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Děti si užívají nového
Rákosníčkova hřiště
v Zábřehu

Foto: Taťána Bobáková

Další opravený podchod v Hrabůvce
Obvod ušetří peníze za zimní údržbu
Ve školách o prázdninách nezaháleli
V obvodu jsou čtyři bludné balvany
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Další opravený podchod v Hrabůvce
Po bezmála desetiměsíční uzavírce byl první červencový pátek znovu předán do užívání
podchod u zastávky MHD Hrabůvka kostel na ul. Dr. Martínka.

Prosba o zapůjčení výtisků
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!

Rekonstrukce vnitrobloků

Podchod, který byl postaven na konci
sedmdesátých let minulého století, prošel
generální rekonstrukcí. Smyslem prací bylo
celkové vylepšení podchodu, a to hlavně
stavebními úpravami a sanací betonových
konstrukcí včetně nových povrchů (obkladů a dlažeb), novým zastřešením jednotlivých východů, novou kanalizací a kamerovým systémem. „Celá investice přišla na
necelých třiadvacet milionů korun včetně
DPH a byla hrazena výhradně z prostředků našeho obvodu,“ uvedl starosta Karel
Sibinský. Opravy podchodů jsou v nejlidnatějším ostravském obvodu jednou z pri-

orit investičních akcí. V posledních letech
byly opraveny dva podchody na sídlišti
Dubina, předloni na podzim byl otevřen
zrekonstruovaný podchod u Venuše na
ulici Dr. Martínka v Hrabůvce. Před rokem pak podchod na Výškovické ulici poblíž nákupního střediska Odra, ve kterém
byla vyměněna dlažba a obklady a přibylo
osvětlení. Upraven byl také prostor před
vstupem z Lumírovy ulice a vstupní a výstupní plochy na nástupiště zastávek MHD
Nové Výškovice.
V současné době se ve spolupráci s Útvarem hlavního architekta města Ostravy
připravují možné varianty řešení spojené
s rekonstrukcí podchodu u finančního úřadu na Horní ulici v Hrabůvce. „Spousta
občanů si přeje, aby v místě byl vybudován úrovňový přechod, takže pracujeme
i s touto možností,“ vysvětlil Sibinský.
Reportáž z otevření podchodu je na www.
tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/novy-podchod-na-dubine.html.
Text a foto: Michael Kutty

Koncem července začala občany dlouho
požadovaná rekonstrukce tří vnitrobloků
v ulici Jany Maluchy na Dubině. Rozdrolený a popraskaný povrch dvorních ploch
nahradí barevně odlišená zámková dlažba,
která bude na rozdíl od původních kachlů
určena k parkování. Dvory budou jako dosud obytnou zónou s tím rozdílem, že zde
budou vyznačena parkovací místa pro veřejnost. Bude opraven povrch komunikace
a chodníků, vysazená nová zeleň a osazen
mobiliář.
„V každém dvoře vznikne zhruba čtyřiadvacet parkovacích míst, včetně veřejného
osvětlení, mobiliáře a okrasné zeleně. Ve
dvou dvorech navíc bude i hřiště pro děti,“
přiblížil pro MS Deník stavbyvedoucí Bohumír Ricka. Celkem zde vznikne přes
sedmdesát parkovacích míst.
Stav dvorů byl dlouhodobě žalostný. Původní červené dlaždice totiž špatně snášely
výkyvy počasí a změny teplot. Na úděsném stavu dvorů se podepsala také auta,
která zde i přes zákaz stání parkovala. Projektová cena investiční akce byla 13 milionů korun, vysoutěžená je nakonec 8,7 milionů. Všechny práce by měly být hotovy do
konce října.
(kut)

INZERCE

OPTIKA TRIUMPH

Akce trvá od 1.8. do 30.9. 2014

LETNÍ AKCE až -50 %

SLEVY NELZE SČÍTAT.

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 / Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586 / Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451
Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218 / Karviná-Ráj (naproti restauraci BRNO) Kosmonautů 837/70, tel.: 596 313 063 / www.triumphoptical.cz
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NA: BRÝLOVÁ SKLA ČIRÁ, BAREVNÁ,
MULTIFOKÁLNÍ, SAMOZABARVOVACÍ,
BRÝLOVÉ OBRUBY A SLUNEČNÍ BRÝLE
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Kino Luna má zbrusu novou fasádu

…Tato investiční akce přišla na bezmála deset a půl
milionů korun včetně DPH a byla hrazena z prostředků
městského obvodu a částečně z města…

6

Slavnosti obvodu: Lákalo Kino Luna

…Postupně se hrály ﬁlmy Lego příběh, Kráska a zvíře,
Bony a klid II a Gravitace. Návštěvníci kina už mohli
vidět i novou fasádu celého objektu…

14

Soutěž jídelen pro ZŠ Volgogradská

…Jejich úkolem bylo v časovém limitu dvou hodin
připravit menu k mezinárodnímu dni dětí skládající se
z polévky, hlavního chodu, dezertu a nápoje v cenové
relaci 31 korun…
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
po dvouměsíční pauze
držíte v rukou další číslo Jižních listů.
Většinou bývají letní
měsíce poznamenány
tzv. okurkovou sezónou, ale letos jako by
to neplatilo, takže vám
nabízíme spoustu aktuálních informací.
Největší událostí léta bylo bezesporu otevření druhého Rákosníčkova hřiště v obvodu,
kterému věnujeme celou stranu čtyři. Opomenout nelze ani zprovoznění opraveného
podchodu v Hrabůvce, skončila další etapa
rekonstrukce Kina Luna, naopak teprve začaly práce na rekonstrukci vnitrobloků na
Dubině. Upozorním také na investiční akci
města, už za pár dní začne jezdit nová tramvajová linka mezi Dubinou a Zábřehem,
více konkrétních informací najdete na straně
devět. S blížícím se začátkem školního roku
v srpnovém čísle tradičně věnujeme celou
stránku změnám a novinkám, které žáky
v jednotlivých školách čekají.
Krátce se ohlížíme za letošními Slavnostmi
obvodu, nechybí článek z návštěvy letních
táborů. Z některých výše zmíněných událostí si můžete pustit reportáž televize Fabex, odkazy najdete vždy na konci článků.
Na straně 22 si můžete přečíst o bludných
balvanech vyskytujících se na území našeho obvodu. Závěrem bych vás chtěl poslední
zářijový víkend pozvat na další ročník Svatováclavských slavností na zámku Zábřeh.
Přeji vám příjemné čtení obvodního zpravodaje.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční
ve čtvrtek 18. září v 9 hodin v nadstavbě
hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-Jih v Horní ulici v Hrabůvce.

 Nová prodejna Billy v Zábřehu
V atriu Kina Luna na Výškovické ulici
v Zábřehu ve středu 30. července v 7 hodin ráno poprvé přivítala zákazníky Billa.
Teprve druhá prodejna tohoto obchodního řetězce v Ostravě má otevřeno denně
do 20 hodin.

 Festival dětských her
ODS Ostrava-Jih zve děti a jejich rodiče
na Festival dětských her do areálu restaurace La Vida na ulici Fr. Hajdy 1397
v Hrabůvce. Uskuteční se v pátek 5. září
od 15 hodin a na programu budou dětské
soutěže se sladkými odměnami, kterými
budou provázet veselí klauni, dále balonková show, skákací hrad nebo malování
na obličej.

 Stavební práce na Horní ulici
V červenci byly zahájeny práce prováděné
na stavbě Souvislá údržba místní komunikace - ulice Horní. Konkrétně se jedná
o úsek a směr od křižovatky Horní x Plzeňská po okružní křižovatku včetně. Práce probíhají bez vyloučení dopravy, pouze
s omezením pro výměnu silničních obrub
a uličních vpustí. K uzavírce celého jízdního směru dojde při provádění tzv. remi-
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xu včetně technologické přestávky a při
pokládce konstrukčních vrstev vozovky.
U okružní křižovatky bude prováděna výměna živičné vrstvy za provozu. Stavební
práce potrvají do 15. října.
 Obvod chce mít dozor nad dětskými hřišti
Městský obvod Ostrava-Jih hledá správce dětských hřišť. „Jejich úkolem by bylo
hlídat hřiště před ničením, hlásit nám poškozené prvky, v případě aktuálního poškozování spolupracovat s městskou policií a také sledovat dodržování provozní
doby,“ uvedl místostarosta Pavel Planka
s tím, že v některých městech se zapojení
občanů do této činnosti osvědčilo. Nabídka je vhodná hlavně pro seniory, měsíční
odměna by činila pět set korun.
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Ostrava-Jih má druhé Rákosníčkovo hřiště!
Hlasování veřejnosti ze začátku letošního roku rozhodlo o tom, že
se městský obvod Ostrava-Jih může pyšnit už dvěma Rákosníčkovými hřišti.
V celostátní anketě společnosti Lidl v kategorii nad sto tisíc obyvatel zvítězila lokalita
u prodejny tohoto řetězce na
Tylově ulici v Zábřehu. Slavnostní otevření hřiště v hodnotě jeden a půl milionu korun se
konalo poslední červencovou
neděli, za nádherného slunečného počasí si tuto událost
nenechaly ujít stovky dětí i se
svými rodiči.
Symbolický klíč od hřiště převzala obvodní radní a zastupitelka Ivona Klímová, která
neskrývala radost z toho, že
v obvodu vzniklo další místo,
kde mohou děti smysluplně
trávit svůj volný čas. „Je to pa-

