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Krytý aquapark nabídne také v zimě
možnost koupání pod širým nebem
Obvod nadále bojuje proti hazardu
Další krok ke správnému třídění odpadu

Starosta ocenil
osobnosti obvodu
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Slavnosti obvodu se i letos povedly
V pátek 15. června se uskutečnily Slavnosti obvodu Ostrava-Jih.

Letošnímu jubilejnímu ročníku (akce se konala už podesáté) přálo i počasí, po několikadenním dešti se na více než
čtyři tisícovky návštěvníků
usmálo slunce. Na náměstí SNP
před DK Akord a v přilehlé letní zahradě byl připraven pestrý kulturní program. Hlavním
hostem letošních slavností byl

zpěvák Petr Kotvald (na snímku). Kromě dalších účinkujících
nechyběl jarmark, připraveny byly hry a soutěže pro děti
a samozřejmě bohaté občerstvení. Starosta Karel Sibinský jako
každoročně ocenil významné
osobnosti obvodu, jejichž profil přinášíme vedle v rámečku.
Text a foto: Michael Kutty

MUDr. Zdeněk Novotný – ředitel Dětského centra Domeček
na Jedličkově ulici v Zábřehu,
praktický lékař pro děti a dorost. Lékař, který svou ﬁlozoﬁí
a praxí služby nejmenšímu člověku pomáhá dětem, a to nejen těm jednadvaceti, které
sám vychoval. V minulosti vypracoval systém péče o týrané, zneužívané a zanedbávané
dítě v Ostravě. Je oblíben pro
svůj lidský přístup.

Mgr. Otakar Veřovský – bývalý
dlouholetý starosta městského obvodu Ostrava-Jih, dnes
senátor Parlamentu České republiky za Českou stranu sociálně demokratickou ve volebním obvodu Ostrava-město.
Angažuje se zejména v sociální oblasti, často přichází mezi
seniory a pomáhá jim řešit jejich problémy. Letos na podzim odchází do zaslouženého
důchodu.

Ing. Jitka Varechová – ředitelka obecně prospěšné společnosti Mobilní hospic Ondrášek,
který působí na Dubině. Ondrášek nabízí rodinám nemocných komplexní poradenství
v oblasti péče o terminálně nemocné a poskytuje nemocným
speciﬁckou hospicovou péči
v domácnosti pacienta. Jedná
se o služby zdravotní, ošetřovatelské, sociální, psychologické a duchovní péče.

Zuzana Vítečková – patnáctiletá žákyně zábřežského Sportovního gymnázia Dany a Emila
Zátopkových. Věnuje se akrobatickému tanci a modernímu baletu, na svém kontě má
několik titulů mistryň světa
z USA, Polska, Austrálie, Izraele, Rakouska a Itálie. Stala se
sportovcem roku MS kraje do
19 let a nedávno vyhrála 1. ročník soutěže Talent roku v kategorii neregistrovaných talentů.

Krátce
 Další ročník fotosoutěže
Všichni příznivci fotografování jsou zváni k účasti ve třetím
ročníku fotosoutěže, kterou
pořádají Střední průmyslová
škola stavební v Ostravě a Asociace středoškolských klubů
při této škole. Tématem tentokrát bude Architektura Moravskoslezského kraje. Zá-

štitu nad letošním ročníkem
převzali náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
Věra Palková, primátor města
Ostravy Petr Kajnar, starosta
městského obvodu Ostrava-Jih
Karel Sibinský a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Adam Rykala. Bližší informace jsou na internetových

stránkách SPŠ stavební v Ostravě www.stav-ova.cz.
 Brigáda a sázení stromků
v Bělském Lese
Už tradičně členové občanského sdružení Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota
provedli jarní brigádu v Bělském Lese u příležitosti Dne
Země. Po domluvě s Ostrav-

skými městskými lesy dobrovolníci nejprve vysbírali
odpadky v dané lokalitě, následně stáhli na hromady větve a staré dřeviny. Nakonec
u restaurace Koliba vysadili přes sto kusů malých stromků. Ukončení brigády proběhlo v Lesní škole, kde si každý
opekl výborné párky.
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 STŘECHY
 ZATEPLENÍ

PRÁCE PROVÁDÍME:

 ŽALUZIE

ISO
 SÍTA PROTI HMYZU

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

SC-311725/6

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

www.okna-ostrava.cz
www.marek-domino.cz
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Adresa:
Robert Marek
– Domino
Válcovní 1689/34
703 00 Ostrava
TELEFONY
tel.: 596 620 620
fax: 596 620 858
mobil: 736 632 200

SC-320151/6

Kosmická 1723/2
Ostrava Poruba
tel./fax: 596 956 220
ISO: 9001: 2000
e-mail: vodar@atlas.cz
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Koupání pod širým nebem i v zimě

…Samostatnou částí prvního nadzemního podlaží je
stravovací a občerstvovací část, dětský koutek s hlídáním, tzv. mokrý bar pro plavkové návštěvníky s vazbou
na bazénovou halu…

6

Další krok ke správnému třídění odpadu

…Za sběr a třídění odpadu zaplatí městská společnost
OZO necelých 174 milionů. Rozdíl, tedy zhruba 44 milionů, doplácí město ze svého rozpočtu...

15

Senioři v DPS Korýtko hráli kuželky

…Nejúspěšnějším týmům a nejzdatnějšímu hráči turnaje předali ceny ředitel Domova Korýtko Marek Kyjovský a starosta obvodu Ostrava-Jih Karel Sibinský…

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. • Adresa
vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK
ČR E 12808 • Za vydavatele zodpovědný Mgr. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.
• DTP: Lucie Petrová • Vychází v nákladu 49.000 výtisků • Datum vydání: 25. 6. 2012
• Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.

Kontakt na redakci a inzerci:
Šéfredaktor:
Mgr. Michael Kutty
tel.: 599 430 230
e-mail: michael.kutty@ovajih.cz

Inzertní manažerka:
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: ivana.sachrova@ceskydomov.cz

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
s nastupujícím létem
a blížícími se prázdninami začíná stále
více návštěvníků vyhledávat vodní plochy
ke koupání. Velká část
obyvatel našeho obvodu míří do Vodního
areálu Jih v Zábřehu, a možná i právě proto
přibývá dotazů, co konkrétně nabídne krytý
aquapark, který vyroste na sousedních volných plochách. Výstavba krytého bazénu je
momentálně ve fázi zpracování projektové
dokumentace a současně se vyřizuje územní rozhodnutí, které je jakýmsi předstupněm k vydání stavebního povolení. Na straně čtyři si můžete přečíst, co všechno krytý
aquapark nabídne.
Nadále pokračuje náš boj proti hazardu, návrh omezit jej pouze na čtyři hlavní ulice
v obvodu, který schválili naši zastupitelé, se
pochopitelně nelíbí provozovatelům heren,
zejména společnosti Synot Tip. Proto jsme
jej zaslali k posouzení Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže, k dispozici už máme
jednoznačná právní stanoviska nevládních
organizací, ze kterých vyplývá, že výhružky obcím ze strany provozovatelů heren
jsou právně zcela bezvýznamné. Více se dočtete na straně pět.
V tomto čísle Jižních listů věnujeme větší prostor školám, nechybí spousta krátkých zpráviček a pozvánek na zajímavé
akce. Školákům přeji pěkné prožití prázdnin a všem ostatním příjemně strávenou
dovolenou.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 DK Akord má nový slogan
„…Prožĳte to…“ Tak zní slogan, který porota vybrala ze zaslaných návrhů do soutěže Vymyslete slogan pro Akord. Během dubna přišlo do soutěže bezmála
tři sta návrhů, které zaslala zhruba stovka soutěžících, zejména lidé z Ostravy,
ale i z Novojičínska a Karvinska. A kdo
vymyslel ten vítězný? Knihovnice Radka Strauchová. „Celý život žĳi a vlastně
i pracuji v městském obvodu Ostrava-Jih,
takže mám k Akordu velmi blízký vztah,“
řekla vítězka s tím, že slogan se ji v hlavě
zrodil jednou večer před usnutím. Vítězka soutěže dostane vstupenky na vybrané představení, k tomu poukaz na večeři
v restauraci a noc pro dva v hotelu Akord.
 Skatepark je otevřen denně do 20 hodin
Skatepark na ulici 29. dubna ve Výškovi-
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cích bude až do konce letních prázdnin
otevřen denně od 9 do 20 hodin. Na místě
je možné zapůjčit si sportovní vybavení,
a to každý den od 14 do 20 hodin, v tuto
dobu bude na místě přítomen správce
skateparku.
 Ulice budou zjednosměrněny
Z důvodu zvýšení bezpečnosti a legalizace parkovacích stání budou v blízké době
zjednosměrněny tři komunikace na území obvodu. Jednosměrná bude ulice Klegova v úseku mezi ul. Adamusova a Plavecká. Ulice Písečná bude jednosměrná
od ul. U Hrůbků směrem k ul. Horymírova a dále bude navazovat zjednosměrnění
Horymírovy až k ul. U Hrůbků.
 Komentované prohlídky
Nedělní komentované prohlídky připravil na následující měsíc Tomáš Majliš.

