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Doprava v Plzeňské ulici je bezpečnější
V části Bělského lesa vznikne nový areál
Ulice Pavlovova a Plzeňská se propojí
Ve školách se pustili do rekonstrukcí

Na Dubině mají
Rákosníčkovo hřiště
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Dětem se na táborech v Beskydech líbilo
Vedení městského obvodu Ostrava-Jih podniklo v polovině července tradiční pracovní cestu na letní dětské tábory.
První zastávkou byly Velké
Karlovice, kde na chatě Kyčerka připravilo Středisko volného
času (SVČ) v Gurťjevově ulici
v Ostravě-Zábřehu desetidenní tábor s názvem Byl jednou
jeden... Pro děti byly připraveny dobrodružné hry, tvořivý
program a soutěže o ceny. Počasí bohužel nebylo zrovna ideální, takže v době návštěvy se
děti uvnitř chaty věnovaly odpovědím na otázky zajímavého
soutěžního testu. Starosta Karel Sibinský, místostarosta Radim Miklas a vedoucí oddělení
školství a kultury Sylva Sládečková si prohlédli pokoje dětí,
pobesedovali s vedoucími tábora a na místě se setkali také

s ředitelkou SVČ Alenou Valkovičovou, která je seznámila
s dalšími plány této organizace.
Druhou zastávkou byla obec
Pstruží na Frýdecko-Místecku, konkrétně tzv. Orlí hnízdo. Zděný objekt uprostřed
lesů na úbočí Ondřejníku s překrásným výhledem do okolí si na šest dnů vybral za svůj
azyl Klub Salesiánského hnutí a mládeže ve Volgogradské
ulici v Ostravě-Zábřehu. Téměř
dvacítka dětí se na návštěvu
velice dobře připravila. Protože tábor se jmenoval Hudební
chaloupka, děti předvedly zajímavé hudební vystoupení. V
příjemné atmosféře si starosta
sám vyzkoušel hru na některé

Starosta Karel Sibinský a místostarosta Radim Miklas s malými
hudebníky v Orlím hnízdě v Pstruží.
Foto: Michael Kutty

nástroje a také si s dětmi zahrál
stolní tenis.
„Poslat dítě na tábor je pro rodiče v dnešní době velká finanční zátěž, takže určitě hlavně proto už nejsou pobyty tak

dlouhé, jako bývaly kdysi. Ale
je vidět, že děti to baví, a za to
patří dík všem, kteří tábory bez
ohledu na svůj volný čas připravují,“ uvedl starosta Karel
Sibinský.
(kut)

Plzeňská ulice je díky změnám bezpečnější
Na Plzeňské ulici v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Čujkovovou a Horní skončila
rozsáhlá investiční akce zaměřená na zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Investorem akce bylo statutární město Ostrava.
Rozsah prací v místě s vysokou frekvencí dopravy byl značný. Došlo k vybudování dělícího ostrůvku mezi oběma přechody pro chodce, který je doplněn středovým
zábradlím. Plzeňská ulice byla rozšířena
tak, aby zřízením ostrůvku byly zachovány
dva jízdní pruhy v obou směrech. Proběhla
rekonstrukce autobusových zálivů, jejichž

povrch je zhotoven ze superplastifikovaného betonu s kasselskou obrubou umožňující bezbariérový přístup do dopravního prostředku. V celém rozsahu stavby byl
položen nový živičný koberec. Nově byla
zřízena světelná signalizace na přechodech
s tlačítky pro výzvu včetně akustické signalizace na aktivaci. Světelná signalizace je
v koordinaci s oběma sousedními signalizacemi v křižovatkách s ulicemi Čujkovovou resp. Horní.
V rozsahu stavby byly zrekonstruovány
povrchy chodníků, jejich povrch tvoří zámková dlažba s prvky zabezpečujícími bez-

bariérové užívání. Zvýrazňujícími bezpečnostními prvky jsou nátěr žlutou barvou
na šikmých hranách autobusových zastávek a čelech ostrůvku a tzv. všesměrová
oka vložená v přední části obrub dělícího
ostrůvku.
V souvislosti s výše uvedenými pracemi
bylo nutné provést přeložku stožárů a kabelů veřejného osvětlení včetně nasvětlení přechodů v době vypnuté signalizace
a přeložku kabelů mobilního operátora O2.
Není bez zajímavosti, že stavba byla uvedena do provozu s více než dvouměsíčním
předstihem.
(kut)
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V části Bělského lesa vznikne
přírodní sportovně-vzdělávací areál

…Bude tvořen sítí interaktivních výukových zastavení
a venkovních edukativních prostor a rozšíří současné
výukové zázemí Lesní školy Ostravských městských
lesů.…

8

Omezení hazardu se znovu odkládá

…Místostarosta Ostravy-Jihu Radim Miklas rozhodnutí
zastupitelů města komentoval slovy: „Myslím, že jsme
dospěli k rozumnému kompromisu“...

9

Psi bezdomovců byli naočkováni

…Výjezd do lokalit proběhl ve spolupráci s veterinářem
MVDr. Lubomírem Košťálem a zástupci Městské policie
Ostrava…
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
po dvou měsících držíte v ruce nové číslo radničního zpravodaje, které je doslova
nabité atraktivními
tématy. Co se tedy
v srpnových Jižních
listech dočtete?
Nejen motoristé, ale zejména chodci jistě uvítají novinky a změny, ke kterým došlo v Plzeňské ulici poblíž zastávek MHD
Hotel Bělský les. Můžete si o nich přečíst
na vedlejší straně. S Plzeňskou ulicí souvisí také další chystaná investice, konkrétně
se jedná o dlouho připravované propojení
s ulicí Pavlovovou a také následné vybudování cyklostezky. Konkrétní informace najdete na straně šest.
Velkou událostí bylo nedávné otevření nového dětského hřiště na Dubině v ulici Františka Formana, které si nenechaly ujít tisíce
lidí. Hřišť pro nejmenší hlavně v sídlištních
blocích není nikdy dost, a proto jsme uvítali záměr společnosti Lidl jedno takové vybudovat. Co všechno na něm děti najdou, se
dočtete na straně čtyři.
Určitě každého z vás zaujme další téma týkající se proměny části Bělského lesa. Také
o tomto záměru se hovořilo už delší dobu,
nyní však projekt dostal konkrétní obrysy.
Více v článku na straně pět.
Jako každoročně nemůže chybět velký materiál o novinkách v základních školách. Přeji
vám příjemné čtení a hezký zbytek léta.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční
ve čtvrtek 13. září v 9 hodin v nadstavbě
hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-Jih v Horní ulici v Hrabůvce.
 Výstava okrasného ptactva
V prostorách tělocvičny ZŠ Srbská ve Výškovicích se od 21. do 23. září uskuteční
tradiční Výstava okrasného ptactva. K vidění budou papoušci a drobní exoti z Afriky, Asie a Austrálie a také kanáři. Bude
možné zakoupit mladé ptáky na chov či
ochočení a poradit se se zkušenými chovateli. Vstupné je dobrovolné.
 Letní festival zakončí Dočesná
Jedinečnou příležitost ochutnat piva ma-
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lých pivovarů budou mít návštěvníci
akce nazvané Dočesná. Poslední srpnový pátek od 15 hodin se v letní zahradě
DK Akord mohou těšit na zábavou nabité
odpoledne nejen pro milovníky piva. Dospělí uvítají různé pivní soutěže. Hudební program zpestří Martin Jarošek se svou
pop-rockovou kapelou Kontrast 3. Nudit
se nebudou ani nejmenší návštěvníci, kteří se mohou vydovádět při aktivitách připravených ve spolupráci se SVČ Zábřeh.
 Archiv města Ostravy zve na výstavu
Statutární město Ostrava, Archiv města
Ostravy zve na tradiční zářĳovou výstavu
s názvem Kdysi na Karolině aneb Když za
humny vyrostou doly a hutě. Slavnostní
zahájení se uskuteční v úterý 4. září v 15
hod. ve vestibulu Nové radnice. Výstava
v kostce přibližuje dramatickou proměnu

této kdysi zemědělské oblasti s mlýnem
za městskými hradbami v průmyslovou
zónu, postupně splývající s rozrůstajícím
se městem. Veřejnosti bude volně přístupná až do 30. září v pracovní dny od 8 do
19 a o víkendech od 9 do 19 hodin.
 Volejbalisté budou bojovat o ME
Ve dnech 14.-16. září bude hala Sareza
Ostrava v Čkalovově ulici v Porubě dějištěm 2. kvalifikačního turnaje o postup na
ME 2013 ve volejbale mužů. Kromě České republiky startují Rakousko, Chorvatsko a Makedonie. Hraje se systémem každý s každým ve dvou turnajích (Ostrava,
Rakousko). Na šampionát, který pořádají Polsko a Dánsko, postoupí přímo pouze
vítěz skupiny, druhý tým postoupí do dodatkové kvalifikace, která se hraje vyřazovacím způsobem.
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Na Dubině vzniklo Rákosníčkovo hřiště
Dětem žijícím v lokalitě sídliště Dubina
slouží nové Rákosníčkovo hřiště. Vybudováno bylo ve vnitrobloku v ulici F. Formana
v místě původního hřiště, které sice na
první pohled vypadalo moderně, ale bylo
už ve špatném technickém stavu.
Proto se společnost Lidl rozhodla darovat
ostravským dětem jedno ze svých Rákosníčkových hřišť a na jeho slavnostní otevření také Rákosníčka pozvala. Pro děti
byla připravena spousta zábavy – soutěže, malování na obličej, malování na tričko, klauni s balonky, divadelní představení
a vystoupení zpěvačky Heidi Janků.
Na slavnostní otevření v sobotu 18. srpna
se přišly podívat tisíce lidí. Celodenní zábavný program odstartoval symbolickým
předáním klíče od Rákosníčkova hřiště
městskému obvodu. Pak už moderátorka
Eva Decastelo vyzvala několik vybraných
dětí, aby společně s místostarostou Pavlem Plankou přestřihly pásku a tím zahá-

jily provoz jedinečného hřiště. To, že hřiště
patří skutečně dětem, dokazují jejich jména na dřevěných tyčích plotu, které Rákosníčkovo hřiště obklopuje. Své jméno si na
ně mohl napsat každý, kdo pomohl tyč nabarvit.
Děti na Rákosníčkově hřišti o velikosti
14x17 metrů mohou dovádět na velké prolézačce, jejíž součástí je i skluzavka, šikmá horolezecká stěna a lanová překážka.

