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Podchod u Venuše je znovu otevřen
Starosta pokřtil knihu pro nejmenší
Z bývalého Javalca ubytovna nebude
V Zábřehu funguje nový sběrný dvůr

V MŠ Mjr. Nováka byla
otevřena nová zahrada
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Občanům Hrabůvky slouží Krajské volby: Triumf levice
Volby do krajských zastupitelstev se staly jednoznačnou záležizrekonstruovaný podchod tostí levicových stran. V devíti krajích zvítězila ČSSD, ve dvou
První říjnovou středu byl přestřižením pásky slavnostně otevřen
podchod na frekventovaném místě u nákupního střediska Venuše v Hrabůvce.

Jeho kompletní rekonstrukce,
kterou provedla firma Eurovia, trvala téměř tři čtvrtě roku
a stála bezmála čtrnáct milionů
korun. Podchod se změnil k nepoznání, je prostornější, bezbariérový, s kvalitním osvětlením
a bezpečnostním kamerovým
systémem. Uvnitř zůstaly zabudovány pouze tři stánky prodejců, nechybí v něm prostorná
sociální zařízení ani plošiny pro
vozíčkáře. „Nový podchod vypadá moc pěkně a teď je na nás,
abychom zajistili jeho údržbu,

a také na občanech,
zda si ho budou vážit.
Podchody jsou totiž
jedním z hlavních problémů, na které často a právem poukazují. Proto jsem rád, že se
nám je postupně daří
opravovat,“ uvedl starosta jižního obvodu
Karel Sibinský s tím, že
na řadu postupně přijdou další
podchody.
Už během září začala rekonstrukce podchodu na Výškovické ulici naproti nákupního centra Odra, hotova by měla být
v lednu příštího roku, záležet
však bude na povětrnostních
podmínkách. Projektová dokumentace je zpracována také na
rekonstrukci podchodu u Savarinu na ulici Dr. Martínka
v Hrabůvce. Zde by měly začít
práce během příštího roku.
Text a foto: Michael Kutty

KSČM, po jednom vítězství si připsaly ODS a Starostové pro Liberecký kraj. Obě hlavní opoziční strany slavily úspěch také v Moravskoslezském kraji, v Ostravě i v městském obvodu Ostrava-Jih, kde z celkového počtu 89 290 voličů přišlo k volebním urnám
27 734 voličů. V pozici hejtmana po čtyřech letech končí Jaroslav
Palas (ČSSD), kterého s největší pravděpodobností nahradí jeho
stranický kolega Miroslav Novák.

Výsledky voleb do Zastupitelstva MS kraje
ČSSD
KSČM
ODS
KDU-ČSL
NEZÁVISLÍ
Volební účast:

87 688 hlasů
72 912 hlasů
31 744 hlasů
27 536 hlasů
18 311 hlasů

27,40 procent
22,78 procent
9,92 procent
8,60 procent
5,72 procent
33,17 procent

24 křesel
20 křesel
9 křesel
7 křesel
5 křesel

Celkové výsledky voleb do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje: www.volby.cz/pls/kz2012/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xkraj=13

Výsledky voleb do Zastupitelstva MS kraje za MO Ostrava-Jih
ČSSD
KSČM
ODS
NEZÁVISLÍ
Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI
KDU-ČSL
Volební účast:

7579 hlasů
5794 hlasů
2375 hlasů
2365 hlasů

29,77 procent
22,76 procent
9,33 procent
9,29 procent

984 hlasů
964 hlasů

3,86 procent
3,78 procent
31,06 procent

Kompletní výsledky za městský obvod Ostrava-Jih: www.volby.cz/
pls/kz2012/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20121012&xkraj=13&xpm=823

Starosta Karel Sibinský v boji o senátní křeslo neuspěl
Vítězem 2. kola senátních voleb
ve volebním obvodu č. 71 Ostrava-město (část okresu Ostrava-město tvořená městskými
obvody Ostrava-Jih, Proskovice, Polanka nad Odrou) se stal

Leopold Sulovský (Ostravak),
který získal 58,52 procent hlasů. Porazil tak svého protikandidáta, starostu MO Ostrava-Jih Karla Sibinského (ČSSD),
jeho volební zisk byl 41,47 pro-

cent. Sulovský získal 9232 hlasů, což je o 2689 více než Sibinský. Druhého kola se zúčastnilo
16,83 procent oprávněných voličů, v prvním kole to bylo 31,2
procent.

„Nebudu zakrývat, že mě to
mrzí. Ale možná je dobře, že
jsem nevyhrál. Lidé mi říkali,
ať do Prahy neodcházím. Potřebují mě tady,“ uvedl Karel
Sibinský.
(kut)

INZERCE

LISTOPAD, PROSINEC
www.triumphoptical.cz

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 8. 00 - 17. 00 hod. , 8. 00 - 12. 00 hod. )

OPTIKA TRIUMPH
počítačové měření zraku*

* pouze provozovny v Ostravě

komplexní vyšetření zraku očním lékařem*

Slevu nelze sčítat s jinými slevami
ami a výhodami.

EK
EK
+ Vánoční DÁREK

SLEVA až 50 %

Na vybrané dámské, pánské a dětské BRÝLOVÉ OBRUBY

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ
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Prohlídka Jubilejní kolonie lákala

…Začátek byl u Komorního klubu na Velflíkově ulici
v Hrabůvce, kde přednesl krátký projev místostarosta
obvodu Radim Lauko...

9

Školáci besedovali o hazardu

…Závěrem debaty zazněly k žákům i otázky, zda někdy
hráli výherní automaty a kolik z nich zažilo ve svém
okolí problémy s gamblerstvím...

15

Nejstarší obyvatelka slavila
narozeniny

…K významnému jubileu ji přišel pogratulovat také
starosta obvodu Karel Sibinský, z jehož rukou převzala
kytici a dárkový koš…

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
máte v rukou říjnové
číslo Jižních listů nabité spoustou zajímavých informací. Upozorním alespoň na
některé články. Jsem
velmi rád, že v obvodu máme další zrekonstruovaný podchod, navíc na tak frekventovaném místě, jakým prostor u Venuše
v Hrabůvce bezesporu je. Nezbývá než věřit, že v současném stavu vydrží co nejdéle. Více si můžete přečíst na vedlejší straně.
Mnozí z vás se obávají o osud bývalého nákupního střediska Javalco ve Výškovicích.
Majitel objektu nás v článku na následující stránce naštěstí ujistil, že takzvané zaručené zprávy hovořící o vzniku ubytovny
pro nepřizpůsobivé občany jsou pouhou fámou. Vždy mě těší, když se nám podaří otevřít nové hřiště pro děti, tentokrát se tak
stalo i díky společnosti ArcelorMittal Ostrava, která přispěla na vybudování zahrady
mateřské školy Mjr. Nováka. Více informací najdete na straně osm. S velkým zájmem
školáků se setkaly besedy o hazardu, fundovaně na nich přednášela dvojice, která dříve tomuto nešvaru propadla. Přečtěte si zajímavý článek na straně devět.
Svůj prostor v tomto čísle obvodního zpravodaje dostaly základní i mateřské školy,
nezapomněli jsme ani na seniory a nechybí
ani knižní tip na dárek pro nejmenší.
Přeji vám příjemné čtení.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že v pondělí
31. prosince 2012 bude Úřad městského
obvodu Ostrava-Jih z technických důvodů uzavřen.
 Senátorská kancelář ukončila činnost
Ke dni 19. října ukončila svou činnost
kancelář senátora Mgr. Otakara Veřovského v budově ÚMOb Ostrava-Jih na
Horní 3 v Hrabůvce. „Děkuji všem občanům volebního obvodu Ostrava-Jih za
projevenou důvěru a přízeň,“ uvedl Otakar Veřovský.
 Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje, že poradenská služba k otázkám bydlení se koná
ve čtvrtek 8. listopadu v 16 hodin v kulturním středisku K-TRIO v Hrabůvce.
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 Bruslení pro veřejnost
Začátkem října bylo v multifunkční hale
Vítkovice Aréna na Ruské ulici v Zábřehu zahájeno pravidelné bruslení pro veřejnost. Bude probíhat každou středu od
16 do 17.30 hodin a o víkendech vždy od
16.30 do 18.30 hodin, po hodině bruslení
bude úprava ledu. Vstupné je ve středu 30
a o víkendu 40 korun.
 Novodobá „sanitka“
Akreditovaná řidička sanitky Romana Tvarůžková společně se svou kamarádkou založily v ČR jedinečnou službu
přepravy a pomoci osobám do nemocnic, k lékařům či na vyšetření. Tuto službu nehradí zdravotní pojišťovny, pacient
si ji platí sám. Přeprava je o mnoho levnější než taxislužba. „Na pacienty zdar-

ma čekáme do třiceti minut, pomáháme
jim k lékařům, vyřizujeme za ně formality a vyzvedáváme jim léky,“ uvedla Tvarůžková. Jejich služba uspěla v projektu
Rozjezdy, který se zaměřuje na podporu začínajících regionálních podnikatelů.
Novodobá „sanitka“ získala první místo v MS kraji. Více informací o této službě lze najít na www.novodobasanitka.cz.
 Revize měníren Hrabůvka a Zábřeh
Dopravní podnik Ostrava upozorňuje, že
ve dnech 1. a 2. listopadu bude prováděna revize měníren Hrabůvka a Zábřeh.
Tramvajová linka č. 1 proto bude ukončena na zastávce Vítkovice vysoké pece, linky č. 11 a 19 na zastávce Most Čs. armády
a linky č. 17 a 18 na zastávce Hulvácká.
Náhradní doprava ve směru Dubina Interspar a Zábřeh bude zajištěna.
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Občané se mohou zapojit do přípravy IPRM
S blížícím se novým programovým obdobím EU na roky 2014 až
2020 zpracovává statutární město Ostrava Integrovaný plán rozvoje města (IPRM).
Jedná se o strategický dokument, který sdružuje projekty
zaměřené na rozvoj určité lokality nebo určité oblasti života občanů našeho města. IPRM
usnadní získávání prostředků
z fondů EU a umožní jejich optimální využití na základě integrovaného přístupu a synergického efektu. „Do přípravy
IPRM se mohou zapojit také
obyvatelé městského obvodu
Ostrava-Jih, a to tím, že nám
zašlou projektové záměry, které podpoří rozvoj našeho obvodu a zlepší život v něm,“ uvedl místostarosta Radim Lauko.
Občané, ale také občanská
sdružení nebo podnikatelské

blíže seznámit při pohledu na
www.ostrava.cz/cs/podnikatel-investor/projekty-mesta-ostravy/strategicke-projekty/

subjekty mohou posílat své
podněty a záměry ve vyplněné tabulce buď dole pod tímto článkem na adresu: Ing. Roman Jirsa, ÚMOb Ostrava-Jih,
referát ekonomického rozvoje,
Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, nebo elektronicky prostřednictvím odkazu www.
ovajih.cz/cs/o-jihu/aktualne/
obcane-se-mohou-zapojit-do-pripravy-iprm na webových
stránkách obvodu a poté odeslat na e-mailovou adresu roman.jirsa@ovajih.cz. Není nutné vyplnit přímo tabulku, lze
zaslat pouze konkrétní nápad.
Potenciální předkladatelé se
s touto problematikou mohou

iprm, jedná se o odkaz stávajícího IPRM, který byl zpracován
v rámci programového období
2007-2013.
(kut)

