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První občánek dostal zlatý řetízek
Kino Luna čeká rozsáhlá proměna
Na plese zazpívá Monika Absolonová
Dům kultury Akord projde rekonstrukcí

Na ohňostroj
se přišlo podívat
přes patnáct tisíc lidí
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První občánek dostal zlatý řetízek Hlavním hostem
Starosta Ostravy-Jihu Karel Sibinský navštívil prvního letos narozeného občánka obvodu. Jmenuje se Viktorie Prokopová a její maminka Simona ji přivedla na svět 2. ledna
devět minut po půlnoci.

„Věděli jsme, že budeme mít holčičku,“
řekla pětadvacetiletá prvorodička s tím, že
Viktorka měřila devětačtyřicet centimetrů
a vážila dvě kila devadesát. Přestože termín porodu byl stanoven až na 6. ledna,
společně s manželem Martinem byli v očekávání už poslední dny loňského roku
„Silvestra jsme trávili u známých, kteří už
mají čtyřměsíční miminko. Prvního ledna
jsme se chystali na novoroční ohňostroj,
ale místo toho jsme rychle jeli do porodnice,“ usmála se maminka.
Prostředí Vítkovické nemocnice pro ni
vůbec nebylo cizí, protože ve stejné budově, pouze o jedno patro níže, pracuje jako

plesu bude Monika
Absolonová

Srdečně vás zveme na v pořadí už jednadvacátý reprezentační ples městského obvodu Ostrava-Jih, který se uskuteční v pátek 1. února 2013 v 19.30 hodin v prostorách
Domu kultury Akord Ostrava-Zábřeh,
s. r. o. Večerem budou provázet Monika
Žídková a Radek Erben. Hlavním hostem
plesu bude zpěvačka Monika Absolonová,
dále zahraje kapela Jupiter, vystoupí český
Elvis Presley. V Klubu Akord je připravena
diskotéka Tomáše Hrstky, chybět nebude
velká i malá tombola.
Předprodej vstupenek probíhá od 17. prosince v DK Akord. Vstupné do velkého
sálu je 450 Kč, do salónku u velkého sálu
370 Kč a do Klubu Akord 300 Kč. Součástí
vstupného je večeře.

zdravotní sestřička na anesteziologicko-resuscitačním oddělení.
Paní Simona je rodačkou z Ostravy, její
manžel Martin pochází ze Staré Bělé
a svatbu měli v září předloňského roku.
Žijí v panelovém domě na sídlišti na Dubině. Od starosty nejlidnatějšího ostravského obvodu dostala maminka kytici, malá
Viktorka pak polštářek a zlatý řetízek
s přívěskem. „Viktorce přeji hlavně zdraví,
a ať svým rodičům dělá jen radost. A také
dalšího sourozence,“ dodal starosta. Manžel Martin se pousmál a souhlasně přikyvoval s tím, že teď je v plánu kluk.
Text a foto: Michael Kutty
inzerce

LEDEN A ÚNOR

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 / Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka Obchodní dům Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451 / Frýdek-Místek Obchodní dům KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218
Karviná-Ráj Kosmonautů 837/70, tel.: 596 313 063

OPTIKA TRIUMPH
měření a komplexní vyšetření

NA BRÝLOVÉ OBRUBY

www.triumphoptical.cz

SLEVA až

CESTA K NÁM SE VÁM ROZHODNĚ VYPLATÍ!

70 %

zraku očním lékařem*
* pouze provozovny v Ostravě

NA BRÝLOVÉ ČOČKY

Akce 1+1 ZDARMA

Tyto slevy nelze sčítat s jinými slevami a výhodami.

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ
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Obvod ocenil práci s mládeží

...Ceny předávali starosta Karel Sibinský, místostarosta
Radim Miklas a vedoucí oddělení školství a kultury
Sylva Sládečková...

10

Zlatá svatba manželů Vantuchových

...Vychovali syna Tomáše a dceru Kamilu, obě děti mají
své rodiny a manželé Vantuchovi se tak radují z vnuků
Petra, Jakuba, Marka a vnučky Lucinky...

11

Starosta popřál stoletému jubilantovi

...Podle dcery neuměl moc odpočívat, buď se věnoval
práci, zahradě, nebo sportu, stále byl pracovně
zaneprázdněn...

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. • Adresa
vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK
ČR E 12808 • Za vydavatele zodpovědný Mgr. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.
• DTP: Lucie Petrová • Vychází v nákladu 49.000 výtisků • Datum vydání: 28. 1. 2013
• Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.

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

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

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
úvodem
dnešního
sloupku bych vám
chtěl ještě jednou
popřát vše nejlepší
v novém roce, hlavně zdraví a spokojenost v osobním i pracovním životě. Máte
v rukou první letošní číslo obvodního zpravodaje, jehož hlavním tématem je rozhovor,
ve kterém odpovídám na otázky týkající se
nejrůznějších oblastí dění v našem obvodu
zejména s výhledem do letošního roku.
Jsem moc rád, že spousta z vás si našla cestu na novoroční ohňostroj. Podle počtu návštěvníků byl nejúspěšnější za dobu sedmiletého konání, připomenout si jej můžete ve
fotoreportáži na posledních dvou stranách.
Při tak velkém počtu lidí nemohly nenastat
dopravní problémy, ke kterým se vracím ve
zmíněném rozhovoru. Z dalších článků bych
upozornil na návštěvu u stoletého jubilanta pana Vidly. Když se muž dožije takového
věku, to je nejen v našem obvodu skutečná
událost. Prvním letos narozeným občánkem
na Jihu se stala Viktorie Prokopová, jejíž rodiče se s námi podělili o své radostné pocity.
Zmíním ještě dvě kulturní střediska, v článcích se věnujeme připravované proměně
Kina Luna a Domu kultury Akord.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na ples našeho obvodu, který se uskuteční v pátek prvního února. Více informací o programu najdete na vedlejší stránce. Přeji vám příjemné
čtení lednových Jižních listů.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Z astupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční ve
čtvrtek 14. února v 9 hodin v nadstavbě
hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-Jih v Horní ulici v Hrabůvce.
P
 oradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje, že
poradenská služba k otázkám bydlení
se koná ve čtvrtek 14. února v 16 hodin
v kulturním středisku K-TRIO v Hrabůvce.
V
 ýpůjčka sociálních zařízení
Městský obvod Ostrava-Jih nabízí do výpůjčky pánské i dámské sociální zařízení
v prostorách nově zrekonstruovaného
podchodu u Venuše v Hrabůvce. Jedná se
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o bezplatné užívání prostor, zájemce by
hradil jen spotřebované energie, hygienické potřeby a mzdové náklady na pracovní
sílu. Právnické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné (živnostenský list
je možné dodatečně vyřídit) se mohou
hlásit na Odboru majetkovém ÚMOb Ostrava-Jih v 1. patře hlavní budovy u ing.
Fukalové (tel. 599 430 380).
S
 bírka na útulek pro nalezené psy
Za účelem spolufinancování útulku pro
nalezené psy v Třebovicích probíhá veřejná sbírka. Všichni, kterým není lhostejný
osud opuštěných psů čekajících v útulku
na nové majitele, mohou až do 30. ledna
2014 přispět libovolnou finanční částkou na účet č. 110189–1649297309/0800.
Za peníze pořízené z této veřejné sbírky
budou pořízeny potřeby pro psy. Od po-

čátku prošlo třebovickým útulkem, který
spravuje ostravská městská policie, téměř
osmnáct tisíc psů. Téměř sedm tisíc se jich
vrátilo zpět ke svému právoplatnému
majiteli, protože se pouze ztratili nebo zaběhli, a přes osm a půl tisíc pejsků našlo
nové majitele. Ostatní takové štěstí neměli, přes dva tisíce psů muselo být utraceno
nebo uhynulo mj. na následky špatného
zacházení, zranění či nemocí.
D
 ěti dostaly krokodýla Walkodile
Děti z MŠ J. Maluchy na Dubině mají nového kamaráda – žlutozeleného plastového krokodýla Walkodile. Jedná se o chodítko (vodítko) na vycházky pro skupinu
dětí. Školka tento dárek dostala od statutárního města Ostrava za účast v Projektu
ke zvýšení pasivní bezpečnosti předškolních dětí.
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Starosta Karel Sibinský: Kino Luna by se mělo stát
Rekonstrukce podchodu u Odry, vybudování nového víceúčelového sportoviště při ZŠ Provaznická nebo rekonstrukce sedadel
a elektroinstalace v Kině Luna. To jsou jen některé z plánovaných
investic pro letošní rok. Nejen na ně jsme se v pravidelném novoročním rozhovoru ptali starosty nejlidnatějšího obvodu Karla
Sibinského.
Začněme nedávnou akcí, kterou byl novoroční ohňostroj.
Konal se už posedmé a letos
se na něj přišlo podívat zatím největší množství občanů
odhadovaných minimálně na
patnáct tisíc. Jaké byly jejich
reakce?
Jako každoročně vesměs kladné. Chtěl bych ale zdůraznit,
že samotnému pořádání ohňostroje předcházela nesmírně
složitá jednání a dlouho nebylo jasné, zda se vůbec uskuteční. Proto jsem moc rád, že se to
nakonec podařilo a soudě podle ohlasů, které dostáváme,
šlo možná o nejlepší ohňostroj
za celých sedm let. Samozřejmě se našlo i pár jedinců, kteří
poukazovali na podle nich neefektivně vynaložené finanční
prostředky, ale domnívám se,
že obvod s více než sto tisíci
obyvateli si jednou za rok takovou akci zaslouží. Ohňostroj
se vším všudy přišel asi na
tři sta tisíc korun, tuto částku
náš obvod pokryl výhradně ze
svých zdrojů a drobným dílem na něj přispěli i sponzoři.
Samozřejmě všechno neklapa-