Nechybí ani klasické prvky jako pískoviště, kolotoč
a různé druhy houpaček –
od klasických závěsných
přes pérové až po oblíbené tzv. hnízdo, na kterém se
může zároveň houpat více
dětí. Klidovou zónu hřiště
doplňuje domeček, ve kterém si děti hrají na obchod.
Oplocené hřiště navíc nabízí i dostatek laviček a zpevněnou plochu pro kočárky.
„Společnost Lidl nabídla
městskému obvodu Ostrava-Jih možnost
zapojit se do pilotního projektu Rákosníčkových hřišť. Obvod vytipoval několik vhodných lokalit, z nichž jsme vybrali
tu, kde je potřeba kvalitního dětského hřiště největší,“ vysvětlil jednatel Lidlu Michal
Farník s tím, že společnost v pilotní fázi
projektu Rákosníčkova hřiště letos v deseti
českých a moravských městech postaví celkem deset hřišť.
(kut)
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Máte strach nakupovat
přes internet?
V prodejně KASAHOUSE Vám pomůže
školený personál a nakoupíte zde za internetové ceny.
DÁRKOVÝ
CERTIFIKÁT*

100 Kč

kód dárkového certifikátu

OSTRAVA100

*Při vytvoření objednávky v prodejně KASAHOUSE a zadání slevového kódu v 1. kroku objednávky do pole „kód dárkového
certifikátu“ se sleva automaticky odpočítá. Slevy nelze sčítat a vztahuje se na zboží ve vyšší hodnotě než 101 Kč.
Akce platí do 30. 9. 2012.

při nákupu nad 101 Kč

Nákupní centrum CENTRO Ostrava
Sjízdná 5602/2, Ostrava-Třebovice

PO-PÁ 8-20
SO-NE 9-19

841 800 800
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www.kasa.cz
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V části Bělského lesa bude vybudován
přírodní sportovně-vzdělávací areál

Místem vzniku rekreačního
a relaxačního areálu je prostor
bývalých kasáren. Nyní je plocha zatížena pozůstatky staveb a bývalých zařízení, která
jsou ve stávajícím stavu riziková. Úprava tohoto prostoru
pro sportovně-rekreační využití se zde přímo nabízí, protože
se nachází v dosahu rozsáhlých
sídlišť dvou městských částí.
„Území je dnes chaoticky rozvíjejícím se prostorem, který
by se měl proměnit z volného
výběhu psů a útočiště bezdomovců na moderně koncipovaný, kultivovaný příměstský
areál, plně využitelný k rekreaci a poznání,“ uvedl náměstek
ostravského primátora Dalibor
Madej. „Původně jsme uvažovali o tom, že by tam vzniklo
rezistenční bydlení nebo zábavní park, ale z průzkumu
mezi občany vyplynulo, že si
přejí zachovat ráz lesa, ale chtějí jej upravit,“ doplnil starosta
jižního obvodu Karel Sibinský.
Hodnota investice, výrazně
zvyšující přírodní a kulturní
hodnotu zdejšího území, je odhadována na padesát milionů
korun. Hlavními zdroji finančních prostředků by měly být
Regionální operační program
Moravskoslezsko a Operační
program Životní prostředí. Magistrát města Ostravy v současné době zadal výběrové řízení
na zpracování projektové dokumentace a na zpracování žádosti o poskytnutí dotace z příslušných operačních programů.
„Náš obvod už dlouhou dobu
chtěl opravit stezky, lavičky
a herní prvky. Vždycky jsme se
zadrhli na tom, že část pozem-

ků patří Staré Bělé. Proto jsme
rádi, že projekt převzalo město
a nemusíme se dohadovat, jaká
část lesa komu patří,“ dodal Sibinský, podle něhož bude nejtěžší, jak naložit se zchátralými
budovami kasáren.
Projekt „Rozšíření výukového areálu Bělský les“ řeší tyto
problémy - regeneraci místních „brownfields“ (budov
bývalých vojenských kasáren
a opravárenského podniku),
prostorovou a druhovou úpravu stávajících porostů s nevhodnou dřevinnou skladbou, založení parkových úprav
a zvýšení estetické hodnoty,
rozšíření a zkvalitnění cestní
sítě, vložení rekreačně-naučné
a vzdělávací infrastruktury.
„Na některých zpevněných
plochách vzniknou v rámci projektu sportoviště, fitness koutky a hřiště pro děti
a mládež,“ pokračoval Sibinský. Vzdělávací a naučná část
budoucího výukového areálu Bělský les bude využívána
jak širokou veřejností, tak i ke
vzdělávacím aktivitám přilehlé
Lesní školy. Bude obsahovat tři
komplexy altánů s naučnými
a hravými vzdělávacími prvky
a informačními tabulemi. Ty seznámí občany především s ekosystémem zdejšího lesa, významem dřeva jako obnovitelné
suroviny, jednotlivými druhy
dřevin rostoucími v areálu, živočišnými i rostlinnými druhy
žĳícími v ČR a další.
V Bělském lese, který má celkovou rozlohu 160 hektarů,
tak vznikne přírodní sportovně vzdělávací areál obklopený
zelení. Bude tvořen sítí inter-

Foto: Petr Havránek (MMO)

Ostravské děti se mohou těšit na nový sportovně-vzdělávací
areál umístěný v Bělském lese, který na území třinácti hektarů
vznikne v letech 2012-2014. Společně s dětmi dostane veřejnost
příležitost k aktivní relaxaci v nově vznikajícím rekreačně-naučném lesoparku, obsahujícím výsadby domácích i cizokrajných
dřevin s prvky arboreta.

aktivních výukových zastavení a venkovních edukativních
prostor, a rozšíří současné výukové zázemí Lesní školy Ostravských městských lesů.
„Postupně naše městské lesy

měníme na významnou pedagogickou instituci, která dnes
spolupracuje s desítkami základních škol v Ostravě a okolí,“ řekl Vladimír Blahuta, ředitel městských lesů.
(kut, d)
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RPG Byty - největší poskytovatel
nájemního bydlení
v Moravskoslezském kraji

Pojďte bydlet k nám!
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Propojení ulic Pavlovova - Plzeňská
V rámci realizace a přípravy projektů zařazených do integrovaných plánů rozvoje
města (IPRM) Ostravy se začátkem roku
podařilo ušetřit cca 165 milionů korun.
Některé projekty byly vysoutěženy za
méně než padesát procent původních nákladů. Uspořené prostředky umožnily rozšířit portfolio projektů v rámci ostravského IPRM ucházejících se o cca 1,5 miliardy
korun vyčleněných pro spolufinancování
z fondů EU. Na základě těchto faktů byl do
IPRM Ostravy zařazen projekt s předpokládanými náklady ve výši 240 milionů korun „Propojení ulic Pavlovova – Plzeňská“
v Ostravě-Zábřehu. Stavba za v projektoMO Ostrava-Jih, oddělení školství a kultury, připravuje vyhodnocení a ocenění
úspěchů občanů, dětí i mládeže v zájmových aktivitách a činnostech, a to v kategoriích Úspěchy dětí a mládeže v zájmových
aktivitách a sportu a Pracovníci s dětmi

vé dokumentaci odhadnutých 150 milionů korun bude zahájena na podzim a měla
by být hotova do konce příštího roku. Zajistí přímé propojení ulic Výškovické a Plzeňské, což usnadní dopravu mezi Hrabůvkou a Zábřehem. Půjde o „pravé“ propojení
obou ulic, což znamená, že ho využĳí řidiči jedoucí po Pavlovově, kteří budou chtít
sjet doprava na Hrabůvku, nebo řidiči, kteří
pojedou po Plzeňské ve směru od Nové Vsi
a budou chtít odbočit doprava do Zábřehu. Komunikace Pavlovova bude mít živičný povrch a po stranách ji budou lemovat
zvýšené betonové obruby. Součástí návrhu je i mimoúrovňové převedení průchodu
pro pěší a cyklisty přes ulici Plzeňskou spo-

Ocenění MO Ostrava-Jih
a mládeží. Písemné návrhy na ocenění zasílejte do 5. října 2012 na adresu ÚMOb Ostrava-Jih, oddělení školství a kultury, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka nebo na
e-mail jarmila.olsovska@ovajih.cz. Návrh

lu se zajištěním bezbariérového přístupu na
tramvajové zastávky MHD.
Na tento projekt naváže i kolejové propojení obou zmíněných ulic, díky kterému by
mezi Výškovicemi, Zábřehem, Hrabůvkou
a Dubinou mohla jezdit jedna tramvajová
linka. V plánu je také další návazný projekt „Cyklostezka ulice Pavlovova – Plzeňská,“ jehož realizace začne rovněž letos na
podzim. Tento úsek cyklostezky naváže na
další dvě významné cyklotrasy na území
města, které vzájemně propojí. V souvislosti s oběma výše uvedenými projekty proběhne kácení stromů a dřevin. Provedena
bude náhradní výsadba, některé stromy se
budou přesazovat.
(kut)
musí obsahovat jméno a příjmení navrhované osoby, její bydliště, rozsah její činnosti a důvody podání návrhu. Formulář
je k dispozici na www.ovajih.cz. Z návrhů
budou vybráni nejúspěšnější, které v závěru roku ocení starosta Karel Sibinský.

INZERCE

Do Rothschild Palace nejen za kvalitní kuchyní...
dle počtu pozvaných osob. Rovněž
firmy ocení, že mohou v těchto prostorách uspořádat
školení,
přičemž
o zajištění všeho
potřebného se postará ochotný personál. V Restaurantu Sir Percy klidně
můžete začít svůj
pracovní den u snídaňového menu, když si
pozvete své obchodní partnery.
V Rothschild Palace si vychutnáte posezení v kavárně Pirates shop, a to nejen
u vynikající kávy, ale také u speciálních destilátů, které jinde jen tak nenajdete, anebo u jihoafrického vína. Jestliže vám víno
zachutná, nic vám nebrání, abyste si láhev
vína odnesli domů do své vlastní vinotéky.
Milovníky golfu zase potěší Golf Indoor
Club. Připraven je velký driving range,
putting a chipping room na vysoké úrovni.
Vše doplňuje klasický 3D Golf blaster simulátor. Klub je vybaven i kulečníkovými
a biliardovými stoly.

