
Prostor před Kinem Luna dozná změn
Ubytovny projdou přísnými kontrolami
Vodní areál Jih čeká na návštěvníky
Pravidla pronájmu obecních bytů
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Na Slavnostech obvodu 
se lidé dobře bavili
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Odbor dopravy a komunálních služeb 
(dotazy směřující např. k sekání trávy, 
kácení stromů, přistavování kontejnerů):
  599 430 270
Odbor bytového a ostatního hospodář-
ství (např. pronájmy bytů):  599 430 243

Oddělení kancelář starosty (jubilejní 
sňatky, setkání jubilantů, vítání občán-
ků):  599 430 410 – p. Zubková

Všechny podrobné kontakty na pracovní-
ky jednotlivých odborů a oddělení ÚMOb 
Ostrava-Jih jsou uvedeny na webové ad-
rese www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 
NA ÚMOb OSTRAVA-JIHV deseti městských obvodech budou až do 

podzimu v odpoledních hodinách zdarma 
otevřena hřiště ostravských škol pro rekre-
ační sportovce bez omezení věku. Podmín-
kou je respektování pokynů správce hřiště, 
provozní doby a provozního řádu. Kromě 
volného vstupu si návštěvníci mohou půj-
čit sportovní náčiní v prostorách jednotli-
vých hřišť. 
Nabídka pro veřejnost je součástí projektu 
Bezpečnější Ostrava. Na stránkách www.
bezpecnejsiostrava.cz je zveřejněna mapa 
městských obvodů, na jejichž území se hři-
ště nacházejí, včetně informací o provozní 
době a případně i kontaktů na správce. 
Do budoucna projekt počítá například se 
zapojením veřejnosti do soutěže o nejbez-

pečnější, případně nejoblíbenější hřiště. 
Projekt hřišť otevřených pro veřejnost se 
v Ostravě realizuje dlouhodobě. Je integ-
rální součástí rozvoje kvality života a sys-
tému prevence kriminality ve městě. Jejich 
provoz je fi nancován v rámci dotačního 
systému města v oblasti podpory prevence 
kriminality. V letošním roce rozpočet měs-
ta těchto třiatřicet projektů podpoří bez-
mála dvěma miliony korunami.
Na území městského obvodu Ostrava-Jih 
se jedná o hřiště základních škol Mitušo-
va 16, Provaznická, Mitušova 8, A. Kučery, 
Šeříková, Březinova, Chrjukinova, Jugo-
slávská a Kosmonautů 15. Využít je možné 
i sportovní areál Střediska volného času 
Gurťjevova 8 v Zábřehu. (d)

Školní hřiště se otevírají pro veřejnost

-  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

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

(tento není zahrnut v ceně) Akce platí do 31. 8. 2013
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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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V pořadí už jedenáctý ročník Slavností 
obvodu Ostrava-Jih nabídl i letos bohatý 
kulturní program.

 Jeho hlavní hvězdou byl Banjo Band Ivana 
Mládka (snímek vlevo), jedenasedmdesáti-
letý zpěvák kromě známých hitů pobavil 
publikum i několika vtipnými historkami. 
Program odstartoval v 15 hodin zábavným 
pásmem plným kouzel a triků v podání 
Klaunů z Balónkova, na jehož konci byly 
děti obdarovány barevnými balónky 
nejrůznějších tvarů. Na pódiu se postupně 
představili Škola popového zpěvu Olo-
mouc, která zazpívala muzikálové hity 
z Pomády a Dětí ráje, své umění předvedla 
rocková kapela Memoary, vítěz soutěže 
Fajn Fest 2012, a zahrál i pěvecký dívčí 
kvartet z Olomouce The Beatles Girls (foto 
na titulní straně). Nechyběl jarmark a další 

atrakce. Akce pod patronací starosty ob-
vodu Karla Sibinského se letos z důvodu 
rekonstrukce DK Akord uskutečnila vzadu 
na prostranství před Vodním areálem Jih, 

kam si našly cestu tisíce občanů. Z pódia 
je pozdravil místostarosta Pavel Planka 
(snímek vpravo). 
 Text a foto: Michael Kutt y

Legendární Ivan Mládek nezklamal
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Nové dětské hřiště ve Výškovicích

Košičtí pedagogové navštívili 
Ostravu

…Na území obvodu se jedná o v pořadí už čtvrté hřiště 
s moderními herními prvky. V nedávné době bylo 
otevřeno lanové hřiště v Hrabůvce a v Zábřehu, vloni 
pak Rákosníčkovo hřiště na Dubině…

…Na základních, mateřských a uměleckých školách 
proběhly workshopy, hosté z Košic si prohlédli ZŠ 
A. Kučery, jejíž součástí je bazén a dopravní hřiště, 
navštívili ZŠ Mitušova 16…

7

5

Zahraniční návštěva na ZŠ Provaznická

…Na dvouletou spolupráci získaly výše jmenované 
školy dotace z evropských fondů, z nichž valná část 
bude použita na mobilitu, tedy vycestování žáků 
a učitelů do zahraničních partnerských škol…

16

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v poslední době mno-
ho z vás poukazuje na 
neutěšenou bezpeč-
nostní situaci na ně-
kterých místech obvo-
du. Jedná se zejména 
o ubytovny, v jejichž 
okolí je zvýšená kon-

centrace nepřizpůsobivých obyvatel. Legis-
lativa nám sice nedává mnoho možností, jak 
zabránit vzniku těchto ubytoven, nicméně 
vám mohu slíbit, že ve spolupráci s ostatní-
mi institucemi všechny, které máme na úze-
mí obvodu, důkladně prověříme. Problému 
se obsáhle věnujeme na straně šest. 
Pojďme k příjemnějším věcem, s blížícím 
se koncem první poloviny roku pro většinu 
z nás nastává čas dovolených, školáci mají 
před sebou dlouhé dva měsíce volna. V rám-
ci projektu Bezpečnější Ostrava je hned de-
vět hřišť základních škol během prázdnino-
vých měsíců přístupných veřejnosti, zcela 
nové hřiště jsme nedávno otevřeli na ulici 
29. dubna ve Výškovicích. Volné chvíle lze 
strávit také ve Vodním areálu Jih, více infor-
mací získáte na straně jedenáct.
Na straně čtyři si můžete přečíst o připra-
vované rekonstrukci prostoru před Kinem 
Luna, na straně čtrnáct na základě vašich 
dotazů popisujeme podmínky pronájmu 
obecních bytů. Představujeme další základ-
ní školu a v tomto čísle poprvé přinášíme 
zajímavý exkurz do historie, konkrétně se 
jedná o výstavbu studní v Bělském lese.
Další číslo Jižních listů vyjde až za dva 
měsíce, takže vám přeji příjemně strávenou 
dovolenou a pěkné počasí. 

Mgr. Karel Sibinský, starosta

 Bezplatný odvoz a likvidace vraků
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih ve 
spolupráci s výrobním družstvem Byt-
prům sídlícím na Výškovické ul. 38 v Zá-
břehu nabízí občanům bezplatný odvoz 
a ekologickou likvidaci nepojízdných vo-
zidel. Majitelé, kteří potřebují ekologicky 
zlikvidovat vozidlo, si mohou termín od-
vozu dohodnout na tel. čísle 595 700 131 
nebo 602 502 254. Protokol potřebný k tr-
valému vyřazení vozidla z registru vozi-
del bude předávajícímu vystaven hned po 
převzetí vraku. Bezplatné odvozy budou 
zajišťovány dle konkrétních požadavků 
majitelů přímo z místa odstavení auta.

 Akční den pro Ostravu
V rámci osvětové kampaně Fotbal pro roz-
voj se v sobotu 13. července uskuteční Akč-

ní den pro Ostravu, který má ústřední mo-
tt o Fotbal bez bariér. „Bariéry chápeme jak 
fyzické, tak i sociální, kulturní či jazykové. 
V duchu mott a kampaně S míčem roztan-
číme celý svět! nás čeká nejen fotbal s čes-
ko-keňským fotbalovým týmem, ale také 
taneční a bubenické workshopy, společné 
malování na zeď, vernisáž fotografi í a dal-
ší pohodové aktivity pro celou rodinu,“ 
uvedla za pořadatele ze Střediska volného 
času Ostrava-Zábřeh Lenka Červená s tím, 
že setkání proběhne od 13 hodin v tamním 
areálu na Gurťjevově ulici. 

 Společně pro bezpečnější Ostravu 
Ve středu 26. června od 9 hodin se na pro-
stranství u Vodního areálu Jih uskuteční 
už čtvrtý ročník akce nazvané Společně 
pro bezpečnější Ostravu. Návštěvníci se 

mohou těšit na akční ukázky záchranných 
a bezpečnostních složek města Ostravy. 
Jednotlivé aktivity mají charakter static-
kých a dynamických ukázek, při kterých 
se aktivně zapojují návštěvníci. Prezen-
tace ukázek, možnost aktivní účasti ná-
vštěvníků s konkrétním prožitkem, soutě-
že, informace pomocí tištěných materiálů 
i mluveným slovem od uniformovaných 
aktérů, to jsou základní aspekty, které 
pozitivně působí na mladé lidi a stávají 
se tak výchovným nástrojem pro prevenci 
kriminality a zvýšení bezpečnosti v Ostra-
vě. Celodenní aktivity v okolí DK Akord 
budou završeny kulturním programem. 
Vstup je zdarma. Více informací je na 
www.dk-akord.cz/cz/page-akce/spolec-
ne-pro-bezpecnejsi-ostravu/?akce=881.

Krátce
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Prostor před Kinem Luna dozná změn
Ještě letos by měla začít proměna prosto-
ru před zábřežským Kinem Luna. Součas-
né prostranství dozná změn, přibude na 
něm nová zeleň, ale také nové vodní prvky, 
lampy a celá plocha bude nasvícena bo-
dovými světly.

„Od začátku jsme pracovali s myšlenkou 
zachovat něco z původního exteriéru. Jako 
určitý artefakt doby, kdy Kino Luna vzni-
kalo. V průběhu studie jsme dospěli k zá-
věru, že skoro celý prostor zachováme, 
jen stávající betonové květináče ubouráme 
kvůli hlavním pěším tahům a zbytek za-
kryjeme novou vrstvou,“ uvedl architekt 
David Kotek a pokračoval: „Dále budou 
odstraněny stávající stromy, které kopírují 
Výškovickou ulici, v rámci urbanistického 
otevření prostoru k protějšímu kostelu. 
Stromy umístěné v prostoru betonových 
květináčů ponecháme.“ 
Podle navrhované studie vznikne v ex-
teriéru před Kinem Luna lehce zvlněný 
povrch, který je tvořen částmi současných 
betonových květináčů, které se překryjí vo-
dopropustným betonem. Na tento povrch 
bude přichycena tenká pryžová vrstva, 
která s vrstvou betonu překryje stávající 
prostor a povrch zvlní. „Toto zvlnění bude 
hlavně patrné v místech dnešních betono-
vých květináčů s ohledem na hlavní pěší 
trasy, kde povrch bude kopírovat dnešní 
rovný asfaltový podklad a bude v takové 
šíři, aby umožňoval průjezd mechanických 
strojů na odklízení sněhu. Zvlněná „kraji-
na“, která zde vznikne, bude doplněna bo-
dovými světly, lampami a aktivními vodní-
mi prvky,“ uvedl dále Kotek.
Pryžová litá vrstva bude obsahovat tenké 
proužky, které z různých směrů povedou 

k hlavním dveřím kina a budou grafi ckým 
doplněním povrchu. Kolem pryžového po-
vrchu, který vymezuje exteriér stávajícího 
kina, bude nová zámková dlažba. Co se 
týče mobiliáře, v rámci doplnění exteriéru 

budou přidány odpadkové koše a lavičky. 
V prostoru zvlněného povrchu vzniknou 
tři vodní prvky, jeden v místě dnešní fontá-
ny a dva další v jeho blízkosti, které budou 
nasvíceny bodovými diodami a budou ob-

sahovat několik čerpadel pro efekt 
fontány. „Tento zklidňující vodní 
prvek ještě více podtrhne zkvalit-
nění tohoto veřejného prostoru,“ 
řekl závěrem Kotek.
„Kino Luna se postupně stává ně-
čím, na co můžeme být právem 
hrdi. Po digitalizaci a výměně se-
dadel přicházejí na řadu další eta-
py rekonstrukce a úprava prostoru 
před kinem je jednou z nich. Celé 
prostranství se zkulturní a bude 
odpovídat významu, který Kino 
Luna pro náš obvod má,“ uvedl  
místostarosta Radim Miklas.
 Michael Kutt y s využitím 

podkladů Projektstudia.

Prezentace: Ing. arch. David Kotek
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Město Ostravu v pondělí 
20. května navštívili zástupci 
města, ředitelé základních 
a mateřských škol a další pe-
dagogičtí pracovníci z part-
nerského města Košice. 

Hosté ze Slovenska společně 
s místostarostou městského 
obvodu Ostrava-Jih Radimem 
Miklasem a vedoucí odděle-
ní školství a kultury Sylvou 
Sládeč kovou navštívili radnici 
města, kde s nimi besedova-
la vedoucí oddělení školství, 
sportu a volnočasových aktivit 
magistrátu Marta Szücsová.
Kromě Nové radnice a vyhlíd-
kové věže si třiatřicetičlenná 
výprava z Košic v Ostravě 
během třídenní návštěvy pro-
hlédla Dolní Vítkovice, hor-

nické muzeum na Landeku 
a zúčastnila se slavnostního 
zahájení hudebního festivalu 
Janáčkův máj. Tyto vzájemné 
návštěvy se konají opakovaně 
a během nich si hosté vyměňují 
zkušenosti a poznatky přede-
vším z oblasti školství.