ráda, dětských hřišť není nikdy
dost a tyto aktivity je třeba všemožně podporovat. Proto jsme
opakovaně vyzývali veřejnost,
aby hlasovala, jak to jen půjde.
Vloni nám to těsně nevyšlo,
letos už ano, takže všem, kteří
klikali na internetu nebo posílali esemesky, bych za vedení
obvodu chtěla
moc poděkovat.“
Poté, co děti
přestřihly pásku, už nic nebránilo tomu,
aby se daly do
plnění soutěžních úkolů –

lovení rybiček,
absolvování
překážkové
dráhy, navlékání korálků,
skládání obřího puzzle nebo
hod na cíl. Po
jejich splnění dostaly od společnosti Lidl dárkovou tašku
plnou překvapení. V celodenním programu nechyběl oblíbený Michal Nesvadba z televizní
Kouzelné školky, každou hodinu bylo připraveno divadelní
představení s Rákosníčkem.
Projekt výstavby Rákosníčkových hřišť je zaměřen na rozvíjení volnočasových aktivit
dětí ve městech. Dětská hřiště
se symbolem pohádkového
Rákosníčka nabízejí k aktivnímu hraní velkou prolézačku,
pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku,
nechybí kolotoč a různé druhy

houpaček. Klidovou zónu doplňuje domeček a oplocené hřiště, které poskytuje dostatek laviček a zpevněnou plochu pro
kočárky. Rákosníčkovo hřiště
je určeno zejména dětem předškolního věku.
V roce 2012 společnost Lidl
postavila jedenáct dětských
hřišť, vloni jich bylo osmnáct
a do konce letošního roku jich
bude rovných padesát. To na
Tylově ulici v Zábřehu má pořadové číslo 41. „Ostrava-Jih je
se sto deseti tisíci obyvateli nejlidnatějším obvodem ve městě
a právě zde v Zábřehu podobné hřiště chybělo. Jen doufám,
že si ho všichni budou vážit
a nenechají si jej zničit,“ dodala
Klímová (na horním snímku).
Reportáž z otevření hřiště je na
www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/nove-rakosnickovo-hriste.html.
Text a foto: Michael Kutty
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Kino Luna má zbrusu novou fasádu
Postupná proměna zábřežského Kina Luna pokračuje. Začátkem
prázdnin skončila další etapa rekonstrukce, která zahrnovala
výměnu skleněných výkladců, zateplení objektu, opravu střechy
a zbrusu novou fasádu včetně výrazného nového nápisu.

Tato investiční akce přišla na
bezmála deset a půl milionů
korun včetně DPH a byla hrazena z prostředků obvodu Ostrava-Jih a částečně města.
„Proměna Kina Luna probíhá postupně po jednotlivých
etapách a už teď můžeme být
hrdi, že máme v obvodu největší jednosálové kino v Ostravě, navíc digitalizované, což
se odráží i na stále se zvyšující
návštěvnosti,“ připomněl starosta Karel Sibinský první krok

celkové proměny kina, kterým
byla v roce 2010 právě digitalizace. Po ní následovala výměna
sedadel, vstupních dveří a pokladní místnosti.
Nyní přijde na řadu modernizace a oprava interiéru kina, konkrétně vstupní haly, sociálních
zařízení, šaten a v neposlední
řadě rozvodů technického zařízení budovy, které budou položeny pod nově upravenými
skleněnými podhledy.
V interiéru by měla vzniknout i nová kavárna. „Všechny
tyto práce zahájíme letos na
podzim,“ uvedl místostarosta

František Dehner, který má na
starosti investice.
Naopak zřejmě až v příštím
roce začne úprava ploch před
kinem. „Projekt máme hotový,
ale zakázku jsme museli zrušit
a celou soutěž vypíšeme znovu,“ vysvětlil Dehner s tím, že
projekt počítá s novými vodními prvky a osvětlením.

Kino Luna je největším jednosálovým kinem v Ostravě. Promítá od roku 1970, přežilo nástup velkých multikin a navíc
díky prováděným rekonstrukcím jeho návštěvnost a obliba
hlavně mezi mladými lidmi
neustále roste.
Text a foto: Michael Kutty

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ROCE 2014
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 12. června 2014
byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a stanoveny dny
jejich konání na 10. a 11. října 2014. Hlasování proběhne
v pátek, kdy budou volební
místnosti otevřeny v době od
14 do 22 hodin a v sobotu od
8 do 14 hodin.
V městském obvodu Ostrava-Jih je vytvořeno 96 volebních
okrsků a volby se uskuteční
na 25 volebních místech. In-

formace o jednotlivých volebních okrscích jsou zveřejněny
na úřední desce zdejšího úřadu, včetně úřední elektronické desky. Ve stálém seznamu
voličů městského obvodu Ostrava-Jih je zapsáno přibližně
88 500 oprávněných voličů.
Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, dosáhl
věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci přihlášen k tr-

valému pobytu, a státní občan
jiného státu, který v druhý den
voleb dosáhl věku nejméně
18 let, je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu
a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (na základě
vlastní žádosti voliče a pouze
občané ostatních členských států EU).
Volič si po prokázání totožnos-

ti (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem)
může na odboru vnitřních věcí
ÚMOb Ostrava-Jih, kancelář
č. 025 a 026 (přízemí budovy
A), ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. Údaje nelze
sdělovat telefonicky, vzhledem
k nutnosti ověření totožnosti občana; rovněž není možné
získat údaje o příbuzných, sousedech či známých.
Odbor vnitřních věcí ÚMOb
Ostrava-Jih
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Slavnosti obvodu: Nejvíce lákalo Kino Luna

Foto: Oldřich Volek

Přesně 1650 diváků navštívilo čtyři představení, které se za symbolické vstupné třicet korun promítaly v zábřežském Kině Luna
v rámci červnových Slavností obvodu Ostrava-Jih.

Postupně se hrály filmy Lego
příběh, Kráska a zvíře, Bony
a klid II a Gravitace. Návštěvníci kina už mohli vidět i novou fasádu celého objektu. Vyprodáno bylo také v Komorním
klubu na Velflíkově ulici v Jubilejní kolonii, kde se uskutečnil
koncert filmové hudby a šansonu.
Slabší tentokrát byla účast na
venkovních akcích, kvůli nepříznivému počasí navštívilo
promenádní koncert dechové
hudby Kobeřanka na pěší zóně
u kulturního střediska K-TRIO
minimum návštěvníků a mnoho lidí nepřišlo ani před Dům
kultury Akord, kde v odpoledním programu vystoupili Dětské sborové studio Ostrava-Jih,

Jaromír Adamec s poctou Waldemaru Matuškovi a na závěr
kapela HEC. Přítomné občany
z pódia pozdravili starosta obvodu Karel Sibinský s místostarostou Radimem Miklasem.
Do letošního ročníku Slavností
obvodu Ostrava-Jih se zapojilo ještě Středisko volného času
Ostrava-Zábřeh.
Ve svém sportovně-rekreačním areálu byl na dopoledne
připraven pro děti základních
škol zábavný program plný
netradičních sportovních i tvořivých aktivit.
Reportáž z akce je na www.
tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/slavnosti-obvodu-ostrava-jih.html.
(kut)

Folkloru letos nepřálo počasí, soubory tančily uvnitř
Už posedmnácté se v moravskoslezské metropoli v polovině srpna konal festival
městských folklorních souborů
s mezinárodní účastí Folklor
bez hranic – Ostrava 2014.
Na rozdíl od předchozích let

pořadatelům letos nepřálo počasí a tak při svém putování ostravskými obvody museli často
zvolit tzv. mokrou variantu.
Nejinak tomu bylo i při tradiční
zastávce v Hrabůvce. Organizátoři se na základě předpovědi

počasí rozhodli, že vystoupení
se uskuteční v prostorách kulturního střediska K-TRIO. Tento fakt nelibě nesli mnozí z návštěvníků, kteří se tísnili až na
chodbě před zcela zaplněným
hlavním sálem. Přestože nako-

nec nepršelo, i v „náhradních“
prostorách diváci aplaudovali
souborům z Polska, Francie,
Indie nebo Běloruska. Reportáž
je na www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/festival-folklor-bez-hranic.html. (kut)