V Rothschild Palace sídlí první ozónové
lázně v České republice. Terapie ozónem
má nejen relaxační a povzbuzující účinky,
ale posiluje také obranyschopnost organizmu a napomáhá zvyšování hladiny kyslíku,
což utužuje zdraví a zlepšuje celkovou kondici. Lékaři doporučují ozónovou terapii
jako doplňkovou terapii při léčbě celé škály chorob i úrazů. Terapie ozonem prospívá
při rekonvalescenci srdečních chorob, po
mozkové mrtvici, svalových problémech,
detoxikaci organizmu, pomáhá při snižování obezity a chrání pokožku proti stárnutí. Součástí lázní je finská bio sauna, infra sauna a regeneračně relaxační masáže.
Zbavte se vašich zdravotních problémů,
přijďte načerpat energii a odpočinout si od
shonu a stresu. Těšíme se na Vás
Team Rothschild Palace

ROTHSCHILD Palace | Mírové náměstí 2 | 703 00 Ostrava-Vítkovice | Tel.: 725 000 189 | E-mail: info@rothschild-palace.cz | www.rothschild-palace.cz
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Rothschild Palace
je znovu centrem
společenského dění
ve Vítkovicích. Byl
v devatenáctém století postaven zakladatelem Vítkovic
a majitelem ostravských šachet Salomonem M. Rothschildem. Sloužil
jako luxusní hotel
a v hlavní budově měl Rothschild svou kancelář, která se dodnes dochovala. Dnes je
budova kulturní památkou.
Všem Ostravanům doporučujeme návštěvu Restaurantu Sir Percy. Hosty okouzlí
původní secesní architektura, která se snoubí s prvotřídní kuchyní. Restaurace nabízí
během týdne klasické menu za velmi přijatelné ceny. Anebo si vyberete speciality šéfkuchaře. Pokud se vám nechce nad pokrmy
přemýšlet, dopřejte si Zážitkové menu. Do
restaurace můžete pozvat své přátele, rodinné příslušníky nebo obchodní partnery.
Pro rodinné oslavy a svatby využijete salónky, které se dají flexibilně uspořádat po-

JIŽNÍ LISTY

ZE ŽIVOTA ŠKOL

PORADNA

V městském obvodu Ostrava-Jih proběhlo během prázdninových měsíců nejvíce investičních
akcí v objektech základních škol. Kromě drobných oprav a každoročního malování se v některých školách jednalo o rekonstrukce většího charakteru.
V ZŠ Chrjukinova opravili sociální zařízení v budově C. „Vybudovali jsme dvě oddělení
školní družiny a školu částečně vymalovali. V tělocvičně jsme namontovali zrcadlovou stěnu,
abychom mohli realizovat pohybovou a taneční výchovu, kterou od nového školního roku nabídneme od prvních tříd,“ uvedla ředitelka Jana
Mikošková s tím, že dále proběhly menší úpravy v učebnách, ve kterých probíhá bilingvní výuka, zeměpis a výtvarná výchova. Slíbila, že žáci
prvních tříd se mohou těšit na netradiční zahájení školního roku.
Nejdůležitější novinkou v ZŠ Mitušova 16 je
kompletní celková revitalizace školy, tedy výměna oken a zateplení budovy, vyměněny byly také
dešťové svody. Během prázdnin byla vymalována školní kuchyně, tělocvična, chodby a kabinety. Žáci se mohou těšit na už osmou interaktivní
tabuli a v rámci projektu EU peníze do škol i na
34 nových počítačů s LC monitory.
Podobně rozsáhlé rekonstrukce probíhají v ZŠ
Klegova. „Na jaře začala revitalizace zahrnující
výměnu oken, zateplení pavilonů, opravu fasád
s nátěrem a opravu střech na pavilonech,“ popsal hlavní investice ředitel Aleš Vodička s tím,
že předpokládaným termínem dokončení je září.
V pavilonu A provedli výmalbu vnitřních prostorů rekonstrukci sprch v pavilonu TV.
Rozsáhlou revitalizace objektu zahrnující výměnu oken, instalaci venkovních žaluzií a zateplení jednotlivých pavilónů mají za sebou i v ZŠ
MUDr. Lukášové. Uvnitř budovy vymalovali
třídy, kabinety a sociální zařízení, natřeny jsou
tělesa radiátorů. Třídy, ve kterých se budou učit
prvňáčci, byly vybaveny novými skříňkami. Ve
školní kuchyni došlo k náročné výměně zastaralé nákladní výtahové plošiny.
Malování a nátěry dveří ve školní kuchyni, jídelně a družině proběhly v ZŠ Provaznická. Už
koncem minulého školního roku byla otevřena
nová specializovaná učebna pro výuku integrovaných žáků, v září pak zahájí provoz nově vybudovaná učebna keramiky.
V ZŠ A. Kučery provedli stavební úpravy kuchyně s instalací nové smažící pánve, opravu sociálního zařízení pavilonu E a estetizaci vstupního prostoru do školy.
Do vylepšování se pustili také v rozsáhlém objektu ZŠ. B. Dvorského. Na prvním stupni proběhla výměna vstupních prosklených částí, totéž čeká během podzimu i druhý stupeň. Kvůli
zatékání byla provedena oprava střechy na pavilonu tělesné výchovy, oprava obložení jedné z
tělocvičen a také výměna a doplnění basketba-

lových košů. Vymalovány byly školní kuchyně,
části chodeb a schodišť. „Třídy, kde jsou v odpoledních hodinách oddělení školní družiny,
byly vybaveny novými koberci,“ uvedla ředitelka Věra Helebrantová s tím, že dvě třídy dostaly nové lavice. Dále došlo k vybavení odpočinkových zón v době přestávek hracími prvky, ke
stolům na stolní tenis přibyly šachy a pro menší
školáky hra Člověče, nezlob se.
Rozsáhlá investice proběhla v ZŠ Jugoslávská,
oprava a výměna vodovodního potrubí včetně
montáže stropů přišla na zhruba 340 tisíc korun.
Rozsáhlou revitalizací, kterou podporuje Státní fond životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí a Evropská
unie – Fond soudržnosti, prochází ZŠ Krestova. Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu školy, opatření spočívá ve výměně
oken, zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střech u všech pavilonů. V rámci
zateplení proběhne dále i revitalizace části vstupu do budovy školy. Během prázdninových měsíců byla provedena oprava podlahy v učebně
a v kabinetu, vymalovány byly dvě třídy a kabinet, kuchyň a přilehlé prostory ve školní jídelně.
V ZŠ Mitušova 8 v prázdninovém období proběhly opravy rozvodů vody, šaten 1. stupně
a žáci se mohou těšit na otevření nové počítačové
učebny financované z prostředků Evropské unie.
Klasické prázdninové opravy (malování, výměna podlahové krytiny apod.) v rámci běžné údržby mají za sebou v ZŠ Březinova.
V ZŠ Horymírova byly provedeny úpravy učeben a výměny tabulí včetně opravy elektroinstalací v některých učebnách. „Především však proběhla výměna oken v pavilonu druhého stupně,“
upozornila ředitelka Marie Lukovská. Výčet novinek na této škole je delší, v části šaten byly instalovány skříňky, skončila rekonstrukce školní
jídelny spojená s výměnou některých zařízení.
„Veškeré úpravy a opravy vytvoří potřebné zázemí pro nový školní rok, v němž na naši školu nastoupí další žáci, kteří přestupují ze zrušené
ZŠ V Zálomu,“ dodala Lukovská.
V budově ZŠ Šeříková vymalovali společné prostory a kuchyň. „Rekonstrukcí prošla učebna cizích jazyků, která byla vybavena moderním zařízením speciálně určeným pro jejich výuku,“
uvedl ředitel Jiří Bakončík. Z důvodu narůstajícího počtu žáků byly zakoupeny a umístěny další šatní skříně a do tříd nové skříně a lavice.
V ZŠ Kosmonautů 15 proběhla oprava sociálního zařízení ve druhém patře budovy, rozšířen
byl počet umyvadel na dívčích a chlapeckých
záchodech, třetí patro chodby a učebny prvních tříd byly vymalovány. Probíhá rekonstrukce školního hřiště, cílovým stavem je vybudování nového travnatého hřiště o rozměrech 100x60
metrů a hřiště s umělým povrchem o velikosti
60x30 metrů.
Michael Kutty

Jak se oddlužit
Topíte se v dluzích a nevíte,
jak situaci řešit? Splníte-li podmínky pro oddlužení, můžete se zbavit až 70%
všech vašich dluhů. Současně se už nebudete muset
děsit, že u vás zazvoní exekutor. Navíc, po dobu řízení se vaše dluhy nenavýší
o úroky. Jak se tedy úspěšně oddlužit?
Oddlužení je určeno pouze
pro nepodnikatele, vztahuje
se tedy výhradně na spotřebitelské závazky. Pro úspěšné schválení oddlužení musí
dlužník podat návrh na povolení oddlužení na speciálním formuláři. V návrhu
je nutné popsat, jak k úpadku došlo, kolik má věřitelů
a kolik činí jeho dluhy. Dlužník předloží soupis svého
majetku a doloží, jaké příjmy měl v posledních třech
letech a jaké příjmy očekává
v příštích pěti letech. Pokud
se jedná o dluhy, které mají
manželé společné, měli by
návrh podat společně.
Bude-li návrh neúplný,
vyzve soud dlužníka k opravě či doplnění. Soud návrh zamítne také tehdy, je-li podán opakovaně stejným
dlužníkem. S ohledem na
množství zákonných požadavků na podání návrhu se
nevyplatí experimentovat.
Šanci má dlužník pouze jednu. Je tedy vhodné nechat
si návrh na oddlužení sepsat
kvaliﬁkovaným advokátem.
Podmínkou schválení oddlužení je předpoklad, že
dlužník bude v příštích pěti
letech výdělečně činný nebo
bude mít stabilní příjem,
a tudíž bude schopen své
dluhy splatit minimálně do
výše 30%. Pokud bude schopen splatit více, zaplatí více.
Oddlužení lze řešit splátkovým kalendářem nebo
prodejem majetku, případně jejich kombinací. Dlužník
může v návrhu uvést, jaký
způsob oddlužení preferuje, konečné slovo však mají
věřitelé.
Na závěr nesmí dlužník zapomenout podat k soudu návrh na osvobození od zbytku
dluhů.
(PR)