„Některé naše základní školy 
úzce spolupracují s košický-
mi školami. Vzájemně si vy-
měňují programy, navštěvují, 
nebo se účastní společných 
mezinárodních soutěží,“ uvedl 
Radim Miklas, místostarosta 
městského obvodu Ostrava-

-Jih, který koncem roku 2008 
uzavřel partnerství s městskou 
částí Košice-Západ. Na základ-
ních, mateřských a uměleckých 
školách proběhly workshopy, 
hosté z Košic si prohlédli ZŠ 
A. Kučery, jejíž součástí je ba-
zén a dopravní hřiště, navštívi-
li ZŠ Mitušova 16, kde proběhl 
zajímavý kulturní program.
Vzájemné návštěvy ocenili i zá-
stupci slovenské strany. „Kaž-
dá taková návštěva obohacuje 
jednu i druhou stranu,“ uvedl 
ředitel ZUŠ Kováčská Marko 
Bačo. „Mohu jen tiše závidět, 
jak jsou zdejší školy vybave-
né technikou. Klasickou tabuli 
jsem skoro neviděla, většinou 
jen interaktivní. U nás je toto 
všechno hudba budoucnosti,“ 
dodala Katarína Benková, ředi-
telka ZŠ Postupimská.  (kut)

Košičtí pedagogové navštívili Ostravu

V rámci projektu Izolační zeleň 
města Ostravy, na který město 
získalo peníze mj. z Operační-
ho programu Životní prostředí, 
budou v moravskoslezské me-
tropoli vysázeny tisíce stromů. 
Cílem projektu je zlepšení ži-
votního prostředí v městské zá-
stavbě, především snížení praš-

nosti z dopravy a průmyslu. 
Projekt je realizován od května 
letošního roku, začíná se v ob-
lasti Hrabůvky a Dubiny. 
Stromy, především lípy, javory, 
platany, duby a břízy, se až do 
poloviny příštího roku budou 
vysazovat hlavně podél pá-
teřních komunikací. Dojde ke 

kácení i k výsadbám, kácení 
bude zejména ze zdravotních 
důvodů stromů. Na území ob-
vodu bude vykáceno cca 130 
stromů a 100 m2 keřů, místo 
kterých bude nově vysázeno 
cca 1630 stromů a 6500 keřů. 
V rámci nyní probíhajícího pro-
pojení ulic Plzeňská a Pavlovo-

va dochází k vykácení devěta-
třiceti stromů, nově vysázených 
bude šestaosmdesát stromů. 
V připravované výstavbě cykli-
stické stezky na Pavlovově ulici 
bude vykáceno osm a vysázeno 
patnáct stromů, v rámci stavby 
už bylo přesazeno sedm okras-
ných hrušní.  (kut)

V obvodu budou v následujících měsících vysazeny tisíce stromů

V ZŠ Mitušova 16 byl pro hosty připraven kulturní program. 
 Foto: Michael Kutty

Decathlon se představuje
OSTRAVAOSTRAVA

-

V dnešním povídání si řekneme něco 
o expanzi Decathlonu v České repu-
blice.

První obchod jsme otevřeli v Li-
berci na podzim roku 2010 – je to 
obchod s prodejní plochou 3600 m2. 
Druhým v řadě byl obchod v Ostravě, 
který se otevřel v červnu 2011. Letos 
jsme první červnový víkend oslavili 
2. narozeniny společně se Dnem dětí 
a jak jinak než sportem pro všechny. 
Akce byla velice povedená a věřím, 
že všichni návštěvníci byli více než 
spokojeni. Prodejní plocha ostrav-
ského Decathlonu je 5000 m2 a je to 
největší sportovní obchod v České 
republice. 

V letošním roce v období od února 

do června jsme otevřeli pět nových 
obchodů. První letos byla prodej-
na v Olomouci, která má rozlohu 
2000 m2 a otevřena byla v únoru.

Následovala prodejna v Praze na 
Černém mostu s rozlohou 4000 m2 
a její zvláštností je, že to není samo-
statná budova jako je to u všech ostat-
ních prodejen Decathlonu v České 
republice, ale je součástí nákupního 

Již 7x v České republice

Při nákupu nad 1000 Kč   SLEVA 100 Kč 

PLATNOST KUPÓNU - ČERVENEC 2013



centra. V pořadí třetí prodejnu 
s plochou 4000 m2 jsme otevřeli 
1. května v Plzni. Poté jsme naše 
působení rozšířili na jih České re-
publiky, a to přímo do Českých 
Budějovic, kde jsme otevřeli 
prodejnu o ploše 2000 m2. Tím 
posledním v prvním semestru le-
tošního roku byl Hradec Králové 
otevřený 14. června s rozlohou 
obchodu též 2000 m2. Letos své 
působení rozšíříme ještě do Brna 
a v Praze vyroste další náš obchod. 

Samozřejmě ve všech prodej-
nách Decathlon platí stejná pra-
vidla, jaká jsem vám představil 
v našich minulých povídáních.

Jan Bláha 
ředitel prodejny Decathlon Ostrava

DECATHLON OSTRAVA

Rudná 3112/110

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

www.decathlon.cz
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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

Slevy nabízí už přes 130 poskytovatelů, cena karty 100 Kč 
www.seniorslevenka.cz

Senior 

slevenka

 

Charitní středisko Gabriel
Čujkovova 40a
Ostrava-Zábřeh
pátek: 9.00-12,00
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Tyto osoby se soustřeďují ze-
jména v bývalých hotelových 
domech, ze kterých vznikly 
ubytovny. Opakované problé-
my jsou např. u bývalých ho-
telových domů Hlubina, Vista 
nebo v okolí ubytovny na Čuj-
kovově ulici č. 40.
Je třeba zdůraznit, že se  jedná 
o legislativní problém na úrov-
ni státu a možnosti města či 
obvodu jsou dosti omezené. 
Podnikatelé si z ubytovávání 
nepřizpůsobivých lidí vytvořili 
výnosný byznys, vlastníci uby-
tovacích kapacit totiž profi tují 
z často neúčelně vyplácených 
dávek na bydlení. „Koncent-
race nepřizpůsobivých občanů 
na jednom místě pak přiná-
ší obrovské problémy a jde o 
bezpečnostní riziko pro slušné 
obyvatele našeho obvodu,“ řekl 
starosta Karel Sibinský, který 
na tyto problémy už v minulos-

ti upozorňoval a přesně předví-
dal stav, který se v dnešní době 
stal realitou.
V jednom z dopisů stálo, že 
na základě koncepce bydlení 
města Ostravy mají být nepři-
způsobiví obyvatelé na Jih se-
stěhováváni z jiných obvodů 
a má jim být poskytnuto téměř 
pět stovek bytů placených ze 
sociálních dávek. „Pravdou je, 
že v původním návrhu koncep-
ce bylo, že 850 bytů z celkových 
11 338, které si chce Ostrava 
nechat, má být vyčleněno pro 
bydlení sociálně nejslabších 
obyvatel. Toto ale starostové 
většiny obvodů odmítli a z ná-
vrhu nové koncepce to má být 
vypuštěno,“ řekl starosta. Ob-
vody tak nebudou nuceny, aby 
své byty poskytovaly do pro-
jektu sociální inkluze.
Problém okolo ubytoven může 
vyřešit jen změna legislativy. 

„My můžeme s majiteli ubyto-
ven pouze vyjednávat a snažit 
se jim znepříjemňovat život 
pravidelnými kontrolami, do 
kterých zapojíme všechny slož-
ky,“ vysvětlil dále Sibinský. 
S ohledem na výrazně zvýše-
nou kriminalitu v okolí těchto 
ubytoven je ke kontrolám při-
zvána stavební policie, sociální 
pracovníci, hasiči, živnostenský 
i fi nanční úřad a hlavně hygi-
enici a policie. Před pár dny 
proběhla společná schůzka zá-
stupců stavebního úřadu a so-
ciálních pracovníků obvodu 
i dalších institucí, které se kon-
trol účastní. Výsledek? 
„Zjištění je tragické, ubytoven 
v obvodu místo odhadovaných 
šesti máme hned jedenáct včet-
ně 278 bytů, které slouží ke stej-
ným účelům. Žije v nich celkem 
na sedm a půl tisíce lidí,“ dodal 
místostarosta Radim Miklas 
s tím, že zatím bylo zkontrolo-
váno sedm ubytoven. „Zjistili 
jsme řadu nedostatků, ale ne 
takového rázu, aby bylo možné 
nařídit jejich uzavření.“ Správní 

řízení vede stavební úřad zatím 
jen s malou ubytovnou Karin na 
Dolní ulici v Zábřehu, kde maji-
tel musí doložit potřebná povo-
lení. „Pokud výsledky kontrol 
budou v pořádku, vlastnímu 
provozu ubytovny a stěhování 
těchto osob v podstatě nelze 
zabránit,“ pokračoval Sibinský 
s tím, že obvod chce prostřed-
nictvím Svazu měst obcí i po-
slanců a senátorů tlačit na změ-
nu legislativy.
Městský obvod Ostrava-Jih 
v současné době vlastní 5590 
bytů. Místo v nich mohou najít 
i sociálně slabší rodiny, u kte-
rých ale bude záruka, že žijí 
spořádaně a posílají své děti do 
školy. „Navíc se často zaměňují 
pojmy sociální a nízkonáklado-
vé bydlení. To jsou dvě různé 
věci, naší prioritou je pomáhat 
mladým rodinám s dětmi právě 
výstavbou nízkonákladového 
bydlení. Rozhodně není naším 
záměrem vytvářet na území ob-
vodu ghett a, jak stálo v jednom 
z dopisů,“ uzavřel starosta Ka-
rel Sibinský.  Michael Kutt y

Ubytovny projdou přísnými kontrolami
Zvýšená kriminalita, hluk a nepořádek. V poslední době drama-
ticky narostl počet dopisů a e-mailů, ve kterých pisatelé pouka-
zují na sociální problémy spojené s bydlením nepřizpůsobivých 
spoluobčanů. 

Krátce
 Fajn Fest 2013
Kapely a muzikanti bez rozdí-
lu žánrů se mohou přihlásit do 
3. ročníku česko-polské soutě-
že FAJN FEST. Soutěž pořádá 
Dům kultury Akord a je urče-
na pro skupiny a jednotlivce 

z celé ČR a Polska. Registrace 
je jednoduchá, vyplní o sobě 
základní údaje, vloží fotografi i 
a tři nahrávky ve formátu mp3. 
Uzávěrka přihlášek je 31. 7. 
2013. Podrobnější informace 
jsou na www.fajn-fest.eu.

Studio Sabrina (OD Savarin)
Dr.Martínka 1415
700 30  Ostrava-Hrabůvka
prodej Po-Pá  10.00-16.00
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Upozorňujeme dlužníky („bý-
valé i současné“ nájemce obec-
ních bytů) na blížící se konec 
období, ve kterém mají mož-
nost uhradit své pohledáv-
ky na nájemném a službách 
s nájmem spojených vzniklé 
před 31. 10. 2012, vč. soudních 
poplatků, a to nejpozději do 
30. 9. 2013. V případě úhrady 
pohledávky v plné výši k to-
muto datu budou prominuty 
dopočtené poplatky z pro-
dlení ve výši 95 procent. Toto 
zvýhodnění se nevztahuje na 
dlužníky, u nichž probíhá vý-
kon rozhodnutí – exekuce. 
Bližší informace o podmín-
kách tz v. „generálního pardo-
nu“ podají příslušní zaměst-
nanci ÚMOb Ostrava-Jih, a to:
v případě pohledávek evi-
dovaných na obecním bytě – 
p. Soldánová, odbor bytového 
a ostatního hospodářství, tel.: 

599 430 329, budova B, 3. pa-
tro a dále pověření správci 
domů (přísp. organizace Ma-
jetková správa Ostrava-Jih, 
ul. Provaznická 62, Ostrava-
-Hrabůvka, tel.: 599 505 628 
nebo 599 505 625 nebo Realit-
ní agentura CITY – Ing. Petr 
Mokroš, ul. Čujkovova 30, Ost-
rava-Zábřeh, tel.: 597 578 745). 
V případě pohledávek evido-
vaných u zprivatizovaných 
bytů – Mgr. Němcová, tel.: 
599 430 251, a p. Míčková, tel. 
599 430 308, budova A, 3. pat-
ro, odbor právní.
Tiskopisy k žádosti o pro-
minutí poplatku z prodle-
ní v rámci tz v. „generálního 
pardonu“ jsou žadatelům 
k dispozici u výše uvedených 
zaměstnanců úřadu a pověře-
ných správců domů v úřed-
ní dny: pondělí, středa 8–12, 
13–17 hod.

Mimořádná šance pro dlužníky 
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Děti ve Výškovicích mohou 
využívat nové moderní hřiště

INZERCE

To bývalé i přes mnoho oprav 
už nebylo možné udržet 
v provozuschopném stavu, 
proto bylo zlikvidováno a na-
hrazeno zcela novými prvky. 
Certifi kované herní prvky jsou 
z kovového materiálu, díky 
kterému déle vydrží a bude 
snadnější jejich údržba. Mezi 
atrakce byl navezen nový pí-
sek. V blízké době zde dojde 
i k odstranění některých lavi-
ček v havarijním stavu a poté 
budou osazeny nové kovové. 
Dále byly ořezány větve ko-
lem veřejného osvětlení. „Věříme, že hřiště 
se bude dětem a rodičům líbit, budou ho 
využívat ke spokojenosti, ale také hlídat 
jeho stav a bránit ničení,“ uvedl místosta-
rosta Pavel Planka.