Městské obvody si rozdělí třetinu peněz z hazardu
Téměř 140 milionů korun odvedli provozovatelé loterií,
hracích automatů a podobných
her do pokladny města za první pololetí. Obvody dostanou
částky od několika tisíců až po
miliony.
Hazard je v Ostravě poměrně
často skloňované slovo. Vyhláška, která by jej měla ve městě vytlačit jen do některých ulic
či domů, se připravuje několik
let. Před prázdninami, když se

ré se do poloviny července sešly
na účtu města. A jde o pěknou
sumu téměř 140 milionů korun.
Třetinu z toho, přes 46 milionů
korun, si rozdělí městské obvody. Podle zásluh: čím více do
pokladny města z provozování
loterií, hracích automatů a podobných her odvedly, o to více
se jim zase dostane zpátky.
Sportovní a další aktivity pro
děti, vybavení dětských hřišť,
údržba zeleně nebo prostě jen

užuž zdálo, že jejímu schválení
nestojí nic v cestě, ji zastupitelé města opět odložili. A navíc
začali hovořit o nulové variantě, takže se vše vrací na začátek. Projednat tuto variantu je
možné až po pečlivém zvážení
možných dopadů a také přípravě patřičné vyhlášky…
Mnohem příjemnější povinnost
ale měli městští radní na svém
prázdninovém zasedání. Rozdělovali peníze z hazardu, kte-

součást rozpočtu obvodu, zatím bez bližšího určení. To jsou
nejčastější způsoby využití peněz, kterými si obvody přilepší.
Ostrava-Jih dostane téměř osmnáct milionů, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz necelých
deset milionů, Mariánské Hory
a Hulváky přes 4,5 milionu
a Slezská Ostrava něco málo
přes milion korun.
Zdroj: www.msdenik.cz,
3. 8. 2014

tel.: 603 887 975 www.stankoci.cz
Horní 12, Ostrava Hrabůvka Po-Pá: 8.00-19.00 / So: 9.00-11.00
PSÍ SALÓN / tel.: 604 592 394

SC-340441/2

VETERINÁRNÍ
ORDINACE

Svět vzdělávání zahajuje od poloviny září 2014 odborné kurzy:
Daňová evidence, Účetnictví a on-line kurz Základy andragogiky. Výuka bude probíhat v Ostravě-Zábřehu, na ul. Ovocná
1427/4. Předností našich kurzů je nízký počet účastníků ve skupinách a profesionální přístup kvaliﬁkovaných lektorů.
Podrobné informace jsou k dispozici na www.svetvzdelavani.cz
nebo Vám je rádi sdělíme na tel. 595 783 013, 608 331 124.
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Kulaté jubileum v Domově Korýtko
V sobotu 9. srpna se dožila krásných sta let paní Pavla Cupáková,
která poslední tři roky žije v Domově Korýtko v Zábřehu.
Už o den dříve jí poblahopřál
místostarosta Pavel Planka (na
snímku), z jehož rukou převzala kytici a dárkový koš.
Paní Cupáková se narodila
v roce 1914 ve Štramberku.
Pracovala jako učitelka na ZŠ
Volgogradská v Ostravě-Zábřehu, kde žije už padesát let.

Vychovala tři dcery, má pět
vnuků a jedenáct pravnuků.
K jejím zájmům patřila chalupa
se zahrádkou ve Štramberku,
kromě toho milovala divadlo,
ráda vyšívala a i pletla a luštila
křížovky. V Domově Korýtko ji
každý den navštěvují dcery.
Text a foto: Michael Kutty

Krátce
 Bazar v podchodu na Dubině
Obecně prospěšná společnost Moment
pořádá každou první sobotu v měsíci od
8.30 do 12 hodin přímo v podchodu u zastávky MHD A. Poledníka na Dubině bazar. Ten nejbližší se bude konat 6. září. Za
každý kousek kupující zaplatí jen 20 korun. Veškerý výtěžek z prodeje je určen
na chod neziskových organizací. Akce
sobotních prodejů vznikla díky podpoře
městského obvodu Ostrava-Jih. Kromě
kamenných obchodů lze zajít i do prodejního skladu v budově ZŠ B. Dvorského
na sídlišti Bělský Les, kde v pracovní dny
od 9 do 17 hodin je možné levně nakoupit
nebo si za nízké ceny nechat opravit oděvy. Více informací na www.moment-ops.
cz nebo tel. čísle 725 250 086.
 Oblíbený nábor do kroužků
Díky enormnímu zájmu klubů a organizací o 6. ročník veletrhu zájmových
kroužků zažije Ostrava zřejmě největší
náborovou akci s nejširší nabídkou volnočasových aktivit pod jednou střechou.
V galerii Avion Shopping Parku se o ví-

kendu 6. a 7. září představí na pět desítek
nejrůznějších klubů a organizací, od sportovních přes technické a vzdělávací až po
taneční, pěvecké, dramatické aj. „Chceme tímto pomoci organizacím a klubům
s propagací jejich náborů. I proto je od samého začátku účast na tomto veletrhu pro
všechny vystavovatele bezplatná. Kluby,
které mají zájem, mohou navíc předvést
své aktivity v rámci odpoledního programu na pódiu,“ uvedla ředitelka Avion
Shopping Parku Kateřina Ježková, podle
níž je více než důležité podporovat zájmovou činnost dětí i teenagerů. Zájemci
se mohou hlásit na tel. č.: 604 228 514 nebo
e-mailem: sanitrikova@apicom.cz.
 Avízo bazar na Černé louce
V neděli 14. září se v pavilonu A na Výstavišti Černá louka koná Avízo bazar. Velká prodejní akce kojeneckého, dětského
i dospělého zboží, sportovního vybavení,
kočárků, sedaček, hraček a knížek začíná
v 8 hodin. Připraven je i zábavný program
včetně tomboly o ceny. Více informací na
www.avizobazar.cz.

 Lunafest 44!
Na neděli 21. září Kino Luna připravilo celodenní filmovou jízdu za výroční
vstupné a s dárkovým voucherem na dobrou brazilskou kávu ke každé 44. zakoupené vstupence. Výroční filmové menu
nabídne od 10 hodin celkem pět filmů, každý z nich bude stát 44 korun. Konkrétní
představení jsou uvedena v programové
nabídce kina na stranách 12 a 13. Předprodej vstupenek už byl zahájen, bližší
informace na www.kzoj.cz.
 Nová Bělá pod otevřeným nebem
Poslední srpnovou sobotu od 17 hodin se
na sokolském hřišti v Nové Bělé uskuteční tradiční koncert Nová Bělá pod otevřeným nebem. Akce bude jako každoročně
benefiční, výtěžek koncertu bude tentokrát věnován na obnovu na jaře vyhořelé kulturní památky Libušín na beskydských Pustevnách. Pořádající Občanské
sdružení Jany Doležílkové připravilo
operní a muzikálový program, ve kterém
vystoupí domácí i zahraniční hosté.
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Na návštěvě letních dětských táborů
Také během letošních prázdnin vedení obvodu navštívilo dva
z letních táborů, které pořádají organizace zaměřené na činnost
s dětmi působící v Ostravě-Jihu.
Místostarosta Radim Miklas
a vedoucí oddělení školství
a kultury ÚMOb Ostrava-Jih
Sylva Sládečková zavítali do
Dvorců u Budišova nad Budiškovkou, kde našli svou základnu členové ATOM 4335 Sylvatik. Jejich druhou zastávkou

pak bylo tábořiště skautského
střediska Modrý šíp v Hrubé
Vodě-Smilově.
Reportáž z návštěvy obou táborů je na www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/letni-tabory.html.
Text a foto: Michael Kutty

Ředitel Střední průmyslové školy stavební v Ostravě Ing. Norbert Hanzlík
vyhlašuje již pátý ročník

4x4.tomot.cz

Soutěž bude probíhat od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2014. Je rozdělena do dvou kategorií,
a to na kategorii pro děti a mládež do 18 let a dále na kategorii nad 18 let.
Bližší informace získáte na internetových stránkách Střední průmyslové školy
stavební v Ostravě www.stav-ova.cz.

Školička pro nejmenší
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh připravilo ve své pobočce
V Zálomu na Pískových dolech pro
nadcházející školní rok zajímavou
novinku. Ocenit ji mohou především
maminky na rodičovské dovolené,
které mají děti ve věku od jednoho
a půl roku do tří let. Právě pro ně zde
bude otevřena Miniškolička pro Ptáčata.
Jednou týdně mohou na dopoledne
přivést své ratolesti a využít volného
času podle svých potřeb. O děti se
budou starat pedagogické pracovnice a nudit se zde určitě nebudou.
V prostorách tělocvičny, herny a výtvarné dílny pro ně bude připraven
program plný pohybových hrátek

Záštitu nad fotosoutěží převzal hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák,
dále starosta městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karel Sibinský
a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Adam Rykala.
Fotosoutěž pořadatelsky zajišťuje středoškolský klub ASK ČR při SPŠ stavební v
Ostravě-Zábřehu, a to za finanční podpory MŠMT ČR, městského obvodu
Ostrava-Jih a pana poslance Ing. Adama Rykaly.

s říkadly, básničkami, písničkami
a hravým tvořením. „Ptáčata“ mohou do Miniškoličky docházet pravidelně, nebo využívat jednorázových
vstupů. Děti, které se připravují na
budoucí nástup do mateřské školy si
pravidelnou docházkou zvyknou na
svou novou roli v dětském kolektivu, naučí se respektovat jistý systém
a programový řád a osvojí si mnoho
nového pomocí her a společné zábavy.
Ve čtvrtek 11. září se přímo v pobočce
V Zálomu uskuteční den otevřených
dveří. Maminky mohou přijít spolu
se svými dětmi a přesvědčit se, že je
zde pro ně připraveno příjemné prostředí.
(d)

Krátce
 Výzva k vítání občánků
Vážení rodiče, pokud máte zájem
zúčastnit se slavnostního obřadu
vítání občánků, přijďte se zaevido-

vat vždy v pondělí nebo ve středu
s rodným listem dítěte a občanským
průkazem matky k p. Zubkové (budova A, 2. patro, kancelář č. 201).

