermína se narodila 
v prosinci 1930 v Koblo-
vě, pracovala jako mzdo-
vá účetní a později jako 
prodavačka. Pan Karel 
se narodil v dubnu 1927 
v Ostravě-Přívoze, celý 
život pracoval jako elekt-
rikář ve Vítkovických že-
lezárnách.
Seznámili se roku 1950 na ta-
neční zábavě, jejich vzájem-
ná náklonnost se časem změ-
nila v přátelství a lásku. Své 
„ANO“ si řekli 13. dubna 1952 
v Ostravě-Hrušově. Vychova-
li syna Karla a dceru Draho-
míru. Nyní si manželé užívají 
společných zájmů – rybaření, 
houbaření a procházek. Ra-
dují se ze šesti vnoučat Kar-

la, Martiny, Pavlíny, Marcely, 
Davida, Michala, a pěti pra-
vnoučátek – Daniela, Christy-
ána, Sáši, Káji a nejmladšího 
Dominika.
Šedesát let společného živo-
ta si manželé Kaszovi připo-
mněli diamantovou svatbou 
v obřadní síni radnice, jejich 
oddávajícím byl místostaros-
ta Pavel Planka a ceremoniář-
kou Šárka Zubková.

Foto: Kamila Kolowratová

DIAMANTOVÁ SVATBA 
manželů Kaszových

Blahopřejeme jubilantům

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

Žofi e Veličková 98 let
Anna Psotová 92 let
Anděla Ladovská 92 let
Marie Drábková 91 let
Jan Zapletal 90 let
Jarmila Vichnarová 90 let
Vlasta Štěpankevičová 90 let
Zdenka Salapatková 90 let
Gertruda Cholewiková 90 let
Valerie Badurová 90 let
Milan Velešík 85 let
František Šafr 85 let
Věra Staňková 85 let
Miloš Lindovský 85 let
Božena Jendrišáková 85 let
Antonín Foltýn 85 let
Hilda Dziková 85 let
Eduard Březina 85 let

Ludvík Bárta 85 let
Rudolf Varecha 80 let
František Urbiš 80 let
Josef Stania 80 let
Martin Račák 80 let
Věra Plachá 80 let
Lubomír Oršula 80 let
Alfréd Návrat 80 let
Anežka Lahutová 80 let
Božena Kalusová 80 let
Olga Dietzová 80 let
Růžena Černohorská 80 let
Zdenka Adamovská  80 let
Alenka Sýkorová 80 let
Vlasta Řeháková 80 let
Marie Ledvoňová 80 let
Květoslava Cagová 80 let

JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA SENIORŮ
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JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

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

 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA 
3., 10., 17. a 24. 6. v 17.00 TANEČNÍ VE-
ČERY živá hudba, pro příznivce společen-
ského tance se skupinou DOMINO, před-
prodej KD K-TRIO
17. 6. od 9.30 h, PLAVBA PO ODŘE, 
sportovně poznávací akce pro děti, mládež 
i dospělé za krásami obvodu z vodní hla-
diny řeky Odry. Sraz v 9.30 hodin v Polance 
u silničního mostu. Plavba na raft ech nebo 
dvojkách dle stavu vody. Ukončení v Petř-
kovicích pod mostem. Nevhodné pro děti 
do 5 let. Nutná rezervace. Předprodej, při-
hlášky a informace KD K-TRIO.
23. 6. od 9.00 h, OD ROZHLEDNY K VR-
CHOLŮM BESKYD, sportovně relaxační 
sobota pro upevnění zdravotní a fyzické 
kondice. Odjezd autobusem od KD K-TRIO 
v 9.00 hodin. Program: Jurkovičova roz-
hledna, výjezd autobusem na Pustevny, pro-
cházka k soše slovanského boha  Radegasta, 
exkurze do výrobny svíček. Nutná rezer-
vace. Předprodej a informace KD K-TRIO.
 VÝSTAVY
OKAMŽIK ČASU II. Výstava fotografi í 
žáků Střední školy služeb a podnikání Os-
trava-Poruba
SLADKÉ MÁMENÍ HOR – výstava foto-
grafi i Martina Glatze v restauraci K-TRIO
 DĚTEM
1. 6. od 15 h DEN DĚTÍ před Kulturním do-
mem K-TRIO - divadelní představení NE-
POSLUŠNÉ HODINY, klauni na chůdách, 
soutěžní stanoviště pro děti, malování na 
obličej, k poslechu hraje skupina ARGU-
MENT, vstup volný
11. 6. 17.00 h, A TOHLE UŽ UMÍME, děti 
z tanečních a hudebních kurzů pořádaných 
Kulturním zařízením Ostrava-Jih zvou ro-
diče, kamarády i veřejnost na své závěrečné 
vystoupení. Předprodej a informace KD 
K-TRIO.
16.-20. 7., 20.-24. 8. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBO-
 RY, jsou vhodné pro děti školního věku 
od 7 do 13 let, od pondělí do pátku v časo-
vém úseku od 7 do 16 hodin. Program má 
rekreační charakter, je přizpůsoben počasí 
a schopnostem dětí. Návštěva plaveckého 
bazénu (dle počasí - krytý nebo venkovní), 
celodenní výlet, soutěže a hry, vycházky 
do okolí Ostravy, tvůrčí dílna aj. Informace 
www.kzoj.cz, 
16.-20. 7. LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘE-
DĚNÍ, týden plný tance, hudby, soutěží, 
batt ly a  taneční videoprojekce pod vedením 
Moniky Krupové je určen dětem od 7 do 15 
let se zájmem o taneční  styly disco dance 
a hip hop. Cena zahrnuje odborné lektory, 
oběd a spotřební materiál. Předprodej a při-
hlášky KD K-TRIO.    

