
Obvod má pozemky od ArcelorMittal
Pejskaři dostanou příspěvek na čip
MSOJ zkvalitnila služby občanům
Představujeme okrskáře MP Ostrava
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Den Země 
navštívila spousta dětí
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Obvod získal pozemky pro výstavbu
sportovního a volnočasového centra

www.triumphoptical.cz

měření a komplexní vyšetření zraku očním lékařem*

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

* pouze provozovny v Ostravě

AKCE
DUBEN, KVĚTEN

SLEVA až
NA BRÝLOVÉ OBRUBY

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍCESTA K NÁM SE VÁM ROZHODNĚ VYPLATÍ! Tyto slevy nelze sčítat.

OPTIKA TRIUMPH
NA VŠECHNY TYPY SAMOZABARVOVACÍCH BRÝLOVÝCH
SKEL VČETNĚ MULTIFOKÁLNÍCH

Akce 1+170 % ZDARMA
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  Hosty zastupitelstva budou policisté
Ve čtvrtek 2. května se uskuteční řádné 
zasedání Zastupitelstva městského ob-
vodu Ostrava-Jih. Jeho hosty tentokrát 
budou zástupci Policie ČR a Městské 
policie Ostrava, kteří budou připraveni 
odpovídat na dotazy zastupitelů i pří-
tomných občanů. Kromě bezpečnostní 

situace a prevence kriminality na území 
obvodu jsou dalšími body jednání např. 
zpráva o výsledku hospodaření obvodu 
za rok 2012 nebo prodeje domů a po-
zemků. Veřejné jednání začíná v 9 ho-
din v nadstavbě hlavní radniční budovy 
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih na 
Horní ulici.

  Novým zastupitelem je Ing. Moureček
Ing. Jaroslav Moureček (53 let) se stal no-
vým zastupitelem městského obvodu Os-
trava-Jih za politickou stranu TOP 09. Slib 
zastupitele složil na posledním zasedání 
21. března. Nahradil MUDr. Zdeňku Ně-
mečkovou-Crkvenjaš, která podala pí-
semnou rezignaci na svůj mandát.

Krátce

Společnost ArcelorMittal Ostrava odpro-
dala městskému obvodu Ostrava-Jih své 
pozemky v Ostravě-Zábřehu. 

Smlouvu v pondělí 22. dubna v prostorách 
radnice podepsali generální ředitel Arce-
lorMitt al Ostrava Tapas Rajderkar a Karel 
Sibinský, starosta městského obvodu. Po-
zemky o rozloze 13,5 hektaru včetně pěti 
starších budov prodala huť za necelých pa-
desát milionů korun s podmínkou, že bu-
dou využity k výstavbě sportovního a vol-
nočasového centra pro občany. Městský 
obvod se ve smlouvě zavázal, že pozemky 
nebudou po dobu deseti let využívány ke 
komerčním účelům. „Po vzniku centra 
máme zájem podporovat komunitní ak-
tivity pro veřejnost, které zde budou pro-
bíhat,“ uvedl Tapas Rajderkar, generální 
ředitel ArcelorMitt al Ostrava. 
„Jsem rád, že se po mnoha letech podařilo 
smlouvu dotáhnout do konce, a to s přízni-
vější cenou, než o jaké se původně jednalo. 
V areálu by mohlo vzniknout multifunkč-
ní sportovní centrum, které nám v obvodě 

chybí, což by ocenili zejména rodiče a jejich 
děti,“ uvedl starosta Karel Sibinský. Sou-
částí připravovaného projektu by mohla 
být například výstavba sportovní haly pro 
míčové hry. Našli by v ní zázemí hlavně 
basketbalisté, kteří nyní působí v doslu-
hující Bonver Aréně (bývalá hala Tatran), 
nebo volejbalisté. „Uvažujeme také o vy-

budování dalších sportovišť, například pro 
stolní tenis nebo badminton. Jde nám hlav-
ně o to, aby areál sloužil pro volnočasové 
aktivity mládeže, a nezapomeneme ani na 
maminky s dětmi,“ pokračoval Sibinský 
a zdůraznil, že pozemky v žádném přípa-
dě nebudou komerčně využívány. 

Text a foto: Michael Kutt y

Zleva generální ředitel AMO Tapas Rajderkar, starosta obvodu Karel Sibinský a ředitel pro 
personalistiku a vnější vztahy AMO Jan Rafaj.
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Den Země se také letos vydařil

Ocenění pedagogických pracovníků

…Na své si přišly zejména děti, po celý den byly 
připraveny aktivity ve spolupráci s ostravskými 
organizacemi zabývajícími se environmentální 
a globální výchovou a osvětou, nechyběla ani zajímavá 
pódiová produkce…

…Oceněno bylo celkem dvacet pedagogů, kteří 
z rukou vedení obvodu a vedoucí oddělení školství 
a kultury Sylvy Sládečkové převzali diplom, kytici 
a dárkové předměty...
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Zlatá svatba manželů Dospivových

…Pan Josef se s paní Růženou seznámil v roce 1958 
a po čtyřech letech 20. října 1962 si řekli své ano. 
Nejprve se jim narodil syn Petr a o dva roky později 
přišla na svět dcera Jitka…

21

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
po nekonečně dlouhé 
zimě venku konečně 
naplno propuklo jaro, 
které všichni netrpě-
livě vyhlíželi. Nejen 
u nás v obvodu nastal 
čas úklidu a oprav. 
Pořádně zabrat do-

staly hlavně komunikace, počasí pozdrželo 
jejich každoroční rajónové čištění. Před do-
končením je rekonstrukce podchodu u Odry 
na Výškovické ulici. Věříme, že letos bude-
me moci zahájit i generální opravu podcho-
du u Savarinu v Hrabůvce.
Jsme rádi, že se nám po dlouhých letech 
podařilo získat pozemky od společnosti Ar-
celorMitt al, o které nyní můžeme pečovat. 
Často jsme museli odpovídat na oprávněné 
stížnosti ze strany občanů, že plochy vypa-
dají neudržovaně. Bohužel nebyly v našem 
majetku, takže starat se o jejich údržbu ne-
bylo možné, což se nyní samozřejmě změní. 
O našich plánech na jejich využití se dočte-
te na vedlejší stránce.
Obvodní zpravodaj Jižní listy jsme rozšířili, 
takže zajímavého čtení je spousta. Věnuje-
me se ocenění pedagogických pracovníků, 
prostor dostaly články týkající se čipování 
psů a změn, které nastaly v souvislosti s no-
vým tržním řádem. Představujeme novinky 
z naší příspěvkové organizace – Majetkové 
správy Ostrava-Jih. V každém čísle přinese-
me profi l jedné základní školy a určitě každý 
ocení představení okrskářů městské policie, 
kteří působí na území našeho obvodu.

Mgr. Karel Sibinský, starosta

Milí čtenáři,

možná se vám zdá, že Jižní listy, které právě 
držíte v ruce, jsou silnější. Máte pravdu, na-
místo šestnácti stran jich totiž mají hned čty-
řiadvacet. Co nás vedlo k rozšíření počtu stran 
obvodního zpravodaje?
Hlavní důvod, proč jsme se počínaje tímto 
číslem takto rozhodli, je jednoduchý. Proto-
že Ostrava-Jih je nejlidnatějším ostravským 
obvodem, chceme, aby se k občanům, kteří 
zde žĳ í, dostalo ještě více informací. Mnozí 
z vás jistě sledují i webové stránky obvodu  
www.ovajih.cz, kde jsou zprávy pochopitelně 
vždy aktuálnější. V tištěných Jižních listech 
vzhledem k jejich měsíční periodicitě vydávání 
nejde ani tak o aktuálnost, jako spíše o výběr 
a zpracování zajímavých témat. 

Naši snahou bude, aby zpravodaj plnil ved-
le informační role i roli poučnou, zábavnou. 
Chceme, abyste se zde dozvěděli všechno 
podstatné, co se na území obvodu děje. Zají-
má vás, kde byl opraven chodník, komunika-
ce nebo dětské hřiště? Kde přibyla parkovací 
místa? Kdy budou přistaveny kontejnery? 
Kde se postavilo něco nového? Co zajímavé-
ho se děje ve školách? Jaké akce se chystají 
na území obvodu? To všechno si budete moci 
přečíst. Hlavně zajímavých akcí se „na Jihu“ 
koná dost, ale mnozí o nich vůbec nevědí, což 
je škoda. Proto přivítáme i vaše tipy na některé 
z nich. S uvedením zdroje zde rádi přetiskne-
me článek, který o zajímavé události v našem 
obvodu zveřejnila média. 
Znovu jsme zvažovali, zda zařadit rubriku 
obsahující dopisy čtenářů. Nakonec jsme se 

rozhodli zůstat u dosavadní praxe. Dlouho-
době raději volíme možnost, že připomínky 
a zejména stížnosti ze strany občanů přeposí-
láme k vyřízení příslušným odborům. Teprve 
pokud se sejde více příspěvků na jedno téma, 
a na problém tedy poukazuje více lidí, pak je 
zpracován do Jižních listů. Chceme tak přede-
jít tomu, abychom museli rozhodovat a poslé-
ze zdůvodňovat, proč jsme otiskli právě tento 
dopis a ne jiný, proč ten vyšel o polovinu krat-
ší než byl zaslán apod. Nechceme, aby se z Již-
ních listů stala tiskovina sloužící k polemice 
a výměně různých názorových proudů. To ale 
neznamená, že se bráníme vašim podnětům.
Věřím, že rozšíření zpravodaje uvítáte, že Již-
ní listy přĳ mete za své a budete se těšit na kaž-
dé další číslo ve své poštovní schránce. 
 Mgr. Michael Kutt y, šéfredaktor
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Jako každoročně při příležitosti Dne uči-
telů uspořádal městský obvod Ostrava-
-Jih tradiční společenské setkání spojené 
s oceněním pedagogů základních a ma-
teřských škol. Konalo se v  hlavním sále 
kulturního střediska K-TRIO v Hrabůvce. 

Pozvaným hostům za jejich práci poděko-
vali starosta obvodu Karel Sibinský, mís-
tostarosta Radim Miklas a vedoucí odděle-
ní školství, sportu a volnočasových aktivit 
Magistrátu města Ostravy Marta Szücsová. 
Oceněno bylo celkem dvacet pedagogů, 
kteří z rukou vedení obvodu a vedoucí od-
dělení školství a kultury Sylvy Sládečkové 
převzali diplom, kytici a dárkové předmě-
ty. Součástí doprovodného programu byla 
taneční vystoupení dětí ze soukromého 
klubu Happy N.d., dále tanečního krouž-
ku, kroužku nazvaného Veselé pískání 
a kroužku aerobiku při MŠ Mitušova 6 a na 
závěr programu zazpívali písně studenti 
Gymnázia Ostrava-Zábřeh, konkrétně sou-
bor Pátečníci. 

Přehled oceněných: Mgr. Věra Janáčková 
(ZŠ A. Kučery), Mgr. Barbora Rozbrojová 
(ZŠ Klegova), Danuše Krupová (ZŠ Kres-
tova), Danuše Brillantová (ZŠ Mitušova 8), 
Milena Langerová (ZŠ MUDr. E. Lukášové), 
Ing. Dana Prymusová (ZŠ Provaznická), 
Mgr. Marcela Martínková (ZŠ Mitušova 16), 
Mgr. Miluše Dudová (ZŠ V. Košaře), Mgr. 
Ivana Matějová (ZŠ F. Formana), Mgr. Iva 
Krupníková (ZŠ B. Dvorského), Mgr. Šárka 

Purkyňová (ZŠ Kosmonautů 15), Mgr. Vla-
dimíra Salvová (ZŠ Kosmonautů 13), Marie 
Huvarová (ZŠ Březinova), Mgr. Milena Ry-
biařová (ZŠ Chrjukinova), Mgr. Jitka And-
rýsková (ZŠ Jugoslávská), Mgr. Jana Hená-
čová (ZŠ Horymírova), Jana Mizerová (MŠ 
Staňkova), Jana Špálková (MŠ Volgograd-
ská), Mgr. Jana Navrátilová (MŠ A. Gavla-
se), Mgr. Simona Maršová (MŠ F. Formana). 
 Text a foto: Michael Kutt y

Pedagogičtí pracovníci převzali ocenění

Krátce
  Easter Tournament Ostrava 2013
Sedm hal a tělocvičen v Ostravě-Jihu 
o velikonočních svátcích tradičně pat-
řilo basketbalu při 18. ročníku turnaje 
Easter Tournament Ostrava 2013. Při-
jelo 97 družstev z osmi zemí, v sedmi 
chlapeckých a šesti dívčích kategoriích 
se utkalo na patnáct set basketbalistů 
a basketbalistek. „Na turnaji sice už 
v minulosti bylo i sto dvacet celků, ale 
letošní úroveň byla jedna z nejlepších,“ 
uvedl šéf pořádající SBŠ Ostrava Kamil 
Havrlant. Z vítězství se v kategoriích 
U17, U12 a U11 radovali hráčky SBŠ Os-
trava a v U11 hráči Snakesu Ostrava.

  Noční putování: Noc v muzeu 2013
O víkendu 25. a 26. května se ve Středis-
ku volného času Ostrava-Zábřeh koná 
zajímavá akce s názvem Noc v muzeu 
2013. Je určena pro děti s rodiči, pro vět-
ší děti samostatně a v neposlední řadě 
pro dospělé, kteří si chtějí užít trochu ji-
nou noc než obvykle. Účastníci společně 
poznají spoustu zajímavých míst centra 
Ostravy - muzea, divadla, temné uličky, 
noční tramvaje, staré doly, a hlavně je 
čeká luštění tajné šifry, která je dovede 
k odměně. 

