
Oprava podchodu je v plném proudu
Ubytovny v obvodu se bourat nebudou
Městská policie opět značí jízdní kola
Senior klub s Romanem Svobodou
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Tento podchod byl postaven 
na konci sedmdesátých let mi-
nulého století a jeho stav byl 
před rekonstrukcí nevyho-
vující. „Podchod byl temný, 
špatně osvětlený a mezi lidmi 
oprávněně vzbuzoval obavu 
o jejich bezpečnost. Velkým 
problémem byly obrovské ka-
luže vody uvnitř podchodu,“ 
řekl starosta Karel Sibinský. 
Východy byly navíc pouze za-
střešeny plochou střechou, kte-
rá v případně nepříznivého po-
časí nechránila schody a rampy 
východů. Do konstrukce navíc 
zatékala voda. 
Proto bylo rozhodnuto o celko-
vé generální rekonstrukci toho-
to podchodu. Práce začaly už 
v prosinci loňského roku. Jejich 
cílem je celkové vylepšení stá-

vajícího podchodu, a to hlavně 
stavebními úpravami a sanací 
betonových konstrukcí včet-
ně nových povrchů (obkladů 
a dlažeb), nové zastřešení jed-
notlivých východů, nová kana-
lizace a kamerový systém. Mo-
mentálně je v místě vybudován 
úrovňový přechod, který bude 
sloužit až do doby otevření 
nově opraveného podchodu, 
což by mělo být zhruba v polo-
vině letošního roku.
Opravy podchodů jsou v měst-
ském obvodu Ostrava-Jih kaž-
doročně jednou z priorit inves-
tičních akcí. V posledních letech 
byly opraveny dva podchody 
na sídlišti Dubina, předloni na 
podzim pak byl otevřen zce-
la zrekonstruovaný podchod 
u Venuše na ulici Dr. Martínka 

Rekonstrukce podchodu je v plném proudu!
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PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ

OPTIKA TRIUMPHTRIUMPH

BAREVNÝCH A MULTIFOKÁLNÍCH
NA VŠECHNY TYPY SAMOZABARVOVACÍCH

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST
SLEVY LZE SČÍTAT!!!

KVĚTEN
ČERVEN

-30 %
NA BRÝLOVÉ

OBRUBY

SLEVAaž 40 %

BRÝLOVÝCH SKEL

Už na konci zimy se znovu naplno rozběhla generální rekonstrukce 
podchodu u zastávky MHD Hrabůvka kostel na ulici Dr. Martínka. 
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v Hrabůvce. Před rokem zase 
podchod na Výškovické uli-
ci poblíž nákupního střediska 
Odra, ve kterém byla vyměně-
na dlažba, nové jsou obklady 
a osvětlení. Upraven byl také 
prostor před vstupem z Lumí-
rovy ulice a vstupní a výstupní 
plochy na nástupiště zastávek 
MHD Nové Výškovice. 

„V poslední době se na mě ob-
racejí občané s tím, zda se bude 
opravovat i podchod na Horní 
ulici u fi nančního úřadu. Mo-
mentálně se přikláníme k va-
riantě, že v tomto místě bude 
vybudován klasický úrovňo-
vý přechod a dojde k uslepení 
vchodů do tohoto podchodu,“ 
dodal Sibinský.  (kut)

Dne 1. dubna 2014 v časných ranních 
hodinách se na adrese htt ps://cs-cz.face-
book.com/OvaJih objevil článek s titul-
kem Demolice čtyř ubytoven na území 
obvodu Ostrava-Jih. Vzhledem k tomu, 
jaké reakce text vyvolal, upozorňujeme, 
že se nejedná o ofi ciální stránku zřízenou 
Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih 
a informace v článku uvedené se nezaklá-
dají na pravdě. 
I když facebooková stránka na první po-

hled vypadá jako ofi ciální, protože se zde 
objevují informace převzaté ať už z webo-
vých stránek obvodu, nebo z jiných tiš-
těných médií, není tomu tak. Nakonec 
i v záhlaví je uvedena věta: Tato stránka 
není ofi ciální stránkou provozovanou 
správou městského obvodu Ostrava-Jih. 
Objevují se také některé další adresy 
s koncovkou ovajih, které podávají ne-
pravdivé informace. V této souvislosti 
upozorňujeme, že komunikačními kanály 

radnice s veřejností jsou vedle úřední des-
ky (ve fyzické podobě před vstupem do 
hlavní budovy a v elektronické podobě 
na www.ovajih.cz/cs/radnice/uredni-des-
ka) pouze ofi ciální stránky www.ovajih.
cz a zpravodaj Jižní listy, který každá 
domácnost v obvodu dostává zdarma do 
své poštovní schránky a je přístupný také 
v elektronické podobě na www.ovajih.cz/
cs/o-jihu/jizni-listy. 
 (kut)

Ubytovny se bourat nebudou

Foto: Michael Kutty
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Dobrovolníci sázeli stromky 
v Bělském lese

…Toto veřejně prospěšné setkání proběhlo v rámci 
projektu „Zalesňování porostů v majetku statutárního 
města Ostravy“, který se konal pod patronací 
Ostravských městských lesů a zeleně, s.r.o…

14

Vedení obvodu ocenilo pedagogy

…Pedagogické pracovníky pozdravili starosta obvodu 
Karel Sibinský s místostarostou Radimem Miklasem. 
Poděkovali jim za odvedenou práci a popřáli mnoho 
dalších úspěchů…

4

Bohatá historie cyklistiky 
v Ostravě-Jihu

…Náplně činnosti všech „jižních“ klubů byly podobné 
a dobové. Podle prvotních stanov to byly především 
pohnutky vlastenecké nebo české…

21

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
je to už přesně rok, co 
Jižní listy vycházejí 
v rozšířeném vydá-
ní. Když jsme se teh-
dy rozhodovali, zda 
máme navýšit počet 
stran, rozhodli jsme 
se kladně, protože ne 

vždy se dostalo na všechny události, o kte-
rých bychom chtěli informovat. Nyní máme 
k dispozici větší prostor a snažíme se jej vy-
užívat tak, aby si každý z vás našel to své.
Na úvodní stranu jsme tentokrát zvolili po-
někud netradiční fotku z cirkusového před-
stavení. Kromě zajímavé aktivity v podání 
Cirkusu trochu jinak jsme chtěli upozornit 
na smysluplné využití prostor objektu bý-
valé ZŠ V Zálomu. Už při rušení této školy 
jsme zdůrazňovali, že budovy budou slou-
žit výhradně volnočasovým aktivitám. Tuto 
podmínku beze zbytku naplňuje i pobočka 
střediska volného času. Více o netradičním 
cirkusu si můžete přečíst na straně pět.
U příležitosti Dne učitelů jsme také letos 
ocenili vybrané pedagogické pracovníky, 
koho konkrétně se dozvíte na straně čtyři. 
Vůbec školská zařízení dostala v tomto čís-
le zpravodaje velký prostor, blíže tentokrát 
představujeme ZŠ Volgogradská v Zábře-
hu. Milovníky dějin potěší obsáhlý člá-
nek o historii cyklistiky na Jihu. Nechybí 
spousta krátkých zpráviček a pozvánek na 
zajímavé akce, takže mi nezbývá, než vám 
popřát příjemné čtení!

Mgr. Karel Sibinský, starosta

Starosta 
Mgr. Karel Sibinský  tel.: 599 430 331
Místostarosta  
Mgr. Radim Miklas tel.: 599 430 205
Místostarosta 
Ing. Pavel Planka tel.: 599 430 410
Místostarosta 
František Dehner  tel.: 599 430 344
Tajemník 
Mgr. Petr Mentlík  tel.: 599 430 268

Kontakty na vedoucí odborů 
a oddělení ÚMOb Ostrava-Jih

Odbor vnitřních věcí 
Ing. Ludvík Mráz  tel.: 599 430 293

Odbor majetkový 
Bc. Drahomíra Hanzelková tel.: 599 430 420

Odbor právní tel.: 599 430 335

Odbor fi nancí a rozpočtu 
Ing. Jarmila Rennerová  tel.: 599 430 260

Odbor dopravy a komun. služeb
Ing. Radim Dostál  tel.: 599 430 270

Odbor výstavby a živ. prostředí 
Ing. Petr Halfar  tel.: 599 430 207

Odbor bytového a ostat. hospod. 
Ing. Alena Brezinová tel.: 599 430 288

Odbor investiční 
Ing. Miroslav Aust tel.: 599 430 382

Odbor soc. právní ochrana dětí
Mgr. Lenka Pavlíčková tel.: 599 430 465

Odbor sociální péče
Bc. Lenka Podolinská tel.: 599 430 450
Oddělení školství a kultury 
Ing. Sylva Sládečková tel.: 599 430 282
Oddělení kontroly a inter. auditu 
Ing. Jitka Blažková  tel.: 599 430 456
Oddělení kancelář starosty 
Světlana Chytrošová tel.: 599 430 331
Oddělení organizační  
Leona Charwotová  tel.: 599 430 289
Oddělení informačních systémů 
Ing. Roman Škubal  tel.: 599 430 316
Referát ekonomického rozvoje 
Ing. Roman Jirsa tel.: 599 430 356
Referát tiskového mluvčího 
Mgr. Michael Kutty tel.: 599 430 230

Kontakty na vedení obvodu

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih:  www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
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Hlavním bodem programu 
bylo ocenění zástupců základ-
ních a mateřských škol, jejichž 
zřizovatelem je městský ob-
vod Ostrava-Jih.  
Pedagogické pracovníky po-
zdravili starosta obvodu Karel 
Sibinský s místostarostou Ra-
dimem Miklasem. Poděkovali 
jim za odvedenou práci a po-
přáli mnoho dalších úspěchů. 
V bohatém doprovodném kul-
turním programu vystoupily 
kouzelnice z Cirkusu trochu 
jinak, Dětský pěvecký sbor 

Mrňousek, děti z MŠ Klegova, 
žáci ZŠ Chrjukinova a studen-
ti Janáčkovy konzervatoře.
Oceněné osobnosti: Mgr. 
Dagmar Štěpankevičová (ZŠ 
Klegova), Bc. Olga Jendrišá-
ková (MŠ I. Hermanna), Mgr. 
Šárka Bestová (ZŠ Mitušova 
8), Mgr. Vlasta Koppová (ZŠ 
Klegova), Mgr. Pavla Staňko-
vá (ZŠ Provaznická), Mgr. Mi-
roslava Langrová (ZŠ V. Koša-
ře), Mgr. Renata Adamíková 
(ZŠ B. Dvorského), Bc. Jana 
Elisová (ZŠ Kosmonautů 15), 

Mgr. Šárka Šostá (ZŠ Kosmo-
nautů 13), Mgr. Lenka Lindov-
ská (ZŠ Chrjukinova), Jiřina 
Kantorová (ZŠ Volgogradská), 
Mgr. Vladislava Janečková (ZŠ 

Jugoslávská), Irena Seidlová 
(ZŠ Horymírova), Mgr. Lucie 
Ševčíková (MŠ Staňkova), Sil-
vie Kacafírková (MŠ A. Gavla-
se). Text a foto: Michael Kutt y

Vedení obvodu poděkovalo pedagogům
První dubnový pátek se v kulturním středisku K-TRIO v Hrabův-
ce konala tradiční akce každoročně pořádána u příležitosti Dne 
učitelů. 

Krátce
 Všechny dětí malují!
Ve čtvrtek 15. května od 17 hodin se 
v DK Akord uskuteční vernisáž výstavy 
„Všechny děti malují!“. Jedná se o výtvar-
ný projekt sdružení Dobrá šance pro děti 
a mládež s hendikepem. Slavnostnímu 
zahájení bude přítomen starosta obvo-
du Karel Sibinský, pod jehož záštitou se 
vernisáž koná, dále herec Pavel Kříž a zá-
stupci speciálních škol v Ostravě. Děti, 
které malovaly obrázky, obdrží dáreček 
z výrobního družstva Krabičky, připraven 
je program Klaunů z Balónkova. Obrázky 
budou vystaveny až do konce srpna, od-
borná porota z nich vybere patnáct, které 
zašle na podobnou výstavu do Ateliérs 
Stani v Bruselu, kde budou draženy ve 

prospěch další činnosti. Více na www.os-
-dobrasance.eu www.dk-akord.cz.

 Bambiriáda v Bělském lese
Od pátku 23. do neděle 25. května se 
u Koliby v Bělském lese uskuteční v po-
řadí už 16. ročník Bambiriády. Jedná se 
o celostátní akci zaměřenou na prezentaci 
dětských sdružení, středisek volného času 
a dalších subjektů, které organizují volný 
čas dětí a mládeže. V MS kraji bude Bam-
biriáda ve čtyřech městech – v Ostravě, 
Třinci, Krnově a Českém Těšíně. Ostrav-
ská Bambiriáda nabídne ukázky činnos-
ti v klubovnách, rukodělné práce a hry, 
ukázky táboření, her na hřišti a venkov-
ních aktivit (sportů a soutěží), vystoupení 

dětských a mládežnických souborů na pó-
diu. Na tuto akci v Ostravě, kterou pořádá 
Rada dětí a mládeže MS kraje, každoročně 
zavítá přes třináct tisíc návštěvníků. Další 
informace jsou na www.radamok.cz.

 Kino Luna opět promítá!
Od pátku 18. dubna začalo po bezmála 
šesti týdnech znovu promítat zábřežské 
Kino Luna. Důvodem jeho dočasného 
uzavření byla pokračující celková rekon-
strukce, konkrétně výměna vstupních 
dveří a skleněných výkladců. Kompletní 
zateplení a opláštění objektu už budou 
probíhat za plného provozu kina. Vše by 
mělo být hotovo zhruba v polovině letoš-
ního roku.

U příležitosti Dne učitelů byli 
na slavnostní akci, která se ko-
nala 20. března v Divadle loutek 
Ostrava, oceněni pedagogové 
ostravských škol. Za město Os-
travu jim poděkovali Jaroslava 
Rovňáková, která má ve svém 
odboru resort školství, dále ve-
doucí oddělení školství, sportu 
a volnočasových aktivit Magist-
rátu města Ostravy Marta Szüc-
sová a Lubomír Pospíšil, člen 
komise pro vzdělávání a škol-
ství.
V kategorii Výrazná pedago-
gická osobnost byli mj. oceněni 

Radmila Kuboňová z Gymná-
zia, ZŠ a MŠ Hello, Vladimír 
Durčák a Jana Misiarzová ze ZŠ 
a MŠ V. Košaře a Ivana Bregino-
vá ze ZŠ F. Formana. V kategorii 
Ocenění za dlouholetou tvůrčí 
pedagogickou činnost podě-
kování převzaly mj. Miroslava 
Havrincová ze ZŠ a MŠ MUDr. 
E. Lukášové a Jarmila Máchová 
ze ZŠ a MŠ Horymírova. Všich-
ni ocenění pracují v ostravských 
mateřských a základních ško-
lách, jejichž zřizovatelem je měs-
to Ostrava. Součástí večera bylo 
představení Stepující stonožka.

Lubomír Pospíšil předává kytici jedné z oceněných, Jarmile 
Máchové ze ZŠ a MŠ Horymírova.  Foto: Jiří Zerzoň



V Ostravě vzniklo výukové centrum cirkusu
Stát se klaunem, zvládnout 
akrobatické kousky na hrazdě 
či kruzích nebo se naučit žong-
lovat mohou nově milovníci 
akrobacie v Ostravě. 

