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Kinu Luna nadále stoupá návštěvnost
Novinky na cyklostezkách v obvodu
Dobudou Ostravu vídeňské zastávky?
Využití tabletů iPad na ZŠ Krestova

Další opravený podchod
včetně zastávek MHD
je ve Výškovicích
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Kinu Luna stoupá návštěvnost
Nové, pohodlnější sedačky, které byly
v březnu instalovány do Kina Luna v Ostravě-Zábřehu, si návštěvníci pochvalují.
Svědčí o tom fakt, že za uplynulé dva měsíce došlo k nárůstu počtu diváků téměř
o tři tisíce ve srovnání se stejným obdobím
loňského roku. Při nákupu vstupenek na
filmová představení si mohou
rezervovat třeba i dvojsedačky pro páry v horních řadách
nebo křeslo s odkládacím stolkem.
Kino Luna bylo zcela vyprodáno např.
v polovině května, kdy uvedlo nový český
film Šmejdi. Varovný dokument pomocí
skrytých kamer zachycuje drsné pozadí
předváděcích akcí pro seniory – manipulaci, nátlak, ponižování či agresi.
„Kapacita kina byla už předem naplněna
na sto procent, a proto se představení bude

opakovat v úterý 4. června v 17.45 hodin.
Senioři nad 65 let budou mít opět volný
vstup, ostatní zaplatí šedesát korun,“ uvedl místostarosta Radim Miklas s tím, že je
vhodné zajistit si včas místenku v pokladně
kina, kapacita kinosálu je omezena.
„Kdo chce, může přímo na místě podepsat
petici proti šmejdům, která je zaměřena
na zneužívání seniorů při předváděcích akcích,“ dodala Sylva
Kocurová, ředitelka příspěvkové organizace Kulturní zařízení
Ostrava-Jih, pod kterou Kino Luna spadá.
Po zavedení digitální projekční techniky
a po provedení modernizace hlediště bude
rekonstrukce Kina Luna pokračovat dalšími etapami. V prázdninových měsících
dojde k opravě fasády a výměně oken, na
podzim by měla následovat úprava plochy
před kinem. Připravuje se také rekonstrukce vnitřních prostor.
(kut)

Skatepark bude mít kamerový systém
Skatepark na ulici 29. dubna ve Výškovicích je každoročně vyhledávaným cílem
příznivců tohoto sportu. Do konce května bude otevřen od pondělí do pátku od
14 do 18 hodin a o víkendech od 9 do 18
hodin, od začátku června do konce letních
prázdnin pak denně od 9 do 20 hodin.
Ve skateparku jsou překážky různého tvaru, velikosti, výšky i obtížnosti. Je vhodný
zejména pro začátečníky, ale také pro pokročilé skateboardisty a bruslaře. Přímo
na místě je možné si zapůjčit sportovní
potřeby (in-line brusle, helmy a chrániče),
půjčovna bude do konce května otevřena
od pondělí do pátku od 14 do 18 hodin
a od června do srpna už denně od 14 do

20 hodin. V době provozu půjčovny bude
na místě správce.
V loňském roce bylo vyměněno oplocení areálu, aby bylo zabráněno přístupu
vandalů. Toto oplocení se mimo provozní
dobu zamyká. Letos je v plánu vybudovat v areálu kamerový systém. Projekt
Skatepark Ostrava-Výškovice řeší zabezpečení stávajícího provozu „skate“ a další
zvýšení jeho bezpečnosti a atraktivity pro
mládež dané lokality. Provozní řád je vyvěšen v místě a na webových stránkách
ÚMOb Ostrava-Jih. Provoz zabezpečují
správci, dohled bude mít Městská policie
Ostrava. Projekt je realizován za podpory
statutárního města Ostrava.
(kut)

Slavnosti obvodu
s Ivanem Mládkem
V pořadí už jedenáctý ročník Slavností
obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční
v pátek 14. června, nabídne bohatý kulturní program. Jeho hlavní hvězdou bude
Banjo Band Ivana Mládka, který začne hrát
v 18.30 hodin. Program ale odstartuje už
v 15 hodin, na pódiu postupně vystoupí
divadlo Mimotaurus s pohádkou pro děti
DlouŠiBy, Škola popového zpěvu Olomouc
zazpívá muzikálové hity z Pomády a Dětí
ráje, své umění předvede rocková kapela Memoary, vítěz soutěže Fajn Fest 2012,
a zahrají i The Beatles Girls. Chybět nebude jarmark a další atrakce. Akce pod patronací starosty obvodu Karla Sibinského
se letos z důvodu rekonstrukce DK Akord
uskuteční na prostranství před Vodním
areálem Jih.
(kut)
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Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 / Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka Obchodní dům Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451 / Frýdek-Místek Obchodní dům KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218
Karviná-Ráj Kosmonautů 837/70, tel.: 596 313 063

OPTIKA TRIUMPH
měření a komplexní vyšetření

NA BRÝLOVÉ OBRUBY
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www.triumphoptical.cz

50 %

CESTA K NÁM SE VÁM ROZHODNĚ VYPLATÍ!

zraku očním lékařem*
* pouze provozovny v Ostravě
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Tyto slevy nelze sčítat.
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
nesmírně nás těší
pozitivní ohlasy na
rozšíření obvodního
zpravodaje Jižní listy.
Jsme rádi, že vám za
stejnou výrobní cenu
můžeme nabídnout
daleko více informací. Také květnové číslo jich přináší spoustu
a každý z vás si z nich určitě vybere.
Mnozí jistě uvítají velký článek týkající
se cyklostezek na území obvodu. Hned na
dvou stranách přinášíme nejen novinky, ale
i přehled všech tras, které lze v Ostravě-Jihu
projet. Hosty našeho květnového zastupitelstva byli policisté, o čem se diskutovalo a co
občany nejvíce trápí, se dočtete na straně
čtyři. Na Výškovické ulici jsme otevřeli další
zrekonstruovaný podchod, o dalších plánech
týkajících se rekonstrukce podchodů si můžete přečíst na straně pět. V článku na vedlejší straně se věnujeme Kinu Luna. Jsme
moc rádi, že ve srovnání s loňským rokem
znovu stoupla návštěvnost jednotlivých
představení. Pokračujeme v představování
okrskářů ostravské městské policie a základních škol, tentokrát dostala prostor nejmladší škola v obvodu, kterou je ZŠ Františka
Formana na Dubině. Přinášíme spoustu
dalších informací a pozvánek na zajímavé
akce, nechybí oblíbená fotostrana.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na v pořadí
už jedenácté Slavnosti obvodu Ostrava-Jih,
které se uskuteční v pátek 14. června na prostranství před Vodním areálem Jih. Jejich
hlavním hostem bude Ivan Mládek.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční ve
čtvrtek 13. června v 9 hodin v nadstavbě
hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-Jih v Horní ulici v Hrabůvce.
 Páté místo pro Ostravu-Jih
Ve třetím ročníku Ankety společenské odpovědnosti za rok 2012 se městský obvod
Ostrava-Jih umístil na páté příčce v kategorii Obce, města, městské části, kraje. Do
ankety se zapojilo přes 350 společností,
organizací a úřadů, o pořadí hlasovalo
přes 40 tisíc občanů.
 Poradna SON
Sdružení nájemníků České republiky
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SON sděluje, že poradenská služba
k otázkám bydlení se koná ve čtvrtek
13. června v 16 hodin v kulturním středisku K-TRIO v Hrabůvce.
 MP Ostrava pořádá kurz pro veřejnost
Městská policie Ostrava zve na další bezplatný kurz pro veřejnost, který pořádá
v rámci projektu Bezpečnější Ostrava.
Uskuteční se ve středu 26. června od
16 hodin na Hlubinské 6 v Mor. Ostravě.
Červnové téma má název (Ne)bezpečný
internet. Hovořit se bude o nebezpečí
skrývajícím se na internetu, o rizicích
sociálních sítí, seznamování se přes internet, chatování, kyberšikaně, kybergroomingu. Účastníci kurzu se dozvědí, jak
možná rizika při využívání informačních
a komunikačních technologií minimali-

zovat, jak se nestát obětí počítačové kriminality. Chybět nebude oblíbená sebeobrana a také tentokrát bude připraven
dětský koutek pro děti účastníků kurzu.
Bližší informace lze získat na tel. číslech
599 414 165, 950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@
mpostrava.cz.
 Nábor basketbalistek
Ostravský klub basketbalistek BASKET
Ostrava zve všechny dívky se zájmem
o sport na nábor do týmů, který se uskuteční v červnu v rámci tréninků. Klub
rozšiřuje všechna družstva, proto jsou vítány nové, nejen vysoké, hráčky ročníku
narození 2001-2005. Přihlásit se mohou
v tělocvičně ZŠ Srbská, veškeré informace
jsou na www.basketostrava.cz.
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Občany nejvíce trápí nezodpovědní majitelé psů
Jako každoročně byli i letos hosty květnového jednání obvodních zastupitelů
zástupci Policie ČR a Městské policie Ostrava. Přítomné zastupitele a občany informovali o hodnocení bezpečnostní situaci
obvodu za loňský rok.
Území Ostravy-Jihu je rozděleno mezi
místně příslušná obvodní oddělení Policie ČR Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Zábřeh
a Ostrava-Hrabůvka. V rámci těchto tří obvodních oddělení bylo v roce 2012 zjištěno
celkem 4999 trestných činů, z nichž bylo
1573 objasněno, což představuje 31,47procentní objasněnost. „V roce 2011 bylo zaznamenáno celkem 6046 trestných činů,
v rámci výše uvedených obvodních oddělení tedy došlo k poklesu o 1047 trestných
činů, respektive o 17,32 procent,“ uvedl Bc.
Ivan Markovič, vedoucí Obvodního oddělení Ostrava-Hrabůvka.
Na páchané trestné činnosti se podle něj
nejvíce podílejí recidivisté. Nejvýznamnější podíl na celkové trestné činnosti tvoří
majetková kriminalita a krádeže, k mírnému nárůstu došlo v krádežích vozidel. Od
začátku letošního roku pak stoupl počet
vloupání a krádeží do sklepních prostor.
„Ve srovnání s rokem 2011 došlo ke snížení
podílu páchané trestné činnosti nezletilých
a mladistvých, což považujeme za pozitivní,“ dodal Markovič.
Co se týče dopravních nehod, na územích
třech obvodních oddělení jich vloni bylo
847, což oproti roku 2011 znamená zvýšení jejich počtu o 44. Šest osob při nich bylo
usmrceno.
Městská policie Ostrava na území obvodu
vloni zaznamenala mírnější nárůst řešených událostí. Celkem jich bylo 10 081, což
je o 120 více než v roce 2011. Mezi nejvýraznější problematiky oznamované občany
patřily stacionární doprava a záležitosti
spojené s chovem psů. Chování majitelů
psů je výraznou a občany velmi negativně
vnímanou problematikou. Nezodpovědnost a nedisciplinovanost těchto lidí zapřičiňuje občanské spory.
„Obecně závazná vyhláška (OZV – pozn.
aut.) vymezující pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství a určující místa
pro volné pobíhání psů je mnohými majiteli nelibě nesena a na jakékoli upozornění
ostatních občanů, ale i strážníků, reagují
značně agresivně,“ uvedl v hodnotící zprávě Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské
policie Ostrava.

Také letošní květnové jednání obvodních zastupitelů navštívili zástupci republikové
a městské policie.
Foto: Michael Kutty

„Přestože se problematikou zabývají všichni strážníci v rámci běžného výkonu služby
a jsou konána i preventivně-bezpečnostní
opatření zaměřená na dohled nad dodržováním OZV a udržováním čistoty na
veřejném prostranství, je to činnost z pohledu konečného výsledku, tedy počtu odhalených přestupků, značně obtížná. Je to
dáno přístupem a chováním majitelů, kteří v přítomnosti strážníků své povinnosti
dodržují a není-li strážník na dohled, své
povinnosti nerespektují,“ zdůraznil Harazim. Strážníci se podle něj často setkávají
s argumenty, že za vysoké poplatky není
zabezpečována žádná protislužba a nemají
tedy důvod po psech uklízet.
„Kromě příspěvku na čip chovatelům každoročně hradíme očkování psů proti vzteklině. Dále dostávají zdarma sáčky na psí
exkrementy, máme pětačtyřicet speciálních
košů na tyto exkrementy a denně se úklidu
veřejných prostranství znečištěných psy
speciálně věnuje šest lidí,“ argumentoval
místostarosta Radim Miklas.
Podle vedoucího oblasti Hrabůvka Městské policie Ostrava Pavla Honczka bylo za
první čtyři měsíce letošního roku řešeno
290 přestupků volného pobíhání psů a 25
přestupků týkajících se psích exkrementů.
„U psích exkrementů se jedná o tak malé
číslo proto, že dlouho ležel sníh,“ vysvětlil
Honczek.