POPIS ZÁMĚRU PROJEKTU

Projekt1
Umístění projektu2
Popis projektu3
Stav projektu4
1
2
3

4

Výstižný název projektu.
Speciﬁkace umístění projektu, např. ulice, parcelní číslo, katastrální území.
Obsah projektu, jeho cíle, výstupy, popis majetkoprávních vztahů k předmětu projektu či pozemku, popis souvislostí projektu ve vztahu k městskému obvodu Ostrava-Jih a k jiným projektům.
Stav připravenosti projektu (projektová ﬁše, studie, investiční záměr, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení).

Z bývalého Javalca ubytovna nebude
V poslední době přibývá dotazů
ze strany občanů, které se týkají
bývalého obchodního střediska
Javalco na Výškovické ulici. Nejen obyvatelé této části obvodu
mají obavy, aby se tento objekt
nestal útočištěm sociálně nepřizpůsobivých spoluobčanů. Momentálně jsou v něm nájemci,

kteří jej využívají ke svým komerčním aktivitám.
„Nechápu, kde se tyto informace berou a kdo je šíří. Nájemcům jsem vysvětlil, že s něčím
takovým rozhodně nepočítám.
Skutečně se jedná o fámu,“ uvedl Vilém Hampel, jednatel společnosti Oﬃce Service Ostra-

va s. r. o., která objekt spravuje.
„Chceme jej i nadále provozovat
jako obchodní středisko a posilovat jeho pozici při uspokojování jak nákupních, tak ostatních potřeb zdejších obyvatel.
O tom svědčí nejen probíhající
revitalizace fasády objektu, ale
i jeho přejmenování na obchod-

ní středisko Bobr po zdejší oblíbené hospodě. Výškovičtí tak
budou mít vedle Kotvy, Odry
a Lodě další „vodní“ záchytný
bod, “ dodal Hampel.
(kut)

INZERCE

V Zábřehu je otevřen nový sběrný dvůr

Komplexní lázeňská
ká péče

zůstává
zachována
Více informací naleznete
na www.lecebnelazne.cz

Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního programu
ﬁnancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

SC-321446/30

Od 1. října platí nová vyhláška, která upravuje
vuje nárok na komplexní
komplexní
l
a příspěvkovou
lázeňskou léčbu. Dobrou zprávou pro všechny pacienty i lékaře je to, že oba typy
lázeňské péče jsou i nadále v systému zdravotní péče České republiky zachovány.
A v čem budou spočívat největší změny? Délka pobytu se u většiny diagnóz zkrátí
o týden: v případě plně hrazené komplexní péče ze čtyř týdnů na tři, v případě
příspěvkové, u níž pojišťovna hradí pouze léčení, vám může lékař navrhnout buď
léčbu dvou- nebo třítýdenní. Možné zkrácení příspěvkové péče ze tří týdnů na dva
otevře dveře do lázní více pacientům – ne každý si může dovolit zaplatit tři týdny
ubytování se stravou a málokdo si může vzít tak dlouhou dovolenou, dvoutýdenní
pobyt je tedy z tohoto pohledu mnohem dostupnější.

Nedávno byl uveden do provozu nový sběrný dvůr společnosti OZO Ostrava v areálu společnosti Sekos Morava
v ulici U Výtopny. Je vybudován
v těsném sousedství toho dosavadního, ale
má oproti němu hned několik
výhod – zpevněnou betonovou
plochu, větší prostor pro umístění většího množství kontejnerů, což umožnilo zavést v tomto sběrném dvoře i doplňkové
placené služby. Má rozlohu
přes 600 m2 a jeho provozní
doba je každodenně od 8 do 20
hodin.
„Díky přistavení většího množ-

ství velkoobjemových kontejnerů zde bude možné přijaté odpady důkladněji roztřídit
za účelem jejich materiálového i energetického
využití. Občané
zde
nyní mohou za úplatu odložit
i okna, dveře nebo menší množství stavebních odpadů (mimo
nebezpečné stavební odpady),
případně si zde v malém zakoupit náš vyrobený kompost
či zeminový substrát,“ uvedla
mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová s tím, že další moderní sběrný dvůr se nyní začíná budovat v Kunčicích.
(kut)
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Starosta pokřtil knihu
pro nejmenší děti
Starostu městského obvodu Jih Karla Sibinského si vybrala za
kmotra své knihy pro děti Jarmila Scheinkönigová z Výškovic.

Křest její prvotiny s názvem
O kočičí mamince i jiných zvířátkách, o moudrém králi hlubokého oceánu a skřítcích ze
starého domu se konal přímo
na radnici nejlidnatějšího ostravského obvodu.
Na slavnostní okamžik si pozvala své nejbližší přátele, jedním z nich byl Zdeněk Brož,
první kameraman tehdejší Československé televize v Praze na
Barrandově, který natočil přes
osm stovek filmů. „Kniha je určena dětem do pěti let, obsahuje osmnáct veršovánek, které jsou doplněny půvabnými

ilustracemi spolumajitelky ostravské galerie Jarmily Hrubcové,“ uvedla autorka, která knihu vydala pod dívčím jménem
Dolanská. „Věřím, že se dětem
bude líbit, v každém případě
obohatí jejich slovní zásobu,“
dodala autorka, která si vydáním knihy splnila svůj životní sen. Starostu s ní zasvěceně
seznámila a v následné neformální besedě přiznala, že už
má dopsanou další knihu pro
děti.
Starosta Sibinský ocenil, že se
autorka zaměřila právě na nejmenší děti. „Vítám to, protože
v útlém věku je dítko zvídavé
a bystré. Zvláště v době internetu je tištěné slovo velmi důležité a každé setkání s knihou
pro dítě významné.“
Knihu vydalo nakladatelství
Repronis v nákladu pěti set
kusů. Autorka je hrdá na to,
že o její dílo projevila zájem
Moravská zemská knihovna
v Brně, chce jej přeložit do němčiny, aby mohlo být součástí
Německé národní knihovny.
Text a foto: Michael Kutty
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 Podpořte projekt KZOJ!
Kulturní zařízení Ostrava-Jih (příspěvková organizace
ÚMOb Ostrava-Jih) realizuje
už několik let velmi úspěšný
projekt Řemeslo má zlaté dno.
„Jsem velice potěšena, že se
nám tímto projektem podařilo zaujmout natolik, abychom

získali nominaci Nadace OKD
mezi tři nejúspěšnější projekty roku 2012 v dotační oblasti
Pro radost,“ uvedla ředitelka
KZOJ Sylva Kocurová. Podpořit tuto nominaci lze zasláním hlasu na stránkách Nadace OKD www.nadaceokd.cz/
ceny-nadace-okd-2012/

Víkendový pobyt s Rodinným centrem
Děti klientů sociálně právní
ochrany dětí se společně s „tetami“ z Rodinného centra zúčastnily třídenního víkendového pobytu v Budišově nad
Budišovkou.
Příspěvek na tento víkendový
pobyt byl poskytnut Nadačním
fondem Evraz, díky kterému se
mohly děti alespoň na pár dní
podívat do přírody, efektivně
trávit volný čas a upevnit pocit
sounáležitosti ke svým vrstev-

níkům. Součástí víkendového
pobytu byl rovněž horolezecký
výcvik, který je dětmi pokaždé
velmi kladně kvitován. Dětem
se věnovala i lektorka anglického jazyka, která je seznamovala
s tímto světovým jazykem formou zábavných a interaktivních her. Díky pěknému počasí
si děti celý pobyt náležitě užily
a už nyní se těší na další, který
proběhne na jaře příštího roku.
(kut)

INZERCE

Během léta jsme si zvykli, že
vzduch je průzračný, dýchá
se nám dobře a ani sdělovací
prostředky se často o znečištění ovzduší nezmiňují. Nadcházející podzimní a zimní měsíce
jsou ale pro obyvatele Ostravy
bohužel i měsíci se zvýšenými
koncentracemi škodlivých látek v ovzduší. Jednou z lokalit, na které se znečištění ovzduší nepřetržitě sleduje, je stanice
Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na Pavlovově ulici (na snímku) poblíž
ulice Plzeňské v Zábřehu. Naměřené hodnoty jsou každou
hodinu aktualizovány společně
s informacemi ze stanic z celé

5

České republiky na internetových stránkách www.chmi.cz
v záložce Ovzduší, k dispozici jsou rovněž na teletextu České televize na stranách 188–194.
Dvakrát denně vydává pobočka
ČHMÚ v Ostravě zprávy na telefonním čísle 596 900 265.