 KULTURA TĚLA
20. 6. od 15.00 h zahájen ZÁPIS DO 
KURZŮ NA DRUHÉ POLOLETÍ, nevá-
hejte a vyberte si kurz pro sebe nebo své 
děti.  Podrobný seznam kurzů najdete i na 
www.kzoj.cz 
Předprodej a informace KD K-TRIO.
 KOMORNÍ KLUB
5. 6. v 18.30 h komorní cyklus koncertů, 
MUZIKÁLOVÝ VEČER
Program P. Markov, J. Brabec, J. Jacobs, 
A. L. Webber, K. Svoboda, J. Herman, J. 
Kader, M. Legrand, B. Urbánek, Dan Rowe, 
G.a I. Gershwin, účinkují - Soňa Jungová, 
Karel Mrkva – zpěv, Regina Bednaříková 
– klavír. Předprodej KD K-TRIO, OIS v den 
akce na místě od 18.00 hodin. 
7. 6. v 18 h TOULKY BANÁTEM kompo-
novaný pořad (fi lm, foto, hudba, beseda) Jiřího 
Kráčalíka z toulání po českých vesnicích roman-
tického rumunského Banátu. Předprodej KD 
K-TRIO a  v den akce na místě od 17.30 ho-
din. 
16. 6. v 19 h GEMMA HAYES a ANN 
SCOTT – irská písničkářka Gemma Hayes 
bude vystupovat společně se svou hudební 
kolegyní, písničkářkou Ann Scott , která 
bude působit jednak jako „předskokan“, ale 
také jako její spoluhráčka.  Předprodej KD 
K-TRIO, OIS v den akce na místě od 18.30 
hodin.

KINO LUNA 

Digitální kino dle standardu DCI    
ul. Výškovická 113, tel.:596 751 712-3
Info o programu a on-line rezervace vstupenek 
na www.kzoj.cz
Od pátku 1. 6. do neděle 3. 6. v 15.00 h: PI-
RÁTI 2D (Pirates! Band of Misfi ts, USA 
2012). Animovaná komedie vypráví dob-
rodružství bandy smolařských pirátů, 
když křižují sedm moří. České znění, ml. 
přístupný, formát 2D bez brýlí, 88 minut. 
Vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 31. 5. do neděle 3. 6. v 17.00 h: 
SNĚHURKA A LOVEC (Snow White and 
Huntsman, USA 2012). Premiéra. Výpravné 
dobrodružné fantasy. České znění, ml. pří-
stupný, 126 minut. Vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 31. 5. do středy 6. 6. v 19.30 h: 
MUŽI V ČERNÉM 3 – 3D (Men in Black 
3, USA 2012, 3D brýle). Premiéra. Lovci 
šmejdu z vesmíru jsou opět zpátky! České 
znění, ml. přístupný,  akční / sci-fi  / kome-
die, 104 minut. Vstupné 165 Kč.
Pondělí 4. 6. v 17.00 h: VRÁSKY Z LÁSKY 
(ČR 2012). Jiřina Bohdalová a Radoslav Br-
zobohatý v laskavém, dojemném i humor-
ném příběhu režiséra Jiřího Stracha. Ml. pří-
stupný, 101 minut. Levné pondělí – vstupné 
60 Kč.
Od úterý 5. 6. do úterý 12. 6. v 17.00 h (mimo  
6. 6. a 11. 6.): AVENGERS 2D (The Aven-
gers, USA 2012). Super hrdinský tým všech 
dob Avengers je založen na stále populární 
knižní sérii marvelovských komiksů, která 
se stala kultovní záležitostí. České znění, od 

