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Na zahradě MŠ Mjr. Nováka
bylo otevřeno

dopravní hřiště

Foto: Taťána Bobáková

Domovníci pomáhají nájemníkům
Veřejnost může zdarma využívat hřiště
Historikové převzali ceny v obřadní síni
Facebooková stránka o jižním obvodu
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Školka má nové dopravní hřiště
Spousta dopravních značek, namalované přechody pro chodce, parkoviště, ale dokonce i kruhový objezd nebo krátký úsek tramvajové dráhy.
To vše obsahuje nové dopravní hřiště v areálu mateřské školy na ulici Mjr. Nováka v Hrabůvce. „Využili
jsme opravenou komunikaci
uvnitř školky a první ohlasy
svědčí o tom, že to byl dobrý
nápad,“ uvedl místostarosta
Radim Miklas. Dopoledne
hřiště využívají děti ze školky, ale odpoledne v pracovních dnech od 15 do 17 hodin je přístupné i veřejnosti.
Už předloni na podzim byla
zahrada MŠ Mjr. Nováka
vybavena novými herními prvky.
Až dosud bylo dopravní hřiště v jižním
obvodu pouze v areálu ZŠ A. Kučery

Za účelem doplnění elektronického archivu prosíme všechny, kdo mají doma
starší výtisky obvodního zpravodaje
Jižní listy, o jejich zapůjčení. Konkrétně se jedná o ročníky 2004 a všechny
starší. Po jejich naskenování a umístění na webové stránky obvodu je
majitelům nepoškozené vrátíme. Kontaktovat můžete Mgr. Kuttyho na tel.
čísle 599 430 230.
Děkujeme!

Hlasujme společně
pro náš obvod!
v Hrabůvce. „Ještě v letošním roce plánujeme vybudovat další takové hřiště,“ dodal
Miklas.
Text a foto: Michael Kutty

Veřejnost může zdarma využívat
devět hřišť při základních školách
Také během letošních prázdninových
měsíců mohou občané zdarma využívat
hřiště při vybraných základních školách.
V městském obvodu Ostrava-Jih se nachází celkem devět veřejně přístupných
sportovišť. Konkrétně se jedná o hřiště ZŠ
A. Kučery, Březinova, Chrjukinova, Jugoslávská, Kosmonautů 15, Mitušova 8, Mitušova 16, Provaznická a Šeříková.
Tyto školy jsou zapojeny do projektu Bezpečnější Ostrava. Občané mají možnost využívat
hřišť v odpoledních hodinách, o víkendech
i o prázdninách zdarma včetně zapůjčení

Prosba o zapůjčení výtisků

sportovních potřeb. Jedinou podmínkou
bezplatného využívání je dodržování provozního řádu. Ten je vyvěšen na každém hřišti, na webových stránkách příslušných škol,
dále na stránkách obvodu www.ovajih.cz
a města www.bezpecnejsiostrava.cz. Do projektu je zapojeno také Středisko volného času
Ostrava-Zábřeh, využít lze jeho hřiště pro
veřejnost na Gurťjevově ulici.
Realizace projektu Bezpečnější Ostrava je
dlouhodobá, provoz hřišť je financován
v rámci dotačního systému města v oblasti
podpory prevence kriminality.
(kut)

Na webových stránkách regionálního
informačního portálu www.czregion.cz
odstartoval 1. dubna 2014 osmý ročník
Soutěže o nejkrásnější město a obec Čech
a Moravy 2014. Také letos se do ní přihlásil městský obvod Ostrava-Jih. Pokud jej
chcete podpořit, hlasujte na www.czregion.cz/ostrava-jih kliknutím na rámeček
Přidej hlas! v hlasovacím zařízení pod
prezentací města/obce, a to po opsání
pěti čísel z obrázku. Hlasovat je možné
maximálně jedenkrát za hodinu. Vyhrává město (obec), které získá nejvíce hlasů.
Soutěž končí 31. října ve 12 hodin, výsledky budou zveřejněny 5. listopadu. V loňském roce se MO Ostrava-Jih umístil na
pěkném 7. místě s počtem 15 946 hlasů.

INZERCE

CENTRUM SLUŽEB
PRO PSY A KOýKY

Â HOTEL Â SALON Â ŠKOLKA Â OBCHOD

WWW.STASTNYPESAKOCKA.CZ • TEL: 722 94 39 08

neúčtujeme kilometrovné a další poplatky,
výbava vozu k pohodlnému kempování je zdarma
WWW.PUJCOVNAOBYTNAKU.CZ
TEL.: 777 344 240, 722 94 39 08
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SC-332534/6

www.kruhovy-trenink-ostrava.cz

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT

SC-332383/12

tel.: 553 034 357,
776 276 526

„ZABIJÁK
BŘICHA“
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Investiční akce běží naplno

…Ke zdárnému konci se chýlí realizace druhé části
projektu Ekotermo zahrnující revitalizace základních
škol…

14

Sezóna ve Vodním areálu Jih

…Kromě bazénů lze využít i sportoviště v horní části
areálu, v případě nepříznivého počasí pak bohatou
nabídku služeb Sportovního areálu Volgogradská…

20

Školy v Hrabůvce do roku 1914

…Až do počátku sedmdesátých let 19. století
navštěvovaly děti z Hrabůvky školu v nedaleké
Hrabové, která byla zřízena již roku 1780…
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
za pár dní se nám letošní rok přehoupne
do druhé poloviny
a to je vhodná příležitost k bilancování. Na straně čtyři
přinášíme obsáhlý
materiál týkající se
realizovaných investičních akcí na území našeho obvodu i výhled na zbývající
část roku. Zmíním se alespoň o třech
akcích, které budou už brzy dokončeny.
Do provozu bude uveden podchod u zastávky MHD Hrabůvka kostel na ulici
Dr. Martínka, finišuje opláštění fasády
Kina Luna a také práce v Jubilejní kolonii, kde jsou rekonstruovány plochy mezi
nově opravenými domy.
Dostávám poměrně značné množství
dopisů a e-mailů, ve kterých mě žádáte
o vysvětlení některých mediálně známých
kauz týkajících se částečně i zastupitelů
či zaměstnanců našeho úřadu. Proto vám
v příštím čísle poskytnu informace, abych
vám některé záležitosti osvětlil.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří v minulém týdnu přišli na Slavnosti obvodu
Ostrava-Jih. Letos poprvé probíhaly na
více místech obvodu. Věřím, že z pestrého
programu si každý vybral to své. Fotoreportáž přineseme v příštím čísle zpravodaje, které vyjde až koncem srpna.
Závěrem bych chtěl dospělým popřát příjemně strávenou dovolenou a školákům
hezké prázdniny.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Zbývá posledních pár dnů k zaplacení
poplatku za odpad!
Statutární město Ostrava upozorňuje občany na blížící se termín 30. června 2014,
kdy vyprší doba splatnosti poplatku za
komunální odpad. Výše poplatku je stanovena na 498 Kč na osobu a kalendářní rok.
Více na www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/poplatek-za-odpad-do-konce-cervna.
 Softbalový kemp na Dubině
SK Slávie Ostravská univerzita pořádá od
25. do 29. srpna vždy od 8 do 16 hodin softbalový kemp pro děti od 6 do 15 let. Kemp
se uskuteční formou příměstského tábora
na hřišti u ZŠ V. Košaře na Dubině a povedou jej zkušení trenéři. V ceně 550 korun
jsou zahrnuty obědy v přilehlé restauraci
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Zlatý orel nebo v místě kempu, pitný režim
a tričko kempu. S sebou je třeba si vzít sportovní oblečení a obuv. Více informací poskytnou p. Krejčiřík (tel.: 603 282 547) nebo
p. Bezecná, e-mail: skslavieou@seznam.cz.
 V neděli sportuje celá rodina
Na hřišti u ZŠ V. Košaře na Dubině se vždy
jednu neděli v měsíci koná zajímavá akce
s názvem V neděli sportuje celá rodina aneb
neseď doma u televize. Poprvé se uskuteční
29. června, další termíny jsou 20. července,
31. srpna a 21. září. Pro zájemce je připraven
turnaj ve slowpitchi, což je rekreační forma
softbalu, doprovodný program a soutěže,
průpravné softbalové hry. Účastníci budou
na místě rozděleni do týmů, nebo si vytvoří
tým vlastní (10 osob). Každý tým dostane

trenéra. Pro děti mladší deseti let je připraven speciální zábavný program. Startovné
je 100 korun na osobu, celá rodina zaplatí
150 korun. Přihlásit se lze na adrese skslavieou@seznam.cz, další informace jsou na
Facebooku Dubina žije softbalem, dotazy
zodpoví i p. Bezecná (tel.: 737 724 103).
 Rozloučení s prázdninami
Strážníci ostravské městské policie z úseku prevence připravili pro děti akci Zamáváme prázdninám. Uskuteční se ve středu
20. srpna od 10 do 14:30 hodin na dětském
dopravním hřišti v Orebitské ulici v Přívoze. Připraven je bohatý program skládající
se z nejrůznějších kvízů a testů s dopravní
tematikou, jízda zručnosti, dopravní slalom a chybět nebude ani tvůrčí dílna.
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Investiční akce jsou v plném proudu
Zastupitelé schválili v prosinci loňského roku rozpočet městského obvodu na letošní rok.
Plánované investice měly být směrovány do rekonstrukcí podchodů, školských, kulturních a sportovních zařízení, rekonstrukcí
a výstavby bytových domů.
O tom, že se tak děje, svědčí přehled už realizovaných i probíhajících investičních akcí za první
polovinu letošního roku.
V oblasti domovního a bytového
fondu byla dokončena novostavba objektu pro nájemní bydlení
na Kotlářově ulici. Dalšími etapami pokračuje rekonstrukce domů
v Jubilejní kolonii, dokončen byl
dům Edisonova 21. „Momentálně probíhá výběrové řízení na
další dva domy Edisonova 17
a 19,“ řekl starosta Karel Sibinský.
V domech Zlepšovatelů 14, 16, 18,
20, 28, 30 a 32 bylo provedeno zateplení štítové stěny a půdy. Nyní
probíhá zateplení obvodového
pláště domů Rodimcevova 16, 18,
20, 22 a 24 a běží výběrové řízení na komplexní zateplení domu
B. Václavka 1, 3 a 5.
Ke zdárnému konci se chýlí
realizace druhé části projektu
Ekotermo zahrnující revitalizace
základních škol. „Dokončeny už
byly školy Alberta Kučery a Šeříková,“ konkretizoval projekt
místostarosta Radim Miklas. Ve
druhé polovině roku pak bude
hotovo zateplení a výměna oken
na ZŠ Srbská.
Finišuje rekonstrukce podchodu u zastávky MHD Hrabůvka
kostel, ploch v obytném souboru
Jubilejní kolonie a také zateplení
objektu Kina Luna. O dokončení
těchto investičních akcí budeme
informovat v příštím čísle Jižních

listů. Začalo i výběrové řízení na
úpravy předprostoru Kina Luna.
Občané často poukazují i na
stavy chodníků, komunikací
i dalších prostranství. Letos byly
opraveny chodníky v ulicích
Svornosti 10–24, Kosmonautů
mezi základními školami, Klegova 40–74, Výškovická před Kauflandem, Jugoslávská, Plzeňská
6, Závodní 19–25, A. Poledníka
včetně bezbariérového přechodu, Chrjukinova a Strelkovova
a Rýparova a J. Kotase. Opravena
schodiště jsou v ulicích L. Hosáka
25 a 27, Mjr. Nováka 11, Výškovická a 29. dubna, Závodní a Česká
a také u zdravotního střediska
v ulici U Hrůbků. Opravy se dočkala část Cholevovy ulice. Za
zmínku stojí i nově osazený přístřešek autobusové zastávky na
Výškovické ulici ve směru na Starou Bělou.
„Na základě žádostí občanů jsme
odstranili čtrnáct nevyhovujících
pískovišť, opravili pět stávajících
a v pětatřiceti byl vyměněn nebo
dosypán písek. Při drobných
opravách, jako je třeba natírání,
využíváme klientů klubu Stonožka,“ zdůraznil místostarosta
Pavel Planka.
Už v březnu byly vyhrabány
travnaté plochy, nyní v závislosti
na počasí pokračuje druhý a třetí
pokos. V dubnu proběhlo rajonové čištění místních komunikací. V rámci údržby zeleně byla
provedena spousta ořezů stromů
a keřů, také kácení suchých či jinak nemocných stromů.
„Došlo také k revizím dětských
prvků na hřištích a následně bu-

dou provedeny jejich opravy,“
doplnil místostarosta Miklas.
Konkrétně se jedná o lanová hřiště
v ulicích Krestova a P. Lumumby,
hřiště v ulici 29. dubna, ve dvoře
v ulicích J. Maluchy a J. Matuška,
Břustkova 9–17, Dolní 95, Jubilejní 27 a v neposlední řadě Rákosníčkova hřiště na sídlišti Dubina.
Neméně bohatý je výčet připravovaných oprav a rekonstrukcí
pro druhou polovinu letošního
roku. V plánu jsou opravy chodníků v ulicích Čujkovova, Svornosti 27–35, Jižní 2–12, U Hrůbku, Krakovská, Tlapákova 17–27,
Horymírova kolem základní školy, Dr. Martínka lichá čísla, Výškovická od hasičského záchranného sboru až po Pavlovovou
a Výškovická od Srbské směrem
dolů. Zcela nové chodníky by
měly vzniknout na mostě na ul.
B. Četyny a V. Vlasákové směrem
k budově České pošty. „Mezi
ulicemi 29. dubna a Staňkova
vznikne spojovací chodník,“ řekl
místostarosta Planka.
Komunikace nebo jejich úseky se
budou opravovat v ulicích Provaznická od Závodní po Slezskou,