lo, jak by mělo, mám na mysli
hlavně problémy s dopravou,
ale ty jsme z velké části nemohli ovlivnit. Návštěvník
prostě musí počítat s tím, že
kde je velké množství lidí, tak
částečně kolabuje doprava,
ať je to po hokeji, tenise, koncertě nebo ohňostroji. Zkrátka
tisíc lidí nemůže nastoupit do
první tramvaje nebo autobusu,
který přijede na zastávku. Pro
příští rok už ale máme vymyšlen plán, který by dopravnímu
kolapsu měl alespoň částečně
zabránit.
Přejděme nyní ke konkrétním
investičním záměrům. Velké
plány jsou s Kinem Luna, které
se postupně proměňuje v moderní stánek. Můžete být konkrétnější?
Kino Luna by se mělo stát
chloubou našeho obvodu. Poté,
co se před dvěma a půl lety podařila jeho digitalizace, máme
v plánu výměnu sedaček a celkovou úpravu vnitřních prostor. Podrobnější informace
čtenáři najdou na jiné stránce
tohoto čísla.

Jedním z věčných témat, na
které občané poukazují, je neutěšený stav podchodů. Připravuje se rekonstrukce některého
z nich?
Vloni na podzim byl v Hrabůvce otevřen opravený podchod u Venuše. Momentálně
finišuje rekonstrukce podchodu u Odry na Výškovické ulici. Projektová dokumentace je
zpracována na opravu podchodu u Savarinu, ale na tuto akci
jsme zatím nedostali přiděleny
finanční prostředky. Dalším
zvažovaným je podchod u finančního úřadu na Horní ulici,
tato akce by byla součástí projektu na celkovou rekonstrukci
plochy před obchodním centrem až po polikliniku.
Občané často kritizují také
stav chodníků a komunikací.
Chystají se v této oblasti nějaké rozsáhlejší opravy?
Souhlasím, že chodníky a komunikace jsou v mnoha případech oprávněným terčem
kritiky. Zmíním pouze některé
připravované akce, chodníky se budou opravovat třeba
ve Výškovické ulici v úseku
od křižovatky s Pavlovovou
po Volgogradskou, dále v ulicích Svornosti, Klegova, Dr.
Martínka, Dvouletky, Hasičská
nebo před ZŠ Kosmonautů,
nový chodník bude postaven
v Předškolní ulici. Plánujeme

i obnovu truhlíkových výsadeb na náměstí SNP. Kromě
toho budou pokračovat další
opravy místních komunikací
jako opravy výtluků a chodníků či zničených nebo zcizených
vpustí dešťové kanalizace.
Jaký je stav domovního a bytového fondu, který je v majetku obvodu?
Naše domy a byty jsou ve stavu, kdy už nevyžadují nějaké
závratné částky na rekonstrukci. Spíše se bude pokračovat
v započatých opravách, v plánu máme zateplení některých
domů a také další rekonstrukci Jubilejní kolonie, konkrétně
domu na Edisonově ulici čísla
popisná 23 a 25. V oblasti Jubilejní kolonie se budou regenerovat i venkovní plochy.
Obvod vlastní bezmála dvacet
základních a třicet mateřských
škol. Dá se tedy předpokládat,
že investice budou mířit i do
této oblasti.
Je to tak, v plánu máme zejména výměny oken v objektech
škol s cílem snížit jejich energetickou náročnost. Chceme pokračovat v revitalizaci budovy
ZŠ Kosmonautů 15, to znamená zateplení střechy a výměna
zbývajících oken učebnového
pavilonu. Jedná se o dlouhodobě plánovanou investici, na kterou musíme najít finanční zdro-
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chloubou našeho obvodu O čokoládovou vařečku
je. Magistrát města Ostravy
bude realizovat zateplení budov mateřských škol Za Školou,
Alberta Kučery a U Lesa, které
jsou společně s DPS Čujkovova
zařazeny do souhrnného projektu EKOTERMO III a budou
realizovány s podporou dotace
z Operačního programu životní prostředí. Máme schváleny
žádost o dotaci na zateplení
základních škol Alberta Kučery,
Šeříkova a Srbská. Zatím jsme
ale neobdrželi oficiální vyrozumění. V programu máme
výstavbu dětského hřiště na Zimmlerově ulici v Zábřehu, víceúčelové sportoviště vznikne
na ZŠ Provaznická a na ZŠ Volgogradská dojde k rekonstrukci
spojovacího koridoru.
Je u některých plánovaných
akcí ohrožena jejich realizace?
Bohužel ano, projektovou dokumentaci máme zpracovanou

Střední škola společného stravování na Krakovské ulici
v Hrabůvce pořádá ve středu
20. února od 9 do 14 hodin
jubilejní patnáctý ročník soutěže O čokoládovou vařečku.
Soutěž je určena žákům a žákyním, kteří mají zájem o gastronomii a hodlají se tomuto
oboru v budoucnu věnovat
buď profesionálně, nebo jako
zajímavému a užitečném koníčku. Zúčastní se jí 30 žáků
ze 14 základních škol. Díky
velmi dobré a dlouhodobé
spolupráci s Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih je
tato soutěž populární mezi
školami v celém regionu.
Žáci 7.–9. tříd ostravských
základních škol, převážně
z obvodu Ostrava-Jih, soutěží v přípravě teplého pokrmu s přílohou. Jejich úkolem

i na řadu dalších akcí, namátkou
jmenuji třeba regeneraci ploch
na ulicích Provaznická, Sámova
nebo Mitušova, propojení ulic
Jiříkovského – Kaminského, vybudování parkoviště na Provaznické ulici nebo opravu dvorních
prostor v ulici Jana Maluchy.
Tyto akce jsme však kvůli nepřidělení finančních prostředků
zatím nemohli zařadit do plánu
oprav na letošní rok.
Totéž platí i pro dostavbu krytého aquaparku ve Vodním areálu Jih...
Je to pravda, i když tento projekt máme zpracován, prozatím
nám chybějí slíbené finanční
prostředky. Tím ale není řečeno, že celá akce v letošním roce
nakonec nezačne. Rozhodnutí o této dlouho připravované
stavbě učiní radní a zastupitelé
města Ostravy.

Michael Kutty

je připravit tři porce pokrmu
z čerstvých kuřecích prsíček.
Všichni soutěžící mají k dispozici nejen maso, ale i surovinový koš a „k ruce“ jednoho asistenta, žáka 3. ročníku
pořádající školy z učebního
oboru kuchař – kuchařka, který pomáhá při úskalích a problémech.
Porota se při hodnocení zaměří na dodržování technologického postupu, hygieny
při práci, časového limitu
a hlavně na chuť a estetiku
připravovaného pokrmu. Vítěz soutěže si odnese sladkou
hlavní cenu - dort v podobě
čokoládové vařečky. Protože
garantem této soutěže je starosta obvodu Karel Sibinský,
jsou ocenění pro nejlepší amatérské kuchaře mimořádným
lákadlem. (kut)

inzerce

Krátce
 Svoz vánočních stromků
OZO Ostrava až do konce
ledna sváží ze sídlišť vánoční
stromečky. Ty budou dále využity jako kvalitní biologicky
rozložitelný materiál. Svoz
probíhá v pondělí na sídlištích
Dubina, Bělský Les, Hrabůvka
a v úterý v Zábřehu a ve Výškovicích od 6 do 14 hodin.

 Turnaj v halové kopané
V pátek 22. února uspořádá
Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka už 12. ročník turnaje
v halové kopané O pohár starosty Ostravy-Jihu. Zahájí jej
v 8.30 hodin slavnostním výkopem starosta Karel Sibinský
ve sportovní hale Vítkovické
střední průmyslové školy.

inzerce

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pro zájemce o 4 leté a 6 leté vzdělávání

středa 30. 1. 2013 od 14:00–18:00 hod
PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 7. 9. TŘÍD ZŠ (ČJ, MA)

www.jazgym-ostrava.cz

rpg_inzerce_pokoj-zdarma_92x130.indd 1

5

SC-322362/1
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Obvod ocenil práci s dětmi a mládeží
V prostorách Komorního klubu na Velflíkově ulici v Jubilejní
kolonii proběhlo v polovině prosince ocenění dětí a mládeže za
úspěšnou reprezentaci obvodu a občanů pracujících s dětmi
a mládeží.
Ceny předávali starosta Karel
Sibinský, místostarosta Radim
Miklas a vedoucí oddělení
školství a kultury Sylva Sládečková. V doprovodném programu předvedli své umění žáci
Základní umělecké školy Viléma Petrželky a členové tanečního klubu Akcent Ostrava.
▫▫▫
Jana Petříková je dlouholetou
členkou oddílu TOM Krokodýl, který se drží na evropské
špičce. Jako aktivní mažoretka
vybojovala na loňském ME dvě
1. místa, sólo se dvěma hůlkami a duo společně s Nikol Solkovou. K tomu pak přidala dvě
druhá a třetí místa. Kromě toho
je Jana nadějnou choreografkou
a budoucí trenérkou, která své
zkušenosti už nyní předává
mladším oddílovým kolegyním jako asistentka trenérky
a choreografka.
   ▫ ▫ ▫
Matouš Vondál je členem oddílu zápasu TJ Sokol Vítkovice. Je
mistrem republiky v zápase ve
volném stylu v kategorii mladších žáků ve váze do 52 kg, ve
stejné váze na mistrovství republiky v řecko-římském stylu
vybojoval 2. místo.
▫▫▫