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY
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V části Zábřeh se totiž o víken-
du otevřelo centrum nového 
cirkusu UmCirkum, kde budou 
probíhat kurzy a workshopy 
pro děti i dospělé.
V budově bývalé ZŠ V Zálomu 
ho otevřelo sdružení Cirkus 
trochu jinak, které na území 
moravskoslezské metropole 
působí už několik let. O výuko-
vé cirkusové centrum sdružení 
usilovalo na území Ostravy již 
několik let. Původně jej chtěli 
otevřít v prostorech multižán-
rového centra Cooltour v cent-
ru města. „To se ale nepodařilo. 
Z projektu nakonec sešlo kvůli 
vysokému nájmu. Provizorně 
jsme se pak uchýlili do tělocvič-
ny v ostravské Nové Vsi. Chy-
bělo nám ale zázemí,“ vzpo-
mínal šéf Cirkusu trochu jinak 
Václav Pokorný.
Podle něj se jejich alternativní 
cirkus, jinak zvaný jako nový, 
od toho tradičního v mnohém 

liší. „Alternativní cirkus pra-
cuje s vlivy, které ten tradiční 
opomíjí. Je to mnohem více 
divadlo a vyprávění příběhu. 
Divákům nabízíme mnohem 
komplexnější zážitek,“ líčil Po-
korný s tím, že klasický cirkus 
je „jen“ sled jednotlivých artis-
tických čísel.
„Nabízíme v novém centru 
UmCirkum i výukové progra-
my pro děti a dospělé. „Věnuje-
me se těm nejmenším, ale pra-
cujeme i s profesionály, kteří 
se u nás mohou zdokonalovat 
nebo se i něco nového přiučit. 
Největší část klientů ale tvoří 

lidé, pro které jsou cirkusové 
aktivity doplňkovou sportovní 
disciplínou,“ vysvětlil Pokor-
ný. Dodal, že na věku ani na 
zkušenostech zájemců prostě 
vůbec nezáleží. „Naučíme je 
například chůzi na míči a po 
provaze, akrobacii na šálách, 
hrazdě či kruzích, ale také 

žonglování a pohybový tanec,“ 
upřesnil.
Nové prostory v bývalé ostrav-
ské základní škole si chce Um-
Cirkum postupně upravit pro 
své potřeby. Náklady sdružení 
odhadlo zatím na částku kolem 
deseti miliónů korun. Investo-
vat by chtělo během následují-
cích let. Finance chce sdružení 
získat od kraje, města i obvodu. 
„Budeme žádat o dotaci i Ev-
ropskou unii,“ upozornil Po-
korný. 
Cirkus trochu jinak se účastní 
různých akcí po Ostravě. Své 
výukové centrum UmCirkum 
ofi ciálně sdružení otevřelo 
v sobotu 5. dubna velkým ga-
lavečerem, kde se představilo 
několik alternativních cirkusů 
z celého Česka. 
 Zdroj: Právo, 8. 4. 2014
 Foto: Radovan Šťastný

Krátce
 SDH: Den otevřených dveří
V pátek 16. května od 8.30 ho-
din se uskuteční den otevře-
ných dveří v hasičské zbrojni-
ci Sboru dobrovolných hasičů 
v Ostravě-Zábřehu na Dolní 
ulici 51. Při instruktážích a be-
sedách se návštěvníci seznámí 
s postupy, jak zabránit vzniku 
požárů a jak se chránit před 
následky, škodami a případ-
nými ztrátami na životech 
při mimořádných událostech. 
Názorně jim bude předvedena 
nejmodernější hasební techni-
ka, mládežnické disciplíny 
požárního sportu, poskytová-
ní první pomoci a chybět ne-
bude ani okénko do hasičské 
historie. Zájemci nebo skupi-
ny zájemců mohou předem 
nahlásit svou účast p. Matýs-
kovi na tel. číslo 728 336 276.

 Nohejbalový turnaj
TJ Sokol Ostrava-Zábřeh pořá-
dá turnaj v nohejbalu amatér-
ských hráčů tříčlenných druž-
stev. Uskuteční se 10. května 
od 9 do 16 hodin v areálu 
TJ Sokol na Nové ulici v Zá-
břehu. Prezentace je od 8 do 
8.45 hodin. Pro vítěze jsou při-
praveny ceny, občerstvení je 
zajištěno. Bližší informace lze 
získat na tel. čísle 603 477 544.

 Upozornění řidičům
Od 15. května do 23. června 
bude uzavřen sjezd z Rudné 
na Závodní ulici. Řidiči, kteří 
by se z tohoto směru chtěli 
dostat k Městskému stadio-
nu nebo do Vítkovic, budou 
muset najet na Plzeňskou ulici 
a z ní se vrátit Rudnou do pro-
tisměru.
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Nové plochy pro osobní vozidla nad 2,5 tuny

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

6

„Na parkovištích v obytných 
zónách stála spousta dodávek, 
které svou velikostí přesahova-
ly vymezená parkovací místa 
a často bránily průjezdu vozi-
del integrovaného záchranného 
systému. Proto jsme pro taková 
vozidla vymezili zvláštní par-
kovací plochy,“ vysvětlil mís-
tostarosta Pavel Planka s tím, 
že počet těchto ploch byl během 
posledního měsíce rozšířen.
Toto opatření se dotklo také ři-
dičů, kteří mají vozidla nad 2,5 
tuny určené výhradně pro pře-
pravu osob. „Proto na zákazové 
dopravní značky byla přidána 
dodatková tabulka se symbo-

lem osobního vozidla a textem 
„mimo“. V praxi to znamená, že 
pro osobní vozidla nad 2,5 tuny 
omezení parkování v obytných 
zónách neplatí,“ dodal Plan-
ka s tím, že rozhodující je údaj 
v technickém průkazu, kde je 
jasně uvedeno, zda se jedná 
o vozidlo osobní či nákladní. 

Přehled parkovišť, na kterých 
lze odstavovat vozidla s tonáží 
nad 2,5 t v době od 17 do 7 hodin

Hrabůvka: ul. Plzeňská – parko-
viště naproti restaurace U Hel-
bicha (bezplatné), ul. Aviatiků 
– v uzavřeném areálu (placené, 
hlídané), ul. Dr. Martínka – od-

stavný pruh poblíž podchodu 
u zastávky MHD Hrabův-
ka kostel (bezplatné), ul. Dr. 
Martínka – parkoviště poblíž 
domů č. p. 19-25 (bezplatné), 
ul. Cholevova – parkovací záliv 
poblíž křižovatky s ul. Fr. Lýska 
(bezplatné)
Dubina a Bělský Les: ul. Hor-
ní – Interspar (placené, hlídané 
v podzemním parkovišti – pod-
jezdná výška 2,3 m) a na zpev-
něné ploše na terénu, ul. Horní 
– odstavný pruh (bezplatné)
Zábřeh: ul. U Výtopny – v uza-
vřeném areálu (placené, hlída-
né), ul. Svornosti – za křižovat-
kou s ul. Husarova (bezplatné), 
parkoviště za DK Akord před 
Vodním areálem Jih (bezplat-
né), ul. Výškovická – parkovi-
ště u kostela Ducha svatého, 

naproti Kina Luna, bezplatné 
(v denní době placené parko-
viště – parkovací automat), ul. 
Petruškova – parkoviště poblíž 
výměníku (bezplatné), ul. Ty-
lova – parkovací záliv poblíž 
křižovatky s ul. Rott rova (bez-
platné)
Zábřeh, Pískové doly: křižo-
vatka ul. U Hrůbků s ul. Hory-
mírova – parkoviště (bezplat-
né), ul. Horymírova – parkovací 
záliv v úseku mezi ul. Rezkova 
a ul. Markova (bezplatné)
Výškovice: ul. Proskovická 
– odstavný pruh (bezplatné), 
ul. Šeříkova – poblíž ul. Výš-
kovické, parkoviště u restau-
race Dostavník (bezplatné), ul. 
Výškovická – parkoviště poblíž 
domů č. p. 144-146, poblíž ul. 
Předškolní (bezplatné). (kut)

Uzavírka ulice Kaminského
V městském obvodu Nová Bělá 
bude až do 12. května uzavřena 
část ulice Kaminského, kterou 
často využívají zejména moto-
risté jedoucí ze sídliště Dubina. 
Konkrétně se jedná o uzavírku 
úseku v délce 173 metrů od Kr-
melínské ulice. Důvodem je re-
alizace kompletní rekonstrukce 
komunikace včetně odvodně-
ní, přeložek sítí a vybudování 
nového chodníku. Děje se tak 
v rámci stavby Integrovaného 
výjezdového centra Ostrava-
-Jih, rozšíření ulice Kaminské-
ho. Objížďka vede po Žižkov-
ské ulici. 
Za ZŠ F. Formana na Dubině 

už probíhají přípravné práce na 
stavbě výjezdového centra, kte-
ré bude zprovozněno koncem 
příštího roku. Do třípodlažní 
novostavby za necelých 320 mi-
liónů korun z evropských pe-
něz se přesunou hasiči z Hra-
bůvky, policisté z Hrabůvky, 
Staré Bělé, Třebovic a Hrabové, 
záchranáři z Výškovic, jednot-
ka rychlé zdravotní pomoci 
a jednotka rendez-vous. V cen-
tru bude cvičná věž, výcvikové 
a sportovní plochy, tréninkové, 
výukové a kancelářské prosto-
ry a zázemí pro techniku, kyno-
logii a hipologii. 
 (kut)

V zájmu preventivní ochrany území města Ostravy před zavleče-
ním a šířením nebezpečné nákazy - vztekliny, proběhne hromad-
né 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 s sebou. Očko-
vání se provádí pouze jedenkrát ročně a je určeno pro psy starší 
šesti měsíců. Zajištění očkování psů proti vzteklině je pro chovate-
le povinné. Platným dokladem o provedeném očkování je pouze 
očkovací průkaz psa. Vystavení nového očkovacího průkazu bude 
za poplatek možné i na místě. Bližší informace podá odbor výstav-
by a životního prostředí, referát životního prostředí, tel. čísla: 599 
430 224, 599 430 378, 599 430 207.

Hromadné očkování psů proti vzteklině pro majitele psů bydlící v obvodu Ostrava-Jih
DATUM a HODINA: MÍSTO OČKOVÁNÍ:
úterý 3. června 2014
  8 - 9.30 hodin
10 - 12 hodin               
13.30 - 15 hodin

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

čtvrtek 5. června 2014
8 - 12, 13 - 15 hodin

Veterinární klinika Vítkovice
(u nádraží ČD Ostrava-Vítkovice) 

pátek 6. června 2014
8 - 12, 13 - 15 hodin

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

Už od 1. září 2013 vozidla s nejvyšší technicky přípustnou (celko-
vou) hmotností nad 2,5 tuny v době od 17 do 7 hodin mohou na úze-
mí obvodu parkovat jen na určených plochách.
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Městská policie opět značí jízdní kola

INZERCE
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Městská policie Ostrava nabízí 
zájemcům možnost evidence 
jízdního kola. 

Při nahlášení ztráty či odcize-
ní takto evidovaného jízdní-
ho kola je informace předána 
strážníkům ve výkonu služby, 
kteří mohou svou pozornost 
zaměřit příslušným směrem 
a v případě, že na kolo odpoví-
dající popisu toho odcizeného 
narazí, mohou učinit náležitá 
opatření vedoucí k vrácení kola 
právoplatnému majiteli.
Po zimní přestávce v rámci no-
vého projektu mají občané opět 
možnost nechat si kolo ozna-
čit syntetickou DNA. Jedná se 
o moderní značení jízdních kol, 
prostřednictvím výrobku s ná-
zvem DataDotDNA, vyráběné 
australskou společností Data-
Dot technology. Tento výrobek 
je výjimečný tím, že na označe-

ném předmětu je vidět jen pod 
UV světlem (není tedy vidět 
pouhým okem) a obsahuje mik-
rotečky se specifi ckým kódem. 
Navíc všechny sady, kterými 
je prováděno označení jízdních 
kol, jsou zaregistrovány i v me-
zinárodní databázi výrobků 
DataDot, což v případě krádeže 
umožňuje individuální identifi -
kaci každého takto označeného 
jízdního kola.
Vlastní značení a následná evi-
dence jízdních kol bude stráž-
níky prováděna ve Stacionár-
ním centru prevence městské 
policie v Ostravě-Hrabůvce na 
ul. Alberta Kučery 31 od květ-
na letošního roku, vždy kaž-
dou středu od 9 do 12 a od 13 
do 17 hod.
K registraci jízdního kola je 
potřeba si s sebou vzít jízdní 
kolo, občanský průkaz, vhodný 
je i doklad o nabytí kola (fak-

tura, účtenka, kupní smlouva 
apod.). V případě, že takový 
doklad zájemce o registraci 
kola nebude mít k dispozici, 
sepíše na místě registrace čest-
né prohlášení o nabytí kola. 
S případnými dotazy se mohou 
zájemci obracet na strážníky na 
tel. č. 950 739 436. Registrace 
i označení jízdního kola jsou 
pro občany bezplatné.
Už od tohoto měsíce nabízí 
Městská policie Ostrava mož-
nost nechat si jízdní kolo ozna-
čit syntetickou DNA a zare-
gistrovat také přímo v terénu. 
Strážníci se spolu s policisty 
budou pohybovat na vytipo-
vaných cyklostezkách na úze-
mí města Ostravy a zájemcům 
označí a zaregistrují kolo hned 
na místě. Pouze v případě mi-
mořádně nepříznivého počasí 
by se značení jízdních kol na 
cyklostezkách neuskutečnilo. 

28. dubna (16–18 hod.) - cyklo-
stezka Bělský les, u restaurace 
Dakota
29. dubna (16–18 hod.) - cyk-
lostezka Poruba, Hlavní třída /
/ Porubská, pod kruhovým ob-
jezdem
1. května (13–16 hod.) - cyk-
lostezka Polanka nad Odrou, 
splav u řeky Odry (Na Honcu-
li)
4. května (14–17 hod.) - cyklo-
stezka Hrabová, křižovatka ul. 
Frýdecké a Mostní, splav
8. května (13–16 hod.) - cyklo-
stezka Poruba, Hlavní třída /
/ Porubská
11. května (10–12 hod.) - cyklo-
stezka Bělský les, u restaurace 
Dakota
17. května (14–17 hod.) - cyk-
lostezka Polanka nad Odrou, 
splav u řeky Odry (Na Honcu-
li) MP Ostrava

Jak už se pomalu stalo tradicí, také letošní ročník Dne Země provázelo ne-
příznivé počasí. I přes citelný chlad si cestu na parkoviště před Vodní areál 
Jih našly hlavně děti školního věku, pro které pořadatelé akce ze Střediska 
volného času Ostrava-Zábřeh připravili zajímavý program. Podtitul letošní-
ho celosvětového svátku zněl Roční období a změny v přírodě. Připraveny 
byly aktivity ve spolupráci s organizacemi zabývajícími se environmentální 
výchovou a osvětou. Svou činnost představily střední, základní i mateřské 
školy obvodu. Pódiová produkce byla zahájena představením studentů VŠB 
TU „Kabaret vědy a techniky“ a velký úspěch u dětí sklidilo představení 
„OZÍKŮ“ a jejich Odpadový kabaret. Podívat se přišli také starosta obvodu 
Karel Sibinský (na snímku) a místostarosta Radim Miklas. 
 Text a foto: Michael Kutt y

Dni Země znovu nepřálo počasí
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Krátce
 FC Ostrava-Jih A druhý
Nový fotbalový areál FC Os-
trava-Jih na ulici Krasnoar-
mejců v Zábřehu byl dějištěm 
jarního turnaje přípravek pro 
ročníky narození 2006 a mlad-
ší. Zúčastnilo se jej osm týmů, 
hrálo se ve dvou skupinách po 
čtyřech systémem každý s ka-
ždým. Následovaly vyřazova-
cí boje o postupy k utkáním 
o umístění. Z celkového pr-
venství se radovaly Markvar-
tovice, které ve fi nále zdolaly 
FC Ostrava-Jih-mládež A 8:2. 

Týmy na konečném čtvrtém 
až osmém místě byly oceně-
ny balíčky sladkostí, nejlepší 
tři získaly poháry a medaile. 
Nejúspěšnějším střelcem se 
stal Tomáš Bečaj z FC Ostra-
va-Jih-mládež B.

 Aerobik v SC Dubina
Česká špička se utkala ve 
Sport centru Dubina o nomi-
naci na ME v aerobiku, které 
bude v květnu ve Vídni. Akci 
pořádal Fit Fun Ostrava. V říj-
nu bude v Ostravě mistrov-
ství republiky.