Čujkovova 21–23, Dvouletky
31–45 a Hasičská 56–62, Šeříková
2–16 (zbytek ul. Šeříkové bude rekonstruován), Jubilejní od Závodní po Velflíkovu, Letecká 16–42,
Hulvácká 1–29, Písečná a přechod
pro chodce v ulici U Hrůbků.
„V plánu jsou i opravy cyklostezek včetně nezpevněných ploch
na území Bělského lesa, opravovat se budou také obytné dvory
v ulici Jana Maluchy na Dubině,“
uvedl místostarosta František
Dehner.
Zejména rodiče bude zajímat plánovaná výstavba dětských hřišť
v lokalitách Lumírova 72–74,
Petruškova 20–22, Dr. Martínka 27 a Klegova, V. Vlasákové 14
a B. Václavka 6. Finišují také přípravné práce pro zahájení výstavby dalšího Rákosníčkova hřiště.
„Připravujeme opravu vstupní
kapličky na zábřežském hřbitově, likvidaci nefunkční fontány
včetně příslušenství na Jugoslávské ulici a také projektovou dokumentaci pro rekonstrukci tržnice na Čujkovově ulici,“ dodal
starosta Karel Sibinský.
Michael Kutty

Koncem července by mělo být otevřeno další Rákosníčkovo hřiště
Hlasování veřejnosti ze začátku
letošního roku rozhodlo o tom,
že v městském obvodu Ostrava-Jih vyroste další Rákosníčkovo hřiště. V anketě společnosti Lidl zvítězila v kategorii

nad sto tisíc obyvatel lokalita
u prodejny tohoto řetězce na Jugoslávské ulici v Zábřehu. Hřiště nakonec bude stát na ploše
mezi ulicemi Tylova a Rottrova.
Původně mělo vyrůst blíže pro-

dejny, ale pod tímto pozemkem
vedou inženýrské sítě, takže se
muselo vybrat jiné místo.
Slavnostní otevření druhého
Rákosníčkova hřiště (jedno se
nachází na sídlišti Dubina) by se

mělo uskutečnit v neděli 27. července v 11 hodin za účasti herce
Michala Nesvadby. Podrobnější
informace budou zveřejňovány na stránkách www.lidl.cz
a www.ovajih.cz.
(kut)
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Domovníci pomáhají nájemníkům i obvodu
Kromě starosti o úklid obvodu a garážová stání je stěžejní činností Majetkové správy Ostrava-Jih (MSOJ) péče o domy a byty.
V současné době obhospodařuje
necelou čtyřtisícovku obecních
bytů a nebytových prostor a do
konce roku převodem z jiné realitní společnosti přibere do péče
dalších tisíc šest set.
Pracovníkům majetkové správy zejména v domech s větším
počtem bytů významně pomáhají domovníci. Jejich spolupráce není na „Jihu“ novinkou.
O podmínkách domovnictví
v obecních domech rozhodla
Rada městského obvodu Ostrava-Jih už před šestnácti lety
na jaře roku 1998. A v současné
době jich MSOJ na dohodu zaměstnává pětašedesát.
O co se domovníci zejména
starají? Spolupracují hlavně

s techniky a hlásí jim závady v domech i na technickém
zařízení, provádějí kontrolu

dodržování
bezpečnostních
a požárních předpisů i ostatních norem v domě, ale i kontrolu stavu měřidel v domě.
Také dohlížejí na provádění
úklidu společných prostor,
uzamykání vchodových dveří
v nočních hodinách, v případě

potřeby spolupracují i s Policií ČR.
Na žádost správce domu doručují domovníci nájemníkům
bytů různé písemnosti, jako je
roční vyúčtování služeb, hromadná oznámení změn výše
nájemného, ale i výpočtové
listy při hromadných změnách. Spolupracují také při
kontrole počtu přihlášených
osob v jednotlivých bytech pro
vyúčtování nákladů služeb
spojených s užíváním bytů. Jejich povinností je i dodržovat
právo nájemníků bytů na soukromí a chránit případná osobní data zjištěná v rámci výkonu
práce domovníků. Celoroční
povinností domovníků je kontrola zabezpečení venkovních
schodišť domu a chodníků
k domu přilehlých.

S domovníky spolupracuje
MSOJ u ověřování řádně označených domovních zvonků
i označování sklepů přidělených jednotlivým bytům. Mají
pro nájemníky i spolupracující
firmy také klíče od společných
prostor.
Rozhodnutím Rady městského
obvodu Ostrava-Jih jsou domovníci za svou práci pravidelně měsíčně odměňováni. Bez
obětavé spolupráce domovníků
si pracovníci MSOJ péči o domy
a byty u větších domů neumějí představit. Výsledkem jejich
práce je nejen větší spokojenost
nájemníků příslušných domů
s bydlením, ale i potvrzení
toho, že vedení obvodu před
šestnácti lety rozhodlo správně.
Ing. Pavel Pasek, ředitel
Majetkové správy Ostrava-Jih

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových
v Ostravě-Zábřehu je školou, na které studují aktivní
sportovci, kteří musí zvládnout náročný gymnaziální
studijní program současně s absolvováním sportovní
přípravy.
Sportovní gymnázium zahájilo projekt „Kinematická analýza jako nová vyučovací metoda“, reg. číslo
CZ.1.07/3.2.07/04.0066. Cílem projektu je zkvalitnění výuky, rozvoj dalšího vzdělávání zavedením moderní formy
výuky žáků školy metodou kinematické analýzy pohybu
člověka. Vzdělávací modul vytvořený v rámci projektu navazuje na cíle Rámcového vzdělávacího programu pro
gymnázia se sportovní přípravou.
V období od července 2013 do června 2015 budou postupně realizovány cíle projektu, které umožní rozvoj nabídky dalšího vzdělávání, zavedení nové výukové metody, zaškolení lektorů školy, kteří budou následně zavádět
výukovou metodu ve vybraných sportovních odvětvích.
Tato metoda kinematické analýzy, která je novou formou
výuky žáků školy, umožní získávat další údaje o tréninku
sportovců a tím zlepšit jejich sportovní výkonnost. Realizací projektu se zvýší odbornost, znalosti a schopnosti
trenérů v oblasti sportovní přípravy.
Projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
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Prázdninové in-line
kurzy už počtvrté

V rámci projektu Sport pro všechny na Dubině X připravilo občanské sdružení pro volný čas v Ostravě už počtvrté velmi oblíbené
prázdninové in-line kurzy. Opět budou probíhat pod vedením zkušených instruktorů na parkovišti mezi hotelem Clarion a ČEZ Arénou. Kurzy jsou plánovány v prázdninových měsících v termínech:
8., 9. a 10. července, 5. a 7. srpna a 12. a 14. srpna. Kurzy se uskuteční v případě přihlášení minimálního počtu pěti účastníků. Přihlásit
se lze na stránkách www.osvolnycas.cz, kde je třeba uvést zvolený
termín. Poplatek účastníka je padesát korun za dvouhodinový kurz.
Po přihlášení bude zájemce kontaktován emailovou nebo sms zprávou
o potvrzení konání kurzu. Další informace jsou na www.inline-ostrava.cz. Díky finančnímu příspěvku pět tisíc korun od městského obvodu Ostrava-Jih projekt zahrnuje ještě další aktivity, např. návštěvy
fitcenter a turnaj ve florbalu.
(d)

Krátce
 Letní jízdní řády 2014
V době letních školních prázdnin od neděle 29. června do soboty 30. srpna 2014 pojedou linky Dopravního podniku Ostrava podle letních jízdních řádů. V tomto období platí v městské hromadné dopravě některá omezení. Kromě prodloužení

intervalů v době přepravní špičky na většině linek MHD bude
zastaven provoz na autobusových linkách č. 20 a 92. Jízdní
řády s platností od 29. 6. do 30. 8. 2014 si lze zakoupit ve všech
prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava od
23. června za 10 korun.

INZERCE

výrobních a/nebo
kancelářských prostor
u letiště Ostrava-Mošnov
již od 350,- Kč/m 2/rok
Kontakt: 597 471 300
www.som-mosnov.cz
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Eurovolby vyhrálo hnutí ANO, v Ostravě dominovala ČSSD
Vítězem květnových voleb do Evropského parlamentu je v České
republice hnutí ANO. Získalo 16,1 procenta hlasů a čtyři mandáty.
Česko má z celkem 751 křesel v europarlamentu nárok na 21.
Těsně na druhém místě skončila TOP 09 a Starostové s necelými 16 procenty. Až třetí je
nejsilnější vládní strana ČSSD,
která dostala přes 14 procent
hlasů. Své kandidáty vyšlou
do Evropského parlamentu
ještě čtyři další strany. Bezmála 11 procent hlasů dostala
KSČM, křesťanští demokraté
měli necelých deset procent,
ODS 7,7 procenta hlasů a Strana svobodných občanů 5,2 procenta. Přepočteno na mandáty
– ANO, TOP 09 a Starostové
a ČSSD si rozdělí po čtyřech

křeslech, tři europoslance budou mít komunisté a lidovci,
dva kandidáty prosadila ODS
a jednoho Strana svobodných
občanů, která se tak poprvé
probojovala do vysoké politiky.
Hlasovat přišlo pouze 18,2 procenta voličů. Účast voličů tak
byla nejnižší ze všech dosavadních eurovoleb v Česku.
Zároveň jde o historicky vůbec
nejnižší volební účast ze všech
dosavadních celostátních voleb
v Česku. Letos přišlo k urnám
v celé Unii méně lidí už jen na
Slovensku – pouhých 13,05 pro-

centa oprávněných voličů.
V Moravskoslezském kraji volby do Evropského parlamentu
provázel velice malý zájem
voličů, což dokládá fakt, že
v rámci celé republiky zde byly
výsledky spočteny nejrychleji.
V kraji volili hlavně důchodci
a mladí nadšenci. Nejvíce hlasů získali sociální demokraté,
jejich lístek odevzdala skoro
čtvrtina voličů. ČSSD tak v kraji o více než deset procent porazila celostátního vítěze hnutí
ANO. Lidé na severu Moravy
a ve Slezsku dále hlasovali i pro
komunisty, lidovce a občanské
demokraty. V MS kraji přišlo
k urnám 15 procent voličů. To
je o tři procenta méně, než je

Premiérově na
loukách u Koliby v Bělském
lese se uskutečnil v pořadí
už 16. ročník
Bambiriády,
která je největší
celostátní akcí
zaměřenou na
prezentaci organizací pracujících s dětmi
a mládeží v jejich volném čase. Ostravskou Bambiriádu uspořádala Rada dětí a mládeže MS kraje.
Návštěvníkům nabídla ukázky činnosti v klubovnách, rukodělné práce a hry, ukázky
táboření, her na hřišti a venkovních aktivit, vystoupení dětských a mládežnických
souborů na pódiu. Akci letos přálo počasí a podívat se přišli i starosta obvodu Karel
Sibinský s místostarostou Radimem Miklasem.
Text a foto: Michael Kutty

celostátní průměr. V Ostravě
vyhrála eurovolby ČSSD, stejně tak v nejlidnatějším obvodu
Ostrava-Jih, kde byla volební
účast 12,73 procenta.

Volební výsledy v Ostravě-Jihu
ČSSD

25,84 procenta

ANO

14,14 procenta

KSČM

13,69 procenta

ODS

9,83 procenta

TOP 09 + STAN 7,22 procenta
KDU-ČSL

5,85 procenta

ÚSVIT

4,57 procenta

Svobodní

4,18 procenta

Piráti

4,08 procenta

Strana zelených 2,41 procenta

Základní školy budou mít
nové učebny
Městský obvod Ostrava-Jih podal žádost o dotaci na realizaci projektů
v rámci Regionálního operačního programu Nuts II. Moravskoslezsko. Úspěšné byly dva projekty – Přírodovědné učebny a Učebny fyziky a chemie.
První z nich řeší rekonstrukci a modernizaci vybavení
stávajících učeben pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách Horymírova, Chrjukinova a Provaznická. Druhý pak totéž pro výuku fyziky
a chemie na ZŠ Horymírova, Krestova, Jugoslávská,
Kosmonautů 15 a Klegova.
Na oba projekty půjde z evropských peněz přes jedenáct miliónů korun, jejich realizace by měla začít v prvním čtvrtletí příštího roku.
(kut)

INZERCE

Děti z Anglicko-české školky Wattsenglish Ostrava se zúčastnily již třetího
ročníku pěvecké soutěže Sing a Song.
Soutěžit mohli jednotlivci i kolektivy ze
všech koutů ČR. Z Anglicko-české školky
Wattsenglish Ostrava se soutěže zúčastnily
všechny třídy a za jednotlivce reprezentovala školku Michaela Malásková se soutěžním
videem „Old MacDonald had a farm“, která
se umístila na krásném prvním místě.

