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Občané mohou kontaktovat okrskáře
Rákosníčkovo hřiště nejspíš nebude
Ostrava-Jih podporuje německý jazyk
Platinová svatba manželů Galasových

Kino Luna má
nová moderní sedadla
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Kino Luna má nová moderní sedadla
Tři týdny trvala zahajovací fáze rekonstrukce zábřežského Kina Luna. Během
této doby došlo k demontáži starých,
dnešnímu standardu už nevyhovujících
sedadel, které byly nahrazeny novými pohodlnějšími.
Kapacita kina byla snížena z 598 na
522 míst, zájemci si nyní mohou rezervovat např. i dvojsedačky pro páry v horních
řadách. Součástí rekonstrukce byla úprava
podlah a osvětlení, novou tvář dostala i pokladna.
Po digitalizaci z roku 2010 tak skončila další etapa rekonstrukce kina. Práce budou
pokračovat ještě v letošním roce, úpravy
čekají 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 kinosálu bude kompletně zateplen. „Podstatných

vou organizací Kulturní zařízení Ostrava-Jih
(KZOJ). „Jsme jediným
jednosálovým
kinem
v Ostravě. Máme největší promítací plátno
a vybavení promítací
a zvukové techniky je na
špičkové úrovni. Jsme
schopni promítat nejnovější špičkové filmy,“
uvedla ředitelka KZOJ
Sylva Kocurová s tím,
že promítací plocha je
14,5x6 metrů. K dispozici je digitální zvukový
Místostarosta Radim Miklas (vlevo) informuje média o prosystém Dolby Digital
měně kina.
Foto: Michael Kutty
Surround Ex. „Máme
změn dozná také prostor před kinem, kde projekční digitální technologie formátu 2D
budou zlikvidovány stávající staré květiná- a 3D. Pořádáme přímé přenosy z Full HD
če a místo nich vznikne něco jako oddecho- satelitního kompletu ze světových oper evvá zóna,“ řekl místostarosta Radim Miklas. ropských měst,“ dodala.
Kino Luna je majetkem městského obvodu
Michael Kutty
Ostrava-Jih a je provozováno příspěvkoFoto na titulní straně: Ladislav Mácha

Další Rákosníčkovo hřiště v obvodu nejspíš nebude
Až na čtvrtém místě se v anketě společnosti Lidl týkající se výstavby Rákosníčkových
hřišť umístil městský obvod Ostrava-Jih,
konkrétně prodejna tohoto řetězce na Jugoslávské ulici v Zábřehu. V kategorii nad
100 tisíc obyvatel si vedly o něco lépe tři
pražské lokality.
Cílem ankety bylo, aby občané sami rozhodli, kde má společnost Lidl postavit
nová hřiště pro děti. V každé ze čtyř kategorií bylo třeba umístit se na jedné z prvních třech příček. Přestože zábřežská lokalita na Jugoslávské ulici byla ještě v závěru
hlasování ve své kategorii první, nakonec,

zřejmě i vinou odečtu neplatných hlasů,
neuspěla.
„Velice nás to mrzí,“ komentoval konečný
výsledek starosta Karel Sibinský a dodal:
„Občané poukazují na nedostatek dětských hřišť a teď jsme přišli o možnost získat jedno zcela zdarma. Přitom stačilo jen
odeslat e-mail nebo telefonickou SMS. Nevím, proč se veřejnost do soutěže tak málo
zapojila, v každém případě je to škoda.“
Každý občan měl přitom možnost hlasovat
dvakrát, jednou prostřednictvím internetu
a jednou pomocí textové zprávy z mobilního telefonu. Ve stodesetitisícovém obvodu

je počet platných hlasů 1614 tristní číslo.
Města s výrazně menším počtem obyvatel,
nasbírala daleko více hlasů, např. dvaadvacetitisícové Strakonice jich dostaly téměř pět tisíc.
„Přesto nic nevzdáváme a pokusíme se
udělat vše pro to, aby hřiště v této lokalitě
bylo postaveno,“ dodal Sibinský. Společnost Lidl v loňském roce v celé republice
vybudovala jedenáct hřišť, jedno z nich
bylo otevřeno v srpnu na sídlišti Dubina
v ulici Františka Formana. Letos jich plánuje postavit dalších devatenáct, výhledově jich má být celkem padesát.
(kut)
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OPTIKA TRIUMPH
měření a komplexní vyšetření

NA BRÝLOVÉ OBRUBY

SLEVA až
www.triumphoptical.cz

70 %

CESTA K NÁM SE VÁM ROZHODNĚ VYPLATÍ!

zraku očním lékařem*
* pouze provozovny v Ostravě

NA VŠECHNY TYPY SAMOZABARVOVACÍCH BRÝLOVÝCH
SKEL VČETNĚ MULTIFOKÁLNÍCH

Akce 1+1 ZDARMA

Tyto slevy nelze sčítat.

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ
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DUBEN, KVĚTEN

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
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Dakoťáci sbírali vánoční stromky

…Děti i ostatní členové občanského sdružení je
snášeli na hromady, které byly sváženy na centrální
shromaždiště u kluboven na Dubině a v Hrabůvce…

8

Místostarosta popřál jubilantce

...Od roku 1991 žije v DPS v Hrabůvce. Je velmi
společenská s pozitivním vztahem k životu. Její každý
den začíná štamprličkou slivovice...

10

Vařečku získal Robert Jankovský

...Zvláštní cenu starosty získala Kristina Sokolová,
která svůj pokrm nazvala kuřecí kousky se skleněným
překvapením...
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jaro se, sice poněkud
nesměle, ale přece jen
hlásí o slovo a s tímto ročním obdobím
je každoročně spojen úklid po zimě. Ta
letošní dala zabrat
hlavně komunikacím,
některé jsou skutečně v žalostném stavu. Při
opravách těch obecních bereme v potaz i vaše
podněty, se kterými jste se na nás obrátili.
Mrzí mne, že se více z vás nezapojilo do ankety týkající se výstavby dalšího Rákosníčkova hřiště. Pokusíme se udělat maximum,
ale momentálně to vypadá, že na Jugoslávské ulici v Zábřehu hřiště pro děti nevznikne. Více se můžete dočíst na vedlejší stránce. Pojďme k radostnějším věcem, tamtéž
najdete článek o nových pohodlných sedadlech v Kině Luna. Jejich instalací skončila
další etapa rekonstrukce tohoto stánku, na
který můžeme být právem pyšní, o čemž
svědčí i stále se zvyšující návštěvnost.
Celou stranu čtyři věnujeme bezpečnostní
situaci, konkrétně úloze okrskářů ostravské
městské policie. Od příštího čísla je začneme detailně představovat, aby každý občan
té které části obvodu znal svého okrskáře.
Obsáhlejší prostor jsme tentokrát věnovali
platinové svatbě, což byla nejen v našem
obvodě, ale i v rámci celého města, mimořádná událost. O sedmdesátiletém manželském svazku dvou vitálních lidí si přečtěte
na straně patnáct.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Otevírací doba poslanecké kanceláře
Poslanec Adam Rykala, jehož kancelář
sídlí v ulici U Studia 33 v pátém patře budovy Střední školy stavební a dřevozpracující v Zábřehu, rozšířil otevírací hodiny
pro veřejnost. Konkrétně v pondělí od
8 do 14, v úterý od 14 do 17, ve středu od
10 do 12 a od 13 do 17 a ve čtvrtek od 13
do 17 hodin. Každý čtvrtek od 13 do 15.30
hodin navíc funguje bezplatná právní poradna, pro velký zájem je však třeba se
předem telefonicky objednat na čísle 728
436 888. Přístup do kanceláře je bezbariérový, občané mohou využít tramvaje č. 2,
7 a 13 a autobus č. 48, výstupní zastávka
Obchodní centrum.
 Poradna SON
Sdružení nájemníků České republiky SON sděluje, že poradenská služba
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k otázkám bydlení se koná ve čtvrtek
11. dubna v 16 hodin v kulturním středisku K-TRIO v Hrabůvce.
 Finanční pomoc Frenštátu p. R.
Rada MO Ostrava-Jih schválila finanční pomoc ve výši dvacet tisíc korun pro
město Frenštát pod Radhoštěm, ve kterém v neděli 17. února došlo k výbuchu
třípodlažního domu se šesti byty. Tato
tragédie si vyžádala šest lidských životů
a několik zraněných. Částka byla odeslána na zvláštní účet, který k tomuto účelu
zřídila frenštátská radnice.
 Den otevřených dveří
Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh pořádá ve čtvrtek 11. dubna v době od 9 do
11.30 a od 13 do 17 hodin Den otevřených
dveří. Příspěvková organizace města sídlí
na Čujkovově ul. 25 v Zábřehu.