Yvette Dohnalová se pravidelně účastní turnajů a soustředění oddílu zápasu TJ Sokol Vítkovice. Je mistryní republiky
v zápase ve volném stylu v kategorii mladší žákyně ve váze
do 52 kg.
▫▫▫
Nikol Stočková je členkou cyklistického oddílu BIKE 2000.
Vloni vybojovala titul mistryně
republiky v olympijské disciplíně cross country horských
kol v kategorii kadetek. Účastnila se i ME mládeže horských
kol, kde se celkově umístila na
výborné 11. příčce.
▫▫▫
Jana Skácelová byla navržena na ocenění za mnohaleté
působení v oddělení pro děti
a mládež pobočky knihovny
Dr. Martínka v Hrabůvce, které
je počtem čtenářů největším oddělením pro děti v celé Knihovně města Ostravy. Vede knihovnický klub Martínek, který
je určen pro děti předškolního
věku a jejich rodiče či prarodiče. Vloni připravovala a vedla
projekt Cesty za knihou ve spolupráci se ZŠ Krestova a projekt
Od kamene k počítači, který finančně podporuje městský obvod Ostrava-Jih.

   ▫ ▫ ▫
Jiří Košťál šest let pracuje ve
sdružení Duha Wings jako dobrovolník ve svém volném čase.
Věnuje se cílové skupině dětí ve
věku od 6 do 15 let v klubu Ulice, který Duha Wings provozuje v Centru volného času Klika.
Tuto cílovou skupinu tvoří převážně děti a mládež ze sociálně
znevýhodněných rodin. Několikrát se mu podařilo pro sdružení opatřit sponzorské dary
a výhodnou spolupráci.
   ▫ ▫ ▫
Mgr. Marek Bužga, Ph.D.,
dlouhodobě vede organizaci
42. přední hlídka Royal Rangers v ČR. Podílí se na pořádání dětských letních táborů,
které jsou uznávány jako jedny
z nejkvalitnějších. Jeho dlouhodobá práce přináší ovoce jed-

nak v nárůstu počtu dětí a také
v dorůstání další generace vedoucích z dětí, které RR prošly.
Organizuje adaptační kurzy
pro první ročníky studentů
lékařské fakulty v Ostravě-Zábřehu.
    ▫ ▫ ▫
Milada Bluchová je dlouholetou cvičitelkou cvičení Rodiče
a děti a děti předškolního věku.
Po celou dobu svého působení
v tělovýchově patří mezi nejobětavější a nezištně vykonávající svou práci. Za svůj aktivní
podíl na rozvoji tělovýchovy
a sportu nejen v TJ Sokol Hrabůvka, ale v Ostravě vůbec
získala několik prestižních cen.
I v současné době přivádí ke
sportu ty nejmenší děti už od
tří let a plně se jim věnuje.
Text a foto: Michael Kutty

inzerce

nk
Trénri ma
zdvyazkoušení

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

k

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

SC-322298/1

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

tel.: 553 034 148,
776 276 526

www.kruhovy-trenink-ostrava.cz
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Kino Luna projde proměnou Dům kultury Akord čeká
Kino Luna v Ostravě-Zábřehu
letos čeká výrazná proměna. Po
digitalizaci z roku 2010, díky
které výrazně stoupla jeho návštěvnost, je nyní v plánu rozsáhlá rekonstrukce vnitřních
prostor i prostranství před kinem. Vše začne už na jaře.
Výrazných změn dozná interiér, dnešnímu standardu už
nevyhovující sedačky budou
nahrazeny novými pohodlnějšími, kompletní rekonstrukcí
projde elektroinstalace a podlaha. Úpravy čekají i další vnitřní prostory, ve kterých vznikne mj. kinokavárna, v místech
stávající herny bude otevřena
nová prodejna potravin. Dostavba vnitřní části kina se nijak nedotkne současných obchodních jednotek v patře
budovy. Dojde k výměně oken
a opláštění fasády, celý objekt
bude kompletně zateplen.
Podstatných změn dozná také
prostor před kinem, kde bu-

rozsáhlá rekonstrukce

dou zlikvidovány stávající staré květináče a místo nich vznikne něco jako oddechová zóna.
„V plánu jsme měli také rekonstrukci plochy za kinem, kde
měl v rámci kandidatury Ostravy na evropské hlavní město
kultury 2015 vzniknout park.
Přestože projekt je hotový, kvůli neúspěšné kandidatuře města se na tuto akci finanční zdroje zatím zřejmě nenajdou,“
uvedl místostarosta obvodu
Radim Miklas.
Kino Luna bude během rekonstrukce zhruba na šest týdnů
uzavřeno. Veškeré práce uvnitř
kina i před ním by měly být
hotovy na přelomu léta a podzimu příštího roku. „Celkové
náklady na tuto investiční akci
se pohybují okolo patnácti miliónů korun, o které se podělí
náš městský obvod a investor,
který uvnitř objektu vybuduje prodejnu potravin,“ dodal
Miklas. (kut)

Těch se dočkají chodby, klub
a šatny a změny se dotknou
také restaurace, kuchyně a venkovní fasády.
Rekonstrukce je rozdělena do
dvou etap, v té první probíhá
rekonstrukce fasády a bočních
částí objektu. To vše se děje za
plného provozu, aby nedošlo
k narušení tradiční zimní taneční sezony. Hlavní rekonstrukce
pak začne v dubnu, kdy dojde
k úplnému uzavření provozu
(mimo letní zahrádku), a to po
dobu pěti měsíců, tedy do konce letních prázdnin. Zásadní
proměnou projde vstup do budovy, vestibul, chodby a schodiště. Dále vznikne zcela nová
prostorná šatna, modernizováno a doplněno bude osvětlení,
ozvučení a divadelní technolo-

Sirotčí ul. 41 s nepřetržitým
provozem a také v Charitním
domě sv. Benedikta Labre na
Lidické ul. 54 v době od 8 do
17 hodin. V zimním období

můžete pomoci lidem na okraji
společnosti darováním teplého
oblečení, zimních bund, rukavic, čepic, šál, ponožek, spodního prádla, zimní obuvi (pře-

Dům kultury Akord v Ostravě-Zábřehu se už vloni na podzim zahalil do lešení, což předznamenalo jeho rozsáhlé opravy.
gie, vymění se původní elektroinstalace. Úplně nový bude
prostor restaurace a klubu.
„Rekonstrukcí se vyřeší i řada
provozních problémů, se kterými se potýkáme, ale které
běžně návštěvník nezaznamená,“ uvedla ředitelka DK Akord
Darina Daňková s tím, že na
rekonstrukci kulturního domu
přispělo statutární město Ostrava částkou 120 miliónů korun.
Dům kultury Akord by se pak
měl stát ozdobou celého města.
„Původní charakter budovy zůstane zachován a přitom bude
odpovídat potřebám moderní
doby,“ dodala Daňková. Na
Akord v plné kráse moderního multikulturního zařízení se
návštěvníci mohou těšit ke konci letošního roku. 
(kut)

Krátce

inzerce

Sportovní centrum Dubina

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

Plánované akce na měsíc únor

Futsal - MFSO
7.30–16 hod. - soutěž OZL- Poháru MěFS Ostrava – starší přípravka
3. 2.
Florbal - 1. SC Vítkovice
7–15 hod. - mladší žáci Tornádo
9. 2.
Florbal - 1. SC Vítkovice
10–17 hod. - 1. liga veteránů A
10. 2.
Futsal - MFSO
	
7.30–13 hod. - soutěž OZL- Poháru MěFS Ostrava – starší přípravka
Florbal - 1. SC Vítkovice
16–19 hod. - Extraliga žen
19.15–22 hod. – Fortuna extraliga
16. 2.
Futsal - MFSO
	7.30–15 hod. - soutěž OZL - Poháru MěFS Ostrava – starší přípravka
Futsal - MFK Vítkovice
19. 2.
Futsal - Mezinárodní utkání
17–19 hod. - ČR-Srbsko
22. 2.
Futsal - žákovský turnaj
8–12 hod. - O pohár starosty Ostravy-Jihu
	Házená – TJ Hrabůvka
8–12 hod. - školní liga
23. 2.
Futsal - MFSO
7.30–12 hod. - soutěž OZL- Poháru MěFS Ostrava – starší přípravka
Florbal - 1. SC Vítkovice
14–17 hod. - 1. liga juniorů
17.15–20 hod. - Fortuna extraliga
24. 2.
Florbal - 1. SC Vítkovice
12–15 hod. - 1. liga juniorů

devším pánské). Pomohou také
čaje, káva, cukr, citróny nebo
instantní polévky. Více informací o službách Charity Ostrava na www.ostrava.charita.cz.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě se zaměřuje
zejména na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků
pro výkon lékařských a nelékařských profesí ve zdravotnictví
v souladu s požadavky EU.

2. 2.