U příležitosti Dne učitelů 
udílel ceny i Moravskoslez-
ský kraj. Na slavnostním 
vyhlášení pedagogických 
osobností roku v opav-
ském minoritském klášteře 
obdrželo cenu pětadvacet 
pedagogických pracov-
níků. V kategorii Výraz-
ná pedagogická osobnost 
roku byla oceněna i ředi-
telka ZŠ Horymírova Ma-
rie Lukovská. Poděkování 
v podobě pamětního listu, 
fi nančního daru a květin 
předali pedagogům hejt-
man Moravskoslezského kraje Miroslav Novák (na snímku), náměstkyně hejtmana 
Věra Palková a náměstek Jiří Martínek.
Do Divadla loutek pozval vybrané pedagogy také Magistrát města Ostravy. V katego-
rii Výrazná pedagogická osobnost si cenu převzala opět Marie Lukovská, v kategorii 
Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost pak byly odměněny Šárka Vav-
rošová ze ZŠ A. Kučery a Pavla Matušková ze ZŠ Klegova. Za město Ostravu jim podě-
kovali náměstek primátora Martin Štěpánek, vedoucí odboru sociálních věcí, školství, 
sportu a volnočasových aktivit Jaroslava Rovňáková a vedoucí oddělení školství, spor-
tu a volnočasových aktivit Marta Szücsová.  (kut)

Marie Lukovská byla vyhlášena 
výraznou pedagogickou osobností
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Čipem musejí být označeni 
všichni nově narození psi nej-
později do svých tří měsíců. 
Starší pejsci, které už mají Ost-
ravané doma, se budou muset 
nechat načipovat nejpozději do 
konce tohoto roku. Z vyhlášky 
vyplývají pro chovatele psů dvě 
povinnosti. Nechat psa označit 
čipem a přihlásit ho do eviden-
ce v daném městském obvodu. 
Čipování se mohou vyhnout 
pouze lidé, jejichž pes byl ozna-
čen bezproblémově čitelným 
tetováním do konce loňského 
roku. 
Magistrát města Ostravy kaž-
dému majiteli řádně přihlášené-
ho a očipovaného psa v Ostravě 
zaplatí stokorunovou částku. 
Radní Ostravy-Jihu, ve které je 
evidováno na šest a půl tisíce 
psů, rozhodli, že obvod ze své-
ho rozpočtu přispěje pejskařům 
na pořízení čipu také částkou 
sto korun. „Spolu se stokoru-
novým příspěvkem města tak 
budou mít pejskaři z našeho 
obvodu, kteří zaevidují čip v le-
tošním roce, slevu ve výši dvě 

stě korun,“ uvedl místostarosta 
Radim Miklas a vysvětlil, proč 
příspěvek ze strany obvodu 
není vyšší. „Máme přes sto de-
set tisíc obyvatel, kteří nemuse-
jí být nadšeni z toho, že vůbec 
nějaký příspěvek poskytujeme. 
Nicméně cena samotného čipu 
bez aplikace by se měla do této 
částky vejít,“ dodal. Aby chova
telé peníze získali, musejí psa 
nejprve očipovat. Na odboru 
výstavby a životního prostředí 
(1. patro budovy B) předloží 
potvrzení od veterináře, který 
aplikaci čipu provedl, zde pak 
chovatel potvrdí bezdlužnost 
a uzavře darovací smlouvu. 
Poté mu v pokladně (budova 
D) bude proplaceno 200 korun. 
Pro získání příspěvku musí být 
pes označen čipem v roce 2013 
a nejpozději 30 dnů ode dne 
označení psa čipem musí být 
majitel přihlášen do evidence 
chovatelů psů označených či-
pem. Kontrolu psů budou pro-
vádět strážníci Městské policie 
Ostrava od začátku příštího 
roku.  (kut)

Pejskaři dostanou 
příspěvek na čip

SC-330325/3

V zájmu preventivní ochrany 
území města Ostravy před za-
vlečením a šířením nebezpečné 
nákazy - vztekliny, proběhne 
hromadné očkování psů proti 
vzteklině na území obvodu Os-
trava-Jih.
Poplatek za naočkování psa je 
dotován obcí. Zvířata musejí 
být opatřena náhubkem a vo-
dítkem. Očkovací průkaz je 
nutné přinést s sebou.  Očková-
ní se provádí pouze jedenkrát 

ročně a je určeno pro psy starší 
šesti měsíců. Zajištění očkování 
psů proti vzteklině je pro cho-
vatele povinné. Platným dokla-
dem o provedeném očkování 
je pouze očkovací průkaz psa. 
Vystavení nového očkovacího 
průkazu bude možné i na mís-
tě. Bližší informace podá odbor 
výstavby a životního prostředí, 
referát životního prostředí, tel. 
čísla: 599 430 224, 599 430 378, 
599 430 207.

Od začátku roku začalo v Ostravě platit povinné čipování psů. 

Hromadné očkování psů proti vzteklině 
pro majitele psů bydlící v obvodu 
Ostrava-Jih

DATUM a HODINA:  MÍSTO KONÁNÍ OČKOVÁNÍ:

úterý 4. června 2013

   8.00-9.30   hodin
10.00-12.00 hodin
13.30-15.00 hodin

- očkujeme postupně na třech místech:
ul. Dolní, Zábřeh (Hasičská zbrojnice 
u podchodu)
ul. Husarova, Výškovice (poblíž kostela)
ul. Alberta Kučery 1, Hrabůvka (bývalá 
služebna Městské policie Ostrava, dnes 
objekt Majetkové správy Ostrava-Jih)

čtvrtek 6. června 2013
   8.00-12.00 hodin
13.00-15.00 hodin

Poliklinika pro malá zvířata (veterina 
u nádraží Českých drah Ostrava-Vítko-
vice) 

pátek 7. června 2013
   8.00-12.00 hodin
13.00-15.00 hodin

ul. Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada 
bývalé MŠ, nyní Majetkové správy Ost-
rava-Jih) 

Decathlon se představuje
OSTRAVAOSTRAVA

-

Z našich předchozích povídání již víte, 
kdy a kde DECATHLON vznikl, v kolika 
zemích se nachází a jaké značky prodává. 
Dnes se zaměříme na zákaznický servis, 
který je jiný než u naší běžné konkurence. 
Na co jsem já osobně nejvíce hrdý, jsou 
reklamace. U nás můžete zboží vrátit 
nebo vyměnit do 30 dnů od nákupu bez 
udání důvodu. Ale ani po těchto 30 dnech 
není problém u nás zboží vyměnit nebo 
vrátit, a to v rozsahu plného trvání záruky 
(od letošního roku máme na všechny ba-
tohy záruku 10¨let). Důležité je, že u nás 
řešíme reklamace hned a na místě. V pří-

padě, že máte naši zákaznickou kartu, tak 
nepotřebujete dokonce ani paragon. 

Testovací služba. Zákazník si u nás 
nekupuje zajíce v pytli. Pokud si chcete 
pořídit kolo, ping-pongový stůl, teniso-
vou raketu, basketbalový koš atd., je tře-
ba si to vyzkoušet. Buď je možno otes-
tovat výrobek přímo na prodejně, nebo 
vám tento výrobek zapůjčíme bezplatně,  
a to až na 3 dny. Stačí Vám jen naše zá-
kaznická karta a složení kauce. 

Odvoz zboží do 20 km zdarma. Neve-
jde se vám běhací pás, basketbalový koš 
atd. do auta? Pokud máte naši zákaznic-

Náš zákaznický servis

 cena 329 Kč

kou kartu, pak vám zboží dovezeme do 
20 km od prodejny zdarma.

Tým vyškolených sportovců. Snažíme 
se nabírat sportovce tedy prodejce, kteří 
ví co prodávají a mohou se s vámi podělit 
o jejich zkušenosti a poradit vám s výbě-
rem, tak abyste si od nás odnesli to, co 
skutečně potřebujete a ne výrobek, který 
je nejdražší. Jak říká jeden z mých kolegů 
– kupovat si do města bundu se sloupcem 
10 000 mm je jako jezdit na nedělní ná-
kup kamionem – prostě zbytečné a drahé. 

Zákaznická karta. Naše karta neslouží 
k bombastickým slevám předražených 
výrobků, jelikož naše ceny jsou na stejné 
úrovni nebo ještě nižší než u konkuren-
ce po všech slevách. Naše karta slouží 
k tomu, že nepotřebujete schovávat 
účtenky, vše je na kartě nahráno. Naše 
karta slouží, abychom vás informovali 

o našich novinkách. Naše karta slouží 
jako záruka kvality tzn. jakmile se obje-
ví závadná kolekce z vámi zakoupených 
výrobků, jste o tom neprodleně infor-
mování a výrobek vám budu vyměněn. 
Naše karta slouží ke sbírání bodů za věr-
nost a při dosažení určitého počtu bodů 
dostáváte od nás věrnostní šek v hodnotě 
100 Kč. 

Naše heslo „radost ze sportu do-
stupná všem“ mluví za vše.  

Jan Bláha, 
ředitel prodejny Decathlon Ostrava

DECATHLON OSTRAVA

Rudná 3112/110

Avion Shopping Park - JIH
www.facebook.com/Decathlon.Ostrava

www.decathlon.cz

BATOH FORCLAZ 20 
OBJEM 20 LITRŮ
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Krátce
  Den otevřených dveří
V pátek 17. května od 8.30 ho-
din se uskuteční den otevře-
ných dveří v hasičské zbrojnici 
Sboru dobrovolných hasičů 
v Ostravě-Zábřehu na Dolní 
ulici 51. Při instruktážích a be-
sedách se návštěvníci sezná-
mí, jak zabránit vzniku požárů 
a jak se chránit před mimořád-
nými událostmi, jejich násled-

ky, před škodami a ztrátami 
na lidských životech. Názor-
ně jim bude předvedena nej-
modernější hasební technika, 
mládežnické discipliny požár-
ního sportu, poskytování prv-
ní pomoci a chybět nebude ani 
okénko do hasičské historie. 
Zájemci mohou nahlásit svou 
účast Jaromíru Matýskovi na 
tel. číslo 728 336 276.

INZERCE

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 
nebo dr. kdekoliv v Ostravě, 
nejlépe okolí centra, Poruba, 
Hrabůvka, Výškovice. Balkón 

není podmínkou, rychlé jednání – 
platím hotově, cenu respektuji. 

Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592

S
C

-3
30

45
0/
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UZÁVĚRKA 
INZERCE 

DALŠÍHO ČÍSLA 
JE 15. 5. 2013

Má obec volné byty k proná-
jmu? Má volné nebytové pro-
story nebo garáže k pronájmu? 
Co mám dělat, když nemám 
uhrazený nájem nebo obdržím 
dopis s výpovědí z nájmu bytu? 

Tyto a jiné otázky a hlavně od-
povědi najdou klienti Majetko-
vé správy Ostrava-Jih (MSOJ) 
na aktualizovaných webových 
stránkách této příspěvkové or-
ganizace Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Jih.
V průběhu loňského roku roz-
šířila MSOJ bytový fond o 1209 
bytů, takže letos pečuje už o ne-
celých 4000 bytů a 138 nebyto-
vých prostor, garáží a holobytů. 
Ve své péči má také 622 gará-
žových stání. Tyto skutečnosti 
zavazují k tomu, aby služby pro 
takové množství klientů byly co 

nejkvalitnější. Prvním vylepše-
ním bylo zkvalitnění jednacího 
prostředí klientů na Provaznic-
ké 62. Významnější novinkou 
však je aktualizace webových 
stránek. Po kliknutí na www.
msoj.cz si občané mohou na-
jít svého technika, 
evidentku nájmu, 
formuláře ke sta-
žení, zorientovat 
se v bytech, neby-
tových prostorách, 
garážích i krytých garážových 
stáních MSOJ. 
Kromě provedené aktualizace 
textů i fotografi í je největší změ-
nou a vylepšením webových 
stránek vytvoření systému Por-
tál. Ten slouží ke zjednoduše-
ní komunikace mezi nájemci 
a pracovníky správy. Hlavním 
cílem tohoto systému je umož-
nit nájemcům prostřednictvím 

internetu snížit nutnost vyřizo-
vat běžné požadavky osobně na 
pracovišti správce. Vzájemně si 
tak obě strany ušetří čas strá-
vený jednáním „na přepážce“. 
Na internetu si mohou občané 
po vyplnění všech potřebných 

údajů svůj požada-
vek odeslat přísluš-
nému odbornému 
pracovníkovi. Sys-
tém danému po-
žadavku přidělí 

i jednací číslo. Tímto mohou ob-
čané řešit požadavky na opra-
vu, změny počtu osob, změny 
platebních dispozic, zůstatky 
na saldu, změny záloh, ale i pří-
padné náměty a připomínky. 
Vynikajícího výsledku dosáhla 
MSOJ i v právě ukončené etapě 
vyúčtování služeb za rok 2012. 
Roční souhrn nákladů pro vy-
účtování služeb obce – za byty, 

holobyty, nebytové prostory 
a garáže – v zatím rekordní 
částce 79 258 811 korun byl roz-
klíčován do nulových hodnot 
už 10. dubna 2013, takže po 
kontrole a vytištění protokolů 
tyto byly připraveny k roznosu 
od 15. dubna 2013. Pro většinu 
občanů je zjištění optimistické, 
protože v protokolech jsou ze-
jména přeplatky. Následné vrá-
cení peněz z vyúčtování služeb 
je ovlivněno dobře zvolenými 
zálohami, ale i uskutečněnými 
revitalizacemi bytových domů 
v Ostravě-Jihu. 
Zlepšením kvality služeb se 
Majetková správa Ostrava-Jih 
připravuje na další převzetí 
obecních domů a bytů v příštím 
roce.