INZERCE

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

PRÁCE PROVÁDÍME:

SC-340402/2

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

SC-332415/7

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

8

JIŽNÍ LISTY

AKTUALITY

Změny v dopravní obsluze v souvislosti se zprovozněním
kolejového propojení ulic Pavlovova-Plzeňská
V neděli 31. srpna 2014 bude změněna organizace linek MHD zajišťujících dopravu především v rámci městského obvodu Ostrava-Jih, konkrétně dopravu mezi Dubinou, Hrabůvkou, Zábřehem
a Výškovicemi.
Nové kolejové propojení umožní zavedení nové tramvajové
linky 15 v trase Dubina Interspar – ÚMOb Jih – Most Mládeže – Rodimcevova – Kotva
– Výškovice. Tímto vznikne
nové přímé spojení sídlišť Dubina a Bělský Les se Zábřehem
a Výškovicemi, dosud možné
pouze s přestupem mezi tramvajovou a autobusovou dopravou. Linka 15 pojede každých
dvacet minut, a to v pracovní
dny cca od 5 do 22 a o víkendech od 7 do 22 hodin.
Protože bude spojení mezi
Hrabůvkou, Zábřehem a Výškovicemi posíleno novou tram-

vajovou linkou 15, dojde k odklonu trasy linky 41 do dolní
části Výškovic neobsluhované
tramvajovou dopravou na konečnou zastávku Klášterského.
Vzhledem k tomu, že linka 15
nahradí linku 41 i po stránce
počtu spojů v denním období,
budou na lince 41 ponechány
v podstatě jen „vratimovské“
spoje, které nahradí i některé
stávající spoje linky 27 zejména
v době mimo dopravní špičku
(linka 27 už nebude mít konečnou Klášterského).
Rozsah provozu autobusové linky 27 mezi Hrabůvkou
a Hrabovou a mezi Výškovi-

cemi a Proskovicemi zůstane
zachován v současném stavu.
Rovněž bude zachován rozsah
provozu linky 41 mezi Hrabůvkou a Vratimovem. V úseku
mezi Hrabůvkou, Zábřehem
a Výškovicemi (v trase Poliklinika – Hotel Bělský Les – Kotva
– Klášterského) pojedou linky
27 a 41 po většinu dne ve společném intervalu dvaceti minut, v době nejsilnější dopravní
špičky pak ve společném intervalu deseti minut, čímž dojde
ke zlepšení dopravní obsluhy
dolní části Výškovic.
Pozitivně bude reorganizací
dopravy dotčena také linka
48, kde její veškeré denní spoje v současné době ukončené
v Hrabůvce na zastávce Poliklinika budou prodlouženy až na
zastávku Hrabová Tesco. Tímto

budou nahrazeny rušené spoje
linky 41, které jsou na této zastávce ukončeny v současné
době, a zároveň dojde ke zlepšení dostupnosti hypermarketu
Tesco Hrabová pro obyvatele
tzv. Starého Zábřehu a zlepšení
dostupnosti Avion Shopping
Parku pro obyvatele části Hrabůvky.
Noční autobusové spoje mezi
Hrabovou, Hrabůvkou, Zábřehem a Výškovicemi (v současné
době vedené v lince 41) budou
nově označeny jako linka 77. Jejich trasa bude sjednocena tak,
že všechny tyto spoje budou
jednotně zajíždět na zastávku
Žižkovská, čímž bude zajištěna
po celou noc s krátkou pěší docházkou dostupnost hypermarketu Tesco i přilehlého území.
Koordinátor ODIS s. r. o.

INZERCE

Ostrava-Jih ušetří na zimní
údržbě přes 14 milionů korun

9

ovlivněny průběhem zimního
počasí. Podle toho můžeme
měsíční paušální odměnu krátit
až o osmdesát procent oproti
současným čtyřiceti,“ přiblížil
hlavní rozdíl místostarosta Pavel Planka.
Podle něj bude zároveň kladen
větší důraz na kontrolu skutečně odvedených výkonů při
vlastní zimní údržbě. „V požadavcích na poskytovatele této
služby jsme apelovali na povinnost vybavení jednotlivých
mechanismů sledovacím systémem GPS, kdy nejen dispečer
zimní údržby, ale i zástupce
úřadu bude mít možnost sledovat, kde se právě mechanismy
zimní údržby nacházejí,“ dodal.
O tom, že veřejná zakázka na
nového poskytovatele zimní
údržby byla provedena kvalitně, svědčí i to, že žádný z uchazečů v zákonné lhůtě nepodal
námitky k zadávací dokumentaci a ani po oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky.
(kut)

Nevíte co s padanými jablky a hruškami?
Dovezte je k nám, my Vám je odborně zpracujeme na 50% ovocný destilát!
Vzhledem k dlouholeté tradici můžeme garantovat:

• výtěžnost min. 10 litrů destilátu ze 100 kg ovoce
• destilát má chuť a vůni zpracovaného ovoce
• litr destilátu Vás bude stát jen 130 Kč.

A to vše
bez práce:
STAČÍ POSBÍRAT
DO PYTLŮ
A DOVÉZT!
Po – Pá 7 – 17 hod.
So
8 – 11 hod.
Ne
15 – 17 hod.

Zahajujeme odběr
ovoce 1. 9. 2014
SC-341050/1

Městský obvod Ostrava-Jih se
v loňském roce rozhodl zrealizovat v rámci projektu Systém
sdružených nákupů statutárního města Ostrava (SSN SMO)
nadlimitní veřejnou zakázku
na výběr nového poskytovatele
zimní údržby místních komunikací, parkovišť a chodníků.
Na přípravě výběrového řízení
obvod spolupracoval se společností eCENTRE, která je poskytovatelem služeb projektu SSN
SMO a specialistou na elektronická výběrová řízení.
V letech 2014-2018 tak obvod na
zimní údržbě ušetří přes čtrnáct
milionů korun, ale konečná
úspora může být mnohem vyšší, a to v závislosti na skutečně
odvedeném výkonu vítězného dodavatele, který je vysoce
ovlivněn průběhem zimy.
„Hlavní změnou oproti předchozímu období je výrazně
vyšší závislost na vyplácení odměny na skutečně odvedených
výkonech, které jsou zásadně

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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Ve školách ani o prázdninách nezaháleli
Zatímco žáci si užívali letních prázdnin, ve školských zařízeních
se během července a srpna uskutečnily více či méně rozsáhlé
opravy a rekonstrukce. Nejinak tomu bylo v základních školách,
jejichž zřizovatelem je městský obvod Ostrava-Jih.
V ZŠ A. Kučery finišuje revitalizace celého objektu, která zahrnuje výměnu oken a zateplení
včetne nové fasády. „Provedena byla také oprava rozvodů
teplé vody, nová výmalba pavilonu E, výměna světel, rozvodů
a zbudování podhledů na hlavní chodbě školy,“ dodal ředitel
Rostislav Pytlík.
Interaktivní tabuli pro žáky
prvního ročníku nainstalovali
v ZŠ Mitušova 16. „V aule jsme
vyměnili linoleum a opravili
parkety,“ nastínil další práce
ředitel Martin Pail.
V ZŠ Klegova provedli částečnou rekonstrukci dveří v pavilonu učeben, v pavilonu tělesné výchovy byly vymalovány
chodby, šatny a kabinet. „V souvislosti s navýšením počtu tříd
došlo k určitým provozně organizačním opatřením,“ uvedl
ředitel Aleš Vodička.
„Během prázdnin došlo jen
k běžné údržbě, hlavně malování prostor školy včetně jídelny,“
řekla ředitelka ZŠ Březinova
Šárka Gregorová.
Malováním tříd národní školy a opravou elektroinstalace
v prostorách družiny prošla ZŠ
Chrjukinova. „Připravujeme
otevření třetího oddělení školní

družiny, kde došlo k výměně
podlahové krytiny, vymalování
a vybavení novým nábytkem,“
přiblížila ředitelka Jana Mikošková s tím, že další dvě třídy
byly vybaveny interaktivními
tabulemi.
V ZŠ Jugoslávská
proběhla pokládka
nového linolea na
chodbách pavilonu
D. „Dokončili jsme
poslední etapu výměny
vodovodního potrubí a žákům
přibylo přes třicet individuálních šatních skříní, kterými postupně nahrazujeme
společné šatny,“ řekl ředitel
Petr Opletal.
V další zábřežské ZŠ Horymírova provedli rozsáhlé dlouhodobě plánované opravy
a rekonstrukce. „Především šlo
o výměnu oken v části pavilonu družiny, díky které budou
zlepšeny teplotní podmínky
v učebnách. Už začátkem července jsme provedli rekonstrukci šaten pro první stupeň,
původní šatny tříd nahradily
dřevěné skříňky. Novinkou
je nová venkovní učebna pro
environmentální výuku,“ nastínila změny ředitelka Marie
Lukovská.
Pracovalo se také v obou školách na sídlišti Dubina. V ZŠ
V. Košaře proběhla výměna
stávajících oken za plastová
v učebnách pavilonu B, oprava
a výměna podlahové krytiny
ve dvou třídách a malování tříd
a chodeb ve stejném pavilonu.
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„V počítačové učebně A došlo k reinstalaci programů na
WIN 8,“ uvedl ředitel Vladimír
Durčák.
V ZŠ F. Formana vedle rozsáhlého malování došlo k výměně
zbývajících oken v pavilonu
1. stupně. „Dvě učebny budoucích prvňáčků jsme vybavili interaktivními tabulemi, chodby
prvního a druhého stupně relaxačními prvky. Nová je vstupní
čistící zóna do budovy, na hřišti jsme instalovali nové prolézačky,“ vyjmenovala
práce většího rozsahu
ředitelka školy Ivona
Klímová.
Rekonstrukce
vstupních prostor, oprava elektroinstalace, výměna osvětlení,
položení nové dlažby a výmalba celého vestibulu. To jsou
hlavní práce, které uskutečnili
v ZŠ MUDr. Lukášové. „Ve třídách prvního a druhého stupně
došlo k opravám stěn a výmalbě, v souladu s hygienickými
normami byly vymalovány prostory kuchyně a sklady,“ řekla
ředitelka Petra Kalousková.
V ZŠ Provaznická je podle ředitelky Libuše Přikrylové hlavní investiční akcí rekonstrukce
střechy. „Nově opravena byla
učebna pro první ročník. Dále
jsme vymalovali třídy a zakoupili do nich nové koberce a nábytek.“
Vymalování některých tříd
v přízemí a oprava rampy v budově jídelny byly hlavními
opravami v ZŠ Kosmonautů 15.
V ZŠ B. Dvorského, jediné na
sídlišti Bělský Les, byla provedena celková oprava několika
WC v přízemí školy. Pavilon
1. stupně, který činí téměř