Pro akademický rok 2013/2014 nabízí fakulta studium v následujících oborech:
Bakalářské studijní obory - Všeobecná sestra (P, K*), Porodní asistentka (P),
Zdravotní laborant (P), Radiologický asistent (K*), Zdravotnický záchranář (P,
K*), Fyzioterapie (P), Ergoterapie (P), Ochrana veřejného zdraví (P).
 Magisterský studijní obor - Všeobecné lékařství (P).
 Navazující magisterské studijní obory (po ukončení Bc.) - Odborný pracovník
v ochraně veřejného zdraví (P), Ošetřovatelská péče v pediatrii (P, K**), Ošetřovatelská péče v geriatrii (P, K**), Komunitní péče v porodní asistenci (P, K**),
Intenzívní péče (K*), Fyzioterapie (P).
(P – prezenční studium, K – kombinované studium, K* kombinované studium zdrav. profese,
k této formě studia je nutnou podmínkou výkon příslušného zdrav. povolání, tzv. registrace
v oboru). Pokud tato podmínka není splněna, může se uchazeč na tuto formu studia přihlásit,
ale bude praktickou výuku absolvovat v plné šíři prezenční formy studia v rozsahu, jež určuje
Vyhláška č. 39/2005 Sb., K** kombinované studium zdrav. profese, k této formě studia je
nutnou podmínkou výkon příslušného zdrav. povolání, tzv. registrace v oboru).


Upřesněné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2013/2014 jsou
zveřejněny na www stránkách fakulty.
 Přijímací zkoušky	Talentové zkoušky: duben, květen 2013.
Písemné testy: v organizaci fakulty.
Lékařská fakulta OU, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3, tel.: 597 091 710, 711, 712,
e-mail: lenka.kubinova@osu.cz
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M
 ožnost darování ošacení
Charita Ostrava vyzývá zájemce, kteří mají možnost darovat
ošacení, aby tak učinili v Charitním domě sv. Františka na
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„Generální pardon“ – šance pro dlužníky
Obvodní zastupitelé dali šanci dlužníkům na nájemném a službách s nájmem spojených, a to schválením tzv. „generálního
pardonu“.

Znamená to, že všem dlužníkům (i bývalým nájemcům
obecních bytů), kteří své dluhy na nájemném a službách
s nájmem spojených vzniklé
před 31. 10. 2012, vč. soudních
poplatků, uhradí v plné výši
v období od 1. 1. do 30. 9. 2013,
budou prominuty dopočtené
poplatky z prodlení ve výši
95 procent. Toto zvýhodnění se nevztahuje na dlužníky,
u nichž probíhá výkon rozhodnutí – exekuce.
V případě, že nájemce bytu je
v prodlení s placením nájemného a služeb s nájmem spojených, je v souladu s platnými
právními předpisy povinen
zaplatit pronajímateli poplatek
z prodlení, příp. úrok z prodlení. Výše poplatku z prodlení činí každý den prodlení
2,5 promile dlužné částky, nej-

v několika splátkách, ale jen
v období od 1. 1. do 30. 9. 2013.
V případě, že dlužník v předmětném období uhradí pouze část dlužného nájemného
a služeb s nájmem spojených
nebo neuhradí veškeré soudní
poplatky vztahující se k dané
pohledávce, nebudou v rámci tzv. „generálního pardonu“
poplatky z prodlení prominuty. Pokud chce dlužník využít
podmínek tzv. „generálního
pardonu“, je současně s úhradou dluhů povinen podat písemnou žádost o prominutí
poplatků z prodlení. Totéž platí
i pro dlužníky, se kterými byl
uzavřen tzv. splátkový kalendář.

méně však 25 korun za každý
i započatý měsíc prodlení. Poplatky z prodlení tak představují za rok částku ve výši 91,25
procent dlužné částky. Pokud
nájemce dluží např. částku 50
tisíc korun, budou poplatky
z prodlení po roce činit 45 625,
po dvou letech už 91 250 korun.

Podmínky pro prominutí poplatku z prodlení v rámci tzv.
„generálního pardonu“:

Poplatek z prodlení bude
prominut ve výši 95 procent,
pokud platba za dlužné nájemné a služby s nájmem spojené vzniklé do 31. 10. 2012,
vč. soudních poplatků, bude
uhrazena v období od 1. 1. do
30. 9. 2013 v hotovosti, poštovní poukázkou nebo bankovním
převodem. Úhradu dluhů lze
provést buď jednorázově, nebo

Postup pro žadatele:

Bližší informace o podmínkách
tzv. „generálního pardonu“
podají příslušní zaměstnanci
ÚMOb Ostrava-Jih, a to:
v případě pohledávek evi-

dovaných na obecním bytě –
p. Soldánová, odbor bytového
a ostatního hospodářství, tel.:
599 430 329, budova B, 3. patro
a dále pověření správci domů
(přísp. organizace Majetková
správa Ostrava-Jih, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka, tel.:
599 505 628 nebo 599 505 625
nebo Realitní agentura CITY
– Ing. Petr Mokroš, Čujkovova 30, Ostrava-Zábřeh, tel.:
597 578 745).
v případě pohledávek evidovaných u zprivatizovaných
bytů - Mgr. Němcová, tel.:
599 430 251, a p. Míčková, tel.:
599 430 308, budova A, 3. patro,
odbor právní.
Tiskopisy k žádosti o poskytnutí tzv. „generálního pardonu“ jsou žadatelům k dispozici
od 1. ledna 2013 u výše uvedených zaměstnanců úřadu
a pověřených správců domů
v úřední dny: pondělí, středa
8–12 hod., 13–17 hod.

Krátce
 Pomoc obětem kriminality
Už patnáct let využívají občané
Ostravy a okolí pomoc obětem
kriminality, kterou nabízí občanské sdružení Bílý kruh bezpečí (BKB). Služby mohou využít nejen samotné oběti trestné
činnosti, ale také její svědkové
nebo pozůstalí po obětech. Poskytované služby jsou bezplatné, diskrétní a nestranné. Služba

je vždy zajišťována psychosociálním a právním poradcem.
Ve velmi závažných případech
mohou odborníci z BKB poskytnout např. doprovod k soudu
nebo pomohou se získáním finančního odškodnění od státu
či z nadačních fondů apod. Součástí poradny BKB v Ostravě je
Intervenční centrum pro osoby
ohrožené domácím násilím –

SC-322329/1

inzerce

specializovaná poradna, která
se zaměřuje na prevenci a pomoc obětem domácího násilí. Ostravská poradna BKB
sídlí v Domě kultury města
Ostravy na ul. 28. října 124
a je v provozu bez objednání každé úterý a středu od
16 do 18 hodin, tel. kontakt
je 597 489 204, email bkb.ostrava@bkb.cz. Více informací
o činnosti sdružení lze získat
na www.bkb.cz.
 Na ZŠ B. Dvorského vydávají
nejlepší školní časopis
ZŠ B. Dvorského se může
pyšnit nejlepším školním časopisem v Moravskoslezském
kraji a pátým nejlepším v České republice. Jejich Chaos tee
nagerů totiž vyhrál krajské
kolo soutěže školních časopisů, kterou pořádá brněnská
Asociace středoškolských klubů ČR, a postoupil tak do republikového finále (konaného
v prosinci v Brně), odkud si

přivezl celkem osm diplomů za časopis, který získal nejvíce
hlasů od přítomných redaktorů, za titulní stranu a také za
jednotlivé články, vyhodnocené jako nejlepší v daném měsíci. Ve své kategorii obsadil
celkově 5. místo v konkurenci několika desítek časopisů
z celé republiky. Také v letošním ročníku soutěže se bude
Chaos teenagerů, vylepšený
o nové rubriky i grafické prvky, ucházet o přední umístění.
 Bruslení na hřištích ZŠ
Na hřištích čtyř základních
škol obvodu se také během
této zimy bruslí. Jedná se
o přírodní klužiště, takže díky
příznivému lednovému počasí mohou zájemci využívat
plochy v základních školách
Jugoslávská a Volgogradská
v Zábřehu, Alberta Kučery
v Hrabůvce a V. Košaře na
Dubině. Bruslí se zdarma a na
vlastní nebezpečí.