První z nich proběhne ve dnech 8. a 29. 7.
v Bělském Lese, vždy od 16 a 18 hodin.
Návštěvníci se seznámí například s historií zdejších kasáren, čerpání vody ze studní nebo bývalého rekonvalescentu. Sraz je
u restaurace Dakota (zastávka MHD Bělský Les). Ve stejných časech je na 22. 7.
připravena komentovaná prohlídka starého Zábřehu - prohlídka původně zemědělské obce, na jejímž katastru v minulém
století vyrostla jedna z částí nejlidnatějšího ostravského obvodu. Během prohlídky se návštěvníci seznámí nejen s historickým a stavebním vývojem obce, ale také s
její rybníkářskou minulostí. Sraz je u zábřežského zámku. Vstupné je 50 korun,
děti do 15 let zdarma. Počet míst na každou prohlídku je omezený, místo je nutné
si rezervovat na stránkách www.provedu.
cz nebo na tel. 739 334 702.
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I v zimě bude možné koupání pod širým nebem
V minulém čísle Jižních listů
jsme přinesli informaci o zahájení zpracování projektové
dokumentace, která je nezbytná pro vydání stavebního povolení pro realizaci první etapy
dostavby Vodního areálu Jih.

jako v relaxačním malém bazénu slaná technologie. Třetí zónu
tvoří část pro děti od
nejmenších až po desetileté. Je zde navržen
dvojúrovňový bazén
se skluzavkou a hřibem a dva dětské vodní hrady. Čtvrtou zónu
V červnovém radničním zpravodaji reagujeme na dotazy ze
Na snímcích letošní novinky pro děti – tvoří stavebně odděstrany občanů – nejvíce vás zamarkýzy nad brouzdalištěm a skákací lený (prosklenou příčhrad.
Text a foto: Michael Kutty kou) plavecký 25 mejímá, jak konkrétně bude krytrů dlouhý bazén se
tý bazén s atrakcemi vypadat.
Vlastní objekt krytého bazénu o ploše cca 250–270 m2. Střední třemi dráhami a cvičný bazén
je navržen jako dvoupodlažní část (druhá zóna) haly je navr- pro výuku plavání.
stavba s bazénovou halou, ta je žena pro dva relaxační bazény. Samostatnou částí prvního nadplánována ve čtyřech zónách. Jeden pro větší aktivitu je v sou- zemního podlaží je stravovaPrvní zóna je tzv. adrenalino- sedství s adrenalinovou zónou cí a občerstvovací část, dětský
vá, tady jsou navrženy bezpeč- (v tomto bazénu bude proudo- koutek pro hlídání dětí, tzv.
nostní dojezdy pro tobogány, vý kanál, houpací bazén, prů- mokrý bar pro plavkové návškteré budou celkem tři. Součás- plavy, chrliče atd.), druhý je těvníky s vazbou na bazénotí adrenalinové části bazénové spíše pro relaxaci spolu se dvě- vou halu. Další samostatnou
haly je nerezový vlnový bazén ma whirlpooly, kde je stejně částí 1. nadzemního podlaží je
INZERCE
část wellness a masáží – suché
a mokré sauny se sprchovými
centry, vital bar pro občerstvení. Venkovní část wellness tvoří bazén s teplou a studenou vodou, suché sauny, mokré sauny.
Ve 2. nadzemním podlaží jsou
část fitness centra se zázemím

a kanceláře pro administrativu.
Samostatnou část studie tvoří venkovní výplavový bazén,
první část je navržena v úrovni
podlahy bazénové haly a jeho
druhá část je kaskádovitě uskočena cca o půl metru. Bazény nejsou navzájem propojeny a jsou tvarově navrženy tak,
aby bylo možno snadno nainstalovat vodní rolety proti odparu vody. Jsou propojeny s interiérem bazénové haly vodním
kanálem. Je uvažováno s celoročním provozem těchto bazénů. I v zimním období se tedy
bude možné koupat venku pod
širým nebem, pokud zrovna
nebude období třeskutých mrazů. V Moravskoslezském kraji
se jedná o unikátní věc, kterou
se může pyšnit pouze aquacentrum v Bohumíně. Samotná realizace celé výše zmíněné etapy je plánována na léta 2013
a 2014.

Bezplatný odvoz a likvidace autovraků

Benefity pro nájemníka:

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

MHGHQiFWêDGYDQiFWê
QiMHP]GDUPD
GLJLWiOQt79DLQWHUQHW32'$
QDSUYQtGYDPČVtFH]GDUPD
PRåQRVWGRGiQtQRYp
NXFK\ĖVNpOLQN\
VOHY\QDSRMLãWČQt

Nepojízdná vozidla do Librosu!
Máte nepojízdné vozidlo, které už nehodláte provozovat,
a chcete s ním ještě smysluplně naložit? Můžete jej věnovat,
případně odprodat Centru bezpečné jízdy Libros Ostrava. Tato
vozidla mohou posloužit při výcviku integrovaných záchranných systémů. V takovém případě kontaktujte: LIBROS Centrum bezpečné jízdy, Palackého 1114, 702 00 Ostrava-Přívoz, tel.:
596 136 204, 732 894 914, e-mail: info@centrum.libros.cz. Protokol potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru bude předávajícímu vystaven ihned po převzetí vozidla.
SC-320599/2
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Obvod nadále bojuje proti hazardu
Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
v květnu schválilo návrh na
doplnění OZV č. 11/2011, kterou
se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů (IVT) a lokálních loterních
systémů na území statutárního města Ostravy.
Do budoucna by provozování
těchto zařízení mělo být možné pouze na čtyřech ulicích
– Plzeňská, Horní, Výškovická a Dr. Martínka. Tento návrh
však ještě 27. června musí posvětit Zastupitelstvo města Ostravy. ÚMOb Ostrava-Jih koncem května zaslal své vyjádření
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně: „Argumen-

tujeme počtem policistů, bezpečnost obvodu dostanou pod
kontrolu lépe, když se hazard
soustředí na čtyři hlavní komunikace. Nejsou tam žádné školy, školky a herny zmizí z vnitrobloků,“ uvedl místostarosta
Radim Miklas. Pro omezení hazardu na čtyři hlavní ulice nejlidnatějšího ostravského obvodu se na jednání zastupitelů
vyslovili i policisté. „Úplně nejlepší by bylo zrušit veškeré takové provozovny, ale rozhodně pro nás bude lepší, pokud
budou situovány do míst s větší koncentrací občanů a budou
pod dohledem kamer,“ uvedl
Marian Janalík, šéf městských
strážníků oblasti Hrabůvka.
„Také bych byl pro úplné zrušení těchto provozoven, protože

se na automaty nabaluje další
trestná činnost,“ dodal vedoucí
obvodního oddělení PČR Hrabůvka Ivan Markovič.
V souvislosti s připravovaným
omezením hazardu v Ostravě-Jihu se objevily snahy o vyhrožování a zastrašování zejména ze strany společnosti
Synot Tip. Pokud k regulaci dojde, její zástupci se hodlají obrátit na soud, chtějí žalovat obce
a vést proti nim arbitráže. „Obdrželi jsme dopis od několika
neziskových organizací včetně Transparenty International,
ve kterém jsme byli ujištěni,
že tyto výhružky jsou právně
bezvýznamné.
Provozovatelé se mohou soudit pouze s ministerstvem,“ řekl dále Miklas
a poukázal na konkrétní pří-

Koncem května probíhala v Bělském lese celostátní akce pro děti a mládež Bambiriáda
2012. Motto 14. ročníku bylo Nadšení i zkušenost. Také letos šlo o aktivní prezentaci občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Při vstupu do areálu děti
obdržely vstupenku, se kterou si na stanovištích vyzkoušely spoustu zajímavých činností. Nechyběly různé soutěže a poznávací programy, které si prohlédl i místostarosta
Radim Miklas.
Foto: Michael Kutty

klady úspěšné regulace tvrdého hazardu. „Města Chrastava
a Františkovy Lázně byly první,
které přĳaly OZV regulující interaktivní videoloterĳní terminály. Obě OZV byly napadeny
u Ústavního soudu a obě města je úspěšně obhájila. Následně
Ministerstvo financí ČR povolení IVT nacházející se v rozporu
s těmito OZV zrušilo!“
Městský obvod Ostrava-Jih se
připojil k výzvě občanských
sdružení Brnění a Občané proti hazardu a obecně prospěšné
společnosti Transparenty International, která je adresována
premiérovi České republiky Petru Nečasovi. Výzva se týká požadavku na zpracování komplexní studie dopadu hazardu
na českou společnost.
(kut)

Krátce
 Senátorská kancelář bude
uzavřena
Kancelář senátora PČR Otakara Veřovského v budově
ÚMOb Ostrava-Jih na Horní ulici 3 bude v době od
25. června do 13. července
uzavřena z důvodu čerpání
dovolené.

INZERCE
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Ceny a nabídka platí od 1. 7. do 31. 7. 2012 při ﬁnancování Renault Finance.*Záruka 4 roky/40 000 km platí pro modely Clio a Clio Grandtour
(platí ta z podmínek, která nastane dříve) při ﬁnancování Renault ﬁnance dle všeobecných obchodních podmínek Renault Beneﬁt, servisní
prohlídky nezahrnují cenu oleje. Renault ﬁnance znamená ﬁnancování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o
Clio a Clio Grandtour: spotřeba 3,5 – 7,6 (l/100km), emise CO2 106-135 (g/km). Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

40 000 km
SC-320132/11
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Další krok ke správnému třídění odpadu
Společnost OZO Ostrava ve spolupráci se
statutárním městem Ostravou přichází
s novinkou, která nemá v České republice
obdoby a jež by měla všem obyvatelům
města usnadnit třídění odpadu přímo v jejich domácnosti – třídílným setem tašek
na třídění odpadu, který bude doručen do
každé ostravské domácnosti v průběhu
následujícího měsíce června.
Během června dodalo OZO Ostrava do
všech ostravských domácností tašky na
třídění odpadu. Ty by měly lidem přinést
návod, jak správně třídit, a svou jednoduchostí
a praktičností přesvědčit
k třídění i ty, kteří doposud stále ještě odpad netřídili. Od toho si
odpadová společnost slibuje zvýšení celkového množství separovaného odpadu,
který je možné dále energeticky či materiálově využít. „Naše společnost se léta věnuje výchově obyvatel ve své svozové oblasti k třídění odpadu a hledala optimální
způsob, jak k lidem dostat informace o systému a užitečnosti třídění odpadu a zároveň jim separaci v domácnostech co nejvíce usnadnit. Řešení zrálo řadu let a právě
připravovaný roznos separačních tašek je
výsledkem našich snah,“ uvedl ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda. Než se
město Ostrava rozhodlo systém třídění odpadů zkvalitnit pomocí třídílného setu tašek, více než čtyři roky se věnovalo spolu

s OZO Ostrava budování stanovišť s kontejnery na třídění odpadu, aby všichni občané měli v blízkosti bydliště důstojné
místo, kde jsou pohromadě všechny tři barevné kontejnery (žlutý, modrý i zelený),
a mohli odpad separovat. V současnosti ve městě existuje celkem 1271 stanovišť
k třídění odpadu, tašky na třídění přitom
umožní posunout systém třídění ještě blíže k občanům, a to přímo do jejich domácností.
Plošnému roznosu tašek na třídění odpadu předcházel pilotní projekt, jehož cílem
bylo ověřit, jak tašky obyvatelé Ostravy
přĳmou. Do tří tisíců vybraných ostravských domácností byly předloni
v prosinci doručeny tašky a po půl roce v nich byl proveden průzkum spokojenosti. Jeho výsledky předčily
očekávání. „Potěšilo nás především to, že
z těch, kdo předtím odpad vůbec netřídili, se po doručení tašek rozhodla více než
polovina respondentů – a v případě středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných respondentů dokonce okolo sedmdesáti procent – s tříděním odpadu začít. Tašky na
třídění se ale ukázaly jako užitečné i u těch,
kteří odpad třídili dříve, protože po jejich
doručení se intenzita separace odpadu v jejich domácnostech ještě zvýšila,“ pokračoval Belda a doplnil: „Většina dotázaných
byla spokojena i s velikostí a pevností tašek a možností jejich opakovaného použití.“ Zjištěné výsledky vedly OZO Ostrava

a statutární město Ostrava k rozhodnutí
pořídit tyto tašky do všech ostravských domácností (podle oficiálních údajů je v Ostravě zhruba 127 tisíc domácností), a obohatit tak systém třídění odpadů ve městě
– posunout ho od barevných kontejnerů
před domem přímo k samotným občanům
do bytu. Pokud se stane, že by někdo z jakéhokoli důvodu tašky nedostal, může si
pro ně přĳít od 25. června na recepci některého ze dvou areálů OZO Ostrava v Kunčicích a v Přívoze v pracovní dny od 7 do
15 hodin.
(kut)