INZERCE

Statutární město Ostrava upo-
zorňuje na splatnost poplatku 
za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů v roce 2014.
Od letošního roku nebudou 
zasílány složenky k úhradě 
poplatku za komunální odpad. 
Úřad se tak snaží ušetřit fi nanč-
ní prostředky. Dříve pracovní-
ci magistrátu obesílali občany 
poštovními poukázkami. Uká-
zalo se, že rozesílání poštovních 
poukázek je fi nančně náročné 
a neefektivní. V dnešní době je 
běžné, že lidé platí své platby 
bezhotovostně. Tento způsob 
je pohodlnější a levnější a stává 
se již standardem. Doporuču-
jeme občanům využít možnost 
placení poplatku pomocí SIPO. 
Termín pro zaplacení poplatku 
za komunální odpad je 30. červ-
na 2014.
Poplatek ve výši 498 Kč na oso-
bu je možné uhradit hotově 
nebo platební kartou kdyko-
liv v průběhu prvního pololetí 
2014 v pokladně Magistrátu 
města Ostravy, v budově Nové 
radnice, Prokešovo nám. 8, Mo-
ravská Ostrava, 1. poschodí, 
dv. č. 101 v pokladních hodi-

nách. Pokud s sebou vezmete 
doklad o zaplacení poplatku za 
předchozí období, na kterém je 
uveden váš variabilní symbol, 
urychlíte tak provedení platby. 
Doporučujeme navštívit po-
kladnu již nyní a vyhnout se tak 
nepříjemnému čekání.
Další způsoby úhrady po-
platku na čísle účtu 30015-
-1649297309/0800 bankovním 
převodem nebo složenkou 
typu A se správným variabil-
ním symbolem. Nebo také pro-
střednictvím SIPO (poplatník 
nám musí sdělit spojovací čís-
lo SIPA, pokud tak již neučinil 
v předcházejícím období, a to 
do 15. května).
Informace o variabilním sym-
bolu (zůstal stejný jako v loň-
ském roce) nebo navedení po-
platku do SIPO získáte na lince 
844 12 13 14, případně mohou 
občané kontaktovat pracovnice 
oddělení daní a cen, nebo na 
adrese komunalniodpad@ost-
rava.cz. Těmito způsoby nám 
může občan sdělit svou e-mai-
lovou adresu a na blížící se ter-
mín splatnosti bude upozorněn 
zasláním krátké zprávy. 

Zdroj: www.ostrava.cz, 
19. 3. 2014

Konec složenkám za odpad

Městský obvod Ostrava-Jih má 
v seznamu voličů zapsáno při-
bližně 88 600 voličů, kteří volí 
v šestadevadesáti volebních 
okrscích na pětadvaceti voleb-
ních místech, umístěných pře-
vážně v základních školách.
Od roku 2014 dochází k zave-
dení nového číslování voleb-
ních okrsků a u některých okrs-
ků k dílčím změnám v jejich 
vymezení.
Vzhledem k tomu, že došlo 
k přečíslování volebních okrs-
ků, upozorňujeme všechny 
naše voliče, aby věnovali zvý-
šenou pozornost informačním 

letákům, které obdrží společně 
s hlasovacími lístky nejpozději 
tři dny přede dnem voleb do 
své domovní schránky. 
Pokud nebude moci volič vo-
lit ve svém volebním okrsku, 
může požádat o vydání volič-
ského průkazu obecní úřad, 
u kterého je zapsán v seznamu 
voličů. Voličský průkaz oprav-
ňuje voliče ve dnech voleb do 
Evropského parlamentu k hla-
sování v jakémkoliv volebním 
okrsku na území České repub-
liky. O voličský průkaz lze po-
žádat jak písemně, tak osob-
ně ode dne vyhlášení voleb, 

nejpozději do 8. května 2014. 
Poslední den lhůty stanovené 
zákonem pro podání žádosti 
o vydání voličského průka-
zu připadne na státní svátek, 
v tento den bude na úřadě za-
jištěna v době od 8 do 16 hodin 
služba. Zda je volič v seznamu 
voličů zapsán, lze ověřit na 
ohlašovně Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih, kde rov-
něž získá podrobnější informa-
ce k vyřízení voličského průka-
zu. Žádáme voliče, aby si včas 
překontrolovali platnost svých 
osobních dokladů.
Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních dů-
vodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komi-
si o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze 

v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsko-
vá volební komise zřízena.
 Na elektronické úřední desce 
městského obvodu Ostrava-
-Jih bude zveřejněna informace 
o době a místě konání voleb, 
tato informace bude jako ob-
vykle zveřejněna i na všech 
volebních místech městského 
obvodu.
Volební okrsek pro voliče, kteří 
mají údaj o místu trvalého po-
bytu veden na adrese Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih, 
tj. Horní 791/3, Ostrava-Hra-
bůvka, se nachází nově v Zá-
kladní umělecké škole Viléma 
Petrželky, Edisonova 90, Ostra-
va-Hrabůvka.

Odbor vnitřních věcí ÚMOb 
Ostrava-Jih

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publiko-
vaným ve sbírce zákonů pod č. 24/2014 Sb., volby do Evropského 
parlamentu v České republice na pátek 23. května 2014 a sobotu 
24. května 2014.
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Více, než čekáte
www.equabank.cz

Pobočky Ostrava:

Forum Nová Karolina, Jantarová 4  T: 222 010 607–608  
PO–NE: 9:00–21:00

náměstí Msgre Šrámka 5 T: 222 010 590–594  
PO–PÁ: 8:00–18:00

Začněte si s RePůjčkou
a zlevněte si vaši půjčku

Navštivte nás na pobočce 
nebo na www.equabank.cz

-25%
         RePůjčka zlevní
měsíční splátku až o 

při stejné době splácení.

Příklad splácení RePůjčky: Aktuálně zbývá splatit 178 200 Kč, splatnost 66 měsíců, výše splátky 
3 520 Kč, poplatek za správu úvěru 59 Kč, poplatek za vedení běžného účtu 89 Kč. S RePůjčkou 
ve stejné výši 178 200 Kč a splatností 66 měsíců bude splátka 3 347 Kč, zcela bez poplatků. 
Roční úroková sazba 8 %, celkové náklady splatné spotřebitelem 220 720 Kč, RPSN 8,28 %. 
Převedením půjčky celkem ušetříte 21 186 Kč.
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Krátce
 Běžci rozsvítí noční Ostravu
V Ostravě odstartuje nový bě-
žecký seriál GP Batt  eries Night 
Run 2014. Už nyní je přihláše-
no přes čtyři sta startujících, 
celkem se očekává na patnáct 
set běžců, kteří svým během 
pomohou nejen svému zdraví, 
ale i veřejné sbírce proti rako-
vině prsu. Akce se uskuteční 3. 
května na Masarykově náměs-
tí, start je ve 20.30 hodin. Hlav-
ní závod měří 10 km, poběží se 
v centru města, ale i po břehu 
řeky Ostravice. Kromě tohoto 
závodu se uskuteční i AVON 
Růžový běh na 5 km a závody 
dětí RWE KIDS CUP na 1-4 
km. Více informací a přihlášky 
na www.night-run.cz.

 SVČ pořádá příměstské tábory
Středisko volného času (SVČ) 
Ostrava-Zábřeh během letoš-
ních prázdnin opět pořádá 
sérii příměstských táborů růz-
ných zaměření, a to od 7. čer-
vence do 11. srpna. „Vydáme 
se na výpravu za ztraceným 
ježkem v kleci, narazíme na 
bláznivé tanečníky s veselýma 
nohama - Happy feet, pono-
říme se do záhad cestování 
v čase, budeme trefovat bran-
ky vším, co je kulaté, nebo si 
postavíme vláčkovou dráhu 
či ochutnáme vůně dálek při-
cházejících z kuchyně. Každo-
pádně to nebude nuda, tak se 
s námi přijďte bavit,“ uvedla 
Jana Kusynová ze SVČ.

INZERCE

„Po sestřelení německou Luft-
wafe byli Thomas G. Kirby-
-Green a Gordon A. Kidder 
zajati a drženi v zajateckém tá-
boře v polském Saganu. Po ne-
úspěšném Velkém útěku v noci 
z 24. na 25. března v roce 
1944 byli při eskortě na ve-
litelství gestapa do polské 
Wroclavi 29. března zákeřně 
zastřeleni nedaleko kostela 
v Ostravě-Hrabůvce,“ přiblížil 
významnou válečnou událost 
předseda Československé obce 
legionářské Jiří Ryška.
I přestože byl památník odha-
len už v roce 1993, potomci let-
ců se o něm dozvěděli teprve 
před třemi lety. „Mám z toho 
smíšené pocity. Na jedné straně 
mě zaplavuje radost, že v Čes-
ku stojí památník uctívající 
mého otce, na druhé straně se 
zase vracím na místo, kde byl 
zákeřně za války zavražděn 

můj otec. Když jsem se před 
lety dozvěděl o existenci pa-
mátníku a řekl jsem o této no-
vině svým blízkým a známým, 
byli všichni velmi dojatí,“ řekl 
ve svém proslovu Colin Kirby-
-Green.
Památku zesnulých přišlo uctít 
také vedení obvodu v čele se 
starostou Karlem Sibinským. 
„Náš obvod je znám tím, že se 
stará o všechny pomníky, kte-
ré se týkají jak první, tak druhé 
světové války. Jsem rád, že to 
v tomto případě ocenili i po-
zůstalí a přiletěli k nám z tako-
vé dálky,“ uvedl Sibinský.
Slavnostní ceremoniál zakončil 
zpěv školáků, kteří si jako dá-
rek pro zahraniční hosty při-
pravili písně v anglickém jazy-
ce. Právě děti ze ZŠ U Haldy se 
už roky pod vedením zástup-
kyně ředitelky Marie Davidové 
o památník vzorně starají.

Vzpomínky na Velký útěk se zúčastnili 
i potomci sestřelených letců
U kostela Panny Marie v Hrabůvce se poslední březnový čtvrtek 
uskutečnil pietní akt k 70. výročí zastřelení letců Královského le-
tectva Velké Británie. U památníku se sešli i potomci letců, kteří 
přicestovali z Anglie a Kanady.

„Přišli k nám zástupci vojenské-
ho sdružení rehabilitovaných 
a poprosili nás o péči. Hned 
jsme s paní ředitelkou řekly, že 
je to morální povinnost a čest 
pro naši školu. Od té doby se už 

osm let o památník staráme,“ 
řekla Davidová.  
Pozn.: Podrobnosti o tz v. Velkém 
útěku jsme zveřejnili v minulém 
čísle Jižních listů v rubrice Pohled 
do historie.  (kut, d)
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Krátce
 Vzpomínka na osvobození Ostravy
Ve středu 30. dubna od 10 hodin se u Pa-
mátníku Rudé armády v Komenského 
sadech uskuteční pietní akt k 69. výro-

čí osvobození města Ostravy. Vítězství 
v Ostravsko-opavské operaci a porážku 
nacistického Německa si připomenou pa-
mětníci bojů druhé světové války, členo-

vé veteránských organizací, představitelé 
Armády ČR, MS kraje, města Ostravy, 
velvyslanectví Ruska, zástupci organizací 
a občané.

Nejpilnější čtenářská rodina roku v Ostravě: 
Více než tři sta vypůjčených knížek

INZERCE

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

Příjem nových pacientů
E-mail: mudr.rysanek@seznam.cz, web: mudr.rysanek-webnode.cz

Pracovně lékařské služby 
pro fi rmy

mobil: 725 818 447

OČKUJEMEOČKUJEME proti 
klíšťové encefalitidě
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Čtení je jejich rodinný koníček. 
Vynaložené úsilí se vyplatilo, 
přineslo totiž vítězství v kraj-
ském kole nejlepších čtenářů.
Celá rodina má průkazku do 
knihovny. „Jsem registrova-
ná už od dětství, od patnácti, 
možná dvanácti let. Manžel od 
základní školy, takže zhruba 
stejně dlouho jako já. Klárka 
chodila do knihovny od malin-
ka se mnou, knížky si půjčova-
la na mě a pak jsme jí vyřídili 
vlastní průkazku. Tu jsme ale 
pořídili i naší babičce,“ říká ma-
minka Eva Kludská.
Aby mohla rodina soutěžit, 
musela splnit několik kritérií. 
Mezi nimi bylo například to, 
že se musí pravidelně účastnit 
akcí pořádaných knihovnou 
a mít největší počet vypůjče-
ných knížek. „Za rok si půjčili 
přesně 325 knížek,“ upřesňuje 
vedoucí výškovické pobočky 
Knihovny města Ostravy Petra 
Sitárová s tím, že rodina Klud-
ských se poctivě účastní také 
všech akcí pořádaných kni-
hovnou. „Když se to celkem 
sečte, vychází z toho, že rodina 
navštěvuje knihovnu v průmě-
ru dvaapadesátkrát za rok,“ 

podotýká Petra Sitárová. A co 
rodina nejčastěji a nejraději čte? 
„Nejraději čtu romány, které 
střídám s kriminálkami a de-
tektivkami,“ říká s úsměvem 
Eva Kludská. Malá Klárka hned 
maminku doplňuje. „Já čtu nej-
raději něco napínavého, dětské 
příběhy a pak pohádky. Když 
jedeme třeba někam dál autem, 
ráda si v něm čtu třeba Meluzí-
nu Severínu. Jinak mi maminka 
i tatínek čtou třeba knížky od 
Zuzany Pospíšilové,“ vypráví 
roztomilá holčička.
Z nových bestsellerů paní 
Kludskou zaujala například 
Cecelia Ahern. „Bylo to o tom, 
jak se setkala se svým životem. 
Třeba Padesát odstínů šedi ale 
byla hrůza. První díl jsem pře-
četla celý a druhý už jen do 
poloviny. Erotické pasáže se 
nedaly číst vůbec. Bylo to podle 
mě strašně napsané. Nelíbilo 
se mi to,“ vysvětluje maminka 
Klárky.
Tatínek na čtení nemá tolik 
času, i proto, že nejvíce čte své 
dceři. „V dětství jsem měl rád 
mayovky a různé dobrodruž-
né knížky. V poslední době ale 
spíše čtu dceři,“ vysvětluje Jiří 

Kludský. Co se akcí týká, malá 
Klárka chodí do knihovny kaž-
dý čtvrtek přímo ze školy. „Ten-
to den se totiž pořádá téměř 
pravidelně nějaká akce pro děti, 
takže se vždy účastní. Kromě 
toho ale byla třeba i na Noci 
s Andersenem, s knihovnou 
v zoologické nebo botanické 
zahradě. Každý čtvrtek ji pak 
přijdeme vyzvednout a odne-
seme si domů hromadu kní-
žek,“ popisuje maminka s tím, 
že sama čte asi hodinu, možná 
i dvě denně. „Nejčastěji večer 

v posteli. I v tramvaji na ukráce-
ní dlouhé chvíle. Když jedeme 
na dovolenou letecky, musíme 
vždycky zvažovat, kolik knih si 
můžeme vzít s sebou,“ dodává 
na závěr Jiří Kludský.
Rodina se stala krajským vítě-
zem soutěže, která se konala 
v rámci celorepublikové kam-
paně Březen měsíc čtenářů 
a pravidelně ji organizuje v ji-
ném kabátě Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků. 

Zdroj: www.msdenik.cz, 
31. 3. 2014

Více než tři sta vypůjčených knížek, přes padesát návštěv 
knihovny. To je skóre nejpilnější čtenářské rodiny roku, kterou 
dohromady tvoří Jiří, Eva a sedmiletá Klárka Kludští. 