12 let, formát 2D bez brýlí, akční / dobro-
družný, 137 minut. Vstupné 100 Kč. 
Středa 6. 6. v 17.30 h: CRULIC – CESTA 
NA ONEN SVĚT (Crulic – drumul spre 
dincolo, Rumunsko 2011). Klub fi lmového 
umění. Režie Anca Damian. České titulky, 
animovaný dokument  / 73 minut . Vstupné 
80 Kč.
Od čtvrtka 7. 6. do úterý 12. 6. v 19.30 h: 
PROMETHEUS 2D (Prometheus, USA 
2012). Premiéra. Režisér Ridley Scott  stvo-
řil další výjimečný svět, v němž napínavé 
pátrání po kořenech naší civilizace na pla-
netě Zemi zavede skupinu průzkumníků až 
do neprobádaných koutů vesmíru. České 
titulky, od 12 let, akční / sci-fi / drama. 
Vstupné 105 Kč.
V sobotu 9. 6. a neděli 10. 6. v 15.00 h: LO-
RAX 2D (Dr. Seuss´ The Lorax, USA 2012). 
Animovaná komedie je smrští bláznivých 
akčních gagů a muzikálových čísel pro děti 
i dospělé. České znění, 86 minut. Vstupné 
75 Kč.
Pondělí 11. 6. v 17.00 h: PROBUDÍM SE 
VČERA  (ČR 2012). Romantická komedie 
o cestě za studentskou láskou do hlubin ne-
dávné minulosti. Ml. přístupný, 120 minut.  
Levné pondělí – vstupné 50 Kč.
Středa 13.6. v 17.30 h: HODNÝ SYN (Hyvä 
Poika, Finsko 2011). Klub fi lmového umění. 
Režie Zaida Bergroth. České titulky, drama 
/ 87 minut. Vstupné 80 Kč.
Středa 13. 6. v 19.30 h: LOV LOSOSŮ V JE-
MENU (Salmon Fishing in Yemen, VB 
2012). Klub fi lmového umění. Režie Lasse 
Hallström. České titulky, komedie / drama 
/ romantický. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 14. 6. do neděle 17. 6. v 17.00 
h a také od čtvrtka 21. 6. do neděle 24. 6. 
v 17.00 h: MADAGASKAR 3 – 3D (Ma-
dagascar 3, USA 2012, 3D brýle). Premi-
éra. Nejnovější pokračování oblíbené ani-
mované zábavy ve 3D formátu pro děti 
i dospělé. České znění, 92 minut. Vstupné 
150 Kč.
Od čtvrtka 14. 6. do neděle 17. 6. v 19.30 h, 
v pondělí 18. 6. v 17.00 h: OKRESNÍ PŘE-
BOR – Poslední zápas Pepika Hnátka (ČR 
2012). Děj fi lmu se odehrává v časovém ob-
dobí, které těsně předchází začátku stejno-
jmenného seriálu. Komedie / 102 minut, 
od 12 let. Vstupné 80 Kč. Levné pondělí – 
vstupné 60 Kč.
V sobotu 16. 6. a neděli 17. 6. v 15.00 
h. a také v sobotu 23. 6. a neděli 24. 6. 
v 15.00 h: MADAGASKAR 3 – 2D (Mada-
gascar 3, USA 2012). Nejnovější pokračo-
vání oblíbené animované zábavy ve 2D for-
mátu, bez 3D brýlí. České znění, 92 minut. 
Vstupné 105 Kč. 
V pondělí 18. 6. a úterý 19. 6. v 19.30 h: 
PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ 
(American Pie: Reunion, USA 2012). Volné 
pokračování úspěšné série komedií – to 
nejlepší nakonec. České titulky, od 15 let, 
113 minut. Vstupné 80 Kč.
Úterý 19. 6. v 17.00 h: JOHN CARTER: 
MEZI DVĚMA SVĚTY 2D (John Carter, 