Problémem, který občany trápí, je také bezdomovectví. Na území obvodu se nacházejí lokality, kde se osoby bez přístřeší zdržují
trvale nebo v průběhu provozu obchodů
či jiných zařízení. Jedná se zejména o lokality v okolí řeky Odry, za areálem Avion
Shopping Park Ostrava nebo v lesíku na
Jugoslávské ulici. Místně příslušní strážníci-okrskáři ve spolupráci se sociálními pracovnicemi ÚMOb Ostrava-Jih osoby bez
přístřeší navštěvují a nabízejí jim pomoc
při vyřizování dokladů, náležitosti sociální pomoci, ale i pomoc v jiných oblastech
běžného života.
Michael Kutty

Krátce
 Trať u Mostu Mládeže bude jednokolejná
V období od 27. června do 4. července
bude kvůli zjednokolejnění tratě u Mostu Mládeže výluka tramvajových linek č. 12, 17 a 18. Kvůli broušení kolejí
v úseku zastávek Karpatská – Obchodní centrum dojde od 19. do 21. června
k výluce linek 2 a 7, od 21. do 22. června
nebudou jezdit linky č. 2, 7 a 11 v úseku
Zábřeh vodárna–Kino Luna a od 24. do
25. června stejné linky v úseku zastávek
Zábřeh vodárna–Kino Luna. Ve všech
případech bude zajištěna náhradní doprava.
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Podchody se postupně mění k lepšímu
Po půlroční rekonstrukci byl
začátkem května znovu otevřen podchod na Výškovické
ulici v Ostravě poblíž nákupního střediska Odra.
V podchodu byla vyměněna dlažba, nové jsou obklady
a osvětlení. Upraven byl také
prostor před vstupem z Lumírovy ulice a vstupní a výstupní
plochy na nástupiště zastávek
MHD Nové Výškovice. „Tato
investiční akce si vyžádala prostředky ve výši necelých šesti
milionů korun a platili jsme ji
z vlastních zdrojů,“ uvedl starosta obvodu Karel Sibinský.
V posledních letech byly opraveny dva podchody na sídlišti
Dubina, vloni na podzim pak

byl otevřen zcela zrekonstruovaný podchod u Venuše na ulici
Dr. Martínka v Hrabůvce. Jako
další v pořadí přĳde na řadu
sousední podchod u Savarinu.
Vzhledem k jeho havarĳnímu
stavu bude v tomto místě postaven úrovňový přechod. Jakmile
se tak stane, samotný podchod
bude z bezpečnostních důvodů

Už šestý ročník tradiční akce Lidé lidem se
bude konat ve čtvrtek 20. června od 9 do
17 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě. Představí se na něm organizace,
které ve městě poskytují sociální služby
a související aktivity.
Součástí programu
budou
nejrůznější taneční, hudební
a divadelní představení v podání uživatelů sociálních služeb

uzavřen. „V poslední době se na
mě, bohužel většinou anonymně, obracejí občané s tím, zda se
bude opravovat i podchod na
Horní ulici u finančního úřadu.
V současnosti zvažujeme, jestli
zvolíme variantu jeho generální
opravy, což si vyžádá náklady
ve výši asi padesáti milionů korun, nebo se přikloníme k vy-

a souvisejících aktivit. Připraveny jsou
soutěže pro děti, interaktivní rukodělné
dílny a workshopy, klauni, malování na
obličej, laserová střelnice, ukázky práce

Lidé lidem pošesté

budování klasického přechodu.
Pokud se nám podaří sehnat
finanční prostředky, které momentálně nemáme, mohlo by se
s přestavbou podchodu začít ve
druhém pololetí příštího roku,“
pokračoval Sibinský s tím, že je
třeba si uvědomit stáří většiny
podchodů na území obvodu.
„Po celou dobu chátraly. Nyní
patří do našeho majetku, čímž
jsme na sebe vzali i obrovskou
finanční zátěž pro obvodní
rozpočet. Věřím, že občané
pochopí, že to, co jsme slíbili,
to znamená každý rok zahájit
generální opravu jednoho podchodu, nejen plníme, ale dokonce jsme v předstihu,“ uzavřel starosta.
Text a foto: Michael Kutty

sportu a volnočasových aktivit, ve spolupráci s občanským sdružením Eko-info
centrum Ostrava pod záštitou náměstka
primátora Martina Štěpánka. Akce Lidé
lidem je spolufinancována z rozpočtu
Moravskoslezského kraje.

s terapeutickými psy a mnoho dalšího.
Podruhé se chystá projektový den pro
žáky a studenty základních a středních
škol. Akci pořádá Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí, školství,
INZERCE

Decathlon se představuje
OSTRAVA

Navigace v obchodě
V dnešním povídání se zaměříme na
to, jak se správně orientovat v Decathlonu. Začnu tím, jak se náš obchod mění podle sezon. Naší snahou
je, aby zákazník našel to, pro co si
přišel, co nejdříve a měl sezónní výrobek hned na začátku obchodu. Proto měníme vnitřní vzhled 4x do roka
a vždy vepředu naleznete aktuální
zboží. A nyní k samotnému výběru.
U nás prodáváme sporty. Co to
znamená? Pokud chcete koupit vybavení na turistiku, tak vše bude u sebe
– stany, bundy, boty, batohy. Pokud
se chcete vybavit na tenis opět bude
vše v sekci tenisu – rakety, trička,
boty, batohy. Dále se můžete orien-

tovat podle piktogramů na čelech regálů, které napovídají, jaký sport naleznete v této sekci. Další pomocník
je ´modrý produkt´, kterým začíná
každá ulička, na plakátu máte vyobrazený sport, který naleznete právě
v této sekci. A v neposlední řadě jsou
zde naši prodavači, kteří jsou vám
k dispozici a jsou připraveni vám
Jan Bláha,
vždy poradit.
ředitel prodejny Decathlon Ostrava

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

www.decathlon.cz

-

2. NAROZENINY DECATHLONU
Decathlon je tu s Vámi už druhým rokem. Přijďte
oslavit DEN DĚTÍ a NAŠE NAROZENINY,
jak jinak než sportem.
Máme pro Vás připraveny soutěže o drobné ceny od
pátku 31. 5. do neděle 2. 6., ale nejen to. K dispoolííny,
ol
y streetball,, minig
y,
golf,,
zici pro vás budou trampolíny,
minigolf,
minifotbal, stolní tenis,
badminton a mnohé další.
Těší se na Vás tým
DECATHLON Ostrava
SC-330325/4
SC
330325/4
5/4
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SVČ Ostrava-Zábřeh: Fotbal pro rozvoj
Fotbal pro rozvoj je osvětová kampaň, která prostřednictvím fotbalu vyzývá mladé lidi ke sdílení hodnot a zásad týmové spolupráce a fair play.
Kampaň tvoří sled na sebe navazujících sportovně-vzdělávacích aktivit, které probíhají
v období od dubna do července
2013 ve vybraných regionech
České republiky a už potřetí
mezi ně patří i Ostrava.
Fotbal pro rozvoj pořádá osmým rokem INEX – Sdružení
dobrovolných aktivit ve spolupráci s partnery z vybraných
regionů a keňskou mládežnickou organizací Mathare Youth
Sport Association. Regionálním koordinátorem projektu je
Středisko volného času (SVČ)
Ostrava-Zábřeh. Součástí přípravného programu v regionu

pro Ostravu má ústřední motto
Fotbal bez bariér. „Bariéry chápeme jak fyzické, tak i sociální,
kulturní či jazykové. V duchu
motta kampaně S míčem roztančíme celý svět! nás v sobotu
13. července od 13 hodin čeká
nejen fotbal s česko-keňským
fotbalovým týmem, ale také taneční a bubenické workshopy,
společné malování na zeď , vernisáž fotografií a další pohodové aktivity pro celou rodinu,“
uvedla Lenka Červená s tím, že
setkání proběhne v areálu SVČ
Ostrava-Zábřeh na Gurťjevově
ulici.
Hlavní regionální koordinátor: Lenka Červená, Středisko
volného času Ostrava-Zábřeh,
p. o., tel.: 731 153 513, lenka.
cervena@svczabreh.cz.
(d)

bude turnaj fair play, který se
uskuteční v sobotu 8. června
na hřištích sportovně-rekreačního areálu SVČ na Gurťjevově
ulici. Slavnostní výkop je ve 13
hodin, v programu jsou vzájemná fotbalová utkání hlavních organizací, které se budou
na projektu Fotbal pro rozvoj
v Ostravě podílet – Čtyřlístek,
Salesiáni Don Bosco, Charita
Ostrava a Vzájemné soužití.
Na trávník vyběhne i tým domácího SVČ. Akce je finančně
podpořena statutárním městem Ostrava a pro veřejnost je
zdarma.
Letošní červencový Akční den

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih nabízí pronájem
bytů za smluvní nájemné v domě na ul. Edisonova 25, Ostrava-Hrabůvka
Edisonova 25/382
1. NP
číslo bytu
velikost bytu
plocha bytu
celkem

2. NP

podkroví

3. NP

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

1+2

1+1

2+kk

2+kk

2+kk

1+2

2+kk

2+kk

2+kk

3+kk

61,9 m2 48,95 m2 67,7 m2 62,2 m2 67,8 m2 59,95 m2 61,65 m2 67,8 m2 45,16 m2 75,74 m2

Byty jsou po celkové rekonstrukci, předpokládaný termín k nastěhování je od 1. 8. 2013. Podmínky
pronájmu uvedených bytů jsou k dispozici na ÚMOb Ostrava-Jih, budova B, přízemí, kanc. č. 003,
002, tel.: 599 430 415, 599 430 243. Minimální požadovaná výše smluvního nájmu bude upřesněna při
prohlídkách bytů, které se uskuteční 20. 6. 2013 od 10 do 11 hodin na místě.
INZERCE

Krátce
Z Kamil Caru, čistou káru…
- ruční mytí a komplexní kosmetická péče o automobily
- čištění a dezinfekce klimatizací
- nástřik Plasti Dip



(tento není zahrnut v ceně) Akce platí do 30. 6. 2013
www.kamilcar.com
tel.: 737 367 347



U Hrůbků 119
Ostrava-Pískové Doly

SC-330293/4

S tímto kupónem 10 % sleva na ruční mytí vozidla Paket 2,
nebo dezinfekce klimatizace, včetně výměny pylového ﬁltru

 Sklo nahradila překližka
Na třech zastávkách MHD,
které jsou v majetku obvodu,
byly místo skleněných výplní instalovány vodě odolné
překližky. Vandalové totiž
skla opakovaně rozbíjeli.
Konkrétně se jedná o zastávku Kino Luna, už dříve bylo
toto opatření realizováno na
zastávkách Zábřeh (konečná
tramvaje č. 11 na ul. Svornosti) a autobusovou zastávku
Výškovice na Výškovické ul.

Stacionář MIKASA
nabízí fyzioterapii
Denní stacionář MIKASA, který v Ostravě-Zábřehu poskytuje sociální služby mladým
lidem s kombinovaným postižením a s autismem, stále rozšiřuje a zkvalitňuje své služby.
Nově uživatelům nabízí i fyzioterapii.
„Díky našim donátorům, konkrétně nadace OKD a nadace
EVRAZ, můžeme našim uživatelům nabízet zcela zdarma
dvakrát týdně fyzioterapii,
která je pro ně vzhledem k jejich zdravotnímu stavu velmi
důležitá a finančně často nedostupná,“ uvedla Sabina Honová, vedoucí denního stacionáře
MIKASA.
Pravidelné cvičení má velký
vliv nejen na fyzickou stránku,
ale také na psychickou. Zlepšuje uživatelům náladu, zklidňuje nervozitu a uvolňuje napětí.
„V rámci fyzioterapie se snažíme co nejvíce zlepšit kvalitu
života našich uživatelů. Každému nejprve sestavíme cvičební plán podle potřeb a přání
uživatele a jeho zákonného zástupce,“ dodala Honová.
„Jde nám především o zmírnění bolestí, posílení svalstva
a zabránění jeho zkracování.
Byli bychom moc rádi, kdyby
výsledkem pravidelného cvičení bylo i získání aspoň částečné
nezávislosti našich uživatelů na
pomoci druhé osoby. V rámci
fyzioterapie uplatňujeme aktivní i pasivní cvičení, míčkování,
měkké techniky, dechovou
gymnastiku a protahování,“
popsala svou práci fyzioterapeutka Monika Krčová.
Kromě fyzioterapie poskytuje
dynamicky se rozvíjející MIKASA denní stacionář svým
uživatelům v rámci svých služeb zdarma i canisterapii, pobyt ve Snoezelenové místnosti
a další činnosti stanovené nad
rámec zákona.
Více informací o denním stacionáři se zájemci mohou dozvědět na stránkách www.mikasa-detem.cz.
(d)
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Královna čtenářů: 273 knih za rok
Už sedm let se ve svém volném čase věnuje čtení. Teď se její snaha zúročila. Získala
totiž titul královny čtenářů Moravskoslezského kraje 2013. Třináctiletá Ostravačka
Renátka Hrušková si zlatou medaili odnesla za 273 přečtených knih. Jednou by
chtěla napsat svou knížku o zvířatech.
„Do knihovny ve Výškovicích jsem se zaregistrovala už v první třídě. Pravidelně
jsem tam začala chodit až o rok později. Ke
čtení mě velice motivovaly mé starší sestry
Zuzana a Adéla,“ říká dívka. „Jako menší
jsem četla, asi jako každé dítě, pohádky.
Pak knihy hlavně od autorek Věry Řeháčkové a Zuzany Franckové. Teď mám ráda
dívčí romány a knihy o zvířatech,“ popisuje Hrušková, která právě dočetla všechny
díly Harryho Pottera.
Zajímavostí je, že si obsahy téměř všech
knížek pamatuje. „I přesto, že jsem jich za
svůj život přečetla už hodně, pamatuji si je.
Z těch 273 knih, které jsem stihla pročíst za

poslední rok, mě nejvíce zaujala série knih
Dívky v sedlech od Bonnie Bryantové. Je
o třech děvčatech, která jezdí na koních,
mají ráda závody a založí spolu jezdecký
klub,“ uvádí dívka s úsměvem na tváři.
O novém koníčku do budoucnosti neuvažuje. „Baví mě to. Ráda bych přečetla
všechny knihy o koních, které jsou ve výškovické knihovně,“ vysvětluje žákyně sedmé třídy základní školy Srbská. Přemýšlí
i nad tím, že by se sama stala spisovatelkou, alespoň na chvíli. „Ano, zrovna před
rokem či dvěma mě napadlo, že bych napsala nějaký příběh o zvířatech. Je to můj
malý sen. Jako menší jsem chtěla být zvěrolékařkou, ale ještě nejsem rozhodnutá,“
doplňuje Hrušková.
Rodiče ji v její zálibě podporují. Podle Petry
Sitárové z výškovické pobočky Knihovny
města Ostravy soutěž s názvem Král čtenářů pořádá Svaz knihovníků a informačních
pracovníků České republiky.
„Renátka do ní byla nominována za Ostravu jako jediná. Kromě čtení je také stálou