Na území obvodu se jedná o v pořadí už 
čtvrté hřiště s moderními herními prvky. 
V nedávné době bylo otevřeno lanové hři-
ště v Hrabůvce a v Zábřehu, vloni pak Rá-
kosníčkovo hřiště na Dubině. (kut)

 6000 aut za nejlepší ceny v ČR.
 Prověřené vozy po 1.–2. majiteli.
  24 měsíců garance na mechanický 
stav vozu! 

  Rychlé a jednoduché schválení 
úvěru do 10 min.

  0% akontace. 
Nepotřebujete hotovost!

SLEVA 20 000 až  50 000 Kč

jako bonus!
Při koupi auta nad 100 000 Kč,

ať za hotové, či na splátky 

 Tablet

Nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami.

20 poboček v ČR
800 110 800
7 dní v týdnu 7:00–22:00

OSTRAVA, Místecká 3220 
PO–NE 8:00–21:00
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VW SHARAN, 2.0TDi, 103 kW, 1. majitel, servisní 
knížka, klimatizace, navigace a více. 

měsíčně od
1444 Kč

169 999 Kč rok 2007

VW Sharan v nabídce 30x

DIESEL

ŠKODA OCTAVIA, 2.0TDi, 103 kW, nové v ČR, 
1. majitel, servisní knížka, klimatizace a více.

měsíčně od
982 Kč

115 999 Kč rok 2007

Škoda Octavia v nabídce 800x

Využijte speciální nabídky a získejte 40 000 Kč hotově a na ruku.
Platí při koupi vozu na úvěr.

Nejlepší 
financování aut 

v České republice

od

od

splátky

DIESEL

Na ulici 29. dubna ve Výškovicích byla dokončena renovace dětského hřiště. 

Prázdninové in-line 
kurzy bruslení

Občanské sdružení pro volný čas v Ost-
ravě v rámci už devátého projektu Sport 
pro všechny i letos připravilo oblíbené 
in-line prázdninové kurzy pro děti a do-
spělé. Sdružení získalo od městského ob-
vodu Ostrava-Jih fi nanční příspěvek pět 
tisíc korun na projekt, který zahrnuje ješ-
tě další aktivity pro školní mládež, např. 
návštěvy fi tcenter a turnaj ve fl orbalu. 
In-line kurzy budou probíhat pod vede-
ním instruktorů z In-line školy Ostrava 
s dvouhodinovým programem. Účast 
na kurzech je podmíněna sponzorským 
příspěvkem každého účastníka ve výši 
padesáti korun za jeden dvouhodinový 
kurz. Zúčastnit se mohou děti od šesti 
let (do 10 let v doprovodu osoby starší 
15 let nebo samostatně po domluvě in-
struktora kurzu s rodiči), dospělí bez 
omezení, začátečníci, mírně i více pokro-
čilí. Další potřebné informace o kurzech, 
registraci a termínech jejich konání jsou 
na www.osvolnycas.cz.  (kut)
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Sedmnácti jednotlivcům a sed-
mi kolektivům bylo ocenění 
slavnostně předáno poslední 
květnový čtvrtek v radnici měs-
ta Ostravy.
V úvodu slavnostní akce vedou-
cí oddělení školství Magistrátu 
města Ostravy Marta Szücso-
vá poblahopřála dětem k jejich 
ocenění a poděkovala jim za 
jejich vědomosti, píli a snaži-
vost. Poté jim se svými kole-
gy, místostarostou městského 
obvodu Ostrava-Jih Radimem 
Miklasem a radní tohoto obvo-
du Ivonou Klímovou, předala 
ocenění spolu s dárkovým ba-
líčkem. Žáci a studenti nižších 

ročníků víceletých gymnázií 
byli ohodnoceni za své působe-
ní a úspěchy v oblasti kulturní, 
sportovní, vědomostní, jeden 
z nich také za přivolání pomoci 
nemocné babičce. (d)

Trenér Radomír Mrázek, brankář Roman Ciompa, obránce Petr Ko-
loš, sekretář Pavel Palata a marketingový manažer Petr Juříček. Pětice 
členů fl orbalového týmu 1. SC WOOW Vítkovice navštívila radnici 
a vedení obvodu ukázala nádherný pohár za vítězství v uplynulém 
ročníku extraligy mužů. 
V neformální debatě se starostou Karlem Sibinským a místostarosty 
Radimem Miklasem a Františkem Dehnerem se hovořilo nejen o pod-
mínkách ve Sportovním centru Dubina, kde Vítkovičtí hrají svá do-
mácí střetnutí, ale i o rostoucí popularitě tohoto sportu. Vítkovičtí se 
mistry republiky stali už popáté, z titulu se radovali po čtyřech letech. 
Českou republiku budou reprezentovat na Poháru mistrů evropských 
zemí, který se uskuteční začátkem října ve fi nském Tampere. 
 Text a foto: Michael Kutt y

Florbalový Stanley Cup na radnici
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Ceny pro žákovské 
osobnosti a kolektivy
U příležitosti Dne dětí byly také v letošním roce na základě rozhod-
nutí Rady města Ostravy oceněny žákovské osobnosti a žákovské 
kolektivy za jejich vynikající výsledky v různých oborech činnosti.

Příhraniční oblast Polska a Čes-
ka v regionu Slezska a Moravy 
patří k nejvíce urbanizovaným 
a průmyslovým oblastem ve 
střední Evropě. S tím souvi-
sí i vysoká úroveň znečištění 
ovzduší, která patří k nejvyš-
ším v celé Evropě. Dlouho-
době nejzávažněj-
ším problémem je 
znečištění ovzduší 
částicemi antro-
pogenního půvo-
du, které obsahují 
zdraví škodlivé 
látky. Podrobné in-
formace o celé 
oblasti, které do-
sud nebyly takto 
uceleně zpracová-
ny, přináší publi-
kace „Vliv meteorologických 
podmínek na kvalitu ovzduší 
v přeshraniční oblasti Slezska 
a Moravy“. Publikaci připravil 

Český hydrometeorologický 
ústav společně se svým pol-
ským partnerem IMGW-PIB 
v rámci projektu „Informační 
systém kvality ovzduší v oblas-
ti Polsko-Českého pohraničí ve 
Slezském a Moravskoslezském 
regionu“ (www.air-silesia.eu) 

a je dostupná na internetových 
stránkách ČHMÚ: www.chmi.
cz/fi les/portal/docs/poboc/OS/
OCO/pdf_ooco/publikace.pdf.

Informace o znečištění ovzduší

Vedoucí oddělení školství 
MMO Marta Szücsová gratuluje 
oceněnému Vojtěchovi Kuchařovi 
ze ZŠ A. Kučery v Hrabůvce.



SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD 11:30 – 23:0024.8.2013

ARAKAIN KURTIZÁNY 
Z 25.AVENUE

COLD COLD GROUND/Fin/
SYNKOPY 61  SALAMANDRA

POŘADEM PROVÁZÍ 
TOM GROHREGIN

UP!GREAT   GREEDY INVALID   ACID STATION   GINGER 
ABI GAIL   GLAYZY   HENTAI CORPORATION

Dětský
koutek

2 scény
open air

INZERCE
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Orientace dětí v silničním provozu
Aktiv města Ostravy pro BESIP společně se ZŠ Alberta Kučery 
uspořádaly na dopravním hřišti v areálu školy městské kolo do-
pravní soutěže Mladý cyklista 2013. 

Ve dvou věkových kategoriích 
(10–12 let a 13–15 let) se do něj 
probojovali žáci ze čtyř okrs-
kových kol. V městském kole 
se týmy střetly ve čtyřech dis-
ciplínách: jízda zručnosti, test 
z pravidel silničního provozu, 
jízda po dětském dopravním 

hřišti a poskytnutí první po-
moci. V první kategorii skon-
čila na druhé příčce domácí ZŠ 
A. Kučery, ve druhé kategorii 
pak stejnou pozici obsadila ZŠ 
Krestova. Na umění mladých 
cyklistů se přišli podívat i sta-
rosta obvodu Karel Sibinský 

společně s místostarostou Ra-
dimem Miklasem. „Děti jsou 
v silničním provozu nejzra-
nitelnějším prvkem, a proto 
máme na Jihu toto dopravní 
hřiště. Podobné soutěže slouží 
k tomu, aby si osvojily základní 
pravidla silničního provozu,“ 
uvedl starosta Sibinský. 
Ministerstvo dopravy se roz-
hodlo rodičům podat pomoc-
nou ruku a vydalo brožurku 

s názvem Bezpečí dítěte v do-
pravě, která se týká bezpečného 
pohybu dětí v rámci dopravy. 
Tento materiál upozorňuje na 
možná rizika a nebezpečí pro 
děti a současně dává rodičům 
návod, jak je eliminovat. Rodi-
če si tuto brožuru mohou zdar-
ma stáhnout z webové adresy 
www.ibesip.cz/data/web/sou-
bory/rodic/Bezpeci_ditete_v_
doprave.pdf. (kut)

INZERCE
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Také v letních měsících mohou 
obyvatelé Ostravy a okolí vyu-
žít služeb poslanecké kanceláře 
Adama Rykaly, na kterého se 
mohou obrátit se svými problé-
my a žádostmi.
„V červenci a v srpnu budeme 
občanům k dispozici každé 
druhé pondělí. Je možné se 
domluvit telefonicky i na indi-
viduálním setkání v jiném ter-
mínu,“ uvedl Rykala s tím, že 
poslední pravidelná bezplatná 
právní poradna bude 27. červ-
na. „V červenci bohužel nebude 

právník k dispozici, ale už dnes 
je možné domluvit si termíny 
na srpen. O bezplatnou porad-
nu je obrovský zájem, proto do-
poručuji objednat se v dostateč-
ném předstihu na telefonním 
čísle 728 436 888,“ pokračoval. 
Jeho poslanecká kancelář síd-
lí v Ostravě-Zábřehu na ulici 
U Studia 33 v pátém patře bu-
dovy Střední školy stavební 
a dřevozpracující. Letní oteví-
rací doba: pondělí 8. a 22. 7., 5. 
a 19. 8. vždy 8-14 hod., čtvrtek 
22. a 29. 8. od 13 do 16 hod.

Pobočky Knihovny města Os-
travy v městském obvodu Os-
trava-Jih připravily pro děti 
na prázdniny pestrý program. 
I v letních měsících probíhá 
projekt S knihou kolem světa, 
který fi nančně podporuje měst-
ský obvod Ostrava-Jih. 
V červenci mohou mladí účast-

níci v rámci různých kvízů, 
soutěží, tvůrčích dílen a ve-
řejných čtení získat poznatky 
o obyvatelích, přírodě a způso-
bu života lidí v Africe, v srpnu 
pak budou aktivity věnovány 
Americe. Plánována je také ná-
vštěva zoo a jízdárny.
Teenclub Gaučárna výškovické 

pobočky vyhlásil prázdnino-
vou soutěž Na cestě… pro děti 
a mládež od 10 do 18 let. Sou-
těžící mají za úkol sbírat do ces-
tovního pasu razítka z kniho-
ven, informačních center, hradů 
a zámků, zoo a z různých jiných 
míst, která o prázdninách na-
vštíví. Vyhodnocení proběhne 

v září. Pro nejaktivnější dětské 
čtenáře pobočky Závodní je na 
srpen připravena Knihovnic-
ká ťapka – 9. ročník tradiční 
vycházky obohacené o testy 
prověřující znalosti z přírody, 
hledání stop, ale také o čtení 
a malování v přírodě, tentokrát 
u Polaneckých rybníků.  (d)

Knihovny připravily pro děti pestrý prázdninový program

Poslanecká kancelář Adama Rykaly 



10

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Pohled do historie: Výstavba studní v Bělském lese

Své jméno získal před mnoha 
staletími a dokládá jej napří-
klad listina z počátku 17. století 
popisující majetek tehdejšího 
zábřežského panství: „Zábřehu 
patří tři lesy. Jeden slove Studna 
a táhne se od rybníků zábřežských 
až do dědiny Výškovic na zdéli až 
k folvarku starobílkému...“. Ozna-
čení „Studna“ se mezi lidmi 
neustálilo náhodou. V lese se 
nacházelo množství pramenů, 
které vytvářely potoky proté-
kající hlubokými stržemi, na je-
jichž koncích byly větší či menší 
lesní jezírka. Po dlouhou dobu 
sloužila voda pouze lidem ži-
jícím v okolí lesa. K význam-
nějšímu využití podzemních 
zásob vody došlo ale až na po-
čátku 30. let minulého století.

Voda pro Moravskou Ostravu
V průběhu 19. století začala 
přeměna Moravské Ostravy 
v jedno z významných center 
rakouskouherského průmyslu. 
Zatímco v polovině 19. století 
žilo v Moravské Ostravě ne-
celých 2 tisíce obyvatel, na po-
čátku 20. let 20. století se jejich 
počet zvýšil více než jednadva-
cetkrát na 42 tisíc. S tím také 
narůstala potřeba zásobování 
města dostatkem pitné vody. 
V roce 1908 sice byla uvedena 
do provozu moderní vodárna 
v Nové Vsi, potřebám rostou-
cího města ale přestala brzy 
dostačovat. Již po první světové 
válce se obyvatelé stále častěji 

potýkali s nedostatkem vody, 
jejíž dodávky musely být v ně-
kterých dnech zcela zastavová-
ny. Od roku 1923 proto probíhal 
v blízkém okolí Moravské Ost-
ravy hydrologický průzkum 
pod vedením Ing. Hlavinky, 
profesora VUT v Brně, jehož 
cílem bylo najít nové zdroje 
kvalitní vody, které by zajistily 
zásobování města na dalších 
minimálně 40 let. 