 Burza práce a rekvalifikací
Nemáte práci nebo vám hrozí její ztráta, chcete změnit kvalifikaci? Udělejte si
představu o pracovních příležitostech
a rekvalifikacích v dělnických i technických profesích, v administrativě i službách. Navštivte burzu práce a rekvalifikací, s nabídkami i poradenským centrem
na jednom místě. Ve spolupráci s Úřadem
práce v Ostravě ji pořádá DTO CZ, s. r. o.
Jarní burza se koná v úterý 23. dubna od
10 do 18 hodin v DTO CZ (Mariánské náměstí 5, Ostrava-Mar. Hory, naproti bývalému Telecomu). Podzimní burza proběhne v září. Vstup pro zájemce je zdarma.
 Na území obvodu žije 110 343 obyvatel
Přesně 110 343 obyvatel mělo k 1. lednu
2013 trvalé bydliště na území MO Ostrava-Jih. Z tohoto počtu tvoří 3616 cizinci.
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Občané mohou sami kontaktovat okrskáře
Městský obvod Ostrava-Jih je obvodem
nejlidnatějším, žije v něm více než třetina
všech obyvatel Ostravy.
Z velké části je obvod tvořen sídlištní zástavbou
s velkou koncentrací obyvatelstva, které je svou
skladbou velice různorodé (velká koncentrace sociálně nepřizpůsobivých
obyvatel v okolí areálu Vista, v lokalitě ul.
Čujkovovy, Abramovovy a Jubilejní kolonie). V obvodu se nachází velká nákupní
centra, což je spojeno s větší koncentrací
obyvatel (areály Kotva, Špalíček a Merkur,
Avion Shopping Park a řada dalších nákupních center).
V oblasti dopravy je největším problémem
nedostatek parkovacích míst. Obrovská
sídlištní zástavba s sebou přináší spoustu
problémů spojených s nedodržováním veřejného pořádku. K častému porušování
nočního klidu i občanského soužití dochází v souvislosti s provozem restauračních
zařízení (komplex Alexandria, Savarin, Venuše aj.). Značně problematické se z hlediska veřejného pořádku jeví velké množství
psů chovaných v bytech sídlištní zástavby
a s tím související znečišťování veřejného
prostranství exkrementy.
S velkým zastoupením sociálně slabších rodin je spojeno domácí násilí, problémy na
úseku sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, drogová problematika, poškozování
veřejně prospěšných zařízení a v neposlední řadě sprejerství. Z hlediska trestné
činnosti zde nejčastěji dochází ke krádežím
věcí z motorových vozidel, kapesním krádežím v prostředcích MHD a nákupních

centrech, vloupání do bytů a loupežným
přepadením.
Na území obvodu je situováno pracoviště
Městské policie Ostrava-Hrabůvka, se sídlem na ul. A. Kučery 31. Jedná se o pracoviště se stanovištěm monitorovacího kamerového systému a se stálou službou, resp.
se zajištěním nepřetržitého provozu. Dále
v městské části Výškovice je umístěno pracoviště se sídlem na ul. Vyškovické 151.

Změna ve vedení oblasti Hrabůvka
Oblast Hrabůvka zahrnuje šest městských
obvodů – Ostrava-Jih (městské části Zábřeh,
Výškovice, Hrabůvka, Dubina, Bělský Les),
Hrabová, Vítkovice, Stará Bělá, Nová Bělá,
Proskovice. Novým vedoucím této oblasti se stal pětačtyřicetiletý Pavel Honczek
(tel.: 596 716 160), který naposled působil
jako vedoucí oblasti Slezská Ostrava. Honczek u městské policie slouží od roku 1994.
„Předtím jsem působil také v Mariánských
Horách nebo v centru města, takže jsem
řešil hlavně problémy s dopravou, která je
také na Jihu velkým problémem. K tomu je
zde velké množství volně pobíhajících psů
a kvůli značné sídlištní zástavbě jsou určitým problémem i různé srocující se skupiny mládeže. Věřím, že za dobu působení
u městské policie mám bohaté zkušenosti,
které jsem schopen přenést i sem“ uvedl na
schůzce s vedením obvodu Pavel Honczek.
„Vedení obvodu, kde naposledy pan Honczek působil, bylo s jeho prací nadmíru
spokojeno. Jsem přesvědčen, že také u nás
odvede vysoký standard,“ dodal ke změně
starosta obvodu Karel Sibinský. V Ostravě
byl počet okrsků navýšen z 35 na 205, z čehož na městský obvod Jih připadá plných
39 okrsků. S ohledem na stav veřejného

pořádku, nápad trestné činnosti, polohu
a rozlohu každého okrsku bude pro každý okrsek stanoven určitý počet okrskářů.
Zatímco některé okrsky budou spravovány
jedním okrskářem, jiné okrsky jich mohou
mít několik.
Výkon služby prostřednictvím okrskářů
má řadu nesporných výhod, a to zejména
pro samotné občany. Ti budou v mnohem
užším kontaktu se „svými“ okrskáři, budou vědět, na koho se mohou v případě
potřeby obrátit, a také budou vědět, jak
byla konkrétní věc řešena. Okrskář si také
prohlubuje místní znalost ve vztahu k občanům, poměrům, které v daném okrsku
panují, i stavu veřejného pořádku. Okrskáři jsou v kontaktu s vedením jednotlivých
městských obvodů, místně příslušnými
odděleními Policie ČR, zástupci firem
a společností ve svých okrscích.
Když občan zašle podnět okrskáři prostřednictvím e-mailové pošty, vzkaz je předán danému okrskáři. V případě, že pisatel
uvede kontaktní údaj, může jej okrskář přímo oslovit a danou záležitost s ním osobně
projednat. Na okrskáře se mohou občané
obrátit například prostřednictvím internetových stránek www.mpostrava.cz, elektronickou poštou na adrese info@mpostrava. cz, telefonicky či osobně na uvedených
kontaktech, prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 199 922 – tzv. Zelené linky
a také písemně na adrese Městská policie
Ostrava, Nemocniční 11/3328, 702 00, Moravská Ostrava.
Od příštího čísla budeme na stránkách Jižních listů postupně představovat jednotlivé okrskáře, kteří působí na území obvodu,
včetně jejich fotoportrétů.
Michael Kutty, www.mpostrava.cz
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Kosmická 1723/2
Ostrava Poruba
tel./fax: 596 956 220
ISO: 9001: 2000
e-mail: vodar@atlas.cz

Z Kamil Caru, čistou káru…
-
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LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

Platí do 30. dubna 2013.
www.kamilcar.com
tel.: 737 367 347



S tímto výstřižkem 15 % sleva na mytí vozidla
pro předem objednané zákazníky.

PRÁCE PROVÁDÍME:

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

ruční mytí, odsolení, voskování
čištění interiéru suchou i mokrou cestou (včetně kůže)
ochrana laku, leštění karoserie
auto jako NOVÉ – gumový nástřik PLASTI DIP



U Hrůbků 119
Ostrava-Pískové Doly
SC-330293/2
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Den Země má tentokrát
podtitul Volání divočiny
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh
pořádá letos už šestým rokem Den Země
pro školní kolektivy a veřejnost.
Konat se bude v úterý 16. dubna od 9 do
16 hodin na náměstí SNP před Domem
kultury Akord. Celosvětový svátek má
letos podtitul Volání divočiny. Den Země
s tímto mottem by měl upozornit širokou
veřejnost na potřebu globální ochrany
všech složek životního prostředí a zároveň
probudit zájem o zachování těchto složek
příštím generacím.
Po celý den budou připraveny aktivity
ve spolupráci s mnoha organizacemi zabývajícími se environmentální a globální
výchovou a osvětou. Své ukázky předvedou mj. OZO Ostrava s. r. o., městská policie, Knihovna města Ostravy, ostravská
střediska volného času a mnoho dalších.
Prezentovat svou činnost bude i nezisková společnost ASEKOL s. r. o., která se ve
spolupráci s Moravskoslezským krajem
rozhodla odměnit každého, kdo přinese
vysloužilé drobné elektrozařízení. Tuto
mimořádnou akci s názvem Dárek za elektro mohou zájemci využít během konání
Dne Země v červeném stánku společnosti
ASEKOL. Pro prvních dvě stě občanů bude
připraven buď multifunkční kapesní nůž,
nebo praktická lampička s klipem na čtení

knihy. Navíc každý občan, který přinese
vysloužilé elektro, může vyplnit slosovatelný kupón. Jeden výherce vylosovaný ze
všech odevzdaných kuponů na pěti dubnových akcích Dnů Země v Moravskoslezském kraji získá stylový tablet Samsung.
Nebude chybět ani pódiová produkce, kde
zaujme vystoupení bubenické skupiny Recyklas, která rozeznívá obyčejné plastové
popelnice tříděného odpadu a předvádí
velmi zajímavou show. „Diváci se dále mohou těšit na vystoupení a prezentaci dětí
základních a mateřských škol, představení odpadového kabaretu Ozíci společnosti
OZO Ostrava, divadelní eko-představení
Knihovny města Ostravy, prezentace ekologických a občanských sdružení, ekodílny, ekoateliéry a rukodělné činnosti pro
děti a mnoho dalších zajímavých aktivit, soutěží a her, které si připravilo naše
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh,“
uvedla za pořadatele Lenka Červená s tím,
že program je vhodný jak pro školní kolektivy, tak především pro rodiče s dětmi.
Tato akce je finančně podporována statutárním městem Ostrava a vstup je zdarma.
Podrobný program, propozice výtvarných
a fotografických soutěží, možnosti spolupráce a další informace jsou na na www.
denzemeostrava.cz nebo na www.svczabreh.cz.
(kut)