účastnicí akcí pořádaných knihovnou. Nedáme na ni dopustit,“ dodává Sitárová.
Zdroj: www.msdenik.cz

SC-330408/2
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Představujeme okrskáře Městské policie Ostrava
Pokračujeme v představování okrskářů ostravské městské policie, kteří působí na území městského obvodu Ostrava-Jih.
Okrsek č. D 07
Rozloha okrsku: část území
MO Ostrava-Jih (městská část
Hrabůvka)
Ulice: Aviatiků, Dr. Martínka,
I. Hermanna, Kašparova, Krestova, Mjr. Nováka, Na Obecní,
Oráčova, Pod Javory, Stadická, Veverkova
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku
je tvořena ulicemi Dr. Martínka, Krestova,
Aviatiků a Oráčova. V okrsku se nacházejí objekty České pošty, Policie ČR, soukromých provozoven, restauračních zařízení,
zástaveb bytových domů včetně dětského
hřiště na ul. Mjr. Nováka a částečně oblasti
rodinných domů.
Okrskář: str. Martin Píša

Okrsek č. D 08
Rozloha okrsku: část území
MO Ostrava-Jih (městské části
Bělský Les a Dubina)
Ulice: B. Četyny, B. Dvorského,
Dr. Šavrdy, Horní, L. Hosáka,
Plzeňská, Vaňkova, Z. Chalabaly
Charakteristika okrsku: Okrsek je ohraničen ulicemi Horní, Plzeňská, Vaňkova
a B. Dvorského. K nejvíce frekventovaným
místům patří okolí nákupního střediska
Galerie na ul. B. Četyny. Nachází se zde
ZŠ a MŠ B. Dvorského, prodejna Lidl a nepřetržitě je zde v provozu čerpací stanice
Automont. Dále zde najdeme autosalon
a nábytkové prodejní centrum ORFA. Nejproblematičtějším je zde narušování občanského soužití dospívající mládeží v prostorách dvorní části ulic Dr. Šavrdy a v okolí
ZŠ a MŠ B. Dvorského. Jedním z četných
podnětů ze strany místních občanů je problematika stacionární dopravy.
Okrskář: str. Josef Tomčák

Okrsek č. D 09
Rozloha okrsku: část území
MO Ostrava-Jih (městské části
Bělský Les a Hrabůvka) a část
MO Stará Bělá
Ulice: J. Herolda, Z. Vavříka,
B. Četyny, V. Vlasákové, F. Lýska, B. Václavka, Vaňkova, Cholevova, Podhájí, Plzeňská,
Horní
Charakteristika okrsku: Okrsek je ohraničen ulicemi Plzeňská, Podhájí, Cholevova,
Horní a B. Dvorského. K nejvíce problémovým oblastem patří narušování občanské-

ho soužití dospívající mládeží ve dvorních
částech ul. V. Vlasákové a B. Václavka. Neustále rostoucí počet vlastníků automobilů
s sebou nese problematiku porušování zákona o dopravě, zejména nesprávné parkování v obytných zónách výše uvedených
ulic. V okrsku je několik restauračních zařízení, k největším patří JG centrum, pivnice
Maston, Maštal a Pegas. Je zde také prodejna Hruška, pobočka České pošty a čerpací
stanice OMW.
Okrskář: str. Bc. Renáta Wernerová

Okrsek č. D 10
Rozloha okrsku: část území
MO Ostrava-Jih (městská část
Hrabůvka)
Ulice: Horní, Cholevova, Krakovská, Mitušova, Odborářská, Paseky, Plzeňská, Podhájí, Provaznická, Sámova, Startovní, U Lesa, U Letiště
Charakteristika okrsku: Okrsek je tvořen
starší sídlištní zástavbou s částí vilových
domků. Hranice okrsku je tvořena ulicemi Cholevova, Podhájí, Plzeňská a Horní.
V okrsku se nachází objekty základní, mateřské a střední školy společného stravování. Dále se v okrsku nacházejí herny, noční
kluby, restaurační zařízení, hotelový dům
Hlubina, Komerční banka a sál království
svědků Jehovových. Jsou zde prodejny potravin, večerky, bytové družstvo, prádelna
s čistírnou, soukromá chirurgická ambulance a veterinární ambulance.
Okrskář: str. Jarmila Smejkalová

Okrsek č. D 11
Rozloha okrsku: část území
MO Ostrava-Jih (městská část
Hrabůvka)
Ulice: Adamusova, Dr. Lukášové, Dr. Martínka, Holasova,
Horní, Klegova, Plavecká, Provaznická,
U Prodejny
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku je tvořena ulicemi Horní, Provaznická,
Plavecká a Dr. Martínka. Jedná se o okrsek
se zástavbou obytných panelových domů,
s nákupním centrem, poliklinikou, finančním úřadem, pobočkou bankovních ústavů, objektem Savarin s restauracemi, drobnými provozovnami, soláriem a trafikou.
V okrsku se dále nacházejí základní školy,
předškolní zařízení pro děti a ubytovna
hotelového typu. V obytných domech je
umístěna spousta provozoven nabízejících

služby, prodejny potravin, alkoholu, oděvů, antikvariát, rybářské potřeby. V okrsku
jsou situovány parčíky pro oddech, u základní školy je umístěno sportovní hřiště,
které je veřejně přístupné.
Okrskář: str. Jana Koňariková

Okrsek č. D 12
Rozloha okrsku: část území
MO Ostrava-Jih (městská část
Hrabůvka)
Ulice: Dr. Martínka, Hasičská,
Klegova, Metodějská, Na Fojtství, Na Mýtě, Plavecká, Provaznická, Slezská, U Haldy, Závodní
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku
je tvořena ulicemi Dr. Martínka, Místecká,
Závodní, Moravská, Slezská, Provaznická
a Plavecká. V jedné části okrsku, a to v rozmezí ulic Dr. Martínka, Klegova, Plavecká,
Provaznická a U Haldy, se jedná většinou
o sídlištní zástavbu tvořenou obytnými
panelovými domy, kde výjimku tvoří malé
množství rodinných domů. Druhá část
okrsku vytyčena ulicemi Provaznická, Slezská, Moravská a Závodní je oproti první
části považována za část tzv. „staré Hrabůvky“, kdy se jedná zejména o nižší cihlovou zástavbu a místní obyvatelstvo tvoří
z převážné části starousedlíci. K důležitým
objektům okrsku patří výchovný ústav
a školní jídelna, stanice HZS, knihovna, restaurace Slávie, pekařství SEVAL, pizzerie
Ježek, ZŠ U Haldy 66, ZUŠ Leoše Janáčka
a kostel římskokatolické farnosti.
Okrskář: str. Eva Křikavová

Okrsek č. D 13
Rozloha okrsku: část území
MO Ostrava-Jih (městská část
Hrabůvka)
Ulice: Bystřinova, Hasičská,
Mezicestí, Místecká, Moravská, Na Čtvrti, Průjezdní, Selská, Souběžná,
U Haldy, U Staré školy, Úlehlova, Závodní
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku je
tvořena ul. Místecká, Moravská, Závodní
a U Haldy. Jedná se o zástavbu zčásti rodinných a zčásti činžovních domů. Nachází se
zde soukromé gymnázium, prodejna Dřevo-Trust, provozovna LR Cosmetics, výrobna a prodejna židlí Italera, pekárna, čerpací
stanice Shell, restaurace Edison, Rox Bar,
U Chýlků a několik dalších drobných živnostenských provozoven.
Okrskář: str. Ing. Zdeněk Pinkava
Kontakt na všechny výše uvedené okrskáře: Městská policie Ostrava, A. Kučery 31,
Ostrava-Hrabůvka, tel. č.: 596 712 293.
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Závod O tričko mistryň světa 2013
V sobotu 4. května organizátoři ze sportovního oddílu free.
lepus.cz Ostrava zavedli 230
závodníků z MS kraje do prostoru sídlišť Dubina a Hrabůvka. Dopoledne se běžel závod
v orientačním sprintu, deštivé počasí a náročná orientace
v členitém zastavěném prostoru plném parkových částí, keřů a prolézaček udělaly
z běhu náročný závod.
Odpoledne už za mírně prosluněného počasí závodníci
vyběhli na druhou etapu. Po
sečtení bodů po obou závodech
získala pohár starosty třinecká
závodnice Sabelová v kategorii
D21 a Hadač z Opavy stejný
pohár v kategorii H21. Oběma

cenu předal starosta obvodu
Karel Sibinský.
Už o tři dny později uspořádal Městský svaz orientačních
sportů Ostrava 23. ročník závodu v orientačním běhu O tričko
mistryň světa 2013. Byl určen
pro děti základních a středních
škol. Na startu se sešlo 120 závodníků ze základních a středních škol od nejmladších dětí
ze čtvrtých až pátých tříd až
po nejstarší studenty středních
škol. Prostor závodu zabíral
okolí ZŠ a MŠ Alberta Kučery
a část sídliště. Běh mezi domy,
parky, oplocením a uličkami
byl pro zkušené závodníky
jednoduchý, některým orientace ještě nešla. Po skončení byla

Foto: Josef Zajíc

Začátkem května proběhly v Hrabůvce dva závody v orientačním
běhu. V Grand Prix Ostrava-Jih bojovaly nejlepší ženy a muži ve
dvou závodech O pohár starosty.

dětem, které ve vypsaných kategoriích vyhrály, předána originální trička, medaile a prvním třem i drobné ceny. Vítězné
škole byl předán pohár starosty
obvodu Ostrava-Jih. Pohár získaly děti ze ZŠ MUDr. Lukášové, které k závodu připravil

a přivedl učitel tělesné výchovy
Roman Olša. Na druhém místě
skončilo družstvo ZŠ Mitušova 8 z Hrabůvky, které na start
přivedla Martina Vondrušková.
Kategorii středních škol vyhrálo družstvo gymnázia Fr. Hajdy
z Hrabůvky.
(d)
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Cyklostezky v Ostravě-Jihu: novinky a
Po dlouhotrvající zimě se milovníci kol nemohli dočkat, až budou
moci letos poprvé šlápnout do pedálů.
Hned s prvními jarními dny
se jich v ulicích města objevila spousta. Ostrava má přes
200 kilometrů
cyklostezek
a stavba dalších úseků se připravuje, postupně se chce dostat až na celkovou délku 400
km. Také na území obvodu
Ostrava-Jih je možné využít
několika kilometrů značených
cyklotras. Navíc ke stávajícím
cyklistickým stezkám a trasám
brzy přibudou další, některé se
už musejí z důvodu špatného
technického stavu i opravovat.
Na nejstarší cyklotrase A, která se datuje do roku 1992, byla
provedena oprava povrchu
v nejhorším úseku u Proskovické ulice, dokončuje se též úsek
sídlištěm Bělský Les, kde z dů-

vodu bezpečnosti byla stezka
rozdělena na část pro cyklisty
(s krytem asfaltovým) a pro
chodce (ze zámkové dlažby).
„Bohužel třetí nejstarší úsek
od gymnázia na ulici Fr. Hajdy
po ulici Jana Maluchy na svou
opravu musí ještě počkat,“ uvedl Martin Krejčí, cyklokoordinátor města Ostravy.
Naopak se podle něj uvažuje
s úpravou jednoho z nejfrekventovanějších úseků mezi ulicí
Svornosti a restaurací Dakota.
„Konečně by se tak odstranil
nepříjemný úsek u tramvajového obratiště v Zábřehu.“
Co nejdříve bude zprovozněna úprava cyklotrasy N mezi
ulicemi Sámova a Kpt. Vajdy,
kde se cyklisté dočkali nové

INZERCE

SC-330991/3

Betonová stezka v Bělském lese.

stezky s betonovým krytem
v lese a též nového semaforu na
přejezdu přes ulici Plzeňskou.
Současně bylo upraveno i nebezpečné křížení cyklotrasy B
s ulicí Čujkovovou.
Zahájena byla stavba pěšího
a cyklistického propojení mezi
již hotovým úsekem na Pavlovově ulici a ulicí Rodinnou,
která vyřeší nebezpečné křížení u zastávky MHD Most Mládeže, bude zde totiž podchod.
V projekční přípravě jsou úseky cyklostezek mezi ulicemi
Pavlovova a U Výtopny, na cyklotrase P mezi zastávkou Kolonie Jeremenko a Poliklinikou
Hrabůvka a nové cyklistické
propojení Zábřehu, Výškovic
a Staré Bělé.
„Obyvatele, kteří dojíždějí
na kole do průmyslové zóny
v Hrabové, potěší připravovaná stavba cyklostezky a zřízení cyklopruhů tímto směrem.
V současnosti též probíhá příprava úpravy některých jednosměrek ve městě, kterými
budou moci cyklisté projíždět
v protisměru. V Ostravě-Jihu se
to týká ulice J. Kotase a Edisonovy, nutno je ještě vypracovat
projekt značení a realizovat jej.
Do konce příštího roku by pak
měly být dokončeny i dvě dal-

Foto: Martin Krejčí

ší důležité cyklistické stavby,
konkrétně koridory podél řeky
Odry a Ostravice,“ nastínil nejbližší plány Martin Krejčí.