3000 m² podlahové plochy, byl
po několika letech opět vymalován tak, aby odpovídal hygienickým požadavkům. „Největší
nával práce ale probíhal v mateřské škole, kde díky finančnímu krytí zřizovatele probíhala
výměna oken a vstupních dveří, vyzdívání meziokenních vložek, nedávno pak bylo ukončeno i malování celé budovy
školky,“ uvedla ředitelka Věra
Helebrantová.
Podle ředitelky ZŠ Mitušova 8
Marie Sikorové během prázdnin vyměnili dveře v šatnách
školy a v obou budovách byla
natažena nová datová síť pro
počítače. „V jídelně a ve třídách
je opraveno obložení a do dalších pěti učeben jsme nainstalovali interaktivní diaprojektory,“
uvedla.
Už od března probíhá v ZŠ
Srbská ve Výškovicích zateplení hlavní budovy a výměna
oken. Kolaudace se předpokládá v posledním srpnovém
týdnu. „O prázdninách jsme
vymalovali všechny prostory
v obou budovách včetně školní kuchyně. Zároveň proběhla
výměna podlahové krytiny na
chodbách druhého patra hlavní
budovy,“ řekl ředitel Svatopluk
Ambroz.
Nelenili ani v ZŠ Krestova, podle ředitelky Ladislavy Měchové byla provedena příprava pro
výměnu vzduchotechniky v jídelně, kde jsou také vyměněna
okna, dále rekonstrukce sprch
u tělocvičny, malování chodeb,
učeben a šaten nebo opravy
a nátěry školního nábytku. „Pro
žáky prvních ročníků jsme vybavili novou učebnu a šatnu,“
zdůraznila Měchová.
Michael Kutty

sy mistrovství světa veteránů
v basketbale. Poté se ve školní
kuchyni připravovala vegetariánská strava pro účastníky
hudebního festivalu Colours

of Ostrava a po celé dva měsíce se zde střídaly týdenní turnusy příměstského tábora pro
děti organizované společnosti
Rozjeď se.

SC-341126/1

Krátce
 Prázdninové akce
v ZŠ B. Dvorského
V průběhu prázdnin probíhaly v tělocvičně ZŠ B. Dvorského na sídlišti Bělský Les zápa-
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AKTUALITY

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 sami ze svých řad
vyberou vítěze. Hlavní cenou
je videokamera, která se dá
připevnit na sportovní helmu

nebo čepici. Soutěž není určena
jen studentům Vyšší odborné
školy AHOL.
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)

SC-340894/2

INZERCE
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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, 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
7., 14., 21. a 28. 9. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY
živá hudba, pro příznivce společenského tance
se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
13. 9. od 9.00 do 17.30 h CESTY ZA POZNÁNÍM
Sportovně relaxační sobota pro seniory. Slavnosti jiřinek v Kuníně, zámek Kunín, Fulnek muzeum J. A. Komenského, farní kostel Nejsvětější Trojice. Předprodej a informace KD
K-TRIO.
18. 9. v 17.30 h JAK SE NEBÁT SVÉ PLATEBNÍ KARTY
Co umí moje platební karta, jak je zajištěna
proti zneužití, jaké jsou její výhody, nevýhody,
co dělat, když ji ztratím. Podmínky placení kartou u nás a v zahraničí.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
25. 9. v 17.30 h ASTROLOGICKÝ TAROT,
přednáška Mgr. Anny Kudelové pro všechny,
kteří se zajímají o výklad karet, chtějí pochopit
jejich význam a naučit se základním principům
práce s kartami. Astrologický tarot posiluje intuici a vede k pochopení sebe sama i druhých.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
27.–28. 9. od 14 h SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI – degustační přehlídka minipivovarů
na zámku Zábřeh, doprovodný program –
BLUE EFFECT, TANJA, JASNÁ PÁKA aj., více
na www.kzoj.cz.
29. 9. v 17.30 h, REFLEXNÍ TERAPIE, o výhodách reflexní diagnostiky a následné terapii
vedoucí k zlepšení zdravotního stavu, přednáší Romana Farna. Předprodej a informace
KD K-TRIO.
30. 9. v 17.30 h ŽENA A JEJÍ VZTAHY, co je
pro mě jako pro ženu důležité? Čemu můžu ve
svých vztazích věřit a důvěřovat? Co potřebuji
jako žena vnímat, cítit a vědět, abych byla ve
svých vztazích spokojená a šťastná? Přednáší
RNDr. Lenka Krejčí. Předprodej a informace
KD K-TRIO.
 VÝSTAVY
3. 9. v 17 h vernisáž OSTRAVA SYROVÁ – výstava fotografií Romana Nedbala
od 1. 9. PAŘÍŽ V BARVÁCH – výstava obrazů
Stanislava Holínka v restauraci K-TRIO
 DĚTEM
1.–30. září probíhá ZÁPIS DO KURZŮ
Bohatá nabídka pohybových a vzdělávacích
kurzů. Neváhejte a zavčas si vyberte kurz
vhodný pro vás, nebo vaše dítě.
Pohybová výchova pro předškoláky, Výuka
hry na kytaru, saxofon, keyboard, akordeon,
Výtvarný kroužek, Břišní tance, Hip Hop, Disco
dance,Taneční klub MINI.
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 KURZY
1.–30. září probíhá ZÁPIS DO KURZŮ
Vzdělávací kurzy - Astrologie, Astrologie
a tarot, Reflexní terapie pro každého, Cesty
k uzdravení, Úprava digitální fotografie, Výuka
anglického jazyka.
Taneční a pohybové kurzy 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.

KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
17. 9. v 19 h BIG SLEEP. Zpěvák a kytarista Stefan Schwerdtfeger na své turné pod názvem Big
Sleep Acoustic přizval houslistu Pavla Cingla.
V programu zazní všechny osvědčené skladby
kapely Big Sleep, včetně oblíbené hitovky I´m
looking For The Girl With The Washing Machine. Předprodej KD K-TRIO, OIS v den akce
na místě od 18.30 hodin.
18. 9. v 18 h 3700 kilometrů Namibií. Komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka z expedice
do jihoafrické Namibie (film, foto, hudba,
slovo). V pořadu flóra a fauna Namibie, hora
Spitzkope, kmeny Himbu, safari Etosha, písečné pouště a mnoho dalšího. Předprodej KD
K-TRIO a v den akce na místě od 17.30 hodin.
24. 9. v 19.00 h TOMÁŠ HOBZEK QUARTET ve složení Marcel Bárta – saxofony, Vítek Křišťan – piano, Tomáš Liška – kontrabas,
Tomáš Hobzek - bicí. Quartet, spojující dohromady přední české jazzové hudebníky, načerpal svou inspiraci v kořenech jazzu a vydal se
vlastní cestou strhující instrumentální hudby.
Předprodej KD K-TRIO, OIS v den akce na
místě od 18.30 hodin.