SC-320599/5

Škodlivin v ovzduší opět přibývá
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Prohlídka Jubilejní kolonie přilákala mnoho zájemců

Začátek byl u Komorního klubu na Velflíkově ulici v Hrabůvce, kde přednesl krátký
projev místostarosta obvodu
Radim Lauko. Návštěvníky
v něm seznámil především

s postupnou obnovou této části Hrabůvky, se kterou městský
obvod Ostrava-Jih začal před
více než deseti lety a která nyní
postupně finišuje. Dosud bylo
kompletně
zrekonstruováno

Foto: Michael Kutty

Říjnová komentovaná prohlídka Jubilejní kolonie, kterou připravil mladý ostravský průvodce Tomáš Majliš ve spolupráci s Kulturním zařízením Ostrava-Jih, přilákala více než padesát zájemců
o historii tohoto rodinného stříbra obvodu.

185 bytů ve 38 domech, veškeré náklady jsou hrazeny z pro-

středků obvodu a Magistrátu
města Ostravy.
S velkým zájmem veřejnosti se
letos na jaře setkala také výstava nazvaná Jubilejní kolonie
1921-2012. V prostorách Komorního klubu návštěvníkům
přiblížila historii, pád i opětovný vzestup architektonického
skvostu, ve kterém je 23 památkově chráněných budov. (kut)

Utržený břeh na Odře ve Výškovicích bude opraven
kovice u Ostravy (22,600-22,500
km vodního toku).
Vzhledem k očekávání, že bude
docházet k dalšímu vymílání, popř. sesuvu břehu koryta
řeky, což by mělo velmi výrazný vliv na plánovanou stavbu cyklostezky a ohrozilo by
to bezpečný pohyb po této cyklostezce i cyklostezku jako takovou, vyvolali zástupci městského obvodu Ostrava-Jih
v průběhu posledních dvou
let několik jednání se zástupci včech subjektů zainteresovaných v dané věci.

Vlivem působení vodního toku
Odra při povodních v roce 2010
vznikla na pravém břehu řeky
Odry ve Výškovicích výtrž (utržený a podemletý břeh), která zasahuje téměř až po současnou pěší stezku kolem řeky,
na které je v příštím roce Regionem Poodří (jehož partnerem je
statutární město Ostrava) plánována výstavba cyklostezky
v rámci akce Cyklostezka Odra-Morava-Dunaj v Moravskoslezském kraji. Výtrž je dlouhá asi sto metrů a nachází se na
pozemku parc. č. 930, k. ú. Výš-

„Od loňského roku se na mě obrátilo mnoho občanů, kteří mě
upozornili na tento problém.
Tato oblast nabízí nádhernou
přírodní scenérii, a protože se
podél řeky pravidelně procházím, začal jsem problém řešit
bezprostředně po vzniku výtrže,“ uvedl místostarosta Radim
Lauko s tím, že zatím poslední jednání proběhlo na začátku
října. Jeho výsledkem byla dohoda, že zpevnění, popř. jinou
úpravu břehu v dané lokalitě
provede správce vodního toku
Povodí Odry, s. p. (v současné

době probíhá zpracování projektové dokumentace společností AgPOL s. r. o., přičemž samotná realizace se předpokládá
v průběhu první poloviny roku
2013). Pokud by ovšem výstavba cyklostezky začala ještě dříve, než by výše uvedenou investici Povodní Odry provedlo,
musel by Region Poodří a jeho
partner statutární město Ostrava situaci s Povodím Odry vyřešil tak, aby zpevnění břehu
bylo dosaženo ještě před vlastní realizací stezky nebo v souvislosti s její výstavbou. (kut)

Veřejná dobrovolná dražba bytů
Dražebník: Petr Mokroš-CITY, Stará Ves nad Ondřejnicí 641, IČ 18111815, provozovna Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh, tel. 596745512.
Dražba se bude konat v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih.
Seznam bytových jednotek k dobrovolné veřejné dražbě dne 22. 11. 2012
Hod.

Adresa /prohlídka byt č. vel. kat. NP odhad

vyv. cena

jistina

9:00 U Haldy 50/1537
6. a 15. 11. 2012 M

16

1+1

I.

6.

450 tis. Kč 320 tis. Kč 60 tis. Kč
55162

9:30 Krestova 21/1301
8. a 13. 11. 2012 Bř

4

1+2

I.

1.

550 tis. Kč 390 tis. Kč 60 tis. Kč
55163

10:00 A. Gavlase 6/34
8. a 13. 11. 2012 I

13

1+1

I.

5.

400 tis. Kč 280 tis. Kč 60 tis. Kč
55164

10:30 Hasičská 37/476
6. a 15. 11. 2012 Bř

3

1+1 II.

1.

280 tis. Kč 200 tis. Kč 60 tis. Kč
55165

11:00 Hasičská 37/476
6. a 15. 11. 2012 Bř

12

1+1 II.

3.

11:30 Závoří 21/3021
6. a 15. 11. 2012 I

59

1+3

13. 700 tis. Kč 490 tis. Kč 60 tis. Kč
55167

I.

280 tis. Kč 200 tis. Kč 60 tis. Kč
55166

Prohlídky bytů v uvedených dnech (data pod adresou bytu) se budou konat od
14 do 16 hodin – bytový technik bude čekat v domě. Dražební vyhláška je k dispozici u dražebníka, zveřejněna na veřejné tabuli Statutárního města Ostravy
a Městského obvodu Ostrava-Jih a na internetové Centrální adrese. Dotazy zodpoví pracovníci dražebníka - Petra Mokroše-CITY, provozovna Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh (tel: 596 745 512, 596 745 541), realitni.agentura@mailcity.cz.

INZERCE

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida
Ostrava-Poruba, Gustava Klimenta 493/3

PRONÁJEM

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pro zájemce o 4 leté a 6 leté vzdělávání
středa 5. 12. 2012 od 14:00–18:00 hod
středa 30. 1. 2013 od 14:00–18:00 hod

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 7. 9. TŘÍD ZŠ (ČJ, MA)
ÚNOR – DUBEN 2013
Tel.: 596 912 198, e-mail: profesor@jazgym-ostrava.cz

www.jazgym-ostrava.cz

SC-321875/3

www.som-mosnov.cz

POŘÁDÁ

SC-321693/2

výrobních a/nebo
kancelářských prostor
u letiště Ostrava-Mošnov
již od 350,- Kč/m 2/rok
Kontakt: 597 471 300

UZÁVĚRKA INZERCE
DO PŘÍŠTÍHO ČÍSLA JE 15. 11.
www.ceskydomov.cz
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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.
R
Razinova (Zábřeh, od r. 1951) – Štefan Timofejevič Razin, populární Stěnka Razin, vůdce
kozáckého povstání
Rezkova (Zábřeh, od r. 1984) – Václav Rezek,
komunistický novinář, redaktor Rudého práva a Dělnické rovnosti, instruktor I. ilegálního ústředního vedení KSČ pro Moravu
Rodimcevova (Zábřeh, od r. 1952) - Alexandr
Iljič Rodimcev, velitel 13. gardové střelecké
divize, účastník bojů u Stalingradu
Rodinná (Zábřeh, od r. 1932) – podle původní výstavby rodinných domků na ulici
Rottrova (Zábřeh, od r. 1981) – Alois Rotter,
odborný učitel, za ilegální činnost - předávání zpráv prostřednictvím Jindřicha Šindlera
do zahraničí - umučený v koncentračním táboře v Osvětimi
Rudná (Kunčice, Bartovice, Kunčičky, Poruba, Vítkovice, Zábřeh, od r. 1945) – podle
obecného názvu rudy (strusky), jež se z vítkovických pecí vozila na slezský břeh Ostravice, který byl tímto zpevňován a zvyšován
Rumunská (Zábřeh, před r. 1939) – podle Rumunské republiky
Ruská (Vítkovice, Zábřeh, od r. 1945) – podle
slovanského národa Rusů, na počest osvobození naší republiky Sovětskou armádou
Rýparova (Zábřeh, v letech 1971-1975) –
Antonín Rýpar, občan Hrabůvky, za ilegální
činnost umučen v koncentračním táboře
Ř
Řadová (Výškovice, od r. 1974) – podle řadové výstavby na ulici

Říční (Zábřeh, od r. 1945) – podle polohy ulice kolem řeky Odry
S
Samaritánská (Zábřeh, před r. 1934) – podle
obecného názvu samaritánství
Samoljovova (Zábřeh, od r. 1952) – P. Samoljov, účastník 33. gardové střelecké divize, která se pod vedením plukovníka Utvenkova vyznamenala v bojích u Stalingradu
Sámova (Hrabůvka, před r. 1934) – Sámo,
zakladatel nejstaršího známého západoslovanského státního útvaru
Sarajevova (Zábřeh, od r. 1952) – plukovník
A. A. Sarajev, velitel 10. divize 62. armády,
která se zúčastnila celé bitvy o Stalingrad;
před zahájením bitvy velitel stalingradské
posádky
Selská (Hrabůvka, od r. 1932) – název ulice
připomíná bývalý selský ráz Hrabůvky
Schwaigrova (Zábřeh, před r. 1939) – Hanuš
Schwaiger (1854-1912), český malíř
Slezská (Hrabůvka, od r. 1945) – podle historického území Slezska
Smirnovova (Zábřeh, od r. 1952) – Smirnov,
starší seržant, příslušník 112. střelecké divize 63. armády, který se se svou četou vyznamenal při útoku na Mamajevovo návrší
u Stalingradu
Smrčkova (Výškovice, od r. 1945) – Ing. Antonín Smrček (1859-1932), profesor vodního stavitelství na české technice v Brně, odborník v oblasti budování průplavů
Sologubova (Zábřeh, od r. 1952) – Ivan Pe-

trovič Sologub, plukovník, velitel 112. střelecké divize, příslušník 62. armády bojující
u Stalingradu
Souběžná (Hrabůvka, od r. 1964) – podle
charakteru ulice
Srbská (Výškovice, od r. 1945) – podle země
Srbska, dnešní části Jugoslávie
Stadická (Hrabůvka, od r. 1945) – podle Stadic - sídla historického knížete Přemysla
Oráče
Staňkova (Výškovice, asi od r. 1964) – Josef Staněk, úředník, člen ilegální organizace Obrana národa, zatčen v Kladně a umučen v koncentračním táboře v Mauthausenu
Starobělská (Zábřeh, před r. 1934) – podle
směru ulice na obec Stará Bělá
Startovní (Hrabůvka, od r. 1942) – podle polohy ulice u bývalého letiště
Stavbařů (Hrabůvka, od r. 1951) – podle
obecného názvu
Strelkovova (Zábřeh, od r. 1952) – Strelkov,
poručík, velitel 87. střelecké divize 62. armády bojující v roce 1942 u Stalingradu
Středoškolská (Zábřeh, od r. 1983) – podle
budov dvou středních škol na této ulici
Suvorovova (Zábřeh, od r. 1951) – Alexandr
Vasiljevič Suvorov, slavný ruský vojevůdce
Svatoplukova (Vítkovice, Zábřeh, od r. 1922)
– Svatopluk (870-894), velkomoravský kníže
Svazácká (Zábřeh, od r. 1961) – podle obecného názvu mládežnického hnutí
Svornosti (Zábřeh, od r. 1964) – podle obecného názvu