Stávající cyklotrasy na území
městského obvodu Ostrava-Jih:
A (Polanka nad Odrou) – Výškovice – sídliště Bělský Les –
Dubina – Hrabůvka (Hrabová
– Kunčice) měří na území Ostravy-Jihu cca 6 km. Patří k nejvyužívanějším
cyklotrasám
v Ostravě. Na západě zajišťuje
spojení s rekreační oblastí Poodří, na východě spojení s ArcelorMittal. Její význam ještě
více vzroste po dokončení cyklotrasy E podél Ostravice, kdy
bude hlavní spojnicí městského
obvodu s cyklotrasou do centra
Ostravy na sever a směrem do
Beskyd na jih.
B (Krmelín – Stará Bělá) – Hrabůvka – Zábřeh – (Vítkovice
– centrum) prochází obvodem
v délce cca 3 km. Její význam
spočívá v zaměstnanecké dopravě do Vítkovic na severu
a v přístupu do Bělského lesa
na jihu.
C (Hrabová -) Hrabůvka (-Vítkovice). V obvodu měří cca
2,5 km, zpřístupňuje mj. rePokračování na straně 11
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přehled všech tras
Dokončení ze strany 10
kreační oblast podél Ostravice
a hrabovský dřevěný kostelík.
I (Stará Bělá -) Hrabůvka. Spojnice Bělského lesa s Úřadem
městského obvodu Ostrava-Jih. Na území obvodu měří cca
1,5 km, zčásti vede v souběhu
s cyklotrasou N.
N Hrabůvka – Zábřeh. Cyklotrasa v délce 2,5 km spojuje oblast polikliniky se severní částí
Bělského lesa. Další část v délce cca 2 km je vedena od ulice
U Výtopny k řece Odře a na
most podél Rudné ulice, kde
přechází ve směru na Dubí na
území Svinova.
S-W spojnice oblasti ÚMOb Jih,

nádraží ČD Ostrava-Vítkovice
s napojením na cyklotrasu podél Místecké ulice. Na území
obvodu délka 1 km, v současnosti je ve výstavbě další úsek
křižující Plzeňskou ulici, který
naváže na již vybudovanou
půlkilometrovou stezku podél
Pavlovovy ulice.
Y – k dispozici je zatím pouze půlkilometrový úsek mezi
tramvajovým obratištěm v Zábřehu a kolibou v Bělském lese.
Dále jsou na území obvodu
Ostrava-Jih ještě dvě izolované
cyklostezky na trase U u Intersparu na Dubině a na trase F
mezi školním statkem a Pískovými doly.
(d)

AKTUALITY

Vítkovičtí florbalisté
mistry republiky!

Florbalisté 1 SC WOOW Vítkovice, kteří už řadu let svá domácí utkání hrají ve Sportovním centru Dubina, dosáhli velkého úspěchu poté,
co v superfinále extraligy zdolali v pražské O2 Aréně tým Chodova
4:3. Střetnutí se hrálo před rekordní návštěvou více než deseti tisíc diváků. Ve dvacetileté historii se Vítkovičtí popáté stali mistry republiky, z titulu se radovali znovu po čtyřech letech. Klubový úspěch dovršily ženy, které v extraligovém finále těsně prohrály a skončily druhé.
INZERCE

Opravená cyklotrasa A na sídlišti Bělský Les, ulice V. Vlasákové.
Foto: Martin Krejčí
INZERCE

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
• On-line přehled nad svým
účtem
• Transparentnost

• Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

800 888 120

www.faircredit.cz
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

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

2. 6. v 9.30 h PLAVBA PO ODŘE, sportovně
poznávací akce pro děti, mládež i dospělé
za krásami obvodu z vodní hladiny řeky
Odry. Sraz v 9.30 hodin v Polance u silničního mostu. Plavba na raftech nebo dvojkách
dle stavu vody. Ukončení v Petřkovicích pod
mostem. Nevhodné pro děti do 5 let. Nutná
rezervace. Předprodej, přihlášky a informace
KD K-TRIO.
2., 9., 16., 23., 30. 6. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
9. 6. v 15 h ZA ARCHITEKTUROU MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA–JIH. Jubilejní
kolonie. Komentovaná vycházka po sídelním
útvaru Jubilejní kolonie bude zaměřena na
urbanisticko - architektonickou podobu a její
východiska, která kulminovala v středoevropském prostoru na počátku 20. století. Sraz
u Komorního klubu, předprodej KD K-TRIO.
13. 6. v 19 h TĚLO – Divadelní představení Jitka Asterová, Dáša Bláhová, Michaela Sajlerová Volné pokračování „Monologů vagíny“.
Humorné i dojemné příběhy žen, které nás
sráží na kolena. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
15. 6. v 9.00 h, DO PŘÍRODY ZA ZDRAVÍM, sportovně relaxační sobota pro upevnění zdravotní a fyzické kondice. Odjezd
autobusem od KD K-TRIO v 9.00 hodin. Program: Chlebovice - Dům včelařů, prohlídka
muzea, přednáška s videoprojekcí a ochutnávkou včelích produktů, Čeladná - lázeňský
areál, procházka s poznáváním léčivých bylinek, Horse ranch - prohlídka jízdárny s průvodcem. Nutná rezervace.
20. 6. v 19.00 h ORIENTÁLNÍ VEČER se
SHAHNAZ a jejími skupinami DASHURIA,
NUREEN a SHAMS. Uvidíte rozmanité styly
orientálního tance v podání okouzlujících tanečnic v nádherných kostýmech, recesní skupinu orientálních tanečníků, ženskou bubnovací skupinu LUNA a světelnou show.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
 VÝSTAVY
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20. června od 15.00 h zahájen ZÁPIS DO
KURZŮ s bohatou nabídkou pohybových
a vzdělávacích kurzů. Neváhejte a zavčas si
vyberte kurz vhodný pro vás, nebo vaše dítě.
Pro děti – Pohybová výchova pro předškoláky, výuka hry na kytaru, saxofon, key
board, akordeon, Výtvarný kroužek, Břišní
tance, Hip Hop, Disco dance,Taneční klub
MINI
Připravujeme.

15.–19. 7., 19.–23. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
PRO DĚTI více na www.kzoj.cz.
 KOMORNÍ KLUB

6. 6. v 18 h APUSENI – pastorále rumunského krasu Komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka /foto, film, hudba, slovo/ z nejkrásnějšího pohoří Rumunska – flóra, fauna, salaše,
romantická příroda, setkání s místními horaly. Předprodej KD K-TRIO v den akce na
místě od 17.30 hodin.
14. 6. v 19 h BEATA BOCEK Worldmusic osobitá písničkářka se svou kapelou, Beata
Bocek zpěv, harmonika, kytara,
mbira,
ukulele, koncovka, Tereza Včelicová housle,
Filip Kramer kontrabas, Alice Krejčí flétna.
Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na
místě od 18.30 hodin.
 KURZY

20. června od 15.00 hodin zahájen ZÁPIS
DO KURZŮ s bohatou nabídkou pohybových a vzdělávacích kurzů. Neváhejte a zavčas si vyberte kurz vhodný pro vás, nebo
vaše dítě.
Pro děti - Pohybová výchova pro předškoláky, Výuka hry na kytaru, saxofon, key
board, akordeon, Výtvarný kroužek, Břišní
tance, Hip Hop, Disco dance,Taneční klub
MINI.
Pro dospělé - Kalanetika, P-Class, Pilates
s Bosu, Port De Bras-Pilates, Cvičení-prevence
bolesti zad, Cvičení pro seniory, Cvičení na
velkých míčích, Jóga, Linie, Body form, Body
styling, Tai-Chi a Čhi-kung, Taneční pro manželské páry a partnerské dvojice, Irské tance,
Břišní tance, Latina dance, Zumba, Numerologie a tarot, Reflexní terapie pro každého,
Léčivá síla dechu, Mandaly-cesta k tvořivosti,
Astrologie, Finanční gramotnost, Společenské chování, Výuka anglického jazyka.
Podrobný seznam kurzů najdete i na www.
kzoj.cz. Předprodej a informace KD K-TRIO.

KINO LUNA

od 28. 5. výstava fotografii studentů Střední
školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba.

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROGRAMU
KINA www.kzoj.cz

 DĚTEM

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

3. června 17.00 h, A TOHLE UŽ UMÍME,
děti z tanečních a hudebních kurzů pořádaných Kulturním zařízením Ostrava-Jih zvou
rodiče, kamarády i veřejnost na své závěrečné vystoupení. Předprodej a informace
KD K-TRIO.
14. června 17.00 h ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ
SHOW, těšit se můžete na začínající, mírně
pokročilé i velmi pokročilé tanečníky v dětských, juniorských i hlavních věkových kategoriích, které trénují pod vedením Moniky
Krupové. Předprodej a informace KD K-TRIO.

Od čtvrtka 30. 5. do neděle 2. 6. v 17.30 h:
IRON MAN 3 – 2D (Iron Man 3, USA 2013).
Akční / sci-fi, české znění, od 12 let, 129 minut. Vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 30. 5. do úterý 4. 6. ve 20.00 h:
PAŘBA NA TŘETÍ (The Hangover: Part
III.,USA 2013). Volné pokračování úspěšných komedií se stejným hereckým obsazením. České titulky, ml. přístupný, 102 minut.
Vstupné 100 Kč.
Od pátku 31. 5. do neděle 2. 6. v 15.30 h:
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D