Advokátní kancelář
Mgr. Bc. Lucie Koupilová
Komplexní právní poradenství
Příprava podkladů
pro oddlužení
tel. 608 877 671
www.advocatia.cz
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Omezení hazardu se znovu odkládá
Ostravští městští zastupitelé koncem
června podruhé neschválili návrh obvodu
Ostrava-Jih na doplnění obecně závazné
vyhlášky regulující hazard. Zhruba po hodinové diskusi byl materiál stažen a město má v plánu připravit koncepci, která
bude problém řešit na úrovni celé Ostravy.
Nejlidnatější městský obvod požadoval,
aby byl provoz hracích přístrojů povolen
jen na čtyřech hlavních tepnách – Plzeňská,
Horní, Výškovická a Dr. Martínka. Výrazné omezení hazardu schválili obvodní zastupitelé nejprve v březnu. Původně vytyčili několik ulic, kde bude provoz hracích
přístrojů nadále umožněn. V dubnu pak
o doplnění městské vyhlášky podle návrhu obvodu rozhodovali ostravští zastupitelé. Tento bod ale nakonec stáhli z programu zasedání, protože podle primátora
Petra Kajnara nebyl dobře připraven. Obvod tedy svůj návrh přepracoval a ještě
více zpřísnil, ale ani tentokrát jej ostravští

zastupitelé neschválili.
„Do podzimu připravíme koncepci a předložíme ji zastupitelstvu, bude
obsahovat návrh, který
bude problematiku všech
těchto přístrojů komplexně upravovat pro celé
město,“ uvedl pro ČTK
primátor Kajnar.
Místostarosta Ostravy-Jihu Radim Miklas
rozhodnutí zastupitelů města komentoval slovy: „Myslím, že jsme dospěli k rozumnému kompromisu. Padaly návrhy,
aby se hrací přístroje zrušily v celém obvodu. Nechtěli jsme zase být pokusní králíci,
že by se u nás něco zakázalo a ve zbytku
města to bylo,“ uvedl Miklas a pokračoval:
„S primátorem jsme se dohodli, že vytvoříme pracovní skupinu „hazard“ v rámci
města a zpracujeme návrh nové vyhlášky
pro celé území Ostravy, ve které vymezíme lokality vhodné pro hazard. Na tomto
řešení jsme se shodli i se zástupci ostatních

velkých obvodů. Myslím si, že pokud bude
hazard omezen v maximální míře v celém
městě, bude to pro občany to nejlepší možné řešení. Se zástupci republikové a městské policie, případně i se zástupci občanských sdružení, které se snaží bojovat proti
hazardu, projednáme jednotlivá místa na
území našeho obvodu a s ohledem na navazující kriminalitu je možné, že z naší
strany dojde ještě k daleko většímu omezení. Nepředpokládám, že v tuto chvíli je
zde nějaký prostor k jednání pod nátlakem
se zástupci hazardních společností. Naším
zájmem musí být maximální omezení tam,
kde se to občanům nelíbí, a to i za cenu
snížení příjmů z tohoto špinavého obchodu. Je totiž otázkou, kolik nám to primárně dává, ale také kolik nám to sekundárně
bere prostředků z oblastí, jako je kriminalita, sociální oblast, léčba závislostí apod.
Na září navíc připravujeme odborné besedy pro všechny žáky devátých tříd na téma
Hazard jako droga,“ dodal místostarosta
Miklas.
(kut)

INZERCE

Grilování pod taktovkou šéfkuchařů z MAKRO
Společnost MAKRO nabízí svým zákazníkům nejenom široký sortiment zboží za příznivé ceny,
ale i řadu atraktivních služeb. Jednou z nich jsou kulinářské kurzy, které pravidelně pořádá pro své
HoReCa zákazníky, tedy profesionály z oboru gastronomie, po celé České republice. Kulinářské
kurzy se zaměřují na českou a italskou kuchyni, úpravu sezonních surovin, zvěřiny nebo ryb.

Chcete se také zúčastnit?
Zákazníci, kteří mají o kuchařské kurzy zájem,
mohou kontaktovat svého obchodního zástupce
MAKRO HoReCa nebo se informovat u Pultu služeb partnerům, kde jim pracovníci MAKRO sdělí
nejbližší termíny kurzů a další podrobnosti.
Maximální počet registrovaných účastníků
každého kurzu je 10 kuchařů či šéfkuchařů. Celý
kurz trvá cca 3–4 hodiny a cena jedné registrace
je 1499 Kč. Na jednu registraci má jedna přihlížející osoba (např. majitel, provozní) vstup zdarma.
Kulinářské kurzy jsou vítanou inspirací, která
zákazníkům MAKRO pomáhá k úspěchu jejich
vlastního podnikání.
Více informací na www.makro.cz, případně
na zákaznické lince 844 999 111.

SC-321152/8

Ve druhé polovině června proběhl v restauraci U Kašny, v malebném jihomoravském
městě Rajhrad, další kulinářský kurz tentokráte věnovaný přípravě jídel na grilu.
Zúčastnilo se ho na 12 zákazníků, respektive
12 šéfkuchařů a 12 provozních, ze společností jako Bensen s. r. o., Delikatering, IKEA či
CLOUDLESS SKY s. r. o. a dalších.
Pod vedením Petra Stádníka, Jitky Ulihrachové a Františka Lorence si všichni
účastníci vyzkoušeli přípravu například
květové špičky s grilovanou zeleninou,
flank steaku s lilkovým pyré, grilovaných
vepřových žebírek a mango-ananasového
chutney, hunger steaku s guacamole nebo
grilované perličky, rebarborového chutney
a pečených brambor. V menu nechyběla ani
sladká tečka na závěr v podobě grilovaného
ovoce.
Kulinářské tréninky MAKRO jsou vždy
interaktivní, vaří se ve dvojicích a účastníci sami zkoušejí inovativní postup přípravy
jídel. Během kurzu se rovněž dozví zajímavé
tipy, jak správně vybírat, uchovávat a servírovat běžné i netradiční sezonní suroviny. Po
skončení tréninku obdrží certiﬁ kát o absolvování kurzu a spolu s ním i cenové kalkulace
připravovaných jídel.
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AKTUALITY

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
3. 9.
F. Formana 33, 41
M. Fialy 1
V. Jiříkovského 17, 20
J. Maluchy 18, 9
J. Matuška 20
J. Škody 4
V. Košaře 3, 27
Tlapákova 17
4. 9.
J. Kotase 13
A. Kučery 18
F. Hajdy 6
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 1, 39, 15
Na Obecní 6
Stadická 13
Dr. Šavrdy 1
Vaňkova 46
5. 9.
Dr. Martínka 3, 21, 45
Vaňkova 46
Horní 102
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 11
J. Herolda 12
Mitušova 77, 43

6. 9.
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 5
Sámova 12
Horní 20, 72
Holasova 6
Klegova 80
Provaznická 11, 45, 69
Klegova 66
10. 9.
U Prodejny 7
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 91
Hasičská 56
Jubilejní 9
Zlepšovatelů 3, 28
Edisonova 25
Moravská 101
11. 9.
U Staré školy x U Haldy
Bystřinova 1
Rodinná 48
Česká 10
Chalupníkova 57
Ovocná 20
nám. Gen. Svobody 1

Pospolitá 25
Starobělská 43
U Hřiště x Krokova
Dolní 75
Šaldova 23
12. 9.
Hulvácká 20
Na Drahách 38
Na Nivách 17
V Poli 23
Horymírova 6
Tarnavova 11
Horymírova 18, 108, 122
Zimmlerova 53, 31
Jandova 3
13. 9.
Břenkova
Rezkova
Markova 17
Tylova 25, 45
Karpatská 20, 49
Písečná 9
Jugoslávská 47, 29
Středoškolská 6
Rýparova 47

Sologubova 9
Bolotova 1
Pavlovova 25, 67
Rodimcevova x Baranovova
x Asejevova
Utvenkova 2
Averinova 8
Zajcevova 2
18. 9.
Čujkovova 50, 38
Gerasimovova 4,16
Průkopnická 18
Výškovická 106
Kosmonautů 13
Krasnoarmejců 22, 25
Svazácká 14, 48
Kischova 1

Výškovická 172
Proskovická 71, 49, 39
Koncová 22
24. 9.
K Odře x Smrčkova
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříková 21, 6
Na Výspě 1
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Řadová 68
25. 9.
Volgogradská 122, 133, 64,
103, 81, 30, 10
Výškovická 98, 86, 54
Řadová 18, 34

19. 9.
P. Lumumby 52, 90
26. 9.
Svornosti 35
P. Lumumby 80
Husarova 11
Jugoslávská 45
Staňkova 10, 26
Horymírova 10
29. dubna 7 , 31
Výškovická 127, 147, 157, Plzeňská 15, 10
J. Herolda 6
180
B. Četyny 2
17. 9.
20. 9.
M. Fialy 1
garáže Rudná za ČD – dopro- Srbská 15
A. Poledníka 2
střed
Jičínská 19, 35
Krestova 2
Plzeňská 8
Lužická 6
Dr. Martínka 3
Strelkovova 7
Lumírova 70, 54, 34
Na Fojtství 3
INZERCE
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Koncem června se uskutečnilo
očkování několika desítek psů,
kteří žĳí v bezdomoveckých
lokalitách na území obvodu.
Hlavním smyslem akce, kterou
zorganizoval Úřad městského
obvodu Ostrava-Jih, je zvýšení
ochrany zdraví obyvatel po případném útoku těchto zvířat.
„Samotnému očkování předcházela kontrola lokalit, abychom zjistili, v jakých podmínkách bezdomovci žĳí a jakou
jim jsme schopni nabídnout pomoc. Vysvětlili jsme jim, na co
mají nárok, pomohli třeba s vyřízením dokladů,“ uvedl místostarosta Radim Miklas s tím,
že kontroly se vedle pracovní-

ků Odboru sociální péče ÚMOb
Ostrava-Jih zúčastnili i zástupci
ostravské městské policie. „Při
té příležitosti jsme zjistili, že
lidé bez domova vlastní velké
množství psů a štěňat. Oni sami
samozřejmě neřeší jejich očkování proti vzteklině a jiným
nemocem. Protože velká část
bezdomoveckých lokalit leží
v blízkosti cyklostezek i domů,
kvůli hrozícímu pokousání od
těchto zvířat jsme se rozhodli
pro jejich přeočkování,“ pokračoval Miklas.
Výjezd do lokalit se konal ve
spolupráci s veterinářem MVDr.
Lubomírem Košťálem a zástupci Městské policie Ostrava. „Každý pes byl naočkován, dostal
známku a nyní je v naší evidenci. Zhruba za čtvrt roku proběhne přeočkování štěňat,“ řekl
dále Radim Miklas, který si pochvaloval bezproblémové reakce ze strany bezdomovců. „Byli
vstřícní, měli zájem spolupracovat. Potvrdilo se, že bezdomovci v drtivé většině nejsou agresivní a dá se s nimi domluvit,“
doplnil.
(kut)