Ing. Pavel Pasek
ředitel Majetkové správy 

Ostrava-Jih

MSOJ zkvalitnila služby občanům

Ulice Klášterského je soukromá, 
nepatří městu ani obvodu

V první polovině tohoto mě-
síce se na radnici obrátila jed-
na z obyvatelek Klášterského 
ulice ve Výškovicích se stíž-
ností na zimní údržbu této 
komunikace. O problému ná-
sledně informoval i Morav-
skoslezský deník.
Skutečnost je taková, že tato 
ulice uprostřed sídliště ve 
Výškovicích nepatří městu 
ani obvodu, a proto se nejen 
o úklid sněhu musejí starat 
sami obyvatelé. 

„Ulici Klášterského skutečně 
neudržujeme, protože není 
v majetku města Ostravy 
ani našeho obvodu. Jedná se 
o komunikaci soukromých 
majitelů, takže zimní údrž-
bu na ni nezajišťujeme už 
více než patnáct let,“ uvedl 
místostarosta Pavel Planka. 
V minulosti dokonce jeden 
z majitelů seděl na cestě a ni-
koho na ni nechtěl pustit – 
bránil svůj majetek a jakýko-
liv průjezd.  (kut)
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Úřední deska se nyní nově nachází před vchodem do hlavní radniční 
budovy. Je přístupná kdykoliv, kromě fyzické podoby je vedena také 
elektronicky na www.ovajih.cz/cs/radnice/uredni-deska. 

Text a foto: Michael Kutt y

Úřední deska v nové podobě

Krátce
 Tradiční akce Noc kostelů

V rámci celorepublikové 
Noci kostelů se 24. května 
uskuteční zajímavý program 
také v kostelích, které jsou 
na území obvodu Ostrava-
-Jih. V Hrabůvce se do této 
akce zapojí kostel Panny 
Marie, Královny posvátného 
růžence a Husův sbor Círk-

ve československé husitské, 
v Zábřehu to budou koste-
ly Navštívení Panny Marie 
a kostel svatého Ducha a ve 
Výškovicích kaple v Hospici 
sv. Lukáše. Program začne 
v 17 nebo v 18 hodin. Více in-
formací o akci se zájemci do-
zvědí na webových stránkách 
www.nockostelu.cz.

Rozhodla o tom Rada města 
Ostravy, město tak vychází 
vstříc požadavkům obyvatel, 
kteří se podomními a pochůz-
kovými prodejci cítí být obtě-
žováni.
„Celá řada občanů si stěžovala 
na agresivní postup některých 
prodejců, na základě toho jsme 
se rozhodli regulovat podo-
mní prodej. Taková regulace 
je standardní ve většině kraj-
ských měst České republiky,“ 
řekl náměstek primátora To-
máš Petřík.
Pochůzkovým prodejem je mí-
něn prodej mimo určenou pro-
vozovnu, provozovaný formou 
pochůzky, při němž je potenci-
ální uživatel zboží nebo služeb 
bez předchozí objednávky vy-
hledáván prodejcem z okruhu 
osob na veřejně přístupných 
místech. Pochůzkovým prode-
jem se rozumí i prodej na jed-
notlivých zastávkách (stanovi-
štích). Stánky nyní mohou být 
postaveny pouze na určených 
místech. Pokud by stály jinde, 
musí prodejce ukončit jejich 
činnost. Stanoviště, kde mo-
hou být tato zařízení umístěna, 
jsou obsažena v příloze tržního 
řádu (viz odkaz na konci tex-
tu).
Represivní roli v uplatňování 
nového tržního řádu sehraje 
městská policie. Občané bu-
dou mít možnost obrátit se na 

městské strážníky, kteří mohou 
prodejce z veřejných prostran-
ství vykázat, případně je poku-
tovat. 
Za porušení tržního řádu hrozí 
právnickým osobám pokuta až 
dvě stě tisíc korun, fyzickým 
osobám pak do třiceti tisíc 
korun. Zákaz pochůzkové-
ho prodeje se netýká ofi ciálně 
schválených charitativních 
akcí. Rovněž různé průzkumy, 
pokud pod nimi není masko-
ván prodej, budou prováděny 
stejně jako doposud.
Nové opatření pomůže zejmé-
na velkým městským obvo-
dům, jejichž sídlištní bloky po-
domní prodejci často doslova 
brali útokem. Ve velkých pa-
nelových domech obešli i ně-
kolik desítek bytů najednou. 
„Po tomto nařízení jsme volali 
už dlouho. Občané nyní mo-
hou na prodejce, kteří jim často 
nabízejí nevýhodnou koupi, 
zavolat policii,“ uvedl starosta 
Ostravy-Jihu Karel Sibinský.
Nový tržní řád upravuje také 
otevírací dobu předzahrádek 
restaurací a barů. Ve většině 
městských obvodů mohou fun-
govat do 21 hodin. Plné znění 
tržního řádu je na adrese www.
ostrava.cz/cs/urad/magistrat/
odbory-magistratu/zivnosten-
sky-urad/dalsi-odkazy/aktua-
lity-1/novy-trzni-rad.
  (kut)

S novým tržním řádem 
skončil podomní prodej

SC-330453/14

Od soboty 6. dubna v Ostravě platí nový tržní řád města, který 
zakazuje podomní a pochůzkový prodej bez prodejního zařízení. 
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Středisko volného času (SVČ) 
Ostrava-Zábřeh pořádá také 
v letošním roce příměstské tá-
bory. Tento typ táborů je vhod-
nou pomocí při hlídání dětí 
o prázdninách. Rodiče své dítě 
přivedou ráno do SVČ, kde si 

celý den spokojeně hraje a baví 
se v kolektivu dalších dětí pod 
vedením zkušených pedago-
gických pracovníků, a odpole-
dne po práci si jej vyzvednou. 
Tak může dítě strávit každý 
den od pondělí do pátku a ro-

diče mohou klidně pracovat 
s vědomím, že se jejich dítěti 
vede dobře a že zažívá spoustu 
zajímavých situací a zábavy. 
V letošním roce se děti mo-
hou vydat do čarodějnického 
prostředí Bradavic, složit ry-

tířskou zkoušku, vytvořit své 
vlastní výtvarné dílo a samo-
zřejmě sportovat. Pro milov-
níky dobrodružství se otevírají 
zákoutí pokladů, starověkých 
králů či ztroskotaných zvířá-
tek.   (kut)

SVČ Zábřeh pořádá také letos zajímavé příměstské tábory

INZERCE

Na území obvodu bylo v po-

slední době zlikvidováno něko-

lik kotelen, které jednak svým 

vzhledem nebyly právě ozdo-

bou daných lokalit, ale zejmé-

na znečišťovaly ovzduší. 

Stalo se tak zásluhou Zdeňka 
Škvařila, bývalého vedoucího 
provozu investiční výstavby 
a generálních oprav tehdejšího 
podniku ZTO Ostrava (dnes 
Dalkia).

Velmi často opakovaný pro-
blém města Ostravy a jeho oko-
lí se konkrétně alespoň částečně 
podařilo vyřešit v oblasti sídli-
ště v Zábřehu. Před pětatřiceti 
lety bylo provedeno propojení 
horkovodního přivaděče OKE 
v Porubě s přivaděčem tehdejší 
NHKG (dnes ArcelorMitt al) do 
směšovací stanice na Plzeňské 
ulici naproti restaurace U Hel-
bicha. Zdeněk Škvařil se se zá-
stupci OKE dohodl na vysazení 
odbočky horkovodu v místě 

vedení tohoto přivaděče u are-
álu Vista. Současně podal zlep-
šovací návrh na likvidaci blo-
kových kotelen dvouletkových 
bloků podél ulic Kpt. Vajdy, 
Gončarovova a Pavlovova. Jeho 
návrh byl přĳ at a projekčně 
zpracován, pan Škvařil v ulici 
Kpt. Vajdy provedl výstavbu 
předávací (výměníkové) stani-
ce a propojení z přivaděče do 
ní. Výstavbou sekundárního 
vedení bylo zlikvidováno pat-
náct blokových kotelen.

„Starší majitelé a nájemníci 
si jistě pamatují topné sezó-
ny, kdy se z komínů kotelen, 
ve kterých se topilo koksem 
a kaly, valil černožlutý kouř. 
Likdvidací kotelen došlo ne-
jen k úspoře za vytápění, ale 
v místě skládek vzniklo zhruba 
sedmdesát míst pro venkovní 
parkování automobilů,“ uvedl 
starosta Karel Sibinský s tím, že 
zlikvidovány byly i čtyři kotel-
ny v ulicích Edisonova, Dvou-
letky a Mládeže.  (kut)

Zemřel plukovník Zdeněk Štich
Ve věku 84 let 3. dubna 2013 náhle zemřel 
plukovník ve výslužbě, bývalý politický 
vězeň Zdeněk Štich. Během svého života 
prošel řadou útrap, které mu přinesly tr-
valé zdravotní následky. Po listopadu 1989 
byl jmenován čestným občanem Ostravy, 
osobností městského obvodu Ostrava-Jih 

a od tehdejšího prezidenta Václava Havla převzal Medaili 
za hrdinství. V posledních letech žil v bytě na Mitušově ulici 
v Hrabůvce. Jeho životní příběh popsal také obvodní zpravo-
daj Jižní listy, článek Zdeněk Štich – muž, který přežil vlastní 
smrt, je možné si přečíst po rozkliknutí tohoto odkazu: www.
ovajih.cz/cs/o-jihu/jizni-listy/rocnik-2008/cislo-10/zdenek-
-stich-2013-muz-ktery-prezil-vlastni-smrt. 

smutná zpráva

Z obvodu zmizelo několik nevzhledných kotelen

Krátce
  Zastupitelé rozdělili dotace
Zastupitelstvo městského ob-
vodu Ostrava-Jih schválilo 
poskytnutí veřejné fi nanční 
podpory – účelových dota-
cí v oblasti školství, kultury, 
sportu, prevence kriminality 
a volného času dětí a mláde-
že pro letošní rok. Celkem 

bylo posuzováno 135 žádos-
tí, zastupitelé nejlidnatějšího 
ostravského obvodu nakonec 
schválili částku 1 600 tisíc ko-
run. Účelové dotace budou 
poskytnuty také třiatřiceti 
organizacím v oblasti sociální 
péče, mezi které bude rozdě-
leno 400 tisíc korun.

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

SC-330782/1
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Letošní Den Země se i letos vydařil 
Za nádherného slunečného počasí se konal letošní ročník Dne 
Země, který v Ostravě-Jihu už šestým rokem připravilo zábřežské 
středisko volného času. 

Kvůli probíhající rekonstrukci 
DK Akord se akce tentokrát ko-
nala na prostranství před Vod-
ním areálem Jih, což se ukázalo 
jako šťastná volba. Celosvětový 
svátek měl letos podtitul Volání 
divočiny. Den Země s tímto mo-
tt em měl veřejnost upozornit na 
potřebu globální ochrany všech 
složek životního prostředí a zá-
roveň probudit zájem o zacho-
vání těchto složek příštím gene-

racím. Na své si přišly zejména 
děti, po celý den byly připra-
veny aktivity ve spolupráci 
s ostravskými organizacemi za-
bývajícími se environmentální 
a globální výchovou a osvětou, 
nechyběla ani zajímavá pódio-
vá produkce. Návštěvníky Dne 
Země přivítali starosta obvodu 
Karel Sibinský s místostarostou 
Radimem Miklasem (na sním-
ku).  Text a foto: Michael Kutt y

Pokud hledáte nové bydlení na 
klidném místě a přitom v dosahu 
rušné části města, pak jsou zre-
konstruované byty v Adamuso-
vě ulici v Ostravě-Hrabůvce tou 
pravou volbou. „Klademe důraz 
na spojení moderního bydlení vy-
hovujícího požadavkům vyššího 
standardu a dostupné ceny,“ uved-
la manažerka ubytovacích kom-
plexů společnosti BOSWELL 
GROUP a.s. Markéta Ptáčníková. 
Byty 1+kk, 2+kk, 2+1 a 3+kk 
umožňují pohodlné bydlení jak 
pro mladé svobodné lidi (star-

tovací byty), tak pro seniory, ale 
také pro rodiny s dětmi. 

Byty jsou vybaveny kuchyň-
skou linkou se sklokeramickou 

deskou, troubou a digestoří, no-
vými okny a podlahovou kryti-
nou. V každém samostatně uza-
mykatelném patře je k dispozici 
kolárna a kočárkárna. Devítipat-
rový objekt je střežen kamerovým 
systémem. Nájemníci mohou 
využít parkoviště, které se na-
chází v bezprostřední blízkosti. 
V přízemí funguje nepřetržitě 
recepce, která zajišťuje veškerou 
údržbu v bytech. Samozřejmostí 
je připojení na internet a telefon. 
Další výhodou je blízkost zastáv-
ky MHD a majitelé automobilů 

ocení přímé napojení na Místec-
kou ulici.  