INZERCE

Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP ve sběrných
dvorech, úřadech a obchodech.

my
kol

o g ic k y

SC-320693/25

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

ee

m

kompaktní úsporné zářivky, výbojky,
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm,
světelné zdroje s LED diodami.

slí

Do sběrné nádoby patří
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Děti v MŠ Mjr. Nováka mají novou zahradu
Předškoláci z MŠ Mjr. Nováka v Hrabůvce mohou využívat zbrusu
novou zahradu se spoustou herních prvků.
Slavnostní otevření se uskutečnilo za účasti zástupců obvodu
a ostravské huti ArcelorMittal,
která na novou zahradu přispěla částkou 400 tisíc korun.
Zbývajících 300 tisíc korun zaplatil městský obvod Ostrava-Jih z vlastních zdrojů.
Ze zahrady se nejprve odstranilo stávající hřiště, které nevyhovovalo evropským normám
a současným hygienickým požadavkům. Poté byla zahájena stavba nových herních
prvků a mobiliáře pro děti. Zahrada je nyní vybavena novými herními sestavami ve tvaru
lodi, vláčku, kolotoče, domečku a věže; houpadly ve tvaru

medvěda, koně, ryby a auta.
Nechybějí lavičky, tabule pro
venkovní výuku, basketbalový
koš, balanční lávka a odpadkové koše. „Děti jsou z nové zahrady nadšené,“ řekla Miroslava Havrincová, zástupkyně
ředitele pro předškolní vzdělávání. „Je to jedno z nejhezčích
hřišť, které u nás v obvodu ve
školkách máme,“ doplnil místostarosta Radim Miklas.
Zahrada bude sloužit v dopoledních hodinách mateřské
škole, odpoledne pak široké
veřejnosti. Otevřena bude celoročně v závislosti na klimatických podmínkách, denní provoz bude ukončen v pracovní

dny v 17 hodin. Mateřská škola Mjr. Nováka je odloučeným
pracovištěm ZŠ a MŠ MUDr.
Emílie Lukášové v Hrabůvce.
Zahradu využije jak 120 dětí
z mateřské školy, tak děti by-

dlící na nedalekém sídlišti, kde
doposud chybělo bezpečné
místo pro jejich hry. Zahrada je
i příjemným místem pro odpočinek rodičů a prarodičů dětí.
Text a foto: Michael Kutty

Školky: malování, opravy kuchyní, sociálních zařízení i nové herní prvky na zahradách
Během letních prázdnin byly
v mateřských školách, jejichž
zřizovatelem je MO Ostrava-Jih, provedeny opravy většího i menšího charakteru. V MŠ
Mitušova 90 se zaměřili na
opravu sociálního zařízení, rekonstrukce umývárny a WC
přesáhla dvě stě tisíc korun.
V MŠ Mjr. Nováka vymalovali
šatny, natřeli radiátory a došlo
také k opravě sanitární techniky. Výměnu nových výdejních
kuchyněk a opravy rozvodů
vody mají za sebou v MŠ B.
Dvorského.
V MŠ A. Kučery se zaměři-

vozní části školky. Rozsáhlou opravu elektroinstalace
mají za sebou v MŠ Krestova.
Díky finančním prostředkům
zřizovatele mohli v MŠ Šeříková realizovat rekonstrukci sociálních zařízení v jednom pavilonu budovy, z prostředků
školy pak bylo provedeno vymalování prostor.
Příspěvková organizace MŠ
Za Školou má pod sebou čtyři
školky. Kromě ní jsou to MŠ
Tylova (rekonstrukce dvou
dětských umýváren a WC, výměna rozvodů vody a podlahové krytiny), MŠ Tarnavova (vý-

li na druhou etapu terénních
úprav školní zahrady, na které byly instalovány nové herní
prvky pro děti. Totéž provedli
v MŠ J. Maluchy a MŠ A. Gavlase, kde navíc opravili a natřeli zahradní mobiliář, v MŠ A.
Gavlase ještě vymalovali školní kuchyň. Kompletní výměnu
oken a vnitřní výmalbu realizovali v MŠ Gurťjevova.
Nové vstupní dveře mají v MŠ
Volgogradská, kde navíc vymalovali horní patro školky.
V objektu MŠ Rezkova proběhla oprava elektrorozvodů
ve všech odděleních a v pro-

měna podlahové krytiny) a MŠ
U Zámku (generální oprava
plotu). Ve všech odloučených
pracovištích bylo vymalováno. Kuchyň, chodby a šatny
zaměstnanců vymalovali také
v MŠ Adamusova, dalšími investicemi byly oprava vzduchotechniky v kuchyni, rekonstrukce kuchyňky, šatny
kuchařek, šaten dětí v hlavní budově, vybavení šaten zaměstnanců skříněmi, pořízení
nábytku do tříd na odloučeném
pracovišti, nátěr zahradních
domků a generální úklid školní zahrady.
(kut)

INZERCE

SC-321735/1

Dysolympiáda Spolu 2012
Na přelomu září a října proběhla v prostorách Salesiánského
střediska Dona Bosca v Ostravě Dysolympiáda s podnázvem
Spolu 2012. Tato akce byla zorganizována pro děti ze speciálních škol nejen z MS kraje.
Kromě ZŠ Kpt. Vajdy a ZŠ Kunčičky přijali pozvání i zástupci
ZŠ logopedické z Prahy, Olomouce a Schola Viva Šumperk.
Na programu byla sportovní
klání, díky kterým si děti různých věkových kategorií vy-

zkoušely zdatnost v atletických
disciplínách, plavání a orientačním běhu se znalostní prověrkou. Odpoledne měli učitelé i žáci možnost vyzkoušet si
horolezeckou stěnu pod vedením instruktora, odpočinout si
při minigolfu či jen tak se projít městem.
Díky podpoře Nadačního fondu Evraz sportovce neminuly
věcné dary, „olympijské“ medaile a dorty pro každou zúčastněnou skupinu.
(d)
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Žáci základních škol besedovali o hazardu
Na sedm stovek žáků základních škol z obvodu Ostrava-Jih se zúčastnilo přednášek na téma rizik spojených s hazardem.
Předseda občanského sdružení Občané proti hazardu Martin Svoboda společně s Alešem
Kučerou dětem ve věku 14 a 15
let poutavým způsobem vyprávěli vlastní životní příběh
s gamblerstvím. Aleš v minulosti propadl automatům, Martin zase v knize Já hráč – zpověď opravdového gamblera,
sepsal své zážitky o tom, jak
propadl ruletě.
„Moc se nám to líbilo, bylo to
poučné,“ pokyvovali při odchodu ze sálu žáci ZŠ Březino-

va. Právě děti koncových ročníků základních škol jsou nejvíce
ohroženou skupinou tímto patologickým jevem, který ohrožuje společnost jako celek. „Dospívající mládež téma zaujalo,
pozornost přednášejícím věnovali po celou hodinu. Velkým
poděkováním byl závěrečný
potlesk a vyžádání informací, kde si knihu mohou objednat, aby nemuseli čekat, až na
ně vyjde řada, a mohli si jí hned
přečíst,“ uvedl místostarosta
Radim Miklas, pod jehož pat-

ronací se série sedmnácti přednášek konala.
Závěrem debaty zazněly k žákům i otázky, zda někdy hráli výherní automaty a kolik
z nich zažilo ve svém okolí problémy s gamblerstvím. „Kaž-

dý třináctý žák přiznal, že hraje
nebo už si zahrál na automatu. Každý osmý se pak přihlásil
k tomu, že mezi rodinou, přáteli a kamarády zaznamenal problém s patologickými jevy spojenými s hráčstvím a závislostí
na automatech a ruletě. Hrobové ticho nastalo při zjištění, že
mezi žáky je i jedinec, kterému
hazard zabil blízkého rodinného příslušníka tím, že svou závislost neunesl a spáchal sebevraždu,“ uvedl Svoboda s tím,
že lidé se mohou obracet pro
radu na adresu http://www.obcaneprotihazardu.cz.
Text a foto: Michael Kutty

Krátce
 Nábor do sportovních tříd
ZŠ Klegova 27 a FC Vítkovice
1919 zvou pohybově nadané
chlapce a děvčata ročníku narození 2006 a 2007 i jejich rodiče k výběrům do 1. ročníku
sportovních tříd. První kolo se
uskuteční 27. a 29. listopadu
v tělocvičně ZŠ Klegova vždy
od 17 hodin. Vybrané děti budou přizvány ke 2. kolu, které
proběhne 4. prosince. Malým

sportovcům bude nabídnuto kvalitní profesionální vedení v hodinách tělesné výchovy
(tři hodiny na 1. a pět hodin na
2. stupni) a na trénincích v odpoledních hodinách. S sebou
je nutné si vzít sportovní úbor
a obuv do tělocvičny.
 Testování na ZŠ Provaznická
Ve čtvrtek 29. listopadu od 8.45
hodin proběhne na ZŠ Provaznická ve spolupráci s Menzou

ČR orientační měření IQ dětí
od 5 do 15 let. Testy jsou uzpůsobené věkovým kategoriím
a provádí je pověření zástupci Menzy ČR. U nezletilých
žáků je nutný souhlas zákonného zástupce. Testování se
mohou zúčastnit i děti z jiných
škol. Výsledky testu obdrží
pouze testovaná osoba nebo
její zákonný zástupce. Přihlášku a další informace si zájemci
mohou vyzvednout v kancelá-

ři školy nebo na www.zsprovaznicka.cz. Zároveň je nutné
se přihlásit přímo na stránkách
Menzy na adrese www.mensa.
cz/testovani-iq/prihlaska-na-testovani/?ida=4242 Souhlas
zákonného zástupce a poplatek za testování 150 korun je
třeba odevzdat v kanceláři
školy do 23. listopadu. Bližší
informace jsou na www.menza.cz nebo na tel. čísle školy
736 609 032.