REC
Y

Psi od bezdomovců byli naočkováni Máme novou šanci!
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Starosta navštívil stoletou jubilantku

Ke stým narozeninám jí přišel
poblahopřát i starosta Karel Sibinský, z jehož rukou jubilantka převzala velkou kytici a dárkový koš.
Paní Zahradníčková se narodila v roce 1912 v Konici u Litovle jako nejmladší ze čtyř dětí.
Její otec narukoval na frontu,
upadl do ruského zajetí a zemřel, když jí bylo osm let. První půli života strávila na Pros-

ka v ZŠ v Porubě, jedním z jejích žáků byl známý písničkář
Jaromír Nohavica. Před třiceti
lety ovdověla, vychovala jednu
dceru, se kterou žila ve společné domácnosti až do svých 95
let. Po pádu v koupelně si přivodila úraz kolena a byla umístěna do domova pro seniory.
tějovsku, později odešla k tetě
do Bratislavy, kde vystudovala učitelský ústav a stala se učitelkou domácích nauk. Učila ve
vesnických školách předměty
jako vaření, ruční práce či chov
dobytka. V roce 1956 se vdala
a odešla za manželem na Ostravsko. Nastoupila jako učitel-

Krátce
 Akcent hledá nové tanečníky
Ve středu 12. září pořádá TJ
Sokol Vítkovice, oddíl tanečního sportu TK Akcent, nábor nových členů. Zájemci ve
věku od 4 do 15 let se mohou
dostavit od 15 do 18 hodin
do klubu Akcent v Hrabůvce v Hasičské ulici. Taneční
klub Akcent vybojoval několik titulů mistrů světa, Evropy i ČR, a to ve stylech show
dance, discodance a latinskoamerických tancích. Bližší informace lze zjistit na tel. čísle
737 248 053.
 Prezentujte klub bezplatně!
Se zahájením školního roku
jsou každoročně spojovány nábory dětí do dětských
kroužků, klubů a nejrůznějších organizací, ať už sportovních, technických, výtvarných,
vzdělávacích, tanečních nebo

jiných. Avion Shopping Park
Ostrava se rozhodl pomoci
těmto organizacím a klubům
a už čtvrtým rokem pořádá
jedinečný veletrh zájmových
kroužků s vůbec nejširší nabídkou volnočasových aktivit
pod jednou střechou. V rámci akce všichni přihlášení „vystavovatelé“ mohou své kluby
a organizace prezentovat zcela bezplatně. Veletrh se uskuteční o víkendu 8. a 9. září od
10 do 18 hodin, zájemci o tuto
prezentaci se mohou hlásit na
tel. čísle 604 228 508 nebo e-mailem na adrese velickova@
apicom.cz. Rodiče, kteří chtějí, aby se jejich dítě nenudilo,
chodilo do kroužku nebo sportovalo, ale neví, co by ho doopravdy bavilo, tady naleznou
nejen radu, ale uvidí i praktické ukázky toho, co by jednou
jejich ratolest mohla umět.

Byla veselé povahy, nikdy se
nenudila, měla ráda ruční práce, pletení, šití, práci na zahrádce na chatě v Kyjovicích. Do
pozdního věku luštila křížovky, nyní jí to bohužel zrak už
nedovoluje. Žádný konkrétní
recept na dlouhověkost podle
svých slov nemá.

DIAMANTOVÁ SVATBA
Jana a Dagmar Pobořilových
Paní Dagmar se narodila v červnu 1933, vyučila se dámskou
krejčovou, pracovala v mateřských školách a před odchodem
do důchodu v závodě Kotlárna II ve Vítkovicích. Pan Jan se
narodil v dubnu 1932 ve Valašském Meziříčí. Vyučil se v hornickém učilišti v Ostravě, až do
důchodového věku pracoval
v dolech Alexander a Zárubek.
Jeho velkým koníčkem v mládí
bylo sportovní letectví.
I přes námitky pana Jana, „že
Ostravačku si nikdy nevezme“,
se zrodila opravdová láska. Pokaždé, když letěl nad zahradou své milé, zamával na znamení křídly, a paní Dagmar mu
šla naproti na letiště. Své Ano si
řekli 5. července 1952 na ostrav-

Foto: rodinný archív

Kulaté životní jubileum oslavila před pár dny paní Helena
Zahradníčková, která žije v Domově pro seniory v Čujkovově
ulici v Zábřehu.

ské radnici. Vychovali dvě dcery Janu a Danu. Nyní si užívají
zaslouženého odpočinku v rodinném domku v Zábřehu. Radují se z pěti vnoučat a osmi
pravnoučátek.
Šedesát let společného života si
manželé Pobořilovi připomněli
diamantovou svatbou v obřadní síni radnice, jejich oddávajícím byl starosta Karel Sibinský
a ceremoniářkou Šárka Zubková.

INZERCE

the roses tour 2012

30. 11. PRAHA
TIPSPORT ARENA

UZÁVĚRKA
INZERCE
DALŠÍHO ČÍSLA
JE 13. 9. 2012

www.cranberries.cz

SC-321431/1
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Nadační večer boje s rakovinou prsu
Jedním ze zásadních témat
dnešní doby jsou závažné nemoci. Mezi ně patří i rakovina
prsu. Jen v České republice zemře na následky rakoviny prsu
každých pět hodin jedna žena.
Pro každou ženu je toto onemocnění hrozbou, o které se
mnohdy bojí mluvit. Tento projekt vzniknul právě proto, aby
informoval ženy o možnostech prevence a léčby rakoviny prsu.
V rámci večera se uskuteční
křest kalendáře, který následně půjde do prodeje, a výtěžek
z něj poputuje na prevenci léčby rakoviny prsu ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Součástí programu je také vernisáž výstavy
fotek, které budou součástí kalendáře. Nadační večer se uskuteční 27. září v Komorním klubu ve Velflíkově ulici 8 v Hrabůvce. Více informací na: www.facebook.com/vecerzenam

AKTUALITY

Občané sami rozhodují,
v jakém prostředí budou žít
Občané žijící v Jubilejní kolonii v Hrabůvce už dlouhou dobu
oprávněně poukazují na neutěšený stav komunikací, chodníků
a ostatních veřejných ploch. Ty jsou v ostrém kontrastu s fasádami okolních domů, které procházejí postupnou rekonstrukcí.
Pozemky však patřily akciové
společnosti Vítkovice a až před
rokem se je po dlouhých a složitých jednáních podařilo získat do majetku městského obvodu. Konečně je tedy možné
přistoupit ke zvelebení ploch
v této oblasti.
Na radnici koncem června proběhla schůzka s občany, kteří v dané lokalitě žĳí. Svá přání
vyjádřili zástupci téměř každého obytného domu. „Přestože jejich názory byly odlišné
oproti našim původním představám, všechny jejich připo-

mínky a podněty týkající se
například parkovacích ploch
nebo umístění dětského hřiště
byly akceptovány a budou obsaženy v projektu, který se momentálně zpracovává. Je správné, že občané sami rozhodují,
v jakém prostředí budou bydlet,“ uvedl místostarosta Pavel
Planka.
Protože vše je administrativně náročné, samotná realizace
proběhne až v příštím roce. Letos dojde alespoň k provizorním opravám, např. k vyrovnávání komunikací.
(kut)

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc září
INZERCE

22. 9.

Florbal - 1. SC Vítkovice
16 – 19 hod. - Extraliga žen, 19.15 – 22 hod. Fortuna
extraliga

23. 9.

Florbal - 1. SC Vítkovice
10 – 17.30 hod. - 1. liga ženy B

29. 9.

Florbal - 1. SC Vítkovice
9 – 16 hod. - liga mladších žáků Hurikán, 17.15 – 20
hod. - 1. liga juniorů

30. 9.

Florbal - 1. SC Vítkovice
10 – 13 hod. - 1. liga juniorů, 13.30 – 16.30 hod. Extraliga žen, 17.15 – 20 hod. - Fortuna extraliga
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14. 9. - 16. 9. Basketbal - SBŠ Ostrava
Ostrava CUP 2012 - 10. ročník mezinárodního basketbalového turnaje pro chlapce a děvčata kategorie
U15, U14, U13, U12, U11

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
2., 9., 16. 23. a 30. 9. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY živá hudba, pro příznivce společenského
tance se skupinou DOMINO, předprodej KD
K-TRIO.
6. 9. v 17.00 h Vernisáž SVÍTÁNÍ – enkaustické
– intuitivní obrazy Simony Dvořákové.
10. 9. v 19.00 h ČECHOMOR koncert v Kině
LUNA.
V roce 1988 vzniká hudební uskupení s názvem I. Českomoravská nezávislá hudební
společnost. V první sestavě hráli: Jiří Břenek housle a zpěv, František Černý – kytara zpěv,
harmonikář Jiří Michálek a houslista Antonín
Svoboda. V roce 1994 přichází potřeba změny
zvuku a z ak stického pojetí pozvolna začínal přecházet do elektrické podoby. „Českomoravská“ vydává své třetí řadové album nazvané Čechomor (2000). Po vydání skupina
definitivně zkrátila název na Čechomor.
předprodej KD K-TRIO, Kino LUNA, OIS
15. 9. od 9.00 h, OD ŘEMESEL K TRADICÍM,
sportovně relaxační sobota pro upevnění zdravotní a fyzické kondice. Program - Slámovo
muzeum - vodní a turbínové mlýny, Háj ve
Slezsku, Raduň - zámecká zahrada a sbírka historických kočárků, procházka parkem - energetické cvičení Pět Tibeťanů, Skanzen lidových
tradic a řemesel v Bolaticích, Hlučín - výstava
„Panovníci českých zemí a jejich manželky“
Nutná rezervace. Předprodej KD K-TRIO.
17. 9. v 17.30 h ukázková hodina semináře LÉČIVÁ SÍLA DECHU, cesta ke zdraví s Mgr.
Zuzanou Kaiser – Ondruchovou. Nutná rezervace. Předprodej KD K-TRIO.
19. 9. v 18.00 - 20.00 h ukázková hodina nového cvičebního programu PORT DE BRAS
- PILATES. Nový originální cvičební program
vznikl spojením prvků moderního tance, baletu a strečinku s principy silového a balančního tréninku. Předprodej KD K-TRIO.
19. 9. v 17.30 h NUMEROLOGIE A TAROT
- přednáška o vědách, které zkoumají člověka
z pohledu čísel. Přednáší Monika Bumbová.
Předprodej KD K-TRIO.
24. 9. v 17.30 hodin KAM NÁS VEDE ŽVOT
A JAK TO SNÁŠÍME - rozhovory o tom, jak se
učit od života s rodinným terapeutem Drahoslavem Červenkou. Součástí setkání jsou krátká
cvičení a příklady řešení různých životních situací. Předprodej KD K-TRIO.
27. - 28. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
PIVA na Zámku Zábřeh, degustační přehlídka
minipivovarů, vystoupí kapely NEBE, CITRON, HEC, MARIAN 333, T4, PEHA, příjezd sv. Václava, šermířské turnaje, prohlídka
zámku a pivovaru, vstup zdarma.
Připravujeme:
11. 10. v 19 h ELENA SOHNENSHINE TRIO –
jazzový koncert.
17. 10. v 19 h JIŘÍ STIVÍN Sám se svým stínem