Kdo má zájem o dlouhodobé 
bydlení, na toho čeká výrazná sle-
va. „Při podpisu nájemní smlou-
vy minimálně na dva roky po-
skytujeme slevu z nájmu ve výši 
20 procent,“ zdůraznila Markéta 
Ptáčníková.   
BOSWELL GROUP a.s. 

Adamusova 2

700 30 Ostrava-Hrabůvka 

Tel.: 605 297 492, 734 183 901

E-mail: obchod@boswell.cz

Nabízíme bydlení ve zrekonstruovaných bytech v Hrabůvce

Vzhledem k havarĳ nímu stavu podcho-
du u Savarinu (zastávka MHD Hrabůvka 
kostel) na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce 
bude v nejbližší době v tomto místě posta-
ven úrovňový přechod. Samotný podchod 
bude z bezpečnostních důvodů uzavřen.
„Uvědomujeme si, že podchod je skutečně 
v žalostném stavu, hlavním problémem 
jsou obrovské kaluže vody. Protože na 
okamžité zahájení jeho rekonstrukce v tuto 
chvíli nemáme fi nanční prostředky, roz-

hodli jsme se alespoň pro toto provizorní 
řešení,“ uvedl místostarosta Pavel Planka 
s tím, že momentálně probíhá pouze nej-
nutnější údržba podchodu pomocí externí-
ho čerpadla a zametání. „Správci se jeví jako 
nehospodárné vynakládat velké množství 
fi nancí, na které by přišla jeho provizorní 
oprava,“ dodal Planka. Současný havarĳ ní 
stav podchodu mají na svědomí vandalové 
a zloději, hned dvakrát bylo odcizeno čer-
padlo včetně elektrických rozvodů a pod-

hledů. Úrovňový přechod bude sloužit až 
do doby skončení generální rekonstrukce 
podchodu. Ta je prioritou investičních akcí 
pro letošní rok. Projektová dokumentace je 
připravena, nyní probíhají fi nální jednání 
s cílem, aby rekonstrukce byla vzhledem 
k fi nančním prostředkům, vzhledu a úče-
lu co nejefektivnější. Prvním nejnutnějším 
krokem v následujícím období bude právě 
zřízení úrovňového přechodu pro chodce 
včetně zastávek MHD.  (kut)

Podchod u Savarinu v Hrabůvce bude uzavřen 

Krátce
  MP pořádá kurz pro veřejnost
Městská policie Ostrava zve na další 
z řady bezplatných kurzů pro veřejnost, 
které pořádá v rámci projektu Bezpečněj-
ší Ostrava. Koná se ve středu 29. května 
od 16 hodin na Hlubinské ulici 6 v Mo-
ravské Ostravě. Květnové téma setkání 

s občany má název Co se děje za zdí, ho-
vořit se bude o domácím násilí. Účastníci 
kurzu se dozvědí, jak by se měli zachovat, 
pokud mají na domácí násilí podezření, 
a jak se zachovat, pokud se sami stanou 
jeho obětí, kde je možno hledat pomoc 
a na koho se obrátit. Chybět nebude ob-

líbená sebeobrana a také tentokrát bude 
připraven dětský koutek pro děti účast-
níků kurzu. Bližší informace lze získat na 
tel. čísle 599 414 165, 950 739 407 nebo pro-
střednictvím elektronické pošty na adrese 
info@mpostrava.cz. Na kurz není potřeba 
se předem přihlašovat.

SC-330643/1
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Představujeme okrskáře Městské policie Ostrava

Okrsek č. D 01
Rozloha okrsku: část území 
MO Ostrava-Jih (městská část 
Dubina)
Ulice: F. Formana, Horní, 
J. Škody, M. Fialy, O. Bořucké-
ho, V. Jiříkovského
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku 
je tvořena ulicemi Horní, V. Jiříkovské-
ho a F. Formana. Oblast je tvořena velmi 
hustou sídlištní panelovou zástavbou s ce-
lou řadou objektů občanské vybavenosti. 
V okrsku se nachází ZŠ a MŠ F. Formana, 
Sport centrum Dubina pro volnočasové 
aktivity občanů, supermarket Interspar, 
diskont Hruška, prodejna nábytku, zdra-
votnické zařízení na ulici F. Formana, lé-
kárna, restaurace, pizzerie, bowling, sport 
bar a v neposlední řadě i velké množství 
malých obchůdků nacházejících se v pří-
zemních prostorách panelových domů.
Okrskář: str. Ivo Kuznik

Okrsek č. D 02
Rozloha okrsku: část území MO Ostrava-
-Jih (městská část Dubina)
Ulice: A. Gavlase, A. Poledníka, E. Podgor-
ného, Horní, J. Misky, N. Frýda, V. Jiříkov-
ského, V. Košaře, Z. Bára
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku 
je tvořena ulicemi Horní, V. Jiříkovského, 
A. Gavlase, částí ulice V. Košaře (nízká zá-
stavba), Kaminského, Žižkovská a Krmelín-
ská. Jedná se o okrsek v panelové zástavbě, 
kdy v nebytových prostorách domů jsou 
umístěny živnostenské provozovny (pro-
dejny potravin, tabák, prodejna autodílů, 
prodejna s alkoholickými nápoji, květinář-
ství). Dalšími objekty jsou Česká pojišťovna 
a restaurace U Formana. Na ulici V. Košaře 
je restaurace U Černého koně s hernou.
Okrskář: str. Ivo Kuznik

Okrsek č. D 03
Rozloha okrsku: část území MO Ostrava-
-Jih (městská část Dubina) a část území MO 
Hrabová

Ulice: A. Gavlase, Horní, J. Maluchy, J. Ma-
tuška, V. Košaře, Krmelínská
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku je 
tvořena ulicemi Horní, J. Matuška, J. Ma-
luchy, Krmelínská a A. Gavlase. Jedná se 
o okrsek v panelové zástavbě se ZŠ a MŠ, 
restauracemi a živnostenskými provozov-
nami. V okrsku dochází převážně k pá-
chání přestupků proti veřejnému pořád-
ku, především ze strany skupin mládeže, 
která narušuje klid a pořádek v blízkosti 
panelových obytných domů. Dochází zde 
také k porušování povinností chovatelů 
psů. V celém okrsku je z důvodu značné-
ho nedostatku parkovacích míst problém 
s parkováním vozidel a s tím související 
průjezdností pozemních komunikací.
Okrskář: str. Roman Kuzár

Okrsek č. D 04
Rozloha okrsku: část území MO Ostrava-
-Jih (městská část Dubina)
Ulice: J. Maluchy
Charakteristika okrsku: Okrsek je tvořen 
velmi hustou sídlištní panelovou zástav-
bou s řadou objektů občanské vybavenosti. 
V tomto okrsku se nachází ZŠ a MŠ A. Ku-
čery na stejnojmenné ulici. Problematika 
okrsku je odrazem husté sídlištní zástavby, 
kdy tuto obývají z velké většiny mladí lidé. 
Tento okrsek je oblastí s velkou koncentra-
cí mládeže, která zde nachází velmi málo 
příležitostí k aktivnímu trávení volného 
času, což se z její strany odráží v páchání 
řady protiprávního jednání, od narušová-
ní nočního klidu, poškozování majetku až 
po výtržnosti. Výjimkou zde pak nejsou 
jednání, která spadají spíše do roviny trest-
ního práva. Velmi častá je zde konzumace 
alkoholických nápojů uvnitř nejrůznějších 
partiček, kde také dochází k užívání drog, 
což dokládají časté nálezy použitých in-
jekčních stříkaček. Dochází zde k velkému 
množství protiprávního jednání pácha-
ného ze strany zde parkujících řidičů. Ra-
zantní řešení této kalamitní situace je nad 
možnosti strážníků, kteří by měli situaci 

zohlednit a řešit jen ty nejmarkantnější pří-
pady, kdy v rozporu se zákonem parkující 
vozidla brání plynulému a bezpečnému 
průjezdu a ohrožují bezpečnost ostatních 
účastníků silničního provozu.
Okrskář: str. Ivo Kuznik

Okrsek č. D 05
Rozloha okrsku: část území 
MO Ostrava-Jih (městská část 
Hrabůvka)
Ulice: A. Kučery, J. Kotase, 
Tlapákova
Charakteristika okrsku: Okr-
sek je tvořen hustou sídlištní panelovou 
zástavbou ze sedmdesátých let, s řadou 
objektů občanské vybavenosti. Nachází 
se zde ZŠ a MŠ A. Kučery na stejnojmen-
né ulici. Tento okrsek je oblastí s velkou 
koncentrací mládeže, která zde nachází jen 
velmi málo příležitostí k aktivnímu trávení 
volného času, což se odráží v páchání řady 
protiprávního jednání od narušování noč-
ního klidu přes poškozování majetku až 
po výtržnosti. Dochází zde též k častému 
porušování zákona v souvislosti s chovem 
zvířat, zejména psů, kdy neukáznění obča-
né venčí své psy v rozporu se svými povin-
nostmi. 
Okrskář: str. Roman Kuzár

Okrsek č. D 06
Rozloha okrsku: část území MO Ostrava-
-Jih (městská část Hrabůvka)
Ulice: Dr. Martínka, F. Hajdy, Krestova, 
Tlapákova
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku 
je tvořena ulicemi Dr. Martínka, Krestova 
a Tlapákova. Oblast je tvořena velmi hus-
tou sídlištní panelovou zástavbou s řadou 
objektů občanské vybavenosti. V okrsku 
se nachází základní škola, mateřská škola, 
komplex Venuše a v neposlední řadě i vel-
ké množství malých obchůdků v přízemí 
panelových domů.
Okrskář: str. Roman Kuzár

Kontakt na oba výše uvedené okrskáře: 
Městská policie Ostrava, Alberta Kučery 31, 
Ostrava-Hrabůvka, tel. č.: 596 712 293

Počínaje tímto číslem Jižních listů začínáme představovat okrskáře ostravské městské 
policie, kteří působí na území městského obvodu Ostrava-Jih.

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

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

Pracovně lékařské služby 
pro fi rmy

tel: 595 703 326
mobil: 725 818 447

email: mudr.rysanek@seznam.cz
web: mudr.rysanek-webnode.czPříjem nových pacientů

SC-330853/1 SC-330622/2

• čištění koberců a sedacích souprav
• malování bytů vč.úklidu a mytí oken
• čištění fasád a graffi ti
• úklid po rekonstrukcích bytů, fi rem
• úklid pozůstalostí, vyklízení bytů
• denní úklidy fi rem

kompletní úklidové služby

Tel.: 596 133 692, 
603 891 277, 603 269 729

info@bestostrava.cz
www.bestostrava.cz

denní úklidy firem

NOVĚ PROVÁDÍME:

deratizaci,dezinfekci v bytech i fi rmách



11

INZERCE

Je jich celkem šest, jedná se 
o samostatné právní subjekty 
fungující jako občanská sdru-
žení. Na Moravě existuje pouze 
jedna potravinová banka, kon-
krétně v Ostravě-Hrabůvce. 
Všechny sdružuje Česká fede-
race potravinových bank, která 
je členem evropské federace 
těchto bank.
„Rok od roku nám narůstá po-
čet odběratelských organizací, 
k poslednímu dni loňského 

roku jsme jich v Ostravě měli 
devětadvacet a za první tři mě-
síce letošního roku jsme přĳ ali 
šest nových. Mezi největší or-
ganizace s více středisky patří 
například Slezská diakonie, 
Armáda spásy, Charita a Dia-
konie České církve evangelic-
ké,“ uvedla manažerka Irena 
Mrázková.
Za loňský rok se v depozitu os-
travské potravinové banky ob-
jevilo celkem 68,3 t potravin od 

různých dodavatelů, mezi kte-
ré patří např. obchodní řetězce, 
výrobci i dárci z řad právnic-
kých i fyzických osob. Stejné 
množství potravinové pomoci 
v částce 3 170 tisíc korun bylo 
rozdáno asi šesti a půl tisícům 
lidí v nouzi přes poskytovatele 
služeb v oblasti chudoby a soci-
álního vyloučení.
„Za první čtvrtletí letošního 
roku jsme rozdali více než osm-
náct tun potravinové pomoci 
v hodnotě přes jeden milion 
korun,“ dodala Mrázková.
Projekt potravinové banky 

poskytuje jeden z nástrojů na-
bízené sociální práce v organi-
zacích, jejichž hlavní náplní je 
řešení problematiky sociální-
ho vyloučení, a to formou po-
travinové pomoci. Činnost 
ostravské potravinové banky 
významně fi nančně podporuje 
statutární město Ostrava, Na-
dace OKD i Krajský úřad MS 
kraje, díky kterým může být její 
činnost provozována. 
Více informací o této formě po-
moci mohou zájemci získat na 
adrese www.potravinovaban-
ka.cz.  (kut)

Ostravská potravinová banka pomáhá potřebným

Krátce
  Omluva majitelům psů
Většina majitelů řádně přihlá-
šených psů na území obvodu 
obdržela dvakrát složenku ur-
čenou k úhradě místního po-

platku. Bohužel došlo k nedo-
patření, úhradu pochopitelně 
stačí provést pouze jednou. 
Za vzniklé problémy se obča-
nům omlouváme.