INZERCE

RENAULT CLIO A CLIO GRANDTOUR
JIŽ OD 149 900 Kč

SC-320132/12
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Ceny a nabídka platí od 1. 11. do 30. 11. 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

9
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Svatováclavské slavnosti piva nabídly rekordní počet piv
Rekordních čtyřicet druhů piv mohli ochutnat lidé na letošním
ročníku Svatováclavských slavností piva, které se po dva dny konaly v areálu Zámku Zábřeh a jeho okolí.
Slavnosti ve čtvrtek 27. září
symbolicky zahájil příjezd svatého Václava na koni, kterého
doprovázel jako purkrabí starosta domovského obvodu Jih
Karel Sibinský, návštěvníky
z pódia pozdravil i nový kaplan nedaleké římskokatolické
farnosti Václav Tomiczek.
Velká nesoutěžní degustační
přehlídka probíhala na ploše

10 tisíc m2. Návštěvníci uvítali fakt, že jednotlivé pivní stany byly nově rozmístěny, nebyly namačkány v jediné ulici,
ale stály kolem celého areálu,
takže lidé mohli volněji korzovat mezi výčepy a netrápily je
dlouhé fronty.
V nabídce šestadvaceti minipivovarů byly na čtyři desítky druhů piva různé stupňovi-

tosti a chuti. Domácí Zámecký
minipivovar PIKARD© přišel
se zajímavým pivním speciálem. Vrchní sládek Pavel Buchta navařil třináctistupňový Svatováclavský speciál. Deset tisíc
návštěvníků vypilo tisíc třetinkových piv. Nechyběl bohatý

doprovodný program, největší aplaus sklidily kapely Citron a Peha, líbily se i atraktivní
šermířské turnaje. Dvoudenní akci připravilo Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková
organizace ÚMOb Ostrava-Jih.
Konala se pod záštitou starosty
Karla Sibinského.
„Podle ohlasů pivovarníků
šlo o jednu z nejvydařenějších
akcí tohoto druhu v republice,“
uvedl manažer Zámku Zábřeh
Radovan Koudelka.
Text a foto: Michael Kutty

Na ZŠ Mitušova 16 realizují zajímavé mezinárodní projekty
Základní škola Mitušova 16 se
už třetím rokem zapojuje do
mezinárodních projektů pod
záštitou Domu zahraničních
služeb nazvaných eTwinning.
Umožňuje navazovat partnerství s nepřeberným množstvím
škol ze všech zemí Evropské
unie a dokonce uvažuje o rozšíření své působnosti i na další
kontinenty. Komunikačním jazykem projektů je obvykle angličtina, takže žáci školy se tento jazyk učí hlavně proto, aby

se dorozuměli se svými vrstevníky z jiných zemí. Dosud spolupracovali např. se školami
z Polska, Itálie, Kypru, Slovinska, Velké Británie či Portugalska. Školní projekty rozvíjejí komunikativní dovednosti žáků,
umožňují jim poznat určité kulturní odlišnosti, dozvídat se
o životě svých vrstevníků. Tyto
projekty pravidelně získávají Národní certifikáty kvality,
udělované týmem odborníků,
který pro eTwinning dvakrát

ročně tyto mezinárodní projekty vyhodnocuje. Jeden z projektů ZŠ Mitušova 16 Spring is
coming byl vybrán jako dobrý příklad týmové spolupráce
a díky letos na jaře škola mohla být prezentována na Mezinárodní konferenci v Berlíně.
Práce na eTwinningových projektech žáky baví, takže už
mají připraveno mnoho nových nápadů na letošní školní
rok. Realizován byl malý projekte u příležitosti Evropské-

ho dne jazyků, během kterého si žáci vyměnili pohlednice
psané v rodných jazycích partnerských škol. Žáci čtvrtých
tříd se mohou těšit na celoroční projekt, ve kterém si budou
vyměňovat pracovní listy několika předmětů a porovnávat své znalosti. Žáci devátých
tříd si zase vyzkoušejí, jaké to
je stát se učitelem anglického
jazyka ve školce, a budou společně diskutovat o svých zážitcích a zkušenostech.
(d)

Diabetici mají za sebou vydařený rekondiční pobyt
Také letos na podzim se uskutečnil rekondiční pobyt diabetiků organizovaný výborem svazu diabetiků Ostrava-Jih. Pobyt
proběhl v malebném prostředí Těšínských Beskyd v Horní

Lomné. Výbor připravil pestrý
program, procházky po okolí,
rehabilitace, přednášky a společná zábava s posezením u táboráku. Alespoň na krátký čas
se zapomnělo na všední kaž-

INZERCE

GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ
OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace
Fakultní škola Ostravské univerzity
Přidružená škola UNESCO
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
27. 11. 2012 a 15. 1. 2013 od 14 do 18 hodin
Pořádáme přípravné kurzy na přijímací zkoušky - únor až duben
Přijímáme 60 žáků z 5. tříd a 30 žáků z 9. tříd

Slavíme 40. narozeniny – ve středních letech ve středu dění
www.gyohavl.cz

tel: 595 693 821, 732 171 472

dodenní starosti. Rádi bychom
mezi nás členy DIA klubu přivítali nové členy. Proto zveme
zájemce na poslední schůzku
v letošním roce, která se koná
6. prosince v restauraci U Chýl-

ků za hřbitovem. Schůzky se
konají vždy ve čtvrtek v 16 hodin v místním sále. Informace
u p. Kukolové na tel. čísle 737
080 484 nebo p. Burakowského
na tel. čísle 737 877 087.
(d)

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc listopad
3. 11. Futsal - Městský fotbalový svaz Ostrava
8-16 hod. - turnaj MěFS - mladší dorost
4. 11. Futsal - SK Fénix Ostrava 9-15 hod. - turnaj starší přípravky
10. 11. Futsal - Městský fotbalový svaz Ostrava
8-16 hod. - turnaj MěFS - žáci
Florbal - 1. SC Vítkovice
17.15-20 hod. - 1. liga juniorů
11. 11. Florbal - 1. SC Vítkovice
10-13 hod. - 1. liga juniorů
13.30-16.30 hod. - Extraliga žen
17.15-20 hod. - Fortuna extraliga
16. 11.–18. 11. Futsal - TJ FC Baník Ostrava
Mezinárodní žákovský halový turnaj Memoriál Evžena Hadamczika
pátek - 12-19 hod. sobota - 8-19 hod. neděle - 8-14 hod.
24. 11. Futsal - FC Vítkovice 1919 8-16 hod. - turnaj žáků
25. 11. Florbal - 1. SC Vítkovice
13.30-16.30 hod. - Extraliga žen
17.15-20 hod. - Fortuna extraliga

SC-321816/3
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Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
12. 11.
Dr. Martínka 34
Stadická 6
Mjr. Nováka 7, 37
Krestova 12, 30
Fr. Hajdy 16
Tlapákova 14
J. Kotase 15
A. Kučery 10
J. Matuška 12, 22
13. 11.
J. Matuška 15
J. Maluchy 49, 81
A. Poledníka 2
E. Podgorného 8
A. Gavlase 34
V. Košaře 17
J. Misky 14
V. Jiříkovského 14, 19
F. Formana 21
J. Škody 4

14. 11.
Dr. Šavrdy 14
L. Hosáka
B. Četyny 2
V. Vlasákové
B. Václavka
J. Herolda 8
F. Lýska
Cholevova 23
Horní 68
Mitušova 81
U Lesa 31
Krakovská 18

19. 11.
Provaznická 7, 59
U Prodejny 31
Plavecká 10
Hasičská x Závodní
Bystřinova x U Haldy
Moravská x Beskydská
Mozartova x U Skleníku
Nám. Gen. Svobody 20
Chalupníkova x Komarovova
Starobělská 30
Pospolitá 26

15. 11.
Mitušova 47
Sámova 18
Edisonova 79
Jubilejní 38, 77
Odborářská 20
U Nové školy 89
Dr. Martínka 3, 21, 55
Klegova 80
Holasova 4

20. 11.
Neklanova 2
Mňukova x Dolní
Hulvácká x Schwaigrova
Zimmlerova x Tarnavova
Zimmlerova 35, 54
Horymírova 14, 118
Markova 16
U Studia 1
Tylova 27
Jugoslávská 18

29. dubna 9, 27
Výškovická 147, 157,
182
Srbská 19
Jičínská 3, 23
Lumírova 6, 74

21. 11.
Jugoslávská 37, 59
Pavlovova 45
Plzeňská 10
Bogorodského 2
Utvenkova 2
Rodimcevova 17
Averinova 2
Kpt. Vajdy 1
Čujkovova 50
Gerasimovova 2, 18
22. 11.
Průkopnická 15
Krasnoarmejců 18
Svazácká 48
Jižní 14
P. Lumumby 26, 52, 88
Svornosti 4, 20, 31
Husarova 19
K Jezeru 21
26. 11.
Staňkova 10, 22

27. 11.
Lužická 3
Lumírova 22, 34
Proskovická 55, 37
Koncova 8
Výškovická 156, 132
Břustkova 21
Na Výspě 12
Husarova x k Odře
Kubalova 31
28. 11.
Petruškova 13, 16
Volgogradská 35,85,
133, 122, 34, 94
Výškovická 76, 153
J. Herolda 12
Z. Bára 4