(Epic, USA 2013). Dobrodružná animovaná
komedie ve formátu 3D, české znění, ml. přístupný, 102 minut. Vstupné 150 Kč, děti a studenti vstupné 130 Kč.
Neděle 2. 6. v 10.00 h: ZA KAMARÁDY DO
TELEVIZE (ČR). Pásmo večerníčkových pohádek pro nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Pondělí 3. 6. v 17.45 h: RENOIR (Renoir,
Francie 2013). Do života velkého malíře a jeho
syna nečekaně vstoupí nekonvenční krásná
žena. Drama, české titulky, od 12 let, 111 minut. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Úterý 4. 6. v 17.45 h: ŠMEJDI (ČR 2013). Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté
kamery zachytily drsné pozadí předváděcích
akcí pro seniory. Pro velký zájem uvádíme
opět varovný dokumentární film (74 minut). Vstupné pro seniory nad 65 let zdarma
do vyprodání kapacity kinosálu. Zajistěte si
svou místenku včas v pokladně Kina Luna!
Kategorie diváků do 65 let - vstupné 60 Kč.
Středa 5. 6. v 17.45 h: HLUBOKO (The Deep,
Island 2012). Drama podle skutečné události,
české titulky, od 12 let, 95 minut. Vstupné
80 Kč.
Středa 5. 6. ve 20.00 h: NAZARETH – NEKONEČNÝ ROCKOVÝ MEJDAN (ČR
2013). Dokument o legendární kapele. Režie
M. Šmídmajer. České titulky, ml. přístupný,
90 minut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 6. 6. do neděle 9. 6. v 17.30 h:
STAR TREK: DO TEMNOTY 3D (Star Trek
Into Darkness, USA 2013). Sci-fi, dobrodružný, akční ve formátu 3D, české titulky,
od 12 let, 132 minut. Vstupné 150 Kč.
Od čtvrtka 6. 6. do neděle 9. 6. ve 20.00 h.
a v pondělí 10. 6. v 17.45 h: VELKÁ SVATBA
(The Big Wedding, USA 2013). Komedie,
české titulky, od 15 let, 90 minut. Vstupné
80 Kč, levné pondělí – vstupné 60 Kč.
V sobotu 8. 6. a neděli 9. 6. v 15.30 h: KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 2D (Epic,
USA 2013, bez 3D brýlí). Dobrodružná animovaná komedie v českém znění, 102 minut.
Vstupné 100 Kč.
Od pondělí 10. 6. do středy 12. 6. ve 20.00 h:
JEN BŮH ODPOUŠTÍ (Only God Forgives,
Dánsko/Francie 2013). Thriller/krimi/drama,
české titulky, od 15 let, 90 minut. Vstupné
90 Kč.
Úterý 11. 6. v 17.30 h. STAR TREK: DO TEMNOTY 2D (Star Trek Into Darkness, USA
2013). Sci-fi, dobrodružný, akční, české titulky, od 12 let, 132 minut. Vstupné 120 Kč.
Středa 12. 6. v 17.30 h: NĚKDO TO RÁD
HORKÉ (Some Like It Hot, USA ). DIGITÁLNÍ KLASIKA – zrestaurovaný film ze zlatého fondu filmové klasiky z roku 1959 s Marilyn Monroe v hlavní roli. České titulky, od
12 let, 120 minut. Vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 13. 6. do neděle 16. 6. v 17.45 h:
PODFUKÁŘI (Now You See Me, USA 2013).
Krimi/thriller, české titulky, od 12 let, 116 minut. Vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 13. 6. do neděle 16. 6. ve 20.00 h:
HURÁ NA FRANCII (Vive la France, Francie
2013). Borat po francouzsku. Komedie, české
titulky, od 12 let, 97 minut. Vstupné 90 Kč.
V sobotu 15. 6. a neděli 16. 6. v 15.30 h: NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA
STONESE 2D (Las aventuras de Tadeo Jones,
Španělsko 2012). Rodinná animovaná dobrodružná komedie, české znění, ml. přístupný,
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90 minut. Vstupné 90 Kč.
Od pondělí 17. 6. do úterý 18. 6. v 17.45 h:
JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY (ČR
2013). Komedie, která má váhu. Od 12 let,
108 minut. Vstupné 80 Kč, levné pondělí –
vstupné 60 Kč.
Od pondělí 17. 6. do úterý 18. 6. ve 20.00
h: TRANS (Trance, USA). Krimi, drama,
fantasy, české titulky, od 15 let, 101 minut.
Vstupné 100 Kč.
Středa 19. 6. v 17.30 h: SLAMĚNÝ VDOVEC (The Seven Year Itch, USA). DIGITÁLNÍ
KLASIKA – zrestaurovaný film z roku 1955
s Marilyn Monroe ze zlatého fondu filmové
klasiky, který dal vzniknout scéně, která se
později stala legendou. Konverzační komedie, české titulky, 105 minut. Vstupné 70 Kč.
Středa 19. 6. ve 20.00 h: ISABEL (ČR 2013).
Temný thriller ze současné Ostravy. Od 12 let,
90 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 20. 6. do neděle 23. 6. v 17.00 h:
MUŽ Z OCELI 3D (Man of Steel, USA 2013,
3D brýle). Akční sci-fi ve 3D, české titulky, ml.
přístupný, 143 minut. Vstupné 130 Kč.
Od čtvrtka 20. 6. do neděle 23. 6. ve 20.00 h:
TEROR (Trespass, USA 2011). Thriller/
drama, české titulky, od 15 let, 91 minut.
Vstupné 80 Kč.
V sobotu 22. 6. a neděli 23. 6. v 15.00 h: CROODSOVI 2D (The Croods,USA 2013). Dobrodružná animovaná komedie v českém znění.
Ml. přístupný, 99 minut. Vstupné 90 Kč.
V pondělí 24. 6. v 17.30 h: PÁNI MAJÍ
RADŠI BLONDÝNKY (Gentlemen Prefer
Blondes, USA). DIGITÁLNÍ KLASIKA – zrestaurovaný film z roku 1953 ze zlatého fondu
filmové klasiky s Marilyn Monroe. Zlomový
film v její kariéře, ve kterém ztvárnila dnes již
klasický prototyp sexuální bohyně. České titulky, 91 minut. Vstupné 70 Kč.
Pondělí 24. 6. v 19.30 h. VELKÝ GATSBY 2D
(The Great Gatsby, bez 3D brýlí, USA 2013).
Romantické drama, režie Baz Luhrmann,
české titulky, od 12 let, 148 minut. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Úterý 25. 6. v 17.45 h: NESPOUTANÝ
DJANGO (Django Unchained, USA 2012).
Drama, české titulky, od 15 let, 165 minut.
Vstupné 60 Kč.
26. 6. a 27. 6. – KINO NEHRAJE
Od pátku 28. 6. do neděle 30. 6. ve 20.00 h.
SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D (World War Z, USA
2013, 3D brýle). Akční sci-fi ve 3D s Bradem
Pittem v hlavní roli. České znění, od 12 let.
Vstupné 150 Kč.
Od soboty 29. 6. do neděle 30. 6. v 15.00 h:
KOVÁŘ Z PODLESÍ (ČR 2013). Filmová pohádka s herci i loutkami, 100 minut. Vstupné
80 Kč.
Od soboty 29. 6. do neděle 30. 6. v 17.00 hodin SVĚTOVÁ VÁLKA Z – 2D (World War
Z, USA 2013, bez 3D brýlí). Akční sci-fi s Bradem Pittem v hlavní roli. České znění, od
12 let. Vstupné 120 Kč.
PŘIPRAVUJEME :

Úterý 9. 7. ve 21.30 h: PŘÍMÝ PŘENOS
Z OTEVŘENÉ SCÉNY TEATRO ANTICO
TAORMINA, SICÍLIE – GIUSEPPE VERDI:
RIGOLETTO. Opera o třech dějstvích, zpíváno italsky. Vstupné 250 Kč.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz / www.facebook.com/dkakord

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
příspěvková organizace
Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava 3
Nabídka letních pobytových táborů – poslední volná místa. Více na www.svczabreh.
cz nebo telefonicky na recepci SVČ Ostrava-Zábřeh. Nabídka i přihlášky jsou k dispozici ve všech pobočkách.

ZÁBŘEH:
8. 7.-12. 7. Sport camp I.
15. 7. - 19. 7. Harry Potter aneb poplach
v Bradavicích
22. 7.-27. 7. Výtvarné hry aneb vidím, cítím,
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.
15. 7.-19. 7.
22. 7.-27. 7.
29. 7.-2. 8.
5. 8.-9. 8.
12. 8.-16. 8.

Ať žĳí duchové
Za pokladem starověku
Pán prstenů
Tajemství křížových výprav
Cesta z města
Čaroděj ze země Oz

pobočka ZÁLOM:

Do konce srpna 2013 je budova DK Akord
v rekonstrukci, ale o venkovní akce nepřijdete! Uskuteční se na parkovišti za Akordem, před Vodním areálem Jih a budou přístupné zdarma.
14. 6. 2013 od 15:00
Slavnosti obvodu Ostrava-Jih
Jarmark, hudba, zábava pro malé i velké.
Moderuje Roman Pastorek.
Účinkují: Banjo Band Ivana Mládka (18:30),
Memoary, The Beatles Girls, divadlo Mimotaurus s pohádkou a další
26. 6. 2013 od 9:30
Společně pro bezpečnější Ostravu
Akční ukázky a prezentace záchranných
a bezpečnostních složek.
26. 6. 2013 od 14:00
Hurá léto!
Zahájení Letního festivalu, kulturní odpoledne navazující na „Bezpečnou Ostravu“.
Program: Dopravní kabaret, Pískomil se
vrací – kapela pro živé děti (17:00), Medicimbal
Soutěž kapel FAJN FEST 2013
Děláš muziku? Přihlaš se do 30. 6. 2013 na
www.fajn-fest.eu! Určeno pro kapely i jednotlivé muzikanty.
Připravujeme na prázdniny:

Letní festival – série pohádkových pořadů
pro děti
30. 8. 2013
Rozloučení s prázdninami
Michal Šeps a kapela Zimmer Frei for Almighty, Lucie Revival a další.

8. 7.-12. 7.
15. 7.-19. 7.
22. 7.-27. 7.
29. 7.-2. 8.
5. 8.-9. 8.
12. 8.-16. 8.

Prázdninová paleta
Tajemství staré truhly
Hry bez hranic
Duhové léto
Cestou k řece
Čarodějnická akademie

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
9. 6. od 10 hod. – MISTROVSTVÍ MORAVY
A SLEZSKA STARŠÍHO ŽACTVA
NA DRÁZE. Městský stadion
17. 6. ve 20 hod. – KORN. ČEZ ARÉNA
předkapely: LOVE END DEATH
BEATHRAYER
18. 6. od 15 hod. – 3. kolo soutěže družstev
staršího žactva MSK. Městský stadion
20. 6. od 15 hod. – 3. kolo soutěže družstev
mladšího žactva MSK. Městský stadion
25. 6. od 15 hod. – ČOKOLÁDOVÁ TRETRA.
Městský stadion
26. 6. od 10 hod. – HURÁ NA TRETRU
od 15 hod. – HOD DISKEM MUŽŮ a HOD
KLADIVEM MUŽŮ A ŽEN v rámci Zlaté
tretry /vrhačská louka/. Městský stadion
27. 6. od 15:00 hod. – Národní program
ZLATÉ TRETRY
v 18:15 hod. – Slavnostní zahájení ZLATÉ
TRETRY. Městský stadion
Připravujeme:

6. 10. 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.

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů
na území MO Ostrava-Jih
3. 6.
Písečná 9
Jugoslávská 47, 29
Středoškolská 6
Rýparova 47
garáže Rudná za ČD
– uprostřed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9
Pavlovova 69, 25, 43
4. 6.
Bolotova 1
Baranovova 8
Asejevova 2
Gončarovova 9
Utvenkova 2
Averinova 8
Čujkovova 50, 38,
41

Zajcevova 2
Gerasimovova 4, 16
5. 6.
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Krasnoarmejců 22,
25
Svazácká 14, 48
Kischova 1
P. Lumumby 52, 90
Svornosti 35
Husarova 11
6. 6.
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 31
Výškovická 127,
147, 157, 180
Srbská 7, 21

Jičínská 19, 35

Volgogradská 122

10. 6.
Lužická 6
Lumírova 70, 12,
54, 34
Výškovická 172
Proskovická 71,
49, 39
Koncová 22
K Odře x Smrčkova
Husarova 78

12. 6.
Volgogradská 133,
64, 103, 81, 30, 10
Výškovická 98, 86,
54
Řadová 18, 34
P. Lumumby 80

11. 6.
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 21, 6
Na Výspě 2, 14
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20

13. 6.
Jugoslávská 45
Plzeňská 15, 10
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Krestova 2
Dr. Martínka 3, 15,
35, 55
Na Fojtství 3
Klegova 40

Pohotový zákrok:
příklad hodný
následování
Jedno dubnové odpoledne se čtyři chlapci Výchovného ústavu Ostrava-Hrabůvka
spolu se svým pedagogem účastnili výletu na kolech. V Paskově si všimli auta
sjetého v příkopu a v něm řidiče, který dle
příznaků – silný třes, pěna u úst – prodělával záchvat. Zatímco pedagog přivolal
rychlou záchrannou službu, všichni čtyři
chlapci velmi dobře spolupracovali. Řidiče vyprostili z příkopu, uložili do stabilizované polohy a zajistili dýchání. Řidič,
který nereagoval na žádné podněty, byl
po příjezdu rychlé záchranné služby předán do péče zdravotníků.
„Oceňuji zodpovědné, rychlé a rozhodné
chování, všem čtyřem chlapcům i kolegovi pedagogovi děkuji,“ uvedl Pavel Němynář, ředitel Výchovného ústavu Ostrava-Hrabůvka.
(d)

INZERCE
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Dobudou Ostravu vídeňské zastávky?
Zajímavý typ takzvané vídeňské zastávky testuje v Ostravě
dopravní podnik. Jaký je její
přínos? Lépe se z ní nastupuje
do tramvaje a přináší i větší
bezpečnost. Bude jich ve městě více?
Znáte to určitě z vlastní zkušenosti. U zastávky bez ostrůvku zastaví tramvaj a vy chcete
nastoupit či vystoupit a v tom
vám přímo před nosem projede
auto, jehož řidič „zapomněl“
zastavit. Tak tak, že vás nepřejede, že včas uskočíte.
Bezostrůvkových
zastávek
tramvají je v Ostravě hned
několik, ty nejfrekventovanější jsou asi Elektra a Stodolní
v centru Ostravy, najdeme je ale
i v dalších částech města. Jednu
takovou teď Dopravní podnik
Ostrava značně a přitom poměrně jednoduše vylepšil.
Nástupní zastávku Zábřeh
u Bělského lesa proměnil po
vzoru z jiných měst v takzvaný vídeňský typ zastávky. Jde