Nový vodovod Moravské 
Ostravy
Průzkum byl ukončen v roce 
1928 s konstatováním, že není 
možné získat potřebný zdroj 
vody z jednoho místa, ale je 
třeba propojit více menších ob-
lastí. Za nejlépe vyhovující byla 
označena oblast Bělského lesa 
(nazývána jako les Studna), lo-
kalita U Korýtka v Zábřehu nad 
Odrou a Přemyšov na rozhraní 
Svinova a Polanky nad Odrou. 
K uskutečnění projektu bylo 
přikročeno v roce 1931, kdy 
město odkoupilo Bělský les 
a začalo zde stejně jako U Ko-
rýtka s budováním soustavy 
studní a čerpacích stanic. Ob-
last Přemyšov zůstala jako re-
zerva pro budoucí využití. Do 
roku 1935, kdy bylo zahájeno 
čerpání vody, byly v Bělském 
lese vybudovány 3 čerpací sta-
nice, 36 studní a soutoková 
nádrž. Zahájení čerpání vody 
způsobilo pokles hladiny spod-
ní vody, která se z povrchu lesa 
téměř vytratila.

Jak vše fungovalo
Vodárenská soustava byla 

v Bělském lese vybudována 
tak, aby studny kolem čerpa-
cích stanic tvořily ramena, která 
co nejlépe zachytí proud spod-
ní vody pohybující se v podze-
mí severozápadním směrem. 
Zdroj spodní vody bychom 
mohli hledat na úpatí hory On-
dřejník v Beskydech.
Málokterý návštěvník lesa si 
dovede představit, že proud 
spodní vody se pod jeho noha-
ma pohybuje již v hloubce při-
bližně třech metrů. Vodonosná 
štěrková vrstva má mocnost 
pět až šest metrů a sama leží na 
neprostupném jílovém podloží. 
Studny tak nemusely být nijak 
hluboké. Byly od sebe vyhlou-
beny v 30metrových rozestu-
pech a vzájemně propojeny 
sacím potrubím, které čerpalo 
vodu do příslušných čerpa-
cích stanic. Z nejvýše položené 
stanice č. I v blízkosti dneš-
ní restaurace Koliba odtékala 
voda gravitačním potrubím do 
stanice č. II u dnešní tramva-
jové smyčky na ulici Svornosti 
a dále do soutokové nádrže 
umístěné ve věži, jejíž torzo 
stojí dodnes na okraji lesa za 
kulturním domem Akord. Do 
této nádrže byla čerpána voda 

také ze stanice č. III, nacházející 
se nedaleko dnešního minigol-
fového hřiště. Ze soutokové 
nádrže voda tekla gravitačním 
potrubím do hlavní nádrže, 
která se nacházela v budově ve-
lína a následně již do úpravny 
v Nové Vsi. Velín byl vystavěn 
na křižovatce ulice Výškovic-
ké a Pavlovovy a byla do něj 
čerpána také voda ze studní 
U Korýtka. Sloužil jako řídící 
centrum celé vodárenské sou-
stavy, která byla z velké části 
automatizována a nebylo tak 
nutné, aby v čerpacích stanicích 
byla stálá obsluha. 
Podle předpokladů měl nový 
zdroj pitné vody zajistit záso-
bování Moravské Ostravy na 
několik desetiletí. Skutečná vy-
datnost ale činila pouze 35 % 
předpokladu a zásobování mu-
selo být brzy doplněno jinými 
zdroji.
Přesto, že čerpací soustava 
v Bělském lese nesplnila před-
poklady svých tvůrců, zůstává 
dodnes zajímavou technickou 
památkou, která poskytuje 
obyvatelům Zábřehu, Vítkovic 
a Hrabůvky část dodávek kva-
litní pitné vody. 
 Tomáš Majliš

Ještě před sedmdesáti lety byl 
dnešní Bělský les znám více 
jako les Studna. 

Budova velína na křižovatce Výškovické a Pavlovovy v roce 1935 
a dnes. 

Krátce
 Rekonstrukce Jubilejní kolonie pokračuje
V oblasti Jubilejní kolonie v Hrabůvce 
skončila rekonstrukce dalšího domu, 
konkrétně na Edisonově ulici 25, kde 
bude předáno do užívání jedenáct bytů. 
Od roku 2001, kdy městský obvod Ostra-
va-Jih začal s rekonstrukcí tohoto obytné-
ho souboru, bylo dokončeno už 217 bytů 
s celkovými náklady přesahujícími část-
ku 350 miliónů korun. V příštím měsíci 

by mělo být dokončeno dalších pět bytů 
v domě Edisonova 23, ještě v letošním 
roce pak začne rekonstrukce domu Ediso-
nova 21. Jubilejní kolonie je architekto-
nickým skvostem, ve kterém je třiadvacet 
památkově chráněných budov. 

 Jarní turnaj Ostraváčku
Na sto dvacet dětí z Ostravska se zúčast-
nilo Jarního turnaje Ostraváčku v barev-
ném minivolejbalu, který zorganizoval 

ŠSK Ostrava s podporou s městského ob-
vodu Ostrava-Jih. Díky pěknému počasí 
se turnaj mohl odehrát jak v tělocvičně, 
tak v prostorách venkovního areálu Stře-
diska volného času Ostrava-Zábřeh. Děti 
od první do páté třídy základních škol 
byly podle výkonnosti rozděleny do de-
víti skupin, ve kterých sváděly boje o ka-
ždý bod. To vše za povzbuzování mnoha 
rodičů, učitelů, trenérů i samotných dětí. 
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INZERCE

Vodní areál Jih čeká na návštěvníky
I přes chladný začátek měsíce června 
se počasí v posledních dnech přece jen 
umoudřilo a láká k vodě. 

V Ostravě-Zábřehu provozuje společnost 
Sareza moderní aquapark a sportoviště - 
Vodní areál Jih. Oblíbený areál je vhodný 
pro všechny věkové kategorie a má ka-
pacitu tři a půl tisíce návštěvníků. Nabízí 
tradiční komfort a služby na velmi dobré 
úrovni. Nad dětským brouzdalištěm jsou 
nainstalovány markýzy, aby děti byly 
chráněny před sluncem. Má dobrou do-
stupnost autem, velké parkoviště pro osob-
ní vozidla před areálem je pro návštěvníky 
zdarma. 
Celodenní vstupné do Vodního areálu Jih 
pro tuto sezonu činí pro dospělého 110 ko-
run. Děti do šesti let mají vstup zdarma, 
děti od šesti do patnácti let, osoby s průka-
zem ZTP a senioři mají zlevněné vstupné. 
Cenové výhody mají rodiny s dětmi, v na-
bídce je speciální rodinné vstupné, zákaz-
níci ušetří až dvacet procent. Od začátku 

června do konce srpna 2012 Vodní areál 
Jih navštívilo šedesát sedm tisíc lidí. Více 
informací na www.sareza.cz/nase-arealy/
vodni-areal-jih/o-stredisku.
Sportovci pak mají možnost sportovat 
a relaxovat ve Sportovním areálu Volgo-
gradská. Najdou v něm atletický stadion 
s travnatým hřištěm a běžeckou dráhou 
400 m s povrchem Conipur, dále pak sek-
tory pro skok do výšky s rozběhem, skok 
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do dálky a trojskok nebo 
pro vrh koulí, kladivem 
a diskem. Nechybí více-
účelové hřiště s kvalit-
ním umělým povrchem 
pro kopanou a nohej-
bal. Součástí venkovní-
ho areálu jsou tenisové 
kurty. Pro nejmenší je 
k dispozici dětský kou-
tek vybavený pérovými 
houpačkami a lavička-
mi. Pro relaxaci je při-
praveno rehabilitační 

centrum se dvěmi infrasaunami, třemi 
hydromasážními vanami, vakuové uhličité 
koupele a léčebná magnetoterapie. 
V případě nepříznivého počasí je možné 
využít masérnu, kde si zájemci mohou 
vybrat masáž klasickou, baňkovou, ruční 
lymfatickou nebo si dopřát masáž dolních 
končetin ve vířivé vaně. Více informací na 
www.sareza.cz/nase-arealy/sportovni-are-
al-volgogradska/o-stredisku.  (kut)
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace, Kulturní dům K-TRIO, 
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Komorní klub, 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
9., 16., 23., 30. 7. a 6., 13., 20., 27. 8. 19.00–
20.00 h ZUMBA KARIBIK PARTY, přes 
prázdniny se můžete s námi přenést na Karib-
ské ostrovy a zatancovat si Zumbu v rytmu 
salsy, cha chi, reggeatonu. Předprodej a infor-
mace KD K-TRIO.
4., 11., 18., 25. 8. v 17.00 h TANEČNÍ VE-
ČERY živá hudba, pro příznivce společen-
ského tance se skupinou DOMINO, předpro-
dej KD K-TRIO
12. - 16. 8. od 8.00 do 15.30 h, LÉTO PRO SE-
NIORY Sportovně relaxační týden pro zpří-
jemnění letních dnů v příjemném prostředí 
Komorního klubu.  Každý den nový pro-
gram. Dopoledne relaxační a rehabilitační 
techniky pro podporu zdraví. Odpoledne za-
jímavosti o bylinkách, refl exní terapii, zname-
ních zvěrokruhu, intuici a komunikaci. Vý-
roba malých dárků i přátelské posezení při 
harmonice.  
Předprodej, informace a přihlášky KD 
K-TRIO.
 VÝSTAVY
Výstava prací – grafi cký design, keramická 
tvorba – AVE ART Ostrava, soukromá Střední 
umělecká škola a Základní umělecká škola, 
s.r.o.
 DĚTEM
15.–19. 7. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Pro děti 
ve věku od 7 do 13 let je připraven pestrý tý-
den plný zábavy, soutěží, zajímavých vychá-
zek do okolí Ostravy, celodenní výlet. Infor-
mace a přihlášky na recepci KD K-TRIO, tel. 
596 739 107, www.kzoj.cz
19.–23. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI 

Pro děti ve věku od 7 do 13 let je připraven 
pestrý týden plný zábavy, soutěží, zajíma-
vých vycházek do okolí Ostravy, v tomto 
termínu je zařazen dvoudenní výlet. Infor-
mace a přihlášky na recepci KD K-TRIO, tel.: 
596 739 107, www.kzoj.cz.
22.–26. 7. od 8.00 do 16.00 hodin, LETNÍ TA-
NEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 
Týden plný tance, hudby, soutěží, batt ly a ta-
neční videoprojekce pod vedením Moniky 
Krupové je určen dětem od 7 do 15 let se zá-
jmem o taneční styly disco dance a hip hop. 
Cena zahrnuje odborné lektory, oběd a spo-
třební materiál.                              
Předprodej, informace a přihlášky KD 
K-TRIO.
ZAHÁJEN ZÁPIS DO KURZŮ s bohatou 
nabídkou pohybových a vzdělávacích kurzů 
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.
 KURZY
ZAHÁJEN ZÁPIS DO KURZŮ s bohatou na-
bídkou pohybových a vzdělávacích kurzů. 
Pro dospělé – Kalanetika, P-Class, Pilates 
s Bosu, Port De Bras-Pilates, Cvičení-pre-
vence bolesti zad, Cvičení pro seniory, Cvi-
čení na velkých míčích, Jóga, Linie, Body 
form, Body styling, Tai-Chi a Čhi-kung, Ta-
neční pro manželské páry a partnerské dvo-
jice, Irské tance, Břišní tance, Latina dance, 
Zumba, Numerologie a tarot, Refl exní te-
rapie pro každého, Léčivá síla dechu, Man-
daly-cesta k tvořivosti, Astrologie, Finanční 
gramotnost, Společenské chování, Výuka an-
glického jazyka. Podrobný seznam kurzů na-
jdete i na www.kzoj.cz. 
Předprodej a informace KD K-TRIO.

KINO LUNA 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE O PROGRAMU 
KINA  www.kzoj.cz 
ZMĚNA  PROGRAMU VYHRAZENA.