INZERCE

Ministerstvo dotuje nové kotle
Ministerstvo životního prostředí uvolnilo další prostředky, které mají
přispět k výraznému zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji
a současně umožní občanům ušetřit za topení. Stačí přitom vyměnit starý
kotel za modernější a získat na pořízení nového výhodnou dotaci.
Miloš Cihelka

ho prostředí je pomoc tomuto
regionu prioritou,“ říká ministr
životního prostředí Tomáš ChaDotace jsou vypláceny ze
lupa.
společného programu MiniPeníze z programu mohou získat
sterstva životního prostředí
všichni dosavadní uživatelé
a Moravskoslezského kraje
a příspěvek na jeden moder- ručně plněných kotlů na tuhá
paliva, kteří si místo nich koupí
ní kotel činí 40 tisíc korun.
nový nízkoemisní automatický
Žádosti přijímá až do konce
kotel na uhlí nebo uhlí a bioříjna letošního roku krajský
masu. Nový kotel přitom nesmí
úřad.
umožňovat ruční přikládání, aby
„Obyvatelé Ostravy a dalších
míst Moravskoslezského kraje se zabránilo „pokušení“ spalovat
mají možnost alespoň částečně nejrůznější domovní odpady,
PET lahve a podobně. Musí
zlepšit prostředí, ve kterém
splňovat minimálně podmínky
žijí. Pro Ministerstvo životní-

Podání žádosti o příspěvek
Kam: Podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
úřední hodiny – od 7:30 do 15:30 v Út, Čt a Pá
– od 7:30 do 17:00 v Po a St.
Termín: do 31. října 2012

emisní třídy 3 ČSN EN 303-5.
Jeden nový ekologičtější kotel
přitom zabrání úniku až 100
kilogramů prachu ročně.
Přímá dotace není přitom jedinou úsporou, kterou uživatel
nového kotle získá. Moderní
automatické kotle mají výrazně vyšší účinnost spalování
a díky tomu je možné ušetřit až jednu třetinu nákladů
vynaložených každoročně na
nákup uhlí.
Provoz automatického kotle
je také uživatelsky mnohem
pohodlnější. Odpadá úmorné
ruční přikládání několikrát
za den, zásobník moderního
zařízení stačí naplnit zhruba
jednou za tři dny.
Ministerstvo chce především
přispět ke snížení emisí. Znečištěné ovzduší je samotnými
obyvateli Moravskoslezského
kraje ve výzkumech veřejného

Ministr životního prostředí
Tomáš Chalupa

mínění vnímáno jako jeden
z nejvážnějších problémů
tohoto regionu. „Chceme vám
pomoci tento stav zlepšit,“
říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Další informace:
www.jakspravnetopit.cz
www.mzp.cz/cz/moravskoslezsky_kraj
www.facebook.com/MinisterstvoZP
SC-321817/1
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH
příspěvková organizace, Kulturní dům K-TRIO,
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
596 751 712, 3, www.kzoj.cz
 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
1. 11. v 17.30 h LÉČIVÁ MEDITACE, cest
uzdravování vede mnoho. Jednou z nich je
osvětlování toho, co se kolem nás i s námi děje
a společná léčivá meditace s Mgr. Zuzanou
Kaiser. Předprodej KD K-TRIO.
4., 11., 18., 25. 11. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY
živá hudba, pro příznivce společenského tance
se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
5. 11. v 17.30 h, NEPLODNOST, NEMOC
SOUČASTNOSTI, o důvodech a možnostech
jak problém řešit přednáší Doc. MUDr. Aleš Sobek, CSc. Předprodej KD K-TRIO.
8. 11. v 17.30 h, ČARODĚJNICTVÍ MODERNÍ DOBY, na dané téma přednáší André Skalon, odborník v oblasti ezoteriky, magie
a práce s podvědomím. Předprodej KD K-TRIO.
8. 11. v 19 h PAVLÍNA JÍŠOVÁ a přátelé –
koncert „první dámy folku“ Pavlína Jíšová,
Adéla Jonášová, Petra „Šany“ Šanclová, předprodej KD K-TRIO, OIS.
18. 11. v 15 h KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
STARÝM ZÁBŘEHEM, sraz u kostela Navštívení Panny Marie (Zámeček Zábřeh). Během
vycházky společně navštívíme místa spojená
se staršími dějinami Zábřehu. Provádí Tomáš
Majliš. Předprodej KD K-TRIO, nutná rezervace.
19. 11. v 17.30 h, KAM NÁS VEDE ŽVOT
a JAK TO SNÁŠÍME - rozhovory o tom, jak se
učit od života s rodinným terapeutem Drahoslavem Červenkou. Přijďte se dozvědět něco o
sobě, o svých blízkých a o společnosti, ve které
žijeme. Záleží jen na vás, jaké přinesete téma,
prostor pro diskusi je otevřený. Součástí setkání jsou krátká cvičení a příklady řešení různých životních situací. Předprodej KD K-TRIO.
20. 11. v 17 h FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH
SPORTŮ 2012 čtyři hodiny špičkových filmů.
Extrémní lyžování, zimní lezení, freeride, skialpinismus a další zimní šílenosti. Předprodej
KD K-TRIO, OIS.
23. a 24. 11. od 10.00 do 18.00 h, FESTIVAL
PATCHWORKU – celostátní prodejní výstava s předváděním patchworkových technik
a módní přehlídkou oděvního ateliéru KOBRA
mode v sobotu v 17.00 hodin. Předprodej KD
K-TRIO.
29. 11. v 17.30 h, DIAGNOSTIKA Z KAPKY
KRVE – Darkfield microscopy, čistá krev =
100% zdraví aneb nemoci se rodí ve vnitřním
prostředí nás samotných. Mimořádná přednáška R. Odstrčilíkové, prof. irid. a Ing. J. Damcové. Předprodej KD K-TRIO.
 VÝSTAVY
ŠITÁ TVORBA – Hana Binarová
POHLEDNICE ZE SRÍ LANKY – výstava fotografií očima Jaroslava Prokopa
 DĚTEM
6. 11. v 16 h BROUČKIÁDA - příprava broučků
na zimní spánek, průvod světýlek, ohňová
show, vstup zdarma, pěší zóna KD K-TRIO
10. 11. v 10 h VODNICKÁ POHÁDKA - loutkoherecká pohádka Divadýlka Mrak.

JIŽNÍ LISTY

Předprodej KD K-TRIO
18. 11. v 10 h ZPÍVÁME a TANČÍME S MÍŠOU v pořadu Narodil se drak, předprodej
KD K-TRIO, OIS.
25. 11. v 10 h HONZA a ČERT veselá pohádka
v Kině LUNA. Kterak Honza vyzrál nad čertem, zachránil panímámu od pekla a Marjánku
dostal za ženu. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
 VZDĚLÁVÁNÍ
14. 11. v 17.30 h, zahájení semináře ZVLÁDNĚTE STRES, v prožitkovém semináři rodinného terapeuta D. Červenky si osvojíte techniky, které vám pomůžou nastartovat změny
k dosažení vnitřní stability a stali se tak odolní
vůči vlivům způsobující stres.
Předprodej KD K-TRIO.
23. 11. v 16.00 h FILCOVÉ BROŽE - módní doplněk, dvouhodinový kreativní kurz. Nutná
rezervace. Předprodej KD K-TRIO.
24. 11. v 10.00 h FILCOVÉ BROŽE - módní doplněk, dvouhodinový kreativní kurz. Nutná
rezervace. Předprodej KD K-TRIO.
24. 11. v 15.30 h VÁNOČNÍ DEKORACE patchworkový stromeček, dvouhodinový kreativní kurz. Nutná rezervace. Předprodej KD
K-TRIO.
24. 11. v 13.00 h TRENDY TAŠTIČKY s kovovými rámečky, dvouhodinový kreativní kurz.
Nutná rezervace. Předprodej KD K-TRIO.
24. 11. v 14.00 h MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ šátky, dvouhodinový kreativní kurz. Nutná rezervace. Předprodej KD K-TRIO.
29. 11. v 17.30 hodin, zahájení prožitkového
semináře LÉČIVÁ SÍLA DECHU, šest setkání
s Mgr. Zuzanou Kaiser, které vám otevřou
cestu k navození duševní i fyzické rovnováhy.
Pomocí dechu zmírníte stres, bolest i podpoříte
svou vitalitu. Předprodej KD K-TRIO.
 KOMORNÍ KLUB
16. 11. v 18.30 h VEČERNÍ PÍSNĚ B Smetany
a A. Dvořáka. Účinkují Petr Urbánek – basbaryton, Šárka Maršálov – mezzosoprán, Nenko
Slavov – klavír. Předprodej KD K-TRIO, OIS
a v den akce na místě od 18.30 hodin.
23. 11. v 19 h MARTIN BRUNER TRIO Martin Brunner, piano, Rastislav Uhrík, kontrabas, Tomáš Hobzek, bicí - jazzový koncert.
Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na
místě od 18.30 hodin.
29. 11. v 18. h TURECKO Přednáška s projekcí Radima Ptáčka o cestovatelské výpravě
do země půlměsíce po regionech západního
Turecka a po střední Anatolii. Předprodej KD
K-TRIO a v den akce na místě od 17.30 hodin.
 VÝSTAVY
Výstava plastik z díla Martina Gabčana.