Vyvýšená vozovka u zastávky MHD Zábřeh.

vlastně o vyvýšený úsek vozovky mezi kolejemi a chodníkem, s jehož úrovní cesta splynula. Stavební práce přišly na
jeden milion korun.
„Toto místo bylo vybráno kvůli
potřebě bezbariérového přístupu do tramvaje v dané lokalitě,
ale také v souvislosti s připomínkami cestujících. Zastávka
Zábřeh je totiž umístěna v blízkosti obytné zástavby, kde je
složení obyvatel s větším podílem starších lidí,“ uvedl mluvčí

Foto: Michael Kutty

dopravního podniku Miroslav
Albrecht.
Že se z vyvýšené vozovky lépe
nastupuje do tramvaje, potvrdila i Simona Fabiánová, která
v dané lokalitě bydlí. „Určitě je
to mnohem lepší, než to bylo.
Jsem ráda, že to udělali. Měli
by takové zastávky udělat i na
dalších místech,“ vyjádřila se
Simona Fabiánová, zatímco nastupovala do přĳíždějící linky
číslo 11. Pohodlnější nastupování ale není jedinou výhodou

vídeňské zastávky neboli pojížděného zastávkového mysu.
Tou další a rovněž velmi významnou je i větší bezpečnost
cestujících. Auto, které míří
k zastávce, je totiž kvůli zvýšené vozovce nuceno zpomalit,
a tím dokáže před lidmi i pohotověji zastavit.
Funguje to podobně jako vyvýšený přechod pro chodce,
kterých už je v Ostravě spousta.
Přibudou tedy i další vídeňské
zastávky, které by zvýšily komfort nastupování i bezpečnost
cestujících? Podle Albrechta se
plánují další, nelze je ale postavit všude. „Toto řešení nelze použít paušálně, protože je
limitováno intenzitou provozu
tramvají a silničních vozidel.
Proto její další použití můžeme
zvažovat pouze v obdobných
lokalitách jako je zastávka Zábřeh,“ konstatoval Miroslav Albrecht s tím, že v nejbližší době
je podobné řešení zastávkového
mysu připravováno pro zastávku Sport Aréna v ulici Závodní.
Zdroj: www.msdenik.cz

Charita Ostrava rozšiřuje hospicové služby
Od března letošního roku začala dvouletá realizace projektu
Charity Ostrava Rozvoj charitních hospicových služeb na
území města Ostravy, který je
podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem
projektu je rozvoj hospicové
péče pro lidi v závěru života.
Finanční prostředky ve výši
1,8 mil. korun jsou na hospicové služby poskytnuty Švý-

carskem v rámci třetí výzvy
Blokového grantu administrovaného Nadací Partnerství. Realizace projektu rozšíří mobilní
hospicové služby zajišťované
Charitním střediskem sv. Kryštofa s dispečinkem v Hospici
sv. Lukáše. Stěžejním krokem
bude modernizace vozového
parku mobilního hospice a rozšíření služeb související s navýšením počtu zdravotních sester.

Cílem je zvýšení dostupnosti
této terénní služby a snížení
případné čekací doby klientů.
Poskytnutá finanční podpora
umožní také rozšíření vybavení
půjčovny zdravotních kompenzačních pomůcek a zlepší provázanost jednotlivých hospicových služeb pro lidi v závěru
života a rodinné příslušníky,
kteří o ně pečují. Smyslem projektu je také zvýšení povědomí

o hospicových službách u široké veřejnosti. Mnoho lidí stále
není informováno o poslání
a formách hospicové péče, jejíž
hlavním principem je vytvářet
podmínky a poskytovat individuální zdravotní péči pro
důstojné prožívání závěru lidského života.
Bližší informace o hospicových
službách Charity Ostrava jsou
na www.ostrava.charita.cz. (d)
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nebo dr. kdekoli v 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
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Využití tabletů iPad na ZŠ Krestova
Nakladatelství Fraus vyhlásilo pro školní rok 2012/13 pilotní
projekt s názvem Flexibook 1:1 aneb Pilotní projekt profesionální
podpory pedagoga (5P) digitální výuky 1:1.
mají stálé připojení k internetu
a dataprojektor nebo interaktivní tabuli připojenou pomocí
Apple TV na iPady. Po dobu
průběhu pilotáže byly žákům
tablety bezplatně zapůjčeny,“
uvedla Hana Horečková, zástupkyně ředitele ZŠ Krestova.
Koncem dubna zavítala do školy delegace složená ze školních
inspektorů, evaluátorů a vizitátorů z Kuratoria Oświaty v polských Katovicích a ze zástupců
České školní inspekce v Českém Těšíně. Na základě dohody o spolupráci si výše uvedené inspektoráty vyměňují
zkušenosti, účastní se vzájemných stáží, poznávají a navštěvují školy, které se nacházejí
v jejich působnosti. V rámci
návštěvy proběhla ukázková
hodina matematiky v 8.A, kde
žáci předvedli schopnost využívat iPady ve výuce.

Krátce
 Žáci ZŠ Mitušova 8 navštívili seniory
Žáci sborového zpěvu a tanečního kroužku ZŠ
Mitušova 8 navštívili seniory v DPS Čujkovova. Připravily si pro ně program plný písniček,
nechybělo hudební číslo na housle a flétnu
nebo taneční vystoupení mladších i starších
dětí. Dětem se v příjemném prostředí moc líbilo, odměnou jim byla sladká odměna.

V tabletech žáci a učitelé využívají třetí generaci interaktivních
učebnic nakladatelství FRAUS
- Flexibook s velkou škálou
přidaných vzdělávacích materiálů (jako jsou audia, videa,
animace a další multimédia).
Tato nová generace i-učebnic
plně nahradí tištěné učebnice.
Výuka je také doplňována libovolnými vzdělávacími materiály v papírové podobě (pracovní sešity, standardní sešity,

kopírovatelné předlohy apod.),
dalšími školními pomůckami,
digitálními přístroji a SW aplikacemi.
V rámci pilotáže se provádí průběžné vyhodnocování
a sdílejí se výsledky i zkušenosti získané v průběhu pilotáže.
Využívání moderních technologií se stává nedílnou součástí
vyučovacího procesu a otevírá
nové obzory nejen žákům, ale
i vyučujícím.
(d)

Do mateřských škol bylo zapsáno 997 dětí
Do třiceti mateřských škol zřizovaných městským obvodem Ostrava-Jih bylo pro příští školní rok zapsáno 997 dětí, což je o sedmdesát více
než před rokem. Přĳato zatím nebylo 215 dětí
mladších tří let, volná místa však zůstávají
v MŠ J. Maluchy, MŠ P. Lumumby a MŠ Chrjukinova. Přehled mateřských škol je zveřejněn
na webových stránkách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz.
(kut)

Foto: Michael Kutty

Projekt provázel velký zájem
ze strany škol. O účast v něm
projevila zájem i ZŠ Krestova
v Hrabůvce a stala se jednou
z devatenácti pilotních škol
v České republice.
Základní myšlenkou projektu
je vyzkoušet výuku odpovídající pedagogickému a didaktickému poznání ve formátu 1:1,
kdy má každý žák k dispozici
iPad jak při frontální výuce ve
škole, tak i pro domácí přípravu. Projekt ověřuje smysluplné
zapojení tabletů do výuky s využitím profesionálně připraveného obsahu. Digitální výuka
by měla vést žáky k efektivnějšímu osvojování učiva a rozšíření dovednosti učit se.
„Pilotáž na naší škole probíhá ve třídě 8.A v matematice, fyzice a přírodopisu. Žáci
i učitelé jsou vybaveni tablety
iPad, kmenová třída a učebny

INZERCE
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OZO Ostrava nabízí svoz
odpadu a prodej kompostu
Po nekonečně dlouhé zimě se zahrádkáři více než jiné roky těšili
na příchod jara.
S údržbou zahrádky jsou spojeny i dvě služby, které občanům
i firmám v regionu své působnosti nabízí OZO Ostrava. Jedná se o svoz odpadu ze zeleně
a prodej kompostu a zeminového substrátu.
Služba svozu zeleně je už třetí
sezónu určena zejména majitelům zahrad, kteří chtějí mít
krásně udržovaný trávník.
Spočívá v přistavení speciálních hnědých popelnic na zeleň a v pravidelném čtrnáctidenním vývozu jejich obsahu,
přičemž za likvidaci odpadu
občan Ostravy neplatí, hradí
pouze přepravu. Popelnice na
zeleň mají perforované stěny
a dvojité dno, aby se k uloženému rostlinnému odpadu dostal
vzduch a obsah popelnic nezahníval. Jsou nabízeny ve dvou
objemech – 120 a 240 litrů. Objednatel služby do nich kromě
posekané trávy může odkládat
i další biologicky rozložitelné
odpady, které vyprodukovala
zahrada: nať ze zeleniny, spadané ovoce a na podzim shrabané listí. Co však do hnědé
popelnice nepatří, jsou zbytky

„z talíře“, tedy tepelně upravené potraviny obsahující tuky.
Ty by znemožnily další zpracování a využití svezeného zeleného odpadu.
OZO Ostrava sváží zeleň do své
kompostárny, kde z ní vyrábí
nové produkty: kompost a zeminový substrát. A právě možnost zakoupení těchto výrobků
je druhou z nabízených služeb.
Kompost poslouží zejména
těm, kteří potřebují půdu na
zahrádce obohatit o potřebné
živiny, hotový zeminový substrát při vyrovnávání terénu,
případně zakládání nové užitkové či okrasné zahrady. Oba
výrobky jsou připraveny k prodeji přímo v kompostárně OZO
v Ostravě-Hrušově a jejich cena
je nesrovnatelně nižší než cena
pytlovaných substrátů z různých hobbymarketů. V menším množství je oba výrobky
možné zakoupit i ve vybraných
sběrných dvorech. Kdo si nemůže pro výrobek přĳet sám,
tomu OZO nabízí přepravu na
místo určení. Více informací je
na www.ozoostrava.cz.
OZO Ostrava
INZERCE

PORADNA: RÁDI VÁM Z D A R M A PORADÍME, JAK SE ZÁKONNĚ ZBAVIT DLUHŮ

Pořídil jsem si byt na hypotéku. Příjmy mám
menší než dřív, hypotéku jsem nesplácel, ani
půjčku, a hrozí mi, že o byt přijdu. Byt v takové situaci nemohu prodat, protože bytem
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který budete mít. (Otázky zodpověděla Eva
Mašterová, specialistka na oddlužení)
Společnost Abivia se zabývá oddlužením dlužníků podle insolvenčního zákona, snížením
stávajících dluhů, konsolidací úvěrů a půjček
a zastavováním exekucí. Poradna Abivia je
zdarma, otázky můžete zasílat na e-mail uvedený v kontaktech.
(PR)

Eva Mašterová, specialistka na oddlužení.
ručím za hypotéku. Existuje ještě nějaké jiné
řešení než jednání s exekutorem?
Jiří S.
Pravdou je, že banka vám nedovolí prodat byt,
pokud nemáte splacenou hypotéku. Situaci
nejlépe vyřeší soud, který rozhodne byt prodat
za tržní cenu a uhradí vaše dluhy. Exekutor ani
nikdo jiný tím pádem již po vás nemůže nic
vymáhat a v případě, bude-li dluh větší, určí
soud srážky z platu. Najdete si podnájem, na

Abivia s. r. o.
Mongolská 1529/6 (areál Koruna)
Ostrava-Poruba
Telefon: 739 922 099
e-mail: ovabivia@seznam.cz

Oddlužení s jistotou

dle insolvenčního zákona

SC-331002/1

Žiji sama, a když zaplatím nájemné, spotřebitelský úvěr a kreditní kartu, zůstává mi měsíčně na živobytí tisíc korun. Úvěr budu splácet ještě čtyři roky. Dá se s tím něco dělat?
Věra N.
Situace se dá vyřešit oddlužením nebo konsolidací (sjednocení půjček do jedné splátky). Rozhodnete-li se pro oddlužení, dlužník
od doby podání na soud nic neplatí a čeká do
rozhodnutí soudu, který určí splátky ve splátkovém kalendáři, a to tak, aby měl člověk
z čeho žít. Co je podstatné, dlužník zaplatí
30 až 70 procent původního dluhu. Tím se
dluh výrazně sníží. Dotyčnému tak zůstane na
živobytí výrazně vyšší částka, než jakou měl
před oddlužením.