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

INZERCE

   

4. 5. Florbal - 1. SC Vítkovice 
 8–15 hodin – Elevové, draci

5. 5. Florbal – FBC Tigers
 8–16 hodin – florbalový turnaj

8. 5. Florbal - 1. SC Vítkovice
 14–16.30 hodin – florbalový camp

11. 5. Florbal – Dětský domov Ostrava - Hrabová
 7.30–15.30 hodin – florbalový turnaj dětských domovů

31. 5. Házená – Sokol Hrabůvka 
 8–12 hodin – školní liga

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc květen

Jednou z formy humanitární pomoci jsou sbírky potravin, které 
v České republice organizují tzv. potravinové banky. 

Před blížící se letní sezónou je nejen pro občany Ostravy-Jihu opět 
otevřena poradna, prodej a servis nafukovacích člunů, lodiček, 
lodních motorů, vodních skútrů, kajaků a jiných plavidel pro vyu-
žití blízkých vodních ploch. V Lodním centru Ostrava, které sídlí 
na Starobělské ulici 73/3138 v Zábřehu, se zájemci dozvědí, kde 
všude mohou plout, za jakých podmínek, co vše je nutné dodržet, 
a mohou zde také získat průkaz pro vedení plavidel. Pro zájemce 
a vodáky je k dispozici plavební mapa Moravskoslezského kraje, 
od května bude otevřen servis plavidel, opravy lepením, lamino-
vání, opravy spalovacích a elektrických lodních motorů. Více in-
formací na www.lodnicentrum.cz. (d)

LC Ostrava nabízí služby vodákům

MKbytová jádra 
rozvody vody, elektřiny 
obklady  dlažby
štuky 
sádrokartony 
plovoucí podlahy 
podhledy

Miroslav Kurnik
tel.: 774 202 010

Info@mk-rekonstrukce.cz

www.mk-rekonstrukce.cz 

KOMPLEXNÍ 
REKONSTRUKCE BYTŮ

Tomáš Jastrzebski

tel. 608 710 494
e-mail: info@tj-interier.cz
www.tj-interier.czŘ

4
nfo@tj interierterieteerriieerr.

terier.cz

STOLAŘ
kuchyně
vestavěné skříně
dveře

SC-330613/2
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JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ 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, Velfl íkova 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
5., 12., 19., 26. 5. v 17.00 h TANEČNÍ VE-
ČERY živá hudba, pro příznivce společen-
ského tance se skupinou DOMINO, před-
prodej KD K-TRIO.
9. 5. v 17.30 h, MUŽI A ŽENY MUSÍ 
MLUVIT O LÁSCE A SEXUALITĚ, když 
chceme defi novat roli ženy nebo muže, 
vznikne problém. Na besedě s terapeu-
tem Drahoslavem Červenkou se bude ho-
vořit o ženách a mužích tak, jak se běžně 
nehovoří. Součástí besedy jsou různá prak-
tická cvičení. Předprodej a informace KD 
K-TRIO.
11. 5. od 9.00 h, OD ŘEK K PŘEHRA-
DÁM, sportovně relaxační sobota pro 
upevnění zdravotní a fyzické kondice. Od-
jezd autobusem od KD K-TRIO v 9.00 ho-
din. Program: přehradní nádrž Olešná 
a Morávka, peřeje na řece Morávce, před-
náška o vodních mlýnech a zaniklých ha-
mrech, muzeum v Raškovicích, kaple sv. 
Kříže a studánka v Hájku. Nutná rezer-
vace. Předprodej a informace KD K-TRIO.
15. 5. v 19 h PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ 
KOTRBA. Pavel Dobeš pro letošní rok za-
řazuje do repertoáru nejžádanější písničky, 
které se na koncertní pódia už dlouhé roky 
nedostaly. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
20. – 21. 5.  od 8.30 h, projekt MÉDIA, KO-
MUNIKACE A KREATIVITA, nabízí in-
teraktivní mediální workshopy, které 
využívají nejmodernější technologie k roz-
voji individuálních i kolektivních doved-
ností v oblasti prezentace. Pro skupiny, 
party, oddíly, které spojují společné zá-
jmy, aktivity a dovednosti, nabízíme tří-
hodinové workshopy v oblasti mediální 
komunikace, PC prezentace, zpracování 
digitálních fotografi í a tvorby webových 
stránek. Nutná rezervace. Podrobné infor-
mace a přihlášku najdete na www.kzoj.cz, 
příp. na tel. 596 721 488 - Ingrid Červeňová. 

Připravujeme
13. 6. v 19 h TĚLO – Jitka Asterová, Dáša 
Bláhová, Michaela Sajlerová. Volné po-
kračování „Monologů vagíny“. Humorné 
i dojemné příběhy žen, které nás sráží na 
kolena. Předprodej KD K-TRIO, OIS.

 VÝSTAVY
MALOVANÁ FOTOGRAFIE – Lumír 
Žemla

 DĚTEM
12. 5. v 10 h TROJLÍSTEK POHÁDEK 
Loutkoherecká pohádka Divadýlka Mrak, 
O Otesánkovi, Hrnečku vař, O Budulín-
kovi. Předprodej KD K-TRIO. 
31. 5. od 14 h DEN DĚTÍ pohádkové před-
stavení, interaktivní soutěže, klauni, malo-
vání na obličej, poznáváme svět a mnoho 
dalšího, vstup zdarma. 

Připravujeme:
15. - 19. 7., 19. - 23. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
PRO DĚTI, více na www.kzoj.cz.

 KOMORNÍ KLUB
3. 5. v 19 h SARAH TOLAR QUARTET /
USA/CZ/ jazzový koncert, Sarah Tolar - 
zpěv, Gregg Wilson nebo Thomas Joch-
mann - klávesy, Lukáš Kytnar - kontrabas 
a baskytara, Roman Vícha – bicí. Předpro-
dej KD K-TRIO, OIS  a  v den akce na místě 
od 18.30 hodin.
16. 5. v  19 h SEA and AIR (Experimental/
Alternativa, Německo) atmosférický indie 
rock s cembalem inspirovaný barokními 
melodiemi J. S. Bacha a experimentálním 
berlínským krautrockem. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 16.30 
hodin.
23. 5. v 18 h THAJSKO Cestopisná před-
náška Radima Ptáčka nás zavede do jiho-
východní Asie národního parku Kaeng 
Krachan. Předprodej KD K-TRIO v den 
akce na místě od 17.30 hodin

KINO LUNA 
 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE 
O PROGRAMU KINA  www.kzoj.cz 
ZMĚNA  PROGRAMU VYHRAZENA.
Milí návštěvníci, 
zveme vás do nově zrekonstruovaného 
hlediště Kina Luna.
Přĳ ďte si vychutnat  fi lmovou projekci 
v nových pohodlných kinosedadlech. Tě-
šíme se na vaši návštěvu!
Od středy 1. 5. do  neděle 5. 5. v 15.30 h.: 
ZAMBEZIA 2D (Zambezia, Jižní Afrika 

2013). Dobrodružná animovaná zábava 
pro celou rodinu. České znění, 83 minut. 
Vstupné 80 Kč.
Od středy 1. 5. do neděle 12. 5. v 17.30 h.: 
BABOVŘESKY (ČR 2013). Divácky mega-
úspěšná komedie Zdeňka Trošky. Od 12 
let, 133 minut. Vstupné 80Kč, levné pon-
dělí 6. 5. – vstupné 60 Kč.
Středa 1. 5. ve 20.00 h.: BEZPEČNÝ PŘÍ-
STAV (Safe Haven, USA 2013). Režisér 
Lasse Hallström natočil jedinečnou ro-
manci na motivy románu jednoho z nejú-
spěšnějších amerických spisovatelů sou-
časnosti Nicholase Sparkse. České titulky, 
od 15 let, 115 minut.  Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 2. 5. do neděle 5. 5. ve 20.00 h.: 
SCARY MOVIE 5 (Scary Movie 5, USA 
2013). Pátá a poslední kapitola čtyřdílné tri-
logie. Hororová komedie, od 15 let, 85 mi-
nut. Vstupné 110 Kč.
Neděle 5. 5. v 10.00 h.: O PRINCEZNĚ, 
KTERÁ  VŠECHNO VIDĚLA (ČR fi lm. 
pásmo, 65 minut). Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 6. 5. do středy 8. 5. ve 20.00 h.: 
TERAPIE LÁSKOU (Silver Linings Play-
book, USA 2012). Život vždycky nejde po-
dle plánu. Oscarová komedie, české ti-
tulky, od 12 let, 122 minut.  Vstupné 80 Kč, 
levné pondělí 6. 5. – vstupné 60 Kč.
Od středy 8. 5. do neděle 12. 5. v 15.30 h.: 
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE 
(ČR 2013). Nejpopulárnější české posta-
vičky poprvé na fi lmovém plátně!  Animo-
vaný, 95 minut.  Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 9. 5. do neděle 12. 5. ve 20.00 h.: 
NEVĚDOMÍ (Oblivion, USA 2013). Akční 
/ sci-fi  / dobrodružný / fantasy / thriller. 
Tom Cruise, Olga Kurylenko v hlavních 
rolích, české titulky, od 12 let, 124 minut. 
Vstupné 110 Kč.
Neděle 12. 5. v 10.00 h.: TŘI LOUPEŽNÍCI 
(ČR fi lm. pásmo, 63 minut). Vstupné 30 Kč.
Pondělí 13. 5. v 19.30 h.: PŘÍMÝ PŘENOS  
– OPERA DE PARIS – Amilcare Pon-
chielli: LA GIOCONDA. Opera o čtyřech 
dějstvích, zpíváno italsky.
Úterý 14. 5. v 17.45 h.: ŠMEJDI (ČR 2013). 
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. 
Skryté kamery zachytily drsné pozadí 
předváděcích akcí pro seniory. Varovný 

DK Akord se na pět měsíců uzavírá
Od začátku dubna do konce srpna je pro veřejnost uzavřen Dům kultury Akord. Dů-
vodem je rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor.
Přesto v Akordu nezahálejí a uskuteční se několik tradičních akcí: probíhá druhý roč-
ník 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. Infor-
mace 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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dokumentární fi lm  (74 minut) uvádíme 
pro seniory nad  65  let zdarma do vypro-
dání kapacity kinosálu. Zajistěte si svou 
místenku včas v pokladně Kina Luna! Ka-
tegorie diváků do 65 let - vstupné 60 Kč.
Středa 15. 5. v 10.00 h.: PROMÍTÁME MA-
TEŘSKÝM ŠKOLÁM.
Středa 15. 5. v 17.45 h.: MŮJ PES KILLER 
(ČR/SR 2013). Drama, režie Mira Fornay, 
do 12 let nevhodný, 87 minut. Vstupné 
80 Kč.
Od úterý 14. 5. do středy 15. 5. ve 20.00 h.: 
PRÁSKAČ (Snitch,USA 2013). Akční, thri-
ller, drama, české titulky, od 15 let, 112 mi-
nut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 16. 5. do úterý 21. 5. v 17.45 h. 
(mimo pondělí 20. 5): IRON MAN 3 – 3D 
(Iron Man 3, USA 2013, 3D BRÝLE). Iron 
Man je tentokrát nucen čelit nepříteli, jehož 
dosah nezná hranic. Akční / sci-fi , české 
znění, od 12 let, 129 minut. Vstupné 155 Kč, 
v úterý 21. 5. – zvýhodněné vstupné 135 
Kč.
Od čtvrtka 16. 5. do neděle 19. 5. ve 
20.00 h., v pondělí 20. 5. v 17.45 h.: VED-
LEJŠÍ ÚČINKY (Side Eff ects, USA 2013). 
Hvězdně obsazené kriminální drama, 
české titulky, od 15 let, 106 minut. Vstupné 
80 Kč, levné pondělí 20. 5. – vstupné 60 Kč.
Od pátku 17. 5. do neděle 19. 5. v 15.30 
h.: KOVÁŘ Z PODLESÍ (ČR 2013). Nej-
novější rodinná fi lmová pohádka s Bol-
kem Polívkou a řadou dalších hereckých 
hvězd, 100 minut.  Vstupné 110 Kč, dětské 
vstupné 100 Kč.
Neděle 19. 5. v 10.00 h.: POVÍDÁNÍ O PEJ-
SKOVI A KOČIČCE (ČR fi lm. pásmo, 
62 minut). Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 20. 5. do středy 22. 5. ve 
20.00 h.: LESNÍ DUCH (Evil Dead, USA 
2012). Klasický horor v novém pojetí. 
České titulky, ml. nepřístupný, 91 minut. 
Vstupné 80 Kč.
Středa 22. 5. v 17.45 h.: RENOIR (Re-
noir, Francie 2013). Do života velkého ma-
líře a jeho syna nečekaně vstoupí nekon-
venční krásná žena. Drama, české titulky, 
od 12 let, 111 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 23. 5. do neděle 26. 5. v 17.15 
h.: VELKÝ GATSBY 3D (The Great Gat-
sby, 3D brýle, USA 2013) a v úterý 28. 5. 
v 17.15 h. VELKÝ GATSBY 2D (The Great 
Gatsby, bez 3D brýlí, USA 2013). Roman-
tické drama, režie Baz Luhrmann, české ti-
tulky, od 12 let, 148 minut. Vstupné pro 3D 
– 120 Kč, vstupné pro 2D – 100 Kč.
Od čtvrtka 23. 5. do neděle 26. 5. ve 
20.00 h.: RYCHLE A ZBĚSILE 6 (Fast and 
the Furious 6, USA 2013). Akční / krimi / 
thriller, v hlavní roli Gina  Carano, Vin Die-
sel,  režie Justin Lin, české titulky, od 12 let. 
Vstupné 120 Kč.
V sobotu 25. 5. a neděli 26. 5. v 15.00 h.: 
MOCNÝ VLÁDCE OZ 2D (OZ: The Great 
and Powerful, USA 2013). Dobrodružné 
fantasy pro celou rodinu, české znění, ml. 