 Letní festival kultury
Dům kultury Akord i v letošním roce
připravil na prázdninové měsíce Letní festival kultury, který proběhne v letní zahradě (v případě nepříznivého počasí v Klubu Akord) a vstup na všechny
akce bude zdarma. Projekt je koncipován
jako seriál jednotlivých aktivit konajících
se pravidelně vždy ve středu, ve čtvrtek
a v sobotu. Středa je vyhrazena pohádkám a pořadům pro děti, čtvrtky patří koncertům a soboty osvědčeným filmovým hitům. Festival zahájí ve čtvrtek
28. června Strunobití – vystoupí písničkář Slávek Janoušek s Lubošem Vondrákem a hardcore-folková skupina Jananas.
Aktuální program Letního festivalu kultury je k dispozici na stránkách www.dk-akord.cz.

 In-line kurzy pro děti i dospělé
Občanské sdružení pro volný čas v Ostravě v rámci projektu VIII. Sport pro všechny
připravilo skupinové in-line kurzy pod vedením zkušených instruktorů. Kurzy budou probíhat na parkovišti mezi hotelem
Clarion a ČEZ Arénou, v případě nepříznivého počasí se uskuteční ve vyhrazeném
prostoru podzemních garáží nákupního centra Interspar na Dubině. Skupinové
kurzy proběhnou při přihlášení minimálního počtu pěti účastníků. Zájemci se mohou přihlásit na internetových stránkách
www.osvolnycas.cz v sekci Aktivity přihláška–Jak se k nám přidat. Každý bude
vyrozuměn emailovou nebo SMS zprávou
o termínu a místu konání kurzu. Poplatek
činí 50 korun za dvouhodinový kurz, na
projekt finančně přispívá i MO Ostrava-Jih.

Větší třídění zabrání zvýšení poplatků
Obyvatelé Ostravy platí ročně za odpad
poplatek 498 korun. Město tak každý rok
vybere zhruba 130 miliónů korun. Za sběr
a třídění odpadu zaplatí městská společnost OZO necelých 174 milionů. Rozdíl,
tedy zhruba 44 milionů, doplácí město
ze svého rozpočtu. Město má nově ze zákona možnost zvýšit Ostravanům poplatky za odpad, a to až na tisíc korun – zatím
o tom ale neuvažuje. „Nechceme trestat
ty, kteří poplatky za odpad poctivě platí,“
řekl primátor Petr Kajnar pro MS Deník.
Zabránit zvyšování poplatku přitom podle
něj mohou sami občané. A to právě tím, že
budou více třídit. Podle množství vytříděného odpadu totiž město dostává od společnosti Eko-kom, která zajišťuje využití
odpadu z obalů, ﬁnanční příspěvek, jenž
např. loni dosáhl výše 30 milionů korun.

Krátce
 Akce na dětském dopravním hřišti
Ve dnech 3. července, 2. srpna a 29. srpna vždy od 13 do 18.30 hodin se na dětském dopravním hřišti na Orebitské ulici v Přívoze uskuteční zajímavý program.
Městská policie Ostrava, konkrétně strážníci úseku prevence, připraví procvičování znalostí ze zdravovědy, dopravních
znalostí a jízdních dovedností. Program
je vhodný pro děti od tří do patnácti let.
Pro soutěžící jsou připraveny drobné dárky. V souladu s provozním řádem dopravního hřiště musejí být děti ve věku od
tří do šesti let v doprovodu dospělé osoby. Dětem, které nemají vlastní kolo či jiný
dopravní prostředek, budou zapůjčeny
zdarma kola, koloběžky nebo odrážedla
i bezpečnostní přilby. V případě nepříznivého počasí se akce nekonají.
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Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...
SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Activia bílá, sladká bílá

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
20. 6. – 3. 7. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
20. 6. – 3. 7. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

• bal.: 6× 120 g
• cena za 120 g

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Tatranky Lískooříškové
• bal.: 36× 47 g
• cena za 1 ks

5,70

6,50 *

Nescafé Gold

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
20. 6. – 3. 7. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

• instantní káva
• bal.: 3× 200 g • cena za 200 g
• uvedná cena je platná při odběru
max. 180 bal. (paleta)

Braník Dvoulitr

19,90

113,89 *

Dětské plenkové kalhotky
Active Baby Giant Pack

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

• světlé výčepní pivo
• bal.: 6× 2 l
• cena za 2 l

99,90

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

4,79 *

2240 2950
Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
20. 6. – 3. 7. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

4,20

23,88 *

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
20. 6. – 3. 7. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
20. 6. – 3. 7. 2012
nebo do vyčerpání zásob.
Originál kupon předložte
u pokladny. Kupon lze
uplatnit v jakémkoliv
velkoobchodním středisku
MAKRO Cash&Carry ČR,
s. r. o., registrovaným
zákazníkem.

• více druhů • bal.: 2 ks
• cena za 1 ks při koupi 2 bal.

SLEVA PLATÍ POUZE PRO JEDEN
NÁKUP MAX. NA 1 PALETU
S ORIGINÁLEM KUPONU.

Dětské vlhčené
ubrousky
• bal.: 4× 80 ks
• cena za 80 ks

289,00

16,90

329,46 *

20,28 *

*cena s DPH **Za případné tiskové chyby společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. neručí. Nabídka je platná pouze pro registrované zákazníky.

... pro ty další si přijďte do MAKRO.
Ostrava – Místecká 280, Ostrava – Hrabová
Platnost akce: 20. 6. – 3. 7. 2012 nebo do vyprodání zásob

Sledujte nás na: www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz

Oslavte s námi7 15 let na českém trhu
SC-320951/21
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Dopravní změny v Hrabůvce MP Ostrava slaví kulatiny
Od 1. července 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.
Podchod u „Venuše“ je součástí jedné z nejfrekventovanějších
pěších tras na území obvodu
a v uvedeném prostoru ústí přímo do vozovky.
„Na tuto skutečnost poukazuje řada občanů, zejména maminek, jejichž děti trasu používají
pro cestu do školy, a v neposlední řadě občané s omezenou pohyblivostí a senioři,“ upozornil
místostarosta Pavel Planka.
Realizací této místní úpra-

vy provozu na pozemních komunikacích, právě probíhající rekonstrukcí zmíněného
podchodu a připravovanou rekonstrukcí dalších prostranství
vznikne důstojná pěší zóna,
která propojí prostory v okolí
finančního úřadu a sousedního
obchodního centra, Polikliniky
Hrabůvka, komplexu „Venuše“ včetně kulturního střediska
K-TRIO a přilehlého okolí.
(kut)

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih,
nabízí pronájem bytů za smluvní nájemné
v Ostravě-Hrabůvce v domě na ul. Jubilejní 66.
Jubilejní 66/493
číslo bytu
velikost bytu
plocha bytu celkem

I. NP
1
1+1
43,6 m2

I. NP
2
1+1
45,2 m2

II. NP
3
1+3
94,6 m2

III. NP
4
1+3
94,6 m2

První březnový den roku 1992
nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška města Ostravy, kterou zastupitelstvo města zřídilo
městskou policii. O měsíc později pak vyšlo do ulic prvních
osmdesát strážníků. Jejich hlavním úkolem je přispívat
k ochraně a bezpečnosti osob a jejich majetku.
Strážníci také dohlížejí na
dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení
obce, podílejí se na dohledu na bezpečnost a plynulost
silničního provozu, na prevenci kriminality v obci a plní celou řadu dalších úkolů, které
jim ukládají zákony a které plynou z aktuálních potřeb v daném městě či obci. Jsou službou občanům, svou činností
napomáhají ke zvyšování pocitu jejich bezpečí. V Ostravě tak
činí už dvacet let. U příležitosti oslav připravila Městská policie Ostrava pro veřejnost prezentaci své činnosti spojenou s

oceněním strážníků, kteří své
povolání vykonávají od počátků vzniku ostravské městské policie. Den s Městskou
policií Ostrava se uskuteční
v sobotu 30. června od 13 hodin na Slezskoostravském hradě. Pro návštěvníky budou připraveny ukázky
činnosti
včetně výcviku
č
služebních
koní, činnoss
ti
kynologů-záchranářů,
ř ukázky práce se služebními psy, nebude chybět
předvedení výstroje a výzbroje strážníků, včetně prezentace
techniky využívané při výkonu
služby. Bohatý program bude
připraven i pro děti, od nejrůznějších her a soutěží po karaoke.
Zájemci si budou moci vyzkoušet, jak přesnou mají mušku na
laserové střelnici. K vidění budou také ukázky sokolnictví.
Součástí programu bude vystoupení Heidi Janků a skupiny
Michal David revival. Vstup na
akci je volný.
(d)

Poslanec Rykala přemístil kancelář

Byty jsou po celkové rekonstrukci, předpokládaný termín k nastěhování je od září 2012. Podmínky pronájmu uvedených bytů
jsou k dispozici na ÚMOb Ostrava-Jih, budova „B“, přízemí,
kanc. č. 003, 002, tel. 599 430 415, 599 430 243. Minimální požadovaná výše smluvního nájmu bude upřesněna při prohlídkách bytů, které se uskuteční 9. srpna 2012 od 10 do 11 hodin
na místě.