Už posedmé se letos v Nízkoprahovém centru pohybových aktivit na Charvátské ulici
ve Výškovicích konal turnaj O putovní pohár starosty Ostravy-Jih v power goal game.
Úvodního výkopu se zhostila vedoucí oddělení školství a kultury Sylva Sládečková. Vítězi letošního ročníku se stala dvojice Tomáš
Orság a František Zindler, stříbro získali
Martin Chromík a Ondřej Zindler.
Foto: Stanislav Uruba

Krátce
 Cvičení čínské medicíny
Každé pondělí od 16.30 do 18 hodin se
na ZŠ Krestova v Hrabůvce koná cvičení tradiční čínské medicíny – Qigong.
Je koncipováno jako zdravotní cvičení s vysokým preventivním přínosem
v oblasti imunity a prevence zdraví,
zvláště pak pro obyvatele obvodu.

INZERCE

Decathlon se představuje
OSTRAVA

Naše značky

-

V našem posledním povídání jsem se
zmínil o tom, že je naší snahou být
nejlevnější na trhu a k tomu nám napomáhají naše značky. Dnes si povíme
něco blíže o těchto značkách. Důležité
je vědět, že v DECATHLONU prodáváme sporty. To znamená, že pokud
hledáte vybavení na tenis – boty, tričko,
raketu, ponožky, najdete to v oddělení
tenisu. Pokud hledáte vybavení na turistiku – boty, oblečení, stany, ponožky,
tak vše najdete v oddělení turistiky.
Každý sport v DECATHLONU má

svoji značku. Např. Quechua – turistika, Wedze – lyžování, snowboard,
Kalenji – běh, Artengo – tenis, Kipsta
– míčové sporty, Oxelo – brusle, Domyos – fitness, Caperlan – rybaření,
Btwin – cyklistika, Fouganza – vybavení na koně. Pro tyto výrobce pracují
další značky, které dodávají techničnost
těmto výrobkům. Novadry – nepromokavé a prodyšné membrány, equaera –
funkční prádlo, essensole – podrážky,
natimeo – přírodní vlákna, stratermic
– termoprádlo atd. Pro každou z těchto

CENA dětské přilby

179 Kč

značek pracují vývojáři, kteří každým
rokem vymýšlejí a patentují praktické
výrobky, které nikde jinde nenajdete.
Například stan quechua 2 s, což je samorozkládací stan. Každým rokem se
pořádá soutěž o nejlepší inovaci v rámci Oxylane (DECATHLON je součástí
této sítě) a vy můžete zhlédnout ukázky
nejlepších produktů na www.youtube.
com po zadání názvu oxylane innovation awards. Můžete zde objevit užasný nový typ skládacího kola, tašku,
kterou během 2 s proměníte na batoh
nebo elektronického osobního trenéra
tenisu apod. Co je zajímavé, že každý
z těchto pro nás neobvyklých názvů má
svůj původ a význam spojený s jednotlivými sporty. Dále že testování našich
výrobků probíhá za přísných podmínek

a hlavně před samotným prodejem je
zboží testováno vámi, tedy běžnými
spotřebiteli, kteří mají možnost výrobky bezplatně po dobu jednoho měsíce otestovat. Více se o jednotlivých
značkách můžete dozvědět na jejich
webových stránkách přidáním .com za
jednotlivé názvy. Např. www.quechua.
com atd. Příště si povíme více o tom,
jak se v našem obchodě jednoduše orientovat.
Jan Bláha,
ředitel prodejny Decathlon Ostrava

DECATHLON OSTRAVA
Rudná 3112/110
Avion Shopping Park - JIH
www.facebook.com/Decathlon.Ostrava

www.decathlon.cz
SC-330325/2
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Dakoťáci sbírali vánoční stromky

Ostrava-Jih podporuje
německý jazyk
Městský obvod Ostrava-Jih se dlouhodobě snaží o zvýšení jazykových znalostí svých zaměstnanců.

Členové občanského sdružení S.K. a K.S. Dakota také letos sesbírali vyhozené vánoční stromky z celého obvodu. Tuto ekologickou aktivitu prováděli průběžně od začátku ledna do konce
února. Děti i ostatní členové občanského sdružení je snášeli na
hromady, které byly sváženy na centrální shromaždiště u kluboven na Dubině a v Hrabůvce. Ve spolupráci s OZO Ostrava
stromky naložili do přistavených kontejnerů a ty pak byly odvezeny do Hrušova, kde budou využity při výrobě kompostu
KOMPOZO a zeminového substrátu.
„Jsme rádi, že jsme mohli přispět ke vzhledu našeho obvodu,
pořádku na veřejném prostranství a že stromky byly využity
ekologicky a neskončily vyhozené na skládkách,“ uvedl Štefan
Greš z S.K. a K.S. Dakota.
INZERCE

Pořádá kurzy německého,
anglického a znakového
jazyka a také rozvíjí zájem
o jazykové vzdělání ve
spolupráci s Ostravskou
univerzitou,
konkrétně
s katedrou germanistiky.
Městský obvod Ostrava-Jih
podpořil konání mezinárodní vědecké konference
Emocionalita v textu, kterou
uspořádala katedra germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Do Ostravy se od 20. do 22. února sjeli
odborníci z devíti evropských
zemí a věnovali se aktuálnímu
a atraktivnímu tématu vyjadřování lidských emocí. Vědecký
tým pod vedením profesorky
Lenky Vaňkové prezentoval výsledky svého čtyřletého bádání,
které bylo zaštítěno projektem
Grantové agentury ČR. Pozvaní
hosté z předních zahraničních
univerzit (např. Würzburg,
Mainz, Vídeň, Berlín, Uppsala,
Helsinky, Budapešť, Wroclav)
a z významných vědeckých
pracovišť (Ústav pro německý
jazyk v Mannheimu) a germanisté ze všech koutů České republiky a Slovenska přednášeli
o emocích v reklamě, v novinových textech, v literatuře nebo
na sociálních sítích. Protože se

katedra germanistiky dlouhodobě a intenzivně snaží o propagaci nejen německého jazyka, ale také celého ostravského
regionu, měli zahraniční hosté
možnost prohlédnout si Dolní
oblast Vítkovic.
„V historii katedry se jednalo
o dosud největší mezinárodní
vědeckou konferenci a jsme
velmi vděční za podporu, které se nám ze strany městského
obvodu Ostrava-Jih dostalo,“
uvedl Mgr. Milan Pišl, Ph.D.,
z katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Univerzita nabízí výuku několika světových jazyků a je povzbudivé, kolik studentů z řad
úředníků si volí právě němčinu. Potvrzuje se tak odborníky tolik zmiňovaný fakt, že
německý jazyk je pro profesní
kariéru velkou výhodou.
(d)

INZERCE



 OKNA



 STŘECHY



 ZATEPLENÍ



 ŽALUZIE



ISO
 SÍTA PROTI HMYZU

www.okna-ostrava.cz
www.marek-domino.cz

Adresa:
Robert Marek
– Domino
Válcovní 1689/34
703 00 Ostrava
TELEFONY
tel.: 596 620 620
fax: 596 620 858
mobil: 736 632 200
SC-330377/9

SC-330453/13
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Při mapování výtluků
pomáhají i občané
Také v městském obvodu Ostrava-Jih se zimní období podstatnou měrou podepsalo na
stavu povrchů místních komunikací třetích tříd, na kterých
se objevila řada výtluků. „Po
odtání sněhu provádějí správci komunikací a inspektorky
veřejného pořádku mapování
výtluků na zhruba sto kilometrech cest ve správě našeho
městského obvodu. Prověřujeme také podněty občanů,“
uvedl místostarosta Pavel Planka. Vzhledem ke zkušenostem
nebudou nyní opravy prová-

děny tzv. studenou směsí nebo
pomocí nahřívání povrchu.
„V předchozích letech jsme zjistili, že tyto provizorní opravy
v zimním období jsou nehospodárné, nepřinášejí očekávaný účinek a trvanlivost,“ dodal
Planka.
Opravy výtluků začaly ihned
po zprovoznění obaloven živičných směsí. Práce budou probíhat postupně v celém obvodu
a měly by trvat po několik měsíců, do jejich provedení budou
řidiči na výtluky upozorňováni
dopravním značením.
(kut)

Kvalita ovzduší byla i vloni špatná
Počet dnů s překročením denního imisního limitu pro suspendované částice (prašný
aerosol) PM10 ve všech lokalitách na Ostravsko-Karvinsku
a v jeho okolí přesáhl v roce
2012 legislativně tolerovaných
pětatřicet 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 vloni nadlimitní,
obdobně jako v předchozích
letech. V Ostravě-Zábřehu překročila o jeden mikrogram hodnotu ročního imisního limitu
(d)
40 μg.m-3.