USA 2012). Science Fiction Club. Film za-
ložen na klasickém sci-fi  románu od Edgara 
Rice Burroughse a vypráví příběh Johna 
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Cartera, který je nevysvětlitelně dopraven 
na Mars. České titulky, ml. přístupný, akční 
sci-fi  / 137 minut. Vstupné 80 Kč.
Středa 20. 6. v 19.30 h: MERUŇKOVÝ OS-
TROV (Marhuľový ostrov, SR 2011). Klub 
fi lmového umění. Szidi Tobias ve fi lmu reži-
séra Petera Bebjaka. Slovenská verze, drama 
/ romantický 102 minut. Vstupné 80 Kč. 
Od čtvrtka 21. 6. do pondělí 25. 6. v 19.30 h: 
JAK PORODIT A NEZBLÁZNIT SE (What 
to Expect When You´re Expecting, USA 
2012). Premiéra. Humorný pohled do života 
pěti párů v radostném očekávání. V hlavní 
roli Cameron Diaz, Jennifer Lopez aj. České 
titulky, od 12 let, komedie / romantický. 
Vstupné 90 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 
Kč.
Pondělí  25. 6. v 17.00 h: MILÁČEK (Bel 
Ami,  VB 2012). Milostné drama v paříž-
ských reáliích druhé poloviny 19. století 
spolu s vynikajícím hereckým obsazením 
(Robert Patt inson) zaručuje výbornou po-
dívanou. České titulky, od 15 let, drama / 
102 minut. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Úterý 26. 6. v 17.00 h: CAPTAIN AME-
RICA: PRVNÍ  AVENGER 2D (Captain 
America: The First Avenger, USA 2011). Sci-
ence Fiction Club. Steve Rogers se během 
druhé světové války dobrovolně zúčastní 
experimentálního tajného programu a díky 
tomu se stane supervojákem. České znění, 
ml. přístupný, historické sci-fi  / 124 minut. 
Vstupné 80 Kč.
Od úterý 26. 6. do neděle 1. 7. v 19.30 h: LÍ-
BÁŠ JAKO ĎÁBEL  (ČR 2012). Volné po-
kračování diváckého hitu Líbáš jako bůh se 
známou čtveřicí hlavních hrdinů, tentokrát 
v nových situacích. Režie Marie Poledňá-
ková. Mládeži přístupný, komedie / 113 mi-
nut. Vstupné 100 Kč.
Středa 27. 6. v 17.30 h: NEDOTKNUTELNÍ 
(Intouchables, Francie 2011). Klub fi lmo-
vého umění. Nejúspěšnější evropský fi lm 
roku. Režie Olivier Nakache, Éric Toledana. 
České titulky, komedie / drama / 112 minut. 
Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 28. 6. do neděle 1. 7. v 15.00 h: 
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU – 
2D (Ice Age: Continental Drift , USA 2012). 
Premiéra. Animovaná zábava pro celou ro-
dinu v českém znění ve formátu 2D bez 
brýlí, 94 minut. Vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 28. 6. do neděle 1. 7. v 17.00 h: 
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 3D 
(Ice Age: Continental Drift , USA 2012, 3D 
brýle). Premiéra. Animovaná zábava pro ce-
lou rodinu v českém znění ve formátu 3D, 
94 minut. Vstupné 150 Kč.