Od pondělí 1. 7. do úterý  2. 7. v 17.00 h: KO-
VÁŘ Z PODLESÍ (ČR 2013). Filmová po-
hádka s herci i loutkami, 100 minut. Vstupné 
60 Kč.
Od pondělí 1. 7. do neděle 7. 7. v 19.30 h. 
(mimo 3. 7.): SVĚTOVÁ VÁLKA Z – 2D 
(World War Z, USA 2013, bez 3D brýlí). Akční 
sci-fi  s Bradem Pitt em v hlavní roli. České ti-
tulky, od 12 let. Vstupné 120 Kč.
Středa 3. 7. v 18.00 h: TENKRÁT NA ZÁ-
PADĚ (C´era una volta il West, Itálie / USA 
1968).  Mistrovské dílo Sergia Leoneho a je-
den z nejlepších westernů vůbec. Od 12 let, 
166 minut. Vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 4. 7. do neděle 7. 7. v 17.00 h: JÁ 
PADOUCH 2 – 3D (Despicable Me 2, USA 
2013, 3D brýle). Volné pokračování úspěšné 
animované komedie ve 3D formátu. České 
znění, 95 minut. Vstupné 150 Kč, děti a stu-
denti 130 Kč.
Od pátku 5. 7. do neděle 7. 7. v 15.00 h: JÁ PA-
DOUCH 2 – 2D (Despicable Me 2, USA 2013, 
bez 3D brýlí). Volné pokračování úspěšné 
animované komedie. České znění, 95 minut. 
Vstupné 120 Kč.
Pondělí 8. 7. v 17.00 h: ČTYŘLÍSTEK VE 
SLUŽBÁCH KRÁLE (ČR 2013). Animovaný, 
95 minut. Vstupné 60 Kč.
Pondělí  8. 7. v 19.30 h.: PAŘBA NA TŘETÍ 
(The Hangover: Part III.,USA 2013). Volné po-
kračování úspěšných komedií se stejným he-
reckým obsazením. České titulky, ml. pří-
stupný, 102 minut. Vstupné 60 Kč.
Úterý 9. 7. ve 21.30 h: PŘÍMÝ PŘENOS 
Z OTEVŘENÉ SCÉNY TEATRO ANTICO 
TAORMINA, SICÍLIE – GIUSEPPE VERDI: 
RIGOLETTO. Opera o třech dějstvích, zpí-
váno italsky. 
Středa 10. 7. v 18.00 h: HOBIT: NEOČEKÁ-
VANÁ CESTA 2D (The Hobbit: An Unex-
pected Journey, USA 2012). 2D formát, české 
znění, ml. přístupný, 164 minut. Vstupné 
60 Kč.
Od čtvrtka 11. 7. do neděle 14. 7. v 17.30 h. 
(mimo 13. 7.): PACIFIC RIM – ÚTOK NA 
ZEMI 3D (Pacifi c Rim, USA 2013, 3D brýle). 
Akční / sci-fi , české titulky, od 12 let. Vstupné 
130 Kč.
Od čtvrtka 11. 7. do středy 17. 7. ve 20.00 h: 
REVIVAL (ČR 2013). Nejnovější komedie re-
žisérky Alice Nellis. Od 12 let, 116 minut. 
Vstupné 110 Kč.
Sobota 13. 7. ve 20.00 h: PŘÍMÝ PŘENOS 
Z OBECNÍHO DOMU V PRAZE – JÁRA 
CIMRMAN: PROSO. První a jediné kon-
certní vystoupení slavných melodií odcize-
ných z operetní fresky Járy Cimrmana.
Neděle 14. 7. v 15.00 h: UNIVERZITA PRO 
PŘÍŠERKY 2D (Monsters University, USA 
2013). Animovaný, české znění, 109 minut. 
Vstupné 120 Kč, děti a studenti 100 Kč.
Pondělí 15. 7. v 17.00 h: PÍ A JEHO ŽIVOT 
(Life of Pi, USA 2012). 2D formát, dobro-
družný, české znění, 127 minut. Vstupné 
60 Kč.
Od úterý 16. 7. do čtvrtka 18. 7. v 17.45 h: 
PO ZÁNIKU ZEMĚ (After Earth, USA 2013). 
Akční / sci-fi , české titulky, ml. přístupný, 
104 minut. Vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 18. 7. do neděle 21. 7. ve 20.00 h: 
STÁŽISTI (The Internship, USA 2013). Ko-
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medie, české znění, od 12 let, 119 minut. 
Vstupné 110 Kč.  
Od pátku 19. 7. do neděle 21. 7. v 17.30 h: 
R.I.P.D. - URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NE-
ŽIVÝCH AGENTŮ 3D (R.I.P.D., USA 2013, 
3D brýle). Sci-fi , české titulky, od 12 let. 
Vstupné 150 Kč.
V sobotu 20. 7. a neděli 21. 7. v 15.00 h: UNI-
VERZITA PRO PŘÍŠERKY 2D (Monsters 
University, USA 2013). Animovaný, české 
znění, 109 minut. Vstupné 120 Kč, děti a stu-
denti 100 Kč.
Pondělí 22. 7. v 17.00.00 h: CROODSOVI 2D 
(The Croods, USA 2013). Dobrodružná ani-
movaná komedie v českém znění. Ml. pří-
stupný, 99 minut. Vstupné 60 Kč.
Pondělí 22. 7. v 19.30 h: BLING RING: JAKO 
VIPky (The Bling Ring, USA 2013). Cele-
brity krimi, české titulky, od 12 let, 90 minut. 
Vstupné 80 Kč.
Úterý 23. 7. v 17.30 h. STAR TREK: DO TEM-
NOTY 2D (Star Trek Into Darkness, USA 
2013). Sci-fi , dobrodružný, akční, české ti-
tulky, od 12 let, 132 minut. Vstupné 90 Kč. 
Od úterý 23. 7. do středy 24. 7. ve 20.00 h: 
PŘED PŮLNOCÍ (Before Midnight, USA 
2013). Drama, české titulky, od 12 let, 108 mi-
nut. Vstupné 90 Kč.
Středa 24. 7. v 17.45 h: PĚNA DNÍ (L´écume 
des jours, Francie 2013). Drama, české titulky, 
ml. přístupný, 125 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 25. 7. do neděle 28. 7. v 17.00 h: 
OSAMĚLÝ JEZDEC 2D (The Lone Ranger, 
USA 2013). Akční / dobrodružný, české znění, 
ml. přístupný, 151 minut. Vstupné 120 Kč, 
děti a studenti 100 Kč.
Od čtvrtka 25. 7. do neděle 28. 7. ve 20.00 h: 
WOLVERINE 2D (The Wolverine, USA 2013). 
Akční / dobrodružný / fantasy, české titulky, 
od 12 let, 136 minut.  Vstupné 120 Kč.
Pondělí 29. 7. v 17.00 h: KRÁLOVSTVÍ LES-
NÍCH STRÁŽCŮ 2D (Epic, USA 2013, bez 
3D brýlí). Dobrodružná animovaná komedie 
v českém znění, 102 minut.  Vstupné 60 Kč.
Od pondělí 29. 7. do středy 31. 7. v 19.30 h: 
LIBERACE! (Behind the Candelabra, USA 

2013). Drama, české titulky, od 12 let, 118 mi-
nut. Vstupné 100 Kč.
Od úterý 30. 7. do středy 31. 7. v 17.00 h: VI-
OLET & DAISY (Violet & Daisy, USA 2011). 
Akční / krimi / komedie, české titulky, od 
15 let, 88 minut.  Vstupné 90 Kč.
PŘIPRAVUJEME V SRPNU: Blue Jasmine, 
Red 2, Všichni dobří rodáci, Šmoulové 2, 
Krev a Pot, Percy Jackson, Moře nestvůr 
3D, Líbánky, V zajetí démonů, Machři 2, Le-
tadla a další. Bližší informace v červenci na 
www.kzoj.cz.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 519
e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz / www.facebook.com/dkakord

Do konce srpna 2013 je budova DK Akord 
v rekonstrukci, ale o venkovní akce ne-
přijdete! Uskuteční se v blízkosti Akordu 
a Vodního areálu Jih a budou přístupné 
zdarma.

10. 7. v 17:00
Kašpárek a ježibaba / Divadlo V batohu
Veselý příběh o tom, jak Kašpárkovi ježibaba 
přičaruje čertovské rohy. Kdo ho zachrání? 
Podaří se mu vysvobodit zakletou princeznu 
Leontýnku? Loutková pohádka s písničkami.
(na paloučku za Akordem před restaurací 
Kovárna u Bělského lesa).

27. 7. od 15:00
Pohádkový les
Dobrodružná stezka Bělským lesem plná 
úkolů a soutěží pro děti a jejich rodiče. Ve 
spolupráci s Centrem volného času Směr.

7. 8. v 17:00
Letní zábava klauna Chytrolína
Klauni z Balónkova vás a vaše děti roze-
smějí, předvedou nějaké to kouzlo a obdarují 
veselým balónkem.
(na paloučku za Akordem před restaurací 
Kovárna u Bělského lesa).

21. 8. v 17:00
Jak myška Klárka a veverka Terka pomá-
haly uklidit palouček
Letní pohádka s ekologickou tematikou.
(na paloučku za Akordem před restaurací 
Kovárna u Bělského lesa).
30. 8. od 16:00
Rozloučení s prázdninami 
Kulturní odpoledne pro malé i velké – zakon-
čení letního festivalu.
Michal Šeps a kapela Zimmer Frei for Al-
mighty, Lucie Revival (v podání kapely HEC) 
a Pirátská pohádka pro děti.
Soutěž kapel FAJN FEST 2013
Děláš muziku? Přihlaš se do 31. 7. 2013 na 
www.fajn-fest.eu! Určeno pro kapely i jed-
notlivé muzikanty.
Připravujeme:

20. 9. – Vinobraní
Jarmark, burčák a bohatý kulturní program. 
Vystoupí Screamers, CZ Elvis Presley (Vláďa 
Lichnovský), Bujabéza, Mensoš a pěvecký 
sbor Ko-Ko.

5. 10. – Námořnická show – Zpíváme a tan-
číme s Míšou
Míša Růžičková zabaví ty nejmenší svým in-
teraktivním programem plným pohybu a pís-
niček.
23. 10. – Básník a kočka / Divadelní společ-
nost Háta
Komedie s Lukášem Vaculíkem a Kateřinou 
Hrachovcovou. Mohou se ze dvou zvláštních 
rozhádaných lidí na Manhatt anu stát přátelé 
a možná víc než přátelé?
24. 10. – Slet bubeníků
Jedinečná bubenická show předních českých 
bubeníků a jejich hostů: Pavel Fajt, David 
Koller, Miloš Vacík a další.
Předprodej vstupenek na podzimní předsta-
vení v Akordu bude spuštěn od 15. 8. 2013.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

příspěvková organizace
Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava 3
Gurťjevova, tel. 596 746 062

13. 7. – Akční den projektu Fotbal pro rozvoj 
- mezinárodní fotbalové utkání fair play, bu-
benické workshopy, aktivity pro celou rodinu 
od 13 hodin - vstup zdarma.

pobočka Dubina, J. Matuška 26a, 
tel. 596 768 565
31. 8. – Prázdniny končí u nás, akce pro děti 
od 15 hodin.

pobočka Zálom, tel. 724 034 750
3. 7. – Hurá prázdniny!!! - akce pro děti od 
14 hodin.
30. 8. – Rozloučení s prázdninami, od 15 h.
Zápisy do zájmových útvarů na školní rok 
2013/2014 probíhají od 1.9. ve všech poboč-
kách!



14

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Městský obvod Ostrava-Jih více než šest 
let nabízí pronájem obecních bytů pro-
střednictvím výběrových řízení. 

Tento způsob pronájmu umožňuje zájem-
cům při splnění stanovených podmínek 
získat pronájem libovolného obecního 
bytu bez nutnosti několikaleté evidence 
v tz v. bytovém pořadníku, jako tomu bylo 
v předchozích letech. 
Zájemci o získání obecního bytu, kteří 
splní stanovené podmínky, se v současné 
době mohou u MO Ostrava-Jih účastnit tří 
forem výběrových řízení. Každému zájem-
ci je tak poskytována výhoda pronajmout 
si bytovou jednotku, která nejlépe odpo-
vídá jeho současným nebo budoucím by-
tovým potřebám a fi nančním možnostem, 
přičemž zájemce nemusí být u městského 
obvodu evidován v nezávazné evidenci 
žadatelů o pronájem obecního bytu. Pro 
účast ve výběrovém řízení na pronájem 
konkrétního bytu „obálkovou metodou“ 
je nutné jen podat platnou přihlášku a při-
pojit požadované přílohy. Nájem bytů je 
MO Ostrava-Jih sjednáván vždy na dobu 
určitou s automatickým prodlužováním 
(prolongací).
Z řad uchazečů je největší zájem projevo-
ván o pronájem bytů za smluvní nájemné, 
které umožňuje stanovit si takovou výši 
měsíčního smluvního nájemného za m2 
podlahové plochy bytu, jakou je uchazeč 
ochoten nebo schopen hradit (nejnižší po-
dání musí činit 60,- Kč/m2; u rekonstruo-
vaných domů 80,- Kč/m2). Další formou 
výběrového řízení je pronájem bytů s váz-
noucím dluhem, jehož výhodou je násled-
ná výše měsíčního nájemného, kterou je 
tz v. cílové (dříve regulované) nájemné.  
Třetím a nejnovějším způsobem proná-

jmu bytů výběrovým řízením, je proná-
jem bytů v rámci tz v. nízkonákladového 
bydlení, kterým MO Ostrava-Jih reaguje 
na požadavek města Ostravy zajistit svým 
občanům přístup k levnému nájemnímu 
bydlení a v rámci připravované koncepce 
rozvoje bydlení města Ostravy vyčlenil 
téměř 600 malometrážních bytových jed-
notek v bytových domech určených k pro-
nájmu zejména seniorům od 65 let věku 
a mladým rodinám do 35 let věku peču-
jícím nejméně o jedno nezletilé dítě. Vý-
hodou tohoto způsobu pronájmu je pevně 
stanovená nízká měsíční výše smluvního 
nájemného. 
Zájemci o pronájem obecního bytu se na 
bytové oddělení odboru bytového a ostat-
ního hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih, 
který realizuje pronájem obecních bytů, 
opakovaně obracejí s dotazy týkajícími se 
celkové doby, která uplyne od lhůty pro 
podání přihlášky do výběrového řízení do 
doby rozhodnutí rady městského obvodu 
o pronájmu bytu konkrétnímu zájemci. 
Obecně platí, že tato lhůta činí přibližně 
jeden měsíc.
V souladu se zákonem o obcích Rada MO 
Ostrava-Jih využila své zákonné pravo-
moci a za účelem zajištění procesu „přidě-
lování bytů“, tedy jejich pronájmu, zřídila 
bytovou komisi, jako svůj iniciativní a po-
radní orgán, přičemž pro činnost komise 
schválila podrobná pravidla, tj. „Zásady 
a podmínky pro pronájem a výměnu bytů 
ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 
svěřených městskému obvodu Ostrava-
-Jih“, ta podrobně upravují veškeré způso-
by pronájmu obecních bytů (úplné znění je 
dostupné na webových stránkách úřadu). 
Rada MO Ostrava-Jih přikládá iniciativám 
a zejména návrhům a doporučením byto-