AKTUALITY

Pohár starosty pro SG Ostrava-Zábřeh

Dvanáctý ročník turnaje v halové kopané O pohár starosty Ostravy-Jihu vyhrály týmy Sportovního gymnázia Ostrava-Zábřeh a Odborného učiliště a praktické školy Hlučín. Letos se hrála dvě finále,
protože v jedné skupině startovaly střední školy a ve druhé výchovné
ústavy a dětské domovy. Turnaj probíhal ve sportovní hale Vítkovické
střední průmyslové školy a ve Sportovním centru Dubina. Ceny nejlepším předala vedoucí oddělení školství a kultury Sylva Sládečková.
Foto: Michal Koželuh
INZERCE

Krátce
 Dětská literární soutěž
Čertovské pohádky
Městský obvod Mariánské
Hory a Hulváky vyhlásil třetí
ročník oblíbené literární soutěže Čertovské pohádky tentokrát s podtitulem Čerti na
dovolené. Zúčastnit se jej mohou, stejně jako v předchozích
dvou letech, děti z celé Ostra-

vy. Pohádku na téma Čerti na
dovolené je potřeba poslat
nejpozději do 30. května na
e-mailovou adresu: soutez@
certovskepohadky.cz. Pro nejšikovnější dětské autory jsou
připraveny hodnotné ceny.
Všechny podrobnosti o Čertovských pohádkách jsou na
www.certovskepohadky.cz.

INZERCE

MUDr. Ryšánek Jan
Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Ostrava-Hrabůvka

Pracovně lékařské služby
pro ﬁrmy

ů
pacientemail:
h
c
ý
v
o
n
mudr.rysanek@seznam.cz
m
e
íj
Př
tel: 595 703 326

web: mudr.rysanek-webnode.cz
SC-330544/1
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JIŽNÍ LISTY

Místostarosta popřál
stoleté jubilantce

Blahopřejeme jubilantům

Krásných sto let oslavila paní Adéla Friesová, která žije v Domě
s pečovatelskou službou na Odborářské ulici v Hrabůvce.
K významnému životnímu jubileu jí přišel poblahopřát místostarosta Pavel Planka. Paní
Friesová od něj dostala kytici
a dárkový koš.
Jubilantka se narodila v březnu
roku 1913 v Sedlištích. V roce
1936 se provdala za pana Aloise, který pracoval jako hutník
v železárnách. V manželství
společně vychovali děti Jiřího
a Jarmilu. Krátce žili v Petřvaldu, poté se přestěhovali zpět do
Sedliště a po válce pak bydleli
v Ostravě-Vítkovicích.
Paní Friesová byla velmi činorodá, pomáhala dceři Jarmile
s výchovou dvou dětí, pracovala jako výčepní v Odborovém

domě, poté uklízela na odborném učilišti a v malém obchůdku s textilem. Kromě toho se
angažovala v hasičském vítkovickém sboru, pravidelně jezdila do lázní, chodila tančit. Od
roku 1991 žĳe v DPS v Hrabůvce. Je velmi společenská s pozitivním vztahem k životu. Její
každý den začíná štamprličkou
slivovice. Foto: Michael Kutty

Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních
listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem březnovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti
a pohody v kruhu nejbližších.
Adéla Friesová
Františka Baculová
Věra Ličková
Vlastimila Víchová
Marie Vzatková
Věra Pieschová
Ludmila Valová
Josef Janečka
Božena Matějková
Anna Uhrinová
Helena Macounová
Oldřich Šlachta
Josef Martoňák
František Úředníček
Vlasta Antošíková
Ester Miková

100 let
95 let
93 let
92 let
92 let
92 let
91 let
91 let
91 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Jindřiška Pobořilová
Čeněk Hanák
Věra Preissová
Jiřina Luptovcová
Anna Koběrská
Františka Špačková
Josef Vojtek
Miluška Dobrovolská
Editha Krestová
Magdaléna Durnová
Vladimír Kilián
Gertruda Starečková
Alojz Tomaškovič
Martin Mayer
Maria Tyrolová
Vilém Kubát

85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

INZERCE

SC-330408/1
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AKTUALITY

Stacionární centra prevence pomáhají
Už pět a půl let je občanům Ostravy k dispozici stacionární centrum prevence, provozované Městskou policií Ostrava v prostorách služebny v Ostravě-Hrabůvce.
V březnu roku 2009 k němu
přibylo centrum prevence přímo v centru Ostravy.
Občané se zde mohou obracet
na přítomné strážníky se svými dotazy, náměty a žádostmi
týkajícími se veřejného pořádku, prevence kriminality
a upevňování pořádku a bezpečí ve městě. Centra slouží
rovněž jako poradna pro obča-

ny, kterým se také dostává informací o práci strážníků městské policie v Ostravě. Rovněž
jsou k dispozici kontakty na
krizová centra, azylové domy
a intervenční centra, k dispozici jsou materiály a publikace
týkající se preventivní činnosti
Městské policie Ostrava a zájemci mohou získat také informace, jak se do řady preventiv-

ních projektů městské policie
mohou sami zapojit.
Nespornou výhodou je možnost poskytnout veškerý dostupný servis informací občanovi, v neposlední řadě přímé
nakontaktování občana na
příslušnou instituci. Občané
se obracejí na pracovníky stacionárního centra s problematikou domácího násilí, šikanování dětí ve školách, požadují
řešení parkování v místě bydliště, dotazují se na platnost
a výměny dokladů, hledají

pomoc ve složitých životních
situacích.
Jen v loňském roce se na pracovníky stacionárních center
prevence obrátilo 210 občanů.
Jednalo se o kontakty osobní,
telefonické i prostřednictvím
elektronické pošty.
Kontakty na centra prevence:
ul. A. Kučery 31, Ostrava-Hrabůvka, tel. 595 781 324, ul. Zámecká 10, Moravská Ostrava,
tel. 725 528 628, e-mailová adresa: prevence@mpostrava.cz.
MP Ostrava

INZERCE

Zajištění stromů proti poškození

SC-330429/25

První březnový den byly na území obvodu provedeny bezpečnostní
vazby stromů, konkrétně dvou platanů na Odborářské ulici v Hrabůvce a jednoho kaštanu před budovou bývalé ZŠ Hulvácká v Zábřehu.
Tato bezpečnostní vázání se provádějí pouze u významných stromů
jako ochrana před jejich poškozením. Realizovala ji speciální arboristická firma v dnešní době nejpoužívanějším německým systémem Cobra. „Tuto akci jsme zajistili na základě odborných posudků, které jsme
si nechali zpracovat,“ uvedl místostarosta Pavel Planka.
(kut)

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc duben
1. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice
12.45 hod. play–oﬀ muži
možné play–oﬀ ženy
7. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice
9.30–15.30 hod. juniorky
9. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice INZERCE
možné play-oﬀ
10. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice
možné play-oﬀ
13. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice
možné play-oﬀ
14. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice
možné play-oﬀ
18. 4. Biskupské gymnázium Ostrava
florbalový turnaj