Ve školce proběhlo slavnostní
předání cen. Od pořadatele soutěže dostala výherkyně tablet, který jí
předala ředitelka školky Mgr. Petra
Antlová a dodala: „Michalčina výhra
v této soutěži mě potěšila. Do soutěže
ji navrhla naše rodilá mluvčí, protože
ráda zpívá a během anglického výukového bloku je velmi aktivní. Michalka je
snaživá holčička a já jsem ráda, že její
píle byla doceněna.“

V Anglicko-české školce Wattsenglish Ostrava připadá šest dětí
na pedagoga. Malý počet dětí ve
třídě učitelce umožňuje, aby se
individuálně věnovala každému
dítěti, s ohledem na jeho vývoj
a potřeby.
Přijďte si prohlédnout školku
s individuálním přístupem a bilingvním prostředím, kde jsou
vaše děti na prvním místě!

Bližší informace naleznete na internetových stránkách: www.skolkaostrava.cz
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Anglicko–česká školka Wattsenglish Ostrava vítězí!
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Oslava Dne dětí u K-TRIA
v Hrabůvce neměla chybu

Jako každoročně uspořádalo i letos kulturní středisko K-TRIO v Hrabůvce Den dětí. Připraven byl bohatý program pro malé i větší – divadelní pohádky v sále, bubenická show s workshopem, dlouhonohá
zvířátka z Cirkusu trochu jinak, maxipuzzle, střelnice a další. Nechyběla řada interaktivních i vědomostních stanovišt, kde si děti mohly
zasoutěžit nebo vyzkoušet svůj postřeh.
Foto: Ladislav Mácha

Letní smog
V teplé části roku dochází účinky slunečního záření v atmosféře soustavami fotochemických reakcí k tvorbě sekundárního
znečištění, fotochemického smogu. Koncentrace přízemního
ozonu v teplých bezvětrných dnech mohou i ve městech dosahovat hodnot, které u citlivých osob (např. astmatiků, dětí
a mladistvých) způsobují dráždění a spouštějí onemocnění
dýchacích cest. Při delším pobytu v oblasti se zvýšenými koncentracemi se může projevit pálení očí, nosu, krku a bolesti
hlavy. Nejvyšších koncentrací je však dosahováno na venkovských horských lokalitách, kde není v ovzduší dostatek látek,
se kterými by mohl ozon dále reagovat. Ke kulminaci koncentrací dochází v odpoledních hodinách. Veřejnost je informována
v případě překročení informativní (180 μg.m-3) a varovné prahové hodnoty (240 μg.m-3) hodinové koncentrace ozonu. (d)

INZERCE

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

Tel.: 603 757 592

SC-340618/3

Koupím 1–3 + 1
v osobním vlastnictví

UZÁVĚRKA
INZERCE
DALŠÍHO ČÍSLA
JE 13. 8. 2014

Krátce
 Uzavření SC Dubina
Sportovní centrum Dubina
bude z důvodu sanitárních
dnů v týdnu od 7. do 13. července uzavřeno.
 Informace DP Ostrava
Od 3. do 6. července bude na
tramvajových linkách 1, 3 a 19
výluka z důvodu výměny kolejí u zastávky Hrabůvka kostel. Od 11. do 13. července pak
kvůli pracím v kolejišti na ulicích Plzeňská a Rodinná nepojedou tramvaje na linkách
12, 17 a 18. V obou případech
je zajištěna náhradní doprava.
 Dakota připravuje dětské
tábory
Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota pořádá během letních prázdnin dětské
tábory. Budou se konat v Bob-

rovecké dolině ve slovenských Západních Tatrách ve
třech termínech, jeden z nich
s vlastním programem je určen společně pro rodiče s dětmi. Letní tábor je na programu
i v Hustopečích nad Bečvou.
„Dakoťáci“ připravují také
příměstské tábory v Ostravě
pro děti od šesti do patnácti
let. Během devíti pětidenních
turnusů je zajištěn program
plný výletů a her, děti mohou
přespávat v indiánském stanu
týpí nebo chodit na noc domů.
V ceně 1450 korun je zahrnuta
doprava na výlety, vstupné,
strava, ubytování a mnoho dalšího. Místem konání
je areál klubovny Na Mýtě
v Hrabůvce. Více na www.dakotaci.cz, gres@atlas.cz a tabory@dakotaci.cz.
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Pozor na kolapsy, hrozí i zdravým lidem!
Horko, které často během letních měsíců prožíváme, je zátěží nejen pro zdravé lidi, ale nepříznivě ovlivňuje zdravotní stav zejména cukrovkářů, astmatiků a pacientů s nemocným srdcem.
Lékaři
proto
varují, že by
lidé v takových
dnech neměli
zapomínat zejména na dostatečný přísun tekutin a vyhnout by se měli také
nadměrné fyzické aktivitě.
Přestože jsou základní pravidla, jak se chovat během tropického počasí, všeobecně známá, každý rok mají záchranáři
s příchodem tropů plné ruce
práce. Do nemocnic přivážejí
pacienty s kolapsovými stavy,
závratěmi a dehydratací, jež

jsou vyvolány nesnesitelnými
horky. Se zprávami meteorologů o příchodu tropického počasí proto přichází i varování
lékařů.
„Mezi nejčastější příčiny kolapsů bývá právě nedodržování pitného režimu, nadměrná
fyzická aktivita nepřiměřená
věku a zdravotnímu stavu, nevhodné oblečení nebo i dlouhý pobyt na přímém slunci
bez pokrývky hlavy,“ jmenuje
největší chyby, kterých se lidé
během veder dopouští, interní lékař Vítkovické nemocnice MUDr. Vladimír Jetmar

(na snímku) s tím, že zejména
u seniorů, kteří často nemají ani
pocit žízně, je důležité, aby se
nutili k pití a vedli si záznam
o příjmu tekutin za celý den.
Další rizikovou skupinou jsou
pak podle lékaře děti, neboť je
u nich obsah vody v těle vyšší než u dospělých, proto jsou
také citlivější ke ztrátám tekutin
a stejně jako senioři mají potlačen pocit žízně. „Nejlépe je děti
naučit vědomě a pravidelně pít
tekutiny ještě v předškolním
věku a omezit konzumaci slazených limonád na minimum,“
doplňuje MUDr. Jetmar.
Lékaři také varují před přílišnou konzumací alkoholu, který má diuretické účinky, což
znamená, že nás odvodňuje.

„Navíc při vedrech může i malá
dávka alkoholu vést k těžkému
stavu opilosti se všemi souvisejícími riziky,“ upozorňuje lékař.
Podle lékařů je nejvhodnější
tekutinou k udržování pitného
režimu čistá voda, jemně slazená minerálka, ovocné džusy ředěné vodou, bylinné čaje nebo
zeleninové šťávy. Denně by měl
člověk vypít alespoň dva až tři
litry tekutin. „To je však obecně
udávaná hodnota, která se výrazně mění s fyzickou aktivitou,
teplotou okolního prostředí,
dále závisí na hmotnosti, věku
a zdravotním stavu,“ objasňuje
MUDr. Jetmar s tím, že doplňovat tekutiny bychom měli průběžně po celý den a nečekat na
pocit žízně.
(d)

Krátce
 Poděkování
Vloni jsme v Jižních listech v rubrice
Krátce uveřejnili informaci o sbírce vršků
z plastových láhví, jejíž výtěžek byl určen
sedmiletému Tomáši Berkovi upoutanému na invalidní vozík. Rodiče malého
Tomáška prostřednictvím organizátorky
akce Martiny Packové zaslali následující

poděkování: „Chtěli jsme vám poděkovat
za víčka, která jste během školního roku
pro Tomáška nasbírali. Celkem jsme odvezli čtyři tuny. Na podzim by Tomášek
měl podstoupit další léčebnou terapii,
která mu moc pomáhá, a díky ní by se
mohl postavit i na své vlastní nožičky.
Bohužel léčba by se měla opakovat ales-

poň dvakrát do roka. Proto pokud byste
ještě měli zájem, budeme moc rádi za další víčka. Všem, kteří víčka pro Tomáška
přinesli, moc děkujeme, této pomoci si
nesmírně vážíme.“ Kdo se chce zapojit do
sbírky, může kontaktovat p. Packovou na
tel. čísle 736 74 22 57 nebo na adrese martina.packova@seznam.cz.

INZERCE
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PASIVNÍ DŮM = LEVNÉ A ZDRAVÉ BYDLEN
NÍ
S VYSOKÝM KOMFORTEM

DU
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ZDR A
VÉ

Milan Malý bydlí se svou rodinou v OstravěPlesné v pasivním domě. Vysvětlil, v čem se liší
od běžného rodinného domu.
Jak dlouho trvala výstavba pasivního domu?
Osm měsíců. Jedná se o dřevostavbu, kterou jsem si
nechal projektovat a postavit ostravskou firmou Intoza.
Stavbasevzhledověvničemnelišíodběžnéhorodinného
domu. Měla by mít životnost sto let. Dům má pět pokojů,
k tomu malou pracovnu, kuchyň a dvě koupelny a WC.
Kolik vás dům stál?
Vyšel na 3 miliony korun, přičemž jsem dostal dotaci 250
tisíc korun na dům a dalších 80 tisíc na tepelné čerpadlo.

Je pravdou, že pasivní dům má extrémně nízkou spotřebu energií?
V paneláku jsem platil ročně za vytápění a teplou vodu přes 15 tisíc korun ročně, tady jen
8160 korun. Měsíčně to dělá 680 korun. Když je
venku 0 °C, uvnitř nemusíme topit a máme teplotu 20 °C a díky kvalitnímu zateplení a oknům neuniká teplo ven. V domě je tak zajištěna příjemná
teplota po celý rok. Chce se to jen naučit používat
žaluzie a pracovat s tepelným čerpadlem. Srdcem
domu je vzduchotechnika, díky níž cirkuluje přes
průduchy čerstvý vzduch, který navíc prochází filtry, takže dovnitř se nedostanou žádné zápachy,
prach ani alergeny. Nemusíte ani otvírat okna, ale
v případě potřeby samozřejmě můžete.

PASIVNÍ
DŮM
S DOTACÍ
až

640 000,-

PROHLÍDKA FUNKČNÍHO DOMU MOŽNÁ
PO DOHODĚ NA TEL.725 210 870, intoza@intoza.cz

www.intoza.cz
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Facebooková stránka o obvodu
nabízí zajímavé informace
Přestože se nejedná o oficiální stránku zřízenou Úřadem městského obvodu
Ostrava-Jih, nabízí facebooková stránka
www.facebook.com/OvaJih spoustu zajímavých informací. Více prozradil její
správce Alan Řepka.
Jak dlouho existuje facebooková stránka Ostrava-Jih?
Je to už více než rok, přesně od
21. března roku 2013.
Co vás vedlo k jejímu vytvoření?
Tehdy už sice jedna stránka
s názvem Ostrava-Jih existovala, ale nebyla má a navíc už pár
let postrádala jakoukoliv aktualizaci. Proto mě napadlo založit si vlastní a lépe se o ní starat.
Jak byste stránku definoval?
Nejlépe je to napsáno v jejím
záhlaví, je to stránka pro všechny obyvatele ostravského obvodu Jih.
Co je hlavní obsahovou náplní
stránky?
Jsou to zprávy z obvodu, tipy
na akce a fotohádanky různých

míst z obvodu. Okrajově, když
se někdo na něco zeptá a znám
odpověď, tak i odpovídám na
dotazy občanů, a pokud odpovědět neumím nebo si nejsem
jistý, odkáži občana na radnici.
Ještě uvažuji o rozšíření o fotogalerii obvodu.

V alternativním prostředí multižánrového centra Cooltour na ostravském výstavišti se konalo slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku filmového festivalu T-film Ostrava 2014. Jeho podtitul zněl 19. století – století
velkých vynálezů. Ceny nejlepším předával starosta Ostravy-Jihu Karel
Sibinský, tu hlavní Grand Prix získali autoři německého filmu Farmář
a jeho princ. T-film Ostrava je nástupnickým festivalem přehlídky filmů
o trvale udržitelném rozvoji TUR a festivalu Techné o technických památkách.
Text a foto: Michael Kutty

Máte přehled o sledovanosti
stránky, kolik má fanoušků?
Je to různé podle typu příspěvku, ale obecně lze říci, že
čtenost stoupá. Aktuálně má
bezmála dvě stě padesát fanoušků a věřím, že toto číslo
výrazně poroste.