8

jižní listy

aktuality

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
18. 2.
Dr. Martínka 34
Stadická 6
Oráčova 3
Mjr. Nováka 7, 37
Krestova 12, 30
Fr. Hajdy 16
Tlapákova 14
J. Kotase 15
A. Kučery 10
J. Matuška 12
19. 2.
J. Matuška 15, 28
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

21. 2.
U Lesa 31
Krakovská 18
Mitušova 47
Sámova 18
Edisonova 79
Jubilejní 34, 77
Odborářská 20
Dvouletky 70
Dr. Martínka 3, 21, 55
25. 2.
Klegova 80
Holasova 4
Provaznická 7, 59
U Prodejny 31

Plavecká 10
Hasičská x Závodní
Bystřinova x U Haldy
Moravská x Beskydská
Mozartova x U Skleníku
náměstí Gen. Svobody 20
Chalupníkova x Komarovova
26. 2.
Pospolitá 26
Starobělská 16, 42
Neklanova 2
Závoří x Mňukova
Dolní x Kapitolní
Hulvácká x Schweigrova
Šamanova 2
Zimmlerova x Tarnavova
Zimmlerova 35, 54
Horymírova 118
27. 2.
Markova 16
Horymírova 14
U Studia 1
Karpatská 26
Za Školou 6

Tylova 27
Jugoslávská 57, 33, 16
Pavlovova 45
Plzeňská 10
Výškovická 51
28. 2.
Rodimcevova 17
Averinova 2
Gurťjevova 7
Assejevova 17
Žoluděvova 1
Kpt. Vajdy 1
Čujkovova 50
Bolotova 9
Gerasimova 2, 18, 34
Průkopnická 24
4. 3.
Krasnoarmejců 18
Svazácká 14
Jižní 14
P. Lumumby 26, 52, 88
Svornosti 4, 20, 31
Husarova 19
K Jezeru 21
Staňkova 10

5. 3.
Staňkova 22
29. dubna 9, 27
Výškovická 147, 157, 182
Srbská 19
Jičínská 11, 29
Lužická 3
Lumírova 6, 74
6. 3.
Lumírova 22, 34
Proskovická 55, 37
Koncová 8
Výškovická 156, 132
Břustkova 21
Na Výspě 4
Husarova x K Odře
Venclíkova 1
Kubalova 2
7. 3.
Petruškova 13, 16
Volgogradská 35, 85,
133,122, 34, 94
Výškovická 76, 153
J. Herolda 12
Z. Bára 4

Ivana Sachrová
Mobil: 774 997 944
ivana.sachrova@ceskydomov.cz

DODÁVKA OBĚDŮ
I CELODENNÍHO STRAVOVÁNÍ
V OSTRAVĚ A OKOLÍ
restaurace@gastronomie-dobos.cz, tel.603 251 315

SC-330115/1

inzerce

UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA JE 13. 2. 2013

SC-330085/1

20. 2.
J. Škody 4
Dr. Šavrdy 14

L. Hosáka
B. Četyny 1
V. Vlasákové
B. Václavka
J. Herolda 8
F. Lýska
Cholevova 23, 45
Horní 68
Mitušova 81

9

ze života seniorů

jižní listy

ZLATÁ SVATBA Milana a Danušky Vantuchových

energetika jako technik elektroúdržby. Do důchodu odešel také v roce 1999. Od svých
patnácti let se aktivně věnoval
judu. Byl trenér i rozhodčí v TJ

NHKG i na celostátní úrovni,
za což mu Český svaz juda udělil „čestné členství“. Ve volném
čase rád pracuje na zahrádce
nebo si zahraje na kytaru.

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel
Sibinský přeje všem lednovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu
nejbližších.
Ludmila Turková
80 let
Zdeňka Růžičková
85 let
Marie Čapková
104 let
Vilém Werner
80 let
Vladimír Lička
85 let
Leopold Vidla
100 let
Zdeňka Svobodová
80 let
Miloš Knězek
85 let
František Pavlíček
95 let
Františka
Urbanová
80 let
Františka Veselá
85 let
Oldřich Vaněk
93 let
Miroslava Zatloukalová 80 let
Marie Zahelová
85 let
Ludmila Buzková
92 let
Zdenka Porembská
80 let
Věra Tejklová
85 let
František Prokůpek
92 let
Vladislav
Valenta
80 let
Ladislav Duhan
85 let
Ladislav Bílý
91 let
Štefan Kment
80 let
Zdeněk Pluhař
85 let
Bohuslava Gieblová
91 let
Josef Trnka
80 let
Zdenka Vašková
85 let
Amálie Majkusová
91 let
Svatopluk Kramář
80 let
Lumír Holajn
85 let
Helena Parmová
91 let
Zdenka Peterková
80 let
Jindřiška Kolinkeová
85 let
Karolína Máčková
91 let
Anežka Antošová
80 let
Radmila Slamečková
80 let
Oldřich Blažek
91 let
Lubomír Ašer
80 let
Zdeněk Hudec
80 let
Ladislav Liďák
90 let
Arnošt Hlubek
80 let
Julie Medunová
80 let
Zdeňka Sedlářová
90 let
Eva Klimšová
80 let
Blažej Satke
80 let
Drahomír Kotiš
80 let
Vladislav Přibyla
85 let

Své „ano“ si řekli 12. ledna
1963. Vychovali syna Tomáše
a dceru Kamilu, obě děti mají
své rodiny a manželé Vantuchovi se tak radují z vnuků
Petra, Jakuba, Marka a vnučky
Lucinky. K společným zájmům
manželů patří cyklistika a cestování, po roce 1990 autem projeli téměř celou západní a jižní
Evropu.
Manželé Vantuchovi se k sobě
chovají s respektem a jsou si
oporou ve chvílích, kdy je to
zapotřebí. Padesát let společného života si připomněli zlatou
svatbou v obřadní síni radnice.
Jejich oddávajícími byli radní
Ivona Klímová s ceremoniářkou Alenou Krchovou.

Krátce
 J ubilejní sňatky
Slavíte padesát, šedesát,
pětašedesát, nebo dokonce
sedmdesát let společného
manželského života? Pokud
vás čeká zlatá, diamantová
či kamenná svatba, je třeba
si zamluvit termín v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih,
a to u p. Šárky Zubkové
(budova A, 2. patro, č. dveří 201, tel.: 599 430 410,
e-mail:
sarka.zubkova@
ovajih.cz) i několik měsíců
předem. Jubilejní sňatky
můžeme zajistit také v bytě
oslavenců.

inzerce

Restaurace STODOLA
v Hrabové u Makra zve
Za dobrým jídlem do STODOLY!

SC-322337/13

Vaříme denní i víkendová menu, zajistíme svatby, hostiny, rauty
Z jídelníčku vybíráme: telecí líčka, jehněčí kolínko, dršťkovou
či domácí chléb a sádlo se škvarkama
Připravujeme: MAŠKARNÍ KARNEVAL
pro dospělé – 16. 2. 2013
Valentýnské menu       
rozvoz obědů na firmy

Více info na www.stodolaostrava.cz / Tel.: 737 669 631
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Paní Danuška se narodila v lednu 1944 v Ostravě-Zábřehu. Po
škole začala pracovat ve Vítkovických železárnách, kde při
zaměstnání vystudovala hospodářskou školu s maturitou
a pak vykonávala sekretářku
a dispečerku na vítkovickém
učilišti a v závodě automatizace. V roce 1999 odešla do důchodu, k jejím koníčkům patří
šití, vaření a také práce na zahrádce.
Pan Milan se narodil v říjnu
1938 v Ostravě-Vítkovicích. Vystudoval průmyslovou školu
s maturitou a poté nastoupil na
základní vojenskou službu. Od
roku 1959 pracoval ve Vítkovických železárnách v závodě

jižní listy
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Starosta popřál stoletému jubilantovi Stop kriminalitě
na seniorech

Významného životního jubilea sta let se první
lednové pondělí dožil pan Leopold Vidla z Ostravy-Hrabůvky. Mezi gratulanty byl také starosta obvodu Karel Sibinský, od něhož oslavenec převzal kytici a dárkový koš.
Pan Vidla se narodil v Kunčičkách, vyučil se
soustružníkem a šedesát let pracoval ve Vítkovických železárnách. V roce 1945 se oženil
a z manželství, které trvalo necelých jedenašedesát let, se narodily dvě dcery. Nyní se těší ze
čtyř vnuků a jedné pravnučky. Před šesti a půl
lety ovdověl, s manželkou ještě stihli oslavit
diamantovou svatbu.
Podle dcery neuměl moc odpočívat, buď se
věnoval práci, zahradě, nebo sportu, stále byl
pracovně zaneprázdněn. V létě rád plaval
a v zimě miloval lyžování, ještě před patnácti lety běhal na lyžích po Bělském lese. Až do
roku 2011 bydlel v rodinném domku v Zábřehu, nyní žije u své dcery v panelákovém domě
v Hrabůvce.
Jubilant se těší poměrně dobrému zdraví, sice
špatně slyší, ale třeba četbu novin nebo sle-

dování televize zvládne bez brýlí. „Pokaždé,
když se o něj pokoušela nějaká nemoc, dal si
na zdraví štamprličku slivovice,“ usmála se
jeho dcera s tím, že její tatínek je dodnes vzorným strávníkem a sní naprosto všechno. „Ale
nejraději má přece jen brambory s cibulkou
a s kyškou.“
Pan Vidla je momentálně jediným stoletým
mužem žijícím v obvodu Ostrava-Jih. Každoročně se účastní setkání jubilantů, které radnice jednou měsíčně pořádá v kulturním středisku K-TRIO v Hrabůvce.