AKTUALITY
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Představujeme základní školy – ZŠ F. Formana
ZŠ F. Formana byla otevřena 1. září 1996,
jedná se o nejnovější školu na území obvodu. Dominantou barevné zeleno-žluté
budovy je věž s červenými hodinami.
Škola má moderní prostorný interiér vyzdobený převážně dětskými pracemi,
který umožňuje příjemný pobyt žákům
i zaměstnancům školy. Chodby jsou dobře
využitelné pro aktivní odpočinek o přestávkách a k relaxaci, jsou vybaveny žebřinami a molitanovými matracemi, stolními
fotbálky a tenisovými stoly. Součástí základní školy je školní družina, školní klub
a školní jídelna. ZŠ F. Formana má v současnosti 478 žáků.
Škola disponuje odbornými učebnami dějepisu, hudební výchovy a přírodopisu,
dvěma tělocvičnami, dvěma počítačovými
učebnami, environmentální učebnou, jazykovou učebnou, čtyřmi interaktivními
učebnami, učebnou fyziky a chemie, cvičnou kuchyňkou a novými školními dílnami. Učebny jsou vybaveny moderním nábytkem s výškově nastavitelnými lavicemi,
počítači, promítacími plátny a dataprojektory. Pestré je i venkovní vybavení - travnaté, duratanové a asfaltové hřiště, které se
využívá i jako dopravní hřiště pro výuku
dopravní výchovy, zajímavostí je indiánské hřiště s dřevěnými prolézačkami.
Škola klade důraz nejen na kvalitní výuku,
na spojení teorie a praxe, ale je si dobře vědoma i nutnosti rozvíjet u žáků schopnost
komunikace, vytváření kvalitních pracovních a osobních vztahů, rozvíjení dovednosti sebeuplatnění a prokázání získaných
dovedností a znalostí. Proto má její vzdělávací program název Škola pro život. ZŠ
F. Formana je otevřená žákům se zdravot-

ním postižením, zdravotním a sociálním
znevýhodněním, ale i žákům s mimořádným nadáním. Promyšleně začleňuje do
výuky projektové dny, které doplňují probírané učivo a přibližují jej dětem zábavnou formou - Den jazyků, Den bez úrazu
a Dopravní den pro žáky II. st., Den Země,
Dětský den a Olympĳský den.
Škola nabízí širokou škálu volitelných
předmětů – konverzace v anglickém jazyce, cvičení z matematiky a jazyka českého,
ekonomickou gramotnost, sportovní hry,
technické činnosti, informatiku, přírodovědný a dějepisný seminář aj. Nezbytnou
součástí života školy jsou i výjezdy – na
I. st. školy v přírodě, na II. st. lyžařské kurzy a adaptační pobyt v 6. ročníku. Velká je
nabídka zájmových kroužků v rámci školy, školní družiny a školního klubu - např.
sportovní, florbal, keramika, výtvarný, počítačový, dramatický, pohybové hry, šikovné ruce, kytarový.
V odpoledních hodinách žákům slouží
informační centrum, které je vybaveno
mnoha knižními tituly, časopisy, počítači
s internetem, tiskárnou a audiosoupravou.
Žáci zde mají možnost si nejen vypůjčit
knihy, ale zpracovat domácí úkoly a prezentace do výuky, strávit odpoledne formou her, soutěží a dalších aktivit připravo-

vaných knihovnicí školy. Součástí školy je
i Divadélko umístěné v jejím suterénu, kde
probíhají školní akce, představení, besídky,
koncerty, školení a různá setkání s rodiči
a veřejností. Ve škole už devět let funguje
žákovský parlament, kde se žáci - zástupci
jednotlivých tříd - podílejí na životě školy,
dávají podněty k řešení a vylepšení školního prostředí, podílejí se na organizaci akcí
nejen sami pro sebe, ale zejména starší žáci
na akcích pro své mladší spolužáky.
Škola se zapojuje a získává finanční prostředky z projektů Evropského sociálního
fondu, Magistrátu města Ostravy a ÚMOb
Ostrava-Jih. Navázala spolupráci s MŠ
F. Formana a MŠ a ZŠ Hello. Ve škole působí Sdružení rodičů, se kterým má škola
dlouholetou velmi kvalitní spolupráci.
Společně realizují řadu akcí pro děti, ale
i pro samotné rodiče – Drakiáda, školní
ples, táborák, lampionový průvod s ohňostrojem aj.
ZŠ F. Formana navázala rozsáhlou spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské
univerzity, pro jejíž studenty zajišťuje krátkodobé, ale i závěrečné praxe, náslechové
hodiny i s pedagogy z fakulty. Naopak její
studenti bezplatně pomáhají v rámci svého studia s organizací školních aktivit, ve
spolupráci s třídními učiteli provádějí asistenční službu ve třídách, vyjíždějí na lyžařské kurzy a školy v přírodě.
ZŠ F. Formana klade důraz na posilování
pozitivního klimatu školy, kde partnery
nejsou jen žáci a pedagogové, ale všichni
zaměstnanci a zejména rodiče i široká veřejnost, která se školou spolupracuje.
Podklady připravila:
PaedDr. Ivona Klímová,
ředitelka ZŠ F. Formana

INZERCE

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

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

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

ÈERNO BÍLÉ TURNÉ 2013
23.10. OSTRAVA, ÈEZ ARÉNA

www.ceskydomov.cz
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Důstojná oslava 68. výročí osvobození Ostravy
U památníku Rudé armády v Komenského sadech se poslední
dubnový den konalo shromáždění k 68. výročí osvobození města.

ÚMOb Ostrava-Jih získal
Plaketu Čs. obce legionářské za šíření legionářských tradic.
Převzal ji starosta obvodu Karel
Sibinský z rukou válečného veterána Mikuláše Končického.

Jeho součástí byl pietní akt
s kladením věnců k uctění hrdinů padlých v boji s německými
okupanty. Akce pořádané statutárním městem Ostravou a krajským vojenským velitelstvím

se zúčastnila řada hostů v čele
s místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR Miluší Horskou.
Delegaci statutárního města
Ostravy vedenou primátorem
Petrem Kajnarem tvořili jeho
náměstci Jiří Hrabina, Tomáš
Petřík a Tomáš Sucharda. Mezi
přítomnými osobnostmi byli
velvyslanec Ruské federace
v ČR Sergej Kiseljov, hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, zástupci Vojenské
kanceláře prezidenta ČR, Armády ČR, ostravských městských
obvodů, politických stran, společenských organizací, hosté ze
zahraničí, občané ap. Za městský obvod Ostrava-Jih položili
věnec starosta Karel Sibinský

INZERCE

Moderní technologie
pro malé a střední podniky
Malé a střední podniky nejsou
dnes v jednoduché situaci a to
zejména kvůli všudypřítomné silné
konkurenci. Je proto třeba stále
hledat nové cesty k zefektivnění
činností a snížení nákladů. A právě
v tom mohou pomoci moderní
technologie, které podnikům
usnadní a především také zlevní
administrativní procesy.
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Místostarostové R. Miklas
a F. Dehner položili věnce
u památníku Břehy.

a místostarosta František Dehner. Vřelá slova úcty a díků si
vyslechli přímí účastníci Ostravsko-opavské operace, např.
generálové Mikuláš Končický,
Zdeněk Škarvada a další váleční veteráni.
Místostarostové Radim Miklas
a František Dehner položili
věnce na území obvodu - u památníku Břehy, kde vojska
4. ukrajinského frontu vedla

Starosta připevnil pamětní
stuhu na prapor Československé obce legionářské.

Text a foto: Michael Kutty

smutná zpráva
Necelé dva týdny po oslavách osvobození města, v sobotu 11. května večer, náhle
zemřel brigádní generál Zdeněk Škarvada. Bylo mu 95 let, posledních padesát let
prožil v Ostravě. Za druhé světové války
působil jako pilot britského Královského
letectva (RAF). Jeho rehabilitaci umožnily
až politické změny po roce 1989. Byl oceněn
řadou státních i zahraničních vyznamenání. V roce 2000 jej prezident Václav Havel jmenoval brigádním
generálem, o sedm let později mu bylo uděleno Čestné občanství města Ostravy.
INZERCE

Senior
slevenka
Slevová karta pro všechny obyvatele
Moravskoslezského kraje starší 55 let.
Komplexní systém výhod a slev: zdravotnictví, lékárny,
lázně, služby, cestování, hotely, kultura, sport, volný čas
Registrace a prodej karty, cena 100 Kč
www.seniorslevenka.cz
Charitní středisko Gabriel
Čujkovova 40a
Ostrava-Zábřeh
pátek: 9.00-12,00

SC-330957/34
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hlavní boje s německými fašistickými okupanty, dále v místě zvaném Korýtko, kde došlo
k překročení řeky Odry 1. československou samostatnou tankovou brigádou, a u pomníku
druhé světové války na Husarově ulici ve Výškovicích.

Alliance francaise
Na Hradbách 12 centrum Ostravy
čtvrtek 12,00-16,00
SC-330761/2

ZE ŽIVOTA SENIORŮ
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Paní Květoslava se narodila
v Ostravě-Kunčičkách v červnu 1937 v rodině letce Československé armády. Po maturitě
na Střední zemědělské škole
v Rožnově p. R. nastoupila na
umístěnku jako zootechnik na
Okresní národní výbor v Bílovci a poté pracovala v JZD
Klimkovice. Později si našla
zaměstnání v Technických a zahradních službách města Ostravy.
Pan Pavel se narodil v Šenově
v březnu 1939. Vyrůstal u adoptivních rodičů v Novém Jičíně. Po maturitě na vítkovické
průmyslovce nastoupil na
umístěnku do elektrárny Vítkovických železáren, kde se
propracoval až na vedoucího
strojní údržby.
Poprvé se setkali 9. května 1962
na generální zkoušce amatérského divadelního souboru

Foto: Petr Grimm

ZLATÁ SVATBA Květoslavy a Pavla Holasových

Domu kultury města Ostravy.
Květa hrála jednu z hlavních
rolí a Pavla přizval režisér k obsluze zvukové techniky. Soubor
se později rozpadl, ale láska
zamilované dvojice přetrvala
a 8. května 1963 si na ostravské
nové radnici řekla své nejdůležitější „ANO“ v životě.
Od roku 1965 bydlí manželé
Holasovi v družstevním bytě
v Ostravě-Zábřehu, kde vychovali své tří děti – Pavla, Alenu

a Janu. Po mateřské dovolené paní Květa nastoupila do
knihovny Domu kultury Vítkovic. Do důchodu odešla v roce
1991. Pan Pavel vystudoval Vysokou školu politickou v Praze
se zaměřením na ekonomickou
problematiku.
V roce 1990 ukončil postgraduální studium problematiky
řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze a vrátil se do
Vítkovických železáren. Do

důchodu odešel v roce 1999. To
už byl členem Zastupitelstva
městského obvodu Ostrava-Jih,
zvoleným za KSČM.
Dnes se manželé Holasovi radují z vnučky Kateřiny a vnuka
Tomáše. Paní Květa se upsala
folkloru, vyšívá kroje na malé
panenky, které putují do všech
koutů světa. Pomáhá také
s údržbou krojů souboru Odra,
ve kterém působí dcera Alena.
Velkým koníčkem pana Pavla
je výpočetní technika, rád luští
křížovky i sudoku, ale stále mu
nezbývá dost času na četbu beletrie.
V sobotu 11. května v obřadní
síni radnice si manželé Holasovi připomněli padesát let
společného života. Oddávajícím jejich zlaté svatby byl zastupitel města Ostravy Oldřich
Jakubek, ceremoniářkou Šárka
Zubková.

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem květnovým
oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Marie Dlouhá
Žoﬁe Galetová
Anděla Ladovská
Marie Drábková
Vlasta Štěpankevičová
Zdenka Salapatková
Jarmila Vichnarová
Hildegarda Zbořilová
Drahomíra Navrátilová

96 let
94 let
93 let
92 let
91 let
91 let
91 let
90 let
85 let

Zdenka Čerkovská
Zdenka Stehlíková
Josef Kaňovský
Božena Holečková
Jaroslav Lička
Emilie Kostková
Zdeňka Mužíková
Anna Chromiaková
Zdeněk Třeťák

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

Květoslava Říhošková 80 let

Vilém Najdek

80 let

Blanka Šrubařová

80 let

Jaroslav Slaný

80 let

Ludmila Myšková

80 let

Božena Jurečková

80 let

Jaroslav Stolařík

80 let

Božena Zagorová

80 let

Ladislav Langr

80 let

Margita Krausová

80 let

Zdeňka Mayerová

80 let

Josef Szobi

80 let

Vladimír Kantor

80 let

Marie Navrátilová

80 let

Věra Šoltysová

80 let

Josef Slivka

80 let

INZERCE
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Dopravní omezení na Plzeňské ulici
V souvislosti s výstavbou propojení ulic Pavlovova–Plzeňská
a vybudováním nového podchodu budou v červnu zahájeny stavební práce, které budou provázet dopravní omezení na Plzeňské
ulici v úseku od Ferony až po křižovatku ulic Plzeňská x Horní x
Moravská.
V době od 3. do 26. června budou zahájeny přípravné práce,
které si vyžádají uzavření jednoho jízdního pruhu v každém
jízdním pásu. Od 27. června
do 4. července bude v dotčeném úseku tramvajová výluka
v obou směrech. Obdobná vý-

luka v trvání od třech do deseti
dnů se bude v průběhu stavby
ještě několikrát opakovat v souladu s postupem stavebních
prací a s výjimkou tramvajové
zastávky Most Mládeže bude
zajištěna náhradní autobusová
doprava (tramvajové zastáv-

ky: Ferona, Hulvácká, Dolní,
Tylova = náhradní autobusová
doprava). V době tramvajové
výluky budou tramvaje projíždět přes jízdní pás (ve směru do
centra) ulice Plzeňská (v současné době tam tramvaje nejezdí) v úseku Plzeňská x Rodinná.
Od 27. června bude z provozně-technických důvodů po celou
dobu stavby zrušena tramvajová zastávka Most Mládeže,
a to bez náhrady. Od 27. června
do 30. září bude uzavřen celý
jízdní pás ve směru od centra

do Hrabůvky, rovněž bude uzavřen nájezd z rampy z Rudné
ulice. Provoz bude přes středový tramvajový pás převeden
do protisměru, kde bude veden v jízdním pásu obousměrně. Od 30. září do 13. prosince
bude uzavřen celý jízdní pás
ve směru z Hrabůvky do centra. Provoz bude přes středový
tramvajový pás převeden do
protisměru, kde bude veden
v jízdním pásu obousměrně.
Nájezd z rampy z Rudné ulice
zůstane zachován.
(kut)

Krátce
 Úspěch minižákyň SBŠ Ostrava
Mladší minižákyně týmu SBŠ Ostrava,
ročník nar. 2001 a mladší vybojovaly
bronzovou medaili na národním finále
minibasketbalu kategorie U12, který se

konal začátkem května ve Strakonicích.
Tým čtrnácti hráček pod vedením trenérů Kamila Havrlanta a Martina Chmiela
zanechal svými výkony na finálovém turnaji velmi dobrý dojem a vzorně repre-

zentoval nejen svůj domovský městský
obvod Ostrava-Jih, ale jako jediný účastník kraje mezi dvanácti nejlepšími celky
republiky i město Ostravu a Moravskoslezský kraj.