JIŽNÍ LISTY

 VÝSTAVY
od 6. 9. SVÍTÁNÍ – enkaustické – intuitivní obrazy Simony Dvořákové.
od 24. 9. POHLEDNICE ZE SRÍ LANKY – výstava fotografii očima Jaroslava Prokopa
 DĚTEM
ZAHÁJEN ZÁPIS DO KURZŮ NA DRUHÉ
POLOLETÍ, neváhejte a vyberte si kurz pro
své děti. Informace s elektronickou přihláškou
na www.kzoj.cz, předprodej a informace KD
K-TRIO.
Kurzy pro děti - Pohybová výchova pro předškoláky, Výuka hry na kytaru, saxofon, key
board, akordeon, Školička malého výtvarníka,
Břišní tance, Hip Hop, Disco dance, Break
dance, Taneční klub MINI, Pohádkové zpívání
a tančení.
Připravujeme:
7. 10. v 10 h – Aladinova lampa divadelní přestavení pro děti.
28. 10. v 10 h – HALLOWEEN S HOPSALÍNEM zábavná show pro malé i velké diváky.
 VZDĚLÁVÁNÍ
Zápis nových kurzů zahájen, informace s elektronickou přihláškou na www.kzoj.cz.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
Vzdělávací kurzy:
Numerologie a tarot, Reflexní terapie pro každého, Léčivá síla dechu, EFT - techniky emoční
svobody, Mandaly - cesta k tvořivosti, Systematická výuka myšlení - FIE.
Jazykové kurzy: Výuka anglického jazyka.
 KULTURA TĚLA
Zápis nových kurzů zahájen, informace s elektronickou přihláškou na www.kzoj.cz.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
Kurzy pro dospělé:
Pohybové kurzy: Kalanetika, P- Class, Pilates s Bosu, Port De Bras - Pilates, Cvičení - prevence bolesti zad, Cvičení pro seniory, Cvičení
na velkých míčích, Jóga, Latina dance, Zumba,
Linie, Body form, Taneční pro manželské páry
a partnerské dvojice, Irské tance, Břišní tance,
Energetické cvičení - Pět Tibeťanů.
 KOMORNÍ KLUB
19. 9. v 17.00 h HRA NA SAXOFON, AKORDEON, KEY BOARD, informační a ukázková hodina moderního způsobu výuky hry na saxofon, akordeon, keyboard s Bohumilem Rončkou v Komorním
klubu. Informace KD K-TRIO.
20. 9. v 18 h POHLEDNICE ZE SRÍ LANKY
Cestopisná přednáška s projekcí Jaroslava Prokopa.KD K-TRIO a v den akce na místě od 17.30
hodin.

KINO LUNA
Digitální kino dle standardu DCI
ul. Výškovická 113, tel.: 596 751 712-3
Info o programu a on-line rezervace vstupenek na
www.kzoj.cz
Od čtvrtka 30. 8. do středy 5. 9. v 15.00 h: DOBA
LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU – 2D (Ice Age:
Continental Drift, USA 2012). Animovaná komedie v českém znění bez brýlí, 94 minut. Vstupné
80 Kč.
Od čtvrtka 30. 8. do neděle 2. 9. v 17.00 h: LET´S
DANCE REVOLUTIONS 3D (Step Up Revolutions, USA 2012, 3D brýle). Premiéra. Roman-

tický hudební film ve formátu 3D. České titulky,
od 12 let. Vstupné 150 Kč.
Od čtvrtka 30. 8. do pondělí 3. 9. v 19.30 h., od
úterý 4. 9. do středy 12. 9. v 17.00 h. (mimo 10.
9.): SVATÁ ČTVEŘICE (ČR 2012). Tohle si od
Viewegha nepřečtete, to musíte vidět. Jemně nemravná romantická komedie ze současnosti. Ml.
nepřístupný, 78 minut. Vstupné 110 Kč.
Pondělí 3. 9. v 17.00 h: LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
(ČR 2012). Režie Marie Poledňáková. Ml. přístupný, komedie / 113 minut. Levné pondělí vstupné 60 Kč.
Od úterý 4. 9. do středy 5. 9. v 19.30 h: 7 DNÍ
V HAVANĚ (7 días en la Habana, Francie / Španělsko 2012). 7 dní, 7 režisérů, 1 vášnivá Havana. České titulky, od 12 let, drama, 129 minut.
Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 6. 9. do úterý 11. 9. v 19.30 h. (mimo
10. 9.): EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ
2 (Expendables 2, USA 2012). Premiéra. Největší akční hrdinové - Sylvester Stallone, Jason
Statham, Jet li, Dolph Lundgren, Chuck Norris,
Bruce Willis aj. se opět vracejí společně na plátna
kin v novém akčním thrilleru. České titulky, ml.
nepřístupný, 103 minut. Vstupné 110 Kč.
V sobotu 8. 9. v 15.00 h: HURVÍNEK NA
SCÉNĚ 2D (ČR 2010). Nejoblíbenější loutky na
filmovém plátně ve formátu 2D – bez brýlí, 60
minut. Vstupné 70 Kč.
V neděli 9. 9. v 15.00 h: HURVÍNEK NA SCÉNĚ
3D (ČR 2010, 3D brýle). Nejoblíbenější loutky
na filmovém plátně ve formátu 3D, 60 minut.
Vstupné 90 Kč.
Pondělí 10. 9. v 19.00 h: ČECHOMOR – KOOPERATIVA TOUR 2012, koncert.
Středa 12. 9. v 19.30 h: KLIP (Clip, Srbsko 2012).
Radikální film chladnokrevně zachycující život dospívající dívky v současném Srbsku. Režie Maja Miloš, české titulky, drama, 102 minut.
Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 13. 9. do úterý 18. 9. v 17.00 h. (mimo
16. 9. a 17. 9.): NORMAN A DUCHOVÉ 3D (ParaNorman, USA 2012). Premiéra. Animovaná
zombie komedie pro děti v českém znění ve formátu 3D. Vstupné 150 Kč.
Od čtvrtka 13. 9. do soboty 15. 9. v 19.30 h: AŽ
VYJDE MĚSÍC (Moonrise Kingdom, USA 2012).
Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton aj.
v hlavních rolích roztomile svérázné komedie.
České titulky, od 12 let, 94 minut. Vstupné 80 Kč.
V sobotu 15. 9. v 15.00 h: NORMAN A DUCHOVÉ 2D (ParaNorman, USA 2012). Animovaná zombie komedie pro děti v českém znění
ve formátu 2D – bez brýlí. Vstupné 110 Kč.
Neděle 16. 9. „FILMOBRANÍ 2012“
Tradiční „filmpárty“ za výroční vstupné 42 Kč.
(10.00 h. - Doba ledová 4: Země v pohybu 2D,
14.00 h. - Cesta na tajuplný ostrov ve 3D, 16.30
h. - Nedotknutelní, 19.00 h. - Temný rytíř povstal). Pozor - každá 42. vstupenka zakoupená
v předprodeji do 15. 9. 2012 je zároveň i poukázkou do restaurace Luna dne 16. 9. 2012 na
„NAROZENINOVÉ MENU „ u příležitosti 42.
výročí Kina Luna.
Pondělí 17. 9. v 17.00 h: LOV LOSOSŮ V JEMENU (Salmon Fishing in Yemen, VB 2012).
Režie Lasse Hallström. České titulky, komedie
/ drama / romantický. Levné pondělí – vstupné
50 Kč.
Od pondělí 17. 9. do pátku 21. 9. v 19.30 h.
(mimo 19. 9.): TOTAL RECALL (Total Recall,
USA 2012). Kate Beckinsale a Colin Farrell v akčním thrilleru o realitě a vzpomínkách opět inspirovaný známou povídkou od Philipa K. Dicka.
České titulky, od 12 let, 121 minut. Vstupné 100
Kč.
Středa 19. 9. v 19.30 h: PŘÍMÝ PŘENOS –
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OPERA DE PARIS – JACQUES OFFENBACH –
HOFFMANNOVY POVÍDKY. Dirigent: Tomáš
Netopil. Režie: Robert Carsen. Účinkují: Stefano
Secco, Jane Archibald, Sophie Koch, Ana Maria
Martinez. Nastudování: Francouzsky. Délka: 150
minut. Vstupné 260 Kč.
Od pátku 21. 9. do čtvrtka 27. 9. v 15.30 h: REBELKA 3D (USA 2012, Brave, 3D brýle). Animovaný příběh odvážné princezny Meridy, která se
vzepře tradici a vezme svůj osud do vlastních
rukou, 100 minut. Vstupné 130 Kč.
Animovaný příběh pro děti a mládež v českém
znění ve formátu 3D. Vstupné 130 Kč.
Od čtvrtka 20. 9. do pátku 21. 9. v 17.30 h. a od
čtvrtka 27. 9. do neděle 30. 9. v 17.30 h: DRUHÁ
ŠANCE (USA 2012, Hope Springs). Meryl Streep
a Tommy Lee Jones v zábavném příběhu, který
je opravdovým obrazem většiny manželství ve
středních letech. České titulky, od 12 let, komedie, 100 minut. Vstupné 110 Kč.
Od soboty 22. 9. do středy 26. 9. MFF - 4.OSTRAVA KAMERA OKO
Sobota 22. 9. v 18.00 h: O SLAVNOSTI A HOSTECH – sekce: Pocta. Československo 1966, r.
Jan Němec, kamera Jaromír Šofr. Neděle 23. 9.
v 18.00 h: POD AFRICKOU OBLOHOU – Pavel Klusák uvádí: Pop/Art. USA, JAR 2012, r. Joe
Berlinger, kamera Robert Richman. Pondělí 24.
9. v 18.00 h: GEORGE HARRISON: LIVING IN
A MATERIAL WORLD – předpremiéra, USA
2011, režie Martin Scorsese. Úterý 25. 9. v 18.00
h: KLEOPATRA – sekce: Encore – klasická díla
světového filmu. Unikátní projekce nejdražšího
filmu všech dob s nesmrtelnou Elizabeth Taylor v hlavní roli. USA, VB, Švýcarsko, 1963, r. J.
L. Mankiewicz, kamera Leon Shamroy, Jack Hildyard. Středa 26. 9. v 18.00 h: OBSLUHOVAL
JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE – sekce: Pocta.
ČR 2006, r. Jiří Menzel, kamera Jaromír Šofr.
Od čtvrtka 27. 9. do neděle 30. 9. v 19.30 h: DIVOŠI (Savages, USA 2012). Premiéra. Akční
thriller podle stejnojmenného románu Dona
Winslowa. Režie Oliver Stone. České titulky, ml.
nepřístupný, 131 minut. Vstupné 110 Kč.
Od pátku 28. 9. do neděle 30. 9. v 15.30 h: REBELKA 2D (Brave, USA 2012). Animovaný příběh odvážné princezny Meridy, která se vzepře
tradici a vezme svůj osud do vlastních rukou.
Formát 2D – bez brýlí. Vstupné 100 Kč.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz , www.dk-akord.cz
 Divadlo
25. 9. v 19:00
Irena Dousková: Hrdý Budžes
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy Helenka
Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem
osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace tak, jak
se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Přĳďte se zasmát, zastydět i zavzpomínat.
V hlavní roli Barbora Hrzánová. Dále hrají Jarmila Vlčková/Marcela Šiková, Libor Jeník z Divadla Antonína Dvořáka Příbram.
 Klub Akord
5. 9. v 15:00
Senior klub
Soutěž o nejlepší jablkový recept. K poslechu
a tanci hraje PeteSax.
12. 9. v 10:00
Aktivní senior
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Fyzioterapie: míčkování
26. 9. v 10:00
Aktivní senior
Biopotraviny - beseda
 Venkovní akce
31. 8. od 15:00
Dočesná
Zakončení Letního festivalu
Letní zahrada * vstup zdarma
Ochutnávka piv z minipivovarů. Pivní soutěže
a hudba v podání muzikanta Martina Jaroška
a jeho přátel – Kontrast 3 / pop-rock
 Aktivity pro děti – SVČ Ostrava-Zábřeh
14. 9. od 15:00
Vinobraní
Tradiční slavnosti vína před DK Akord
Burčák, jarmark, soutěže, folklór, muzika
Program:
Divadelní soubor Nahodile
Ševčík – moravský folklórní soubor
Cimbálová muzika Tolar
Robert Křesťan a Druhá tráva
Pro děti:
Myška Klárka a veverka Terka jdou do školky
/ pohádka
Fantasy les – dobrodružná stezka / CVČ Směr
Ostrava
Pohybové a výtvarné aktivity / SVČ Ostrava-Zábřeh
FAJN FEST v Letní zahradě – koncerty vítězů
soutěže kapel:
Memoary
The Blues Experience (PL)
 Výstavy
Do 17. 9.
Místo pro život
Výtvarné práce ze soutěže pro děti a mládež ke
Dni Země / SVČ Ostrava-Zábřeh.
20. 9. v 17:00
Fajn Foto Fest
Vernisáž výstavy vítězů česko-polské soutěže
amatérských fotografů.
Výstava potrvá do pol. listopadu.
www.dk-akord.cz * www.facebook.com/dkakord
www.fajn-fest.eu * www.fotofest.eu
Připravujeme:
4. 10. v 19:00 / Klub Akord
Josef II. aneb České národní opruzení
Pivní zpěvohra Martina Jaroška a jeho souboru
Zběsilá pípa
11. 10. v 19:00
Divadlo Bolka Polívky: Pro dámu na balkóně
24. 10. v 19.00
Henry Meyerson: Fígl
Tragikomedie Divadla Ungelt, hrají: Václav Postránecký, Marta Vančurová, Alena Vránová
7. 11. ve 20:00
Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla
Divadelní verze knižního bestselleru. Ekonomie jako krásná věda, jejíž kořeny jdou mnohem
hlouběji, než si moderní člověk dokáže představit.
9. 11. v 19:00 / Klub Akord
Divadelní soubor Nahodile: Hecoviny