18. 4. ZŠ a MŠ Hello
16–18 hod. sportovní
odpoledne
19. 4. Házená – TJ Hrabůvka
8–12 hod. školní liga
21. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice
14–19.30 hod.
27. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice
8–15 hod. mladší žáci
Tornádo
15–22 hod. muži B Mustang
28. 4. Florbal - 1. SC Vítkovice
8–14 hod. přípravka Tygříci
14.30–20.30 hod. starší
žáci B
SC-330619/2
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Čokoládovou vařečku získal Robert Jankovský
Už popatnácté uspořádala Střední škola společného stravování
v Hrabůvce gastronomickou soutěž O čokoládovou vařečku. Také
letos se konala pod záštitou starosty obvodu Karla Sibinského.
Soutěže, jejímž hlavním sponzorem byla společnost Vitana,
se zúčastnilo třicet soutěžících
ze třinácti základních škol. Ti
museli za pětadvacet minut
uvařit chutné jídlo složené
z kuřecího masa a příloh. Základní suroviny byly poskytnuty pořadatelem, jen zvláštní
přísady si museli opatřit sami.
Porota hodnotila předložená
jídla a práci soutěžícího podle
celkového vzhledu jídla, chuťových vlastností, zručnosti při
práci a dodržení technologického postupu, dodržení časového

limitu, nápaditosti i originality
pokrmu.
Velký dort s emblémem čokoládové vařečky získal Robert Jankovský ze ZŠ Srbská, který připravil kuřečí prsa s plísňovým
sýrem a ořechy. Druhé místo
vybojovala Dominika Janalíková ze ZŠ Šalounova s pokrmem nazvaným indické slunce
a třetí příčku obsadila Nikol
Wágnerová ze ZŠ Šeříková, která soutěžila s kuřecí směsí se
sušenými rajčaty a žampiony,
špenátovými tagliatelle a pečenými cherry rajčátky. Zvláštní

cenu starosty získala Kristina
Sokolová, která svůj pokrm nazvala kuřecí kousky se skleněným překvapením.
Všichni soutěžící dostali pamětní listy a drobné ceny, které
věnovali Vitana a. s. a městský

Ozdravný pobyt v Beskydech

Zápis dětí do mateřských škol
městského obvodu Ostrava-Jih
pro školní rok 2013/2014
Vážení rodiče, zápis dětí do mateřských škol, jejichž
zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2013/2014 proběhne ve
dnech 22. a 23. dubna od 8 do 16 hodin.
Žádosti o přĳetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se
podávají vždy v příslušné mateřské škole. Předškolní
vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od
tří do šesti let, o přĳetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské školy. K předškolnímu vzdělávání se přednostně
přĳímají děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky. Počet přĳatých dětí podléhá stanovené kapacitě mateřské školy. Přehled mateřských škol je
zveřejněn na webových stránkách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz.

INZERCE

SC-322329/3

Jeden únorový týden děti 1. a 2.
ročníku ZŠ Chrjukinova strávily
v malebném zimním prostředí Moravskoslezských Beskyd v Kunčicích pod Ondřejníkem. Ubytovány

byly v příjemném a nově
zrekonstruovaném objektu
hotelu Beskydský Horizont,
který nabízí mj. i vynikající kuchyni z BIO hovězího
masa z vlastní farmy. Děti
si užily parádní bobování
na čerstvém sněhu a utužily
zdraví na procházkách po
okolí. Velmi vstřícný a příjemný personál pro ně připravil bohatý program. Pod
odborným vedením si vyrobily vlastní jogurt nebo stloukly
máslo. Pod bdělýma očima hasičů
si v kotlíku na ohni uvařily zeleninovou polévku a dozvěděly se
spoustu zajímavostí o životě včel.

obvod Ostrava-Jih. Ceny předávali starosta obvodu Karel
Sibinský, vedoucí oddělení
školství a kultury Sylva Sládečková a ředitel pořádající školy
Pavel Cielecký.
Text a foto: Michael Kutty

Areál autosalonu HYUNDAI, Grmelova 2008, Ostrava-Mar. Hory
SC-330376/2
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AKTUALITY

Skvělý úspěch mladých házenkářek
Oddíl házené TJ Sokol Hrabůvka nastartoval už třetí generaci mladých házenkářek.
Mladší žačky v projektu československé ligy, podporovaného
grantem Moravskoslezského
kraje, skončily naprosto nečekaně na prvním místě v celkové sérii pěti turnajů.
Před čtyřmi lety začal oddíl
připravovat nové ročníky házenkářek. „Důvodem nových
začátků byl vstup ostravské
házené do nejvyšší interligové
soutěže, a to hlavně díky desetileté práci s mládeží, která vrátila ženskou nejvyšší házenou
opět tam, kam patří. Prakticky
celá základna Hrabůvky, včetně zkušených trenérů, pomohla naplnit kádry všech kategorií

finančně silnějšího Sokolského
centra v Porubě, a to za jediným
cílem zajistit v Ostravě ročníkové návaznosti pro A tým žen
v nejvyšších a pohárových soudseda oddílu
těžích,“ uvedl předseda
Tomáš Bárta.
Zimní
soutěže
československé
ly
ligy se zúčastnily
týmy Karviné, Poruby, Hrabůvky, Bytče
ečným páa Trenčína. Závěrečným
ytči hráčky
tým turnajem v Bytči
m bodů ze
celkovým součtem
všech zápasů nechaly za sebou všechny účastníky a díky
vyrovnaným
výkonům
si
domů dovezly vítězný pohár
a medaile. „Velkým úspěchem
je i srovnání výkonnosti s Porubou v této kategorii, protože

Projekt Fleximaternity
v MS kraji
Před rokem začala v Moravskoslezském kraji realizace
evropského projektu Fleximaternity (flexibilní mateřství).
Projekt financovaný z operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost je zaměřen
na problematiku slaďování
rodinného a pracovního života, odstranění diskriminace
v přístupu na trh práce. Cílem
je v rámci platformy partnerských a spolupracujících organizací navrhnout systematický nástroj, který nabídne
osobám znevýhodněným na
trhu práce nové možnosti řešení jejich situace. Momentálně probíhá rekvalifikační kurz
Pečovatelka o dítě–chůva.
Vstoupit do něj mohou všich-

ni zájemci o tento obor, kteří
mají minimálně středoškolské
vzdělání, jsou déle než půl
roku vedeni na úřadu práce,
mají zdravotní způsobilost
k absolvování kurzu a jsou
trestně bezúhonní.
K registraci je nutné zaslat
přihlášku a životopis. Bližší
informace podají R. Dänemarková nebo Z. Rusnoková
(e-maily: danemarkova@gracent.cz, zdenka.rusnokova@
gracent.cz, telefonní čísla:
731 847 069, 603 899 793).
Projekt skončí v únoru 2015,
jaké jsou jeho výstupy, klíčové dopady, cílová skupina
jednotlivců i organizací, se lze
dozvědět také na www.gracent.cz.
(d)

INZERCE

Koupím hudební nástroje
harmoniky, heligonky, ﬂešinety, smyčcové nástroje housle, violy, kontrabasy atd, saxofony, trubky a jiné.
Platba hotově.

Tel.: 724 047 000

Václav Richter, Hradec Králové
SC-330494/1
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zdravá konkurence obou oddílů přinese nové tváře a osloví
další ostravskou mládež. Výsledek je dílem trpělivé práce,
která je u nás tradicí a je znát
rukop
i na rukopisu
naší házené,“ pokr
kračoval
trenér Bárta.
Ú
Úspěšným
oddílem
v minulosti prošla
s
spousta
hráček, které
p
pomohly
nejednomu
s
seniorskému
celku
v nejvyšších soutěž
žích
i v reprezentaci
jak např. Lešková, Tojako
mečková-Chrenková, Mýlková
nebo Bártová. „Svůj recept na
práci s mládeží netajím, návodem mi je slabikář a myšlenka
postupného zvládání činností
formou dílčích cvičení, které
jdou od písmen, slabik až po

slova a věty. Je to však dlouhodobá záležitost a někdy pro trenéra i depresivní, výsledky se
nám pak vracejí tím, že děvčata
časem předčí soupeře i z vrcholových základen,“ řekl dále Tomáš Bárta.
Cílem oddílu TJ Sokol Hrabůvka, který vstoupil do druhé desetiletky své činnosti, je
využít potenciálu neorganizované mládeže v našem městě
a vytvořit návaznost vlastního
seniorského týmu pro svou
talentovanou mládež. Při oddíle házenkářek vznikl vloni
i chlapecký tým, který se pod
vedením bývalých hráčů pokusí nabídnout alternativu rychlé
a dynamické házené i budoucím mužům.
(d)

Krátce
 Avízo bazar na Černé louce
V neděli 28. dubna od 8 do 12
hodin se na ostravském výstavišti Černá louka v pavilonu A
uskuteční oblíbený Avízo bazar. Maminky na něm mohou
prodat nebo nakoupit dětské
a kojenecké zboží, sportovní
vybavení, kočárky, sedačky,

hračky, knížky, židličky, vaničky apod. Připraven bude
i zábavný program pro děti
a tombola. Avízo mini bazar
se každý měsíc koná také
v kulturním středisku K-TRIO
v Hrabůvce. Více informací
o termínech lze najít na
www.avizobazar.cz.