Poslanec PS PČR Adam Rykala stěhuje svou kancelář do nových
prostor, od 1. srpna bude otevřena v ulici U Studia 33 v Zábřehu
v pátém patře budovy Střední školy stavební a dřevozpracující. Do
konce června bude ještě otevřena kancelář na „staré“ adrese v Jugoslávské ulici. Občané se do nových prostor dostanou tramvajemi 2 a 7 a autobusem 48, výstupní zastávka Obchodní centrum.
Přístup do kanceláře je bezbariérový, během srpna bude poslanec
k dispozici vždy v pondělí mezi 9 a 12 hod. a 13 a 16 hod. a ve čtvrtek od 13 do 17 hod. K dispozici bude i právní poradna, která proběhne 23. a 30. srpna. „Vzhledem k velkému zájmu je třeba se telefonicky objednat na čísle 728 436 888,“ doplnil Rykala.
(kut)

UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA
JE 16. 8. 2012

INZERCE

uvádějí

PROD
ED

EJ

PŘ

open - air opera
zámek

HRADEC N. MORAVICÍ
3. 8. 2012, 21:00
www.KlasikaPodHvezdami.cz

SC-320533/22

SC-321030/28
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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 240! Představíme úplně všechny, i ty s na první pohled „obyčejnými“ názvy. Podklady byly čerpány z Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí.
N
Na Čtvrti (Hrabůvka, od r. 1932) – podle starého místního názvu označujícího původně
čtvrtku pole
Na Drahách (Zábřeh, od r. 1922) – podle starého místního názvu dráhy, kterým se označovala pustá, neobdělaná, vyvýšená místa
Na Fojtství (Hrabůvka, od r. 1932) – podle
starého místního názvu; fojtství náleželo
Mořici svob. pánu Gastheimbovi, který držel Velké Kunčice a Horní Domaslovice; jeho
syn Jindřich prodal fojtství Vavřinci Klegovi v Hrabůvce, který jej rozparceloval a rozprodal
Na Mýtě (Hrabůvka, před r. 1934) – podle
starého místního názvu místa, kde se až do
r. 1891 vybíralo mýto
Na Nivách (Zábřeh, od r. 1942) – podle starého místního názvu částí, kde se získávala
zcela nově obdělaná půda
Na Obecní (Hrabůvka, před r. 1934) – podle
starého místního názvu cesty
Na Rybníčkách (Výškovice, od r. 1964) – po-

dle starého místního názvu
Na Výspě (Výškovice, od r. 1983) – podle starého místního názvu
Nad Úvozem (Zábřeh, od r. 1942) – podle
starého místního názvu
náměstí Gen. Svobody (Zábřeh, od r. 1945)
– generál Ludvík Svoboda, čs. vojenský činitel, politik a státník, armádní generál, prezident ČSSR
náměstí SNP (Zábřeh, od r. 1971) – na počest Slovenského národního povstání
Neklanova (Zábřeh, před r. 1934) – Neklan,
podle pověsti kníže z rodu Přemyslovců
Někrasovova (Zábřeh, od r. 1951) – Nikolaj
Alexejevič Někrasov, ruský revoluční básník
N. Frýda (Dubina, od r. 1983) – Norbert Frýd,

český spisovatel
Nová (Zábřeh, od r. 1922) – podle doby vzniku ulice
Nováčkova (Výškovice, asi od r. 1978) – Karel
Nováček, místní občan, úředník, člen ilegální odbojové organizace Obrana národa - skupina pplk. Klímka, v r. 1942 umučený v Breslau; nositel Čs. válečného kříže in memoriam
O
Odborářská (Hrabůvka, od r. 1951) – na počest odborářů
Oráčova (Hrabůvka, od r. 1932) – Přemysl
Oráč, legendární kníže, zakladatel českého
panovnického rodu Přemyslovců
Ovocná (Zábřeh, od r. 1942) – podle ovocných stromů v zahradách kolem ulice

Jak dostane v Ostravě ulice svoje jméno
Názvy ulic navrhují městské obvody. Může to být i na základě podnětů od občanů. Návrhy pak
hodnotí členové muzejní, letopisecké, názvoslovné a heraldické komise města. Zkoumají například, zda by s novým názvem ulice nedošlo k dublování, zjišťují, zda osobnost, podle které má ulice dostat svoje jméno, je minimálně pět let po smrti a další detaily. Pak připraví pro ostravské radní svoje hodnocení. Konečné slovo v celém procesu mají ostravští zastupitelé.
INZERCE

Josef Laufer navštívil anglicko-českou školku Wattsenglish Ostrava a předal cenu dětem PORGu!
Populární herec, zpěvák, moderátor, překladatel, textař a režisér Josef Laufer, který vyrůstal v bilingvním prostředí a právě díky
svému dětství hovoří několika jazyky, si povídal s předškoláky, hrál si s nimi a vysvětlil, proč považuje osvojení si cizího jazyka
v dětské věku za velkou výhodu.

„Já
Já sám pocházím z rodiny
rodiny, kde tatínek byl
by
Čech a maminka Španělka. Navíc jsem vyrůstal v Anglii. Doma jsem musel hovořit
česky a španělsky a ve školce a škole anglicky. Vše šlo automaticky, jazyky se mi nepletly, právě díky dětskému věku. Děti se
učí snáz a nemají s jazyky potíže,“ řekl Josef Laufer, který se domluví v šesti jazycích.
„Jsem rád, že taková školka existuje a učí
děti přirozeným způsobem cizí jazyk.
Wattsenglish školka, to je záruka kvality
a je mi ctí být jejím patronem. Společnost
je akreditovaná ministerstvem školství
a angličtinu tady vyučují rodilí pedagogové, jedinou ucelenou metodikou pro předškolní děti. A to považuji za důležité,“ dodal Josef Laufer.

V měsíci březnu a dubnu probíhala celostátní soutěž ve zpěvu: Sing a Song, kterou
pořádala britská jazyková škola Wattsenglish Ltd. „Soutěže se účastnilo téměř 800
dětí a na stupně vítězů dosáhli také žáci
z našeho města. Krásné druhé místo obsadili páťáci školy PORG a ceny jim předal
patron naší školky, pan Josef Laufer,“ sdělila Petra Antlová, ředitelka školky. Žáci zazpívali gospel, s kterým slavili v soutěži
Typy kurzů:
Baby English

www.skolkaostrava.cz

1x týdně 25 minut

2950,-/rok

3–6 let

Intenzivní 1x týd. - 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

1 x týdně 45 minut

2950,-/pololetí

Kids Club

English in Use

2–3 roky

úspěch. „No to je skvělé. Zpíváte to procítěně, jste skuteční zpěváci,“ zářil Josef Laufer.
Anglicko-česká školka Wattsenglish Ostrava nabízí také kurzy s rodilými pedagogy
pro děti od 2 do 15 let. „Při výuce využíváme metodu Wattsenglish, kterou vydalo ministerstvo školství jako jedinou ucelenou metodiku výuky angličtiny. Vznikla
ve spolupráci s psychology, pedagogy
a pediatry a je založena na osvojování si
angličtiny přirozenou cestou prostřednictvím zábavných her a aktivit. S angličtinou
se děti seznamují prostřednictvím zajímavých činností založených na prožitkovém
učení. Metodiku vydalo ministerstvo školství a výhodou je maximálně 12 dětí ve
skupině, takže je zaručen individuální přístup a děti jsou schopny dělat rychlé pokroky,“ doplnila Antlová.

11–15 let

SC-320662/2
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Pěvecké soutěže na ZŠ Krestova
Základní škola Krestova v Hrabůvce je
jedinou školou v obvodu Ostrava-Jih, která se specifikuje na nadstandardní vzdělávání žáků v oblasti hudební výchovy.
Proto i převážná většina akcí, které škola
pořádá, jsou situovány právě do oblasti
hudby.
Čtrnáctý ročník pěvecké soutěže Písnička
2012 byl určena žákům 1.–9. tříd a soutěžilo se v ní v sólovém a komorním zpěvu.
Děti soutěžily ve třech věkových a dvou
výkonnostních kategoriích, přičemž se tematicky zaměřily na oblast lidové písně.

Kromě přednesu samotných písní účast
obnáší i podrobné seznámení s folklórem v České republice, zejména na Lašsku
a Valašsku.
Děti každoročně oživují písně, které jsou
dnes už zapomenuty a jejichž zápis se nachází dnes jen ve sbírkách dávných sběratelů. Součástí přípravy je i nácvik správné
interpretace každé písně.
Na půdě školy se uskutečnila také soutěžní přehlídka hudebně nadaných dětí Poptalent 2012, které se orientují na oblast populární hudby. Děti v ní vyzkoušely zpívat
na tzv. halfplayback, ve spolupráci s učiteli hudební výchovy si každý účastník

předem vybral vhodnou píseň a tóninu
a zaměřil se i na odpovídající interpretaci skladby. Protože přednes písně obnáší
i bližší seznámení s autorem, interpretem
a s kulturou těch zemí světa, kde jednotlivé písně vznikly, jsou teenageři vedeni
k poznávání kultury jiných národů a národností a k pozitivním myšlenkám multikulturalizmu.
Letošní ročník byl rozšířen o společensko-kulinářskou část, kdy se o přípravu slavnostního „rautu“ postaraly dívky z osmého ročníku. Díky účelové dotaci ÚMOb
Ostrava-Jih byli všichni účastníci odměněni diplomy a věcnými cenami.
(d)