PŘIPRAVUJEME:
ÚTERÝ 10. 7. ve 21.30 h: 
VINCENZO BELLINI: NORMA  - PŘÍMÝ 
PŘENOS ZE SICÍLIE - TEATRO ANTICO 
DI TAORMINA.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511, e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz, www.facebook.com/dkakord

 Divadlo
7. 6. v 19:00
Frank Houtappels:
Na mělčině
Nová komedie Divadla Kalich „o dvou ses-
trách, jejich matce, tátově popelu a manžel-
ství s omezenou trvanlivostí“. Hvězdné ob-
sazení:
Iva Janžurová, Miroslav Vladyka, Barbora 
Munzarová, Sabina Remundová

 Společenská zábava
5. 6. v 15:00
Vstup zdarma
Senior klub v letní zahradě
Country speciál s posezením u táboráku. 
K poslechu a tanci hrají trampská kapela Al-
batros a PeteSax.

13. 6. v 19:00
Screamers – 15 let v dámských šatech
Nová show populární travesti skupiny k je-
jich 15. výročí.
Autogramiáda knihy Muži na podpatcích.

15. 6. od 14:00
Slavnosti obvodu Ostrava-Jih
pod patronací starosty městského obvodu 
Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského
Program:
Petr Kotvald
Stanley's Dixie Street Band
Mendoš
Marian & 333
BORIS - bubenický orchestr Ivo Samiece
Pěvecké sbory Gymnázia Volgogradská
Jarmark, hry pro děti, žonglování...
Moderuje Roman Pastorek

26. 6. 2012 od 10:00
Společně pro bezpečnější Ostravu
ukázky zachranných a bezpečnostních složek
akční podívaná
soutěže pro děti

Letní festival kultury
v Letní zahradě DK Akord
na všechny akce vstup zdarma

 Dětem
27. 6. v 17:00
Kabaret Zdeňka Kačora
Písničky, soutěže pro děti, pohádka O prin-
cezně Fňukalindě.
 Koncerty
28. 6. v 18:00
Přivítání léta – zahájení festivalu
Strunobití
koncert strunami znějící muziky
Slávek Janoušek
český písničkář zahraje společně s Lubošem 
Vondrákem
Jananas
Folk, jak byste jej nečekali... moderní, svěží, 
vtipný, rýpavý. Skupina sama svůj styl 
označuje jako hardcore-folk. Na delší dobu 
jediný koncert na Moravě!!!
Letní festival kultury o prázdninách
Každou středu od 17:00 program či po-
hádka pro děti 

Klauni z Balónkova, Jinálek, Loutkové diva-
dlo Perníkovka, Myška Klárka ad.
Každý čtvrtek od 18:00 koncert 
Kapriola, QZH Blues Band, Café Industrial 
ad.
Od srpna každé úterý letní kino

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
30. 5. DEN DĚTÍ (SVČ Ostrava-Zábřeh) - 
veselý a zábavný program pro děti a rodiče. 
15.00 – 18.00 hodin. Info: Martin Nováček, 
Dis, tel. 596 746 062
  3. 6.  Zumba maratón pro děti (DK Akord), 
13.00–17.00 hod. Vstupné 50,- Kč. 
Pro veřejnost. Kontakt: Ing. Jana Kleková, 
tel. 596 746 062
  9. 6. Tvořivá sobota (SVČ Ostrava-Zábřeh) 
10.00–15.00 hod. Kreativní tvoření z hlíny, 
malování na hedvábí, smalt aj. Kontakt: Ing. 
Jana Kleková, tel. 596 746 062
14. 6. Tvořivé odpoledne pro seniory. 
Přĳ ďte se naučit něco nového a posedět 
u šálku dobré kávy (tvoření z keramické 
hlíny a skla). Vstup 30,- Kč. Kontakt: Mgr. 
Zuzana Hladíková
16. 6. Výlet do Prahy. 6.00–22.00 hodin. 
Kontakt: Ing. Jana Kleková, tel. 596 746 062
21. 6.  Podchodem vchod. Hudební bazar 
16.00–22.00 hod. 
Kontakt: MgA. Martina Kornasová, tel. 
596 746 062
22. 6. Výtvarný workshopy – Kreativní tvo-
ření s batikou pokaždé jinak. Určeno pro 
děti, mládež, rodiče a děti, seniory a vnuky. 
13.00–16.00 hod. Vstup 20,- Kč. Kontakt: 
Mgr.  Andrea Rychtářová
28. 6. Výlet pro seniory do Napajedel, 9.00–
18.00 hodin. Kontakt: Ing. Jana Kleková
Nabídka letních pobytových a příměst-
ských 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
6. 6. v 19 hodin – SLAYER. Zimní stadion 
SAREZA, Ostrava-Poruba     
2. 6. ve 20 hodin – Česká pojišťovna 
HABERA A TEAM FINAL TOUR 2012. 
Městský stadion
Připravujeme:
10. 11. v 19 hod. – OLYMPIC slaví 50 let. 
ČEZ ARÉNA
12. 12. v 19 hod – JEVGENĲ  PLJUŠČENKO 
– PÁN LEDU 2012. Zimní stadion 
SAREZA, Ostrava-Poruba
EDVIN MARTON, STÉPHANIE LAMBIEL, 
BRIAN JOUBERT, LAURA 
LEPISTO a další                        
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Krátce ze škol
 Sportovní úspěch žákyň ZŠ Klegova
Žákyně ZŠ Klegova se staly vítězkami 
školní futsalové ligy ŠFL9. Ve fi nále této 
celorepublikové soutěže v Hradci Krá-
lové v konkurenci pěti dívčích týmů vy-
bojovaly zasloužené vítězství a vrátily se 
domů s pohárem pro nejlepší tým repub-
liky v této kategorii. Postupně porazily ZŠ 
Jablonec 2:1, ZŠ Studenec 3:0, ZŠ Trutnov 
11:0 a ZŠ Kvasice 1:0. Nejlepší střelkyní 
byla vyhlášena žákyně ZŠ Klegova Kate-
řina Trojanová.