Slavnostní předání ceny, kterou připravilo Sdružení knihovníků 
a informačních pracovníků, se konalo ve výškovické pobočce Knihovny 
města Ostravy (KMO). Cenu rodině Kludských předala ředitelka KMO 
Mgr. Miroslava Sabelová.  Foto: Deník/Lukáš Kaboň

777 040 012
www.AM-CAR.CZ
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3. 5. Florbal – 1. SC Vítkovice 
 8-15 hod. - mladší žáci Hurikán

4. 5. Florbal – 1. SC Vítkovice 
 8-15 hod. - mladší žáci Panteři

4. 5. Sportovní odpoledne – SportAnalytik o.p.s.
 15-19 hod. - sportovní den pro děti

5. 5. Sportovní odpoledne – ZŠ MŠ a Gymnázium Hello
 16-18 hod. - sportovní odpoledne 

9. 5. TJ Sokol Hrabůvka – házená
 8-12 hod. - školní liga

16. 5. Florbal – Dětský domov Ostrava-Hrabová
 7.30-15.30 hod. - turnaj dětských domovů  

18. 5. Speedminton – SKMaKaKo
 7-19 hod. - turnaj ve speedmintonu  

25. 5. Liga bojového umění MMA – Jarena Centrum s.r.o.
 8-19 hod. - liga bojového umění v kleci MMA

30. 5. TJ Sokol Hrabůvka – házená
 8-12 hod. - školní liga

 31. 5. Florbal – 1. SC Vítkovice
 Město sportu

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc květen
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8Adresa: Robert Marek – Domino

Válcovní 1689/34, 703 00 Ostrava

tel.: 596 620 620, fax: 596 620 858, mobil: 736 632 200

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

V programu
 Nová Zelená úsporám 

vyřídíme 
dotaci za Vás! 

OKNA, STŘECHYOKNA, STŘECHY
ZATEPLENÍ ZATEPLENÍ 
ŽALUZIE, SÍTAŽALUZIE, SÍTA
REKONSTRUKCEREKONSTRUKCE bytů a RD bytů a RD

INZERCE

Návštěvníci mohli na vlast-
ní oči sledovat profesionály 
při přípravě pravého espressa 
a cappuccina podle italských 
parametrů. A také ochutnávat 
a podívat se třeba na netradič-
ní způsob přípravy kávy. Do 
klání se zapojilo osm baristů 
ostravských kaváren, stejný byl 
i počet porotců, kteří se zamě-
řili nejen na to, jak připravená 

káva chutná, ale také jak vy-
padá při podávání a zda sou-
těžící dodržel všechny zadané 
parametry. Baristou roku 2014 
se stal Tomáš Taussig z Ost-
ravanka Coff ee Shopu. Druhé 
místo patří Davidu Girtenovi 
z La Petite Conversation a třetí 
příčku obsadila Iva Pospíšilová 
z Costa Coff ee.  (d)
  Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V Ostravě soutěžili baristé v přípravě kávy

Florbalisté 1. SC WOOW Vít-
kovice vybojovali v neděli 
13. dubna v pražské O2 Aréně 
pošesté titul mistrů České re-
publiky! Napodobily je fl or-
balistky stejného klubu, které 
vyhrály titul podruhé v historii 
a navíc po dlouhých čtrnácti 
letech! 
Superfi nále extraligy fl orbalis-
tek svedlo proti sobě obhájkyně 
titulu Herbadent Praha a 1. SC 
WOOW Vítkovice. Před his-
toricky nejvyšší návštěvou na 

ženský fl orbal u nás (6413 divá-
ků) Ostravanky nedaly soupeř-
kám šanci a vyhrály 5:0. V su-
perfi nále mužů nenastupovali 
obhájci titulu Vítkovice proti 
patnáctinásobnému mistru ČR 
Tatranu Střešovice v roli favo-
rita. Po vyrovnaných prvních 
dvou třetinách získali ostravští 
fl orbalisté v závěrečném dějství 
rozhodující třígólový náskok, 
který přes enormní snahu Pra-
žanů po vítězství 3:1 přetavili 
v titul.  Zdroj: www.ostrava.cz

Soutěž ostravských kaváren o nejlepšího baristu se konala po-
slední březnovou sobotu v centru Viva v Hrabůvce. 

Ostrava vládne českému florbalu
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace 
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, 
Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, www.kzoj.cz
Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, www.kzoj.cz
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
596 751 712,  www.kzoj.cz

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka

 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
4., 11., 18., 25. 5. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY 
živá hudba, pro příznivce společenského 
tance se skupinou DOMINO, předprodej KD 
K-TRIO.
14. 5. v 19.00 h PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ 
KOTRBA, předprodej KD K-TRIO, OIS.
Pavel Dobeš vydává 3CD Platinum Collec-
tion, které mapuje období od zpěvákova prů-
lomu, vzniku ostravského stylu. Předprodej 
KD K-TRIO, OIS.
17. 5. od 9.00 do 13.00 hodin REIKI II . 
STUPEŇ, jemná metoda přirozeného lé-
čení vhodná pro každého zájemce. Umožní 
člověku pracovat na sobě, zlepšit své zdraví, 
vztahy a rozvinout vlastní potenciál. Pokra-
čovací kurz vede terapeutka a mistr Reiki Zu-
zana Galusková. Nutná rezervace. Předprodej 
a informace KD K-TRIO.
19. 5. v 17.30 hodin PARTNERSKÁ KOMU-
NIKACE, jednoduše, prakticky, s nadhledem 
a humorem o vztazích a komunikaci mezi 
partnery přednáší rodinný terapeut Draho-
slav Červenka. Předprodej a informace KD 
K-TRIO.
26.–28. 5. projekt MÉDIA, KOMUNIKACE 
A KREATIVITA – interaktivní mediální 
workshopy, které využívají nejmodernější 
technologie k rozvoji individuálních i kolek-
tivních dovedností v oblasti prezentace. Pro 
skupiny, party, oddíly, které spojují společné 
zájmy, aktivity a dovednosti nabízíme třího-
dinové workshopy v oblasti mediální komu-
nikace, PC prezentace, zpracování digitálních 
fotografi í a tvorby webových stránek. Nutná 
rezervace. Podrobné informace a přihlášku na-
jdete na www. kzoj.cz. 

Připravujeme:
5. 6. v 19 h SHIRLEY VALENTINE – bravurní 
herecký koncert Simony Stašové.
18. 6. v 18 h NABARVIT, OSTŘÍHAT, ZA-
VRAŽDIT…? Divadlo U Lípy.
 VÝSTAVY
od 5. 5. TROCHU JINÝ SVĚT 2. – výstava fo-
tografi í – Střední škola služeb a podnikání 
v Ostravě-Porubě, obor fotograf.
DOLOMITY – výstava fotografi í Kamila Übe-
lauera – restaurace K-TRIO. 
 DĚTEM
11. 5. od 10 h ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI – 
veselá hudební pohádka, divadelní předsta-
vení pro nejmenší. Předprodej KD K-TRIO.
31. 5. od 15 h DEN DĚTÍ – interaktivní sou-
těže, doprovodný program, divadelní předsta-
vení pro nejmenší. Vstup zdarma.

KOMORNÍ KLUB

Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka
13. 5. v 18.00 h PUTOVÁNÍ PÁDLEM PO EV-
ROPSKÝCH ŘEKÁCH – cestopisná před-
náška s projekcí Radima Ptáčka. Předprodej KD 
K-TRIO v den akce na místě od 17.30 hodin.
22. 5. v 19.00 h VÁCLAV FAJFR  – koncert os-
travského, rázovitého písničkáře, kytara, heli-
gonka. Předprodej KD K-TRIO, OIS v den akce 
na místě od 18.30 hodin.
24. 5.  v 17 h JARNÍ KONCERT – program - O. 
Nedbal, E. Kálmán, R. Friml, F. Lehár, I. Ber-
lin a další..., účinkující:  Soňa Jungová, Peter 
Svetlik – zpěv, Regina Bednaříková – klavír.
Předprodej KD K-TRIO, OIS v den akce na 
místě od 16.30 hodin.

KINO LUNA 

Výškovická 113, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Od čtvrtka 1. 5. do neděle 4. 5. v 15.15 hod.: 
KRÁSKA A ZVÍŘE (Beauty and the Beast, 
Francie 2014). Fantasy/romance/rodinný, 
české znění, ml. přístupný, 112 minut. Jed-
notné vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 1. 5. do neděle 4. 5. v 17.30 hod.: 
NEKONEČNÁ LÁSKA (Endless Love, USA 
2014). Romantický/drama, české titulky, od 12 
let, 104 minut. Jednotné vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 1. 5. do neděle 4. 5. v 19.30 hod.: 
DIVERGENCE (Divergent, USA 2014). Sci-fi /
akční/dobrodružný, české titulky, od 12 let, 
139 minut. Jednotné vstupné 110 Kč.
Od pondělí 5. 5. do středy 7. 5. v 17.45 hod.: 
BABOVŘESKY 2 (ČR 2014).
Komedie Zdeňka Trošky začíná tam, kde první 
díl skončil. Ml. přístupný, 110 minut. Vstupné 
90 Kč, pondělí – vstupné 60 Kč.
Pondělí 5. 5. ve 20.00 hod.: KRÁSNO (ČR 
2014). Černá komedie Ondřeje Sokola. Od 
12 let, 119 minut. Jednotné vstupné 60 Kč.
Úterý 6. 5. ve 20.00 hod.:  BLÍZKO OD SEBE 
(August: Osage County, USA 2014). Drama/
komedie, české titulky, ml. nepřístupný, 
121 minut. Jednotné vstupné 80 Kč.
Středa 7. 5. v 20.00 hod.: YVES SAINT LAU-
RENT (Yves Saint Laurent, Francie 2014).  
Drama/životopisný, české titulky, od 12 let, 
106 minut.  Jednotné vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 8. 5. do neděle 11. 5. v 15.00 hod.: 
LEGO PŘÍBĚH 2D (Lego: The Movie, USA 
2014). Animovaná komedie, bez 3D brýlí, 
české znění, 94 minut. Jednotné vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 8. 5. do neděle 11. 5. v 17.00 hod.: 
THE AMAZING SPIDER MAN 2 – 3D (The 
Amazing Spider-Man 2, USA 2014). Akční/
dobrodružný/fantasy, 3D formát, české znění, 
142 minut. Vstupné 155 Kč, děti a studenti 
135 Kč.
Od čtvrtka 8. 5. do neděle 11. 5. ve 20.00 hod.: 
TRANSCENDENCE (Transcendence, USA 
2014). Sci-fi /akční/mysteriózní, české titulky, 
od 12 let, 120 minut. Jednotné vstupné 110 Kč.
Pondělí 12. 5. v 17.30 hod.: VÁŠEŇ MEZI 
ŘÁDKY (Invisible Woman, VB 2013). Drama/
romantický/životopisný, české titulky, od 
12 let, 111 minut. Jednotné vstupné 60 Kč.
Od pondělí 12. 5. do úterý 13. 5. v 19.45 hod.: 
3 DNY NA ZABITÍ (Three Days to Kill). 
Akční/krimi/drama, české titulky, od 12 let, 

117 minut. Jednotné vstupné 90 Kč.
Úterý 13. 5. v 17.30 hod.: ZIMNÍ PŘÍBĚH 
(Winter´s Tale, USA 2014). Fantasy/drama/my-
steriózní/romantický, české titulky, od 12 let, 
118 minut. Jednotné vstupné 50 Kč.
Středa 14. 5. v 17.45 hod.: ONA (Her, USA 
2013). Sci-fi , romantický/drama, české titulky, 
od 12 let, 126 minut. Jednotné vstupné 80 Kč.
Středa 14. 5. ve 20.00 hod.: PŘEŽIJÍ JEN MI-
LENCI (Only Lovers Left Alive, Něm./ USA/
VB/Francie/Kypr 2013). Drama/horor/roman-
tický, české titulky, ml. nepřístupný, 123 mi-
nut. Jednotné vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 15. 5. do neděle 18. 5. v 17.45 hod.: 
GODZILLA 3D (Godzilla, USA 2014). Akční/
dobrodružný/thriller/sci-fi , 3D formát, české 
titulky, ml. přístupný, 119 minut. Jednotné 
vstupné 140 Kč.
Od čtvrtka 15. 5. do neděle 18. 5. ve 20.00 hod.: 
JEDNA ZA VŠECHNY (The Other Woman, 
USA 2014). Komedie, české titulky, od 12 let, 
109 minut. Jednotné vstupné 110 Kč.
Od pátku 16. 5. do neděle 18. 5. v 15.30 hod.: 
HURÁ DO PRAVĚKU! (Dino Time, USA/Jižní 
Korea 2012). Animovaný/dobrodružný/kome-
die/rodinný, české znění, ml. přístupný, 82 mi-
nut. Jednotné vstupné 90 Kč.
Pondělí 19. 5. v 17.45 hod.: FAIR PLAY (ČR 
2014). Zákulisí sportu v socialistickém zřízení. 
Od 12 let, 100 minut. Jednotné vstupné 60 Kč.   
Od pondělí 19. 5. do úterý 20. 5. v 19.45 hod.: 
GODZILLA 2D (Godzilla, USA 2014). Akční/
dobrodružný/thriller/sci-fi , bez 3D brýlí, české 
titulky, ml. přístupný, 119 minut. Jednotné 
vstupné 110 Kč.
Úterý 20. 5. v 17.45 hod.: PHILOMENA (Phi-
lomena, USA/VB/Francie 2013). Drama, české 
titulky, ml. přístupný, 98 minut. Jednotné 
vstupné 60 Kč. 
Středa 21. 5. v 17.45 hod.: OLGA (ČR 2014). 
Dokumentární, r. Miroslav Janek, ml. pří-
stupný, 87 minut. Vstupné 80 Kč.
Středa 21. 5. v 19.30 hod.: STOLETÝ STAŘÍK, 
KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL (Švéd-
sko 2014). Dobrodružná komedie podle stejno-
jmenného bestselleru, české titulky, od 12 let, 
114 minut. Jednotné vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 22. 5. do neděle 25. 5. v 17.30 hod.: 
X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 3D (X-Men: 
Days of Future Past, USA 2014). Akční/fan-
tasy/sci-fi /dobrodružný, 3D formát, české 
znění, ml. přístupný, 120 minut. Jednotné 
vstupné 150 Kč.
Od čtvrtka 22. 5. do úterý 27. 5. ve 20.00 hod.: 
BONY A KLID 2 (ČR 2014). Volné pokračo-
vání kultovní „vekslácké balady“ r. Víta Ol-
mera. Od 12 let, 90 minut. Jednotné vstupné 
110 Kč.
Od pátku 23. 5. do neděle 25. 5. v 15.30 h.: 
ZVONILKA A PIRÁTI 2D (The Fairy Pirate, 
USA 2014). Víla Zvonilka se  vrací v novém 
příběhu, v němž se utká s piráty. České znění, 
78 minut. Jednotné vstupné 90 Kč.
Pondělí 26. 5. v 17.45 hod.: ANGELIKA (An-
gélique, Marquise des Anges, Francie/Belgie/
ČR/Rakousko 2013). Dobrodružný/roman-
tický, české znění, ml. přístupný, 113 minut. 
Jednotné vstupné 60 Kč.
Úterý 27. 5. v 17.30 hod.: X- MEN: BUDOUCÍ 
MINULOST 2D (X-Men: Days of Future Past, 
USA 2014). Akční/fantasy/sci-fi /dobrodružný, 
bez 3D brýlí, české titulky, ml. přístupný, 120 
minut.  Jednotné vstupné 120 Kč.
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Středa 28. 5. v 17.45 hod.: TRABANTEM AŽ 
NA KONEC SVĚTA (ČR 2014). Dokumen-
tární/road movie, r. Dan Přibáň, ml. přístupný, 
98 minut. Jednotné vstupné 70 Kč.
Středa 28. 5. ve 20.00 hod.: PULP FICTION: 
HISTORKY Z PODSVĚTÍ  (Pulp Fiction, USA 
1994). Projekt 100. Krimi/thriller, české titulky, 
ml. nepřístupný, 154 minut. Jednotné vstupné 
70 Kč.
Od čtvrtka 29. 5. do neděle 1. 6. v 18.00 hod.: 
JUSTIN BIEBER´S BELIEVE (Justin Bieber´s 
Believe, USA 2014). Hudební dokument, české 
titulky, ml. přístupný, 92 minut. Jednotné 
vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 29. 5. do neděle 1. 6. ve 20.00 hod.: 
SOUSEDI (Neighbors, USA 2014). Komedie, 
české titulky, od 12 let, 96 minut. Jednotné 
vstupné 120 Kč.
Od pátku 30. 5. do neděle 1. 6. v 16.00 hod.: 
KHUMBA 3D (Khumba, Jižní Afrika 2013). 
Animovaný/dobrodružný/rodinný, 3D for-
mát, české znění, ml. přístupný, 85 minut. 
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
AKTUÁLNÍ  INFORMACE O PROGRAMU 
KINA  www.kzoj.cz 
ZMĚNA  PROGRAMU VYHRAZENA.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511, e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz/www.facebook.com/dkakord
 DIVADLO
15. 5./19:00  Richard Alfi eri:
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝD-
NECH. Divadlo Ungelt
Pavel KŘÍŽ a Chantal POULLIAN v předsta-
vení plném tance. Madame Lily Harrison si 
najme Michaela Minett iho, aby ji naučil swing, 
tango, valčík, foxtrot, ča-ču a moderní tanec.
Strhující herecký duet o lidské opuštěnosti 
a nikdy neumírající naději, celosvětově pro-
slulý divadelní skvost. 
Vstupné 390, 340, 280 a 150 Kč