Výběr nejlepších scének, skeče, písničky, recese
15. 11. v 19:00
Drahouškové
Komedie s Pavlem Zedníčkem a Janou Paulovou.
22. 11. v 19:00
Inflagranti a Josef Vojtek
Dámské smyčcové trio s lídrem skupiny Kabát.

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
Zápis do kroužků od 3. 9. 2012, zahájení kroužků
v týdnu od 17. do 21. 9. 2012
Nabídka – sportovní: fotbal, florbal, hokejbal,
brusle, aerobik, lezení na umělé stěně…, taneční: zumba, disco dance, břišní tance…, výtvarné a keramické kroužky pro děti i dospělé.
Technické kroužky: NOVINKA: kroužky kybernetiky – stavebnice Lego, stavebnice Voltik,
Boﬃn, programování a elektronika, 3D grafika,
programování, letecký modelář, máme rádi zvířata, angličtina pro děti a dospělé a mnoho dalších kroužků a kurzu pro děti a dospělé.
SVČ Ostrava Zábřeh plánuje rozšířit činnost
do oblasti Pískových dolů, ulice V Zálomu.
Zápis do kroužků od 20. 9. 2012, zahájení
kroužků říjen 2012.
Nabídka: sálová kopaná, florbal, zumba, mažoretky, roztleskávačky, latinsko-americké tance,
výtvarné a keramické kroužky pro děti i dospělé, máme rádi zvířata, mazlíčci, angličtina
pro děti a dospělé.
Akce:
7. 9. – Ostravvské záření – den plný her a soutěží, seznámení s nabídkou kroužků. Ostrava-Dubina, Albert, 13–18 hodin.
8.–9. 9. – Veletrh zájmových činností – den plný
her a soutěží, seznámení s nabídkou kroužků,
Avion Shopping park 10–18 hodin.
20. 9. – U nás prázdniny nekončí - den plný her
a soutěží, seznámení s nabídkou kroužků. Pískové doly, ulice V Zálomu, 15–18 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
16. 9. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– HC PSG ZLÍN. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy.
23. 9. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– HC OCELÁŘI TŘINEC. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy.
28. 9. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– HC PLZEŇ 1929. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy.
30. 9. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– HC SLAVIA PRAHA. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy.
Unikátní výstava ŠANGRI-LA – hledání ztraceného ráje.
NEPÁL – TIBET – BHÚTÁN – INDIE.
VÝSTAVIŠTĚ Černá louka – pavilon C
Otevřeno denně od 10 do 18 hod.
Připravujeme:
10. 11. – OLYMPIC. ČEZ ARÉNA
koncert k 50 letům kapely.
19. 11. – STING. ČEZ ARÉNA
BACK TO BASS FALL TOUR 2012.
12. 12. – JEVGENĲ PLJUŠČENKO – PÁN
LEDU 2012.
EDWIN MARTON, STÉPHANE LAMBIEL,
BRIAN JOUBERT, LAURA.
LEPISTO a další. Zimní stadion SAREZA Ostrava-Poruba.

ZE ŽIVOTA SENIORŮ
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Anna Langhammerová přežila vlastní smrt

Foto: Michael Kutty

Kulaté životní jubileum oslavila začátkem
července paní Anna Langhammerová,
která žije v Ostravě-Zábřehu. Ke stým narozeninám ji přišel poblahopřát i starosta
nejlidnatějšího ostravského obvodu Karel
Sibinský, z jehož rukou jubilantka převzala
velkou kytici a dárkový koš. Stoleté paní
navíc nechal zahrát písničku v rozhlase.
Paní Langhammerová se narodila v Kolíně
v rodině význačného občana města a obchodního rady Aloise Erharta, zakladatele a vlastníka textilního závodu. V Kolíně
se rodina usadila díky přátelství se známým skladatelem a kapelníkem Františkem Kmochem. Jistý čas paní Anna strávila v penzionátu ve Francii, což přispělo
k její jazykové výbavě (francouzština, angličtina, němčina) tolik potřebné pro styk

s obchodními partnery. Po smrti svého otce
vedla zmíněný podnik až do roku 1948,
kdy byl textilní závod firmy „Erhart“ znárodněn. Před válkou byla činna ve společenských organizacích, výborně lyžovala.
Za války všemožně podporovala rodiny
vlastenců pronásledovaných nacisty. Z val-

Foto: rodinný archiv

KAMENNÁ SVATBA
Anny a Vladimíra Knopových

Paní Anna se narodila v březnu 1927 v Moravské Ostravě. Vystudovala obchodní
školu a poté pracovala jako administrativní úřednice na ředitelství OKD. Do důchodu odešla jako zaměstnanec Vědeckovýzkumného uhelného ústavu.
Pan Vladimír se narodil v dubnu 1921
v Ostravě-Přívoze. Jeho rodiče se o deset
INZERCE
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Tel.: 603 757 592

SC-321132/2

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!