ZUŠ V. Petrželky bilancuje i nabízí
Základní umělecká škola (ZUŠ) Viléma
Petrželky na Edisonově ul. 90 letos sklízela bohatou žeň akcí a soutěží. Nedávné krásné koncerty „Zpívejte, housličky“
nebo koncert souborů v DK Akord už patří ke standardu, další úspěchy však žáci
školy zaznamenali v celostátních kolech tuzemských soutěží v Olomouci, Mikulově či
v Kladně.
„Přestože si nemůžeme stěžovat na nedostatek zájemců o výuku, rádi uvítáme čerstvou krev – děti a mládež, tedy všechny,
kteří by se chtěli vzdělávat v našich čtyřech
oborech: hudebním, výtvarném, taneč-

ním a literárně dramatickém,“ uvedl ředitel školy Aleš Bína. Co ZUŠ V. Petrželky nabízí? Kvalitní zázemí, nástroje a vybavení,
největším „kapitálem“ školy je však pedagogický kolektiv – tým vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří se snaží sladit dlouholeté zkušenosti s elánem a nasazením.
Zájemci, kteří propásli podání přihlášky
na školu, tak mohou učinit i v září, pokud
přĳdou v prvním týdnu nového školního
roku. „Naši pracovníci pro děti najdou místo v oddělení, které by rády navštěvovaly,“
doplnil Bína. Více informací je na stránkách
www.zusvpetrzelky.cz.
(d)

Na ZŠ Mitušova 8 se nedávno uskutečnil pátý ročník Mezinárodního sportovního dne. Závody se pořádají každoročně pro
družební školy z polských Katowic a ze slovenské Žiliny. Soutěží se v atletice, kopané
a vybíjené. Ceny nejlepším předávala vedoucí oddělení školství a kultury Sylva Sládečková.
Text a foto: Michael Kutty
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

V pátek 18. května se v DK Akord uskutečnila akademie ZŠ Kosmonautů 15. Stalo se tak u příležitosti padesátého výročí založení této zábřežské školy. Hlavní sál do posledního místečka zaplnili rodiče žáků, kteří jim předvedli velice zdařilý program. Vystoupily v něm i nejmenší dětičky. Odměnou všem účinkujícím ve více než hodinovém představení byl bouřlivý aplaus publika.
Oslavy pokračovaly prohlídkou školy a závěrečným rautem pro pozvané hosty, během kterého
došlo i na krájení dortu ve tvaru objektů školy.
Text a foto: Michael Kutty
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Krátce
 Ocenění pro Lukáše Murku
U příležitosti Dne dětí 2012 byly na základě rozhodnutí Rady města Ostravy oceněny žákovské osobnosti a kolektivy za
jejich vynikající výsledky v různých oborech činnosti. Devatenácti jednotlivcům
a pěti kolektivům z ostravských škol ocenění slavnostně předali v Divadle loutek
Ostrava vedoucí oddělení školství MMO
Marta Szücsová a městský zastupitel Aleš
Koutný. Mezi oceněnými byl také žák ZŠ
B. Dvorského Lukáš Murka za pomoc spolužákovi při záchvatu. Pohotově mu podal
léky, chlapce neschopného pohybu přenesl ze třídy na klidové místo, kde mu nehrozilo nebezpečí. Staral se o něj do doby, než
přĳela odborná pomoc. Lukáš je redaktorem školního časopisu Chaos teenagerů, na
školních akcích se realizoval v roli moderátora, účastní se i školních soutěží v recitaci.
 Úspěch na Astronomické olympiádě
Student tercie A Gymnázia Ostrava-Zábřeh Jaromír Mielec dosáhl výrazného
úspěchu na celorepublikové Astronomické
olympiádě. V konkurenci téměř čtyř tisíc
žáků se ve své kategorii probojoval až do
finále, ve kterém se umístil v elitní desítce
soutěžících. Na základě odvedené práce ve
školním, krajském i finálovém kole byl pozván na třídenní soustředění finalistů, odkud budou delegováni zástupci na 17. Mezinárodní astronomickou olympiádu
v Koreji. Nadaný student se prosadil i na
řadě dalších soutěží a olympiád, např. na
celorepublikové fyzikální korespondenční
soutěži FyzIQ, v krajském kole Matematické olympiády nebo ve fyzikální soutěži UP
Olomouc Ferniho úkoly.
 Děti v MŠ Klegova mají nové hračky
Nové hračky a pomůcky mohou využívat
předškoláci v MŠ Klegova 4. „Z rozpočtu
statutárního města Ostravy byla z projektu
Herní aktivity na školní zahradě pro děti
s autismem financována markýza na zastínění terasy. Také jsme nakoupili houpačky
a hračky na terasu, vše dohromady za po-

skytnutou částku pětadvacet tisíc korun,“
uvedla Zdeňka Ševčíková, zástupkyně ředitelky MŠ. Z rozpočtu grantového projektu nadace Evraz pak byly pořízeny hračky
a pomůcky na vnitřní vybavení tříd. „Nadační fond Evraz poskytl osmdesát tisíc
korun na projekt Expresivní terapie dětí
s autismem a lehkým mentálním postižením,“ dodala Ševčíková. V MŠ Klegova je
zapsáno 128 dětí, z nichž je šestnáct se speciálními vzdělávacími potřebami.
 Zuzana Vítečková talentem roku
První ročník soutěže Talent roku vyhrála
v kategorii neregistrovaných talentů Zuzana Vítečková, patnáctiletá žákyně zábřežského Sportovního gymnázia Dany
a Emila Zátopkových. Pro školu získala peněžní poukázku v hodnotě pět tisíc korun
na sportovní vybavení, pro sebe pak poukaz na tři tisíce korun, za který si bude moci
koupit sportovní výbavu. Zuzka Vítečková
se věnuje akrobatickému tanci a modernímu baletu, na svém kontě má několik titulů
mistryň světa z USA, Polska, Austrálie, Izraele, Rakouska a Itálie. Je držitelkou Zlatého oříšku České televize pro talentované
děti a stala se sportovcem roku do 19 let MS
kraje. Soutěž Talent roku organizuje a vyhlašuje Asociace amatérských sportů ČR s
cílem podpořit u všech dětí ze základních
škol chuť sportovat, zlepšovat se a umět se
prezentovat dobrými výsledky.
 Se školní knihovnou na cestách
Školní informační centrum při ZŠ Provaznická v Hrabůvce pořádá během pěti srpnových dnů cestopisné akce, prostřednictvím kterých se zájemci podívají hned do
pěti zemí – v týdnu od 13. do 20. srpna
vždy od 10 do 12 hodin postupně navštíví Španělsko, Indie, Švédsko, Itálii a Egypt.
Promítány budou zajímavosti o těchto zemích a příchozí si společně vyrobí suvenýry, které si odnesou na památku. Zájemci o účast v tomto prázdninovém projektu
musejí kontaktovat správkyni Školního informačního centra R. Ráblovou na e-mailo-

vé adrese RablovaR@seznam.cz. Počet míst
je omezen na pětadvacet účastníků.
 Sprinter Craddock na ZŠ Mitušova 8
Dva dny před atletickým mítinkem Zlatá tretra Ostrava zavítala do ZŠ Mitušova 8 vzácná návštěva – americký sprinter
Kevin Craddock. Žáci si pro něj připravili
záludné otázky, na které sympatický mladík s úsměvem odpovídal. Ukázal techniku běhu přes překážky a zaběhl si s dětmi
závod na školním hřišti. Příjemné setkání
bylo zakončeno autogramiádou. Craddock
v běhu na 110 m překážek skončil sedmý.
 Galerie na plotě
Žáci a učitelé ZŠ Aviatiků v Hrabůvce se
rozhodli uspořádat výstavu svých výtvarných prací. Galerie na plotě vznikla na
školní zahradě, ploty kolem školy se rozzářily pestrými barvami výkresů, do kterých
děti vložily všechen svůj um a schopnosti
komunikovat s okolním světem prostřednictvím barev. Ukázaly v nich, jak bohatá
je jejich fantazie, ale také jaký mají pohled
na svět, z čeho se radují nebo co je trápí.
Tato výstava s mottem „ …i barvy mluví“,
kterou děti obohatily o krátké kulturní vystoupení, byla zahájena v půli května a trvala až do poloviny června.
 Slavnostní akademie MŠ J. Maluchy
V polovině května proběhla v kulturním
středisku K-TRIO slavnostní akademie MŠ
J. Maluchy na Dubině. Děti předvedly své
celoroční snažení, rodiče viděli poutavou
virtuální návštěvu Grónska, Afriky, Austrálie a Ameriky. Sledovali důkladně promyšlenou choreografii, pestrobarevné kulisy a veselé kostýmy dětí. Zaposlouchali se
do strhující hudby, písní a básní, které dětem pomohly v poznání okolního světa, jednotlivých kontinentů, jejich kultur a tradic.
Děti byly oceněny za snahu a úspěch dlouhotrvajícím potleskem a drobnými dárky.
Tato akce byla důstojným rozloučením nejen s koncem školního roku, ale také s dětmi, které po prázdninách nastoupí do ZŠ.
INZERCE

Na Střední škole společného stravování v Hrabůvce proběhly praktické závěrečné zkoušky mladých
odborníků tříletých oborů kuchař, číšník a cukrář.
Návštěvníci měli možnost posoudit jejich znalosti a vědomosti při přípravě rozmanitých a nápaditých pokrmů, dokončování složitých pokrmů před
zraky hostů, na své si přišli i milovníci salátů, míchaných nápojů a také dokončování a zdobení dezertů. Jedním z úkolů byla příprava slavnostní tabule.
Text a foto: Michael Kutty

!!! O D D L U Ž T E S E !!!
zákonně a s ochranou soudu
se zbavte až 70% dluhů
Konzultace zdarma, kanceláře Ostrava
a Frýdek-Místek
tel:. 602 720 762
www.abivia.cz/dustojnyzivot
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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

1., 7., 12., 19., 26. 8. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY se skupinou DOMINO živá hudba, pro
příznivce společenského tance, předprodej KD
K-TRIO
3., 10., 17., 24., 31. 7.; 7., 14., 21., 28. 8. od 19.00
do 20.00 h ZUMBA KARIBIK PARTY, přes
prázdniny se můžete s námi přenést na Karibské ostrovy a zatancovat si zumbu v rytmu
salsy, cha chi, reggeatonu. Jednorázové vstupy
je nutné předem rezervovat. Předprodej a informace KD K-TRIO.
 VÝSTAVY

VIETNAM A SEVERNÍ LAOS – fotografie Radima Ptáčka
STUDENTI A JEJICH PRÁCE – AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola
 DĚTEM