26. 5./19:00  
OLDŘICH KAISER – JIŘÍ LÁBUS
VÝPRODEJ
Večer, který vám možná bude něco připomí-
nat. Společně se projdeme minulostí této po-
pulární komediální dvojice a připomeneme si 
některé scénky, které třeba budete znát.
Hudební doprovod: Miroslav Kořínek
Vstupné 400, 350, 300 a 150 Kč

28. 5./19:00  Tadeusz Słobodzianek: 
NAŠE TŘÍDA. Divadlo Komedie
Silný příběh, dotýkající se každého z nás, po-
pisující nejen modely chování lidí v jejich ex-
trémní podobě. Hra inspirovaná skutečnou 
událostí - pogromem v Jedwabném v roce 
1941, kdy místní občané povraždili své židov-
ské sousedy. To, co se zdálo být nemožné, se 
stalo. Realita předčila černé představy. Dnes 
vězí v paměti jako nepochopitelný sen, můra. 
Odkud to přišlo? Může to přijít znovu? A lze 
dojít k odpuštění? Jsme schopni si některé zku-
šenosti odpustit navždy a neopakovat je?
Režie: Jan Novotný
Hrají: Hana Kusnjerová, Eva Vrbková, Jakub 
Chromeček, Kristýna Leichtová, Petr Jeništa, 
Jan Hofman a další.
Nominováno mezi pět nejlepších inscenací 

roku 2013. Vstupné 380, 350, 300 a 200 Kč
 KONCERTY
6. 5./19:00  ONDŘEJ HAVELKA A JEHO ME-
LODY MAKERS si tentokrát troufají na ještě 
kratší PERLY SWINGU 2
Funglnová show přináší ještě pekelnější tem-
porytmus amerických bigbandových prska-
vek i ještě naléhavější nostalgickou melancho-
lii tklivých českých melodií.
Kapelník bandu: hot-trumpetista Juraj Bartoš
Vstupné 450, 400, 350 a 200 Kč

9. 5./19:00  TOMÁŠ KLUS
PROMĚNAMĚ TOUR
Tomáš a jeho Cílová skupina (opravdu regu-
lérní kapela) vyráží na turné k nové desce Pro-
měnamě.
Vstupné 450 Kč (pouze v pokladně DK Akord)

16. 5./19:00  FRIŠ PATNÁCTILETÝ
Koncert k 15letému výročí cimbálové muziky 
Friš se křtem nového CD. Hosté: spevácka 
skupina Rosa z Prešova a dětský pěvecký 
sbor Ko-Ko z Ostravy.
Vstupné dospělí 100 Kč, děti 50 Kč (pouze 
v pokladně DK Akord). www.cmfris.cz

FAJN FEST – soutěž kapel
Přihlaste se na www.fajn-fest.eu

 PRO SENIORY
6. 5. / 15:00  SENIOR KLUB 
Zahrádka a pokojové rostliny – rady, tipy, 
prodej balkónových květin.
K poslechu zahraje dětská cimbálovka a k tanci 
Pete-Sax. Vstup zdarma

14. 5./10:00  AKTIVNÍ SENIOR
Tradiční čínská medicína v praxi – čchi-kung, 
rady, cviky a strava pro jarní regeneraci těla 
a organismu. Lektor: Marian Volanský
Vstup zdarma

28. 5./10:00  AKTIVNÍ SENIOR
Věštění z karet a runová magie – beseda 
s věštkyní a kartářkou Renatou Herber o kar-
tách, runách a lidové tradici, tarotové karty 
jako symboly života. V rámci setkání proběhne 
soutěž o výklad z karet zdarma. Vstup zdarma

 PRO DĚTI
6. 5./9:00  Jan Drda: HRÁTKY S ČERTEM
Výpravný pohádkový muzikál Těšínského 
divadla. Vstupné 75 Kč

 VÝSTAVY
Do 11. 5.
ŠÁRKA VAVŘÍKOVÁ: Portréty - fotografi e
www.sarkavavrikova.estranky.cz
TAŤÁNA REKOVÁ: Ostravský aboriginal - 
obrazy. www.tatana-rekova.cz

15. 5./17:00 
VŠECHNY DĚTI MALUJÍ
Vernisáž výstavy výtvarných prací dětí s hen-
dikepem. Děti se mohou těšit na diskotéku 
se zábavným programem. Výstava potrvá 
do konce srpna. Ve spolupráci se sdružením 
Dobrá šance / www.os-dobrasance.eu. Vstup 
zdarma

FOTO FEST – soutěž fotografů
Přihlaste se na www.fotofest.eu

PŘIPRAVUJEME
5. 6./19:00  SCREAMERS: Šest statečných
Nový pořad oblíbené travesti skupiny. 
Vstupné 320, 250 a 200 Kč

6. 6./19:00  Divadlo Devítka:
LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ
Komedie Pam Valentine v podání ostravského 
ochotnického divadla. Vstupné 90 Kč

7. 6. 
ŽIVÝ ŽIVOT - sdružený přednáškový den
4 přednášky – 4 zajímaví lidé: Vít Swaczyna - 
léčitel, masér, Vladimír Chobola – tantra, Pe-
ter Fridrich - Feng-Šuej, Vladimíra Šubertová – 
RAW strava + oběd v ceně 

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM-ZIMA 2014
ČINOHERNÍ KOKTEJL 

5 skvělých inscenací předních českých a jed-
noho moravského divadla.
Od září 2014 do ledna 2015:
* Švandovo divadlo: CRY BABY CRY - kome-
die s ženskými tématy a Michalem Dlouhým 
* Klicperovo divadlo Hradec Králové: PO-
DIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BUR-
KEHO - absurdní komedie s Pavlou Tomico-
vou
* Divadlo pod Palmovkou: MEFISTO – jedna 
z posledních možností vidět v této roli Jiřího 
Langmajera 
* Městské divadlo Zlín: ŽÍTKOVSKÉ BO-
HYNĚ – vysoce ceněná adaptace knižního 
bestseleru
Pátá inscenace bude upřesněna.
Více informací o předprodeji na 
www.dk-akord.cz

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel. 596 746 062
www.svczabreh.cz
3. 5. – Tvůrčí  sobota, dílny pro veřejnost od 
9 do 13 h, info: p. Šamajová
11. 5.  – Turnaj v barevném minivolejbalu, 
info: p. Kusynová
29. 5. – Den dětí po rytířsku, akce pro veřej-
nost, od 15 h, info: p. Střelák
 

Pobočka Dubina, J. Matuška 26a
tel.  596 768 565
30. 5. – Den dětí, akce pro veřejnost, od 15 h, 
info: p. Volek
Nabídka a přihlášky na pobytové i pří-
městské letní tábory 2014, info: recepce 
a www.svczabreh.cz

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303, e-mail.ova@arena-vitkovice     
www.arena-vitkovice.cz
13. 5. ve 20 hod.  PETER GABRIEL - BACK 
TO FRONT. ČEZ ARÉNA
Připravujeme:
1. 6. ve 20 hod.  LUCIE 2014. ČEZ ARÉNA
2. 6. ve 20 hod.  LUCIE 2014. ČEZ ARÉNA
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Dobrovolníci sázeli stromky v Bělském lese

INZERCE

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

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

Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592

S
C

-3
40

39
4/

3

Ředitel, kriminalista, reportérka, skladník, 
komisař, tisková mluvčí, šéf informatiky, 
specialista marketingu komunikace, ku-
chař.
V lese si byli všichni rovni. Desítky za-
městnanců Městské nemocnice Ostrava, 
Všeobecné zdravotní pojišťovny – Regio-
nální pobočky Ostrava, Policie ČR a České 
televize společně vysázely stovky stromů. 
Akce se konala v sobotu 5. dubna v Běl-
ském lese. Toto veřejně prospěšné setkání 
proběhlo v rámci projektu „Zalesňování 
porostů v majetku statutárního města Os-
travy“, který se konal pod patronací Ost-
ravských městských lesů a zeleně, s.r.o.
V horní části Bělského lesa dobrovolníci 
zalesnili 900 kusů buků. Pracovalo se ve 
dvojicích, muži rýči vyrývali jamky, ženy 
sázely a zpevňovaly půdu kolem stromků. 
I přes nepříliš příznivé počasí se akce vy-
vedla. Po třech hodinách záslužné práce 
čekala na všechny odměna v podobě gulá-
še z kuchyně Městské nemocnice Ostrava. 
„Tak pojďte všichni do řady, guláše máme 
hodně, velká porce a k tomu menší, pro-

sím, další může, a dobrou chuť,“ chopil se 
role šéfa obsluhy sám ředitel Městské ne-
mocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel. 
Novou, ale velmi zdatnou pomocnicí byla 
i Ing. Drahomíra Račáková z České televi-
ze, které se velmi aktivně zapojila jak do 

sázení, tak i do úklidu lesa. „Protože mám 
moc ráda přírodu, neváhala jsem ani vteři-
nu a ráda přidala ruku k dílu, doufám, že 
příště nás bude ještě víc a že akce tohoto 
typu budou pořádány častěji, vždyť na 
naši zeleň nesmíme zapomínat,“ dodala.
Také dobrovolníci z řad policie si akci po-
chvalovali. „Bylo nám potěšením, že jsme 
i my mohli přispět zkvalitnit život Ostrava-
nům nejen zalesňováním, ale také násled-
ným čištěním Bělského lesa od odpadků,“ 
netajil se ředitel Městského ředitelství poli-
cie Ostrava plk. René Dočekal a jeho slova 
doplnil zástupce ředitele pro službu krimi-
nální policie a vyšetřování plk. Radovan 
Vojta. „Skvělá akce. Udělali jsme něco ne-
jen pro lidi, ale také pro své tělo. Byl bych 
rád, kdyby se zalesňování stalo tradicí, 
vždycky moc rádi přijdeme.“
„Je to tak. Zdraví, pohyb a prevence je mno-
hem lepší a levnější než terapie,“ doplnil 
slova pánů policistů ředitel MNO MUDr. 
Tomáš Nykel a přislíbil, že na podzim se 
tým čtyř ostravských organizací opět sejde 
a pomůže. 
 (dop)

Na vysazování stromků se podíleli 
ředitel Městského ředitelství policie 

Ostrava plk. René Dočekal, zástupce ředitele 
pro službu kriminální policie a vyšetřování plk. 
Radovan Vojta, reportérka České televize Ost-
rava Ing. Drahomíra Račáková, ředitel Městské 
nemocnice Ostrava MUDr. Tomáš Nykel a ředi-
tel Odboru zdravotní péče Regionální pobočky 
Ostrava VZP Ing. Michal Vojáček (zleva). 
 Foto: Magda Otáhalová

Akciová společnost Ostravské vodo-
vody a kanalizace (OVAK) v poslední 
době zaznamenala případy, kdy cizí 
subjekt zneužil její jméno. „Dostali jsme 
informace ze dvou různých zdrojů, že se 
na ně telefonicky nebo fyzicky obrátila 
osoba představující se jako subdodava-
tel společnosti OVAK. Jejím cílem bylo 
okamžité provedení vyčištění kanaliza-
ce za úplatu a argumentovala tím, že to 
vyžaduje legislativa. Naše společnost 
nemá s touto aktivitou nic společného. 
Nikdy nenabízíme služby čištění kana-

lizací prostřednictvím externích fi rem. 
Tyto služby poskytujeme profesionálně 
s využitím moderní techniky a plně je 
zajišťujeme vlastními zaměstnanci. Naši 
pracovníci nikdy nepožadují platbu v ho-
tovosti a vždy bezplatně vystaví protokol 
o poskytnuté službě. Naši zaměstnanci 
používají služební vozidla označená lo-
gem společnosti a mají jednotné oblečení 
označené názvem a logem společnosti. 
Každý si může nechat předložit služební 
průkaz zaměstnance,“ upozornila mluvčí 
společnosti Radka Vanková. (d)

Uplynulá zima v číslech
Průměrná teplota vzduchu uplynulé „me-
teorologické“ zimy (prosinec–únor) byla 
+2,6 °C. Normál tohoto období je –0,5 °C. 
Tato zima byla tedy o 3,1 °C teplejší než nor-
mál a druhá nejteplejší od roku 1968, kdy 
se v Ostravě-Porubě měří. Nejteplejší zima 
byla v období prosinec 2006 – únor 2007, 
kdy byla průměrná teplota vzduchu neuvě-
řitelných 3,8 °C. Nejchladnější zima s prů-
měrnou teplotou vzduchu –5,0 °C byla v le-
tech 1984–1985. Za uplynulou zimu spadlo 
pouze 61 mm srážek, přičemž normál je 98 
mm. Nejméně srážek bylo v zimě 1989–1990, 
pouze 38,5 mm, a naopak nejvíce, 226 mm, 
spadlo během zimy 1976–1977. Průměrně 
za zimu napadne 62 cm nového sněhu. Tuto 
zimu to bylo pouze 11 cm. Nejméně, pouze 
7 cm, sněhu napadlo v zimě 1997–1998.  (d)

Upozornění společnosti OVAK

Krátce
 Májový ples v DK Akord
Dům kultury Akord pořádá 30. dubna od 
20 hodin Májový ples. Na tancovačce se 
sejde atraktivní společnost. Přijede „čes-
ký Elvis Presley“ Vladimír Lichnovský, 
který se postará o zamilované i o taneční 
songy, zatímco discorytmy zajistí DJ Sun 
a Misha. Další bujarou zábavu zprostřed-
kuje tradičně recesistický soubor Nahodi-
le. Vstupenky jsou k zakoupení on-line na 
dk-akord.cz.

 Výluky tramvajových linek
Ve dnech 29. dubna a 5. května dojde 
k výluce na tramvajových linkách č. 18 
a 19 z důvodu opravy kolejového přejez-
du u zastávky J. Kotase v Hrabůvce. Po 
oba dny bude zajištěna náhradní dopra-
va. Od 9. do 11. května pak nepojedou 
tramvaje č. 6 a 11, příčinou výluky budou 
práce v kolejišti u zastávky Most Mláde-
že. Také v těchto dnech bude zajištěna ná-
hradní doprava.



15

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

Většina veřejnosti zastává názor, že sou-

kromé školky jsou zbytečné, tahají jen 

z lidí peníze a přitom se neliší od školek 

státních. Rodiče z Anglicko-české školky 

 Wattsenglish Ostrava by jistě nesouhlasili.