Ostrava má nový územní plán
Od středy 21. května platí
v Ostravě nový Územní plán
Ostravy (ÚPO). Poslední slovo při jeho schvalování měli
zastupitelé města. Pracoval na
něm Útvar hlavního architekta
MMO, poté co jeho pořízení
schválilo v roce 2009 zastupitelstvo. Nový územní plán nahradil svého předchůdce po dvaceti letech. ÚPO reaguje na nový
stavební zákon, který městům
ukládá své dosavadní územní
plány upravit podle metodiky nové legislativy. Novým
územním plánem nedochází
k zásadním změnám v urbanistické koncepci města. Změny se
dotýkají jeho dopravního řeše-

Máte zpětnou vazbu od občanů, jaké jsou ohlasy?
Pár ohlasů už se mi v soukromé poště sešlo a byly vesměs
pozitivní.
(kut)

INZERCE

RODINNÉ DOMY
V OSTRAVĚ-PUSTKOVCI
na klíč – s pozemkem od 2.890.000 Kč

ní a především vymezení podmínek výstavby v jednotlivých
městských funkčních zónách,
jako je bydlení, průmysl, rekreace apod.
Územní plán Ostravy by měl
účinněji napomáhat ochraně
obrazu našeho města, podporovat citlivé dostavby městských proluk a také chránit
stávající zástavbu před necitlivou a škodlivou výstavbou.
S jeho podobou i zmíněnými
podmínkami se může veřejnost seznámit na odboru útvaru hlavního architekta nebo
na webových stránkách města
www.ostrava.cz.
Zdroj: www.ostrava.cz

SC-340852/1

Krátce
 Akce ve výškovickém skateparku
Ve středu 25. června od 15 hodin se ve skateparku na ul. 29. dubna ve Výškovicích uskuteční akce pro veřejnost. Pro návštěvníky
bude připravena řada sportovních soutěží (např. slalomový
rozjezd, mini závody) a aktivit. Účastníci si budou moci otestovat znalosti z různých oblastí v zábavných kvizech, prostor
dostanou i společenské hry. Na nejúspěšnější čekají odměny.
Akci zabezpečuje občanské sdružení Faust za finanční podpory
města Ostravy a městského obvodu Ostrava-Jih.
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AKTUALITY

Nové prostory umožní
výzkum v biomedicíně
Areál zrušené nemocnice v Zábřehu bude dále sloužit. Nejen studentům a vědcům, ale také veřejnosti. Budou zde totiž sportoviště i lesopark.
Bývalé gynekologicko-porodnické oddělení v areálu zrušené
krajské nemocnice v Zábřehu
se již brzy stane srdcem ostravské lékařské fakulty. Již v září
má být dokončena budova,
kde na ploše osm a půl tisíce
čtverečních metrů budou umístěny učebny a laboratoře, které
budou sloužit nejen studentům
Lékařské fakulty Ostravské univerzity, ale také k výzkumu.
Rekonstrukce přijde na více než
400 milionů korun. „Je to prostor, který fakulta potřebuje. Pro
nás je klíčové, abychom nastartovali výzkum v oblasti biotechnologií. To ale vyžaduje mít specializované laboratoře, které my
nyní nemáme kde umístit. Tato
budova bude vlastně klíčem
k tomu, abychom tento výzkum
mohli rozjet,“ uvedl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.
Na vlastní úpravu areálu přispělo 25 miliony korun také město
Ostrava. Za tyto peníze bylo
postaveno parkoviště, zdemo-

lovány zchátralé objekty, přeloženy inženýrské sítě, postaveny
kotelny a zpracovány nezbytné
projektové dokumentace.
Po dokončení rekonstrukcí
a úprav areálu na rozhraní obvodů Vítkovice a Jih by zde měl
vzniknout otevřený prostor,
který nebude jako v minulosti
oddělovat plot. Naopak bude
plynule napojen na sportovní
areál U Cementárny. Přístup
do něj budou mít nejen studenti, ale také veřejnost.
„Celý areál projde úpravami,
kdy zde budou vytvořeny klidové zóny a rovněž kultivována zeleň. Tím, že v areálu dojde
zároveň ke změně dopravní obslužnosti, bude vytvářet oázu
klidu v centru této lokality,“
uvedl rektor. Jak doplnil, Lékařskou fakultu Ostravské univerzity nyní navštěvuje kolem
dvou tisíc studentů a každý rok
přibývá stovka dalších.
Zdroj: www.msdenik.cz,
10. 3. 2014

TJ Sokol Zábřeh uspořádala ve svém areálu už 4. ročník nohejbalového turnaje amatérských hráčů. Startovalo devět tříčlenných družstev.
V turnaji uspěli domácí „Sokolové“, kteří až ve finále podlehli „Rumotýmu“. Nejlepší tři týmy obdržely pohár se symbolem nohejbalu a pamětním štítkem, triko pro každého hráče a pomůcku k oslavě vítězství.
Ceny předával starosta TJ Sokol Ostrava-Zábřeh Oldřich Lindovský
(na snímku vlevo).
Foto: Lubomír Vlček

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc červenec a srpen
1.–4. 7.
7.–13. 7.
28. 7. – 1. 8.

4.–8. 8.

Basketbal – BK Ostrava
7–22 hod. – ME v basketbalu veteránů
ZAVŘENO - Sanitární dny
1. SC Vítkovice – florbal
8–16 hod. – příměstský tábor
– viz http://florbalvitkovice.cz/
1. SC Vítkovice – florbal
8–16 hod. – příměstský tábor
– viz http://florbalvitkovice.cz/

Prázdninová cena po celý den – 140 Kč/1 hodina při využití
1/3 hrací plochy!

SC-340894/1
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH
příspěvková organizace
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4,
Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, www.kzoj.cz
Komorní klub, Velflíkova 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
6., 13., 20., 27. 7. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY
živá hudba pro příznivce společenského
tance se skupinou DOMINO, předprodej KD
K-TRIO.
8., 15. a 29. 7., 5., 19. a 26. 8. od 19.00–20.00 h
ZUMBA KARIBIK PARTY, přes prázdniny
se můžete s námi přenést na Karibské ostrovy a zatancovat si zumbu v rytmu salsy, cha
chi, reggeatonu. Předprodej a informace KD
K-TRIO.
18. 7., 8. 8. od 20 h POSEZENÍ U TÁBORÁKU
v areálu Ostravských městských lesů a zeleně
v Bělském lese. I uprostřed města je možné zažít atmosféru letních táboráků, vůni lesa, opékání párků, zpěv u kytary. O hudební doprovod se postará ostravský písničkář Mendoš.
Předprodej KD K-TRIO.
27. 8. 19.00 h LO STUPENDO aneb Tenor na
roztrhání – divadelní komedie na nádvoří Červeného zámku Hradec nad Moravicí, předprodej KD K-TRIO.
28. 7. – 1. 8. od 9.00. do 13.00 h, LÉTO PRO SENIORY
Sportovně relaxační týden pro zpříjemnění letních dnů v příjemném prostředí Komorního
klubu. Každý den nový program, relaxační
a rehabilitační techniky pro podporu zdraví,
SM systém, reflexní terapie, léčení s anděly,
použití ušních a čakrových svíček, enkaustika.
Procházka s výukou nordic wolkingu. Nutná
rezervace. Předprodej, informace a přihlášky
KD K-TRIO.
 VÝSTAVY
ZRALÉ MALINY II. – výstava kroužku výtvarných technik pod záštitou Charity Ostrava
GRAFIKA A OBRÁZKY Alexandra Dobeše
a Jarmily Dobešové – Restaurace K-TRIO.
 DĚTEM
14.–18. 7. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – tábor je vhodný pro děti od 6 do 13 let. Na každý
den je pro děti připraven pestrý program,
který má rekreační charakter. Sportovní aktivity, vycházky do okolí Ostravy, tvůrčí dílna,
celodenní výlet, plavání aj. Pedagogický dozor
je zajištěn v době od 7 do 16 hodin. Cena zahrnuje veškeré náklady na dopravu, vstupné,
pobyt, odměny, dozor, pitný režim v budově
a připojištění dětí. Předprodej KD K-TRIO, tel.:
596 739 107, www.kzoj.cz.
21.–25. 7. od 8.00. do 16.00 h, LETNÍ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – týden plný tance,
hudby, soutěží, battly a taneční video projekce
pod vedením Moniky Krupové je určen dětem
od 7 do 15 let se zájmem o taneční styly disco
dance a street dance. Předprodej, informace
a přihlášky KD K-TRIO.

JIŽNÍ LISTY

11.–15. 8. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – tábor je vhodný pro děti od 6 do 13 let. Na každý
den je pro děti připraven pestrý program,
který má rekreační charakter. Sportovní aktivity, vycházky do okolí Ostravy, tvůrčí dílna,
celodenní výlet, plavání aj. Pedagogický dozor
je zajištěn v době od 7 do 16 hodin. Cena zahrnuje veškeré náklady na dopravu, vstupné,
pobyt, odměny, dozor, pitný režim v budově
a připojištění dětí. Předprodej KD K-TRIO, tel.:
596 739 107, www.kzoj.cz.
 KURZY
NABÍDKA KURZŮ PRO DĚTI – pohybová
výchova pro předškoláky, Výuka hry na kytaru, saxofon, keyboard, akordeon, Výtvarný
kroužek, Břišní tance, Hip Hop, Disco dance,
Taneční klub MINI. Podrobný seznam kurzů
najdete i na www.kzoj.cz. Předprodej a informace KD K-TRIO.
NABÍDKA POHYBOVÝCH A TANEČNÍCH
KURZŮ PRO DOSPĚLÉ – Kalanetika, P-Class,
Pilates s Bosu, Cvičení – prevence bolesti zad –
SM systém, Cvičení pro seniory, Jóga, Fitness
jóga, Linie, Body form, Body styling, Taneční
pro manželské páry a partnerské dvojice, Irské
tance, Břišní tance, Latina dance, Zumba. Podrobný seznam kurzů najdete i na www.kzoj.cz.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO
DOSPĚLÉ
Astrologie, Astrologie a tarot, Reflexní terapie
pro každého, Cesty k uzdravení, Úprava digitální fotografie, Výuka anglického jazyka. Podrobný seznam kurzů najdete i na www.kzoj.cz.
Předprodej a informace KD K-TRIO.

KINO LUNA
Výškovická 113, 700 30 Ostrava-Zábřeh
AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROGRAMU
KINA www.kzoj.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
Milí návštěvníci, nenechte si ujít filmové léto
v Kině Luna – promítáme denně!
Připravili jsme pro vás každé pondělí úspěšné
velkofilmy, kterým sluší velké plátno, a každou středu také dopolední představení animovaných filmů za prázdninové vstupné 50 Kč!
Těšíme se na vaši návštěvu.
Od úterý 1. 7. do středy 2. 7. v 15.30 hod.: JAK
VYCVIČIT DRAKA 2 – 2D (How to Train Your
Dragon 2, USA 2014). Dobrodružný animovaný
film pro celou rodinu v českém znění. 105 minut. Jednotné vstupné 100 Kč.
Od úterý 1. 7. do neděle 6. 7. v 18.00 hod.:
TRANSFORMERS: ZÁNIK 2D (Transformers:
Age of Extinction, USA 2014). Nehrozí nám
válka, hrozí nám zánik. Akční/sci-fi, bez 3D
brýlí, české znění, 140 min. Jednotné vstupné
100 Kč.
Ve středu 2. 7. v 10.00 hod., od čtvrtka 3. 7.
do neděle 6. 7. v 15:30 hod.: HURÁ DO PRAVĚKU! (USA / Jižní Korea, 2012). Animovaná zábava pro celou rodinu v českém znění. Jednotné
vstupné 80,- Kč, ve středu – vstupné 50 Kč.
Pondělí 7. 7. v 18:00 hod.: AVATAR 3D (Avatar,
USA 2009). Akční/dobrodružný/sci-fi/fantasy.
Film, který přepsal filmovou historii. České
znění, 162 minut. Vstupné 50 Kč.
Od úterý 8. 7. do čtvrtka 10. 7. v 17.45 hod.:
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA

A ZMIZEL (Švédsko 2013). Dobrodružná komedie podle stejnojmenného bestselleru, české
titulky, od 12 let, 114 minut. Jednotné vstupné
80 Kč.
Od úterý 8. 7. do čtvrtka 10. 7. ve 20.00 hod.:
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ (ČR 2014). Komedie
Jana Hřebejka o únosu nevěsty, který se dost nepovedl. Od 12 let, 102 minut. Jednotné vstupné
90 Kč.
Středa 9. 7. v 10.00 hod.: VELKÁ OŘÍŠKOVÁ
LOUPEŽ 2D (The Nut Job, USA / Jižní Korea /
Kanada 2014, bez 3D brýlí). Animovaná dobrodružná komedie pro celou rodinu. České znění,
86 minut. Vstupné 50 Kč.
Od pátku 11. 7. do neděle 13. 7. v 15.30 hod.: MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH
(Les vacances du petit Nicolas, Francie 2014).
Dobrodružný příběh pro celou rodinu v českém
znění, 95 minut. Jednotné vstupné 90 Kč.
Od pátku 11. 7. do úterý 15. 7. (mimo 14. 7.)
v 17:30 hod.: LOVE SONG (Begin Again, USA
2013). Romantický/hudební s Keirou Kightley
v hl. roli, české titulky, ml. přístupný, 104 minut.
Jednotné vstupné 110 Kč.
Od pátku 11. 7. do neděle 13. 7. v 19.30 hod.:
JOE (Joe, USA 2014). Drsný příběh o přátelství.
Drama, české titulky, ml. nepřístupný, 117 minut. Jednotné vstupné 120 Kč.
Pondělí 14. 7. v 18.00 hod.: RANHOJIČ (The
Physician, USA 2014). Dobrodružný, historický
velkofilm, české titulky, od 12 let, 150 minut.
Vstupné 50 Kč.
Úterý 15. 7. v 19.30 hod.: VŠIVÁCI (ČR 2013).
Drama/komedie s hvězdným hereckým obsazením, od 12 let, 98 minut. Vstupné 90 Kč.
Středa 16. 7. v 10.00 a 15.30 hod.: KHUMBA
2D (Khumba, Jižní Afrika 2013). Animovaný/
dobrodružný/rodinný, české znění, 85 minut.
Vstupné 50 Kč.
Středa 16. 7. v 18.00 hod.: 2001: VESMÍRNÁ
ODYSEA (2001: A Space Odyssey, VB/USA
1968). Projekt 100. Sci-fi, r. Stanley Kubrick, české
titulky, od 12 let, 141 minut. Vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 17. 7. do úterý 22. 7. (mimo 21. 7.)
v 17.30 hod.: GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
(Grace of Monaco, USA 2014). Životopisný/
drama, české titulky, ml. přístupný 103 minut.
Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 17. 7. do neděle 20. 7. v 19.45 hod.:
ÚSVIT PLANETY OPIC 3D (Dawn of the Planet of the Apes, USA 2014). Akční/sci-fi, české
titulky, od 12 let. Vstupné 150 Kč, rodinná sleva
130 Kč.
Pondělí 21. 7. v 17.30 hod.: POMPEJE 3D (Pompei, USA 2014). Romantický/katastrofický, české
znění, od 12 let, 102 minut. Vstupné 50 Kč.
Pondělí 21. 7. v 19.30 hod.: GODZILLA 3D (Godzilla, USA 2014). Akční/dobrodružný, české titulky, od 12 let, 123 minut. Vstupné 50 Kč.
Od úterý 22. 7. do středy 23. 7. ve 20:00 hod.:
CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO (Deliver Us from
Evil, USA 2014). Horor, české titulky, ml. nepřístupný, 112 minut. Vstupné 120 Kč.
Středa 23. 7. v 10.00 hod.: DOBRODRUŽSTVÍ
PANA PEABODYHO A SHERMANA 2D
(Mr. Peabody and Sherman, USA 2014, bez 3D
brýlí). Můžete se těšit na velkou legraci v animované rodinné komedii. České znění, 92 minut. Vstupné 50 Kč.
Středa 23. 7. v 18.00 hod.: MAGICKÝ HLAS
REBELKY (ČR 2014). Životopisný film
o Martě Kubišové, zpěvačce a signatářce
Charty 77, režie O. Sommerová, 75 minut.
Vstupné 100 Kč.
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Od čtvrtka 24. 7. do neděle 27. 7. v 17.30 hod.:
HERCULES 3D (USA 2014). Akční/dobrodružný, české znění, od 12 let. Vstupné 150 Kč,
rodinná sleva 130 Kč.
Od čtvrtka 24. 7. do středy 30. 7. (mimo 28. 7.) ve
20.00 hod.: DÍRA U HANUŠOVIC (ČR 2014).
Načernalá komedie režiséra M. Krobota
s T. Vilhelmovou, I. Trojanem v hl. rolích. Ml.
nepřístupný, 102 minut. Vstupné 120 Kč.
Od pátku 25. 7. do neděle 27. 7. v 15.30 hod.:
ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE
2D (Maleficent, USA 2014). Rodinné fantasy,
české znění, ml. přístupný, 97 minut. Jednotné
vstupné 90 Kč.
Pondělí 28. 7. v 17.00 hod.: VELKÝ GATSBY
3D (The Great Gatsby, USA 2013). Podle stejnojmenného románu s Leonardem DiCapriem
v hlavní roli. České titulky, od 12 let, 142 minut.
Vstupné 50 Kč.
Pondělí 28. 7. ve 20:00 hod.: NA HRANĚ
ZÍTŘKA 3D (Edge of Tomorrow, USA 2014).
Akční/sci-fi, české titulky, od 12 let, 113 minut.
Vstupné 50 Kč.
Úterý 29. 7. v 17.30 hod.: X-MEN: BUDOUCÍ
MINULOST (X-Men: Days of Future Past, USA
2014). Akční/dobrodružný/fantasy, bez 3D brýlí,
české znění, od 12 let, 132 minut. Vstupné 90 Kč.
Středa 30. 7. v 10.00 hod.: RIO 2 – 2D (Rio 2,
USA 2014). Animovaná komedie, české znění,
101 minut. Vstupné 50 Kč.
Středa 30. 7. v 18.00 hod.: IDA (Ida, Polsko
2013). Drama, r. Pawel Pawlikowski, české titulky, ml. přístupný, 80 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 31. 7. do neděle 3. 8. v 15.00 hod.:
LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 2D
(Planes: Fire & Rescue, USA 2014). Létají tam,
kam se jiní neodváží. Animovaný, české znění.
Základní vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
Od čtvrtka 31. 7. do neděle 3. 8. v 17.00 hod.: LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 3D (Planes: Fire & Rescue, USA 2014). 3D formát. Létají tam, kam se jiní neodváží. Animovaný, české
znění. Základní vstupné 155 Kč, děti 135 Kč.
Od čtvrtka 31. 7. do neděle 3. 8. v 19.30 hod.:
PARÁDNĚ POKECAL (ČR 2014). Komedie/
drama s atraktivním hereckým obsazením,
r. Tomáš Pavlíček, od 12 let, 102 minut. Vstupné
110 Kč.
PŘIPRAVUJEME V SRPNU:
OČISTA: ANARCHIE, THE ROVER, OSTŘE
SLEDOVANÉ VLAKY, LUCY, KOUZLO
MĚSÍČNÍHO SVITU, TŘI BRATŘI, THE EXPENDABLES 3, STRÁŽCI GALAXIE, SIN
CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL AJ.
Podrobnější informace od 16. 7. na www.kzoj.cz.

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

VENKOVNÍ LETNÍ AKCE
16. 7. / 16:00 FESTIVAL V ULICÍCH
Letní festival se propojuje s Festivalem v ulicích, který je zahřívací akcí před Colours of
Ostrava. V Letní zahradě DK Akord.
16:00 Divadlo babky Miládky – dvě loutkové
pohádky:
O pokladu pod Ostravským hradem
O ztracené koruně
17:30 GRAWITACJA – new vintage Pop&Roll/
Polsko
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Pohodová muzika, chytlavé melodie, energické rytmy, muzikantská zručnost, nápadité
aranže, úspěchy v hudebních soutěžích – to je
kapela, která má v Polsku hodně dobře našlápnuto! Vstup zdarma.
27. 7. / 15:00 POHÁDKOVÝ LES
Dobrodružná stezka Bělským lesem, při které
děti potkají spoustu pohádkových postav
a budou plnit drobné úkoly. Start a cíl v Letní
zahradě DK Akord. Ve spolupráci s CVČ Směr
Bělský les. Vstup zdarma.
30. 8. / 11:00 SPORT AKORD FEST
Celodenní akce, kde si může celá rodina nebo
parta přátel vyzkoušet různé sportovní disciplíny (živý stolní fotbal, skákací boty aj.), soutěžit o zajímavé ceny, dát si do těla a přitom
se pobavit.
Sportovně-kulturní akci završí koncert kapel
– jako rozloučení s prázdninami v rámci Letního festivalu:
16:00 UŽ JSME DOMA: Pět ran do čepice –
písničky ze seriálu Krysáci
18:00 PERSONA – pop-rock ze Žatce, kapela
která zaujala porotu soutěže kapel Fajn Fest
2013. Vstup zdarma.
Prázdninové akce plánované v Letní zahradě
budou při nepříznivém počasí zrušeny.
Výjimky:
Pohádka Nešťastný šafářův dvoreček 13. 8.
proběhne v případě deště v hudebním sále.
Sport Akord Fest 30. 8. se bude konat za každého počasí. V případě deště bude akce přesunuta do velkého sálu DK Akord.

POHÁDKOVÉ STŘEDY
V rámci Letního festivalu a projektu Společně pro bezpečnější Ostravu budou ve
vybrané středy v průběhu prázdnin probíhat v Letní zahradě DK Akord divadelní pohádky nebo pohádkové výchovné pořady
pro děti.
Vždy od 16:00, na všechny pohádky vstup
zdarma.

Termíny pohádkových střed:
2. 7.

Na plovárně
– Myška Klárka a Veverka Terka
9. 7. O neposlušném autíčku
– Divadélko Smíšek
16. 7. Loutkové Divadlo babky Miládky
a koncert kapely Grawitacja (PL)
v rámci Festivalu v ulicích
6. 8. Indiánská pohádka
– Divadlo V batohu
13. 8. Nešťastný šafářův dvoreček
– Divadlo Kapsa Andělská Hora
20. 8. Námořnická pohádka
– Myška Klárka a Veverka Terka

HUDEBNÍ ČTVRTKY
V rámci Letního festivalu a soutěže kapel
Fajn Fest budou ve vybrané čtvrtky v průběhu prázdnin probíhat v Letní zahradě DK
Akord koncerty amatérských kapel a sólových muzikantů. Vždy od 17:00, na všechny
koncerty vstup zdarma. Termíny čtvrtečních koncertů a rozpis účinkujících najdete na
www.dk-akord.cz.
FAJN FEST
Přihlaste se do dalšího ročníku soutěže amatérských kapel i jednotlivých muzikantů.
Více na www.fajn-fest.eu

FOTO FEST
Další ročník soutěže amatérských fotografů
na téma NE-BEZPEČNÁ OSTRAVA – Jak ji
vidím já. Více na www.fotofest.eu.
PŘIPRAVUJEME
18. 9. VELKÁ ZEBRA aneb Jak že se to jmenujete?
Bláznivá situační komedie Divadla Palace.
Christian s každou ženou vydrží jen chvíli. Už
dvakrát z manželství vyfoukl tak, že předstíral
smrt, a chce to provést i potřetí. Tentokrát se
ale objeví nepříjemné překážky...
Hrají: Ondřej VETCHÝ, Kateřina HRACHOVCOVÁ HERČÍKOVÁ, Jaromír DULAVA a další.
24. 9. CRY BABY CRY
Autorská inscenace dámské šatny Švandova
divadla.
Divadelně zrychlený kurz life coachingu, kde
se pětice žen pod vedením kouče Michala
DLOUHÉHO pokusí zjistit, jak by mohly změnit svůj dosavadní život. A bude to velmi zábavné!
16. 10. V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU
Nová situační komedie Agentury Harlekýn.
Sympatický venkovan svou nenadálou návštěvou dcery v Paříži rozjede uragán záměn
a komických situací, které neberou konce
a zcela změní život jeho i dcery, a dokonce
i složení vlády.
Hrají: Petr NÁROŽNÝ, Jan ŠŤASTNÝ alt. Jan
ČENSKÝ, Simona POSTLEROVÁ a další

POT A LESK KLICPEROVSKÉ ALCHYMIE
Minipřehlídka inscenací Klicperova divadla
Hradec Králové, obě v režii Davida DRÁBKA
21. 10. PODIVNÉ ODPOLEDNE DR.
ZVONKA BURKEHO
Surrealistická crazy-komedie Ladislava Smočka,
plná absurdního humoru a precizně vystavěných situací, o lidumilovi, který se málem stal
několikanásobným vrahem.
V hlavní roli Pavla TOMICOVÁ.
22. 10. ROMEO @ JULIE
Klasika přenesená do současnosti, Shakespeare lehce sitkomový, s akčními scénami.
Montekové jako Romové, Kapuleti jako mafiáni developeři, ústřední pár jako citliví introverti a vyděděnci přisátí na notebooky.
Inscenace odhaluje společenské předsudky
a nešetří černé ani bílé.

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
PODZIM–ZIMA 2014
ČINOHERNÍ KOKTEJL
5 skvělých inscenací předních českých divadel
a jednoho moravského.
Od září 2014 do ledna 2015:
* Švandovo divadlo: CRY BABY CRY – komedie s ženskými tématy a Michalem Dlouhým
* Klicperovo divadlo Hradec Králové: PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO – absurdní komedie s Pavlou Tomicovou
* Divadlo Na Jezerce: MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ – mrazivá komedie s Jaroslavem Duškem, v režii Jana Hřebejka
* Divadlo v Řeznické: ČERVENÁ – Miroslav
Etzler a Martin Kraus ve hře o věčném sporu
umění a komerce

(Pokračování na straně 14)
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Vodní areál Jih: Sezóna je v plném proudu
ciální rodinné vstupné, na kterém zákazníci mohou ušetřit až
dvacet procent,“ řekla mluvčí
společnosti Sareza Hana Ryšánková. Podobně jako před
rokem se objevily tzv. zaručené
informace, že Vodní areál Jih
mohou zdarma navštěvovat
sociálně slabí a nepřizpůsobiví
spoluobčané. „Nevím, odkud
tyto zprávy pocházejí, rozhodně to není pravda,“ řekla důrazně Ryšánková.
Jen pro zajímavost, během loňského teplého léta Vodní areál
Jih navštívilo přes sto tisíc lidí.
Kromě bazénů lze využít i sportoviště v horní části areálu, v pří-

Foto: www.sareza.cz

Už 23. května se letos poprvé
otevřely brány Vodního areálu
Jih. Společnost Sareza využila příznivé počasí, a přestože
návštěvnost nebyla kdovíjaká,
otevřeno bylo čtyři dny v kuse.
V závěru prvního a počátkem
druhého červnového týdne už
to bylo o něčem jiném, v tropických vedrech využilo možnosti
koupání několik tisícovek lidí.
Vstupné zůstalo stejné jako
v minulých letech, děti do šesti
let neplatí, od 6 do 15 let, osoby s průkazem ZTP a senioři
mají levnější vstup. „Cenové
výhody jsou připraveny i pro
rodiny s dětmi, nabízíme spe-

padě nepříznivého počasí pak
bohatou nabídku služeb Sportovního areálu Volgogradská.