INZERCE

S ČEDOKEM LETADLEM, AUTOKAREM NEBO AUTEM! Žádejte si naše katalogy
Letadlem z Ostravy
* Letadlem z Ostravy do Paříže
* Egypt, Hurghada a Marsa Alam
11/12 dní
* Bulharsko
8/11/12/15 dní
* Turecko
8/11/12/15 dní
* Velký okruh Tureckem
* Rhodos
8/11/12/15 dní
* Kréta
8/11/12/15 dní
* Kos
11/12 dní
* Mallorca
8/11/12 dní
* Korfu
11/12 dní
* Kypr
11/12 dní
* Zakynthos
11/12 dní
* Lefkada
11/12 dní
* Portugalsko, novinka
8/15 dní

konečná cena
2.5.–5.5., 6.6.–9.6. a 15.8.–18.8.
6.5.–21.10.
26.5.–15.9.
31.5.–4.10.
31.5.–11.6. a 4.10.–15.10
4.6.–24.9.
5.6.–25.9.
6.6.–19.9.
8.6.–21.9.
10.6.–12.9.
10.6.–23.9.
11.6.–24.9.
13.6.–26.9.
20.6.–3.10.

13 390 Kč
od 14 790 Kč
od 10 990 Kč
od 12 590 Kč
32 990 Kč
od 16 190 Kč
od 13 590 Kč
od 13 890 Kč
od 17 490 Kč
od 15 790 Kč
od 21 990 Kč
od 16 090 Kč
od 15 990 Kč
od 14 790 Kč

Autokarem z Ostravy a dalších moravských měst
* Termální lázně Harkány, Maďarsko
* Klasická Paříž
* Klasický Řím
* Řím s prohlídkou Benátek a Florencie
* Paříž, královna turistiky
* Londýn z Moravy trochu jinak
* Chorvatsko
* Španělsko, Costa Brava
* Jižní Čechy jinak
* Poznávejte krásy Dolního Rakouska

10 dní
5 dní

6 dní
10 dní
10 dní

19.4.–4.10.
19.4.–23.4., 3.5.–7.5. a 24.5.–28.5.
1.5.–5.5., 19.6.–23.6. a 3.7.–7.7.
6.5.–12.5., 19.8.–25.8. a 16.9.–22.9.
7.5.–12.5., 2.7.–7.7. a 9.7.–14.7.
7.5.–12.5., 11.6.–16.6. a 2.7.–7.7.
24.5.–29.9.
7.6.–29.9.
28.6.–30.6.
29.6.–1.7.

od 3 990 Kč
6 890 Kč
5 290 Kč
8 790 Kč
6 690 Kč
8 290 Kč
od 5 990 Kč
od 7 790 Kč
2 420 Kč
5 190 Kč

Ostrava, 30. dubna 2b  596 124 087, 596 121 384
Avion Shopping Park Ostrava  595 782 642
SC-330378/2
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH
příspěvková organizace, Kulturní dům K-TRIO,
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
596 751 712, 3, www.kzoj.cz
 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA

4. 4. 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.
7., 10., 21., 28. 4. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY, živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
10. 4. v 17 h Vernisáž MALOVANÁ FOTOGRAFIE – Lumír Žemla
10. 4. v 17.30 h MANDALA – OBRAZ
Z NEVĚDOMÍ, Mgr. Jana Molnárová,
pedagog dlouhodobě se zabývající projevy nevědomí a jejich využitím pro rozvoj osobnosti, přednáší na téma vytváření
a výklad mandaly podle psychologie C. G.
Junga. Předprodej KD K-TRIO.
17. 4. v 17.30 h EMOCE A JAK NA NĚ,
přednáška o základních lidských emocích
– strachu, hněvu, smutku, radosti a soucitu. O jejich důležitosti v našem životě
a o tom, jak se je naučit přĳímat, prožívat,
vyjadřovat a učit se z nich. Přednáší RNDr.
Lenka Krejčí. Předprodej KD K-TRIO.
18. 4. v 17.30 h PŘEKYSELENÍ ORGANISMU, jak odkyselovat a remineralizovat
tkáně i o alarmujících příčinách překyselení organizmu přednáší R. Odstrčilíková,
Prof. Irid. a Ing. J. Damcová, Prof. Irid. /
profesionální iridolog/. Předprodej KD
K-TRIO.
24. 4. v 17.00 h ZEMĚ MORAVA – její zamlčená vznešenost a krása, víte o silových
místech na Moravě - posvátných hájích,
pramenech, studánkách, harmonizujících
skalách uctívaných našimi předky? Spisovatelka PhDr. Jaroslava Grobcová poutavou formou poodhalí pravdivější obraz života Sámovy říše a Velké Moravy v před
církevní době. Předprodej a informace KD
K-TRIO.
25. 4. v 19 h KAREL PLÍHAL koncert k novému CD Vzduchoprázdniny. Předprodej
KD K-TRIO, OIS.
30. 4. od 15 h STAVĚNÍ MÁJE, doprovodný program, soutěže pro malé i velké,
vstup zdarma, pěší zóna K-TRIO.
 VÝSTAVY
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Objektivem fotografa Petra BOBa Bouchala, výstava fotografií.
10. 4. v 17 h vernisáž MALOVANÁ FOTOGRAFIE – Lumír Žemla
 DĚTEM

7. 4. v 10 h O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
Veselá pohádka o Kmotře Lišce, která svou
chytrostí chce napálit lidi… a jak to dopadne, vám prozradí herci divadla Androméda. Předprodej KD K-TRIO.
 KOMORNÍ KLUB

12. 4. v 19 h FLY AGARIC (autorský jazz),
Zac Gvi – saxofon, klarinet, Jiří Slavík –
kontrabas, Fred Thomas – bicí, perkuse,
Francesc Marco – piano. Předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 18.30
hodin.
25. 4. v 17.00 h PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ,
příjemné posezení u kávy s ochutnávkou
bylinkových čajů a hudebním doprovodem Marie Lorenzové. V ceně vstupenky
káva, čaj, předprodej KD K-TRIO.
27. 4. v 17 h KOMORNÍ CYKLUS KONCERTŮ, účinkují Petra Olajcová – flétna,
Lenka Vítková – housle, Regina Bednaříková – klavír, program G. Ph. Telemann,
K. Stamic, B. Smetana, J. Suk, D. Šostakovič, A. B. Fürstenau, předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 16.30
hodin.
KINO LUNA
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
AKTUÁLNÍ INFORMACE
O PROGRAMU KINA www.kzoj.cz
Milí návštěvníci,
zveme vás do čerstvě zrekonstruovaného
hlediště Kina Luna.
Přĳďte si vychutnat filmovou projekci
v nových pohodlných kinosedadlech.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Pondělí 1. 4. v

15.30 h.: ČTYŘLÍSTEK

VE SLUŽBÁCH KRÁLE (ČR 2013). Nejpopulárnější české postavičky poprvé na
filmovém plátně! Animovaný, 95 minut.
Vstupné 90 Kč.
Od pondělí 1. 4. do neděle 7. 4. v 17.30 h.
(mimo 3. 4.): BABOVŘESKY (ČR 2013).
Nejnovější komedie Zdeňka Trošky, od 12
let, 133 minut. Vstupné 90 Kč.
Od úterý 2. 4. do středy 3. 4. ve 20.00 h.:
GANGSTER SQUAD – LOVCI MAFIE (Gangster Squad, USA 2013). Akční,
české titulky, ml. nepřístupný, 113 minut.
Vstupné 80 Kč.
Středa 3. 4. v 17.30 h.: PIETA (Pieta, Jižní
Korea 2012). Drama, režie Kim Ki-duk,
české titulky, od 18 let, 104 miut. Vstupné
80 Kč.
Od čtvrtka 4. 4. do neděle 7. 4. ve 20.00 h.:
VEDLEJŠÍ ÚČINKY (Side Eﬀects, USA
2013). Premiéra. Hvězdně obsazené kriminální drama, české titulky, od 15 let, 106
minut. Vstupné 110 Kč.
Od pátku 5. 4. do neděle 7. 4. v 15.00 h.:
JACK A OBŘI 3D (Jack the Giant Slayer, USA 2013). Fantasy, rodinný, české
znění, 3D formát, ml. přístupný, 114 minut.
Vstupné 130 Kč.
Neděle 7. 4. v 10.00 h: KAMARÁDI Z TV
II. (ČR). Pohádkové pásmo pro filmové začátečníky. Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 8. 4. do úterý 9. 4. v 17.30 h.:
LET (Flight, USA 2013). Oscar 2013, drama,
české tiulky, od 15 let, 138 minut. Vstupné
80 Kč, levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od pondělí 8. 4. do středy 10. 4. ve 20.00 h.:
JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC (Hansel and Gretel: Witch Hunters, USA 2013). Akční / fantasy / komedie,
české titulky, od 12 let, 83 minut. Vstupné
80 Kč.
Středa 10. 4. v 17.45 h.: HON (Jagten,
Dánsko 2012). Vrcholný snímek režiséra
Thomase Vinterberga oceněný na MFF
v Cannes 2012. Drama, české titulky, od 12
let, 111 minut. Vstupné 80 Kč.