16.–20. 7., 20.–24. 8. od 7 do 16 h PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY, jsou vhodné pro děti školního věku
od 7 do 13 let. Program má rekreační charakter,
výlety do okolí Ostravy, návštěva plaveckého
bazénu, tvůrčí dílna, soutěže aj. Předprodej,
informace a přihlášky KD K-TRIO, informace
www.kzoj.cz, tel. 596 739 107.
16. – 20. 7., 20. - 24. 8. od 8 do 16 h LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Týden plný tance, hudby, soutěží, battly a taneční video projekce 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, informace a přihlášky KD K-TRIO, informace www.kzoj.cz, tel.
596 739 107.
 KULTURA TĚLA

Zápis nových kurzů zahájen, informace s elektronickou přihláškou na www.kzoj.cz.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
Kurzy pro děti
Vrabčáci /pohybová výchova/, Výuka hry na
kytaru, Výuka hry na saxofon, keyboard, akordeon, Výtvarný kroužek pro předškolní děti,
Břišní tance, Hip Hop, Disco dance,
Break dance, Taneční klub MINI, Pohádkové
zpívání a tančení.
Pohybové kurzy
Kalanetika /s prvky body stylingu/, P- Class, Pilates s Bosu, Port De Bras - Pilates,
Cvičení - prevence bolesti zad, Cvičení pro seniory, Cvičení na velkých míčích, Jóga, Latina
dance, Linie, Body form, Energetické cvičení Pět Tibeťanů, Tai-Chi a Čchi-Kung
Taneční kurzy
Taneční pro manželské páry a partnerské dvojice, Irské tance, Břišní tance, Latina dance,
Zumba
 VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis nových kurzů zahájen, informace s elektronickou přihláškou na www.kzoj.cz.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
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Vzdělávací kurzy:

Numerologie a tarot, Reflexní terapie pro každého, Léčivá síla dechu, EFT - techniky emoční
svobody, Mandaly - cesta k tvořivosti.
Jazykové kurzy:
Výuka anglického jazyka.

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
ČERVENEC - SRPEN 2012
Od čtvrtka 28. 6. do neděle 15. 7. v 15.00 h
(mimo úterý 10. 7.): DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ
V POHYBU- 2D (Ice Age: Continental Drift,
USA 2012). Premiéra. Animovaná zábava pro
celou rodinu v českém znění ve formátu 2D bez
brýlí, 94 minut. Vstupné 105 Kč.
Od čtvrtka 28. 6. do neděle 8. 7. v 17.00 h: DOBA
LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 3D (USA 2012,
3D brýle). Premiéra. Animovaná zábava pro celou rodinu v českém znění ve formátu 3D, 94
minut. Vstupné 150 Kč.
Od čtvrtka 28. 6. do středy 4. 7. v 19.30 h (mimo
pondělí 2. 7.): LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR 2012).
Volné pokračování diváckého hitu Líbáš jako
bůh se známou čtveřicí hlavních hrdinů, tentokrát v nových situacích. Režie M. Poledňáková. Mládeži přístupný, komedie / 113 minut.
Vstupné 100 Kč.
Pondělí 2. 7. v 19.30 h: TEMNÉ STÍNY (USA
2012). Film režiséra T. Burtona s J. Deppem
v hlavní roli. České titulky, od 12 let, fantasy /
komedie / 113 minut. Levné pondělí – vstupné
50 Kč.
Od čtvrtka 5. 7. do neděle 8. 7. v 19.30 h: KONFIDENT (ČR / SR 2012). Premiéra. Film režiséra
J. Nvoty o přátelích, které spojuje i rozděluje režim. Slovenské znění, od 12 let, drama / komedie, 108 minut. Vstupné 110 Kč.
Pondělí 9. 7. v 17.00 h: 2 DNY V NEW YORKU
(Francie 2012). České titulky, od 12 let, romantická komedie / 91 minut. Levné pondělí –
vstupné 60 Kč.
Od pondělí 9. 7. do středy 11. 7. v 19.30 h (mimo
úterý 10. 7.): DIKTÁTOR (USA 2012). Sacha Baron Cohen v hlavní roli. České titulky, ml. nepřístupný, komedie / 83 minut. Vstupné 80 Kč.
Úterý 10. 7. ve 21.30 h: VINCENZO BELLINI:
NORMA. PŘÍMÝ PŘENOS - TEATRO
ANTICO DI TAORMINA, SICÍLIE. Vstupné
250 Kč.
Středa 11. 7. v 17.30 h: MARIEKE, MARIEKE
(Belgie, Německo, 2010). Klub filmového
umění. V náručí starších mužů hledá sílu čelit
minulosti. Režie S. Schoukens. České titulky, ml.
nepřístupný, drama / 95 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 12. 7. do neděle 15. 7. v 17.00 h:
PROMETHEUS 2D (USA 2012). Režisér R. Scott
stvořil další výjimečný svět, v němž napínavé
pátrání po kořenech naší civilizace na planetě
Zemi zavede skupinu průzkumníků až do neprobádaných koutů vesmíru. České titulky, od
12 let, akční / sci-fi / drama, 124 minut. Vstupné
80 Kč.
Od čtvrtka 12. 7. do úterý 17. 7. v 19.30 h: IRON
SKY (Finsko, Německo, Austrálie, 2012). Premiéra. Temná akční sci-fi komedie. Režie T. Vuorensola. České titulky, ml. nepřístupný, 93 minut. Vstupné 90 Kč.
Pondělí 16. 7. v 17.00 h: NEDOTKNUTELNÍ
(Francie 2011). Nejúspěšnější evropský film

roku. Režie O. Nakache, É. Toledana. České titulky, komedie / drama, 112 minut. Levné pondělí - vstupné 50 Kč.
Úterý 17. 7. v 17.00 h: PROMETHEUS 3D (USA
2012, 3D brýle). Science Fiction Club. České titulky, ml. přístupný, akční sci-fi ve 3D formátu,
124 minut. Vstupné 140 Kč.
Středa 18. 7. v 17.30 h: FAUST (Rusko 2011).
Klub filmového umění. Zlatý lev za nejlepší film
na MFF v Benátkách 2011. Režie A. Sokurov.
České titulky, drama , 134 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 19. 7. do pondělí 23. 7. v 17.00 h:
DO ŘÍMA S LÁSKOU (USA, Itálie, Španělsko, 2012). Premiéra. Povídkový film W. Allena.
České titulky, ml. přístupný, komedie, 102 minut.
Vstupné 90 Kč. Levné pondělí – vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 19. 7. do neděle 22. 7. v 19.30 h,
v úterý 24. 7. v 17.00 h: ABRAHAM LINCOLN:
LOVEC UPÍRŮ 3D (USA 2012, 3D brýle). Premiéra. Fantasy, horor, thriller ve formátu 3D.
České titulky, ml. nepřístupný. Vstupné 150 Kč.
V sobotu 21. 7. a neděli 22. 7. v 15.00 h: PIRÁTI
2D (USA 2012). Dobrodružná animovaná komedie o bandě smolařských pirátů. České znění,
ml. přístupný, 88 minut. Vstupné 80 Kč.
Od pondělí 23. 7. do středy 25. 7. v 19.30 h:
POLSKI FILM (ČR, Polsko, 2012). Reality film
M. Najbrta. Mládeži nepřístupný, 113 minut.
Vstupné 80 Kč.
Středa 25. 7. v 17.30 h: AHOJ! JAK SE MÁŠ?
(Rumunsko 2010). Klub filmového umění. Režie
A. Maftei. České titulky, od 15 let, romantická
komedie, 105 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 26. 7. do neděle 29. 7. v 17.00 h,
v pondělí 30. 7. v 19.30 h: TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL (USA 2012). Premiéra. Legenda končí.
České titulky, sci-fi / fantasy, od 12 let. Vstupné
100 Kč.
Od čtvrtka 26. 7. do neděle 29. 7. v 19.30 h: BEZ
KALHOT (USA 2012). Film otevírá dveře do
světa mužských striptérů. České titulky, od 12
let, komedie, 105 minut. Vstupné 90 Kč.
V sobotu 28. 7. a také v sobotu 11. 8. v 15.00 h:
MADAGASKAR 3 – 2D (USA 2012). Animovaná komedie ve 2D formátu, bez 3D brýlí.
České znění, 92 minut. Vstupné 80 Kč.
V neděli 29. 7. a také v neděli 12. 8. v 15.00 h:
MADAGASKAR 3 – 3D (USA 2012, 3D brýle).
Animovaná komedie ve 3D formátu.České
znění, 92 minut. Vstupné 140 Kč.
Pondělí 30. 6. v 17.00 h: TADY HLÍDÁM JÁ
(ČR 2012). Hvězdně obsazená rodinná letní
komedie. Mládeži přístupný, 110 minut. Levné
pondělí – vstupné 50 Kč.