 Mladý cyklista 2012
Na dětském dopravním hřišti na ZŠ 
A. Kučery v Hrabůvce proběhlo městské 
kolo soutěže Mladý cyklista 2012. Soutě-
žící museli zvládnout jízdu na dopravním 
hřišti dle pravidel silničního provozu, jíz-
du zručnosti, testy z pravidel, zdravově-
du a práci s mapou. V první kategorii se 
z vítězství radovala ZŠ Krestova, ve dru-
hé skončila na druhém místě ZŠ F. Forma-
na a na třetím ZŠ A. Kučery.

 Ozdravné pobyty žáků ZŠ Klegova
Bezmála sto padesát děti třetích až sed-

mých tříd ZŠ Klegova se zúčastnilo dvou-
týdenních ozdravných pobytů a ško-
ly v přírodě. Mladší žáci trávili pobyt ve 
škole v přírodě v Prostřední Bečvě v Bes-
kydech, kde měli poznávací, vzdělávací, 
sportovní i relaxační program. Starší žáci 
odcestovali až na druhý konec republiky, 
týden strávili v Krušných horách, poté po-
znávali Křivoklátsko a okolí. V bohatém 
programu poznávali mnoho kulturních 
památek a zajímavých míst, několikrát 
navštívili bazén, využili tělocvičnu i hři-
ště a na procházkách a turistických výle-
tech si zlepšovali fyzickou kondici.

 Nová školička v Zábřehu
Na Volgogradské ulici 28 v Zábřehu síd-
lí školička se zajímavým názvem Dětské 
umělecké centrum pro děti a rodiče. Na-
bízí hlídání dětí ve věku od dvou do šes-
ti let v prostorách připomínajících domá-
cí prostředí. Název napovídá, že školička 
není zaměřena jen na děti, ale také na 
jejich rodiče. V plánu je pořádání růz-
ných akcí (např. pouštění draků, sázení 
stromků, výlety), kterých se budou rodi-
če účastnit společně s dětmi. Pro rodiče 

budou zajišťovány přednášky o výchově, 
zdravé výživě, ekologii a jiných zajíma-
vých tématech. Více informací lze získat 
na webových stránkách www. skolicka-
ma.cz, na telefonním čísle 724 529 912 
nebo na emailové adrese info@skolicka-
ma.cz.

 Klub FreeCooln na ZŠ Provaznická
V prostorách Školního informačního cen-
tra na ZŠ Provaznická sídlí nově otevře-
ný klub FreeCoolln. Nabízí knižní fond 
pro –náctileté, deset počítačů s přístupem 
na internet, prostor pro domácí přípravu 
do školy, možnost zahrát si stolní fotbálek 
nebo ping-pong, fi lmové pátky (promí-
tání fi lmů na přání), besedy se zajímavý-
mi lidmi na zajímavá témata (péče o pleť, 
líčení aj.), akce pro děti a mládež trávící 
prázdniny ve městě, prostor pro realizaci 
vlastních akcí nebo individuální bibliote-
rapii (léčba četbou knih). Klub FreeCoolln 
je otevřen v pondělí, ve středu a v pá-
tek od 14 do 18 hodin. Aktuální program 
klubu pro teenagery je na adrese: www.
zsprovaznicka.cz – Informační centrum – 
Klub FreeCoolIn.

Městský obvod Ostrava-Jih 
spustí v pátek 1. června novou 
podobu ofi ciálních webových 
stránek. 
Cílem přestavby portálu www.
ovajih.cz je sjednocení vzhledu 
i obsahu s ofi ciálním portálem 

města Ostravy www.ostrava.
cz a dalších městských obvodů. 
Uživatelé se na stránkách mo-
hou orientovat pomocí čtyř zá-
kladních tematických okruhů – 
O městském obvodu, Radnice, 
Občan a Informační rozcestník.

Návštěvník v nich pomocí pře-
hledné stromové nabídky může 
snadno vyhledat, co potřebu-
je. Na hlavní stránce se budou 
zobrazovat také aktuality z dění 
v obvodu. K obnově webových 
stránek došlo po několika le-

tech, jejím hlavním důvodem 
byla změna grafi cké prezenta-
ce ostravských městských ob-
vodů. Nové grafi cké i věcné 
uspořádání navede uživatele 
přímou cestou ke konkrétním 
informacím.  (kut)

Obvod bude mít nové webové stránky

Krátce
  Pronájem budovy ZŠ V Zálomu
Rada MO Ostrava-Jih rozhodla o zveřej-
nění záměru na pronájem nebytových 
prostor v katastrálním území Zábřeh nad 
Odrou, objekt ZŠ V Zálomu 1. Účelem 
pronájmu, se kterým se počítá od 1. srp-
na letošního roku, je využití prostor v ob-
lasti školství, vzdělávání, kultury, volné-
ho času a sportu. Bližší podmínky jsou 
k dispozici na Odboru bytového a ostatní-
ho hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih, Hor-
ní 3, budova B, 3. patro, kancelář č. 318, 
Ing. Gálová, tel.: 599 430 264.   