přístupný, 125 minut. Vstupné 80 Kč.
Neděle 26. 5. v 10.00 h.: KRTKOVA PO-
HÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ (ČR 
fi lm. pásmo, 64 minut).  Vstupné 30 Kč.
Pondělí 27. 5. v 17.45 h.: NA DŘEŇ (De 
rouille et d´os, Belgie/Francie 2012). Ro-
mantické drama, české titulky, od 12 let, 
120 minut. Levné pondělí  - vstupné 60 Kč.
Od pondělí 27. 5. do středy 29. 5. ve 
20.00 h.: ROZKOŠ V OBLACÍCH (Los 
amantes pasajeros, Španělsko 2013). Nej-
novější komedie Pedra Almodóvara. České 
titulky, od 15 let, 90 minut. Vstupné 90 Kč.
Středa 29. 5. v 17.45 h.: PROJEKT 100 
– BIG LEBOWSKI (Big Lebowski, USA 
1998). Komedie, režie Ethan Coen, Joel 
Coen, české titulky, od 12 let, 110 minut. 
Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 30. 5. do pátku 31. 5. v 17.45 h.: 
DONŠAJNI (ČR 2013). Dlouho očekávaná 
nová komedie režiséra Jiřího Menzela. 
V hlavních rolích Jan Hartl, Libuše Šafrán-
ková, Martin Huba, Jiřina Jirásková, Ivana 
Chýlková, Emma Smetana a řada dalších. 
Ml. přístupný, 105 minut. Vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 30. 5. do pátku 31. 5. ve 20.00 h.: 
PAŘBA NA TŘETÍ (The Hangover: Part 
III.,USA 2013). Volné pokračování úspěš-
ných komedií se stejným hereckým obsa-
zením. České titulky, ml. nepřístupný, 102
 minut. Vstupné 100 Kč.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

příspěvková organizace
Gurťjevova 8, 700 30  Ostrava 3
lenka.cervena@svczabreh.cz
www.svczabreh.cz
www.denzemeostrava.cz
www.fotbalprorozvoj.org

SVČ Ostrava-Zábřeh

Gurťjevova 8, tel.: 596 746 062
3. 5. Po grafi cké stopě - výtvarný kurz 
s akreditací pro veřejnost od 15 hodin
4. 5. Tvořivá sobota pro veřejnost - vý-
tvarné i keramické tvoření
10. 5. Malířská inspirace - výtvarný kurz 
s akreditací pro veřejnost od 15 hodin
25. 5. – 26. 5. Noc v muzeu - akce pro děti, 
od 18 hodin, více info: Kusynová Jana
30. 5. Den dětí a Bavíme celou rodinu - 
akce pro rodiny s dětmi a zároveň také 
přehlídka celoročních činností dětí v na-
šich kroužcích - od 15 hodin

pobočka Dubina, J. Matuška 26a

tel.: 596 768 565
28. 5. Den dětí - akce pro veřejnost od 
15 hodin

pobočka Zálom, tel.: 724 034 750
14. 5. Trojitý turnaj – sportovní překvapení

23. 5. Batikujeme textil - akce pro veřejnost 
od 15 hod.
25. 5. Den maminek a tátů 

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
 
ZÁBŘEH
  8. 7.-12. 7.  Sport camp I.
15. 7. - 19. 7. Harry Pott er aneb poplach 
v Bradavicích
22. 7.-27. 7.  Výtvarné hry aneb vidím, cí-
tím, všímám si
29. 7.-2. 8.  Putování po Madagaskaru
  5. 8.-9. 8.  Člověče, neboj se!
  5. 8 - 9. 8.  Nasadíme kolečka - tábor na in-
-line bruslích I.
12. 8.-16. 8.  Sport camp II.
12. 8.-16. 8.  Nasadíme kolečka - tábor na 
in-line bruslích II.
 
pobočka DUBINA:
  8. 7.-12. 7.  Ať žĳ í duchové
15. 7.-19. 7.  Za pokladem starověku
22. 7.-27. 7.  Pán prstenů
29. 7.-2. 8. Tajemství křížových výprav
  5. 8.-9. 8.  Cesta z města
12. 8.-16. 8.  Čaroděj ze země Oz
 
pobočka ZÁLOM:
  8. 7.-12. 7.  Prázdninová paleta
15. 7.-19. 7.  Tajemství staré truhly
22. 7.-27. 7.  Hry bez hranic
29. 7.-2. 8.  Duhové léto
  5. 8.-9. 8.  Cestou k řece
12. 8.-16. 8.  Čarodějnická akademie
Nabídka i přihlášky na letní tábory jsou 
k dispozici ve všech pobočkách!

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
12. 5. v 19 hod. – THE AUSTRALIAN 
PINK FLOYD SHOW. ČEZ ARÉNA      
ECLIPSED BY THE MOON TOUR 2013
Evropské turné k 40. výročí vydání legen-
dárního alba PINK FLOYD    
„THE DARK SIDE OF THE MOON“!
29. 5. v 19 hod. – MICHAL DAVID & LU-
CIE VONDRÁČKOVÁ. ČEZ ARÉNA   
HIT TOUR 2013   

Připravujeme:
17. 6. ve 20 hod. – KORN. ČEZ ARÉNA
6. 10. v 18 hod. – SYMFONIE LEDU.
ČEZ ARÉNA
Účinkují hvězdy hudebního a krasobrus-
lařského nebe: 
Alexej Jagudin, Eva Urbanová, Daniel 
Hůlka, Irina Slutská, Michal Březina, 
Navka – Kostomarov a mnoho dalších.
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SVIADNOV, Ostravská 106
Otevřeno: 
všední dny 7.00 – 15.30
Sobota 7.30 – 12.00
Tel.  557 662 455, 
 603 498 390

Sběr starého železa, kovů 
a vyřazených autobaterií

Letošní Velikonoce pravdě-
podobně nejen Ostravanům 
zůstanou dlouho v paměti. 
Může za to zejména vydatné 
sněžení v poslední březnový 
den. Tuto sněhovou nadílku 
způsobila tlaková níže, kte-
rá postupovala z centrálního 
středomoří přes Maďarsko 
a Slovensko k severovýcho-
du. V jejím týlu k nám proni-
kal studený vzduch od seve-
ru. Proto srážky od počátku 
epizody byly sněhové. 
V sobotu 30. března napadlo 

v Ostravě 7 cm nového sně-
hu a o den později dokonce 
22 cm. 
Na Velikonoční pondělí 
1. dubna byla celková sněho-
vá pokrývka v Ostravě 27 cm. 
Pokud zapátráme ve statistice 
sněhu v Ostravě za posled-
ních 45 let, zjistíme, že 28. 3. 
1993 napadlo 23 cm sněhu, 
19. 3. 2007 13 cm, 2. 4. 1996 do-
konce 26 cm, 9. 4. 1977 18 cm 
a 3. 4. 1970 15 cm. Naposledy 
jsme v dubnu v Ostravě měli 
sníh v roce 2003. (d)

Velikonoce na sněhu

Amatérští fotografové z Mo-
ravskoslezského kraje se opět 
mohou zúčastnit soutěže Foto 
Fest, kterou pořádá ostravský 
Dům kultury Akord. Na webo-
vých stránkách www.fotofest.
eu se mohou do 31. května za-
registrovat a nahrát své foto-
grafi e splňující téma: Šaty dělaj 
člověka? „Zvoleným tématem 

bychom se chtěli více přiblížit 
člověku a tak trochu i zmapovat 
jeho postavení ve společnosti. 
Jsme zvědaví, jak se s tímto ne-
obvyklým tématem fotografové 
vypořádají,“ uvedla ředitelka 
DK Akord Darina Daňková. 
Nejlepší fotografové se mohou 
těšit na zorganizování cyklu 
výstav u nás a v Polsku. (d)

Fotografi cká soutěž DK Akord

Letošní dlouhotrvající zimní 
počasí se podepsalo také na 
zvýšených nákladech spoje-
ných se zimní údržbou. 

Ta pravidelná totiž skončila 
s posledním březnovým dnem 
a dubnové výjezdy techniky 
byly zajišťovány na objednávku 

a také zvlášť placeny. „Vynalo-
žili jsme prostředky, které by 
nám mohly chybět při letních 
opravách komunikací. Nákla-
dy na tuto údržbu mimo zimní 
období se pohybovaly v řádech 
statisíců korun,“ uvedl mís-
tostarosta Pavel Planka. Vzhle-
dem ke sněhové nadílce z kon-

ce března a začátku dubna byl 
letos posunut i harmonogram 
čištění místních komunikací.
Práce byly přerušeny také při 
zateplení domu na Jugoslávské 
20 a zdržela se i rekonstrukce 
radniční budovy B. Nepřízni-
vé povětrnostní podmínky do-
časně pozastavily rekonstrukci 

podchodu na Výškovické ulici 
naproti středisku Odra, který 
bude už brzy otevřen. V pod-
chodu byla vyměněna dlažba 
a obklady, nové je osvětlení. 
Upraven byl prostor před vstu-
pem do podchodu a také vstup-
ní a výstupní plochy na zastáv-
ku MHD Nové Výškovice.  (kut)

Letošní dlouhá zima působila nepříjemnosti

SC-330273/4
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Ochotníci ze ZŠ Kosmonautů 13
Na zábřežské ZŠ Kosmonautů 
13 pracuje už několik let dra-
matický kroužek pod vedením 
Zdeňky Majcherové. 

Herci se mění, ale všechny 
spojuje zájem o umění a diva-
dlo. Nedávno žáci školy i děti 
z MŠ P. Lumumby zhlédli dra-
matizaci pohádky Karla Čapka 
s názvem O princezně solimán-
ské. Ochotníci z dramatického 
kroužku vyrazili na „zájezd“ 
a na pozvání pracovnic výško-
vické pobočky Knihovny města 

Ostravy zahráli pohádku dě-
tem i zájemcům z řad veřejnosti 
v příjemných prostorách nové 
knihovny. Žáci se ocitli v rolích 
opravdových herců, v hledišti 
neviděli známé tváře mladších 
a starších spolužáků a kamará-
dů, ale pozorné oči neznámých 
malých i dospělých diváků. 
Malé herce ale přišli podpořit 
a povzbudit i jejich vlastní rodi-
če. Všechny pochybnosti o pře-
svědčivém výkonu sebekritic-
kých herců rozptýlil nadšený 
potlesk diváků.  (d)

SC-322362/4

JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA ŠKOL

Padesátiny
U příležitosti padesátého výročí založení ZŠ a MŠ Kosmonautů 
13 pořádá vedení školy den otevřených dveří, který se usku-
teční 23. května od 15 do 17 hodin. Zváni jsou všichni bývalí, 
současní i budoucí žáci, zaměstnanci, přátelé a známí.

Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím. Takové bylo téma le-
tošního, v pořadí už 42. ročníku dějepisné olympiády. Její kraj ské kolo 
se konalo na ZŠ Mitušova 8 v Hrabůvce, odkud ti nejlepší postoupi-
li do celostátního kola, které proběhne začátkem června ve Strážnici. 
Slavnostního zahájení soutěže určené žákům 8. a 9. ročníků základ-
ních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šesti-
letých gymnázií, se zúčastnil i starosta Karel Sibinský (na snímku).
 Foto: Michael Kutt y

Krajské kolo dějepisné 
olympiády na ZŠ Mitušova 8

SC-321949/42
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Každý školní rok žáci připra-
vují i vystoupení pro své rodi-
če.  Zájmový kroužek je taneč-
ní hodina plná energie, skvělé 
hudby a dobré nálady. Zumba 
je dynamický fi tness program, 
který v sobě spojuje prvky ae-
robního cvičení a latinsko-ame-
rických tanců. Kombinují se 
zde taneční prvky především 
salsy, reggaetonu, merengue 
a cumbie, ale i prvky tanga, 

fl amenga, samby a dalších. 
Základní škola, která vzdělává 
žáky se zdravotním postiže-
ním (mentální postižení – leh-
ké a středně těžké, autismus, 
syndrom ADHD/ADD) nabízí 
v tomto školním roce pro tyto 
žáky ještě další zájmové krouž-
ky: jógu, šikovné ruce, sportov-
ní hry, vaření a muzikoterapii. 
Kromě zájmových útvarů uči-
telé organizují pro žáky řadu 

mimoškolních akcí: divadel-
ní představení Bába chřipka 
a Hvězda vánoční, koncert 
Ostravské fi lharmonie Monie 
nights, zhlédnutí fi lmu Asterix 
a Obelix ve službách jejího ve-
ličenstva, uspořádání vánoční-
ho jarmarku, návštěva klauna 
Hopsalína, nadílky Mikuláše, 
exkurze žáků na vyhlídkovou 
věž ostravské Nové radnice 
a do Hyundaie v Nošovicích, 
realizace nejrůznějších soutě-
ží - o nejchutnější bramborák, 
o nejpřesněji narýsovaný tvar 
tělesa, moderní pětiboj.
Výchova dětí a mládeže mimo 

výuku je významnou oblastí 
výchovného působení, která 
vede jedince k racionálnímu 
využívání volného času, for-
muje jejich zájmy a rozvíjí jejich 
specifi cké schopnosti. U žáků 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami plní především vý-
chovnou, zdravotní a sociální 
funkci. Všem pedagogům (uči-
tel, asistent pedagoga), kteří 
vedou zájmové kroužky a or-
ganizují řadu mimoškolních 
aktivit pro žáky se zdravotním 
postižením, patří poděkování 
za jejich velmi náročnou mimo-
školní práci.  (d)

Široké spektrum aktivit ZŠ U Haldy
Už druhým školním rokem navštěvují žáci ZŠ U Haldy 66 v Hra-
bůvce zájmový kroužek zumby pod vedením asistenta pedagoga 
Markéty Klubalové. Tento taneční kroužek, který kombinuje zá-
bavné s efektivním, se u žáků těší veliké oblibě. 