31. 7. – 8. 8. 2012 – KINO NEHRAJE!!!
Od čtvrtka 9. 8. do úterý 14. 8. v 17.00 h (mimo
pondělí 13. 8.): MUŽI V ČERNÉM 3 – 2D (USA
2012, bez 3D brýlí). Lovci šmejdu z vesmíru jsou
opět zpátky! České znění, ml. přístupný, 126 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 9. 8. do neděle 12. 8. v 19.30 h:
BOURNEŮV ODKAZ (USA 2012). Premiéra.
Akční thriller, režie T. Gilroy. České titulky, od
12 let. Vstupné 110 Kč.
Pondělí 13. 8. v 17.00 h: VĚRA 68 (ČR 2012).
Životní příběh nejslavnější české gymnastky
Věry Čáslavské. Ml. přístupný, 90 minut. Levné
pondělí – vstupné 50 Kč.
Od pondělí 13. 8. do středy 15. 8. v 19.30 h:
COSMOPOLIS (Kanada/Francie/ Portug./Itálie, 2012). Thriller / sci-fi, v hlavní roli R. Pattinson, režie D. Cronenberg. České titulky, od 12
let. Vstupné 90 Kč.
Středa 15. 8. v 17.30 h: SEDMIKRÁSKY
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(Československo 1966). Klub filmového umění.
Explozivní anarchistická jízda Věry Chytilové.
Od 12 let, komedie / podobenství / satira, 74 minut. Vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 16. 8. do neděle 19. 8. v 17.00 h: LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR 2012). Režie M. Poledňáková. Ml. přístupný, komedie / 113 minut.
Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 16. 8. do neděle 19. 8. v 19.30 h: PIRAŇA 3DD (USA 2012, 3D brýle). Nikdo není
v bezpečí. České titulky, ml. nepřístupný, horor,
105 minut. Vstupné 150 Kč.
V sobotu 18. 8. a neděli 19. 8. v 15.00 h: ALVIN
A CHIPMUNKOVÉ III. (USA 2011), České
znění, animovaný / hraný, 87 minut. Vstupné
75 Kč.
Pondělí 20. 8. v 17.00 h: VRÁSKY Z LÁSKY (ČR
2012). Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý
v laskavém, dojemném i humorném příběhu.
Ml. přístupný, 101 minut. Levné pondělí –
vstupné 60 Kč.
Od pondělí 20. 8. do středy 22. 8. v 19.30 h: NEVĚRNÍCI (Francie 2011). Povídkový film zaměřený na mužskou nevěru. České titulky, ml. nepřístupný, komedie , 109 minut. Vstupné 90 Kč.
Úterý 21. 8. v 17.00 h: ÚTĚK Z MS-1 (Francie
2011). Science Fiction Club. České titulky, od 12
let, akční / thriller / sci-fi, 95 minut. Vstupné 80
Kč.
Středa 22. 8. v 17.30 h: METEORA (Řecko
2012). Klub filmového umění. Film uveden
v soutěži na Berlinale 2012. Režie S. Stathoulopoulos. České titulky, od 12 let, drama, 82 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 23. 8. do neděle 26. 8. v 17.00
a 19.30 h, od pondělí 27. 8. do neděle 2. 9.
v 19.30 h: SVATÁ ČTVEŘICE (ČR 2012). Premiéra. Nový film J. Hřebejka podle scénáře M.
Viewegha. Od 12 let, komedie ze současnosti.
Vstupné 110 Kč.
V sobotu 25. 8. a neděli 26. 8. v 15.00 h: SNĚHURKA (USA 2012). Pohádkový příběh lásky,
zrady a žárlivosti. České znění, 106 minut.
Vstupné 70 Kč.
Pondělí 27. 8. v 17.00 h: KONFIDENT (ČR/SR
2012). Film natočen podle skutečných událostí.
Od 12 let, drama / komedie, 108 minut. Levné
pondělí – vstupné 60 Kč.
Úterý 28. 8. v 17.00 h: TEMNÝ RYTÍŘ
POVSTAL (USA 2012). Science Fiction Club. Legenda končí. České titulky, sci-f / fantasy, od 12
let. Vstupné 75 Kč.
Středa 29. 8. v 17.30 h: AMERICAN TRANSLATION (Francie 2011). Klub filmového umění.
Režie P. Arnold, J.-M. Barr. České titulky, od 15
let, drama, 109 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 30. 8. do neděle 2. 9. v 17.00 h: LET´S DANCE REVOLUTIONS 3D (USA 2012,
3D brýle). Premiéra. Romantický hudební film
ve formátu 3D. České titulky, od 12 let. Vstupné 150 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

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

Letní festival
Letní zahrada Akord * vstup zdarma
 Dětem

Každou středu od 17:00 pohádka nebo zábavný program
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4. 7. Kašpárek detektiv pátrá po princezně
Jak Kašpárek roztočil čerty
Akční pohádky s Kašpárkem klasického loutkového divadla Perníkovka ze Štramberka.
11. 7. Klauni z Balónkova: Šaškárny s.r.o.
Zasoutěžíte si, naučíte se kouzlit, tvarovat balónky a zažĳete spoustu srandy... prostě samé
šaškárny.
18. 7. Myška Klárka na prázdninách
Pohádka, při které se také dozvíte, co dělat
při běžných úrazech, které vás mohou v čase
prázdnin potkat.
25. 7. Velká sloní pohádka
Velké pohádkové dobrodružství ze zvířecí
říše v podání Divadla Smíšek.
1. 8. Čert a Káča
Jak si ukřičená Káča chtěla najít ženicha. Divadlo Smíšek.
8. 8. Červená Karkulka
O Kostěji Nesmrtelném
Loutkové divadlo babky Miládky z Ostravy.
15. 8. Kouzelný kufr Klaunů z Balónkova
Co ukrývá kouzelný kufr? A co lze všechno
tvarovat z nafukovacích balónků? Dozvíte se
v zábavném pořadu pro děti.
22. 8. Vodnická pohádka
Veselý příběh o tulákovi Toníkovi, vodní
žínce začarované v ošklivou žábu a lakomém
vodníkovi Kapounovi s loutkami v životní velikosti. Divadlo V batohu.
29. 8. Jinálkiáda aneb Sportujeme s Jinálkem
Zábavné sportovně-kulturní odpoledne pro
děti. Jinálek pochází z jiné planety a zahrajete
si s ním u nás dosud neznámé sporty.
 Koncerty

Každý čtvrtek od 18:00 koncert
12. 7. D.U.B music
Hard´n heavy funky groove... Vystoupení této
partičky bývá elektrizující, plné pohody a energie zároveň. Radost z hudby čpí v každém
tónu, a tak není těžké stát se jejich okamžitým
fanouškem.
19. 7. Žofie Kabelková
Písničkářka, která svou emotivní hudbou a poetickými texty, překračuje žánr klasického folku.
26. 7. QZH Blues band
Tradiční bluesové pecky v podání ostravských
muzikantů.
2. 8. Kapriola
Babská rocková kapela z Ostravy s frontwoman, nadanou multiinstrumentalistkou donnouMichelle, kterou „Ostrava ovlivnila celu
svoju magicku atmosferu!“
9. 8. Café Industrial
Jedna z nejvýraznějších kapel ostravské alternativní scény, která ve své hudbě míchá prvky
folku, jazzu i drum´n´bass.
16. 8. Alibaba
Veselý folk z Olomouce inspirovaný starým
swingem a blues.
23. 8. Comar in the Cube vs. Torzo trio
Akustický recitál rockového písničkáře vs. jazz-swingové trio s dechovou sekcí. Spojení muzikantů z různých kapel – Tropická Agnes, Tatroska, Café Industrial ad.
 Letní kino

V srpnu každé úterý se soumrakem
Vychutnejte si v letní zahradě DK Akord dobrého piva či jiného občerstvení filmy, které
znáte:
7. 8. Marečku, podejte mi pero
14. 8. Vesničko má středisková

21. 8. Pelíšky
28. 8. Účastníci zájezdu
Na konec prázdnin pro vás připravujeme
pivní radovánky, kde budete moci ochutnat
zlatý mok od různých menších pivovarů... samozřejmě s výživným kulturním programem.
Bude upřesněno na plakátech a na webu www.
dk-akord.cz.
 Výstava

Po celé léto
Místo pro život
Výtvarné práce ze soutěže pro děti a mládež ke
Dni Země / SVČ Ostrava-Zábřeh.
Připravujeme:

5. 9. Senior klub
14. 9. Vinobraní
Tradiční slavnosti vína před DK Akord.
Kulturní program doplněn o FAJN FEST stage
v letní zahradě – koncerty vítězů soutěže kapel.
25. 9. Hrdý Budžes
Úspěšné divadelní představení s Bárou Hrzánovou opět v Ostravě. Již v prodeji!
11. 10. Divadlo Bolka Polívky: Pro dámu na
balkóně
24. 10. Divadlo Ungelt: Fígl
Tragikomedie, hrají: Václav Postránecký,
Marta Vančurová, Alena Vránová

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
Aktivní týden pro seniory: 16.–20. 7. 2012
denně od 9 do 12 hod., cena 50 Kč na týden
Pondělí - úvod, základy počítačů, práce s fotoaparátem, výroba placky
Úterý - grafická technika tisk z plochy - linoryt, slepotisk
Středa - seznámení se společenskou hrou pétanque, turnaj
Čtvrtek - vosková batika na papír
Pátek - smaltovaný šperk, ukončení kurzu
Nabídka - poslední volná místa pro děti na
příměstských a pobytových táborech - aktuální info na www.svczabreh.cz, nebo tel.
596 176 062 (Zábřeh) a 596 768 565 (Dubina)

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
7. 7. v 18 hod. – HERITAGE SINGERS
Multifunkční hala
unikátní výstava ŠANGRI-LA – VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA – pavilon C
NEPÁL TIBET BHÚTÁN INDIE
Otevřeno od června út-ne 10–18 hod.
Připravujeme:
10. 11. v 19 hod. – OLYMPIC 50 LET
ČEZ ARÉNA
12. 12. v 19 hod. – PÁN LEDU 2012
Zimní stadion SAREZA
JEVGENĲ PLJUŠČENKO, EDVIN MARTON,
STÉPHANE LAMBIEL, BRIAN JOUBERT,
LAURA LEPISTO a další.