DK Akord se na pět měsíců uzavírá
Od začátku dubna do konce srpna bude pro veřejnost uzavřen Dům kultury Akord.
Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor.
Přesto v Akordu nezahálejí a uskuteční se několik tradičních akcí: probíhá druhý ročník Foto Festu, česko–polské soutěže amatérských fotografů. Téma pro rok 2013 je Šaty
dělaj člověka? Registrace a další informace na www.fotofest.eu. Koná se také soutěž
hudebníků a kapel z Moravskoslezského kraje a polského příhraničí Fajn Fest. Informace a podmínky přihlášení na www.fajn-fest.eu.
V letních měsících nebudou chybět ani oblíbené venkovní akce – slavnosti obvodu,
Společně pro bezpečnější Ostravu a letní festival.
Informace o aktuálním dění v DK Akord jsou na www.dk-akord.cz
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Od čtvrtka 11. 4. do úterý 16. 4. v 17.45 h.:
MARTIN A VENUŠE (ČR 2013). Romantická komedie, režie Jiří Chlumský, ml. přístupný, 102 minut. Vstupné 90 Kč, levné
pondělí – vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 11. 4. do neděle 14. 4. ve
20.00 h.: G. I. JOE 2: ODVETA 3D (G. I.
Joe: Retaliation, USA 2013). Akční sci-fi,
3D formát, české titulky, od 12 let. Vstupné
150 Kč.
V sobotu 13. 4. a neděli 14. 4. v 15.15 h.:
ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ – 3D (OZ: The
Great and Powerful, USA 2013). Dobrodružné fantasy ve 3D formátu , české znění,
ml. přístupný, 125 minut. Vstupné 130 Kč.
Neděle 14. 4. v 10.00 h.: ZA KAMARÁDY
Z TV III. (ČR). Pohádkové pásmo pro filmové začátečníky. Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 15. 4. do středy 17. 4. ve
20.00 h.: NAŠROT (21 and over, USA
2013). Komedie, české titulky, od 15 let,
92 minut. Vstupné 80 Kč.
Středa 17. 4. v 17.45 h.: LORE (Lore, Německo, Austrálie 2012). Drama, režie
C. Shortlandová, české titulky, od 12 let,
108 minut. Vstupné 80 Kč.
Čtvrtek 18. 4. v 19.30 h.: PŘÍMÝ PŘENOS
BALETU – OPERA DE PARIS – JOHN
NEUMEIER: MAHLEROVA SYMFONIE
Č. 3
Od pátku 19. 4. do úterý 23. 4. v 17.45 h.:
GAMBIT (Gambit, USA 2013). Krimi /
drama, české titulky, od 12 let, 89 minut.
Vstupné 80 Kč, levné pondělí - vstupné
60 Kč.
Od pátku 19. 4. do neděle 21. 4. ve 20.00 h.:
SCARY MOVIE 5 (Scary Movie 5, USA
2013). Premiéra. Hororová komedie, české
titulky, od 12 let, 95 minut. Vstupné 110 Kč.
V sobotu 20. 4. a neděli 21. 4. v 15.30 h:
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
(ČR 2013). Animovaná rodinná komedie,
95 minut. Vstupné 100 Kč.
Neděle 21. 4. v 10.00 h.: OMALOVÁNKY
(ČR). Pohádkové pásmo pro filmové začátečníky. Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 22. 4. do středy 24. 4. ve
20.00 h.: PRAVIDLA MLČENÍ (The Company You Keep, USA 2013). Premiéra. Thriller, režie a hlavní role Robert Redford,
české titulky, od 12 let, 125 minut. Vstupné
120 Kč.
Od středy 24. 4. do čtvrtka 25. 4. v 17.45 h.:
PŘÍBĚH MÉHO SYNA (Venuto al Mondo,
Španělsko,Chorvatsko, Itálie 2012). Láska,
válka a odhalená tajemství. Drama, české
titulky, od 15 let, 127 minut. Vstupné 90 Kč.
Od pátku 26. 4. do neděle 28. 4. v 17.45 h.
a od pondělí 29. 4. do úterý 30. 4. v 17.00 h.:
BEZPEČNÝ PŘÍSTAV (Safe Haven, USA
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2013). Romantický, režie Lasse Hallström,
české titulky, od 15 let. Vstupné 90 Kč,
levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 25. 4. do neděle 28. 4. ve
20.00 h.: ZLOMENÉ MĚSTO (Broken
City, USA 2013). Premiéra. Krimi / thriller,
české titulky, od 12 let, 109 minut. Vstupné
110 Kč.
V sobotu 27. 4. a neděli 28. 4. ve 13.30 h.:
ZAMBEZIA 2D (Zambezia, Jižní Afrika
2013). Animované dobrodružství - zábava
pro celou rodinu. České znění, 83 minut.
Vstupné 90 Kč.
V sobotu 27. 4. a neděli 28. 4. v 15.30 h.:
ZAMBEZIA 3D (Zambezia, Jižní Afrika
2013). Animované dobrodružství - zábava
pro celou rodinu ve 3D formátu. České
znění, 83 minut. Vstupné 120 Kč.
Neděle 28. 4. v 10.00 h.: ROHATÁ PRINCEZNA (ČR). Pohádkové pásmo pro filmové začátečníky. Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 29. 4. do úterý 30. 4. v 19.30 h.:
ECHO – PŘEHLÍDKA VÍTĚZNÝCH
FILMŮ 10. MF OUTDOOROVÝCH
FILMŮ.
Vstupné 60 Kč. Bližší info o programu
www.kzoj.cz nebo v tištěné verzi na pokladně kina.

6. 4. Tvořivá sobota pro veřejnost
13. 4. Voskovkování - kurz pro veřejnost
s akreditací MŠMT
13. 4. - Hravá tvoření - kurz pro veřejnost
s akreditací MŠMT
16. 4. - Den Země - ekodílny, prezentace organizací a škol - akce pro veřejnost zdarma
20. 4. - Mozaiky a koláže - kurz pro veřejnost s akreditací MŠMT
20. 4. - Inspirace uměním - kurz pro veřejnost s akreditací MŠMT
21. 4. - Turnaj v barevném minivolejbalu
26. 4. - Rej čarodějnic od 15 hodin pro děti
i rodiče
26. 4.–28. 4. - Školení hlavních vedoucích s akreditací MŠMT
pobočka Dubina, J. Matuška 26a,
tel. 596 768 565
30. 4. Slet čarodějnic - akce pro děti i rodiče
pobočka Zálom, tel. 724 034 750
18. 4. Malování hrníčků - akce pro veřejnost od 15 hodin
19. 4. Rodinné zlato.
Nabídka i přihlášky na letní tábory jsou
již k dispozici na všech pobočkách!!!!
VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, tel. 596 746 062
6. 4. Sobotní hrátky - pro rodiny s dětmi

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
28. 4. v 18 hod. – SYMFONIE
LEDU. ČEZ ARÉNA.
Účinkují hvězdy hudebního
a krasobruslařského nebe: Alexej Jagudin, Eva Urbanová, Daniel Hůlka, Irina Slutská, Michal
Březina,
Navka-Kostomarov
a mnoho dalších…
30. 4. ve 20 hod. – KABÁT –
BANDITI DI PRAGA… PO
30 LETECH. ČEZ ARÉNA.
Speciální host BIG BAND.
připravujeme:

12. 5. v 19 hod. – THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW –
ČEZ ARÉNA
ECLIPSED BY THE MOON
TOUR 2013
Evropské turné k 40. výročí vydání legendárního alba PINK
FLOYD „THE DARK SIDE OF
THE MOON“ !
17. 6. ve 20 hod. – KORN.
ČEZ ARÉNA.
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ZLATÁ SVATBA Marty
a Josefa Zahradilových

Foto: Petr Grimm

Stovky zájemců se
přišly podívat na
výstavu železničních modelů a kolejí,
kterou ve Středisku
volného času Ostrava-Zábřeh připravila Společnost přátel
železničního modelářství a železnice.
Návštěvníci mohli
vidět deset kolejišť různých velikostí, modely amerických železnic,
parních vlaků, malá nádražíčka, velké stanice, plně funkční zabezpečovací zařízení, nechyběl ani nádražní rozhlas. Všechny vystavené
modely byly originální. Pro děti byly připraveny vědomostní a zábavné hry.
Text a foto: Michael Kutty

do roku 1999, kdy odešel do
důchodu. Také pan Josef vykonával brigádu dozorce nad
obrazy v Domě umění.
Manželé Zahradilovi vychovali dvě děti, v roce 1963 se jim
narodil syn Jiří a o rok později
dcera Iveta. Dnes se radují ze
čtyř vnoučat Tomáše, Petry,
Ladislava a Marka a dvou pravnoučat Tobiáše a Jakuba.
Padesát let společného života
stvrdili slavnostním podpisem
v pamětní knize, oddávajícím
jejich zlaté svatby v obřadní
síni radnice byl obvodní zastupitel Petr Opletal, ceremoniářkou Šárka Zubková.