Veškeré aktuální informace jsou
na zbrusu nových webových
stránkách www.sareza.cz. (kut)
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TÁBOR, KURZY
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V AKORDU
Pro děti od 7 do 13 let.
Po–pá od 7.00 do 16.00 hod.
Všestranně zaměřený program – sport, hry, jazykový den, divadelně-výtvarný den (exkurze
v Divadle loutek), výlet za stromy a rostlinkami.
V prostorách DK Akord, letní zahradě a okolí.
Informace, přihlášky: tel.: 596 762 511/info@
dk-akord.cz
Cena: 1200 Kč (oběd, svačinka a pitný režim
v ceně)
od 1. 7. LETNÍ CVIČENÍ
Cvičte s námi po celou dobu prázdnin za super ceny!
BODY FORM
úterý 18:45–19:45
ZUMBA
středa 18:00–19:00
Zvýhodněné prázdninové kurzovné od 50 Kč
za lekci: 500 Kč/10 vstupů
330 Kč/6 vstupů

Jazykové kurzy pro děti i dospělé:
Angličtina – Španělština – Němčina
Kroužky pro děti:
Dramatický – Jóga pro děti – Aerobik – Step –
Break dance – Klasický tanec – Desko-hraní –
Improvizace – Vstupujeme do pohádky …
Pohybové kurzy pro dospělé:
Zumba Fitness – Zumba Step – Piloxing –
Zpevněte své tělo tancem – Step – Jóga – Body
Form – Flirt dance – Zdravotní cvičení – Cvičení Felden Krais – Relaxační cvičení – Kalanetika – Port de Bras – Latinodance – Flowin
– Posilovací cvičení – Balanční cvičení – Rukodělné techniky …
Hudební kurzy:
Klavír pro začátečníky i pokročilé.
Vyberte si svou aktivitu či kroužek pro vaše
dítě zavčasu!

Přihlášky a permanentky od 1. 7. 2014 v pokladně
DK Akord nebo online na www-dk-akord.cz.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062
www.svczabreh.cz
Zápisy do zájmových útvarů začínají od 1. 9.
na recepcích SVČ Ostrava-Zábřeh.

Pobočka Dubina, J. Matuška 26a,
tel.: 596 768 565

29. 8. Zamávejme prázdninám – akce pro veřejnost, info: p. Volek.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303, e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
21. 8. HC VÍTKOVICE STEEL – ERC INGOLSTADT. ČEZ ARÉNA
utkání Champions Hockey League
23. 8. HC VÍTKOVICE STEEL – EV ZUG.
ČEZ ARÉNA. Utkání Champions Hockey League
Připravujeme:
5. 11. V 19 HOD. YAMATO – THE DRUMMERS
OF JAPAN. ČEZ ARÉNA

INZERCE

SC-340914/1

* Městské divadlo Zlín: ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ – vysoce ceněná adaptace knižního
bestseleru.
Cena 1590 a 1390 Kč (dle místa v sále).
Více informací o předprodeji v pokladně DK
Akord nebo na www.dk-akord.cz.

Od září pro vás chystáme:
AEROBIK KLUB AKORD
Novinka pro děti a mládež od 4 do 20 let.
Rekreační, závodní a sportovní aerobik.
Od 4 let hrou, od 7 let přípravka, závodní tým
pro zkušenější.
Pravidelné tréninky, více možností kurzovného (jednorázové vstupy, permanentky na
10 lekcí nebo na měsíc), zkušené certifikované
lektorky.

SC-340325/2

(Pokračování ze strany 13)
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INZERCE

Naši zákazníci ušetří na topení
ročně
v průměru
Plyn přímo od těžaře se vám vyplatí

Volejte zdarma 800 400 500.
3ĖHMGÝWHN0RUDYVN¿PQDIWRY¿PGROĬPQHMYÝWĞ¯
WÝĻHEQ¯VSROHÏQRVWLURS\DSO\QXXQ£V

SC-340615/4

www.plynzprvniruky.cz
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Sportovní den s Davidem Moravcem
Na tři stovky dětí i jejich rodičů se první červnový čtvrtek zúčastnily Sportovního dne s Davidem Moravcem, který se uskutečnil
v areálu ZŠ F. Formana na Dubině.
Díky vstřícnému přístupu vedení školy se pořadatelům podařilo připravit krásné sportovní odpoledne plné sportu,
her a zábavy. Děti na deseti
stanovištích plnily jednoduché
sportovní a vědomostní úkoly
v různých sportovních a znalostních disciplínách. Za každou disciplínu, které se zúčastnily, dostaly písmenko do
karty a za vyplněnou tajenku
obdržely drobné věcné ceny.
Akci podpořilo statutární město Ostrava – Evropské město
sportu 2014 a partneři hokejové
akademie Davida Moravce.

„Smyslem těchto sportovních
dnů je přivést děti a mládež
k aktivnímu pohybu, ke sportu
a probudit v nich soutěživost.
Akci budeme opakovat ještě
v říjnu. Tam už budeme vybírat
pohybově nadané děti, které
pak doporučíme ostravským
i jiným sportovním oddílům
toho typu, na který mají sportovní nadání,“ vysvětlil David
Moravec.
S obrovským zájmem se setkala jeho autogramiáda. Dlouhé
fronty rodičů, ale i dětí ukázaly, že o podpis či fotku s olympijským vítězem z Nagana

a mistrem světa v ledním hokeji je stále velký zájem. I když
oficiálně byl největší hvězdou
David Moravec, z pohledu or-

ganizátorů i Davida samotného
jí byl tým dobrovolníků z řad
žáků 8. a 9. tříd ZŠ F. Formana.
(d)

Foto: Martin Šubrt

Benjamínci ZŠ Volgogradská Desetiboj na ZŠ Provaznická
hřiště u ZŠ Provaznická tivně zapojit do sportovních
byli nejlepší z celého kraje jeŠkolní
denně plné dětí, které rádi aktivit co největší počet dětí

V krajském kole fotbalového
McDonald’s Cupu, které se
konalo na ZŠ J. Šoupala v Ostravě-Porubě, byli benjamínci
prvních až třetích tříd ZŠ Volgogradská nejlepší ze všech
škol Moravskoslezského kraje.
V semifinále porazili mladé
hráče Baníku Ostrava a ve finále po velkém boji vyhráli
nad ZŠ Raduň, nejlepším družstvem opavského okresu.
„Je to jeden z největších spor-

tovních úspěchů, prostě fotbalová paráda v podání našich
mladších žáků,“ pochvaloval
si ředitel školy Jaroslav Giecek.
Družstvo hrálo ve složení Nikolas Doležal, Dan Trojanovský, Josef Maxera, Damian
Štach, Ivo Cimmer, Jakub Bugala, Michal a Denis Látalové,
Samuel Grygar, Kryštof Vašňovský a Jan Strakoš. Za vítězství obdrželi pohár, medaile
a také cheesburgery.
(d)

sportují. Nejinak tomu bylo i ve
čtvrtek 5. června, kdy se konala
sportovní akce nazvaná Desetiboj pro všechny generace.
Na účastníky čekaly různě náročné soutěže, největší zájem
byl o orientační běh generačně
rozdílných dvojic dětí s rodiči.
Během tratě, která vedla Hrabůvkou, závodníci plnili vědomostní i dovednostní úkoly,
při nichž se dozvěděli spoustu
zajímavostí o Ostravě i o jižním obvodu. Dalším tahákem
byl desetiboj, ve kterém na jednotlivce čekaly různé sportovní úkoly (skok do dálky, hod
na cíl, chůze na chůdách aj.)
a ti tak dokazovali svou obratnost, sílu, rychlost a vytrvalost. Po splnění všech úkolů
získal každý účastník soutěže
zajímavou cenu jako odměnu
za výkon, kterou si mohl vytočit na kole štěstí. V obležení
dětí byl skákací hrad a trampolína.
„Úsměvy na tvářích dospělých i dětí prozrazovaly jejich
radost z pohybu i spokojenost
z výkonů. Cílem akce bylo ak-

i dospělých, přitom se pobavit
a získat tak motivaci k dalšímu sportování, což se snad
podařilo,“ uvedla ředitelka ZŠ
Provaznická Libuše Přikrylová
s tím, že akce se zúčastnilo na
šest stovek návštěvníků nejen
z obvodu Ostrava-Jih. Kromě
pedagogů ZŠ Provaznická se
na organizaci podíleli i studenti SPŠ chemické akademika Heyrovského. Akce byla
financována z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci
projektu Ostrava – Evropské
město sportu 2014.
(kut)
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Mladí historikové si převzali ceny v obřadní síni
Po osmi letech se v Ostravě uskutečnilo celostátní kolo dějepisné olympiády.
Letošní podtitul Město v proměnách času avizoval, že pořadatelé chtějí ukázat Ostravu jako moderně pulzující kulturní město
a jeho přerod z průmyslové aglomerace v město kultury a sportu.
V posledním květnovém týdnu
přijelo do moravskoslezské metropole na třicet nejlepších mladých historiků z celé republiky,
kteří se probojovali sítem okresních a krajských kol.
Všechny čekal pestrý program,
který připravili organizátoři soutěže - Učitelská společnost Ostrava společně se ZŠ Mitušova 8
v Hrabůvce. Soutěžící navštívili
vyhlídkovou věž Nové radnice, Archiv města Ostravy, kde
si prohlédli repliku zakládající

listiny, městské pečeti, uložení
archiválií i restaurátorskou dílnu. Archivářka Eva Rohlová jim
při procházce Ostravou poskytla
podrobný výklad o pamětihodnostech města, nechyběl výlet do
Landek Parku spojený se sfáráním do expozice důlního rubání
nebo přednáška Vlastimily Čechové o Ostravě. Opravdovým
zážitkem byla návštěva areálu
Dolní oblast Vítkovice. Mladí
historikové absolvovali i výlet
do Českého Těšína, kde jim ředitel těšínského muzea ukázal
společnou česko-polskou historii. Soutěžící obdivovali nejen
nejstarší muzeum Slezska v polské části Těšína, ale na historickém náměstí se mohli setkat i se

skutečným „slezským bardem“
Jaromírem Nohavicou.
Během týdne na mladé historiky
čekala také obhajoba seminárních prací i závěrečný písemný
test. Slavnostní zakončení celostátního kola dějepisné olympiády spojené s předáním cen

AHOL s přispěním obvodu pořádá
zajímavou fotosoutěž
Vyšší odborná škola AHOL
pořádá fotosoutěž, do které se
může zapojit široká veřejnost.
Má tři hlavní témata: Příroda
okolo nás (zachycení přírodních
zajímavostí obvodu Ostrava-Jih), Můj den (bude přibližovat
každodenní život kolem nás)
a Památky a zajímavá místa
(historické památky obvodu
Ostrava-Jih, významné budovy a zajímavá místa související
s minulostí i současností obvodu). Podmínkou získání hlavní
ceny je odeslání soutěžní fotografie pro každé téma na email:
michaela.drozdova@ahol.cz
a také účast na závěrečné vernisáži. Právě na ní si totiž účastníci

se konalo v obřadní síni ÚMOb
Ostrava-Jih. Z vítězství se radovala Štěpánka Gruntová z Gymnázia Moravský Krumlov. Ceny
předávali náměstkyně hejtmana
MS kraje Věra Palková a starosta
Ostravy-Jihu Karel Sibinský.
Text a foto: Michael Kutty

Myslivec navštívil děti z MŠ Klegova

sami ze svých řad vyberou vítěze. Hlavní cenou je videokamera, která se dá připevnit na sportovní helmu nebo čepici.
Soutěžní fotografie je možné zasílat do konce listopadu, závěrečná vernisáž s vyhlášením celkového vítěze se
uskuteční v prosinci. Bližší
informace (včetně aktuálních
soutěžních fotografií) jsou zveřejněny na webových stránkách
školy www.ahol.cz/home/vos/
aktivity-skoly/fotosoutez/ a na
facebookovém profilu AHOL–
VOŠ www.facebook.com/aholvos?fref=nf. Finanční dotaci na
uspořádání soutěže poskytl
městský obvod Ostrava-Jih. (d)

Parohy, stopy divoké zvěře i vycpaného zajíce dětem z mateřské školy
v Klegově ulici v Hrabůvce představil myslivec Karel Richter. Po prohlídce všech zajímavých exponátů mu děti na oplátku zahrály pohádku O Smolíčkovi pacholíčkovi. Hlavní roli si zahrálo nejmenší z dětí,
Adélka Ševčíková.
Zdroj: www.msdenik.cz, 15. 5. 2014,
foto: Deník/Miroslav Kucej