AKTUALITY
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Každý měsíc vítáme nové občánky
Letos pravidelně každý měsíc se koná vítání nových občánků.
Posledních třicet let až do konce loňského roku tato akce probíhala zhruba pětkrát až šestkrát ročně. Rodiče narozených
dětí dostanou gratulační dopis
od starosty s návratkou, zda
mají zájem zúčastnit se vítání.
Vyhodnocení účasti se provádí vždy na konci roku, vloni se
této akce zúčastnilo dohromady cca 180 dětí. Letos to bude
více vzhledem k tomu, že vítání občánků probíhá jedenkrát měsíčně. Vítání občánků

se koná v obřadní síni radnice,
s kulturním programem dětí,
nechybí slavnostní řeč starosty
nebo některého ze zastupitelů.
Na závěr dostanou děti hračku
a pamětní knížku První rok dítěte.
Oblíbená jména novorozenců
(statistika od 1. 5. 2011 do 24. 5.
2012): Eliška a Jan po 26, Tomáš
a Jakub po 24, Natálie 21, Matyáš, Daniel a Tereza po 20, Ondřej 19, Nela 15, Matěj a Barbora
po 14, Karolína 13.
(kut)

Aktivity CVČ Směr
Na sídlišti Bělský Les působí
od roku 2008, kdy byla otevřena nízkoprahová klubovna pro
děti a mládež, občanské sdružení Centrum volného času Směr.
„Většina našich klubových aktivit je zaměřena na fantasy a larps (forma hraní rolí, ve kterém
živí lidé fyzicky svými činy
představují činy svých postav
– pozn. aut.). Organizujeme bojovky, pobytové víkendy s dračím doupětem a fantasy, turnaje
v deskových hrách a Magic the
Gathering, dílničky, karnevaly,

Sportovní centrum Dubina

soutěže venku a mnoho dalších
činností, které jsou pro účastníky zdarma,“ uvedla předsedkyně sdružení Jitka Staňová.
Během letních prázdnin Centrum volného času Směr pořádá příměstské tábory pro děti
s fantasy tématikou. Více informací o akcích i klubech zájemci najdou na webových stránkách www.smerprodeti.cz, na
tel. čísle 605 878 342 nebo přímo
v klubovně na adrese Vaňkova 1012/50, Ostrava-Bělský Les.
(d)

Léto s pimprlaty v DLO
Stejně jako děti mívaly i loutky v létě volno. Ale letos je napadlo,
že by se po nich dětem celé ty dva měsíce mohlo stýskat a rozhodly se s nimi scházet i o prázdninách. Divadlo loutek Ostrava v období od 16. července do 19. srpna nabízí vždy v pondělí
a v úterý od 12, 14 a 16 hodin interaktivní výstavu na alternativní scéně, při které se děti mohou osobně seznámit s loutkami z
některých inscenací, pohrát si s nimi a vyrobit si i svou vlastní
loutku z papíru. Stejnou možnost budou mít každou neděli od
14 hodin, od 16 hodin pak jsou připravena pohádková představení amatérských divadel v amfiteátru. Vstupenky na letní návštěvy Divadla loutek Ostrava si zájemci mohou rezervovat od
1. července na adrese letospimprlaty@dlo-ostrava.cz.
(d)

Plánované akce na měsíc červenec
1. 7. – 10. 7. Mistrovství světa v házené juniorek do 20 let
- jedinečná mezinárodní sportovní akce
- vstup ZDARMA!
- SC Dubina hostí skupinu A: ČÍNA, DÁNSKO, MAĎARSKO,
SRBSKO, ŠPANĚLSKO, URUGUAY
- více informací na www.ihf.info

Příměstský tábor
se spoustou pohybu
Občanské sdružení CDU Sport
– Volný čas na Charvátské ulici ve Výškovicích pořádá letní
příměstské tábory se spoustou
pohybu a atraktivních sportů. Konají se ve čtyřech turnusech od 9. a 23. července
a od 6. a 20. srpna. Pod dohledem vedoucích a instruktorů
čekají na děti ve věku od sedmi do čtrnácti let dopolední
venkovní hry, výlety po okolí a sportování. Odpoledne se
zapojí do výuky lezectví, fotbalu power goal, badmintonu
a power florbalu. V případě
nepříznivého počasí se program bude konat v prostorách

sportovního centra. Sraz dětí je
vždy v 8 hodin přímo v centru
na Charvátské ulici a rozchod
v 16 hodin tamtéž. Pro děti
jsou po celou dobu táborového
turnusu zajištěny obědy, pitný
režim a ovoce. Pro odpolední
sportovní činnost mají k dispozici půjčovnu sportovního vybavení a navíc bezplatný vstup
do solné jeskyně sportovního
centra. Přihláška na letní příměstský sport tábor je ke stažení na webu www.cdusport.
cz nebo k vyzvednutí přímo ve
sportovním centru.
Informace lze získat i telefonicky na čísle 603 410 636.
(d)

Krátce
 Nabídka pro zdravotně postižené občany
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje nabízí služby odborného sociálního poradenství, osobní
asistence a sociálně aktivizačních služeb

pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Zájemci, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, mohou kontaktovat pracovníky občanského sdružení na
adrese Bieblova 3 (tramvajová zastávka

MHD Důl Jindřich), telefonicky na čísle
596 115 318 nebo prostřednictvím e-mailové pošty czp.ostrava@czp-msk.cz.
Více informací lze zjistit i na webové adrese www.czp-msk.cz.
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ZE ŽIVOTA SENIORŮ

Senioři hráli kuželky
vala dobrá nálada, o kterou se
starali také trpěliví zaměstnanci, kteří hráče s různou úrovní
soběstačnosti na turnaji doprovázeli. Vítězný tým i nejlepší
hráč byl z Domova Čujkovova
v Ostravě-Zábřehu. Nejúspěšnějším týmům a nejzdatnějšímu hráči turnaje předali ceny
ředitel Domova Korýtko Marek
Kyjovský a starosta obvodu Ostrava-Jih Karel Sibinský. (kut)

Koncem května uspořádal Domov Korýtko v Ostravě-Zábřehu už 15. ročník kuželkového
turnaje. Ve hře „ruské kuželky“ se utkala čtyřčlenná družstva ze třinácti domovů pro seniory a domovů se zvláštním
režimem. Turnaje se zúčastnilo 52 hráčů, kteří reprezentovali ostravská i mimoostravská
zařízení (Orlová, Kyjovice, Karviná). V průběhu turnaje panoFoto: Hana Papežová

Také první červnové úterý proběhl v DK Akord Senior klub, pravidelný pořad pro dříve narozené. Tradiční country speciál letos výrazně
narušilo počasí, takže se program z letní zahrady přesunul do útrob
kulturního domu. Zahrála folková legenda – skupina Albatros, opékaly
se párky, nechyběla soutěž o nejlepší oblečení v country stylu. Senior
klub už sedm let organizují dvě dámy - Vlaďka Dohnalová a Šárka
Zubková, které svůj volný čas neváhají věnovat prospěšné činnosti.
Koná se za podpory starosty Karla Sibinského a vstup je zdarma.

Blahopřejeme jubilantům
INZERCE

Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem červnovým
a červencovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Červen
Ladislava Pielová
Marie Dočkalová
Vlasta Malíková
Marie Kubánková
Milan Grossmann
Alois Rudek
Bedřiška Smolejová
Marie Fajkusová
Alexej Dvořáček
Věroslava Sýkorová
Karel Stolek
Alžběta Prokopová
Julie Matějčková
Zdeněk Klimčík
Jan Hladký
Anna Grafová
Jiřinka Gelnarová
Božena Závadová
Marie Walichowská
Eliška Tymlová
Eva Mikušová
Radislav Malík
Zdeněk Konečný
Aloisie Kaňoková
Anna Kamrádová
Miroslav Jagla
Jozef Gomola
Mária Gavuličová
Vladimír Piller
Jaromír Sládeček
Marta Priehodová

98 let
96 let
94 let
92 let
92 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 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
80 let

PLJUŠÿENKO
JEVGENIJ

Červenec
Anna Langhammerová 100 let
Anna Stöhrová
97 let
ZIMNÍ STADION SAREZA
Miroslav Vojtovič
96 let
OSTRAVA-PORUBA
Vlasta Buroňová
93 let
Anna Začinská
92 let
12. 12. 2012 - 19 HOD.
Jiřina Perutková
90 let
Ludmila Hlisnikovská 90 let
EDVIN MARTON / STÉPHANE LAMBIEL / BRIAN JOUBERT / LAURA LEPISTO
Oldřich Štefek
90 let
POƙADATELÉ
PƙEDPRODEJ
Zdeněk Folvarčný
90 let
Lucie Mazáková
85 let
František Kvasnica
85 let
Jan Adámek
85 let
Milena Fojtíková
85 let
SC-321227/1
Vlastimil Perger
85 let
Milouš Lahuta
85 let
Miroslav Navrátil
85 let92x63_nase Ostrava_pljuscenko.indd 1
21.5.2012 10:16:05
Anna Küblová
85 let
Helena Klagová
85 let
Radoslava Urbanovská 85 let
Zdeněk Fiala
85 let
Matej Paulíny
80 let
Marie Piotrovská
80 let
Karel Ostertág
80 let
Alenka Fajferková
80 let
Zuzana Horváthová
80 let
Anna Muchová
80 let
Ladislav Háva
80 let
Vlasta Kužmová
80 let
Více informací na www.olympic50.cz
Miroslava Tomisová
80 let
Jiří Bořuta
80 let
Lubomír Lulek
80 let
Jiřina Ježíšková
80 let
Stanislav Polášek
80 let
www.212.sk

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNER:

MEDIÁLNÍ PARTNER:

www.arena-vitkovice.cz

PARTNER:

SC-321228/1

92x63–nase ostrava.indd 1
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A
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KL 1. VYPÍT

CH
VÝ

V Ostravě
odkládáme
nápojové
plechovky
do žlutých
kontejnerů.

REC
Y

Máme novou šanci! E NÁP
OJ
C

2.
3. SBÍRAT

A TŘÍDIT

PL
ECHOVEK
každá
plechovka
se počítá
prosím recyklujte!

…udržuj každou
hliníkovou plechovku

u
ru!
lechovk
odlož p tého kontejne v nekonečné smyčce!
a
ž
ě
b
u
...
l
ž
o
…uspoř energii!
íslušnéh

do př

…snižuj “uhlíkovou” stopu!

j!

ěle
d
u
o

…snižuj produkci odpadů!
…pečuj o naše surovinové zdroje!

ět

st
Pro

www.jededosezaehlt.com www.everycancounts.co.uk

SC-320985/8

SC-320872/2

Championi opět bodují

ŠKODA Fabia Champion
již od 200 900 Kč a ŠKODA
Roomster Champion
od 244 900 Kč
Přidejte se k championům a zažijte
pocit vítězství. Dynamický turbomotor,
jedinečná cena, extra výbava,
a navíc bonus až 20 000 Kč pro věrné
zákazníky udělá championa i z Vás.
Bližší informace u Vašeho obchodníka
ŠKODA. Využijte také výhodný úvěr
ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia, Fabia Combi
a Roomster Champion: 5,2–6,4 l/100 km, 121–149 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: ADO-Autodružstvo
Autodružstvo
Beskydská 704, Frýdek-Místek
Tel.: 558 665 222 / 606 692 053
www.ado-autodruzstvo.cz

Autodružstvo
Brandlova 5
Ostrava - Centrum
Tel.: 595 131 135 / 602 188 589

Autodružstvo
Hlučínská 60
Ostrava - Přívoz
Tel.: 596 133 061 / 724 173 860

Autodružstvo
Frýdecká 12
Český Těšín
Tel.: 558 713 672 / 775 680 768
SC-321200/1

16