vé komise zásadní význam. Bytová komi-
se při plnění konkrétních úkolů spojených 
se zajištěním procesu „přidělování bytů“ 
naplňuje účel stanovený zřizovatelem. 
Pronájem bytu konkrétnímu uchazeči (zá-
jemci) je výsledkem činnosti úředníků od-
boru bytového a ostatního hospodářství 
a jednotlivých členů bytové komise (ob-
čanů obce), kteří se pravidelně scházejí na 
pracovních schůzkách a jednáních, na kte-
rých protokolárně otevírají zalepené doru-
čené obálky s přihláškami do výběrového 
řízení, vyhodnocují je a následně je zpra-
covávají do samostatných materiálů urče-
ných pro jednání Rady MO Ostrava-Jih. 
Veškerá její rozhodnutí týkající se proná-
jmu obecních bytů tak vycházejí z dopo-
ručení a návrhů těchto subjektů a o pro-
nájmech bytů tak samostatně nerozhodují 
starosta nebo místostarostové obvodu, jak 
se mnohdy občané mylně domnívají.  
Aktuální nabídka volných bytů a všechny 
formuláře týkající se výběrových řízení na 
pronájem uvolněných bytů, tz n. jednotlivé 
přihlášky lišící se podle druhu výběrové-
ho řízení včetně formulářů požadovaných 
příloh k přihláškám jsou k dispozici na by-
tovém oddělení nebo na webových strán-
kách úřadu. Podrobné pokyny, kterými 
jsou uchazeči o pronájem obecních bytů 
povinni se řídit, jsou uvedeny v písem-
ném oznámení o záměru pronájmu kon-
krétního bytu. 
Záležitostem týkajících se sociálního by-
dlení a sociální inkluze, které jsou před-
mětem časté korespondence občanů 
s vedením obvodu, se budeme věnovat 
v některém z příštích čísel Jižních listů.

Odbor bytového a ostatního 
hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih

Pronájem obecních bytů v obvodu Ostrava-Jih

Chladné a deštivé počasí provázelo letošní ročník Bambiriády. 
Přehlídka občanských sdružení dětí a mládeže a center volného 
času měla letos podtitul Dětství v proměnách času. Po dobu tří 
dnů byl tradičně v areálu bývalých kasáren na okraji Bělského lesa 
připraven bohatý program. Návštěvníci si mohli prohlédnout spou-
stu atrakcí a vyzkoušet si různé možnosti využítí volného času - 
sportovní dispcilíny a hry, atraktivní a vědomostní soutěže nebo 
si prohlédnout vojenskou, policejní či hasičskou techniku. „Za těch 
čtrnáct let Bambiriáda prošla velkou proměnou, když jsme tehdy 
začínali na Černé louce, představilo se patnáct organizací, dnes jich 
je kolem čtyřiceti,“ uvedl ředitel akce Stanislav Odstrčil. Na akci, 
kterou organizuje Rada dětí a mládeže MS kraje, se přišli podívat 
i starosta Karel Sibinský s místostarostou Radimem Miklasem (na 
snímku).  Text a foto: Michael Kutt y
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ZŠ B. Dvorského hostila 
studenty z celého světa

JIŽNÍ LISTY ZE ŽIVOTA ŠKOL

Studenti žákům formou besed 
v angličtině představili své 
země, naučili je tradiční pís-
ně či tance a s dětmi se vydali 
dokonce na výlet. Cílem byla 
města Opava a Krnov, kde na-
vštívili místní strojírny. 
Přínos projektu Edison je zřej-
mý. Žáci si mohli otestovat své 
znalosti angličtiny, měli jedi-
nečnou možnost setkat se s lid-
mi z odlišných kultur a rozšířit 
tak své znalosti a přehled. 
„Myslím, že se návštěva, kte-
rou jsme v letošním školním 
roce prožili už podruhé, moc 
povedla. Žáci si setkání se 
studenty, kteří byli velmi milí 

a přátelští, vyloženě užívali. 
Chtěli s nimi sedět na obědě, 
doprovázeli je na tramvaj, měli 
spoustu dotazů,“ uvedla Hana 
Červenková, která ve škole 
projekt koordinovala.
Poslední den návštěvy se kona-
la beseda, kde studenti odpoví-
dali na otázky žáků. Indického 
studenta při příjezdu do Ostra-
vy překvapily - z jeho pohledu 
- prázdné nádraží i cesty. Až 
na Egypťana všem ve školní 
jídelně moc chutnala krupice, 
kterou jedli poprvé v životě. 
A Američanka se divila, že se 
všichni ve škole přezouvají. 
  (d)

Poslední květnový týden navštívili ZŠ B. Dvorského studenti ze 
sedmi vzdálených zemí světa - USA, Indie, Indonésie, Egypta, Rus-
ka, Singapuru a Hongkongu. 

Ve středu 22. května se v obřadní síni Nové radnice uskutečnilo slav-
nostní oceňování 5. ročníku soutěže Ostrava - město zábavy. Ceny, 
které věnoval Magistrát města Ostravy, si převzali také žáci ze ZŠ 
Františka Formana z Dubiny. Na snímku předává ceny ing. Marta 
Szücsová, vedoucí oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit. 
Práce školáků by mohly být v budoucnu využity jako propagační ma-
teriál města.

Ocenění pro ZŠ F. Formana
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Výměnný poznávací a vzdělá-
vací pobyt se uskutečnil díky 
Programu Comenius, který je 
zaměřen na školní vzdělávání 
a je součástí Programu celoži-
votního učení. Na dvouletou 
spolupráci získaly výše jmeno-
vané školy dotace z evropských 
fondů, z nichž valná část bude 
použita na mobilitu, tedy vy-
cestování žáků a učitelů do za-
hraničních partnerských škol. 
Žáci i pedagogičtí pracovníci 
mají možnost poznávat kultu-
ru, životní styl i školské systé-
my partnerských zemí, zlepšo-
vat své jazykové či pedagogické 
dovednosti i schopnost praco-
vat v mezinárodním týmu. 
V loňském roce před Vánoci 

vycestovalo dvanáct vybraných 
žáků a učitelů na návštěvu do 
polských měst Krakow a Žy-
wiec. „V příštím školním roce 
se naši žáci vypraví do Turec-
ka a nakonec i na Slovensko,“ 
uvedla ředitelka ZŠ Provaznic-
ká Libuše Přikrylová s tím, že 
díky těmto setkáním dochází 
k rozšíření kulturního podvě-
domí žáků a schopnosti poro-
zumět kulturní rozmanitosti. 

Také je podpořeno používání 
cizího jazyka jako komunikač-
ního prostředku, který je dnes 
nezbytnou znalostí.
„Nyní proběhlo setkání v Ost-
ravě, během něhož jsme s pět-
ačtyřicetičlennou návštěvou 
zavítali na Pustevny, fárali do 
dolu Anselm na Landeku, pro-
hlédli si i s průvodcem centrum 
města nebo se vypravili za za-
jímavostmi do okolí, konkrétně 

do Štramberku a Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm,“ pokračovala 
Přikrylová. 
Celá delegace byla také přija-
ta starostou ÚMOb Ostrava-
-Jih Karlem Sibinským. Kromě 
poznávacích výletů plnili žáci 
i aktivity spojené s tématem 
projektu, pověrami. Všichni se 
už teď těší na říjnové setkání 
v tureckém Trabzonu.  (d)

Zahraniční návštěva na ZŠ Provaznická
Od 31. května do 7. června hos-
tila ZŠ Provaznická návštěvu 
partnerských škol z Trabzonu, 
Živce a Čadce. 

Koupím 1-3 + 1 
v osobním vlastnictví 
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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UZÁVĚRKA 
INZERCE 

DALŠÍHO ČÍSLA 
JE 14. 8. 2013

INZERCE

Už třetí projekt vee spolupráci 
s polskou školou ZSE-U z Ryb-
niku realizuje Střední škola 
společného stravování (SŠSS) 
v Hrabůvce. První byl zamě-
řen na gastronomii a jmenoval 
se Poznejme se aneb gastrono-
mie bez hranic, druhý nazva-
ný S ekonomikou každý den 
byl zaměřen na cestovní ruch 
a ekonomii a právě probíhají-
cí třetí projekt Tváře životního 
prostředí je zasvěcen environ-
mentální výchově. 
„Ekologii jsme si vybrali pro-
to, že oblast Slezska je na obou 
stranách česko-polské hranice 
zasažena zhoršenou kvalitou 

životního prostředí způsobe-
nou jak těžkým průmyslem, 
důlní činností, tak také dopra-
vou. Přestože jsou obě školy 
především gastronomického 
a službového zaměření, projek-
tovými aktivitami dojde ke zvý-
šení znalostí žáků v oblasti eko-
logie,“ uvedla koordinátorka 
projektu Danuše Nováčková ze 
SŠSS. V rámci setkání pedagogů 
i studentů se konalo čtyřdenní 
setkání, během něhož proběhly 
adaptační a sportovní aktivity 
a poznávací výlety (ZOO Ostra-
va, Landek, Lysá Hora, Šance, 
Valašské muzeum v přírodě). 
 (d)

Tváře životního prostředí Nová zahrada v MŠ Předškolní

Mateřská škola Předškolní ve Výškovicích věnuje velkou pozor-
nost environmentální oblasti s cílem eliminovat defi cit přímého 
kontaktu městských dětí s přírodou. Proto jsou součástí školního 
vzdělávacího programu projekty realizované ve školní zahradě. 
V rámci tohoto programu bylo před pár dny dokončeno environ-
mentální vybavení zahrady z dotace Odboru ochrany životního 
prostředí Magistrátu města Ostravy ve výši šesti set tisíc korun. 
Nadační fond Kimex navíc poskytl částku dvě stě tisíc korun na 
vybavení zahrady herními prvky. Zahrada MŠ Předškolní tak 
v současné době splňuje všechny požadavky na aktivní pobyt dětí 
ve venkovním prostředí. (kut)
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Od začátku letošního roku 
platí v Ostravě povinné čipo-
vání psů. Čipem musejí být 
označeni všichni nově naro-
zení psi nejpozději do svých 
tří měsíců. Starší pejsci, které 
už mají Ostravané doma, se 
budou muset nechat nači-
povat nejpozději do konce 
tohoto roku. Z vyhlášky vy-
plývají pro chovatele psů dvě 
povinnosti. Nechat psa ozna-
čit čipem a přihlásit ho do 
evidence v daném městském 
obvodu. Čipování se mohou 
vyhnout pouze lidé, jejichž 
pes byl označen bezproblé-
mově čitelným tetováním do 
konce roku 2012.
Na odboru výstavby a ži-
votního prostředí (1. patro 
budovy B) chovatel předloží 
potvrzení od veterináře, který 
aplikaci čipu provedl, zde pak 

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 eviden-
ce chovatelů psů označených 
čipem. Kontrolu psů budou 
provádět strážníci Městské 
policie Ostrava od začátku 
příštího roku. 
„Vzhledem k velkému počtu 
psů v obvodu Ostrava-Jih vy-
zýváme občany, aby čipování 
a registraci nenechávali na ko-
nec roku, kdy se předpoklá-
dají dlouhé čekací lhůty k vy-
řízení registrace a poskytnutí 
příspěvku,“ uvedl místosta-
rosta Radim Miklas.
  (kut)

Povinné čipování psů

Magistrát města Ostravy, odbor 
ochrany životního prostředí, na 
základě upozornění Městské 
policie Ostrava, doplnil stano-
visko k obecně závazné vyhláš-
ce (OZV) 12/2005, kterou se sta-
noví pravidla pro volný pohyb 
psů na veřejném prostranství 
a vymezují se prostory pro vol-
né pobíhání psů na území sta-
tutárního města Ostravy. Nove-
lou vyhlášky č. 7/2008 došlo ke 
změně textu č. 3 bodu 1, který 
ukládá chovateli povinnost 
vést psa na vodítku. Vyhláška 
proto stanovuje jasnou povin-
nost chovatele při pohybu se 
psem na veřejném prostranství 

mít psa na vodítku. Obě výše 
uvedené OZV jsou na www.os-
trava.cz/cs/urad/pravni-pred-
pisy/vyhlasky-statutarniho-
-mesta-ostravy/publicnotices. 

Kde smí volně pobíhat pes na 
území obvodu?
- plocha vymezená ulicemi Mís-
tecká, Dr. Martínka a Aviatiků;
- plocha vymezená ulicemi Pl-
zeňská, Dr. Šavrdy a Zd. Cha-
labaly (část vedle parčíku, blíže 
k Lidlu);
- plocha vymezená ulicemi 
Středoškolská a U Studia (mezi 
středními školami a obytnými 
domy).

   

Po oba prázdninové měsíce je upravena cena za užívání 1/3 hrací 
plochy - po celý den 140 Kč/1 hodina 
   8.–14. 7.  Zavřeno 
   Sanitární dny
   5.–9. 8. Prázdninový florbalový příměstský tábor – pořádají 
 1. SC Vítkovice ve spolupráci s ÚMOb Ostrava-Jih
 8.30 – 16.30 hod.
19.–23. 8. Prázdninový florbalový příměstský tábor – pořádají
 1. SC Vítkovice ve spolupráci s ÚMOb Ostrava-Jih
 8.30 – 16.30 hod.