Začátkem dubna se v multi-
funkční hale v sousedství ČEZ 
ARÉNY konal už třetí ročník 
hokejového turnaje O pohár 
ředitele ZŠ Jugoslávská, tento-
krát pro hokejové naděje – žáky 
šestých ročníků. Zúčastnilo se 
jej šest týmů: domácí HC Vít-
kovice Steel, za něž hrají žáci 
navštěvující ZŠ Jugoslávská, 
HC Slavia Praha, PSG Zlín, 
HC Sparta Praha, Hockey Top 
Team tvořený výběrem hráčů 
převážně z Moravskoslezské-
ho kraje a tým ZHM (základna 
hokejových mistrů), kterou re-
prezentovali hráči ze Slovenska 
a České republiky.
Vítkovice, vítězové obou před-

chozích ročníků, tentokrát zla-
tou medaili neobhájily, když 
nad jejich síly byly týmy ZHM 
a Hockey Top Team, takže 
v konečném pořadí obsadily 
třetí místo a získaly tak bron-

zové medaile. Vítězem se stal 
Hockey Top Team (na snímku) 
před týmem ZHM. Turnaj se 
hrál i díky fi nančnímu grantu 
poskytnutému ÚMOb Ostrava-
-Jih.  (d)

Vítkovické naděje prvenství neobhájily

http://ceskydomov.cz/

/ostrava-jih/pdf-archiv

ZPRAVODAJSTVÍ 
z vašeho regionu 

a archiv JIŽNÍCH LISTŮ

najdete na

zodpovědný manažer za titul:
Ivana Sachrová
mobil: 774 997 944
ivana.sachrova@ceskydomov.cz

manažerka inzerce:
Marcela Černíková
mobil: 734 580 095
marcela.cernikova@ceskydomov.cz

manažerka inzerce:
Alena Bohatová
mobil: 734 580 060
alena.bohatova@ceskydomov.cz

kontakty

manažer inzerce:
Bc. Petr Plaček
mobil: 736 503 793
petr.placek@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz
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V rámci tohoto výročí už pro-
běhla a ještě se uskuteční 
spousta akcí, na kterých se po-
dílejí jak učitelé, tak žáci školy. 
Na oslavy čtvrtstoletí školy je 
zaměřen projekt probíhající 
od ledna do června letošního 
roku. Je určen žákům základní 
školy, dětem mateřské školy, 
jejich rodinným příslušníkům 
a veřejnosti. Zapojuje se do něj 
Rada žáků ZŠ, školní družina 
a redakce časopisu Školák.
Už v únoru byla vyhlášena 
výtvarná a literární soutěž na 
téma Moje škola, které se zú-
častnili žáci všech ročníků. For-
mu zpracování tématu pro jed-
notlivé třídy a žáky zvolily paní 
učitelky, některé daly přednost 
domácím projektům. Výsled-
ky soutěže budou vyhlášeny 
v polovině května, z nejlepších 

prací bude ve škole a následně 
na zahradní slavnosti instalo-
vána vernisáž. V měsíci březnu 
proběhl tradiční velikonoční 
jarmark (na snímku), který byl 
letos zaměřen na výročí školy. 
Žáci prodávali své vlastnoruč-
ně zhotovené výrobky spolu-
žákům, rodičům a ostatním 
zaměstnancům a návštěvní-
kům školy. Oslavy výročí ško-
ly vyvrcholí v červnu školní 
akademií a zahradní slavností. 
Slavnostní akademie se usku-
teční 12. června v kulturním 
středisku K-TRIO v Hrabůvce, 
kde od 16 hodin téměř každá 
třída vystoupí se svým kultur-
ním programem před rodiči. 
Pro hosty, mezi kterými budou 
bývalí učitelé i žáci školy, bude 
14. června připravena zahradní 
slavnost.  (d)

Vloni na podzim navštívil žáky 
5. A ZŠ Mitušova 8 triatlonista 
Tomáš Slavata. Během besedy 
dal prostor dětem k vyjádření 
jejich snů a přání. A tak se mj. 
dozvěděl, že Anitka by také 
chtěla jezdit na kole jako vr-
choloví sportovci, ale žádné 
nevlastní, protože její maminka 
na něj nemá peníze. 
Pro celou třídu pak jako blesk 
z čistého nebe přišlo od Tomá-
še Slavaty nedávné pozvání do 
divadla La Putyka do Gongu 
v Dolní oblasti Vítkovice. Vy-
stoupení předcházela beseda 
s principálem Rosťou Nová-
kem, který dětem základních 
škol a převážně pak dětem 
z dětských domovů poutavě 
ukázal, jak cirkus funguje. Mla-
dí diváci díky projektu Zdravá 
pětka dostali i bohaté občerst-
vení. Vlastní představení bylo 
úchvatné, Ostrava tleskala ar-
tistům ve stoje. A pak přišlo 
další překvapení! Za potlesku 

stovek diváků si Anitka z ru-
kou Rosti Nováka z Nadace 
Tomáše Slavaty převzala dárek 
– své první jízdní kolo. Těžko 
říci, kdo byl více dojatý, zda 
Anita, která se nezmohla ani na 
slovo, nebo její maminka, která 
jen tiše plakala, či spolužáci ze 
třídy, kteří něco takového do 
poslední chvíle netušili.
„Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat zejména Tomáši 
Slavatovi, bez něhož by se tato 
akce pro žáky naší třídy nikdy 
nekonala. Dále principálovi 
Rosťovi Novákovi, jeho akro-
batům a hercům za fantastické 
vystoupení. Pro nás to byl úžas-
ný a nezapomenutelný zážitek 
a hlavně se jim podařilo splnit 
jeden dětský sen. A všichni 
jsme si uvědomili, že i v dnešní 
době jsou lidé, kteří jsou ochot-
ni nezištně potřebným dětem 
udělat radost,“ uvedla třídní 
učitelka Hana Doležalová.

(d)

ZŠ V. Košaře slaví čtvrtstoletí Triatlonista splnil dětský sen
Pětadvacet let. Přesně tolik let už žáci navštěvují základní školu 
Václava Košaře na Dubině.

RIDERA SPORT a.s., sportovně regenerační areál

Městský stadion - Vítkovice, Závodní 2885/86

 

Otevřeno denně od 6.00 do 22.00 hod.

 tenis tenisová škola badminton fitcentrum spinning minigolf pétanque
 tenis shop vyplétání raket masáže lavatherm bazén sauna turbosolárium
 šlapací koupele restaurace dětský koutek Wi-Fi zdarma ON-LINE rezervace
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17. 6. 2013 / 20 hod.

WWW.KORN.COM

PRODEJ VSTUPENEK V SÍTI

92x63_KORN_nase ostrava.indd   1 22.01.13   9:50
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Krátce
  Beseda v pobočce KMO ve Výškovicích
Ve čtvrtek 30. května se v pobočce 
Knihovny města Ostravy na ulici 29. dub-
na 33 ve Výškovicích uskuteční beseda 
s účastníky závodu Africa Eco Race (Pa-
říž-Dakar). Členové posádky v čele s To-
mášem Tomečkem budou mít připraven 
program ve formě promítání videí a po-
vídání o závodu. Pokud se podaří jednání 
s kopřivnickou Tatrou, přivezou ukázat 
i auto. Po besedě nabídnou k prodeji re-
klamní předměty. Akce začne v 17 hodin.

  Nová prodejna jízdních dokladů 
Z důvodu probíhající rekonstrukce Domu 
kultury Akord na náměstí SNP v Zábře-
hu byla uzavřena také prodejna jízdních 
dokladů MHD. Nová prodejna se stejnou 
provozní dobou (pondělí až pátek od 6.15 
do 12 a od 12.15 do 18 hodin) byla otevře-
na v náhradních prostorách u zastávky 
Náměstí SNP směr Kotva. Zákazníci mo-
hou využít i prodejen v nákupních stře-
discích Odra, Venuše nebo v Avion Sho-
pping Parku Ostrava.

  Návštěvníci mohou využít eVstupenku
Zájemci, kteří chtějí navštívit někte-
ré z představení v kulturním středisku 
K-TRIO, Kině Luna nebo Komorním klu-
bu na Velfl íkově ulici, mohou při rezer-
vaci využít tzv. elektronickou vstupenku. 
Ta se stala nejvyhledávanějším způsobem 
prodeje vstupenek, stačí uhradit přísluš-
nou částku bankovní kartou nebo převo-
dem na účet a eVstupenka se pak zobrazí 
přímo v prohlížeči nebo je zaslána na e-
-mail zájemce, který si ji může vytisknout 
na vlastní tiskárně. Více informací na 
www.kzoj.cz.

  Bambiriáda v Bělském lese
Letos proběhne už patnáctý ročník tra-
diční Bambiriády, tentokrát s podtitu-
lem Dětství v proměnách času. V Ostra-
vě se uskuteční od pátku 24. do neděle 
26. května od 9 do 18, v neděli pak do 
15 hodin v areálu Lesní školy v Bělském 
lese. Pořadatelem je Rada dětí a mládeže 
Moravskoslezského kraje se sídlem Na 
Mýtě 10 v Hrabůvce. Bambiriáda je ak-

tivní prezentací občanských sdružení dětí 
a mládeže a středisek volného času, díky 
ní mají každoročně tisíce dětí a mladých 
lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší 
volnočasovou aktivitu. Bližší informace 
jsou na www.bambiriada.cz/2013.php?-
goto=OSTR&lng=cz nebo na www.rada-
mok.cz.

   Letní tábory s SKKS Dakota
Samostatný kmenový a klubový svaz 
Dakota také v letošním roce pořádá letní 
tábory pro děti za podpory ÚMOb Ostra-
va-Jih a Magistrátu města Ostravy. Připra-
vena je široká nabídka táborové činnosti, 
čtyři turnusy se uskuteční na Slovensku 
v Bobrovecké dolině Západních Tater, je-
den turnus proběhne v Hustopečích nad 
Bečvou. Nechybí ani zajímavost v podo-
bě společného tábora pro rodiče s dětmi. 
V sedmi turnusech jsou připraveny také 
netradiční příměstské tábory v Ostravě. 
Více informací o jednotlivých táborech, 
termínech i cenách jsou na www.skaksda-
kota.cz.

SC-330904/2
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PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 

plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Kosmická 1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz
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- ruční mytí a komplexní kosmetická péče o automobily
- čištění a dezinfekce klimatizací
-  nástřik Plasti Dip

Z Kamil Caru, čistou káru…

www.kamilcar.com U Hrůbků 119
tel.: 737 367 347 Ostrava-Pískové Doly

Nechejte svůj automobil kompletně vyčistit (Paket 12) 
a při dalším ručním mytí  (Paket 2)  využijte slevu 25 %.



Akce platí do 31.5. 2013

ZŠ Provaznická byla založena v roce 1960. 
Od té doby prošla mnohými změnami. Před 
čtyřmi lety došlo k jejímu zateplení, sou-
částí revitalizace byla i výměna oken. Brzy 
začne rekonstrukce školního hřiště. Prů-
běžně dochází k modernizaci a estetizaci 
celé školy.

V současné době má škola celkem 427 
žáků. Součástí školy je i školní družina 
a školní jídelna, která slouží také zájem-
cům o stravování z oblasti Hrabůvky. Škola 
není typicky spádovou školou, dojíždějí do 
ní žáci z celé Ostravy. 
Ke škole patří velká zahrada s naučnou 
stezkou, ekologickou učebnou, skleníkem 
a učebnou v přírodě. Právě v oblasti en-
vironmentální výchovy dosahuje škola 
velkých úspěchů. Mezi nejvýznamnější 
ocenění patří tituly Mezinárodní Ekoškola, 
Ekologická škola Moravskoslezského kra-
je, Škola udržitelného rozvoje aj.
V budově se nachází několik odborných 
učeben (jazyková, informatiky, fyziky-che-
mie, hudební aj.), třídy jsou vybaveny nej-
modernější technikou (interaktivní tabule, 
dataprojektory, vizualizéry, notebooky). 
Prostředí školy je barevné, útulné a inspi-
rující. Žáci o přestávkách využívají odpo-
činkových koutů, kde si mohou zahrát stol-
ní tenis nebo stolní fotbal.
Pýchou ZŠ Provaznická je nové školní in-
formační centrum s nadstandardně vyba-
venou knihovnou, přístupem na internet 
a online katalogem knih s celodenním 
provozem. Bylo fi nancováno Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem 
ČR. Otevřeno je od 8 do 18 hodin nejen pro 
žáky školy. 