Foto: Petr Grimm

Paní Marta se narodila v květnu 1942. Po vyučení nastoupila jako prodavačka Drobného
zboží Ostrava, kde pracovala
až do starobního důchodu.
Dalších dvanáct let pracovala brigádně jako dozor nad
obrazy v Domě umění Ostrava. V roce 1961 se paní Marta
seznámila s panem Josefem
a 23. února 1963 v Ostravě na
radnici si řekli své „ANO“.
Pan Josef se narodil v prosinci
1939, vyučil se malířem pokojů v Bystřici pod Hostýnem,
pak zamířil do Ostravy k Vítkovickým stavbám jako řidič
z povolání, kde pracoval až

ZLATÁ SVATBA Jiřího
a Vladimíry Kovářových

INZERCE

Ivana Sachrová

mobil: 774 997 944
ivana.sachrova@ceskydomov.cz

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

Tel.: 603 757 592

SC-330450/7

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

UZÁVĚRKA
INZERCE
DALŠÍHO ČÍSLA
JE 17. 4. 2013

Pan Jiří se narodil v březnu
1939 v Brně a paní Vladimíra v dubnu 1942 v Hranicích.
Seznámili se na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také
2. února 1963 uzavřeli manželství. O tři roky později se
přestěhovali do Ostravy-Zábřehu, kde se stále cítí doma.
V roce 1963 se manželům narodil syn Jiří a za další tři roky
syn Vladimír.
Vladimíra Kovářová učila na
OU Bastro, chemické průmyslovce a Matičním gymnáziu.

Při své práci zjistila, že láska
k povolání se někdy vrací.
Jiří Kovář pracoval jako odborný pracovník a posléze
jako vysokoškolský učitel na
VŠB-TU Ostrava. Dnes se radují z vnoučat Hanky, Anetky,
Marušky, Radima, Martina
a Mojmíra.
Zlatou svatbu po padesáti letech společného života oslavili v obřadní síni radnice. Jejich
oddávajícím byl zastupitel
obvodu Petr Opletal, ceremoniářkou Šárka Zubková.
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PLATINOVÁ SVATBA Jarmily a Františka Galasových
To byla událost! V obřadní síni
se za velkého zájmu médií v sobotu 9. března v pravé poledne
uskutečnila platinová svatba.
Sedmdesát let společného života si zde připomněli manželé
Jarmila a František Galasovi.
Paní Jarmila se narodila v květnu roku 1924 v Čeladné. Po
ukončení základní školy nastoupila jako dělnice do arcibiskupských lesů, čímž se
vyhnula totálnímu nasazení
v Německu. Pětadvacet let pracovala v provozu kovárny ve
Vítkovických železárnách. Také
pan František pochází z Čeladné, kde se narodil v říjnu 1920.

Jarmila do manželského svazku s Františkem Galasem. Svatbu měli v plánu už o rok dříve,
ale pana Františka poslali Němci na nucené práce na šachtu
a do německé továrny. Svatební
fotku nemají. „Měli jsme objednaného fotografa, který nás měl
zvěčnit po obřadu, ale když
jsme vyšli z kostela v Čeladné
a viděli tu hrůzu, nasedli jsme
do kočáru a odjeli. Venku stály
antony a gestapáci zrovna zatýkali místní lidi. Všude bylo plno
křiku a pláče,“ uvedla pro MF
Dnes Jarmila Galasová. První
společnou fotografii mají až po
deseti letech manželství a jako
překvapení ji v sobotu našli na

Vyučil se slévačem ve Vítkovických železárnách, kde odpracoval pětačtyřicet let, a v roce
1980 odešel do důchodu.
Dne 6. března 1943 v čeladenském kostele vstoupila paní

svatebním dortu. Pan František
přítomným ukázal také oddací
list psaný v němčině.
Manželům se narodily dvě dcery, v roce 1943 Miroslava a o dva
roky později Jana, kterým se

paní Jarmila plně věnovala až
do ukončení základní školy. Na
jaře roku 1950 byl manželům
přidělen závodní byt v Hrabůvce, takže už třiašedesát let jsou
občany Ostravy-Jihu.
Manželé Galasovi se k sobě
chovají s respektem a jsou si
oporou ve chvílích, kdy je to
zapotřebí. V dnešní uspěchané době je platinová svatba
opravdovým klenotem. „Za
celou dobu, co jsme spolu, ani
jednou nepadlo slovo rozvod,“
uvedla paní Jarmila. „V manželství je nejdůležitější tolerance,“ dodal pan František. Oba
jsou velice vitální, paní Jarmila
ráda luští křížovky a v televizi
sleduje sport a pohádky, dříve
k jejím koníčkům patřilo divadlo, květiny, starost o rodinu
a houbaření. Pan František až
do svých devadesáti let jezdil

na kole, hrával volejbal, šachy
a v současné době sleduje v televizi všechna sportovní utkání. K velkým radostem manželů Galasových patří návštěvy
vnuků Katky, Romana, Jiřího
a Daniela a pravnuků Elišky,
Michaely, Břetislava a Markéty.
„V loňském roce jsme měli čtyři
zlaté, čtyři diamantové a jednu
kamennou svatbu po pětašedesáti letech manželství. Platinovou nikdo nepamatuje, je to
skutečně výjimečná událost,“
uvedl oddávající starosta Karel
Sibinský. Šlo o druhou platinovou svatbu v novodobé historii Ostravy, ta první byla před
třinácti lety ve vítkovickém
kostele svatého Pavla. Svatba
korunovačních klenotů – 75 let
společného manželství – v Ostravě dosud nebyla…
Snímky: Michael Kutty

INZERCE

Sběr starého železa, kovů
a vyřazených autobaterií
SVIADNOV, Ostravská 106
Otevřeno:
všední dny 7.00 – 15.30
Sobota
7.30 – 12.00
Tel. 557 662 455,
603 498 390
SC-330273/3
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Optimalizátor úvěrů
stlačí všechny vaše
splátky a ušetříte
Be
měsí z
č
popl ního
atku

OPTIMALIZACE
ÚVĚRŮ

Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 250 000 Kč. Celková výše úvěru 293 168 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 000 Kč a poplatek za pojištění ve výši 42 168 Kč. Doba trvání úvěru 84 měsíců. Úroková sazba 8,9 % p. a.
Výše měsíční splátky 4 702 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 15,01 % p. a. Celková splatná částka 396 112 Kč. UniCredit Bank hradí sankce za předčasné splacení sloučených úvěrů ve výši 4 500 Kč. Úroková sazba je platná
v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a aktivně využívaného účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu).

SC-322286/3

Více informací v UniCredit Bank v Ostravě
Horní 1642/55a, Ostrava-Hrabůvka
tel.: 955 959 907, mob.: 724 362 825
e-mail: ostrava.hrabuvka@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

Profesionální jarní péče
autorizovaných servisních
partnerů ŠKODA

ŠKODA Vás připraví na jaro

Chcete se ve svém voze cítit opravdu
jako doma? Dopřejte mu po náročné zimě
velký jarní úklid. Nabízíme Vám vyčištění
a dezinfekci klimatizace, výměnu
pylového a prachového filtru nebo
ošetření podvozku po zimě. U nás také
jednoduše vyřešíte přezutí ze zimních
na letní kola. Obrátit se na nás můžete,
i pokud potřebujete koupit nové letní
pneumatiky nebo uskladnit zimní kola.
Nenechte si ujít ani výhodnou nabídku
ŠKODA Originálních dílů a příslušenství.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AUTO DUBINA, a.s.
Horní 122, Ostrava - Dubina
Tel.: 599 526 260
servis@auto-dubina.cz

AUTO DUBINA, a.s.
Těšínská 30, Opava
Tel.: 555 531 788
servis.opava@auto-dubina.cz

www.auto-dubina.cz
info@auto-dubina.cz
SC-330116/2
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