INZERCE
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Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Ostrava-Hrabůvka
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Příjem nových pacientů

OČKUJEME proti
klíšťové encefalitidě
Pracovně lékařské služby
pro ﬁrmy

mobil: 725 818 447
E-mail: mudr.rysanek@seznam.cz, web: mudr.rysanek-webnode.cz

SC-332438/6

MUDr. Ryšánek Jan

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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Výstava Pimprlárium na ZŠ Mitušova 16

Pozvání na vernisáž přijali ředitelka divadla Jarmila Hájková, vedoucí oddělení školství
a kultury ÚMOb Ostrava-Jih
Sylva Sládečková a zástupci
z řad rodičů žáků. Po představení výstavy se hosté stali součástí projektového vyučování
dětí druhé třídy, které vedly
žákyně Kristýna Hrušková
a Natálie Frýdová z devátého
ročníku. Je to místo, které slouží k rozvíjení dětské fantazie,
kde mohou děti tvořit vlastní
obrazy, pracovat s dřevěným
materiálem. Pěkným zakončením slavnostního dopoledne
bylo zhlédnutí pohádky v podání nejmenších žáčků. Prvňáčci pod vedením paní učitelky
Harenčíkové si připravili pohádku O dvanácti měsíčkách.
„Protože jsme hraví a tvořiví,

není to jen výstava na dívání,
ale chceme, aby si z ní děti odnesly něco více. Třeba inspiraci
nebo dovednost, kterou získají.
Proto je výstava interaktivní,“
uvedla ředitelka Divadla loutek Jarmila Hájková a vysvětlila poněkud netradiční název
výstavy Pimprlárium. „Pro
někoho může znít nesrozumitelně, ale loutkám se přece říká
pimprlata, takže proto tento
název,“ usmála se.
Škola v Hrabůvce je po Ostravském muzeu a porubské
ZŠ A. Hrdličky už třetím místem, kde se mohou děti i dospělí seznámit s bohatou historií
loutkářství v Ostravě za posledních šest desetiletí, prohlédnout
si jednotlivé typy loutek, které znají z návštěv divadelních
představení, osahat si je, roz-

Foto: Jan Straka

V ZŠ Mitušova 16 se v polovině května uskutečnila slavnostní vernisáž interaktivní výstavy Pimprlárium, kterou škole na dva měsíce zapůjčilo Divadlo loutek v Ostravě. Výstava byla instalována
scénografem, režisérem a výtvarníkem Tomášem Volkmerem.

pohybovat a případně si s nimi
zahrát. V tvůrčích dílnách si
pak mohou děti vyrobit vlastní loutku. Žáci budou výstavu
navštěvovat v rámci výuky českého jazyka, pro komentované
prohlídky jsou připraveni lektoři občanského sdružení THeatr
ludem, u nejmladších ročníků
budou vypomáhat spolužáci
devátých tříd.

Výstava je do konce června
přístupná veřejnosti i dětem
z okolních škol a školek. Návštěvu je možné si domluvit na
tel. čísle 724 059 338. Na konci
školního roku se výstava vrátí
domů do Divadla loutek a obohatí program Léta s pimprlaty,
které divadlo už potřetí připravuje na dobu od poloviny července do poloviny srpna. (d)

V květnu navštívili herci
Lukáš Hejlík a Alan Novotný ZŠ Provaznická v Hrabůvce, aby žákům druhého
stupně představili formou
scénického čtení titul Můj
příběh – 9:58, jehož autorem
je nejrychlejší sprinter na
světě Usain Bolt.
Tělocvična se proměnila ve sportovní stadion s nadšenými diváky
sledujícími nejrychlejší závod Boltovy kariéry. „Byli jsme také ve
spojení s televizním studiem, kde se vystřídala řada hostů, kteří
ovlivnili Boltův život. Setkali jsme se zde s jeho rodiči, vlastními
i nevlastními sourozenci, s učiteli i kamarády. Ti všichni nám dovolili nahlédnout do jeho soukromí,“ uvedla ředitelka školy Libuše Přikrylová.
Herci nepotřebovali skoro žádné rekvizity ani kostýmy, přesto
zvládli zahrát hned několik postav. Jedinou a nejdůležitější rekvizitou byla pro oba životopisná kniha o životě Usaina Bolta.
Po skončení představení se konala autogramiáda a společné focení. Lukáš Hejlík, známý mj. ze seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, byl doslova v obležení fanoušků. Poté zavítal i do školní
knihovny, kde jej vyzpovídaly redaktorky školního časopisu Klubíčko. Kromě obrovského potlesku byli herci odměněni vtipnou
záložkou do knihy.
(d)

Foto: Marta Bekeová

Usain Bolt na ZŠ Provaznická

V ZŠ Kpt. Vajdy v Zábřehu se uskutečnila akademie k oslavám čtyřicetiletého výročí této školy. Hendikepovaní žáci spolu s pedagogy
nacvičili program, ve kterém se prezentovaly pěvecké, taneční a další
dovednosti žáků. Zúčastnili se jí také hosté ze Slovenska a Polska.
Mezi pozvanými hosty nechyběla ani bývalá ředitelka školy Eva Sroková, která se významnou měrou podílela na jejím rozvoji. „Pro naplnění poslání naší školy je nejdůležitější kvalitní pedagogický sbor.
Proto chci poděkovat všem zaměstnancům, kteří se velkou měrou
podílejí na jejím úspěšném rozvoji při výchově žáků,“ řekl ředitel
školy Rostislav Galia.
(d)

18

JIŽNÍ LISTY

Blahopřejeme jubilantům

Klára Demlová
Jarmila Sikorová
Anna Veselá
Oldřich Miler
Anna Kaděrová
Karel Kukucz
Marie Pastrňáková
Vladimír Raclavský
Anna Žeraviková
Božena Kopřivová
Bedřich Vychodil
Arnošt Onderka
Radomír Dobeš
Ján Komenský
Ludmila Malinská
Jaroslava Žárská
Ladislav Kikloš
Anna Baculiaková
Bohumil Bittner
Miluše Mrózková
Jožka Harazínová
Srpen
Pavla Cupáková
Drahomíra Kubátová
Ludmila Vystavělová
Vlasta Zezuláková
Marie Gadulová
Romana Bauerová
Marie Kozelská
Miroslav Jureček

Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních
listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem červnovým, červencovým i srpnovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Červen
Marie Dočkalová
Anděla Jelínková
Marie Kubánková
Anna Kočvarová
Věroslava Sýkorová
Alexej Dvořáček
Marie Fajkusová
Olga Ziembinská
Božena Horáková
Blažena Cahlíková
Františka Zachová
Vlasta Genserová
Květoslava Chvostková
Věra Zimmermannová
Vladimír Karásek
Václav Mleko
Ján Košinár
Dagmar Šostá
Olga Kielarová
Jarmila Dadáková
Antonín Kubala
Marie Trnková
Věra Takácsová

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

Sylvie Janíková
Radomír Stejskal
Ján Gavulič
Danuše Stuchlíková
Alojz Paulovič
Marie Koláčková
Vlastimil Vacula
Pavlína Morská
František Suchánek
Ludmila Sroková
Oldřich Holub

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Červenec
Anna Langhammerová 102 let
Miroslav Vojtovič
98 let
Vlasta Buroňová
95 let
Jaroslav Tichopád
94 let
Oldřich Kozelský
93 let
Jiřina Perutková
92 let
Ludmila Hlisnikovská
92 let
Oldřich Štěfek
92 let
Vlasta Bartoňová
91 let
Anna Strnadová
91 let
Libuše Pišťaková
90 let
Eliška Šulerová
90 let

90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
100 let
93 let
92 let
92 let
92 let
91 let
91 let
91 let

SENIOŘI

Silvestra Martinková
Marie Blažková
Drahomíra Čopová
Bohuslav Noga
Štěpán Perembský
Dagmar Mejdrová
Jaromíra Kotová
Marie Kříkalová
Miroslav Činčala
Božena Pospíšilová
Lubomír Urbánek
Vladimír Jakubík
Mojmír Šajch
Věra Lukašíková
Dagmar Koloušková
Agnesa Benková
Ilona Hranická
Jiřina Slavíková
Zdeňka Pápolová
Miroslav Lička
Jaroslav Juga
Vlasta Šrajbrová
Gertruda Martišková
Zdeněk Borovec
Vladimír Hlušek
Věra Chalotová
Drahoslava Blažková
Marie Dvoroková
Františka Toporcerová

90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
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kontakty
manažer obchodního týmu MS kraj:
Jiří Sachr
mobil: 608 832 606
jiri.sachr@ceskydomov.cz
manažerka inzerce:
Ivana Sachrová
mobil: 774 997 944
ivana.sachrova@ceskydomov.cz

DIVADELNÍ KOMEDIE

LO STUPENDO an
tenor na roztrháneb
í
Hrají: Václav Vydra, Svatopluk
Skopal, Martin Zahálka,
Simona Postlerová, Jana Boušková,
Zlata Adamovská a další

www.ceskydomov.cz
SC-321372/73

nádvoří zámku v Hradci nad Moravicí
27. srpna od 19:30

Předprodej vstupenek:
Sluna Opava, tel. 553 712 319; zámek a Informační centrum Hradec nad Moravicí a www.ticketportal.cz

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

UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA JE 13. 8. 2014

SIVAK medical technology s. r. o.

www.sivak.cz
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AKCE –10 %*

* AKCE se vztahuje na všechny typy
el. skútrů zn. Invacare při předložení tohoto
inzerátu v období od 23. 6. do 31. 7. 2014

SC-340892/1

Nádražní 651/82
702 00 Ostrava
Tel.: 596 115 329
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Školy v Hrabůvce do roku 1914
Hrabůvka byla po staletí malou, poměrně nevýznamnou vsí. Změny v jejím poklidném zemědělském rázu přinesl až rozvoj průmyslové výroby v sousedních Vítkovicích.
I chudším hrabůvkovským občanům, kteří měli jen velmi malý,
nebo vůbec žádný zemědělský
pozemek, se náhle naskytla příležitost poměrně dobrého výdělku v blízkých průmyslových
provozech. Mnoho místních také
začalo poskytovat nedalekým
průmyslovým závodům povoznické služby či přijímat do podnájmu pracovníky železáren,

Hrabové, která byla zřízena již
roku 1780. V roce 1870 se však
hrabůvkovská obecní rada rozhodla, že v obci bude postavena samostatná škola. Finance
na výstavbu byly shromážděny veřejnou sbírkou, do které
hrabůvkovští přispívali podle
svého majetkového postavení
– nejvíce zaplatili majetní sedláci, nejméně obyvatelé obce

vovalo jednu třídu 117 a druhou třídu 93 dětí. Shromáždit
finance, aby mohla být postavena nová, větší škola, ale nebylo
snadné, takže výuka v nové
školní budově mohla být zahájena až na podzim roku 1894.
Populace Hrabůvky dále rychle rostla, takže v letech 1905–06
musela být nová škola rozšířena
přístavbou se čtyřmi vyučovacími třídami. Později – v roce 1910
– byl v sousedství této školy postaven kostel Panny Marie Královny posvátného růžence, takže

Bývalá „škola u pošty“ postavená roku 1910, dnes gymnázium PRIGO

kteří pocházeli ze vzdálenějších
obcí a hledali možnosti ubytování v blízkosti železáren. To vše
znamenalo, že se Hrabůvka koncem 19. století začala hospodářsky vzmáhat a začal prudce růst
počet jejích obyvatel. Bouřlivý
přerod Hrabůvky z malé zemědělské obce do dnešní podoby
podrobně zmapoval Antonín
Obůrka, na jehož publikacích
Hrabůvka I., Dějiny a Hrabůvka II., Procházky ulicemi je založen i tento článek. Obě knihy si
můžete prohlédnout v pobočce
Knihovny města Ostravy v Závodní ulici.
Až do počátku sedmdesátých
let 19. století navštěvovaly děti
z Hrabůvky školu v nedaleké

bez pozemkového majetku,
např. tovární dělníci (zpravidla
pracující ve Vítkovických železárnách). S výstavbou školy se
započalo na jaře roku 1872, na
podzim téhož roku byla stavba
dokončena a škola byla slavnostně otevřena. Již počátkem
osmdesátých let 19. století však
jednotřídní škola nedostačovala
rostoucímu počtu obyvatel Hrabůvky, takže bylo rozhodnuto
o přistavění druhé vyučovací
třídy a přijetí dalšího učitele.
Školní rok 1885–86 tak započal
již v rozšířené dvojtřídní škole.
Kapacita školy však záhy opět
přestávala dostačovat, již dva
roky po otevření druhé třídy, ve
školním roce 1887–88, navště-

se pro budovu vžil název „škola
u kostela“. Ani rozšířená škola
u kostela však brzy nestačila pojmout rostoucí množství žáků,
takže se již koncem roku 1908 začalo uvažovat o další přístavbě,
nebo dokonce o postavení nové
školní budovy. Nakonec zvítězila varianta postavit zcela novou
školní budovu, a to na parcele
naproti tehdejší hrabůvkovské
poště. Škola byla slavnostně otevřena na podzim roku 1910 a začalo se jí říkat „škola u pošty“
(později „škola u Narpy“).