„Můj syn navštěvuje školku již druhým ro-
kem a prostředí, přístup pedagogů a vedení 
školky bych rozhodně neměnila. Syn v mi-
nulosti navštěvoval státní školku, a přestože 
jsem byla spokojená, nelze srovnávat. Už 
jen fakt, že v anglicko-české školce se věnuje 
jedna učitelka pouze šesti dětem a ve státní 
školce je tento počet několikanásobně větší, 
mluví za všechno. Mému synovi se dostává 
individuální péče, na kterou paní učitelky ve 
státních školkách prostor zkrátka nemají,“ 
říká paní Jana M´barki. 

„Je velká škoda, že si rodiče neuvědomu-
jí, jaké nadstandardní služby jim soukromá 
školka nabízí. Naše mateřská škola je zapsa-
ná v rejstříku škol a školských zařízení a spl-
ňuje tak stejná kritéria pro předškolní vzdě-
lávání jako školka státní,“ říká Mgr. Petra 
Antlová, ředitelka školky a pokračuje: „Děti 
přijímáme již od dvou let věku a často se 
u zápisu setkávám s rodiči, kteří mi sdělují, 
že soukromá školka je pouze dočasným ře-
šením na jeden školní rok, protože se jejich 
děti nedostaly do státní školky. Stejní rodiče 

mi o několik týdnů později radostně líčí, že 
jejich děti si doma prozpěvují anglické pís-
ně, recitují básničky, již umí barvičky a stále 
si hrají na školku.“

V Anglicko-české školce Wattsenglish Os-
trava připadá šest dětí na pedagoga. A právě 
malý počet dětí ve třídě učitelce umožňuje, 
aby se individuálně věnovala každému dítěti 
s ohledem na jeho vývoj a potřeby. Ve škol-
ce je nastaven pravidelný režim, ve kterém 
se střídají výukové bloky a neřízená čin-
nost. Během neřízené činnosti si dítě vybere 
hračku, se kterou si chce hrát, a přestože se 
jedná o neřízenou činnost, učitelka sedí na 
koberci s dítětem, hrají si spolu a je navozo-
ván bližší kontakt. „Právě díky neustálému 
kontaktu a komunikaci mezi učitelkou a dítě-

tem dochází k rychlejšímu sblížení a usnad-
nění adaptace na prostředí školky, spolužáky 
a pedagogy,“ dodáva ředitelka školky. 

Nezapomínejme také na svět, ve kterém 
naše děti vyrůstají. Znalost alespoň jedno-
ho cizího jazyka je v dnešní době nutností. 
„Děti v raném věku se angličtinu neučí vě-
domě, je to pro ně přirozený jev. Navíc máme 
svou vlastní metodiku, která vznikla za pod-
pory MŠMT a odpovídá věku dítěte, jeho 
znalostem a dovednostem a výuka probíhá 
nenásilnou, hravou formou prostřednictvím 
přirozené komunikace, básniček a písniček. 
Ve školce učí anglický jazyk výhradně rodilí 
mluvčí, kteří jsou pro děti dokonalým mluv-
ním vzorem,“ doplňuje zástupkyně ředitelky 
Bc. Martina Miškaříková.

Soukromá školka? Rozhodně ANO!

Narozeninová oslava

Výtvarná aktivita

Bližší informace naleznete na internetových stránkách: www.skolkaostrava.cz

INZERCE

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
12. 5. 
Dr. Martínka 34
Stadická 6
Oráčova 3
Mjr. Nováka 7, 37
Krestova 12, 30
Fr. Hajdy 16
Tlapákova 14
J. Kotase 15
A. Kučery 10
J. Matuška 12

13. 5.
J. Matuška 15, 28
J. Maluchy 49, 81
A. Poledníka 2
E. Podgorného 8
A. Gavlase 34
V. Košaře 17
J. Misky 14
V. Jiřikovského 14, 19
F. Formana 21

14. 5.
J. Škody 4
Dr. Šavrdy 14
L. Hosáka

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

15. 5.
U Lesa 31
Krakovská 18
Mitušova 47
Sámova 18
Edisonova 79
Jubilejní 34, 77
Odborářská 20
Dvouletky 70
Dr. Martínka 3, 21, 55

19. 5.
Klegova 80
Holasova 10
Provaznická 7, 59
U Prodejny 31
Plavecká 10
Hasičská x Závodní 

Bystřinova x U Haldy
Moravská x Beskydská 
Mozartova x U Skleníku
náměstí Gen. Svobody 
20
Chalupníkova x Koma-
rovova

20. 5.
Pospolitá 26
Starobělská 16, 42
Neklanova 2
Závoří x Mňukova
Dolní x Kapitolní
Hulvácká x Schweigrova
Šamanova 2
Zimmlerova x Tarnavova
Zimmlerova 35, 54
Horymírova 118

21. 5.
Markova 16
Horymírova 14 
U Studia 1
Karpatská 26
Za Školou 6
Tylova 27

Jugoslávská 57, 33 ,16 
Pavlovova 45
Plzeňská 10
Výškovická 51

22. 5.
Rodimcevova 17
Averinova 2
Gurťjevova 7
Assejevova 17
Žoluděvova 1
Kpt. Vajdy 1
Čujkovova 50
Bolotova 9
Gerasimovova 2, 18, 34
Průkopnická 24

26. 5.
Krasnoarmejců 18
Svazácká 14
Jižní 14
P. Lumumby 26, 52, 88
Svornosti 4, 20, 31
Husarova 19
K Jezeru 21
Staňkova 10

27. 5.
Staňkova 22
29. dubna 9, 27
Výškovická 147, 157, 
182
Srbská 19
Jičínská 11, 29
Lužická 3
Lumírova 6, 74

28. 5.
Lumírova 22, 34
Proskovická 55, 37
Koncová 8
Výškovická 156, 132
Břustkova 21
Na Výspě 4
Husarova x K Odře
Venclíkova 1
Kubalova 2

29. 5.
Petruškova 13, 16
Volgogradská 35, 85, 
133, 122, 34, 94
Výškovická 76, 153
Herolda 12
Zd. Bára 4
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Levný Kubík SPP CZ:
Nenechte se svázat cenou!

„Férová nabídka 
plynu pro domác-
nosti od spolehli-
vého dodavatele. 
To je Levný Kubík 
2016,“ popisuje 
produkt výkonná 
ředitelka SPP CZ 
Eva Grmolenská. 

Zvažuji, že si objednám Levný 
Kubík. Co dostanu? 
Až do roku 2016 výhodnou cenu, 
kterou si každý může spočítat na 
kalkulačce www.levnykubik.cz 
a porovnat s platbami současnému 
dodavateli. Cenu novým zákazní-
kům garantujeme po celou dobu 
odběru. 

Co znamená nevázat 
se cenou?
Podepíšete smlouvu se standard-
ní tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Levný Kubík není žádným poku-
sem připoutat si zákazníky a pak 
jim třeba prodávat plyn za vyšší 
ceny, nebo je dokonce pokutovat. 
Naše ceny jsou svazující jen pro 
nás, protože je garantujeme, 
i když ceny na světových trzích 
vzrostou.

Kde a jak si může zákazník Levný 
Kubík objednat?
Na naší zákaznické lince 
810 888 600 nebo prostřed-
nictvím internetových stránek 
www.levnykubik.cz, kde si lze 
objednat telefonát na určité datum 
i čas, a my vám rádi zavoláme. 
Navíc celý proces změny dodava-
tele včetně komunikace s operá-
torem trhu či stávajícím dodavate-
lem vyřídíme za vás. (PR)

Zákaznická linka 810 888 600
www.levnykubik.cz

Nas_Zlin_1404.indd   16 7.4.2014   20:16:06
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Poslední březnovou středu se na Gymnáziu Ostrava-Hrabůvka 
uskutečnila akce s názvem Den neziskových organizací a sociálních 
služeb. Přímo ve třídách se konaly besedy s představiteli sdružení 
a organizací. K tradičním účastníkům patřila např. Armáda spásy, 
Armáda ČR, Adra nebo Charita Ostrava, naopak premiéru měly třeba 
organizace Lékaři bez hranic nebo Zdravotní klaun (na snímku). Stu-
denti zhlédli nové fi lmy, které byly součástí nedávno skončeného festi-
valu dokumentárních fi lmů o lidských právech Jeden svět. 
„Letos poprvé studenti našeho gymnázia v rámci akce navštívili azy-
lové domy, domovy pro seniory, chráněné dílny, diagnostický ústav 
nebo hospicové zařízení,“ uvedl Vojtěch Vlček z pořádající školy.

 Text a foto: Michael Kutt y

INZERCE

O prvním dubnovém víkendu 
proběhl v multifunkční hale 
v sousedství ČEZ Arény v po-
řadí už 4. ročník hokejového 
turnaje O pohár ředitele ZŠ 
Jugoslávská, tentokrát pro ho-
kejové naděje – žáky 6. ročníků. 
Zúčastnilo se jej šest týmů: 
domácí HC Vítkovice Steel, 
za který hrají žáci navštěvující 
ZŠ Jugoslávská, PSG Zlín, HC 
Sparta Praha, Kometa Brno, 
tým z partnerského města Os-
travy HC VSŽ Košice a Select 
Team tvořený výběrem hráčů 
převážně z Moravskoslezské-
ho kraje. Domácí Vítkovice si 
v zahajovacím utkání turnaje 
poradily s Košicemi a zvítězily 
vysoko 9:1, pak ale přišly dvě 

remízy se Zlínem a Kometou 
Brno, které poněkud zkom-
plikovaly cestu za vítězstvím 
v turnaji. Následně pak Vítko-
vičtí porazili Select team těsně 
1:0 a v posledním zápase turna-
je po dramatickém a až do po-
sledních okamžiků napínavém 
souboji zdolali pražskou Spar-
tu poměrem 6:4. Tato výhra 
znamenala i celkové vítězství 
v turnaji, Spartu porážka od-
sunula na 3. místo za stříbrnou 
Kome tu Brno. Vítkovickým 
hokejistům (na snímku) se tak 
po dvou letech opět podařilo 
získat zlaté medaile. Turnaj se 
hrál i díky fi nančnímu grantu 
poskytnutému městským ob-
vodem Ostrava-Jih.  (d)

Vítkovické naděje 
opět slavily vítězství

Fakulta sociálních studií 
v rámci projektu Rozšíření 
a rozvoj vědeckovýzkumné-
ho týmu Ostravské univerzity 
(OU) spolupracuje s pracovní-
ky Odboru sociálních služeb 
ÚMOb Ostrava-Jih. V rámci 
této spolupráce získali pra-
covníci a studenti fakulty soci-
álních studií kontakt s praktic-
kou sociální politikou a měli 
reálnou možnost setkat se 
se seniory a rodinami, které 
jsou klienty sociálních služeb. 
Tato zkušenost byla velmi 
přínosná pro výzkumný tým 
fakulty sociálních studií pro 
další formulaci výzkumných 
témat a zejména pro realizaci 
samotného výzkumu. Do sou-

vislosti tak byly dány odborné 
zkušenosti sociálních pra-
covníků s výzkumnou teorií 
užívanou v akademické sféře. 
Taková spolupráce je jednou 
z možností, jak sociální služ-
by poskytované obyvatelům 
obvodu zkvalitnit, zefektivnit 
a upozornit prostřednictvím 
odborné diskuse a odborných 
publikací na problémy týkající 
se mnoha obyvatel Ostravy.
 „Vedení naší fakulty děkuje 
všem sociálním pracovní-
kům a respondentům, kteří 
si udělali čas a pomohli nám 
realizovat výzkum v oblasti 
sociálních služeb,“ uvedla Iva 
Tichá z Fakulty sociálních stu-
dií OU.  (d)

Poděkování sociálnímu odboru
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Užili si ale víc sluníčka než sně-
hu. Na čtrnáctidenní ozdravný 
pobyt do Jeseníků vyjela zhru-
ba čtyřicítka ostravských školá-
ků. Jelikož sněhu letošní zima 
příliš nepřinesla, v Jeseníkách 
se děti spíše opalovaly.
„Jsme tu na lyžařském výcvi-
ku, ale protože sníh je jen na 
sjezdovkách, u Karlovky hraje-
me míčové hry,“  řekla Deníku 
šesťačka Karolína Mitášová.
„Dýchá se nám tady u vás 
o hodně lépe než u nás v Ost-
ravě. Naštěstí mě netrápí žád-
ná alergie, takže je sluníčko 
veskrze příjemné,“ prohlásila 
Natálie Stefanská. V Jeseníkách 
se líbí i spolužákovi ze šesté 
třídy Alexi Vožňákovi: „Byli 
jsme lyžovat, snowboardovat. 

Jeseníky znám, poblíž bydlí má 
babička. Babička je z Holčovic, 
to je sem poměrně blízko.“
Žáky při čtrnáctidenním 
ozdravném pobytu v Jesení-
kách vede Radka Dluhošová, 
která působí v ostravské škole 
coby školní metodička. „Uhlí-
dat čtyřicítku dětí v horách 
je celkem náročný úkol. Děti 
jsou ale disciplinované, žádné 
potíže s nimi nejsou,“ ujistila 
pedagožka, kterou těší, že na 
zotavovací akci přispěl ostrav-
ský magistrát. Peníze poskytl 
z Fondu pro děti ohrožené zne-
čištěním ovzduší.
Školáci se během pobytu v Je-
seníkách lépe seznámí, ať je to 
třeba při sportovních či turis-
tických aktivitách. Vždy dvě 

Školáci z Ostravy vyrazili do Jeseníků za čistým vzduchem. 
Dokonce i lyžovali

třetiny dětí tráví den na sva-
hu, zbytek se baví zrána hrami 
u penzionu a odpoledne je za-
baví výlety po okolí.
„Prošli jsme Malou Morávku, 
vyrazili jsme i na Praděd a Pe-
trovy kameny. Mimo lyžování 
a sportování v okolí penzio-
nu nás čeká návštěva Karlovy 
Studánky, bruntálského mu-
zea i wellness centra,“ uvedla 
k programu Dluhošová.
Některé děti jsou v Jeseníkách 
poprvé v životě. „Letošní zima 

byla, co se týká ovzduší, i u nás 
v Ostravě celkem snesitelná. 
Jsou ale zimy, kdy několik mě-
síců nespatříme slunce. Což 
určitě působí na mnohé depre-
sivně. Takže jsme vděční za to, 
že můžeme v Jeseníkách užívat 
slunce, které nás při našem po-
bytu provází,“ sdělila zdravot-
nice výpravy Markéta Pinka-
vová. Členy ostravské výpravy 
byli taktéž lyžařští instruktoři. 

Zdroj: www.msdenik.cz, 
21. 3. 2014, foto: Karel Janeček

Penzion Karlovka v Karlově pod Pradědem patřil po dva týdny dě-
tem a učitelům z ostravské ZŠ a MŠ A. Kučery. 