Text a foto: Michael Kutty

Od února do prosince loňského
roku Městská policie Ostrava realizovala projekt s názvem Stop kriminalitě na seniorech. Zapojili se
do něj senioři z Ostravy-Jihu a Slezské Ostravy. Cílem projektu byla
větší integrace seniorů do společnosti, posílení jejich právního vědomí a prevence kriminality páchané
na seniorech.
V polovině minulého měsíce byl
projekt za účasti seniorů, jejich
přátel a příbuzných, starostů obou
městských obvodů, vedoucích jednotlivých sociálních odborů a také
představitelů vedení Městské policie Ostrava slavnostně vyhodnocen
a zakončen.
Projekt, jehož součástí byly výlety,
exkurze i zábava, financovalo ze
svého rozpočtu statutární město
Ostrava. V minulosti byl realizován
pod názvem Aktivní senior. 
(d)

inzerce

Silesia Medical má špičkového pomocníka v boji proti nádorům

Ředitel
Radomír
Ichnovský
(vpravo) přebírá nový přístroj
od zástupce dodavatele Borise
Kalety. 
Foto: Archiv

také ženy, které nemohou nebo z určitých důvodů nechtějí mít prsa vyšetřena mamografem,“ vysvětluje ředitel
kliniky Radomír Ichnovský. Jak dodává, přístroj nepoužívá k vyšetření žádné rentgenové záření. Vyniká perfektní
kvalitou obrazu, umožňuje dřívější záchyt nádorů a jiných patologií a zkracuje dobu vyšetření. Sonograf je vybaven plochým LCD monitorem, který je
upevněn na pohyblivém rameni. Díky
němu je monitor možné libovolně polohovat, což usnadňuje lékařům práci.
Nový přístroj není jediným špičkovým
zařízením, které usnadňuje diagnostiku onemocnění prsu. Od podzimu loňského roku slouží klientkám vysoce

moderní digitální mamograf. „Za rok
provozu se tento přístroj plně osvědčil.
Šetrně a bezbolestně jsme na něm vyšetřili již více než 7000 žen. Mezi nimi
bylo i téměř padesát žen s pozitivním
nálezem rakoviny prsu. Díky nové digitální technologii tohoto přístroje se
ale v naprosté většině případů jednalo
o diagnostiku nádorů v samotném počátku, a tudíž stavy dobře léčitelné,“
podotýká ředitel kliniky.

SILESIA MEDICAL s.r.o.
Havanská 6145/4a
Ostrava-Poruba
www.silesiamedical.cz

SC-322233/2

Zvýšení kvality lékařské péče se dočkaly pacientky Centra pro nemoci
prsu Silesia Medical v Porubě. Klinika
zakoupila a od října letošního roku provozuje nový barevný ultrazvukový přístroj Toshiba Aplio 400, který je špičkou
v mamodiagnostice a jediným v Moravskoslezském kraji. Díky němu mohou
lékaři šetrně a bezbolestně vyšetřit ženy
mladší 40 let.
„Využíváme jej v prevenci a diagnostice nádoru prsu u žen, které nedosáhly hranice 40 let, a také k doplňujícímu
vyšetření v případě nejasného mamografického nálezu. Protože je vyšetření
velmi šetrné a zcela bezpečné, je přístroj
vhodný i pro těhotné a kojící ženy nebo

Tel.: 603 757 592

92x63_YAMATO 2013_nase ostrava.indd 1
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SC-322373/20

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

SC-322010/5

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

12.12.12 14:21

kulturní a sportovní programy

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH
příspěvková organizace, Kulturní dům K-TRIO,
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
596 751 712, 3, www.kzoj.cz
 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA

3., 10., 24. 2. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY
živá hudba, pro příznivce společenského
tance se skupinou DOMINO, předprodej
KD K-TRIO.
6. 2. v 19.00 h MIROSLAV DONUTIL v pořadu PTEJTE SE MĚ, NA CO CHCETE,
předprodej KD K-TRIO, OIS.
7. 2. v 17.30 h LÉČIVÁ MEDITACE, cest
uzdravování vede mnoho. Jednou z cest, jak
svá těla a duši léčit, je vědomý prožitek léčivé meditace s Mgr. Zuzanou Kaiser. Předprodej KD K-TRIO.
9. 2. v 19.30 h VALAŠSKÝ BÁL, hraje skupina ŠAJTAR, IRŠAVA, FS MORAVA od
folkloru po rock. Předprodej KD K-TRIO,
OIS.
11. 2. v 17.30 h ukázková hodina semináře
léčivá síla dechu, cesta ke zdraví
s Mgr. Zuzanou Kaiser, mnohdy se trápíme
bolestí fyzickou či psychickou a nezamýšlíme se nad příčinou. Naučte se vnímat své
tělo a být s ním ve spojení. Předprodej KD
K-TRIO.
13. 2. v 17.00 h země MORAVA, spisovatelka PhDr. Jaroslava Grobcová poutavou
formou poodhalí pravdivější obraz života
slavné Moravy a jejich předků. Předprodej
a informace KD K-TRIO.
14. 2. v 17.30 h VLIV PARAZITŮ NA NAŠI
IMUNITU, věděli jste, že jedna třetina vaší
únavy není vaše vlastní? Je to únava z toxických odpadů parazitů. Toxický materiál rychle vstoupí do krve, lymfy a mozku.
S možností prevence a léčby vás seznámí
R. Odstrčilíková, Prof. Irid. a Ing. J. Damcová, Prof. Irid. /profesionální iridolog/.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
20. 2. v 17.30 h REFLEXNÍ TERAPIE – jednoduchá metoda ke zkvalitnění života,
o výhodách reflexní diagnostiky a jejím spojení s čínskou medicínou a aromaterapií
přednáší Romana Farna. Součástí přednášky
je praktická ukázka uvolnění bloků a obnovení funkce orgánů v alfa hladině. Předprodej a informace KD K-TRIO.
28. 2. V 17 h EXPEDIČNÍ KAMERA 2013,
filmový festival, celovečerní promítání filmů
o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech. Předprodej KD
K-TRIO, OIS.
 VÝSTAVY
ŽIVÁ VODA fotografie PAVEL MARCOL.
 DĚTEM
17. 2. v 10 h KŮZLÁTKA A VLK, divadlo
Špílberg připravilo v muzikálové podobě

jižní listy

známý příběh o vlkovi a kůzlatech. Představení pro děti v Kině LUNA. Předprodej KD
K-TRIO, Kino LUNA.
 KOMORNÍ KLUB
7. 2. v 18 h JAPONSKO, cestopisná přednáška s projekcí Ivo Petra, který je zkušeným horalem a zábavným mistrem slova
i obrázků. Předprodej KD K-TRIO, v den
akce na místě od 17.30 hodin.
8. 2. v 19 h SEA AND AIR (Experimental/
Alternativa, Německo), atmosférický indie rock s cembalem inspirovaný barokními
melodiemi J. S. Bacha a experimentálním
berlínským krautrockem, německý rocker
Daniel Benjamin a řecká tanečnice Eleni Stavros. Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den
akce na místě od 18.30 hodin.
21. 2. v 18.30 h KOMORNÍ CYKLUS KONCERTŮ, na programu písně, árie a čtyřruční skladby A. Dvořáka, Vendula Stískalová-Černá – zpěv, Regina Bednaříková,
Karel Jaša – klavír. Předprodej KD K-TRIO,
OIS a v den akce na místě od 18 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 31.1. do neděle 3. 2. v 17.00 h:
BÍDNÍCI (Les Miserables, USA 2012). 8 nominací na OSCARA 2013. Muzikál, české titulky, od 12 let, 157 minut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 31. 1. do neděle 3. 2. ve 20.00 h:
NIC NÁS NEROZDĚLÍ (The Impossible,
USA 2012). Nominace na OSCARA 2013.
Drama / thriller, české titulky, od 12 let, 107
minut. Vstupné 110 Kč.
Od pátku 1. 2. do neděle 3. 2. v 15:00 h:
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 3D
(Sammy´s Adventures 2, 3D brýle). Další
pokračování úspěšné animované komedie v českém znění, 93 minut. Formát 3D vstupné 100 Kč.
Neděle 3. 2. v 10.00 h: POHÁDKOVÁ TAJEMSTVÍ (ČR, film. pásmo). Filmové dopoledne pro nejmenší. Vstupné 30 Kč
PRÁZDNINOVÉ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
Pondělí 4. 2. ve 13.30 h: O MYŠCE A MEDVĚDOVI (Ernest a Celestine, Francie 2012).
Animovaný příběh neobyčejného přátelství.
České znění, 80 minut. Vstupné 80 Kč.
Od pondělí 4. 2. do neděle 17. 2. v 15.30 h
(mimo 13. 2.): ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE (ČR 2013). Nejpopulárnější české postavičky poprvé na filmovém
plátně! Animovaný, 95 minut. Vstupné 110
Kč, od 14. 2. vstupné již 100 Kč.
Od pondělí 4. 2. do úterý 5. 2. v 17.30 h: PÍ
A JEHO ŽIVOT (Life of Pi, USA 2012, 2D formát). 11 nominací na Oscara 2013. Dobrodružný film podle knihy Yanna Martela. České
znění, od 12 let, 127 minut. Vstupné 80 Kč.