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na červenec a srpen

Na veřejném prostranství 
musí být pes na vodítku

Krátce
 Prázdninové akce na dětském 
dopravním hřišti
Ve dnech 14. července 
a 19. srpna vždy od 11 do 18 
hodin pořádá Městská poli-
cie Ostrava akce na dětském 
dopravním hřišti na Orebit-

ské ulici v Přívoze. Na tyto 
dny strážníci úseku prevence 
připravují pro děti zajímavý 
program, zahrnující procvi-
čování znalostí ze zdravo-
vědy, dopravních znalostí 
a jízdních dovedností. 
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Rozvedla jsem se a nezůstalo mi nic než ra-
dost z přidělení mých dvou dcer. Od bývalého 
manžela jsem odešla pouze s osobními věcmi. 
Nedal nám nic z nemovitosti, ve které jsme 
společně bydleli 15 let a kterou již měl před 
sňatkem. Založil si novou rodinu včetně no-
vého potomka a nějak ,,pozapomněl“, že má 
platit soudem stanovené výživné na děti. Byla 
jsem nucena si najít nájemní byt a začala si 
brát úvěry na byt, vybavení a na uživení dcer. 
Jsem prodavačka s nevelkým příjmem a ještě 
po večerech uklízím. Přesto se nedaří vše splá-
cet. Mohu žádat o oddlužení?
Rozvedené ženy, ale i muži, to nemají v dnešní 
době lehké, zvláště tam, kde jsou nízké příjmy.  
Svou situaci vidí jako bezvýchodnou, mívají 
deprese, nervově se hroutí. Je důležité zavolat 
k nám do Poradny v krizi, kde sepíšeme návrh 
na oddlužení dle insolvenčního zákona. Není to 
jednoduchá věc vzhledem k tomu, že dlužník 
musí mít prostředky na úhradu nejméně 30 % 

veškerých závazků. Návrh se podá na krajský 
soud, který stanoví pětiletý splátkový kalendář, 
kde vám zůstane nezabavitelná částka na vás 
a dcery. Tím pádem budete schopna platit nájem 
v bytě, ve kterém dnes s dcerami žijete. Není 
nutné se bát.

Jsem těžká astmatička s invalidním důchodem 
3 600 Kč a manžel je zaměstnán s příjmem 
okolo 20 000Kč. Vzali jsme si pár drobných 
spotřebitelských úvěrů. Manžel na krátkou 
dobu přišel o práci, přestože si práci našel do 
dvou měsíců, opozdili jsme se se splátkami. 
Pod tlakem věřitelů jsme čerpali další neban-
kovní půjčky. Dnes nejsme schopni splácet. 
Poraďte mi, prosím, jak mohu nejlépe tuto 
situaci vyřešit.
Spousta manželských párů řeší podobnou situa-
ci. Doporučuji informovat se o možnosti oddlu-
žení, a to nejlépe obou manželů. Další zadlužení 
nic nevyřeší. Bezplatně vám po telefonickém 

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

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

objednání poradíme v naší kanceláři a sdělíme 
požadavky ke zdárnému vyřešení vaší situace. 
Každý případ je jiný a řešitelný v rámci zákona, 
pokud má klient jakýkoliv příjem - ať už důchod, 
rentu, mateřský příspěvek, rodičovský příspěvek 
nebo mzdu ze zaměstnání. (otázky zodpověděla 
specialistka na oddlužení Eva Mašterová).
Poradna Abivia je zdarma, otázky můžete 
zasílat na e-mail uvedený v kontaktech.
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ÈERNO   BÍLÉ TURNÉ 2013

23.10. OSTRAVA, ÈEZ ARÉNA

WWW.LUCIEBILA2013.CZ
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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

kontakty

V souvislosti s výstavbou propojení 
ulic Pavlovova – Plzeňská a vybudová-
ním nového podchodu byly zahájeny 
stavební práce, které budou provázet 
dopravní omezení na Plzeňské ulici 
v úseku od Ferony až po křižovatku ulic 
Plzeňská x Horní x Moravská.

Od 28. června do 12. července bude 
v dotčeném úseku tramvajová výluka 
v obou směrech, konkrétně se jedná 
o odklon linek č. 12, 17 a 18. Obdobná 
výluka v trvání od třech do deseti dnů 
se bude v průběhu stavby ještě něko-
likrát opakovat v souladu s postupem 
stavebních prací a s výjimkou tramva-
jové zastávky Most Mládeže bude za-
jištěna náhradní autobusová doprava 
(tramvajové zastávky: Ferona, Hulvác-
ká, Dolní, Tylova = náhradní autobuso-
vá doprava).

V době tramvajové výluky budou tram-
vaje 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 tram-
vajová 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 protismě-
ru, kde bude veden v jízdním pásu 
obousměrně. Nájezd z rampy z Rudné 
ulice zůstane zachován.  (kut)

Na Plzeňské ulici začnou 
rozsáhlá dopravní omezení

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

Pracovně lékařské služby 
pro fi rmy

mobil: 725 818 447

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

WWW.KLASIKAPODHVEZDAMI.CZ

zámek 
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Představujeme okrskáře Městské policie Ostrava

Okrsek č. D 14
Rozloha okrsku: část 
území MO Ostrava-
-Jih (městská část 
Hrabůvka)
Ulice: Dvouletky, Edisonova, 
Hasičská, Horní, Jubilejní, Le-
tecká, Mládeže, Moravská, Od-
borářská, Provaznická, Slezská, 
Stavbařů, Šponarova, U Nové 
školy, Velfl íkova, Zlepšovatelů
Charakteristika okrsku: Hra-
nice okrsku je tvořena ulicemi 
Horní, Provaznická, Moravská 
a Slezská. Jedná se o okrsek, 
který tvoří objekty: ÚMOb 
Ostrava-Jih, Majetková sprá-
va ÚMOb Ostrava-Jih, Dům 
s pečovatelskou službou, hotel 
Elmontex, Soukromá střední 
umělecká škola Ave Art, Vítko-
vická střední průmyslová škola 
a gymnázium, Soukromá vyšší 
odborná škola podnikatelská 
s.r.o., ZUŠ, ZŠ Provaznická, 
MŠ Šponarova a Zlepšovatelů, 
taneční klub Akcent, Komorní 
klub, restaurace Radegast, re-
staurace Zlatá rybka, restaurace 
Tom Fruit, Billiard bar, potra-
viny PR market (Gastronom), 
zdravotní středisko, dům pod-
nikatelů, fi rmy Sagit, Elcom, 
Elvac, PNS, DVD klub, malé 
provozovny s potravinami 
a smíšeným zbožím s provoz-
ní dobou do večerních hodin. 
Jedná se o okrsek s převážně 
nízkou bytovou zástavbou a ro-
dinnými domy.
Okrskář: str. Lukáš Částečka

Okrsek č. D 15
Rozloha okrsku: 
část území MO Os-
trava-Jih (městská 
část Zábřeh)
Ulice: Arraská, Bastlova, Bes-
kydská, Bratrská, Březinova, 
Čermákova, Česká, Dukel-
ská, Grégrova, Chalupníkova, 
Knejzlíkova, Mařákova, Místní, 
Moravská, Mozartova, náměstí 
Gen. Svobody, Někrasovova, 
Ovocná, Plzeňská, Politických 

vězňů, Pospolitá, Razinova, 
Rodinná, Rudná, Suvorovova, 
U Mostu, U Skleníku, Závodní, 
Zkrácená
Charakteristika okrsku: Hra-
nice okrsku je tvořena ulice-
mi Závodní, Rudná, Plze ňská 
a Moravská. Jedná se o okrsek 
tvořený převážně zástavbou 
rodinných domů a starších by-
tových domů. Nachází se zde 
park, základní a mateřská ško-
la, restaurace a bar. Je zde také 
několik prodejen a provozovna 
holičství a kadeřnictví.
Okrskář: str. Gabriela Slotová

Okrsek č. D 16
Rozloha okrsku: 
část území MO Os-
trava-Jih (městská 
část Zábřeh)
Ulice: Bratrská, Koperníkova, 
Mařákova, Místní, Pospolitá, 
Práce, Rott rův sad, Rudná, Rus-
ká, Starobělská, U Mostu, Věší-
nova, Závodní, Zkrácená
Charakteristika okrsku: Hra-
nice okrsku je tvořena ulicemi 
Závodní, Ruská, Plzeňská a že-
lezniční tratí ČD. V okrsku se 
nachází sportovní a ubytova-
cí zařízení, ve kterém se koná 
velký počet sportovních a kul-
turních akcí. Dále zde dochá-
zí k nesprávnému parkování 
vozidel zejména na Věšínově 
a Starobělské ulici, k vykrádá-
ní zaparkovaných motorových 
vozidel a narušování veřejného 
pořádku v okolí zastávek MHD. 
Okrskář: str. Miroslav Šuléř

Okrsek č. D17
Rozloha okrsku: část 
území MO Ostrava-
-Jih (městská část Zá-
břeh)
Ulice: Jugoslávská, Plzeňská, 
Rott rova, Rudná, Středoškol-
ská, Tylova, Za Školou
Charakteristika okrsku: Hra-
nice okrsku je tvořena ulicemi 
Plzeňská, Tylova, Za Školou, 
Jugoslávská, SPŠ stavební 

Pokračujeme v představování okrskářů ostravské městské poli-
cie, kteří působí na území městského obvodu Ostrava-Jih.

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.

-

-

-

-

-

-

-
(PR)

a Rudná. V tomto okrsku do-
chází k narušování veřejného 
pořádku mládeží a sociálně 
slabšími občany zejména na 
Rott rově a Jugoslávské ulici, 
k narušování veřejného po-
řádku v okolí MŠ Za Školou 
a u Střední průmyslové školy 
na Středoškolské ulici, k ruše-
ní nočního klidu v souvislosti 
s provozem restauračních za-
řízení situovaných na Tylově 
a Jugoslávské ulici. Poměrně 
frekventovaná je problematika 
týkající se parkování vozidel. 
Okrskář: str. Jaroslav Sroka

Okrsek č. D18
Rozloha okrsku: 
část území MO Os-
trava-Jih (městská 
část Zábřeh)
Ulice: Jugoslávská, Plzeňská, 
Rýparova, Tylova, Uralská, 

V Troskách, Výškovická, Za 
Školou
Charakteristika okrsku: Hra-
nice okrsku je tvořena ulicemi 
Plzeňská, Tylova, Jugoslávská, 
Za Školou, V Troskách, Rýpa-
rova a Výškovická. V okrsku 
dochází k narušování veřejné-
ho pořádku mládeží v okolí ZŠ 
Jugoslávská, k vykrádání za-
parkovaných motorových vozi-
del, kapesním krádežím i k na-
rušování občanského soužití. 
Veřejný pořádek je narušován 
zejména v okolí restauračních 
zařízení, která se v okrsku na-
cházejí, včetně nákupního cent-
ra. Strážníci poměrně často řeší 
také špatné parkování.
Okrskář: str. Martin Čečotka
Kontakt na všechny výše uve-
dené okrskáře: Městská policie 
Ostrava, A. Kučery 31, Ostrava-
-Hrabůvka, tel. č.: 596 712 293
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Krátce ze škol
 Festival Slunce dětem
V Domě kultury města Ostravy se za 
podpory Statutárního města Ostravy 
konal festival Slunce dětem, určený pro 
žáčky základních a mateřských škol z celé 

ČR. Pozvání přijaly školy z Prahy, Hr. 
Králové, Kopřivnice, Vsetína, Studénky 
a Ostravy. Akci organizovala ZŠ logope-
dická v Hrabůvce s realizačním týmem 
pedagogů, kteří dětem připravili po-

hodové odpoledne, umožnili jim navázat 
nová přátelství a ukázat, co umí. Festival 
má několikaletou tradici a i letos přinesl 
krásná představení, písně, tance a hry na 
hudební nástroje.

Historie Základní školy Kosmo-
nautů 13 se začala psát v roce 
1962, letošní školní rok je tedy 
padesátým, výročním. 
Z venku škola zatím nedozna-
la žádných velkých úprav, ale 
uvnitř je to živý organismus, 
který se neustále proměňuje 
a přizpůsobuje potřebám mo-
derního vyučovacího procesu.
ZŠ Kosmonautů 13 se nachá-
zí uprostřed zeleně v klidnější 
části obvodu v Zábřehu. Dětem 
i jejich rodičům nabízí příjemné 
a podnětné pracovní prostředí. 
Žáky vzdělává a vychovává 
v přátelské a bezpečné atmosfé-
ře k vzájemné spolupráci a to-
leranci. Snad proto jsou jejími 
žáky nejen děti ze spádové ob-
lasti, ale i ze vzdálenějších míst. 
V současné době má škola 356 
žáků a její součástí je od roku 
2003 také MŠ P. Lumumby 14.
Areál školy tvoří hlavní budo-
va, školní zahrada a tenisový 
kurt. Do školy je zajištěn bezba-
riérový přístup. Kromě kmeno-
vých tříd disponuje odbornými 
učebnami přírodopisu, fyzi-
ky, chemie, hudební výchovy 
a cizích jazyků. Ve dvanácti 
učebnách je možno pracovat 
na interaktivních tabulích, běž-
nou součástí jsou také datapro-
jektory s plátnem a počítačem. 
V současné době má škola 
k dispozici dvě počítačové 
učebny. Díky rozmanitosti vý-
ukových programů jsou využí-
vány nejen k výuce informatiky, 
ale také v jiných předmětech. 
Škola klade důraz nejen na do-
vednost využívat informační 
technologie, ale také na rozvoj 
základních komunikačních 
dovedností, které budou děti 
v budoucnu denně využívat 
ve všech sférách svého konání. 