KINO LUNA
Výškovická 113, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 751 712, kino.luna@kzoj.cz, www.kzoj.cz
Pokladna otevřena denně od 14–20 hodin.
Změna programu vyhrazena.
Od pondělí 1. 9. do středy 3. 9. v 15.30 hod.:
TŘI BRATŘI (ČR/Dánsko 2014). Hudební rodinná pohádka s hvězdným hereckým obsazením podle scénáře Zdeňka Svěráka v režii Jana
Svěráka. 86 minut. Vstupné 100 Kč.
Od pondělí 1. 9. do úterý 2. 9. v 17.30 hod.:
ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE (Maleficent, USA/VB 2014). Fantasy/dobrodružný/
rodinný/romantický, české znění, ml. přístupný, 97 minut. Vstupné 90 Kč, v pondělí 1. 9.
vstupné 60 Kč.
Od pondělí 1. 9. do středy 3. 9. v 19.30 hod.:
STRÁŽCI GALAXIE 2D (Guardians of the
Galaxy, USA 2014). Akční/dobrodružný/sci-fi, české titulky, ml. přístupný, 122 minut.
Vstupné 100 Kč.
Středa 3. 9. v 17.30 hod.: FAKJŮ PANE UČITELI (Fack ju Göhte, Německo 2014). Komedie, české znění, od 12 let, 118 minut. Vstupné
110 Kč.
Od čtvrtka 4. 9. do neděle 7. 9. v 17.45 hod.:

LÁSKA NA KARI (The Hundred-Foot Journey,
USA 2014). Sto chutí, jedna vášeň. Gurmánská
romance, režie Lasse Hallström, české titulky,
od 12 let, 122 minut. Vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 4. 9. do neděle 7. 9. ve 20.00 hod.:
SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH
VRAŽDIL (Sin City: A Dame to Kill For, USA
2014). Akční/krimi/thriller, režie R. Rodriguez, české titulky, ml. nepřístupný, 103 minut.
Vstupné 110 Kč.
Od pátku 5. 9. do neděle 7. 9. v 15.30 hod.:
LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 2D
(Planes: Fire & Rescue, USA 2014). Létají tam,
kam se jiní neodváží. Animovaný, české znění,
84 minut. Vstupné 90 Kč.
Pondělí 8. 9. v 17.30 hod.: GRACE, KNĚŽNA
MONACKÁ (Grace de Monaco, USA/Francie/
Belgie/Itálie 2014). Životopisný/drama, české titulky, ml. přístupný, 103 minut. Vstupné 60 Kč.
Od pondělí 8. 9. do středy 10. 9. ve 20.00 hod.:
POD ZEMÍ (As Above, So Below, USA 2014). Jediná cesta ven vede dolů. Horor, české titulky,
ml. nepřístupný, 89 minut. Vstupné 110 Kč.
Úterý 9. 9. v 17.45 hod.: GRAVITACE 3D (Gravity, USA/2013). Repríza na přání diváků. Sci-fi/drama/thriller, české titulky, ml. přístupný,
91 minut. Vstupné 50 Kč.
Středa 10. 9. v 17.45 hod.: ZÁZRAKY (Le meraviglie, Itálie 2014). Drama, české titulky, od
12 let, 110 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 11. 9. do neděle 14. 9. v 15.30 hod.:
POŠŤÁK PAT (Postman Pat, VB 2014). Nejoblíbenější listonoš na světě v nové animované komedii pro celou rodinu. České znění, 88 minut.
Základní vstupné 110 Kč, děti 100 Kč.
Od čtvrtka 11. 9. do neděle 14. 9. v 17.45 hod.:
LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY (And So It Goes, USA
2013). Komedie/romantický, české titulky, od
12 let, 94 minut. Vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 11. 9. do pondělí 15. 9. ve 20:00 hod.:
DÁRCE (The Giver, USA 2014). Sci-fi/fantasy,
české titulky, od 12 let, 89 minut. Vstupné
110 Kč.
Od pondělí 15. 9. do úterý 16. 9. v 17.45 hod.:
VŠIVÁCI (ČR 2014). Drama s hvězdným obsazením, od 12 let, 98 minut. Jednotné vstupné 90
Kč, v pondělí 15. 9. vstupné 60 Kč.
Od úterý 16. 9. do středy 17. 9. v 19.30 hod.:
ÚSVIT PLANETY OPIC 2D (Dawn of the Planet of the Apes, USA 2014). Akční/sci-fi, české
titulky, od 12 let, 130 minut. Vstupné 90 Kč.
Středa 17. 9. v 18.00 hod.: ZTRACEN 45 (ČR
2014). Dokudrama, režie Josef Císařovský, 67
minut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 18. 9. do soboty 20. 9. v 17.45 hod.:
LABYRINT: ÚTĚK (The Maze Runner, USA
2014). Akční/sci-fi, české titulky, od 12 let, 114
minut. Vstupné 120 Kč.
Od čtvrtka 18. 9. do pondělí 22. 9. (mimo 21. 9.)
ve 20.00 hod.: DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT (Before I Go to Sleep, USA/VB/Francie/Švédsko
2014). Mysteriózní thriller, české titulky, ml. nepřístupný, 92 minut. Vstupné 110 Kč.
NEDĚLE 21. 9. LUNAFEST 44
Celodenní filmová jízda za výroční vstupné
a s dárkovým voucherem na dobrou brazilskou ke každé 44. zakoupené vstupence!
VÝROČNÍ FILMOVÉ MENU
21. 9. v 10.00 hod.: JAK VYCVIČIT DRAKA 2 –
2D, animovaná komedie, vstupné 44 Kč.
21. 9. ve 13:30 hod.: RIO 2 – 2D, animovaná komedie, vstupné 44 Kč.
21. 9. v 15.30 hod.: TŘI BRATŘI, hudební ro-
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dinná pohádka, vstupné 44 Kč.
21. 9. v 17.30 hod.: STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ
VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL, komedie,
vstupné 44 Kč.
21. 9. ve 20.00 hod.: NA HRANĚ ZÍTŘKA 2D,
akční/sci-fi, vstupné 44 Kč.
Zajistěte si svou vstupenku včas, přeprodej již
zahájen! Bližší info www.kzoj.cz
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pondělí 22. 9. v 17.45 hod.: ZAKÁZANÉ
UVOLNĚNÍ (ČR 2014). Komedie, r. Jan Hřebejk, od 12 let, 77 minut. Jednotné vstupné
60 Kč.
Od úterý 23. 9. do středy 24. 9. v 17.45 hod.:
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA (ČR
2014). Své celoživotní vzpomínky v životopisném dokumentu odtajnil fenomenální Miroslav
Zikmund. Ml. přístupný, 75 minut. Vstupné
100 Kč.
Středa 24. 9. v 19.30 hod.: NEJHLEDANĚJŠÍ
MUŽ (A Most Wanted Man, USA/VB /Německo 2014). Thriller, české titulky, od 12 let,
121 minut. Vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 25. 9. do neděle 28. 9. (mimo 26. 9.)
v 17.45 hod.: VYCHOZÍ BOD (I Origins, USA
2014). Sci-fi/drama, české titulky, ml. přístupný,
113 minut. Vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 25. 9. do neděle 28. 9. ve 20.00 hod.:
SEX TAPE (Sex Tape, USA 2014). Komedie, české titulky, ml. nepřístupný, 95 minut.
Vstupné 100 Kč.
Od pátku 26. 9. do neděle 28. 9. v 15.30 hod.:
POŠŤÁK PAT (Postman Pat, VB 2014). Rodinná animovaná komedie v českém znění,
88 minut. Jednotné vstupné 100 Kč.
Pátek 26. v 17.30 hod.: TŘI BRATŘI (ČR/Dánsko 2014). Hudební rodinná pohádka, 86 minut.
Jednotné vstupné 90 Kč.
Od pondělí 29. 9. do středy 1. 10. v 17.30 hod.:
DÍRA U HANUŠOVIC (ČR 2014). Načernalá
komedie režiséra M. Krobota. Ml. nepřístupný,
102 minut. Vstupné 90 Kč, v pondělí 29. 9.
vstupné 60 Kč
29. 9. - 1. 10. 06 OSTRAVA KAMERA OKO
– MFF se zaměřením na kameramanskou
tvorbu. SEKCE: Profil Manuel Alberto Claro
Pondělí 29. 9. v 19.30 hod.: MELANCHOLIA
(Melancholia, Dánsko/Švédsko/Francie 2011).
Drama, režie Lars von Trier, české titulky, od
12 let, 130 minut. Vstupné 50 Kč.
Úterý 30. 9. v 19.30 hod.: NYMFOMANKA,
ČÁST I. – REŽISÉRSKÁ VERZE (Nymphomaniac – part. I., Dánsko 2013). Otevřená studie
ženské sexuality. Režie Lars Von Trier, české titulky, od 18 let, 145 minut. Vstupné 50 Kč.
Středa 1. 10. v 19.30 hod.: NYMFOMANKA,
ČÁST II. – REŽISÉRSKÁ VERZE (Nymphomaniac – part. II., Dánsko 2013). Otevřená studie ženské sexuality. Režie Lars Von Trier, české
titulky, od 18 let, 180 minut. Vstupné 50 Kč.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
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

18. 9./19:00
Jean-Jacques Bricaire, Maurice Lassayques:
VELKÁ ZEBRA aneb Jak že se to jmenujete?
Bláznivá situační komedie Divadla Palace.
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

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. Vstupné:
390, 350, 300 a 150 Kč.
24. 9. /19:00 CRY BABY CRY
Autorská inscenace dámské šatny Švandova
divadla. Divadelně zrychlený kurz life coachingu, kde se pětice žen pokusí zjistit, jak by
mohly změnit svůj dosavadní život. A bude to
velmi zábavné! Hrají: Michal DLOUHÝ a kolektiv dámské šatny ŠD. Vstupné: 440, 390, 370
a 200 Kč. Získejte zvýhodněnou vstupenku –
kupte si předplatné!
 SPOLEČENSKÉ AKCE
19. 9./15:00 FAJN FEST VINOBRANÍ
Hudba, jarmark, zábava a hlavně burčák.
Přehlídka nejzajímavějších hudebních kapel
a písničkářů z projektu FAJN FEST 2014.
Populární hity v podání kapely HEC.
Atrakce a program pro děti: Klauni z Balónkova. Vstup zdarma.