Úterý 5. 2. ve 13.30 h: ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 2D (Secret of the Wings, USA
2012). České znění, animovaná pohádka, 76
minut. Vstupné 80 Kč
Středa 6. 2. ve 13.30 h: RAUBÍŘ RALF 2D
(Vreck-It-Ralph,USA 2012). České znění,
animovaná komedie, 100 min. Vstupné 80
Kč.
Od čtvrtka 6. 2. do pátku 7. 2. v 18.00 : HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 3D (The Hobbit: An Unexpected Journey, USA 2012, 3D
brýle). České znění, ml. přístupný, 164 minut. Vstupné 100 Kč.
Čtvrtek 7. 2. ve 13.30 h: LEGENDÁRNÍ
PARTA (Rise of Guardians, USA 2012).
České znění, animovaný, 97 minut. Vstupné
80 Kč.
Pátek 8. 2. ve 13.30 h: KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 2D (ČR 2012). Animovaný, rodinného
typu, 82 minut. Vstupné 80 Kč.
Sobota 9. 2. ve 13.30 h: HOTEL TRANSYLVÁNIE 2D (Hotel Transylvánia, USA 2012).
České znění, animovaný, 91 minut. Vstupné
80 Kč.
Neděle 10. 2. v 10.00 h: POHÁDKY PRO
KOČKU (ČR - film. pásmo). Filmové dopoledne pro nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Neděle 10. 2. ve 13.30 h: DOBA LEDOVÁ 4:
ZEMĚ V POHYBU 2D (Ice Age: Continental
Drift, USA 2012). České znění, animovaný,
94 minut. Vstupné 80 Kč.
Od pátku 8. 2. do úterý 12. 2. v 17.30 h.
(mimo 11. 2.): KONEČNÁ (The Last Stand,
USA 2013). České titulky, akční thriller, ml.
nepřístupný, 107 minut. Vstupné 110 Kč.
Od pátku 8. 2. do úterý 12. 2. ve 20.00 h:
HITCHCOCK (Hitchcock, USA 2013).
České titulky, životopisný / drama, 112 minut. Vstupné 110 Kč.
Pondělí 11. 2. v 17.30 h: CARMEN 2D (ČR
2013). Muzikál, r. F. A. Brabec, od 12 let , 118
minut. Vstupné 60 Kč.
Středa 13. 2. 2013 ve 20:00 hodin : PŘÍMÝ
PŘENOS OPERY – TEATRO ALLA SCALA
MILANO – GIUSEPPE VERDI: NABUCCO.
Od čtvrtka 14. 2. do úterý 19. 2. v 18.00 h.
(mimo 18. 2.): NESPOUTANÝ DJANGO
(Django Unchained, USA 2012). České titulky, r. Quentin Tarantino, ml. nepřístupný,
drama, 165 minut. Vstupné 100 Kč.
Neděle 17. 2. v 10.00 h: KŮZLÁTKA A VLK
(dětské divadélko).
Pondělí 18. 2. v 18.00 h: BÍDNÍCI (Les Miserables, USA 2012). Muzikál, české titulky, od
12 let, 157 minut. Vstupné 60 Kč.
Středa 20. 2. v 17.45 h: ODPAD MĚSTO
SMRT (ČR 2012). Režie Jan Hřebejk, drama,
70 minut. Vstupné 75 Kč.
Středa 20. 2. v 19.30 h: LÁSKA (Amour,
Francie, Německo, Rakousko 2012). 5 nominací na OSCARA 2013, české titulky, režie Michael Haneke, drama, 125 minut.
Vstupné 80 kč.
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Od čtvrtka 21. 2. do neděle 24. 2. v 17.45 h:
NÁDHERNÉ BYTOSTI (Beautiful Creatures, USA 2012). České titulky, drama, od 12
let, 108 minut. Vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 21. 2. do pátku 22. 2. ve 20.00
h: LET (Flight, USA 2013). Nominace na
OSCARA 2013. České titulky, ml. nepřístupný, drama, 138 minut. Vstupné 110 Kč.
Od pátku 22. 2. do neděle 24. 2. v 15.30 h:
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK (Floquet de Neu,
Španělsko 2011). České znění, animovaný,
90 minut. Vstupné 80 Kč.
Od soboty 23. 2. do neděle 24. 2. ve 20.00
h: ZLOMENÉ MĚSTO (Broken City, USA
2013). České titulky, od 12 let, krimi / thriller, 109 minut. Vstupné 110 Kč.
25. 2. – 28. 2. 2013 – KINO NEHRAJE Z DŮVODU MODERNIZACE KINOSÁLU
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

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

14. 2. v 10:00
Karel Čapek: VÁLKA S MLOKY
Divadlo Tramtárie uvádí adaptaci slavného
sci-fi románu. Představení pro školy přístupné i veřejnosti.

25. 2. v 19:00
KOMEDIOGRAF
Groteskní skeče a písničky o možném i nemožném.
Komediograf jest skupina jedinců, která se
věnuje poetice směšnosti, zkoumá ji, stále
o ní bádá, aby ji dovedla do největší dokonalosti. Jejich největší inspirací jsou francouzské a německé kabarety konce 19. století a kabarety první republiky, je to humor
Jaroslava Haška, E. A. Longena a Vlasty Buriana a dále jejich vlastní paradoxní, směšná
a hloupá současnost.
Rozesmějí vás:
Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Marek Daniel a další
 Koncerty

21. 2. v 19:00
ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY
MAKERS
Perly swingu
Aktuální program Melody Makers nabízí ty
vůbec nejkrásnější hudební perly, jež nám
světový swing 30. a 40. let zanechal. Zběsilé,
virtuózní kusy střídají nesmrtelné sladké
melodie. Žhavý americký swing zvedá ze
židlí, české písně konejší nervy. Strhující
show plná rytmu a humoru, korunovaná
brilantními výkony famózního evropského
hot-trumpetisty Juraje Bartoše.
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27. 2. v 19:00
DAVID KOLLER & Band
Akustický divadelní koncert. Netradiční
aranžmá Kollerových hitů. Neopakovatelný
zážitek!
28. 2. v 19:00
Tempo di vlak
Ostravská folková kapela a její hosté.
 Plesová sezóna
1. 2. v 19:30
21. reprezentační ples městského obvodu
Ostrava-Jih
Hlavní host: Monika Absolonová
Dále vystoupí nejlepší český Elvis Presley Vladimír Lichnovský
Moderuje Radek Erben
Na sále hraje kapela Jupiter
V Klubu Akord - DJ Tomáš Hrstka
2. 2. Ples Gymnázia Volgogradská
Hraje kapela Night Shift
www.gvoz.cz
16. 2. Valašský bál
Pořádá Moravský folklórní soubor Ševčík
www.sevcik-mfs.aspone.cz
23. 2. Funus bál
Ples pohřební služby Concordia
www.psconcordia.cz
 Seniorům
5. 2. v 15:00
Senior Klub
Přednáška o Hansi Ledwinkovi, konstruktéru automobilky Tatra. K poslechu a tanci
hraje PeteSax.
 Aktivní senior
13. 2. v 10:00
27. 2. v 10:00
 Výstavy
leden - únor
DK Akord představuje:
Technické muzeum Tatra + AVE ART
- Hans Ledwinka – Od Präsidenta do Síně
slávy
Život a dílo geniálního konstruktéra kopřivnické Tatry.
- Závodníci na vozech Tatra
očima studentů SUŠ AVE ART Ostrava
 Restaurace Akord
20. 2. Zabijačkové hody
Připravujeme:

2. 3. ve 20:00
Diskoples
DJ Franta Krásný v Klubu Akord
6. 3. v 19:00
Michael Mackenzie: BARONKY
Divadlo Kalich. Herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské.
Napínavá hra uhrančivě stopuje nenápadné,
dojímavé, a přece kruté jednání baronky
k oddané a zanedbané služce.
14. 3. v 19:00
RADŮZA s kapelou
15. 3. v 19:00
Nahodile: HECoviny
Pásmo scének, skečů a písniček Zdeňka Ka-

čora a jeho ostravského divadelního souboru Nahodile.
25. 3. v 19:00
John Godber: VYHAZOVAČI
Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh z prostředí disko klubu. Komická paleta
různých charakterů ztvárněná čtyřmi zpívajícími herci:
Ondřej Brzobohatý, Petr Vágner, Ernesto
Čekan, Vojtěch Hájek
Divadlo Radka Brzobohatého. Hudba
a písně Ondřeje Brzobohatého.

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh
Gurťjevova 8, tel. 596 746 062
1. 2. Sportovně-tvořivé prázdniny, od 9 h
4.–8. 2. Jarní příměstský tábor Cirkus v cirkuse, info: Andrea Mičíková 16. 2. Karneval
pro nejmenší, od 15 h

pobočka Zálom, tel.: 724 034 750
1. 2. Sportovní dopoledne, od 9 h
4.-8. 2. Jarní příměstský tábor, info: Zuzana
Hladíková
14. 2. Poznáváme Ostravu
16. 2. Karneval pro nejmenší, od 15 h
21. 2. Koláž
VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
8.–9. 2. – ČESKÁ REPUBLIKA – AUSTRÁLIE. ČEZ ARÉNA
1 kolo FED CUP
11. 2. v 18:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– HC SLAVIA PRAHA. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
15. 2. v 19:00 hod. – KRYŠTOF. ČEZ ARÉNA
host: JAROMÍR NOHAVICA
předkapely NEBE
IDO VS. THE WORD
17. 2. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– HC KOMETA BRNO. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
24. 2. v 18:10 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– Piráti CHOMUTOV. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy

MULTIFUNKČNÍ HALA
Tel.: 596 707 213
Veřejné bruslení:
středy
16:00 - 17:30 hodin
soboty a neděle 16.30 - 18:30 hodin
Připravujeme:
24. 3. v 19 hod. – YAMATO. Multifunkční
aula GONG, Dolní VÍTKOVICE
20th Anniversary World tour 2013
V prodeji omezený počet vstupenek!
12. 5. v 19 hod. – THE AUSTRALIAN PINK
FLOYD SHOW. ČEZ ARÉNA
ECLIPSED BY THE MOON TOUR 2013
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V únoru proběhne průzkum parkování vozidel
v rámci zpracování koncepce dopravy
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih zadal zpracování podrobné
Koncepce statické dopravy. Cílem této práce je navrhnout výstavbu nových parkovacích kapacit v místech, která dlouhodobě
trpí jejich nedostatkem.
„Autoři budou hledat nejen
vhodné lokality, ale také přijatelné podmínky financování pro radnici i pro budoucí
uživatele nových parkovacích
míst,“ uvedl místostarosta Pavel Planka. Projekt se rozběhl
během letošního ledna, kdy
byla zpracována detailní evidence parkování na ulicích
i v objektech a nyní přichází na
řadu dopravní průzkum, který

bude mapovat využití současných parkovišť.
Dopravní průzkum nebude
probíhat pouhým sčítáním zaparkovaných vozidel. „Chceme také zjistit, jak často se
vozidla na parkovištích obměňují, kolik z nich opouští parkoviště přes den a naopak jaký
je podíl vozidel, která do našeho obvodu dojíždějí a parkují
zde,“ pokračoval Planka s tím,

že průzkum bude probíhat na
území celého obvodu. Do této,
svým rozsahem mimořádné,
akce se během několika týdnů
zapojí desítky lidí. Probíhat
bude v pracovních dnech, vybrané lokality budou sledovány i o víkendu.
Průzkum bude probíhat metodou záznamu registračních
značek vozidel, proto budou
občané na ulicích potkávat pracovníky zapisující tyto údaje
do připravených formulářů.
Zaznamenávány budou pouze poslední čtyři znaky, aby
získaná data nebyla zneužitel-

ná k identifikaci konkrétního
vozidla. Registrační značky
budou zapsány pouze proto,
aby bylo možné zjistit pohyb
vozidel na parkovacím místě
během dne. Pracovníci budou
ulicemi procházet každé dvě
hodiny, první vyrazí v pět hodin ráno, poslední bude zaznamenávat noční parkování až do
půlnoci.
Aktuální informace je možné
získat na odboru dopravy a komunálních služeb u Bc. Lenky Bojdové (tel.: 599 430 258,
e-mail: lenka.bojdova@ovajih.
cz). (kut)

Pohotovost na Poliklinice Loňský rok v Ostravě
Hrabůvka bude zrušena
z pohledů meteorologů
Od prvního března letošního
roku najíždí Městská nemocnice Ostrava na efektivnější
systém poskytování lékařské
pohotovostní služby (LPS).
K nové formě organizace LPS
dospěla na základě dlouhodobé sledovanosti návštěvnosti
na všech třech pracovištích. Na
ambulanci v Porubě i v Hrabůvce v prostorách polikliniky
na ulici Dr. Martínka, se návštěvnost v pracovních dnech
pohybovala v řádech jednotek
pacientů. O víkendech se jejich
počet sice navyšoval, přesto kapacita nebyla plně využívána.
Ambulance v centru Ostravy
na Varenské ulici je využívána
v hojnějším počtu.
Proto se nemocnice rozhodla
soustředit síly a prostředky
z obou poboček do centra Ostravy a posílit zejména pohotovostní výjezdovou službu.
Nový systém umožní navýšení
počtu výjezdových lékařů, kteří mohou dorazit k pacientovi
domů. Nepřetržitá pohotovost
pro dospělé a zubní ambulance
na Varenské ulici zůstane zachována, stejně tak dětská po-

hotovost na Janovského ulici,
která se nachází přímo v pavilonu dětského oddělení.
Pro nemocné, kteří se vydají
na pohotovost na Varenskou
ulici, bude mít nově nastavený
systém své výhody. Lékaři na
pohotovosti většinou posílají
pacienty k dalšímu odbornému vyšetření na specializovaná
oddělení do nemocnice. Z hlediska nemocného je mnohem
šetrnější kompletní ošetření
takzvaně pod jednou střechou,
v rámci areálu nemocnice. Nebude tak muset řešit přesuny,
což v praxi mnohdy znamenalo
transfer i mezi několika obvody ve městě. Nemocný se navíc
vyhne placení dvojího regulačního poplatku. V areálu nemocnice se nachází i pohotovostní
lékárna.
Prostřednictvím
ústředny
Městské nemocnice Ostrava lze
kontaktovat lékařskou pohotovostní službu (dospělí, děti,
zubní) na tel. čísle 596 191 111,
pro výjezd sanitky k pacientovi
dispečink pohotovosti Městské nemocnice Ostrava na čísle
596 612 111.
(d)

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu
přesáhl v roce 2012 počet dnů
s překročením denního imisního limitu pro suspendované částice (prašný aerosol)
PM10 na všech lokalitách na
Ostravsko-Karvinsku a v jeho
okolí legislativou tolerovaných 35 dnů. Pohyboval se od
46 dnů v Opavě do 110 dnů ve
Věřňovicích.
V Ostravě-Zábřehu došlo
k překročení denního imisního limitu 50 µg.m-3 v 72
dnech, tedy v průměru každý
pátý den v roce.
Proti roku 2011 však došlo
k mírnému snížení počtu dnů
s překročením denního limitu.
Průměrná roční koncentrace
suspendovaných částic PM10
byla na všech městských automatických stanicích Ostravy a Karvinska v roce 2012
nadlimitní, obdobná jako
v předchozích letech. V Ostravě-Zábřehu překročila o jeden
mikrogram hodnotu ročního
imisního limitu 40 µg.m-3.

Průměrná teplota vzduchu
byla vloni v Ostravě 9,6 °C
což je o 1,3 °C více než dlouhodobý průměr. Nejvyšší
teplota vzduchu byla 35,6 °C
dne 6. srpna a nejnižší teplota
vzduchu -21,3 °C dne 3. února. Za celý rok spadlo 663 mm
srážek. Nejvíce napršelo za
1 den 44,8 mm dne 6. srpna.
Celkem za rok napadlo 65 cm
sněhu, nejvíce za jeden den
10 cm dne 15. ledna. Nejvyšší hodnota celkové sněhové
pokrývky byla naměřena dne
18. ledna, kdy bylo 17 cm sněhu. Slunce svítilo v minulém
roce celkem 1826.3 hodin, což
je o 232 hodin více než je dlouhodobý průměr pro rok v Ostravě.
V loňském roce bylo zaznamenáno 199 dnů s výskytem srážek, 19 dnů s bouřkou, 10 dnů s mlhou a 167
dnů s kouřem. Ve 39 dnech
byla zaznamenána sněhová
pokrývka. Zaznamenali jsme
také 70 letních dnů a 25 dnů
tropických. 
(d)
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Ohňostroj přilákal rekordní množství diváků
Už posedmé se prvního ledna na kruhovém objezdu v Hrabůvce konal tradiční
novoroční ohňostroj. Více než dvacetiminutová hudební a světelná show přilákala
na patnáct tisíc diváků ze všech možných
koutů Moravskoslezského kraje, což znamená nový rekord.
Návštěvníci ohňostroje viděli velkolepou
show. Ze čtyř míst bylo odpáleno na půl
tuny pyrotechniky. Scénický ohňostroj
v obrazcích s výškovým finále podbarvený
mixem pěti hudebních žánrů (mj. Slade,
AC/DC, Gary Glitter) uvedla česká státní
hymna a novoroční uvítání starosty obvodu Karla Sibinského.

spokojených jedinců nezastíní to nadšení
tisíců spokojených spoluobčanů. Rozpočet
na ohňostroj je zanedbatelná částka proti
nákladům na likvidaci škod, které způsobili vandalové.“
Ivana Sachrová: „Ohňostroj byl parádní,
i já se byla podívat a stálo to za to, SUPÉÉR!!!!
Lada Šupčíková: „Nemělo to chybu, moc
se mi to líbilo, parádní byla i hudba.“

Z množství ohlasů vybíráme alespoň
některé:

E. Šmírová: „Chtěla bych poděkovat panu
starostovi, že opět zařídil ohňostroj, který byl jako vždy nádherný. Teď jsem moc
ráda, že není v Praze a je tady pro nás.
I když jsem mu to samozřejmě přála, ale
zde udělá pro nás více.“
Věra Martiníková: „Tradiční ohňostroj, který pořádá radnice obvodu Ostrava-Jih, získává stále více příznivců a obdivovatelů.
Přestože na občany tvrdě dopadá krize, na
ohňostroj se moc těšili a myslím si, že byl
opět překonán počet lidí, kteří se přišli na
tu krásu podívat. Myslím si, že několik ne-
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Patrik Šajtar: „Ohňostroj byl príma.“
Tomáš Herman: „Ohňostroj byl super, sice
nebydlím v obvodu, kterému velíte, přijel
jsem z Bohumína, ale nelituji té cesty. Pochvala Vám a lidem, kteří to moc pěkně
zorganizovali, a těším se na příští rok.“
Ivo Nekvapil s manželkou Zdenkou: „Děkujeme za ohňostroj a doufám, že bude pokračovat i nadále, bylo to moc krásné.“
Snímky: Michael Kutty a Věra Martiníková
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Proč se jen dívat?
Chytřejší je výhodných
nabídek opravdu využít.

PRESTO Půjčka

NAV

ODM ÍC
3 50 ĚNA
0 KČ

Částka ve výši 3 500 Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním schopnosti splácet a aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank. Výše
poskytnuté PRESTO Půjčky musí přesáhnout částku 50 000 Kč (do výše se přitom nezahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru a za pojištění schopnosti splácet, v případě půjčky na zaplacení úvěrů
se nezahrnují ani poplatky za předčasné splacení původních úvěrů).
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