V loňském roce škola získala fi nanční pro-
středky z operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost, a proto 
byl Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem ČR podpořen také projekt 
Učíme se společně, jehož hlavním cílem je 
zlepšení rovných příležitostí žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných a talentovaných. Vybudované 
školní poradenské pracoviště, ve kterém 
pracuje speciální pedagog, výchovný po-
radce a metodik prevence, nabízí odbor-
nou metodickou pomoc rodičům, žákům 
i učitelům. Některým žákům pak ve výuce 
pomáhají asistenti pedagoga. ZŠ Provaz-
nická se zapojuje do mnoha dalších pro-
jektů, které napomáhají rozvíjet všechny 
oblasti dětí.
Volný čas tráví žáci v odpoledních krouž-
cích - anglický jazyk, hudební, sportovní, 
matematický, keramický, deskové hry, 
žurnalistika aj., nebo na tematických od-
poledních, která zahrnují různé exkurze, 
soutěže, pokusy, pracovní dílny, besedy 
s odborníky.
Tradicí školy je úzká spolupráce s rodiči. 
Společně s dětmi organizují sportovní akce 
- lyžařské výjezdy, cyklovýlety, turistické 
výšlapy, ale i jiné - posezení u táboráku, 

velikonoční a vánoční dílny, besedy, paso-
vání prvňáčků atd. Žáci školy se pravidel-
ně účastní ozdravných pobytů, lyžařských 
a plaveckých výcvikových kurzů.
Pro předškolní děti škola každoročně orga-
nizuje Klub předškoláčků, kde se děti for-
mou hry připravují na školu a kde rodiče 
získávají informace o tom, jak dítě na vstup 
do školy dobře připravit.
Nedílnou součástí výuky je mezinárodní 
spolupráce mezi žáky a pedagogy různých 
zemí v rámci projektu Comenius. V le-
tošním roce žáci navštíví Polsko, Turecko 
a Slovensko.
Ve vyučování škola používá činnostní me-
tody a organizační formy, zejména projek-
tovou metodu, skupinové a problémové 
vyučování. Žáci jsou vedeni k dovednos-
tem umět vyhledávat a zpracovávat infor-
mace, plánovat a systematizovat učební 
činnost.
ZŠ Provaznická pro svou práci využí-
vá spolupráce s Ostravskou univerzitou, 
Menzou ČR, Centrem nadání, Terezou, 
VITA, Lesní školou, zahraničními školami 
v rámci EU a mnohými dalšími. Své vědo-
mosti a dovednosti pak žáci úročí v růz-
ných vědomostních, sportovních a umě-
leckých soutěžích, ve kterých dosahují 
významných úspěchů. 
Cílem školy je najít u každého žáka oblast, 
ve které vyniká, a tu pak podporovat a roz-
víjet, vytvořit bezpečné, moderní a inspi-
rativní prostředí pro všechny děti. Škola 
nabízí příjemnou rodinnou atmosféru a za-
pálený kolektiv učitelů. Webová prezenta-
ce: www.zsprovaznicka.cz

Podklady připravila: 
Mgr. Libuše Přikrylová, 
ředitelka ZŠ Provaznická

Představujeme základní školy  – ZŠ Provaznická

SC-330293/3
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Jednou měsíčně v neděli se konají setkání jubilantů, do kulturního 
střediska K-TRIO v Hrabůvce jsou v době narozenin zváni senioři, 
kteří dovrší věku osmdesáti a více let. Zde dostanou dárkové balíčky, 
gratulaci a přípitek, nechybí kulturní vystoupení. Na snímku blaho-
přeje jubilantům místostarosta František Dehner. 

Foto: Karel Slezák

Blahopřejeme jubilantům

Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních 
listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem dub-
novým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti 
a pohody v kruhu nejbližších.

Miroslav Opon 92 let
Slaviš Míček 92 let
Ludmila Kostruhová 92 let
Jaroslav Zatloukal 92 let
Miroslav Kapeluch 92 let
Marie Jonáčová 91 let
Irena Kubíčková 90 let
Jiří Geier 90 let
Anežka Šebestová 90 let
Zdenka Mettrová 90 let
Jaroslava Holániková 90 let
Libuše Chasáková 90 let
Miroslav Klečka  90 let
Irena Kubíčková 90 let
Vlasta Matuščíková 85 let
Ludmila Kádárová 85 let
Olga Foldynová 85 let

Jaroslava Pospíšilová 85 let
Vlasta Volfová 85 let
Adina Myszaková 85 let
Dagmar Fialová 85 let
Marie Menšíková 85 let
Marie Nowaková 85 let
Anna Rymelová 85 let
Bohuslav Pelikan 85 let
Marie Staňková 85 let
Emília Teťáková 80 let
Štefan Kanaloš  80 let
Karol Uhlík 80 let
Jiří Bosák 80 let
Drahomíra Nytrová 80 let
Drahoslav Olšovský 80 let
Zdeněk Zezulka 80 let
Miroslav Moudrý 80 let

Marcela Černíková
mobil: 734 580 095
e-mail: marcela.cernikova@ceskydomov.cz

www.ceskydomov.cz

Inzerci vám zprostředkuje92x63_PINK FLOYD_nase ostrava.indd   1 12.12.12   14:16

WWW.KLASIKAPODHVEZDAMI.CZ

zámek 

UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA

 JE   15. května 2013

SC-330956/1

SC-330404/6

SC-330436/23

SC-321626/55
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Pan Josef se narodil v září roku 
1940 v Makově-Kopanicích. 
Vyučil se stavebním zámeční-
kem, po absolvování vojenské 
služby se vrátil k původnímu 
zaměstnání, kde pracoval až do 
roku 1976. 
Poté začal pracovat jako sa-
mostatný politický pracovník 
a svazový inspektor bezpeč-
nosti práce v Ústředním výbo-
ru odborového svazu pracov-
níků ve stavebnictví. Při tomto 
zaměstnání absolvoval čtyřleté 
studium v oboru sociální práv-
ní péče a byl také členem Čes-
koslovenského svazu požární 
ochrany. V roce 2001 mu byl 
udělen titul Zasloužilý hasič 
a také medaile Za záchranu ži-
vota za jeho statečné činy z let 
1997 a 1998.
Paní Růžena se narodila v pro-
sinci roku 1943 v Ostravě-

-Přívoze. Po ukončení školy 
pracovala na poště jako doru-
čovatelka telegramů, později 
jako dělnice v Železničních 
opravnách a strojírnách. Ze 

zdravotních důvodů zůstala 
po druhé mateřské dovolené 
v domácnosti. Poté, co děti do-
spěly, vrátila se do původního 
zaměstnání, kde pracovala až 

do důchodu. Po přesvědčení 
manžela vstoupila mezi dob-
rovolné hasiče, kde vykonávala 
funkci referentky žen. Paní Rů-
žena byla také soudcem z lidu 
Okresního soudu v Ostravě.
Pan Josef se s paní Růženou se-
známil v roce 1958 a po čtyřech 
letech 20. října 1962 si řekli své 
ano. Nejprve se jim narodil syn 
Petr a o dva roky později přišla 
na svět dcera Jitka. Nyní se ra-
dují ze šesti vnoučat Petry, Fi-
lipa, Martinky, Lucinky, Aničky 
a Vojtíška.
Padesát let jejich společného 
života si připomněli zlatou 
svatbou v obřadní síni radnice. 
Oddávajícím byl obvodní za-
stupitel Petr Opletal a ceremo-
niářkou Šárka Zubková. Svůj 
slib, který si dali před padesáti 
lety, stvrdili slavnostním pod-
pisem v pamětní knize.

ZLATÁ SVATBA Josefa a Růženy Dospivových

Manželé Dospivovi při slavnostním přípitku.  Foto: Petr Grimm

SC-330788/5
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Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
6. 5.
F. Formana 21, 41, 22
M. Fialy 3
J. Škody
V. Jiříkovského 15, 20, 50
J. Maluchy 13, 14, 35, 55

9. 5.
J. Maluchy 85
J. Matuška 10, 32, 15
Zd. Bára 4
V. Košaře 3, 15
J. Misky 7
A. Poledníka 4
A. Gavlase 8, 24
Tlapákova 17

20. 5.
J. Kotase 3, 29
A. Kučery 18
Fr. Hajdy 6, 22

Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 4, 1, 21, 39
Na Obecní 6

21. 5.
Stadická 13
Dr. Martínka 30, 65, 5
Dr. Šavrdy 1
Zd. Chalabaly 3
Vaňkova 46
Horní 102
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45

22. 5.
Cholevova x F. Lýska
J. Herolda 12
Mitušova 77, 43
Krakovská 16

U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 4, 20, 72, 40

23. 5.
Holasova 14
Klegova 80
Provaznická 63
U Prodejny 7
Klegova 74
Provaznická 1, 11
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Hasičská 56

27. 5.
Jubilejní 9, 33, 99, 77

Hasičská 25
Mládeže 10
Zlepšovatelů 7, 40
Edisonova 25
Moravská 101
U Staré školy x U Haldy
Bystřinova 18

28. 5.
Rodinná 48
Česká 10
Chalupníkova 57
Ovocná 20
nám. Gen. Svobody 1
Pospolitá 25
Rudná 57
Starobělská 32, 60
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82

29. 5.
Závoří 21
Hulvácká 20
Na Drahách 38
Na Nivách 17
V Poli 23
Horymírova 6, 18, 108, 122
Tarnavova 11
Zimmlerova 53, 31

30. 5.
Tarnavova 11
Zimmlerova 53, 31
Jandova 3
Břenkova
Rezkova
Markova 17
Tylova 25, 45
Karpatská 20, 40, 49

Krátce
  Poradna SON
Sdružení nájemníků České  republiky SON sděluje, že pora-

denská služba k otázkám bydlení se koná ve čtvrtek 9. května 
v 16 hodin v kulturním středisku K-TRIO v Hrabůvce.

www.hc-vitkovice.cz

VŠEM PARTNERŮM
A FANOUŠKŮM ZA PODPORU

V SEZÓNĚ 2012/2013

HC VÍTKOVICE STEEL
 DĚKUJE

SC-322374/7 SC-321321/19
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V prostorách soukromého šestiletého gymnázia v Hrabůvce se druhé dub-
nové pondělí uskutečnila vernisáž k výstavě fotografi í sametové revoluce 
v Ostravě. S projevy vystoupili místopředseda Konfederace politických 
vězňů Leo Žídek, poslankyně Parlamentu ČR Jaroslava Wenigerová, po-
slanec Evropského parlamentu Evžen Tošenovský a člen Rady městského 
obvodu Ostrava-Jih Jan Dohnal (na snímku zleva). Následovala beseda 
žáků gymnázia a pedagogů s hosty.  Foto: Michael Kutt y

Odborová organizace při Magistrátu města Ostravy uspořádala v zá-
bavním centru Zuzana v Porubě už 7. ročník bowlingového turnaje. 
Sportovního klání se zúčastnilo čtrnáct týmů, mezi kterými nechyběl ani 
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih (na snímku). Z vítězství se už poně-
kolikáté radoval Kerberos Trade Ostrava. Ceny jednotlivým družstvům 
předával i místostarosta František Dehner, zajímavé ceny do tomboly vě-
noval starosta Karel Sibinský. Hlavním pořadatelem turnaje byl obvodní 
zastupitel Karel Slezák.  Foto: Ondřej Slezák

Salesiánský dům dětí a mládeže (SDDM) v budově bývalé MŠ na Vol-
gogradské 2 v Zábřehu nabízí už několik let žákům 1. stupně základních 
škol velikonoční tvůrčí dílničky. Děti se nejprve dozvědí něco o podstatě 
a významu velikonočních svátků a potom si mohou na šesti stanovištích 
vyrobit přáníčko, karabáč a různé dekorační a drobné užitkové předmě-
ty s jarní a velikonoční tématikou. Nejčastějšími návštěvníky jsou žáci 
základních škol Volgogradská (na snímku děti z 1.B), Kosmonautů 13 
a Chrjukinova. Více informací o akcích SDDM na www.ostrava.shm.cz.

Paní Sylvie Válková z Domova Korýtko více než dva roky sbírala víčka 
z PET lahví. Začátkem března předala plnou tašku mluvčímu občanské-
ho sdružení Fantazáci, které spolupracuje s nadací Pomozte dětem. Paní 
Válková je velice spokojená, že mohla dětem pomoci. Ve sbírání už nyní 
pilně pokračuje a příští rok by se ráda zapojila do dalšího projektu Fan-
tazáků.

Klientka z Korýtka pomáhá dětem

Velikonoční řemesla v SDDM

Výstava fotografi í sametové revoluce

Na turnaji startoval i ÚMOb Jih



Potkáváte ji každý den.
A přesto je jedinečná.
Nová ŠKODA Octavia

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

AUTO DUBINA, a.s.
Těšínská 30, 746 01 Opava
Tel.: 555 531 786

prodej.opava@auto-dubina.cz
www.auto dubina.cz

AUTO DUBINA, a.s.
Horní 122
Tel.: 599 526 261

prodej@auto-dubina.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Zažijte jako první novou generaci vozu, 
který se stal měřítkem pro všechny ostatní. 
Objednejte si svou testovací jízdu přímo 
u nás nebo na www.zazijteoctavii.cz a nová 
ŠKODA Octavia vám předvede, že vás stále umí 
překvapit. Navíc můžete vyhrát některý
z nezapomenutelných zážitků!

Vyzkoušejte si ji mezi prvními 
a vyhrajte některý z jedinečných 
zážitků.

SC-330116/3

SC-322288/10