PRO SENIORY
2. 9. / 15:00
SENIOR KLUB: Za krásami Islandu 2
Pokračování přednášky s projekcí fotografií
Dany Barnetové. K tanci a poslechu hraje Pete-Sax. Vstup zdarma.
17. 9./10:00 AKTIVNÍ SENIOR o zdraví
Jak pečovat o zdraví a jak se zdravě stravovat…
s Vlastou Gazdovou z Centra životní rovnováhy. Vstup zdarma.

KURZY
-

cvičíme ráno, dopoledne i odpoledne
pro maminky i děti ve stejný čas
pro všechny věkové kategorie

Tvarujte své problémové partie:
BODY FORM, PILOXING, ZUMBA, TANEC,
KALANETIKA …
Protahujte a relaxujte:
UVOLŇOVACÍ CVIČENÍ, ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ, PILATES …
Vyzkoušejte jógu:
RELAXAČNÍ, DYNAMICKÁ VINYASA
FLOW, BALANČNÍ ACRO …
Mluvte cizí řečí:
ANGLIČTINA, ITALŠTINA, ŠPANĚLŠTINA,
FRANCOUZŠTINA
Přihlaste své děti:
AEROBIK, JÓGA PRO DĚTI, DRAMATICKÝ
KROUŽEK, TANCEM DO POHÁDKY, IMPROVIZACE, DESKO-HRANÍ, KLAVÍR …
Zapište se do kurzů již dnes – za zvýhodněných
podmínek!
Kompletní nabídku najdete na www.dk-akord.cz.
Zde je můžete také zakoupit online nebo osobně
v pokladně DK Akord.
PŘIPRAVUJEME
16. 10./19:00
V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU
Nová situační komedie Agentury Harlekýn.
Sympatický venkovan svou nenadálou návštěvou dcery v Paříži rozjede uragán záměn a ko-

mických situací, které neberou konce a zcela
změní život jeho i dcery a dokonce i složení
vlády. Hrají: Petr NÁROŽNÝ, Jan ŠŤASTNÝ,
Simona POSTLEROVÁ a další
Vstupné: 390, 340, 290 a 150 Kč.
POT A LESK KLICPEROVSKÉ ALCHYMIE
Minipřehlídka inscenací Klicperova divadla
Hradec Králové, obě v režii Davida DRÁBKA
21. 10./19:00 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.
Vstupné: 450, 400, 350 a 200 Kč.
Výhodnější vstupné v rámci předplatného!
22. 10./19:00 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. Vstupné: 400, 360
a 330 Kč. Pro školy 170 Kč

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, tel. 596 746 062
25. 9. Běh naděje, Ostrava-Dubina, akce pro veřejnost zdarma, 9-17 h, info: D. Střelák
26. 9. Běh naděje, Ostrava-Poruba, akce pro veřejnost zdarma, 9-17 h, info: D. Střelák

Pobočka V Zálomu 1, tel. 724 034 750
11. 9. Sídliště žije - propagační akce a den otevřených dveří, 15-18 h, info: L. Červená

Pobočka Dubina, tel. 596 768 565
5. 9. Ostravské záření - propagační akce před
prodejnou Albert, 15-18 h, info: M. Kornasová

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303, e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
3.–6. 9. ISU JUNIOR GRAND PRIX 2014.
ČEZ ARÉNA. Soutěž světové série nejlepších
krasobruslařů světa
12. 9. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL
– MOUNTFIELD HK. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
16. 9. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL
- HC KOMETA BRNO. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
21. 9. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL
- PSG ZLÍN. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
28. 9. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL
- BÍLÍ TYGŘI LIBEREC. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
Připravujeme:
5. 11. v 19 hod. YAMATO - THE DRUMMERS
OF JAPAN. ČEZ ARÉNA
RAION – HOWL OF LION

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

JIŽNÍ LISTY

Soutěž školních jídelen vyhrála ZŠ Volgogradská
Městský obvod Ostrava-Jih ve spolupráci se Střední školou společného stravování Ostrava-Hrabůvka koncem června uspořádal
první ročník Soutěže školních jídelen.
V prostorách nově zřízeného
gastrocentra školy se ve finálovém kole utkaly zástupkyně
pěti základních škol nejlidnatějšího ostravského obvodu.
Jejich úkolem bylo v časovém
limitu dvou hodin připravit
menu k mezinárodnímu dni
děti skládající se z polévky,
hlavního chodu, dezertu a nápoje v cenové relaci 31 korun.
Pětičlenná porota hodnotila
celkový vzhled a úpravu menu,
využití a zpracování surovin,
nápaditost, originalitu a samozřejmě i chuť a prezentaci soutěžního úkolu. V porotě zasedli

také místostarosta obvodu Ostrava-Jih Radim Miklas a vedoucí oddělení školství a kultury Sylva Sládečková.
Z vítězství se radovala kuchařka Radka Čechová ze ZŠ Volgogradská v Zábřehu, která
připravila rajčatovou polévku
s kuskusem a bylinkovými krutony a kuřecí prsíčka smažená
v zeleninovém těstíčku s bramborovou kaší s hráškem. Druhá skončila Marcela Kulmová
ze zábřežské ZŠ Chrjukinova
a třetí příčku obsadila Eliška
Budová ze ZŠ A. Kučery v Hrabůvce. Kromě kytic, pohárů

a dárkových předmětů obdrželo všech pět účastnic finálového
kola také publikace s tematikou
vaření. Reportáž z akce je na

www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/prvni-rocnik-souteze-skolnich-jidelen.html.
Text a foto: Michael Kutty

Národní házená na „Lukášce“

Dívčí basketbalový oddíl SBŠ Ostrava a chlapecký basketbalový oddíl
Snakes Ostrava v závěru června uspořádali Sportovní den s basketbalem plný her a soutěží. Ve Sportcentru Dubina se jej zúčastnili
chlapci a dívky ze druhých a třetích tříd základních škol. Na akci se
podílel také městský obvod Ostrava-Jih.
Foto: Michael Kutty
INZERCE

ŽALUZIE ŠKROBÁNEK
•
•
•
•
•

žaluzie na všechny druhy oken
ITNĚ
dodávka + opravy
NĚ - KVAL
CHLE – LEV
Y
R
63
sítě proti hmyzu
4 726 2il.com
7
7
.:
l
e
sušáky a zahrádky na okna t
ma
banekk@g
e-mail: skro
vnitřní látkové rolety

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

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

UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA
JE 17. září 2014

Od září loňského roku působí
v ZŠ MUDr. Emílie Lukášové
v Hrabůvce kroužek národní
házené ve spolupráci s oddílem
SSK Vítkovice. Kroužek přípravky se věnuje dětem od šesti do devíti let, kteří se v něm
naučí nejen hrát házenou, ale
i spolupracovat s ostatními dětmi pod dohledem kvalifikovaných trenérů.
Kroužek začal děti seznamovat s míčem, se sportovními
dovednostmi, s pravidly a základním ponětím o tom, jak
se národní házená hraje. První
zkouškou pro ně byl turnaj na
domácí půdě, kde se potkali
i s dětmi z jiných oddílů Ostravska a Přerovska. Následo-

valo soustředění ve Vracově,
turnaje v Chropyni a ve Svinově. Celkově měly děti pestrou
sezónu a vybojovaly množství
medailí a pohárů.
V srpnu před novou sezónou se
malí házenkáři zúčastnili soustředění ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Trenéři jsou se svými
svěřenci spokojeni a doufají, že
se tomuto sportu bude věnovat
stále více dětí.
„Jsme velice rádi, že kroužek
bude probíhat i v následujícím
školním roce. Stále hledáme
mladé hráče a hráčky, kteří
mají chuť soutěžit a něco nového se naučit,“ uvedl předseda
oddílové trenérské rady Michal
Kratochvíl.
(d)

Krátce
 Kurzy jógy v ZŠ Mitušova 16
V úterý 16. září bude v prostorách ZŠ Mitušova 16 v Hrabůvce zahájen další ročník
kurzů jógy pod vedením zkušeného lektora Herberta Konečného. Kurz bude probíhat
každé úterý od 16 a poté od
17:45 hodin. „Jóga je ideální
pro zlepšení duševní i fyzické

kondice. Je určena hlavně těm,
koho bolí záda, má problémy
s dýcháním nebo trpí napětím
a stresy. Všechny tyto potíže
jóga pomůže překonat,“ uvedl Herbert Konečný z Klubu
jógy Ostrava. Více informací
na www.joga-ostrava.cz nebo
konecnyherbert@seznam.cz,
tel.: 596 747 034 a 737 624 916.
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Inzerce

JIŽNÍ LISTY

AKTUALITY

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih

2. 9.
Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
F. Hajdy 6
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 1, 39, 15
Na Obecní 6
Stadická 13
3. 9.
Dr. Martínka 30, 33,
67, 5
Horní 110
Z. Chalabaly 1
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka

Cholevova 45,
Cholevova x F. Lýska
4. 9.
J. Herolda 12
Mitušova 77, 43
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20, 72, 40
Holasova 2
Klegova 80
8. 9.
Provaznická 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Provaznická 1, 11
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 81,104
Hasičská 56
9. 9.
Hasičská 24
Zlepšovatelů 3, 28