  Dobrovolníci naplnili tři kontejnery
Členové Církve Ježíše Krista Svatých po-
sledních dnů z pobočky Ostrava se připo-
jili k jarnímu úklidu veřejných prostran-

ství na území obvodu. Pro tento projekt 
služby s názvem Mormonské pomáhají-
cí ruce byly vybrány dvě lokality - Výš-
kovice a Zábřeh. V polovině dubna se na 
třicet dobrovolníků oblečených do žlu-
tých triček s nápisem Mormonské pomá-
hající ruce pustilo do čištění spojovacího 
chodníku mezi ulicemi Staňkova a K Je-
zeru. Současně probíhalo čištění vodote-
če a sbírání odpadků v přilehlém Bělském 
lese. Část dobrovolníků se poté přemísti-
la do rokle vedle ZŠ Horymírova, kterou 
vyčistili od stavební sutě, nábytku, kober-
ců, skla, elektroniky a plastových odpad-
ků. V obou lokalitách byly vrchovatě za-
plněny přistavené tříkubíkové kontejnery. 
Odměnou pro všechny účastníky byl dob-
rý pocit z odvedené práce.

  Akce na dětském dopravním hřišti
V sobotu 16. června od 10 do 16.30 hodin 
se na dětském dopravním hřišti na Ore-
bitské ulici v Přívoze uskuteční zajímavá 
akce. Městská policie Ostrava, konkrétně 
strážníci úseku prevence, připraví procvi-
čování znalostí ze zdravovědy, doprav-
ních znalostí a jízdních dovedností. Pro-
gram je vhodný pro děti od tří do patnácti 
let. Pro soutěžící jsou připraveny drobné 
dárky. V souladu s provozním řádem do-
pravního hřiště musejí být děti ve věku od 
tří do šesti let v doprovodu dospělé oso-
by. Dětem, které nemají vlastní kolo či 
jiný dopravní prostředek, budou zapůj-
čeny zdarma kola, koloběžky nebo odrá-
žedla i bezpečnostní přilby. V případě ne-
příznivého počasí se akce nekoná.
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Vítězství v Ostravsko-opavské 
operaci a porážku nacistického 
Německa si připomněli pamět-
níci bojů druhé světové války, 
členové veteránských organi-
zací, představitelé Armády ČR, 
kraje, města Ostravy, velvysla-
nectví Ruska, zástupci organi-
zací a občané. Slavnostní akt 

uspořádal Magistrát města Os-
travy ve spolupráci s Krajským 
vojenským velitelstvím Ostrava.
Mezi vystupujícími řečníky ne-
chyběl aktivní účastník bojů 
za osvobození Ostravy brigád-
ní generál Alexandr Beer. Za 
městský obvod Ostrava-Jih po-
ložili k památníku věnec staros-
ta Karel Sibinský a místostaros-
ta Pavel Planka (snímek vlevo). 
Součástí oslav osvobození bylo 
předání medailí a ocenění orga-
nizací válečných veteránů jed-
notlivcům, kteří mají zásluhy 
o uchování tradic spjatých s bo-
jem za svobodu a proti fašismu. 
Program svátečního dopoled-
ne vyvrcholil setkáním váleč-
ných veteránů s představiteli 
Armády ČR, státní správy a sa-
mosprávy v seminárním centru 

Ostrava si důstojně připomněla 67. výročí svého osvobození
Oslavy 67. výročí osvobození města Ostravy proběhly v pondělí 
30. dubna u památníku Rudé armády v Komenského sadech. 