ZŠ B. Dvorské-
ho ze sídliště 
Bělský Les je 
už druhým ro-
kem zapojena 
do projektu 
Věda má bu-
doucnost, kte-
rý je zaměřen 
na populariza-
ci přírodověd-
ných a technic-
kých oborů. V rámci projektu proběhlo koncem března v ostravské 
pobočce fi rmy ABB setkání s názvem Den v životě fi rmy, kterého 
se zúčastnili žáci 8. ročníku. Během setkání absolvovali prezentaci 
v anglickém jazyce, diskutovali s manažerem fi rmy o svých před-
stavách budoucího profesního uplatnění a absolvovali prohlídku 
po závodě. 
Zajímavá byla zejména linka na repasování robotů, což žáci oceni-
li i v závěrečném hodnocení. Všech dvacet žáků v něm uvedlo, že 
pro ně návštěva společnosti ABB měla smysl. 
Projekt Věda má budoucnost si klade za cíl zvýšit zájem mladých 
lidí o přírodní vědy, matematiku a informační technologie. V rám-
ci celoroční spolupráce studenti a učitelé ze základních a střed-
ních škol navštěvují společnosti jako je IBM, Bayer, ABB a ŠKO-
DA AUTO a dovídají se nejen o možnostech kariérního uplatnění 
v těchto společnostech, ale také o tom, jak vypadá přijímací řízení 
na pracovní pozice a jak vypadá vývoj produktů, které tyto spo-
lečnosti vyrábějí. 
Více informací na www.vedamabudoucnost.cz.  (d)

Žáci ZŠ B. Dvorského ve fi rmě ABB
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ZŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu 
se zúčastnila soutěže o nejlepší 
inovativní mezinárodní školní 
projekt na téma rozmanitost 
v rámci Akademie středoev-
ropských škol. 
Žáci se nejen poznali se svý-
mi zahraničními partnery, ale 
především se učili spolupráci, 
toleranci i občanské odvaze. 
Výsledky soutěže vyhlásila 
mezinárodní porota ve sloven-
ském Senci. Ostravská škola 

spolupracovala se školami 
z bulharského města Rakovski 
a chorvatského Šibeniku na 
projektu s názvem Ty mě do-
plňuješ. Cílem projektu bylo 
najít co nejpozitivnější stránku 
věci na problémech způsobe-
ných rozdílností. Žáci společně 
pracovali na vytvoření mezi-
národní „učebnice rozdílnosti“ 
a zúčastnili se týdenního setká-
ní v Bulharsku a v Chorvatsku. 
 (d)

ZŠ Kosmonautů 15 
v projektu Ty mě doplňuješ

Žákyně 9. A ZŠ Kosmonautů 15 Simona Fleischerová (uprostřed) 
při prezentaci projektu.  Foto: Alena Buroňová

Základní škola Kpt. Vajdy v Os-
travě-Zábřehu byla založena 
v roce 1974 jako Zvláštní škola 
internátní. Během uplynulých 
čtyřiceti let prošla velkými změ-
nami. V současné době je mo-
derní organizací, jejímž zřizova-
telem je Moravskoslezský kraj 
a poskytuje služby žákům se 
speciálními vzdělávacími potře-
bami. Škola sdružuje základní 
školu praktickou, základní ško-
lu speciální, přípravný stupeň, 
speciálně pedagogické centrum, 
školní družinu a školní jídelnu. 
Letošní rok je rokem 40. výro-
čí vzniku školy, proto se nese 
v duchu oslav a společných 
setkání všech přátel školy. Čty-
řicet let činnosti, která předsta-
vuje nepřeberné množství sta-
rostí, zodpovědnosti, úspěchů, 
ale hlavně ohromné množství 
krásné práce s handicapovaný-
mi žáky. Na čtyřicetileté histo-

rii školy se významnou měrou 
podíleli ředitelé Milan Štrunc, 
Jaroslava Petrovská a Eva Sro-
ková. Nelze opomenout práci 
učitelů, vychovatelů, asistentů 
pedagoga, ale i provozních pra-
covníků, kteří se za tuto dobu 
zasloužili o kvalitní péči o han-
dicapované žáky.
„Pro naplnění poslání školy je 
nejdůležitější pedagogický sbor. 
Proto chci poděkovat všem za-
městnancům, kteří se velkou 
měrou podílejí na úspěšném 
rozvoji školy. Je dobře, že mů-
žeme a dokážeme učit naše 
handicapované děti, že je umí-
me učinit šťastnými a že jim 
můžeme dát pocit výjimečnosti 
a zažíváme s nimi jejich úspěchy 
a pokroky,“ uvedl ředitel školy 
Rostislav Galia a dodal: „Věřím, 
že je stále co vytvářet a naši žáci 
na to s nadšením v očích čekají.“
 (d)

ZŠ Volgogradská v Zábřehu 
patří mezi více než tisícovku 
základních škol, které se letos 
v únoru a březnu zúčastnily 
dm preventivního programu 
Veselé zoubky, jež získal od 
České stomatologické komo-
ry oprávnění používat Pečeť 
České stomatologické komory. 
Tuto pečeť propůjčuje vybra-
ným výrobkům a projektům 
v oblasti prevence jako známku 
kvality. Společnost dm droge-
rie markt pořádá preventiv-
ní program pro žáky prvních 
tříd už čtvrtým rokem. Cílem 
programu je pomoci s edukací 
žáků a jejich rodičů v oblasti 
správné péče o zuby a preven-
ce zubního kazu. 
Společně s proškolenými zá-
stupci děti zhlédly zábavně 
vzdělávací fi lm Jak se dostat 

Hurvínkovi na zoubek, nato-
čený speciálně pro účely dm 
preventivního programu Vese-
lé zoubky ve spolupráci s He-
lenou Štáchovou v Divadle 
Spejbla a Hurvínka v Praze. 
Součástí programu byla rov-
něž názorná ukázka správné 
techniky čištění zubů. Děti 
ze ZŠ Volgogradská tak měly 
jedinečnou možnost nacvičit 
si na zapůjčených maketách 
zubů správnou techniku čištění 
zubů.
Každému žákovi, který se v os-
travských školách zúčastnil 
preventivního programu Vese-
lé zoubky, věnovala společnost 
dm preventivní balíček zamě-
řený na péči o dětský chrup. 
Součástí balíčku je rovněž edu-
kační brožura určená pro rodi-
če.  (d)

ZŠ Kpt. Vajdy slaví čtyřicet let

Veselé zoubky zavítaly na Ostravsko 

manažerka inzerce:

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

manažerka inzerce:

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

kontakty
manažer obchodního týmu MS kraj:

Jiří Sachr
mobil: 608 832 606
jiri.sachr@ceskydomov.cz

UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA JE 14. 5. 2014
www.ceskydomov.cz
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Mateřská škola AGEL s.r.o.

725 346 497

Tento den se stal Světovým 
dnem porozumění autismu, 
na podporu lidí s autismem 
se svět už několik let halí do 
modré barvy. Celá školka zá-
řila modře, protože právě tato 
barva je barvou komunikace 
a sebevyjádření, což je jedna 
z oblastí, ve které mají lidé 
s autismem největší potíže.
„V modrém jsme si připomně-
li fakt, že se současně ve svě-
tě každé sto desáté dítě rodí 
s poruchou autistického spek-
tra a že to, co lidé s autismem 
a jejich rodiny potřebují nejví-
ce, je porozumění a podpora,“ 
uvedla zástupkyně ředitely MŠ 
Harmonie Petra Bilová a po-
kračovala: „V naší školce máme 
tři děti s autismem a další dvě 
děti s autistickými rysy. Spo-

lečně jsme si povídali o tom, co 
to autismus je a v čem jsou pro-
jevy těchto dětí odlišné. Zahráli 
jsme si hry s piktogramy, které 
děti používají ke komunikaci. 
Hledali jsme po zahradě barev-
ná víčka, ochutnávali modrou 
„hopsinkovou“ šťávu a za od-
měnu jsme dostali modré dob-
roty. Naším cílem bylo přiblížit 
nejen rodičům, ale hlavně dě-
tem to, jak autisté vnímají svět, 
jak k těmto dětem přistupovat 
a jak jim můžeme pomáhat. 
Chceme, aby naše děti věděly, 
co se pod poruchou autistické-
ho spektra skrývá, aby chápaly 
tyto děti a jejich odlišnosti jako 
přirozený stav, neodmítaly je 
a chovaly se k nim přátelsky,“ 
vysvětlila Bilová. 
 (d)

MŠ Harmonie se oděla 
do modré barvy
MŠ Harmonie Mitušova 4 se ve středu 2. dubna zapojila do pod-
pory a propagace Světového dne autismu. 

Výškovická MŠ Staňkova s od-
loučeným pracovištěm MŠ 
Srbská provozuje osm běžných 
a tři logopedické třídy. Právě 
v MŠ Srbská se pokoušejí pod 
vedením vysokoškolsky vzdě-
lané pedagožky o integraci dí-
těte – čtyřletého děvčátka, které 
má diagnostikovány speciální 
vzdělávací potřeby. „Ráda bych 
popsala příběh malé dívenky, 
která díky snahám rodičů ja-
koukoliv odlišnost nepociťuje, 
protože je přece normální být 
normální,“ řekla pedagožka lo-
gopedické třídy Šárka Spurná.
„Když se Jana v roce 2009 naro-
dila, kromě rodného listu brzy 
obdržela i diagnózu dítěte se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami. Začal náročný kolotoč 
vyšetření, který střídal různé 
terapie, léčebné zásahy inicio-
vány rodiči, kteří věřili a stá-
le věří, že jejich snahy budou 
zúročeny. Už nyní můžeme říci, 
že tomu tak je. Pravidelně s Ja-
nou navštěvují odborné lékaře, 
navštěvovali denní stacionáře, 
cvičili podle Vojtovy metody. 
Jejich soustavná péče umožňuje 
Janě jít stále dál,“ uvedla Spur-
ná. Jana vloni začala navštěvo-

vat MŠ Srbská, kam docházela 
do běžné třídy, ale vzhledem k 
velkému počtu dětí a bez účas-
ti asistenta pedagoga byl její 
pobyt zde obtížný. Ani profe-
sionální přístup učitelek nena-
hradil klid a pocit jistoty, jak by 
tomu mohlo být při více indivi-
duálním přístupu a menším po-
čtu dětí ve třídě. Díky snahám 
rodičů a učitelek se Jana dostala 
do logopedické třídy, kde se 
změnila její pozice.  „Kromě 
nástupu do logopedické třídy, 
kde se setkává s daleko menším 
počtem dětí ve třídě, má při-
děleného asistenta pedagoga. 
Spokojený pobyt dětí s jaký-
mikoliv speciálními potřebami 
vyžaduje profesionální přístup, 
speciální vybavení třídy, ale 
hlavně ochotný, obětavý a ohle-
duplný přístup pedagogické-
ho personálu,“ doplnila další 
pedagožka logopedické třídy 
Olga Šaff ová. V těchto třídách 
pracují logopedické asistentky 
a speciální pedagogové se ve 
skupinové i individuální tera-
pii snaží odstranit u dětí naru-
šenou komunikační schopnost, 
aby jejich vstup do základní 
školy byl co nejsnazší.  (d)

Logopedická péče 
ve výškovických školkách

V tělocvičně ZŠ A. Kučery 
v Hrabůvce se konal další ze 
série turnajů v barevném mi-
nivolejbale, které pro děti 1.-6. 
tříd organizuje Školní sportov-
ní klub Ostrava s podporou 
městského obvodu Ostrava-Jih. 
Zasportovat si přišlo na osm-
desát ostravských dětí, kromě 
mnoha sportovních zážitků si 
odnesly také odměny a ceny za 
předvedené výkony.
„Jsem moc ráda, že se děti 
účastní našich turnajů v tak 

hojném počtu, že jim stojí za to 
i v neděli vstát brzy ráno a při-
jít za ostatními do tělocvičny. 
Pro nás to je známka toho, že to 
snad děláme dobře,“ zhodno-
tila turnaj vedoucí Ostraváčku 
Radka Drabinová.
Další možnost zkusit si nejko-
lektivnější sport na světě bu-
dou mít děti v neděli 11. května 
na dalším „barevném“ turnaji, 
který se uskuteční v prosto-
rách Střediska volného času na 
Gurť jevově ulici v Zábřehu.  (d)

Turnaj v „barevném“ minivolejbalu
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Paní Ludmila se narodila roku 
1941 v Olomouci, kde prožila 
své dětství i mládí. Vystudovala 
zdravotní školu, jako zdravotní  
sestra pracovala  v olomouc-
ké nemocnici. Pan Herbert se 
narodil v  roce 1939 v Bobrov-
níkách. Ve válečné době vy-
růstal v nelehkých rodinných 
i společenských podmínkách. 
Už jako kluk se věnoval sportu 
a později hrál závodně stolní 
tenis. Po odborném vzdělání 
nastoupil do pracovního pomě-
ru v Ústředních dílnách tehdej-
šího Ostravsko-karvinského re-
víru, odkud pak odešel v rámci 
náboru do NHKG na závod 
ocelárna, kde pracoval až do 
důchodu.
Při návštěvách sestry v Ostra-
vě se paní seznámila se svým 
budoucím manželem a v roce 
1964 uzavřeli sňatek na ostrav-
ské radnici. Bydleli na sídlišti 

v Zábřehu, kde se jim narodily 
dvě děti, Šárka a Martin. Své-
pomocí začali stavět řadový 
rodinný domek. V té době už 
měli zahrádku ve Výškovicích, 
o kterou se starají dodnes. K ra-
dosti manželů přispívají vnuci 
Ivo a Jakub. 
Pan Herbert se v roce 1975 ze 
zdravotních důvodů začal vě-
novat józe a zdravému život-
nímu stylu. Rád cestuje a spl-
nil si klukovský sen - cestu na 
Havaj, a v rámci jógového po-
znání hned dvě návštěvy Indie. 
Dlouhodobě vede Klub jógy 
Ostrava, učí jógu ve čtyřech 

ZLATÁ SVATBA Ludmily a Herberta Konečných

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

Jaroslav Zatloukal 93 let
Miroslav Kapeluch 93 let
Zdenka Mettrová 91 let
Jaroslava Holániková 91 let
Irena Kubíčková 91 let
Miroslav Klečka 91 let
Jaromír Hanzel 90 let
Drahomíra Pavlicová 90 let
Marie Vlačušková 90 let
Drahuše Dragounová 85 let
Anna Hažíková 85 let

Anna Obracaníková 85 let
Marie Koždoňová 85 let
Vlastislav Kotek 85 let
Vlastislav Šebesta 85 let
Anežka Císařová 80 let
Milan Kanto 80 let
Marie Rašková 80 let
Olga Remová 80 let
Zdeněk Čad 80 let
Jarmila Jiřikovská 80 let
Josef Urbančík 80 let 
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skupinách a organizuje pobyty 
s jógou. Svůj čas rozděluje mezi 
rodinu, zahrádku a jógu. Díky 
dobrému zázemí a pozitivní-
mu myšlení vše zvládá. Také 
paní Ludmila cvičí jógu a i díky 

ní padesáté výročí svatby osla-
vila ve zdraví a v pohodě. Od-
dávajícím zlaté svatby manželů 
Konečných byl zastupitel Petr 
Opletal a ceremoniářkou Šárka 
Zubková.
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ŠIBALSTVÍ

molière

režie štěpán pácl

www.bezruci.cz

je lepší se oženit 

než být mrtvý... 
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Když je míjím, když mě před-
jíždějí nebo debatujeme, často 
si vzpomenu na naše předky. 
Ti před více než sto lety v Hra-
bůvce, Zábřehu a Výškovicích 
začínali jako organizovaní velo-
cipedisté. A nebylo by fér zapo-
mínat ani na jejich tehdejší sou-
sedy a jindy spoluobčany, kteří 
je v zakládání klubů českých 
velocipedistů „předběhli“. Ve 
Vítkovicích už v roce 1897, 
v Nové Bělé 1905, v Hrabové 
1906, ve Staré Bělé 1907 a také 
v Mitrovicích v roce 1908. Jejich 
příklad společně s hasičskými 
sbory a sokolskými jednotami 
byl osobní, bezprostřední, na-
kažlivý a povzbuzující. Copak 
tomu šlo odolat?
Místní velocipedistická histo-
rie hodně vypovídá, napoví-
dá, může pomáhat i varovat! 
Naši předkové byli těmi, od 
kterých jsme došli až ke kolům 
s „kosmickými“ parametry, 
k vysoké bezpečnosti, ke stez-
kám a trasám, k cyklovlakům 
i cyklobusům. Bohužel také 
k roztříštěnosti hnutí, občas 
k bezohlednosti a k neúctě vůči 
přírodě. Co říkají historická 
fakta o cyklistice v Hrabůvce, 
Zábřehu a Výškovicích? Co si 
dnes z toho bereme a nebere-
me? Na to si odpoví každý sám.
KČV Moravan Hrabůvka byl 
založen 9. 12. 1909 a předsedy 
byli postupně Josef Doležal, Jo-
sef Chmelař, Ferdinand Franke 
a posledním byl Jan Nosek. 
Stěžejními akcemi byly výlety 
na kolech, také divadla a kon-
certy. V roce 1937 byla činnost 
klubu ukončena a zbylé peníze 
byly rozdány TJ Sokol, Sboru 
dobrovolných hasičů, Masa-
rykově lize proti tuberkulóze 
a oběma školám.
KČV Zábřeh byl ustaven 
11. 9. 1910 a předsedy byli po-
stupně Jindřich Šeděnka, Cyril 
Bala a posledním Bohuš Pěk-
nica. Klub dobrovolně zanikl 