Žáci jsou v rámci výuky při-
pravováni rovněž na praktický 
život. Praktické dovednosti zís-
kávají ve školní cvičné kuchyni 
nebo ve školních dílnách. 
Další doménou školy jsou čin-
nosti podporující tvořivost 
a estetické cítění dětí. Ty mo-
hou rozvíjet zejména ve škol-
ní keramické dílně a při všech 
aktivitách výtvarného rázu. 
Čtenářskou gramotnost mohou 
žáci rozvíjet díky bohatému 
knižnímu fondu školní knihov-
ny, která slouží žákům i v od-
poledních hodinách jako mís-
to k získávání a zpracovávání 
informací potřebných nejen 
k výuce. Informační centrum je 
k dispozici žákům a také veřej-
nosti. 
Školní vzdělávací program 
s mott em „Čemukoliv se učíš, 
učíš se pro sebe“ vede žáky 
k dovednostem co nejefektiv-
něji pracovat s nabídnutými 
poznatky. Nabízí výuku ang-
lického jazyka od 1. třídy, od 
7. ročníku výuku druhého cizí-
ho jazyka německého nebo rus-
kého, volitelné předměty kon-
verzace v cizím jazyce, základy 
administrativy, základy práce 
s počítačem, uměleckořemesl-
ná výchova, sport a pohybové 
aktivity, praktické činnosti, 
společenskovědné praktikum. 

V rámci volnočasových aktivit 
mohou žáci pracovat v drama-
tickém, keramickém, pěveckém 
kroužku, kroužcích sportovní-
ho zaměření, redakčním krouž-
ku a dalších. Žáci 1. stupně 
vyjíždějí na školy v přírodě, 
účastní se Branného dne, pro 
starší žáky jsou organizová-
ny lyžařské zájezdy. Výuka je 
po celý školní rok doplňována 
doprovodnými aktivitami pro 
žáky všech věkových kategorií, 
ať už se jedná o koloběžkiády, 
drakiády, tvůrčí dílny, sportov-
ní dny, třídní besídky a soutěže.
Škola nezapomíná na podporu 
zdravého životního stylu, envi-
ronmentálního chování ani na 
pomoc druhým. Každoročně se 
žáci zapojují do sběrových akcí, 
charitativních sbírek (Fond Si-
dus, Život dětem, Bílá pastelka, 
Sběr šatstva apod.) a několik 
let v rámci projektu Adopce 
na dálku fi nančně podporují 
chlapce z Ukrajiny. V rámci pre-
vence sociálně patologických 
jevů žáci pracují v programech 
městské policie, Policie ČR, Re-
narkonu a občanského sdružení 
Centrum nové naděje. Škola je 
zapojena do projektu RAMPS, 
v jehož rámci na škole působí 
dětský psycholog. 
Díky fi nančním prostředkům 
z projektů Evropského sociál-

ního fondu, Magistrátu města 
Ostravy a ÚMOb Ostrava-Jih 
škola řadu let organizuje akce 
a projekty celoměstského cha-
rakteru, z nichž nejvýznamnější 
jsou výtvarná a literární soutěž 
Ostrava očima dětí a Žákovská 
laťka. Škola úzce spolupracu-
je se Sdružením rodičů při ZŠ 
Kosmonautů 13, které materi-
álně a organizačně podporuje 
školní i mimoškolní aktivity. 
Už tradiční jsou akce Čteme 
s paní Zimou, vítání prvňáčků, 
pasování prvňáčků na čtenáře, 
vánoční a velikonoční jarmar-
ky, barvené dny, lyžařské zájez-
dy a různé soutěže podporující 
zájmy žáků a uplatnění jejich 
dovedností nad rámec školních 
povinností. Dalším, kdo se za-
pojuje do aktivit školy, je žá-
kovská rada, která ve škole pra-
cuje třináct let. Ta ve spolupráci 
s redakčním kroužkem vydává 
školní časopis Očko třináctky.
Každý školní rok se nese v du-
chu celoškolního projektu. 
V jejich rámci žáci zpracovávají 
zajímavá témata, tvoří a získá-
vají nevšední zážitky. Letos je 
to projekt Děti dětem, v němž 
škola úzce spolupracuje s ma-
teřskou školou. Žáci a jejich uči-
telé připravují pro předškoláky 
i mladší děti různorodé aktivi-
ty, tvůrčí dílny, divadelní před-
stavení či ukázkové hodiny.
Třiadvacátý květen 2013, den 
oslav 50. výročí založení školy, 
ukázal, že škola není pamět-
níkům ani současným žákům 
lhostejná. Všichni návštěvníci 
oslav jí přáli spokojenou pří-
tomnost a úspěšnou budouc-
nost.
 Podklady připravila: 

Mgr. Radmila Trojková, 
zástupce ředitele 

ZŠ Kosmonautů 13
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INZERCE

ŠKODA Finance od ŠkoFINu

www.zazijteoctavii.cz

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.

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

Objevte novou Octavii Combi
Ať je stále nad čím žasnout

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních  listech. Starosta MO Ostrava-Jih Ka-
rel Sibinský přeje všem červnovým a červencovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokoje-
nosti a pohody v kruhu nejbližších.

Červen
Ladislava Pielová 99 let
Anděla Jelínková 95 let
Milan Grossmann 93 let
Marie Kubánková 93 let
Anna Kočvarová 92 let
Ing. Alois Rudek 92 let
Věroslava Sýkorová 91 let
Alexej Dvořáček 91 let
Marie Fajkusová 91 let
Alois Nowak 91 let
Bedřiška Smolejová 91 let
Olga Ziembinská 90 let
Božena Horáková 90 let
Jaroslava Štáfová 90 let
Blažena Cahlíková 90 let
Františka Zachová 90 let
Jindřich Voleník 85 let
Rozália Chrastinová 85 let
Helena Maralíková 85 let
Vladimír Patrman 85 let

Aleš Křikala 85 let
Věra Hlubková 85 let
Karel Slabý 80 let
Miroslava Kupková 80 let
Libuše Hajdušková 80 let
Margita Kordová 80 let
Antonín Mikš 80 let
Klára Ďorďová 80 let
Ján Olexa 80 let
Anna Sučíková 80 let
Anna Šafrová 80 let
Irmgard Vojtěšková 80 let
Věra Mojžíšková 80 let
Ilonka Štefánková 80 let
Otakar Revenda 80 let
Denise Petrovičová 80 let
Dagmar Pobořilová 80 let

Červenec
Anna Langhammerová 101 let
Miroslav Vojtovič 97 let

Vlasta Buroňová 94 let
František Majkus 93 let
Jaroslav Tichopád 93 let
Oldřich Kozelský  92 let
Oldřich Štefek 91 let
Libuše Baigerová 90 let
Vlasta Bartoňová 90 let
Miroslav Vinkler 90 let
Anna Kolářová 90 let
Anna Strnadová 90 let
Marie Chlebová 85 let
Jozef Filko 85 let
Naděžda Kuchařová 85 let
Olga Danišová 80 let
Mária Filipová 80 let
Alice Flösslová 80 let
Marcela Urantová 80 let
Magda Nuzíková 80 let
Jindřich Pudzich  80 let

Chtěla bych poděkovat panu 
řediteli Marku Kyjovskému 
a všem zaměstnancům Do-
mova Korýtko na Petruškově 
ulici v Zábřehu za mimořád-
ně úspěšnou akci pro naše 
rodinné příslušníky. Pod ná-
zvem Pozvání na pouť dne 
19. května  se v areálu výše 
uvedeného domova pro se-
niory uskutečnil bohatý pro-
gram. Přálo nám štěstí, nepr-
šelo! Bylo nádherné počasí, 
a tak všechno, co mělo ruce 
a nohy, asistovalo také u těch 
seniorů, kteří jsou téměř stále 
upoutáni na lůžko. Účast ro-
dinných příslušníků včetně 
vnuků a pravnuků byla velká 
a věřím, že tato akce pomoh-
la upevnit vztahy v rodinách, 
ale hlavně k těm nejstarším, 
kteří už těch radostí v životě 
tolik nemají. Věra Fajkošová, 
 Ostrava-Zábřeh

Poděkování
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Paní Danuše se na-
rodila v únoru 1943 
v Ostravě-Přívoze. 
Vyučila se v oboru 
holič, kadeřnice a vlá-
senkářka. Poté praco-
vala u Služeb města 
Ostravy jako kadeř-
nice. Od roku 1991 
začala v tomto oboru 
podnikat a po osmi letech ode-
šla do starobního důchodu.
Pan Rudolf se narodil 26. úno-
ra 1940 v Ostravě-Mariánských 
Horách. Vyučil se elektromon-
térem pro VŽKG, v roce 1963 
nastoupil do Technoplynu 
v Kunčicích.
Své „ANO“ si řekli 13. červen-
ce 1963, o dva roky později se 
jim narodil syn Tomáš a v roce 
1968 dcera Dana. Rodina se 
postupně rozrostla o vnouča-
ta Veroniku, Tomáše, Roma-
na, Radka a Gabrielu. S dětmi 

manželé Krupovi rádi prožívali 
dovolené pod stanem, nejprve 
poznávali české a slovenské 
kraje, později se vydali do za-
hraničí. Rádi chodili do divadla 
a na plesy. Nyní v důchodu 
od jara do podzimu pobývají 
na chatě v Pržně, během zimy 
pak v bytě v Ostravě-Zábřehu. 
Padesát let společného života si 
připomněli v sobotu 1. června 
v obřadní síni radnice. Oddá-
vajícím jejich zlaté svatby byla 
radní Ivona Klímová, ceremo-
niářkou Šárka Zubková.

ZLATÁ SVATBA Krupových

JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA SENIORŮ
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Také letos proběhl na pěší zóně u kulturního střediska K-TRIO v Hra-
bůvce tradiční Den dětí. Poslední květnový den se alespoň odpoledne po-
časí přece jen umoudřilo, takže akce plná zajímavého programu a soutěží 
pro nejmenší nabídla např. divadelní představení, interaktivní soutěže 
nebo malování na obličej, dětem si líbili klauni na chůdách. Podívat se 
přišel i starosta Karel Sibinský, pod jehož záštitou se akce konala.

 Foto: Michael Kutt y

První červnovou sobotu se v zre-
konstruovaných prostorách bý-
valé ZŠ V Zálomu uskutečnilo 
otevření Křesťanského centra 
Ostrava. Jedná se o místní sbor 
křesťanů, kteří považují za zá-
klad svého života Bibli a vyzná-
vají Ježíše Krista jako svého Pána 
a Spasitele. „Nabízíme lidem re-
álnou alternativu k současnému 
životnímu stylu, který je založen 
na hodnotách, jež jsou v koneč-
ném důsledku destruktivní vůči 
člověku i společnosti,“ uvedl pas-
tor Antonín Kratochvíl (na snímku vlevo) v rozhovoru s místostarostou 
Františkem Dehnerem. Více informací na kaesostrava.cz. 
 Foto: Karel Slezák

Padesáté výročí svého založení si v letošním roce připomíná zábřežská ZŠ 
Kosmonautů 13. Při této příležitosti uspořádala den otevřených dveří. 
Pozváni byli absolventi a bývalí zaměstnanci školy, ve videoklipu nazva-
ném LIP DUP byla škola představena z pohledu jejich žáků, následovalo 
vystoupení sboru, dramatického kroužku a nakonec prohlídka školy. „Vý-
ročí jsme chtěli oslavit přímo v prostorách naší školy,“ uvedla zástupkyně 
ředitele Radmila Trojková.  Text a foto: Michael Kutt y

I v tomto školním roce patří Střední škola společného stravování (SŠSS) 
v Hrabůvce mezi vybrané školy, které ve spolupráci s pracovníky Národ-
ního ústavu odborného vzdělávání v Praze tvoří a ověřují v praxi jed-
notné zadání závěrečných zkoušek pro tříleté obory s výučním listem: 
kuchař, číšník, kuchař-číšník, cukrář. Letošní rok závěrečné zkoušky 
skládalo 145 žáků denního i dálkového studia. Závěrečná zkouška měla 
tři samostatné části - písemnou, praktickou a ústní. Nejzajímavější byla 
praktická, která probíhala v prostorách školy, ve výrobních a odbytových 
střediscích v Harmony Club Hotelu, hotelu Vista, Aura Restaurant v Po-
rubě a ve školní jídelně SŠSS.  Foto: Michael Kutt y

Tradičně v obřadní síni ÚMOb Ost-
rava-Jih se odehrálo letošní předávání 
maturitních vysvědčení studentům 
Soukromého šestiletého gymnázia 
a Soukromé obchodní akademie v Hra-
bůvce. Po doznění slavnostních tónů 
studentské hymny Gaudeamus igitur 
třídní maturitních ročníků Helena Žíd-
ková a Martin Kowalik předali absol-
ventům obou škol vysvědčení a popřáli 
jim hodně štěstí a zdaru na jejich další 
cestě životem. Akce se zúčastnil také 
radní obvodu Jan Dohnal (na snímku). 
 Foto: Romana Havránková 



Pojištění vozidel

Pojištění majetku a odpovědnosti za škody

Cestovní pojištění

Životní a úrazové pojištění

Penzijní pojištění

JIŽ 15. ČERVENCE  
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