Kázeňské přestupky
před sto lety
Více než sto let staré zápisky
ze školní kroniky hrabůvkov-

ské školy nám přinášejí zajímavé svědectví o kázeňských
přestupcích tehdejších žáků:
Král Antonín, žák 1. oddělení
2. třídy, jest syn Antonína Krále, řezníka a majitele v Malé
Hrabové č. 80, známého pijáka
kořalky a rváče, který pro různé přečiny vícekráte trestán
byl a manželky jeho Antonie
Králové, která rovněž pití kořalky náruživě jest oddána.
… V takovém prostředí vyrůstaje, ukazoval žák A. Král
často následky špatné domácí
výchovy. ... Rval se kamením
i nožem, doma i v přítomnosti
rodičů dával se i do dospělých
osob, jako žebráků a cestujících, jež políčkoval ano i okrvavěl. … Jednoho dne v měsíci
únoru, zúmyslna hlasitě neslušně se zachoval. Byv třídním učitelem Danielem Vienlzoeufem pokárán, odmlouval,
maje na stupni klečeti, s něho
povstával a žáky v první lavici
sedící po tváři bil. Schylovalo
se ke konci vyučování a učitel
vystavil jej ven za dveře; žák
ale utekl domů. Za chvíli po
vyučování, co učitel žáky vyvolával, páchna kořalkou, vrátil se do učebny a posupným
způsobem volal: „Či jsem nějaký žebrák, abych stál za dveřmi?“ a nechtěl jíti ven. Třídní
učitel s ohledem na kázeň
školní, násilím musel jej vyvléci ven. … Chování bratra jeho,
Aloise Krále, jest podobné shora vypsaného a jak navštěvuje
školu vidno z toho, že třídní
učitel Jindřich Dohnal vykázal
jej, že ve školním roku 1895/96
ze 366 půldnů školních vynechal 218 půldnů. Rovněž i tento hoch, ač v míře menší, ale
přece mravů velmi zkažených
jest, tak že hrozí jiným mravní nákazou. ... Velmi zpustlý
hoch jest František Kolibáč,
žák 1. oddělení III. třídy, syn
Johanny Kolibáčové, vdovy,
která naprosto moru lihovému
jest propadlá.
Antonín Szturc
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Pouť v Domově Korýtko

SENIOŘI

Sportování v DPS Odborářská

Foto: Anna Kalusová

Druhou červnovou neděli se uskutečnila v Domově Korýtko pouť.
Akce v zahradě domova byla určena uživatelům služeb, jejich rodinným příslušníkům i široké veřejnosti.

Stejně jako vloni byl připraven
pestrý a bohatý program. Zahájila ho módní přehlídka Agentury
Susan z Ostravy-Poruby. Návštěvníci se podívali na vystoupení
mažoretek ze souboru Krokodýl
a výborně se pobavili při barmanském fireshow Lukáše Adamovského. Na pouti se předvedly
mažoretky Bambulky, které oslavily desetileté výročí založení jejich klubu. Obdržely čokoládový
dort a certifikát s poděkováním
za příkladnou prezentaci Domo-

va Korýtko. Společně s ředitelem
domova Markem Kyjovským jim
certifikáty a kosmetické balíčky
předal farář nedalekého kostela sv. Ducha Vítězslav Řehulka.
Celým odpolednem provázela
cimbálová muzika Iršava.
V horkém počasí se všichni osvěžovali nealkoholickými nápoji
a občerstvili grilovanými pochoutkami. Děti navštívily zahradní altán, kde jim zaměstnanci domova namalovali obličej dle
jejich přání.
(d)

Místní organizace svazu tělesně postižených uspořádala ve spolupráci s Klubem seniorů Odborářská II. v areálu domu s pečovatelskou službou sportovní odpoledne. Hrály se ruské kuželky, šipky
nebo pétanque. Vydařené akce se zúčastnili i obyvatelé DPS Odborářská.

Senioři hráli kuželky

Foto: Kateřina Krömrová

Senior klub ve znamení
country

Červnový Senior klub se tradičně nesl ve znamení country. Ani letos akci nepřálo počasí, takže se program včetně opékání párků musel
přesunout do útrob Domu kultury Akord. K poslechu i tanci zahrála
folková legenda skupina Albatros, šťastlivci si z tomboly odnesli lístky
na představení DK Akord nebo hlavní cenu v podobě láhve šampaňského.
Foto: Michael Kutty
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V úterý 20. května se v Domově Korýtko konal tradiční kuželkový turnaj pro klienty domovů pro seniory. Pozvání na sedmnáctý
ročník přijalo devět týmů z Ostravy i blízkého okolí. Každé družstvo vybralo tři nejlepší hráče daného zařízení. Ceny, medaile
a diplomy za první tři místa v kategorii jednotlivců a za nejlepší
kuželkářský tým turnaje předal ředitel Domova Korýtko Marek
Kyjovský společně s asistentkou místostarosty obvodu Šárkou
Zubkovou. Tři ze čtyř cen převzali hráči z Domova Slunečnice Ostrava, zkrátka nepřišel ani tým pořádajícího domova.
(d)

INZERCE
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ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Představujeme základní školy – ZŠ Mitušova 8
Jedná se o pavilonovou sídlištní školu, která leží v klidné části Hrabůvky. Výuka byla zahájena 2. září 1966, kdy škola měla
18 tříd s 527 žáky.
ZŠ Mitušova 8 je tvořena pavilony prvního a druhého stupně,
školní jídelnou, dílnami, tělocvičnou a venkovním víceúčelovým hřištěm, které bylo po
celkové rekonstrukci zpřístupněné veřejnosti před devíti lety.
Součástí školy je školní družina,
od 1. ledna 2013 pak i mateřská
škola Mitušova 6.
V roce 1996 získala škola jako
jedna z prvních v obvodu právní subjektivitu a zapojila se do
mnoha mezinárodních grantových projektů. Získala nové
přátele v družebních školách
ve španělském Arnedu, polských městech Wroclav a Katowice a v chorvatském Splitu.
Více než desetileté přátelství ji
váže k církevní ZŠ Romualda
Zaymuse v Žilině. ZŠ Mitušova 8 udržuje také pravidelné
kontakty s polskou ZŠ J. Paderewského v Katowicích. Škola pořádá poznávací zájezdy,
v rámci kterých žáci navštívili
řadu evropských měst (Londýn, Paříž, Monako, Barcelona...). Opomíjeny nejsou ani
města v České republice (Praha,
Brno, Olomouc, Štramberk),
velká pozornost je věnována
poznávání samotné Ostravy –
její minulosti i současnosti.
V posledních letech se ZŠ Mitušova 8 zaměřila na regionální
historii. Ve škole působí Učitelská společnost, která utváří historické vědomí žáků, připravuje pro ně soutěže se zaměřením
na ostravský region (Keltičkův
kahan) a spolupořádá okresní a krajská kola dějepisných
olympiád. V letošním roce se
podílela dokonce na celostátním kole této soutěže, když
hostila třicet žáků z celé republiky. Děti i dospělí, kteří je doprovázeli, odjížděli s pocitem
výjimečného servisu. Pro další
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organizátory této akce tak Ostrava nastavila vysokou laťku.
Škola však neklade důraz pouze
na historii, ale snaží se také o to,
aby žáci byli úspěšní i v dalších
oblastech. Významných úspěchů dosahují ve sportu, kde
svými skvělými výsledky směle
konkurují sportovním školám,
dále pak obsazují čelná místa ve
výtvarných, přírodovědných,
jazykových i literárních soutěžích.
Mezi další aktivity
patří práce Centra
volného času tzv.
CVOČKU, který řadu
let nabízí žákům mimoškolní
činnost
v zájmových kroužcích různých typů,
dále práce týmu Školního poradenského centra, které žákům
a jejich rodičům pomáhá řešit
různé problémy.
ZŠ Mitušova 8 vyvíjí i další
rozličné aktivity. S pomocí dotací od města, kraje i obvodu
Ostrava-Jih může každoročně
realizovat i větší projektové
akce: Den Země, mezinárodní
sportovní den nebo v Ostravě
zatím ojedinělý projekt Mitušova 8 běží maratón. K už tradičním akcím patří Sběrové týdny,
Velikonoční pečení, Čertování
s Mikulášem, Vánoční jarmark,
Vánoční laťka, Halloween, mezitřídní sportovní turnaje či
školní ples. V rámci výuky žáci
navštěvují Divadlo loutek, lesní
školu, OZO Ostrava, knihovnu,
dopravní hřiště, plavecký kurz,
různé tematické besedy a přednášky. Každoročně se koná ly-

žařský kurz a školy v přírodě.
Škola vydává svůj školní časopis Mitušáček, na jehož přípravě se podílejí převážně její žáci.
V minulých letech se Mitušáčku
dostalo uznání – druhé místo
v celoměstské soutěži školních
časopisů. K samostatnosti a ke
spolupráci ZŠ Mitušova 8 vede
žáky i v žákovské radě - obdobě
žákovského parlamentu, kam
jsou voleni žáci od
třetích do devátých
ročníků. Aktivně se
zapojují do školou pořádaných akcí, zprávy
o činnosti píšou na
webové stránky školy.
Ve
školním
roce
2007/2008 škola zahájila výuku podle
nového školního vzdělávacího
programu Cesta za poznáním,
který byl v průběhu šesti let
doplňován a upravován. Např.
v návaznosti na výuku ruského jazyka, který se vyučuje od
6. ročníku povinně jako druhý
cizí jazyk, škola navázala spolupráci s honorárním konzulem
Ruské federace Ing. Alešem
Zedníkem, který pravidelně
navštěvuje školu na zahájení
a na ukončení školního roku,
aby se sám přesvědčil, že tento
jazyk se děti učí rády a vykazují
velké pokroky ve výuce. Druhým cizím jazykem je němčina.
Žáci si své jazykové znalosti
a dovednosti budou moci ověřit v příštím školním roce, kdy
se ZŠ Mitušova 8 pokusí navázat kontakt se základní školou
v Německu prostřednictvím
společnosti Tandem.

Pro budoucí prvňáčky škola
každoročně pořádá Přípravku
pro předškoláky, ve které se
žáci adaptují na školní prostředí. Seznámí se s paní učitelkou,
která je v září přivítá za katedrou. Do školy docházejí děti
z mateřských škol Mitušova 6
a Mitušova 4.
Ve škole působí také sdružení rodičů a přátel školy, které se podílí
na přípravě řady akcí pro rodiče
i děti. Ve výboru působí zástupci
rodičů z mateřské školy i ze všech
ročníků školy základní. Za uplynulá léta se z výboru stala velmi
dobrá parta lidí, kteří škole pomáhají i nad rámec svých povinností. Mezi nejúspěšnější akce, které
organizují, patří tradičně školní
ples, Den dětí s Hopsalínem a Lyžování na Vaňkově kopci.
ZŠ Mitušova 8 má dostatek
kvalifikovaných učitelů pro
provádění reedukační péče. Od
školního roku 2014/2015 udělil
Krajský úřad MS kraje škole
souhlas se zřízením logopedické třídy.
Průběžně dochází k modernizaci učeben, nyní je k dispozici
jedenáct interaktivních tabulí,
dvě počítačové učebny a dvě
multimediální učebny. Část
této moderní techniky mohla
být pořízena i díky zapojení
školy do evropského projektu
Peníze školám. Postupně jsou
upravovány i interiéry jednotlivých tříd tak, aby se v nich žáci
i učitelé cítili příjemně. V posledních letech dochází k výměně klasických oken za plastová,
což povede k nezanedbatelným
úsporám energií. Velkou změnou prošla respiria obou pavilonů.
Od letošního roku ZŠ Mitušova
8 získala certifikát Aktivní škola, je partnerskou školou nakladatelství Fraus. Spolupracuje
s Českým červeným křížem při
pořádání aktivit jako je První
pomoc pro život.
Podklady připravila:
Mgr. Marie Sikorová,
ředitelka školy
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Nová ŠKODA Octavia G-TEC
Ohleduplnost k životnímu prostředí i k Vašemu
rozpočtu Vám přináší Octavia vybavená motorem
1,4 TSI/81 kW G-TEC. Vůz jezdí na benzin i na stlačený
zemní plyn (CNG), který představuje oproti běžným
palivům mnohem „zelenější” alternativu. CNG se tankuje
do dvou bezpečně uložených nádrží. Navíc je tu plnohodnotná 50litrová nádrž na benzin, takže ujedete až
1 330 km bez zastávky u čerpací stanice. A cena vozu?
Již od 433 900 Kč. Náklady na provoz si můžete spočítat
na online kalkulačce na octaviagtec.cz. Objednejte si
u nás ekologickou a ekonomickou zkušební jízdu.

skoda-auto.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

SC-340219/2

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Octavia G-TEC:
5,4 l (CNG 5,4 m3)/100 km, 127 (CNG 97) g/km

SC-340848/1

AUTO DUBINA a.s.
Horní 122, Ostrava-Dubina
Tel.: 800 888 882
www.auto-dubina.cz

Kosmická 1723/2
Ostrava Poruba
tel./fax: 596 956 220
ISO: 9001: 2000
e-mail: vodar@atlas.cz

PRÁCE PROVÁDÍME:

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

SC-332415/6

SC-340318/6

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