19. 2. 1931 „z důvodu liknavos-
ti, nečinnosti a nezájmu člen-
stva“. Zbylé peníze byly také 
rozdány spolkům v Zábřehu.
Ve Výškovicích byl klub za-
ložen 16. 6. 1912. První výbor 
tvořili František Matěj, Valentin 
Smolík, Jan Folta, Petr Husar, 
Josef Kokeš, Bedřich Adámek, 
Bohuš Prauzek a Bohuš Staněk. 
Vesměs hutníci a domkáři. Slo-
žení výboru se postupně měni-
lo a činnost byla první světo-
vou válkou přerušena. Obnova 
nastala roku 1923 a přišli i noví 
funkcionáři – Ludvík Vojtá-
šek (dlouhodobý předseda), 
Petr, Karel a Antonín Štefk ovi, 
Leopold a Richard Adámkovi 
a další. Nařízením protekto-
rátní vlády č. 97/1939 Sb. klub 
zanikl a rozpustil se 31. 7. 1939. 
Po válce svou činnost neobno-
vil přesto, že k tomu měl pří-
ležitost („Benešovy dekrety“). 
Ale na kolech se tady jezdí 
pořád a stále více. Např. funk-
cionář TJ Sokol Výškovice Vla-
dimír Knápek organizuje okolo 
sebe také turisty – v zimě jezdí 
na běžkách, v létě na kolech. 
A jeho skupina není sama.  
Náplně činnosti všech „již-
ních“ klubů byly podobné 
a dobové. Podle prvotních 
stanov to byly především po-
hnutky vlastenecké nebo čes-
ké. Na Ostravsku a konkrétně 
ve Vítkovicích existovala silná 
germanizace a ta vyžadovala 
obranu. Sdružování tomu na-
pomáhalo. Na druhém místě to 
byly důvody praktické – dostat 
se do továren nebo šachet na 
kolech a prostřednictvím klubu 
byla možnost si zakoupit tehdy 
drahé kolo se slevou nebo na 
splátky. Další důvody jsou již 
blízké a pochopitelné – spo-
lečné výlety, sport, setkávání 
občanů a přátel se stejnými zá-
jmy apod. Studium tehdejších 
stanov, složení výborů, žádostí 
o povolení výletů nebo valných 

Bohatá historie cyklistiky v Ostravě-Jihu
Uplynulá zima dovolila stovkám cyklistů pohyb na svých strojích 
bez přerušení. Na cestách i stezkách to bylo vidět, příznivého po-
časí využili i „kolaři“ z Jihu. 

hromad, sporů členů, plaká-
tů nebo názvů kratochvilných 
akcí je pochoutkou. 
Zaznamenal jsem několik za-
jímavostí z místních cyklistic-
kých dějin i z aktuální součas-
nosti. Z Nové Bělé vyjíždějí 
každoročně sokoli na jižní Mo-
ravu. Agilní klub v Hrabové 
se pravidelně účastní setká-
ní v blízkém i širokém okolí 
(Dobrá, „Biskupské kaléšek“). 
Mají tam repliku vysokého 
kola i veterány a jistě nás letos 
pozvou na další akce. Patří jim 
prvenství ve výletech s hosty 
ze širokého okolí (r. 1909) např. 
do „topoliny“ a „olšiny“, hrá-
vali i divadla. Tehdy možná 
jejich nejpřitažlivější zábavy na 
srazech byly „šatlava“, „národ-
ní krčma“, „pomocná stanice“, 
„jízda s překážkami“ a další. 
Na tom budeme muset ještě 
všichni zapracovat! 
Od obnovení své činnosti 
v roce 2007 vykazují starobělští 
velocipedisté skvělou činnost 
(např. vloni to bylo 24 jedno-
denních výletů a jedna pětiden-
ní akce a deset společenských 
včetně obnovy studánky, stez-
ky přes bažinu nebo můstku 
aj.). Takový „První styk se šlap-
kami“, „Dofuk“, „Pobabčáky“, 
„tiskovky“ nebo „Vypouštění 
duší“ jsou přesně tím, co každá 
dobrá parta potřebuje. A připo-
menu, že starosta obvodu Ing. 
Josef Holáň byl v r. 2013 oceněn 
diplomem za účast ve všech 

patnácti ročnících Cyklojízdy 
starostů ostravských obvodů. 
Je přece členem KČV! Tyto jíz-
dy připravuje a vede ostravský 
městský cyklokoordinátor Ing. 
Martin Krejčí a je potřebné 
v tom Martina i starosty ma-
ximálně podporovat a také jim 
poděkovat! 
Nejde opomenout ani KČV 
v Mitrovicích. Akce mívali 
podobné - „výlety, taneční zá-
bavy, americký fotografi cký 
ateliér, výlety na louce, jídla 
samá chuť a hudba kapely pas-
kovské“… Klub řídili osvícení 
a pokrokoví dělníci a měli smy-
sl pro humor. Stále oceňujeme 
jejich krásný dobový prapor 
i odvahu - postavili se proti 
zmíněnému nařízení protek-
torátní vlády č. 97 a svůj klub 
v r. 1939 nezrušili. Podobně se 
vyjádřili i k „jednací řeči ně-
mecké v klubu“. Klub byl činný 
až do r. 1950.
Současná cyklistika jako sport, 
způsob dopravy i nejrozšíře-
nější fyzická aktivita lidí bez 
rozdílu věku a pohlaví je také 
důsledkem konání předchůd-
ců. Patří jim naše úcta i obdiv. 
Např. hesla velocipedistů z Mi-
trovic Nazdar bratři! – Spojme 
se! nebo z Hrabové Šťastně 
vpřed! jsou platnou výzvou 
k obnovování klubů. A aby byly 
také mluvčími i zastánci cyklis-
tického lidu za jeho práva!

Karel Sýkora, 
Ostrava-Proskovice

Knápkův vyškovický peleton v Masarykově údolí v Beskydech. 
 Foto: Vladimír Knápek
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Dubnový Senior klub nabídl 
setkání s moderátorem Roma-
nem Svobodou, který každý 
čtvrtek večer na ČT1 uvádí po-
řad Na stopě. Společně s dra-
maturgem Richardem Hýskem 
a komisařem Petrem Svobodou 
hovořili o bezpečnosti senio-
rů, seznámili je s konkrétními 
kriminálními případy a rozdá-
vali různé potřebné předměty, 
např. obranné spreje. Z řad se-

niorů se všichni dočkali spous-
ty otázek, diskuse probíhala 
zábavnou formou, a přestože 
se nejednalo o humorné téma, 
hosté přidali i veselé historky 
a příhody. K tanci a poslechu 
i tentokrát zahrála skupina Pe-
teSax. Senior klub každé první 
úterý v měsíci pořádá Dům 
kultury Akord v Zábřehu, 
vstup je zdarma. 

Foto: Lucie Bergerová

Senior klub s Romanem Svobodou

Paní  Anna se narodila v dubnu 
1944 v Jarabině na východním 
Slovensku. Vyučila se v oboru 
kuchař, v roce 1964 přijela za 
prací do Ostravy a nastoupila 
do školní jídelny jako vedoucí 
kuchařka, kde pracovala až do 
roku 1999. Pan Emil se narodil 
v červnu 1940 v Dolnom Lopa-
šově na Slovensku. V roce 1959 
přijel do Ostravy, vyučil se že-
lezničářem a nastoupil do teh-
dejší NHKG, kde se vypracoval 
na mistra. Se slečnou Aničkou 
se seznámil na „Čaji o páté“ 
19. července 1964 vstoupili do 
svazku manželského. O dva 
roky později se manželům na-
rodila dcera Jana a za dalších 
sedm let syn Milan. Rodina se 
postupně rozrostla o vnuka 
Martina a vnučku Elišku.

Rodiče se věnovali dětem, jezdi-
li na dovolené, poznávali české 
a slovenské kraje, později se vy-
dali do zahraničí k moři. Nyní 
v důchodovém věku pobývají 
na zahradě ve Výškovicích, kde 
si postavili chatku. Po večerech 
sledují televizní seriály a staré 
české fi lmy. Padesát let manžel-
ského života stvrdili podpisem 
do pamětní knihy u příležitosti 
zlaté svatby. Jejich oddávajícím 
byl zastupitel Petr Opletal a ce-
remoniářkou Šárka Zubková. 

ZLATÁ SVATBA Emila 
a Anny Mondokových

předprodej v Divadle Petra Bezruče / www.dfov.cz

6. ročník divadelního festivalu

3/6—8/6 2014
Tomicová / Rašilov / Prachař / Kukura / Žilková / ...

DFOV_2014-inzerat_foto.indd   1 21.3.2014   11:24:01
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V letošním školním roce na-
vštěvuje základní školu 386 
žáků v jedenácti třídách na 
prvním a v šesti na druhém 
stupni a 168 dětí navštěvuje 
mateřskou školu. Sedm budov 
školy tvoří pět pavilónů propo-

jených zbrusu novým korido-
rem, patří k ní školní družina 
s jídelnou a mateřská škola na 
Výškovické ulici. Po získání 
právní subjektivity v roce 2003 
se její součástí stala i mateřská 
škola.
I když budově chybí ještě nový 
kabát v podobě fasády, došlo 
ve všech pavilónech k výměně 
oken, byly zrekonstruovány 
toalety a interiéry kmenových 
tříd ožily pastelovými barva-
mi stěn, s nimiž barevně ladí 
i nové lavice a židle. Postupně 
docházelo k výměnám nových 
tabulí, z nichž některé jsou in-
teraktivní.
Modernizace se samozřejmě 
dotkla i odborných učeben, 
které žáci využívají – dvě po-
čítačové učebny byly postup-
ně vybaveny novými počítači, 
kompletně zrekonstruována 
byla učebna chemie a fyziky, 
výtvarné výchovy, moderní 
technikou jsou postupně vy-

bavovány učebny hudební 
výchovy a jazyková učebna, 
ve které se žáci vyučují ang-
lickému a německému jazyku. 
Nyní je škola zapojena v čerpá-
ní dvou projektů z OPVK, a to 
EU peníze školám „Blíže ke 
kvalitě“ a DVPP „Ještě blíže ke 
kvalitě“. Prostředky z těchto 
projektů slouží k modernizaci 
digitální a počítačové techniky 
a školení pedagogických pra-
covníků. 
Praktické dovednosti posky-
tuje učebna dílen, která je vy-
užívána i jako prostor k soutě-
ži Technická dovednost, jejíž 
městské kolo škola každoročně 
pořádá. Jako jedna z mála zá-
kladních škol má ZŠ Volgo-
gradská vybaveny školní dílny 
a také v nich vyučuje pracovní 
činnosti. 
V budově školy nechybí pro-
storná tělocvična a venkovní 
hřiště, kde se vloni postavily 
nové herní prvky pro děti škol-
ní družiny a mateřské školy.
Volný čas mohou žáci trá-
vit v odpoledních kroužcích, 
z nichž nejnavštěvovanější je 
keramický, v jehož rámci děti 
vyrábějí kromě dekorativních 
předmětů i dárky pro prvňáč-
ky či dárky vánoční. Od roku 
2011 je to kroužek Mladý ba-
datel, který navštěvuje v sou-
časné době 50 žáků I. stupně 
a od letošního roku je rozšířen 
i pro předškoláky. Dovednos-
ti a znalosti z kroužku žáčci 
uplatňují aktivní účastí na 
Dnech Země, kde předvádějí 
pokusy, které se naučili. Kro-
mě toho se škola účastní akcí 
Zlepši si techniku (na VŠB-TU 
Ostrava), Korchem (na Ostrav-
ské univerzitě). Po mnoho let 
jsou žáci vedeni ke sběru pa-
píru, elektrozařízení a jsou za-
pojeni do tz v. Recyklohraní, jež 

má naučit děti chránit životní 
prostředí, ve kterém žijí. 
ZŠ Volgogradská se tradič-
ně účastní i Velké ceny ZOO, 
ve které se umístila vždy na 
předních místech mezi škola-
mi Moravskoslezského kraje 
i různých sportovních turnajů, 
ve kterých rovněž žáci sklízejí 
nemalé úspěchy. 
I když škola nemá hudební za-
měření, je její součástí i krou-
žek sborového zpěvu pro žáky 
druhého stupně, který pořádá 
vystoupení např. v domovech 
důchodců u příležitosti růz-
ných výročí. Pravidelně se 
prezentuje i na velikonočních 
či vánočních jarmarcích a ad-
ventních koncertech, které ško-
la co dva roky pořádá v kostele 
sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu.
Nedílnou součástí školy je 
mateřská škola na Výškovické 
ulici se svými šesti oddělení-
mi. Tato školka je v okolí mezi 
rodiči velmi oblíbená. Zájem 
o umístění je značný, proto 
byla její kapacita několikrát na-
výšena. Nyní jsou děti umístě-
ny dokonce v prostorách školní 
družiny, kapacita je nyní 168 
dětí. Činnost školky je velmi 
bohatá, děti navštěvují plavání 
předškoláků, lednový lyžař-
ský kurz, solnou jeskyni, školu 
v přírodě, přírodovědnou sta-
nici v Ostravě-Porubě, vánoční 
i velikonoční dílny s rodiči. Ve 
školce pracuje několik kroužků 
– keramický, taneční, anglický, 
fl étnička aj. Velmi se osvědči-

la spolupráce pedagogických 
pracovníků školy a školky při 
zápisech dětí k základnímu 
vzdělávání.
Pro budoucí prvňáčky ZŠ Vol-
gogradská každoročně nabízí 
tz v. Předškoláček, ve kterém se 
děti adaptují na školní docház-
ku. Škola pravidelně pořádá 
projekt Den napříč profesemi, 
který je mezi dětmi velmi oblí-
bený a během něhož si mohou 
na vlastní kůži zkusit různá 
řemesla a třeba se rozhodnout 
pro své budoucí povolání.
Nedílnou součástí života ško-
ly je pořádání turistických 
a sportovních aktivit pro žáky 
I. stupně, lyžařské kurzy pro 
děti I. a II. stupně a v nepo-
slední řadě každoroční školy 
v přírodě, kterých se mohou 
zúčastnit všechny třídy. 
Už podruhé vyjedou žáci utu-
žit své zdraví k Jaderskému 
moři do Itálie a díky dotaci 
z Magistrátu města Ostravy 
z Fondu pro děti ohrožené zne-
čištěním ovzduším a Státnímu 
fondu životního prostředí se 
mohou rekreovat na Ostravici 
v Hotelu Liptov. Ozdravné po-
byty žáci absolvovali i ve Vyso-
kých Tatrách. 
Ve škole působí i sdružení ro-
dičů, díky jehož spolupráci 
a fi nanční pomoci se mohla 
uskutečnit spousta školních 
akcí.

Podklady připravil: 
Mgr. Jaroslav Giecek, 

ředitel školy

Představujeme základní školy  – ZŠ Volgogradská 
Příští rok tomu bude padesát let, co se otevřely dveře ZŠ a MŠ na 
Volgogradské ulici v Ostravě- Zábřehu. Škola, jejímž maskotem 
je soška lachtana, získala poměrně nedávno název Škola pro ži-
vot, který prozrazuje, že její snahou je nejen naučit děti základům 
vědění, ale také je částečně připravit na cestu životem.



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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Po-Čt   15.00-23.00
Pá-So   15.00-01.00
Ne  12.00-23.00

Ladislava Hosáka 29/3040 
Ostrava-Bělský les
Tel. č. 606 974 555
www.pizzeriekuratka.cz

K dispozici nekuřácký salónek pro 20 osob

0 
ROZVOZ PIZZY 

OSTRAVA-JIH 

ZDARMA!!!
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