let později přestěhovali do Ostravy-Zábřehu, kde postavili rodinný domek. Po maturitě na reálném gymnáziu pan Vladimír
krátce pracoval jako administrativní úředník v Praze a v roce 1943 byl totálně nasazen v Německu. Tam utrpěl úraz, byl
propuštěn zpět domů a úřadem práce přidělen do Vítkovických železáren jako administrativní pracovník. V roce 1945 začal
studovat hornický obor na Vysoké škole
báňské. Po studiu nastoupil jako důlní inženýr na Důl Hlubina, brzy přešel na Důl
Pokrok do Petřvaldu, kde působil v různých technických funkcích až do odchodu
do důchodu.
Pro paní Annu a pana Vladimíra byl dnem
svatebním 8. srpen 1947. V roce 1956 se
manželům narodila dcera Marcela a dnes
mají radost z vnučky Kristýny a vnuka Ondřeje. Ke koníčkům paní Anny patří šití, pečení vánočního cukroví, vaření a četba dámských časopisů. Chloubou
pana Vladimíra je chata v Kunčicích pod
Ondřejníkem, rád sleduje sportovní přenosy a schází se s přáteli v hornickém muzeu
na Landeku.
Pětašedesát let společného života si připomněli 9. srpna v obřadní síni radnice, oddávajícím jejich Kamenné svatby byl starosta Karel Sibinský, ceremoniářkou Šákra
Zubková.

né části financovala cestu známé spisovatelky Jarmily Glazarové do SSSR v roce
1946, obdržela spousty děkovných dopisů
od lidí a jejich rodin z doby okupace. Osudovým dnem paní Anny Langhammerové
byl 5. květen 1945, kdy ji chtěli zastřelit dva
zfanatizovaní němečtí vojáci, kteří tvrdili,
že vyvíjela protiněmeckou činnost. Po roce
1948 byla bezdůvodně perzekuována.
V roce 1953 se provdala a poté se v domácnosti starala o výchovu nevlastního syna,
před osmadvaceti lety ovdověla. Paní
Anna druhou polovinu svého života tráví
v Ostravě, žĳe v zástavbě řadových domků v Zábřehu a je zde spokojena. I když se
hůře pohybuje, je orientovaná, celkem dobře slyší i vidí. Přestože se ji podařilo překonat řadu nemocí včetně té nejzákeřnější,
žádný konkrétní recept na dlouhověkost
podle svých slov nemá.
(kut)

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO
Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem srpnovým oslavencům do dalších let hodně zdraví,
spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Libuše Juřicová
Vlasta Zezuláková
Bohumil Večerek
Ľudmila Vystavělová
Alenka Jasinská
Michal Drevňak
Pavlína Kinclová
Jiřina Laryšová
Ludmila Fárková
Václav Smolka
František Dékány
Zdenka Bohačíková
František Chmela
Drahomíra Kaňová
Josef Matoušek
Jaromír Kropp
Emília Hájková
Cecilie Juřikovská
Ján Ostrolucký
Ludmila Sysalová

93 let
90 let
90 let
90 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

Krátce
 Den otevřených dveří
Domov Čujkovova v Ostravě-Zábřehu
v rámci Týdne sociálních služeb vyhlášeného Asociací poskytovatelů sociálních služeb a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR pořádá 9. října od 9 do
17 hodin Den otevřených dveří.
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Dopravní změny
byly nevyhnutelné
V souvislosti s uslepením obslužné komunikace (souběžné vozovky s ul. Dr. Martínka) v úseku mezi ulicí Tlapákova a výjezdem
na ulici Dr. Martínka na úrovni parkoviště před kulturním střediskem K-TRIO, ke kterému došlo 10. srpna, se řada občanů dotazuje,
proč se tak stalo. Někteří poukazují, že nyní svým vozidlem musejí absolvovat delší objízdnou cestu.
Hlavním důvodem realizovaného opatření je mnohonásobné zvýšení bezpečnosti spoluobčanů, kteří při cestě
z polikliniky, ze školy, z úřadů nebo z obchodů vcházejí z podchodu u Venuše rovnou do vozovky. Zároveň se
mnohonásobně odlehčí dopravně nepřiměřeně přetížené komunikaci Josefa Kotase.
Podchod u Venuše, který momentálně prochází rozsáhlou
rekonstrukcí, je jednou z nejfrekventovanějších pěších tras
v obvodě. Navíc v ulici J. Kotase má trvalé bydliště téměř tisícovka obyvatel. Mírné nepohodlí, které řidičům uslepením
obslužné komunikace vzniklo, naopak výrazně zvýšilo bezpečnost chodců a v neposlední
řadě kvalitu životního prostředí velkému počtu občanů.
Vedení obvodu k takto významné změně nepřistoupilo bez zvážení všech možností.

Stěžejním hlediskem je skutečnost, že podchod u Venuše jako
jediný v obvodě ústí přímo do
komunikace. Jako jedno z řešení se nabízelo prodloužení podchodu až za dotčenou komunikaci. Bohužel, při prověřování
proveditelnosti této možnosti se ukázalo, že by mj. bylo zapotřebí změnit trasu husté sítě
infrastruktury, zejména hlavního vodovodního a kanalizačního řádu, což by si samo o sobě
vyžádalo výdaj ve výši zhruba dvaceti miliónů korun, což
by bylo vzhledem k požadovanému efektu nepřiměřené. Navíc by se tím nedocílilo zamezení tranzitu na Dubinu po ulici
J. Kotase, což byl další důležitý
cíl, který je realizovanou změnou sledován, protože situace zde byla v tomto ohledu neúnosná. Hledisko bezpečnosti
bylo při pohledu na tuto významnou dopravní změnu prvořadé.
(kut)

Rušení nočního klidu vyřešíme,
slíbil starosta občanům
V poslední době si stále více
obyvatel žĳících v Edisonově ulici v Hrabůvce stěžuje na
hluk, který v pozdních večerních hodinách vychází z prostor venkovního posezení restaurace Zlatá rybka umístěné
v budově ÚMOb Ostrava-Jih.
„Bohužel se v drtivé většině případů jedná o anonymní stížnosti. To však nic nemění na tom, že se lidé ozývají
oprávněně. O rušení nočního
klidu víme a situaci budeme řešit tak, aby občané žĳící
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v této oblasti nemuseli zejména o víkendech snášet hluk
a další nepřístojnosti,“ uvedl
starosta Karel Sibinský a dodal: „Už po několikáté opakuji, že se mi velice těžko reaguje
na anonymní kritiku. Všechny stěžovatele mohu ujistit,
že se jejich jméno nikde neobjeví. Častokrát bych rád odpověděl, ale bohužel nemám
komu. Proto budu rád, když
se občan pod svůj dopis či e-mail podepíše,“ doplnil starosta Sibinský.
(kut)

AKTUALITY

Humanitární sbírka
Charita Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašuje
humanitární sbírku s názvem Nepotřebné věci potřebným lidem. Uskuteční se v úterý 4. září od 9 do 18 hodin v prostorách
vjezdu do areálu nákladního nádraží ČD Cargo na křižovatce ulic Mariánskohorská a Cihelní. Občané mohou odevzdávat letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2,
ne odřezky a zbytky látek), domácí potřeby, bílé i černé nádobí, příbory, hrnky, skleničky, peří, péřové a vatované přikrývky,
polštáře a deky, nepoškozenou obuv svázanou v páru, dětské
hračky (stavebnice, panenky, plyšáci atd.), bytovou chemii (hygiena, praní, úklid, desinfekce). Vybírány nemohou být ledničky, televize, počítače a jiná elektronika, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil.
Materiál bude v Diakonii Broumov tříděn lidmi z azylových
domů a dále využit pro potřebné lidi a při průmyslovém zpracování. Věci by měly být zabalené do igelitových pytlů nebo tašek, aby se transportem ve vagónech nepoškodily. Více informací lze zjistit na webových stránkách www.ostrava.charita.cz
a www.diakoniebroumov.org nebo na tel. číslech 596 783 011
nebo 731 625 853.

Přehlídka folkloru si našla své příznivce

Patnáctý ročník mezinárodního festivalu Folklor bez hranic, který
v polovině srpna po celý týden probíhal v ulicích Ostravy, zavítal do
našeho obvodu. Na pěší zóně u kulturního střediska K-TRIO v Hrabůvce se těšil velké pozornosti diváků. Zatažená obloha sice nevěstila
nic dobrého, ale nakonec se přehlídka obešla bez deště, a organizátoři
tak nemuseli program přesouvat do vnitřních prostor.
Starosta Karel Sibinský společně s místostarosty Radimem Miklasem
a Radimem Laukem přivítali zástupce jednotlivých folklorních souborů a předali jim dárky. Největší aplaus sklidilo vystoupení exotického
souboru Akirata z dalekých tichomořských Cookových ostrovů. Dále
se představily soubory z Chorvatska, Polska, Srbska, ale také domácí
ostravské soubory Hlubina, Hlubinka, Holúbek, Krasničanek, SSPT
Heleny Salichové a Ševčík. Festival vyvrcholil závěrečným koncertem
na Slezskoostravském hradě.
Text a foto: Michael Kutty

Krátce
 Poradna SON
Sdružení nájemníků SON
sděluje, že poradenská služba

k otázkám bydlení se koná ve
čtvrtek 13. září v 16 hod. v KD
K-TRIO v Hrabůvce.

JIŽNÍ LISTY

INZERCE

Z naší narozeninové nabídky jsme pro vás vybrali...
Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 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.

Activia bílá,
sladká bílá

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

Noční krém Q10,
denní krém Q10

4× (6× 120 g)

6× 120 g

• bal.: 6× 120 g, 4× (6× 120 g)
• cena za 120 g

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 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.: 36× 47 g
• cena za 1 ks

4,90

129,00

5,59 *

154,80 *

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 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.

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 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.

Pilsner Urquell

Nescafé 3v1

• světlý ležák
• bal.: 6× 500 ml
• cena za 500 ml

• instantní porcovaná káva
• bal.: 10× 18 g
• cena za bal.

28,

13,90

50

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

2+1

Toaletní papír 3vrstvý
• bal.: 8 ks
• při odběru 3 bal. cena
v přepočtu za 1 ks

CENA ZA 2 bal.
CENA ZA 1 bal.
CENA ZA 3 bal.

16,68 *

32,49 *

Kupon je možné uplatnit
pouze 1× v období
29. 8. – 11. 9. 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
29. 8. – 11. 9. 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.

Becherovka 38 %
• bal.: 1 l
• cena za 1 l

75,60
37,80
75,60

3,15

195,00

234,00 *

3,78 *

*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.
Sledujte nás na: www.makro.cz
www.facebook.com/makro.cz
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Oslavte s námi 15 let na českém trhu

SC-320793/21

Ostrava – Místecká 280, Ostrava – Hrabová
Platnost akce: 29. 8. – 11. 9. 2012 nebo do vyprodání zásob