KINO LUNA
Digitální kino dle standardu DCI
ul. Výškovická 113, tel.: 596 751 712-3
Info o programu a on-line rezervace vstupenek na
www.kzoj.cz
Od čtvrtka 1. 11. do středy 6. 11. v 17.00 h:
7 DNÍ HŘÍCHŮ ( ČR 2012). Premiéra. Drama
/historický, od 12 let, režie Jiří Chlumský.
Vstupné 100,- Kč, levné pondělí – vstupné 60
Kč.
Od čtvrtka 1. 11. do neděle 4. 11. v 19.30 h: EXPENDABLES 2: POSTRADATELNÍ (Expendables 2, USA 2012). Akční thriller, české titulky, od 12 let, ml. nepřístupný, 103 minut.
Vstupné 80 Kč.
V sobotu 3. 11. a neděli 4. 11. v 15.00 h: DOBA

LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU (Ice Age: Continental Drift, USA 2012). Animovaný, 2D formát, české znění, 94 minut. Vstupné 80 Kč.
Neděle 4. 11. v 10.00 h: O TÉ VELKÉ MLZE
(ČR pásmo). Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 5. 11. do úterý 6. 11. v 19.30 h: VE
STÍNU (ČR 2012). Detektivní příběh, ml. přístupný, 106 minut. Vstupné 80 Kč, levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 8. 11. do úterý 13. 11. v 17.00 h.
(mimo pondělí 12. 11.): DRUHÁ ŠANCE (USA
2012, Hope Springs). Komedie, české titulky,
od 12 let, 100 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 8. 11. do neděle 11. 11. v 19.30 h:
PATROLA (End of Watch, USA 2012). Premiéra. Akční drama, české titulky, 108 minut.
Vstupné 90 Kč.
V sobotu 10. 11. a neděli 11. 11. v 15.00 h: REBELKA (Brave, USA 2012). Animovaný, 2D
formát, české znění, 100 minut. Vstupné 80 Kč.
Neděle 11. 11. v 10.00 h: KAMARÁDI z TELEVIZE (ČR pásmo). Vstupné 30 Kč.
Pondělí 12. 11. v 17.00 h: VÁŇA (ČR 2012). Filmový portrét žokeje Josefa Váni, ml. přístupný,
92 minut. Vstupné 60 Kč.
Od pondělí 12. 11. do úterý 13. 11. v 19.30
h: NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ (ČR, SR 2012). Dokument Olgy Špátové, ml. přístupný, 80 minut.
Vstupné 70 Kč.
Středa 14. 11. v 10.00 h: PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Od čtvrtka 15. 11. do neděle 18. 11. v 17.00
a 19.30 h., od úterý 20. 11. do úterý 27. 11.
v 16.30 h. ( mimo 21. 11. a 26. 11.): TWILIGHT
SÁGA: ROZBŘESK – 2. ČÁST (Twilight Saga
Breaking Dawn Part 2, USA 2012). Premiéra.
Fantasy / romance / thriller, české titulky, od 12
let, 115 minut. Vstupné 110 Kč.
V sobotu 17. 11. a neděli 18. 11. ve 14.30 h: ASTERIX a OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO
VELIČENSTVA (Astérix et Obélix: God Save
Britannia, Francie, Špan., Itálie, Maďar., 2012).
Nejnovější rodinná komedie v českém znění ve
formátu 2D. Ml. přístupný, 125 minut. Vstupné
75 Kč.
Neděle 18. 11. v 10.00 h: BUDULÍNEK (ČR
film. pásmo). Vstupné 30 Kč.
Pondělí 19. 11. v 17.00 h: VRÁSKY Z LÁSKY
(ČR 2012). Pocta. Radoslav Brzobohatý v dojemném i humorném příběhu. Ml. přístupný,
101 minut. Vstupné 60 Kč.
Od pondělí 19. 11. do úterý 20. 11. v 19.30 h.
SVATÁ ČTVEŘICE (ČR 2012). Jemně nemravná komedie, ml. nepřístupný, 78 minut.
Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 22. 11. do úterý 27. 11. v 19.00 h:
ATLAS MRAKŮ (Cloud Atlas, USA 2012). Premiéra. Sci-fi / dobrodružný / drama, české titulky, od 12 let, 164 minut. Vstupné 110 Kč.
V sobotu 24. 11. a neděli 25. 11. v 15.00 h: HOTEL TRANSYLVÁNIE 2D (Hotel Transylvania, USA 2012). Animovaný, 2D formát, české
znění, 91 minut. Vstupné 80 Kč.
Neděle 25. 11. v 10.00 h: HONZA a ČERT (dětské divadélko). Vstupné 45 Kč.
Pondělí 26. 11. v 17.00 h: CESTA DO LESA
(ČR 2012). Lesní komedie, od 12 let, 110 minut.
Vstupné 50 Kč.
Od čtvrtka 29. 11. do neděle 2. 12. v 17.00 h:
ARGO (Argo, USA 2012). Premiéra. Thriller, české titulky, ml. přístupný, 120 minut.
Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 29. 11. do neděle 2. 12. v 19.30 h:
SEDM PSYCHOPATŮ (Seven Psychopaths,
VB 2012). Premiéra. Komedie / kriminální,
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české titulky, od 12 let, 109 minut. Vstupné 90
Kč.
MERCREDI FRANÇAIS
v rámci Francouzského podzimu v Ostravě
Středa 7. 11. v 17.00 h: NĚŽNOST (La Délicatesse, Francie 2011). Romantická komedie, české titulky, ml. přístupný, 108 minut.
Vstupné 80 Kč.
Středa 7. 11. v 19.30 h: 96 HODIN: ODPLATA
(Taken 2, Francie 2012). Akční thriller, české titulky, od 12 let, 98 minut. Vstupné 80 Kč.
Středa 14. 11. v 17.00 h: OBCHOD PRO SEBEVRAHY (Le magasin des suicides, Francie
2012). Francouzský šarm, černočerný humor,
animovaný, české titulky, od 12 let, 79 minut.
Vstupné 70 Kč.
Středa 14. 11. v 19.30 h: MILOVANÍ (Les bien-aimés, Francie 2011). Komedie / muzikál, české
titulky, od 12 let, 139 minut. Vstupné 70 Kč.
Středa 21. 11. v 17.00 h: NEDOTKNUTELNÍ
(Intouchables, Francie 2011). Komedie / drama,
české titulky, 112 minut. Vstupné 60 Kč.
Středa 21. 11. v 19.30 h: PŘEPADENÍ (L´assuat,
Francie 2010). Akční thriller, české titulky, od
12 let, 95 minut. Vstupné 80 Kč.
Středa 28. 11. v 17.00 h: MINISTR (Ľexercice
de ľÉtat, Francie 2011). Předpremiéra. Drama,
české titulky, ml. nepřístupný, 112 minut,
vstupné 80 Kč.
Středa 28. 11. v 19.30 h: PROTI VĚTRU (Des
vents contraires, Francie 2011). Předpremiéra. Drama, české titulky, od 12 let, 91 minut.
Vstupné 80 Kč.
PŘIPRAVUJEME :
Pátek 7. 12. v 17.00 hodin
PŘÍMÝ PŘENOS OPERY – TEATRO ALLA
SCALA MILANO
RICHARD WAGNER: LOHENGRIN
Úterý 18. 12. v 19.30 hodin
PŘÍMÝ PŘENOS BALETU – OPERA DE PARIS
RUDOLF NUREYEV: DON QUIJOTE

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
Dům kultury Akord
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz
 Divadlo
15. 11. v 19:00 Drahouškové
Úspěšná komedie Divadla Kalich francouzské
autorky Dany Laurentové. Velice vtipnou, neotřelou a výstižnou formou se zabývá otázkou
fungování rodiny ve 21. století, tedy otázkou,
jež je i u nás aktuální a stále palčivější.
Hrají: Pavel Zedníček, Jana Paulová, David
Suchařípa, Anežka Svobodová, Jiří Kohout
28. 11. v 17:00 a 20:00 Besídka divadla Sklep
Tradiční smršť humoru a zcela nových scének.
Hrají: Milan Šteindler, Václav Marhoul, Jiří
Fero Burda, Jana Hanáková, Tereza Kučerová
a další

Koncert
22. 11. v 19:00 Inflagranti – host Pepa Vojtek
Dámské smyčcové trio s kapelou a lídrem skupiny Kabát na vánočním turné.
Uslyšíte vánoční písně, slavné muzikálové melodie i hity od Kabátu v novém kabátě upravené pro elektrické smyčce. Jediný koncert na
severu Moravy!
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 Klub Akord
1. 11. ve 20:00
Šimon Greško: My Project
Mladý ostravský muzikant s hosty předvede
autorský progressive-rock.
9. 11. v 19:00
Divadelní soubor Nahodile: Hecoviny
Výběr nejlepších scének - skeče, písničky, recese.
 Děti a mládež
8. 11.
Listování – cyklus scénických čtení pro školy
i veřejnost
8:00 Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla
Divadelní verze knižního bestseleru předního
českého ekonoma. Ekonomie jako krásná věda,
jejíž kořeny jdou mnohem hlouběji, než si moderní člověk dokáže představit.
Určeno pro studenty SŠ, VŠ i širší veřejnost.
10:30 Mikaël Ollivier: Život k sežrání
Román o francouzském „metráčkovi“ současného světa, kde děti mohou mít všechno, co
chtějí, a přitom jim často chybí to nejdůležitější.
Příběh o hladu, pubertě, první lásce a snech.
Pro žáky 2. stupně ZŠ.
 Seniorům
6. 11. v 15:00
Senior Klub
Povídání s farářem Vítězslavem Řehulkou nejen o blížícím se adventu.
K poslechu a tanci hraje PETESax.
14. 11. v 10:00
Aktivní senior: Canisterapie
Terapie pomocí psů.
 Výstavy
Do 26. 11.
Fajn Foto Fest
Vítězné fotografie česko-polské soutěže amatérských fotografů.
29. 11. – leden 2013
Architektura v Moravskoslezském kraji
Vítězné fotografie soutěže pořádané Střední
průmyslovou školou stavební Ostrava.
Zahájeno vernisáží. Potrvá do ledna 2013.
29. 11. – leden 2013
Svoboda zvířat
Sledujte nás!
www.dk-akord.cz
www.facebook.com/dkakord
Připravujeme:
2. 12. od 14:00 před DK Akord
Rozsvícení vánočního stromu
Ivo Batoušek a Jumping Drums zahrají koledy
jak je neznáte!
Dále vystoupí vokální sextet s beat-boxem, dětské folklórní soubory Salicháček a Hlubina, kapela Dolls In The Factory. Vánoční jarmark, adventní dílny...
4. 12. v 19:00
Laďa Kerndl a pěvecký sbor Ko-Ko
Vánoční koncert swingového a jazzového zpěváka s vlastním orchestrem a dětským pěveckým sborem z Ostravy.
5. 12. v 19:00
Szidi Tobias
Vánoční koncert slovenské šansónové zpěvačky a herečky.
6. 12. v 19:00
Giovanni Boccaccio: Dekameron
Divadlo s Andreou Kerestešovou, hvězdou seriálu Vyprávěj, poprvé na divadelních prknech!
8. 12. v 16:00
Mikuláš v Akordu

11. 12. v 19:00
Filumena marturano – Manželství po italsku
Zcela nová divadelní komedie se Simonou Stašovou a Svatoplukem Skopalem. Co všechno
musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče?
31. 12. od 20:00
Silvestr v Akordu
Hudba, soutěže a spoustu zábavy v podání
dvojice DJ Sun a DJ Misha (členové souboru
Nahodile).