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

9. 6.  TJ SOKOL VÍTKOVICE –  11. ročník memoriálu J. Klepca v zápa-
se volný styl přípravek, žáků a juniorů

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc červen Pondělí 4. 6.  Z Deníku Ostravaka  (18 hod., Alternativní scéna)

Pátek  15. 6. Strašpytlík Muko  (17 hod., Alternativní scéna)
Pondělí 18. 6. Z Deníku Ostravaka  (18 hod., Alternativní scéna)

Divadlo loutek Ostrava

hotelu Akademie na Hrušov-
ské ulici v Ostravě.
Vzpomínkové akce u příleži-
tosti osvobození města Ostra-
vy proběhly také na území ob-
vodu Ostrava-Jih. U památníku 
rudoarmějců Břehy v Zábře-
hu (pomník se nachází u Rud-
né ulice před mostem přes řeku 
Odru vedle Avion Shopping 

Parku) položili věnec místosta-
rosta Radim Lauko a radní Jan 
Dohnal (snímek vpravo), u pa-
mátníku obětem druhé světo-
vé války na Husarově ulici ve 
Výškovicích pak starosta Karel 
Sibinský, místostarosta Radim 
Lauko a zastupitelé Miroslav 
Rojíček a Dušan Tešnar.

Text a foto: Michael Kutt y

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih

4. 6.
Karpatská 20, 40, 49
Písečná 9
Jugoslávská 47, 29
Středoškolská 6
Rýparova 47
garáže Rudná za ČD – 
doprostřed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9

5. 6.
Bolotova 1
Pavlovova 69, 25, 43
Rodimcevova x Bara-
novova
Rodimcevova x Ase-
jevova
Utvenkova 2
Averinova 8
Čujkovova 50, 38, 41
Zajcevova 2

6. 6.
Gerasimovova 4, 16
Průkopnická 18
Výškovická 106
Kosmonautů 13

Krasnoarmejců 22, 25
Svazácká 14, 48
Kischova 1
P. Lumumby 52, 90

7. 6.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7 , 31
Výškovická 127, 147, 
157, 180
Srbská 7
Srbská 21

11. 6.
Jičínská 19, 35
Lužická 6
Lumírova 70,12, 54,34
Výškovická 172
Proskovická 71, 49, 39
Koncová 22

12. 6.
K Odře x Smrčkova 
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříková 21, 6
Na Výspě 12

Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Řadová 68

13. 6.
Volgogradská 122, 
133, 64, 103, 81, 30, 
10
Výškovická 98, 86, 54
Řadová 18, 34

14. 6.
P. Lumumby 80
Jugoslávská 45
Horymírova 10
Plzeňská 15, 10
J. Herolda 12
B. Četyny 2
M. Fialy 1
A. Poledníka 2
Krestova 2
Dr. Martínka 3
Na Fojtství 3

18. 6.
F. Formana 28, 21
V. Jiřikovského 32, 31
E. Podgorného 16
A. Gavlase 13
J. Matuška 7

J. Maluchy 67
J. Kotase 13
Tlapákova 8, 27 
Mjr. Nováka 13

19. 6.
Krestova 3
F. Hajdy 30
Stadická 6
Aviatiků 16
Z. Chalabaly 1
B. Četyny 1
B. Václavka
V. Vlasákové
Cholevova 23
J. Herolda 2
Provaznická 100
Mitušova 31

20. 6.
Sámova 12
Horní 16
Provaznická 73, 45
Dr. Martínka 33, 55
U Haldy 62
Plavecká 14
Na Fojtství 3
Aviatiků 52
U Nové školy 90

Letecká 38

21. 6.
Zlepšovatelů 14
Odborářská 10
Jubilejní 64, 68, 99
Moravská 114
Krokova 10
Závoří 21
Tarnavova 14
Jandova 3
Horymírova 116, 14

25. 6.
Zimmlerova 47
Markova 20
Břenkova 9
U Studia 1
Jugoslávská 16, 20, 
43, 59
Tylova 27
Plzeňská 10
Pavlovova 27
Gončarovova 5

26. 6.
Baranovova 6
Rodimcevova 25
Chrjukinova 5
Čujkovova 50

Gerasimovova 10
Kosmonautů 11
Krasnoarmejců 6
Jižní 19
P. Lumumby 6
Jiskřiček 8
Svornosti 16
29. dubna 15

27. 6.
Staňkova 4, 22 
Výškovická 147, 159
Srbská 17
Jíčínská 15
Výškovická 178, 172, 
160, 132
Lumírova 62, 28

28. 6.
Proskovická 55
K Odře 10
Šeříková 14
Volgogradská 94, 
99, 21
Petruškova 18
Výškovická 98, 70
Krasnoarmejců 12
Bolotova 7
Čujkovova 36
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PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 

plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Kosmická  1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz
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ASISTENT/KA PRODEJE

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte a 

604 826 638 nebo 739 720 793. 
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