INZERCE

SC-330788/10
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Víkend za zvuku bubnů

Hromadné očkování psů proti vzteklině
pro majitele psů bydlící v obvodu
Ostrava-Jih
V zájmu preventivní ochrany
území města Ostravy před zavlečením a šířením nebezpečné
nákazy – vztekliny, proběhne
hromadné očkování psů proti
vzteklině na území obvodu Ostrava-Jih.
Poplatek za naočkování psa je
dotován obcí. Zvířata musejí
být opatřena náhubkem a vodítkem. Očkovací průkaz je
nutné přinést s sebou. Očkování se provádí pouze jedenkrát

DATUM a HODINA:
Pro víkend od 19. do 21. dubna si příroda nepřipravila zrovna ideální
počasí, ale přesto měly pracovnice Rodinného centra možnost vidět
nadšené tváře čtyřiceti dětí. V rekreačním zařízení Zátiší v Budišově nad Budišovkou se díky finanční podpoře nadačního fondu Evraz
mohl uskutečnit tradiční víkendový pobyt pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Vedle her, sportovních soutěží a návštěvy Muzea
Jana Amose Komenského ve Fulneku si děti vyzkoušely hru na bubny
djembe a šamanské bubny. Bubnování dokáže stimulovat jak k aktivitě, tak k uvolnění a společným zážitkem posiluje pocit sounáležitosti.
Večer si děti zatancovaly na diskotéce či vyzkoušely své pěvecké umění
při karaoke. Cestou domů se autobusem nesla jediná otázka „Kdy pojedeme zase?“
Foto: Petra Pokludová

Nebezpečný „letní smog“
Chladná sezóna trvající od
října 2012 do března 2013 definitivně skončila. V tomto
období byly v našem regionu
kromě března každý měsíc
kvůli nadlimitním koncentracím prašného aerosolu vyhlášeny smogové situace, v únoru dokonce jedna regulace
zdrojů znečišťování.
S příchodem teplé poloviny
roku je třeba dávat si pozor
na koncentrace přízemního
ozonu. Nejedná se o ozon,
který sledujeme v souvislosti s ozonovou vrstvou, tedy
o ozon, který chrání pozemský život před ultrafialovým
zářením. Jde o škodlivinu
„přízemní ozon“, která vzniká z oxidů dusíku a těkavých
organických látek za působení slunečního záření složitou

soustavou
fotochemických
reakcí. Z vysvětlení je zřejmé,
že tato znečišťující látka nemá
přímý emisní zdroj, proto je
takřka neregulovatelná. Jedná se o toxickou látku, která
může u lidí způsobit podráždění, dýchací problémy a poruchy imunitního systému.
V Ostravě měří Český hydrometeorologický ústav přízemní ozon na Fifejdách. Na
Ostravsku letos zatím nedošlo k překročení povolených
limitů, ale v Jihočeském a Plzeňském kraji byla už koncem
dubna vyhlášena smogová
situace v souvislosti s touto
škodlivinou. Problém přízemního ozonu se netýká pouze
našeho kraje, ale celé České
republiky a Evropy, převážně
její jižní a střední části.
(d)

úterý 4. června 2013
8.00-9.30 hodin
10.00-12.00 hodin
13.30-15.00 hodin

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

MÍSTO KONÁNÍ OČKOVÁNÍ:
- 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 Poliklinika pro malá zvířata (veterina
u nádraží Českých drah Ostrava-Vítko8.00-12.00 hodin
vice)
13.00-15.00 hodin
pátek 7. června 2013 ul. Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada
bývalé MŠ, nyní Majetkové správy Ost8.00-12.00 hodin
rava-Jih)
13.00-15.00 hodin

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc červen
7.-9. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.

Moderní gymnastika
16-19 hod.
9-19 hod.
9-12 hod.

15. 6.

TJ Sokol Vítkovice
12. ročník Memoriálu J. Klepca
v zápase ve volném stylu 7–20 hod.

21.-22. 6.

Florbal – FBC ČPPINZERCE
Remedicum Ostrava
Mezinárodní turnaj Republic Cup 2013
mužů, žen a juniorů
9-22 hod.
8-22 hod.

21. 6.
22. 6.
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V tradičním termínu 1. května se na loukách u řeky Odry ve Výškovicích
konal další ročník turnaje oddílů TOM v indiánské hře LAGORI. Pětadvacet družstev ze sedmi turistických oddílů mládeže soutěžilo v šesti
kategoriích o tradiční putovní štít vítězů. Celkovým vítězem se potřetí
v řadě stal TOM KADAO z Opavy těsně před společně druhými TOM
KaM Frýdek Místek a pořádajícími TOM Čmoudík Ostrava. „Počasí se
nakonec z ranního deště umoudřilo na zamračeno. Jeden mrak ale zůstane až do příštího ročníku, protože majitel louky si bohužel nepřeje konání
dětského turnaje, a tak nám nezbývá, než pro příští ročník hledat nové
místo,“ posteskl si Rostislav Kašovský z TOM Čmoudík Ostrava.
Foto: Rostislav Kašovský

Domov pro seniory Korýtko uspořádal už šestnáctý ročník turnaje
v ruských kuželkách. V konkurenci jedenácti podobných zařízení nejen
z Ostravy se z vítězství radoval Domov Na Zámku z Kyjovic na Opavsku, který těsně porazil domácí DPS Korýtko. Ceny nejlepším předávali
Marek Kyjovský, ředitel pořádajícího DPS Korýtko, a starosta obvodu
Ostrava-Jih Karel Sibinský.
Foto: Michael Kutty

V pátek 17. května se v hasičské zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů
Ostrava-Zábřeh uskutečnil tradiční den otevřených dveří. Školním kolektivům přednášel Jaromír Matýsek, který trpělivě odpovídal na zvídavé
otázky žáků. Děti si prohlédly nejmodernější hasební techniku a v praxi si
vyzkoušely i některé disciplíny požárního sportu. Na akci se byl podívat
také starosta obvodu Karel Sibinský.
Foto: Michael Kutty
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ÚMOb Ostrava-Jih uspořádal první květnový pátek v tělocvičně na Varenské ulici druhý ročník turnaje ve stolním tenisu O pohár starosty. Z vítězství se radoval tým Magistrátu města Ostravy. Foto: Rudolf Penkala

Už popáté stojí před kulturním střediskem K-TRIO v Hrabůvce májka.
Postarali se o to členové Sboru dobrovolných hasičů se sídlem v Zábřehu. Za odměnu si od místostarosty Radima Miklase (vlevo) převzali sud
piva. V bohatém doprovodném programu na pěší zóně vystoupila hudební skupina Ostrá tráva, nechyběly ukázky hasičské techniky a soutěže pro
děti i dospělé. Tradiční akci finančně podpořil městský obvod Ostrava-Jih.
Foto: Ladislav Mácha

Nevzhledné šedé stěny lemující dětská hřiště a pískoviště ve dvorech domů
se postupně mění k lepšímu. Zásluhu na tom mají studenti oboru propagační grafika Soukromé střední umělecké školy a Základní umělecké školy AVE ART v Hrabůvce. V květnu svými malůvkami zkrášlili prostory
u pískoviště mezi domy v ulici U Studia 1-3.
Foto: Michael Kutty

Czech POINT nyní i v bance
=DSěWOHWVYpH[LVWHQFHXç&]HFK32,17Y\VWDYLO\PLOLRQXYìSLVţ3RWYUGLO\çHXPtUHGXNRYDWE\URNUDFLLYHY]WDKXREĀDQ²YHőHMQi
VSUiYDQDPLQLPXP7HđVHMHMLFKVtřUR]åLőXMH²SURYìSLV]UHMVWőtNXWUHVWţQHERNDWDVWUXQHPRYLWRVWtO]H]DMtWXçLGREDQN\
z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a z rejstříku
trestů. Oblíbené je i zřízení datové schránky.
Po celé republice je k dispozici více než 2 tisíce kontaktních
míst Czech POINT
a přibývají další. Službu
začala nabízet na trhu
i vůbec první finanční instituce ČSOB prostřednictvím
své značky Era. „Spustili jsme
zkušební provoz ve čtrnácti
Era ﬁnančních centrech, po jed-

nom v každém kraji. Plánujeme, že služby Czech POINT
posléze rozšíříme i na další
centra. Chceme všem klientům
i neklientům usnadnit život
a ušetřit jim čas,“ říká Jana Urbánková, odpovědná
ředitelka za distribuční
síť Era ﬁnančních center.
Znamená to, že si klienti Ery už
nebudou muset chodit zvlášť
pro výpisy na Czech POINT
a zvlášť do banky, ale vyřídí
vše na jednom místě.

„Při své práci realitního makléře potřebuji pro své klienty
řešit výpisy z katastru nemovitostí nebo notářská ověření.
Czech POINT moji práci výrazně zjednodušily a urychlily. Nemusíme obrážet několik
úřadů a vystát na každém
z nich frontu. Vše je na jednom
místě a většinou bez čekání,“
pochvaluje si Vladimír Pleskáček z Rakovníka. Popisuje důvody, kvůli kterým v roce 2008
Czech POINT (České Podací

Ověřovací Informační Národní
Terminály) vznikly. Lidé díky
nim získají na jednom místě co
nejvíce potvrzení z veřejných
i neveřejných informačních
systémů.
O tom, že veřejnost vzala
Czech POINT za své, svědčí
vysoké číslo vydaných výpisů. Za jediný den jich Czech
POINT vydají více než 4,5 tisíce. Mezi nejčastější dokumenty, pro které Češi chodí, patří
výpis z katastru nemovitostí,

Rozhovor

„Šetříme našim klientům čas,“ říká Jana Urbánková

Na zkušenosti
s fungováním
Czech POINT
v Era finančních centrech
jsme se ptali
Jany Urbánkové, odpovědné
ředitelky za distribuční síť Era
finančních center.

Era je první komerční
značka, která autorizaci služby Czech POINT
získala. Proč jste o ni
žádali?
Protože se snažíme našim klientům co nejvíce
zjednodušit život. Era před
pár lety jako první nastou-

pila cestu zjednodušování produktů a zvyšování
komplexnosti služeb.
Czech POINT jsou zatím
jen ve čtrnácti Era finančních centrech. Plánujete jejich rozšíření?
Ano. V tuto chvíli probíhá testovací provoz.

Postupně budeme Czech
POINT zavádět i v ostatních pobočkách. Ale už
nyní na základě prvních
zkušeností z našich poboček mohu potvrdit, že
zájem je skutečně veliký
nejen ze strany klientů, ale
i široké veřejnosti.
SC-330816/1

Objevte novou Octavii Combi
Ať je stále nad čím žasnout

Ano, konečně je tady. Přijíždí nová ŠKODA Octavia Combi.
Je nutné cokoliv dodávat? Nová Octavia Combi dál rozvíjí
všechny silné stránky, pro něž se v předchozích generacích
stala bezkonkurenčně nejoblíbenějším rodinným vozem u nás,
a navíc přidává dlouhou řadu nových. Nabízí více prostoru, je
dynamičtější a nabitá množstvím špičkových technologií. Mohli
bychom o ní říci mnohem víc. Ale proč ztrácet čas? Pusťte se sami
do objevování. Nová ŠKODA Octavia Combi na Vás čeká.
www.zazijteoctavii.cz
ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

AUTO DUBINA, a.s.
Těšínská 30, 746 01 Opava
Horní 122, 700 30 Ostrava
info@auto-dubina.cz
www.auto-dubina.cz
SC-330116/4