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
1. 11. 2012 - Haloweenská párty, pobočka Zábřeh, od 16 hodin
1. 11. 2012 - Haloweenská dílna, pobočka Dubina, od 15 hodin
3. 11. 2012 - PAFORTA - taneční soutěž v parketových formacích a břišních tancích, DK
Akord, od 13 hodin
8. 11. 2012 - Se světýlkem do pohádky - lampion. průvod, pobočka Dubina, od 16 hodin
9. 11.2 012 - Martinovy lucerny - výroba lampionů a lampion. průvod, pobočka Zábřeh,
od 16 hodin
24. 11. a 25. 11. 2012 - Afromatanon - africké
tance a bubny, pobočka Zábřeh, od 9 hodin

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
2. 11. v 17:00 hod. HC VÍTKOVICE STEEL –
HC VERVA LITVÍNOV. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
8. 11. ve 20 hod. SUZANNE VEGA se Smíchovskou komorní filharmonií
ČECHOMOR s programem PROMĚNY se
Smíchovskou komorní filharmonií.
ČEZ ARÉNA
10. 11. v 19 hod. OLYMPIC 50 LET s Českým
národním symfonickým orchestrem.
ČEZ ARÉNA
17. 11. od 17 hod. MEGAKONCERT pro
všechny bezva lidi. ČEZ ARÉNA
19. 11. ve 20 hod. STING: BACK TO BASS
TOUR 2012. ČEZ ARÉNA
20. 11. v 17:00 hod. HC VÍTKOVICE STEEL –
HC KOMETA BRNO. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
23.–24. 11. GRAND PRIX OSTRAVA 2012
v GYMNASTICE. ČEZ ARÉNA
25. 11. v 17:00 hod. HC VÍTKOVICE STEEL –
PIRÁTI CHOMUTOV. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
28. 11. v 19 hod. KAREL GOTT TOUR 2012.
ČEZ ARÉNA
Veřejné bruslení: středy 16:00–17:30 hodin.
MULTIFUNKČNÍ HALA
soboty a neděle 16.30–18:30 hodin
Unikátní výstava ŠANGRI-LA – hledání ztraceného ráje
NEPÁL – TIBET – BHÚTÁN – INDIE
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin
VÝSTAVIŠTĚ Černá louka – pavilon C

ZE ŽIVOTA SENIORŮ
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Senioři se bavili v K-TRIU
Také letos se u příležitosti Mezinárodního dne seniorů uskutečnilo slavnostní setkání seniorů z Klubu důchodců v městském obvodu Ostrava-Jih s vedením radnice. V hlavním sále kulturního
střediska K-TRIO se dobře bavilo na osmdesát seniorů. Aplaus
sklidilo pásmo Dětského pěveckého sboru KoKo ze ZŠ Kosmonautů 15 pod vedením sbormistrů Zdeňka Ševčíka a Lenky Velikovské stejně jako skupina z TK Akcent.
Setkání se letos konalo už pošestnácté, mnohé z žen i přes svůj
pokročilý věk za doprovodu živé hudby vyzvaly k tanci starostu
Karla Sibinského, který každé ženě daroval růži.
Text a foto: Michael Kutty

Paní Marie se narodila v prosinci roku 1931 v Ostravě, vystudovala střední zdravotnickou školu a sloužila jako
zdravotní sestra na největším
staveništi ostravské Nové huti.
Pan Návrat se narodil v květnu
roku 1932 v Ostravě a pracoval
jako stavbyvedoucí tohoto gigantu. Svatební obřad se uskutečnil 4. října 1952 na Nové radnici v Ostravě. Po třech letech
se jim narodila dcera Eva, o několik let později se rodina rozrostla o syna Víta.

Ing. arch. Návrat třicet let pracoval v Útvaru hlavního architekta města Ostravy, jehož vedením byl pověřen v roce 1990.
Paní Marie zůstala po celý život věrná zdravotnictví a spolu s manželem v roce 1992 odešla na zasloužený odpočinek.
Se svými vnoučaty Vendulou, Hanou, Denisou, Anetou
i pravnučkou Evelínou tráví volné dny na chalupě v Těšínských Beskydech a těší se
z úspěchů svých dětí.
Šedesát let společného života si
manželé Návratovi připomněli v obřadní síni radnice. Oddávajícím jejich diamantové
svatby byl místostarosta Pavel
Planka s ceremoniářkou Šárkou Zubkovou. Svůj slib, který si manželé dali před šedesáti
lety, stvrdili slavnostním podpisem v pamětní knize.

Foto: Petr Grimm

Foto: Aleš Kolowrat

DIAMANTOVÁ SVATBA
ZLATÁ SVATBA
Alfréda a Marie Návratových Jána a Marie Jenčových

Paní Marie se narodila v září
roku 1943 v Krásné u Frýdku
Místku. Nejprve pracovala v cementárně ve Vítkovicích, do důchodu odešla před osmi lety
jako zaměstnanec Tesly. K jejím
koníčkům patří pečení, vaření,
dechová hudba, luštění křížovek a četba knih i časopisů.
Pan Ján se narodil v únoru
roku 1939 v Bokši na Slovensku. V roce 1953 přijel do Ostravy a vyučil se strojním zámečníkem v Hrabůvce. Do roku 1984
pracoval ve Slezských cementárnách Vítkovice, kde také pů-

sobil jako velitel dobrovolných
hasičů. Poté, co byl provoz cementárny ukončen, nastoupil
k Českým dráhám a v roce 1999
odešel do důchodu. Pan Ján
rád sleduje sportovní přenosy
a společně s manželkou zvelebují svou chalupu v Raškovicích. Své „ANO“ si řekli 6. října
1962 na radnici ve Slezské Ostravě. V roce 1963 se jim narodila dcera Dana a o tři roky později další dcera Jana. Dnes se
radují z vnuček Kamily a Zuzany a vnuků Vojtěcha a Matěje. Manželé Jenčovi milují hory,
zejména Vysoké Tatry, kam dříve rádi jezdili s celou rodinou.
Padesát let společného života si připomněli zlatou svatbou
v obřadní síni radnice. Jejich
oddávajícím byl starosta Karel
Sibinský s ceremoniářkou Šárkou Zubkovou.

INZERCE

SC-321921/1
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Nejstarší obyvatelka Jihu oslavila sto čtvrté narozeniny
Neuvěřitelné sto čtvrté narozeniny oslavila první říjnovou neděli paní Zdena Stýblová z Poruby, která v posledních šesti
letech žije v DPS Korýtko v Zábřehu.
K významnému jubileu ji přišel pogratulovat také starosta jižního obvodu Karel Sibinský, z jehož rukou převzala kytici a dárkový koš.
Paní Stýblová se narodila v Táboře a pracovala jako úřednice ve spořitelně. V roce
1940 se provdala za dětského lékaře Au-

gustina Stýbla, v roce 1942 se jim narodil
syn Jan a o další čtyři roky později syn Petr.
Nikdy neměla televizi, raději vždy četla
a poslouchala vážnou hudbu. Celý život
ráda vařila a pekla – na Vánoce vyráběla
pro svou rodinu přes dvacet druhů cukroví. Vždy měla ráda dobré jídlo a nepohrdla
ani vínem nebo skleničkou becherovky.
Recept na dlouhý věk je podle rodiny jubilantky jednoduchý: hodně práce, optimismu a lásky, kterou svým blízkým rozdala.
Text a foto: Michael Kutty

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem říjnovým oslavencům
do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Zdenka Charvátová
Valerie Studnická
Kateřina Staňková
František Voltemar
František Galas
Emilie Veiková
Anna Strakošová

101 let
96 let
92 let
92 let
92 let
91 let
91 let

Jarmila Kavalová
Jindřich Kaloč
Anna Václavíková
Emilie Kalousová
Marie Kusáková
Drahomíra Neumannová
Dušan Gajovský

Pavel Halický
Rudolf Viščor
Františka Berková
Václav Lukašík
Ludmila Klečková
Božena Kocourková
Vlasta Kotalová

85 let
85 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

Eliška Šaratová
Anna Salapatková
Václav Káňa
Milan Machel
Stanislav Plaček
Květoslava Lahutová
Leonard Burda
Emílie Pivková

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

INZERCE
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JEVGENIJ
ZIMNÍ STADION SAREZA
OSTRAVA-PORUBA
12. 12. 2012 - 19 HOD.
EDVIN MARTON / STÉPHANE LAMBIEL / BRIAN JOUBERT / LAURA LEPISTO
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regionální
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JIŽNÍ LISTY

Straší Vám doma
staré spotřebiče?

Vyměňte je za nové!
Prodejna Showroom internetového obchodu
www.kasa.cz Navštivte naši prodejnu KASAHOUSE a nakupte za internetové ceny.
SC-320558/22

PO-PÁ 8-20, SO-NE 9-19

CENTRO Ostrava, Sjízdná 5602/4

SC-321719/14

SC-320533/25

NK
TRÉNRI MA
ZDvyAzkoušení

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

k

tel.: 553 034 357,
731 614 234

PRÁCE PROVÁDÍME:

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

SC-311725/9

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

tel.: 553 034 148,
776 276 526

www.kruhovy-trenink-ostrava.cz
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SC-321252/3

841 800 800