Edisonova 25
Moravská 106
U Staré školy x Hasičská
Bystřinova 18
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
nám. Gen. Svobody 1
10. 9.
Pospolitá 25
Starobělská 30, 60
U Hřiště x Krokova
Dolní 75
Mňukova 16
Hulvácká 3, 17
Na Drahách 38
Na Nivách 17
V Poli 23
Horymírova 6
11. 9.
Horymírova 18, 108,
122
Tarnavova 11
Zimmlerova 53, 31
Jandova 3

Opravená cesta na Dubině
Kaminského ulice v městské
části Dubina obvodu Ostrava-Jih byla dlouhou dobu místním
obyvatelům trnem v patě.
Komunikace propojovala periferii Dubiny s dalšími částmi na
jihu města, dalo se po ní dostat
například do Nové Bělé, Hrabové, Hrabůvky nebo na Místeckou. Jenže důležitosti ulice ještě
před několika týdny rozhodně
neodpovídal její stav.
„Jezdit tudy bylo o tlumiče
u auta. Vozovka byla v příšerném stavu a díry se akorát
donekonečna zalepovaly asfaltovými záplatami. Pak se tady
postavily bytové domy a část
ulice se opravila, tu ale ohraničovaly z každé strany retardéry,“ popsal situaci Tomáš
Najničák, který v lokalitě žije.
Neúprosný stav komunikace
byl problém především pro ty,
kteří po cestě vyráželi na nákupy. „Jezdili jsme tudy do Tesca
v Hrabové, případně do Makra.
Ulice byla od března neprůjezdná, tak jsme to museli celé objíždět,“ posteskla si dvaačtyřicetiletá Marcela Friedlová.
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Obyvatelé Dubiny se ale mohou radovat. Kaminského ulice
je totiž opravená a plně průjezdná. Podél komunikace navíc vznikl i chodník, který zde
citelně chyběl, a lidé i cyklisti
tak museli jezdit po krajnici.
A proč se cesta vlastně opravovala? Důvodem je výjezdové centrum pro bezpečnostní
složky Ostrava-Jih za zhruba
320 milionů korun, které se
mezi ulicí Kaminského a Františka Formana staví. Do třípodlažní novostavby se přesunou
hasiči z Hasičské ulice v Hrabůvce, policisté z Hrabůvky,
Staré Bělé, Třebovic a Hrabové,
záchranáři z Výškovické ulice,
jednotka rychlé zdravotní pomoci a jednotka randez-vous.
Stavba hrazená z fondů Evropské unie by měla být zprovozněna koncem příštího roku.
V jejích prostorách bude cvičná
věž, sportovní plochy, tréninkové, výukové a kancelářské
prostory a zázemí pro techniku,
kynologii a hipologii.
Zdroj: www.msdenik.cz,
27. 6. 2014

Břenkova
Rezkova
Markova 17
Tylova 25, 45
15. 9.
Karpatská 20, 49
V Troskách 29
Písečná 5
Jugoslávská 47, 29
Středoškolská 6
Rýparova 47
garáže Rudná za ČD –
uprostřed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9
16. 9.
Bolotova 1
Pavlovova 69, 25, 47
Rodimcevova x Baranovova
Rodimcevova x Asejevova
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 54, 38, 4
Zajcevova 2

17. 9.
Gerasimovova 8,16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krasnoarmejců 22, 25
Svazácká 14, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 80, 28
18. 9.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7 , 31
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 7, 21

Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříková 21, 6
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20
24. 9.
Volgogradská 122, 133,
64, 103, 81, 30, 10
Výškovická 98, 86, 54
Řadová 18, 34

25. 9.
J. Maluchy 4
Výškovická 102, 87
22. 9.
Horymírova 10
Jičínská 7, 21
Holasova 6
Lužická 6
Belíkovova 1
Lumírova 62, 12, 54, 24 J. Herolda 6
Výškovická 172
B. Četyny 2
Proskovická 71, 49, 39 Z. Bára 2
Drůbeží 1
A. Poledníka 2
Krestova 2
23. 9.
K Odře x Smrčkova
Tlapákova 23

INZERCE

X. FESTIVAL DŘEVA®
NEJVĚTŠÍ DŘEVORUBECKÁ SHOW
NA SEVERNÍ MORAVĚ
SOBOTA 13. ZÁŘÍ 2014 OD 11:30 HODIN

OSTRAVA - SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD I VSTUP ZDARMA

PÓDIUM STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES
12:30

ZÁVOD SPORTOVNÍCH DŘEVORUBCŮ
STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

NEJLEPŠÍ PROFESIONÁLNÍ ZÁVODNÍCI ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ÚČASTI ÚŘADUJÍCÍHO VICEMISTRA SVĚTA MARTINA KOMÁRKA

16:00 DRAŽBA DŘEVĚNÉ SOCHY, AUTOR SOCHY MARTIN KOMÁREK
16:45

CEREMONIÁL VÍTĚZŮ, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁVODU

HUDEBNÍ ZÓNA - PÓDIUM HRADNÍ NÁDVOŘÍ
11:30
14:00
15:30
17:00

VÁCLAV FAJFR (OSTRAVSKÝ PÍSNIČKÁŘ)
KAPELA BUTY
DOCUKU
VAŠO PATEJDL

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO
CELOU RODINU
Generální partner:

Hlavní partneři:

www.festivaldreva.cz
Partneři:

Mediální partneři:

SC-340974/1

1. 9.
F. Formana 21, 41
M. Fialy 1
V. Jiříkovského 17, 20
J. Maluchy 18, 9
J. Matuška 20
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Zajímavá akce ve skateparku
Poslední červnovou středu se v rámci projektu Skatepark Ostrava-Výškovice konala akce pro veřejnost, kterou připravili
pracovníci občanského sdružení FAUST za podpory Magistrátu
města Ostravy a městského obvodu Ostrava-Jih.
Na návštěvníky čekala řada
sportovních soutěží a aktivit
zaměřených na prevenci rizikového chování, např.: bezpečné
chování v silničním provozu
z hlediska chodce, jezdce na in-line bruslích, na kole či jiném
dopravním prostředku, dodržování zdravého životního
stylu či bezpečného pohybu na
virtuálních sítích.
V závodech nešlo o body či
vteřiny. Účastníci byli posuzováni podle jejich aktuální
úrovně a možností. Prostor byl
i pro kvízy a zábavné křížovky.
Starším dětem byl určen dotaz-

ník Jak dobře znáš Facebook?,
menším dětem dotazník s tématy zdravého životního stylu.
V prostoru areálu hřiště bylo
rozmístěno deset složek s otázkami z oblasti prevence rizikového chování. Kdo se vydal
„po cestě“ a odpověděl na ně,
získal další body do své karty
účastníka.
Vyvrcholením akce a malým
bonusem byla disciplína nazvaná best trick na překážkách
skateparku. Při závěrečném vyhodnocení si patnáct dětí za své
výkony odneslo věcnou cenu
ve formě propagačních před-

mětů městského obvodu Ostrava-Jih. Ostatní včetně rodičů
a prarodičů dostali za účast
zdravou formu sladkosti.

Celkem se preventivní akce
zúčastnilo cca padesát návštěvníků, počasí vyšlo nádherně,
výkony byly parádní.
(d)

Projekt Nechci se stát obětí Ostrava je opět zelenější
Děvčatům devátých
tříd vybraných základních škol z obvodu Ostrava-Jih je
určen projekt, který
realizují strážníci úseku prevence ostravské městské policie.
V letošním roce se do
pilotního projektu zapojily ZŠ Provaznická, Krestova a MUDr.
E. Lukášové. Dívky v projektu
procházejí cyklem přednášek
a interaktivních cvičení zaměřených na eliminaci rizik stát se
obětí násilné, ale i jiné trestné
činnosti. Jde především o prevenci rizik spojených s pohybem na ulici, v prostředcích
hromadné dopravy a v neposlední řadě v kulturních zařízeních. Strážníci zprostředkovali
dívkám informace o pomoci
obětem trestných činů v návaznosti na zákon o obětech trestných činů, protože cílová skupina se řadí k zvlášť zranitelným
obětem. Součástí projektu je
výuka základních prvků jednoduché sebeobrany, na jejichž
praktické výuce se podílejí také
instruktoři střediska vzdělává-

ní a volnočasových aktivit MP
Ostrava.
V květnu za dívkami zavítal
kriminalista z městského ředitelství Policie ČR v Ostravě,
který s nimi hovořil o kriminalistických metodách a technikách při vyšetřování trestných
činů. Koncem června strážníci s dívkami strávili celý den
v přírodě v Horní Lhotě, kde
pro ně byl připraven program
modelových situací, při kterých
si praktickou formou ověřily
nabyté znalosti a dovednosti.
Intenzívní nácvik technik sebeobrany má za cíl osvojení si
správných reakcí na různé situace. Projekt je hrazen z prostředků statutárního města Ostravy.
(d)

V Ostravě bylo ve čtvrtek
26. června slavnostně ukončeno několik projektů výsadby
zeleně na území města. Mezi
nejvýznamnější priority města Ostravy patří bezesporu
ochrana životního prostředí
a ovzduší. Vedení města řeší
negativní dopady znečištěného ovzduší a zlepšení ekologické stability území pomocí
masivní výsadby nové zeleně
za desítky milionů korun.
V měsíci červnu byla dokončena velká část z těchto projektů, přesněji šest z devíti.
„Jde o tisíce lip, javorů, platanů, dubů a bříz, celkem se jedná o více než sto tisíc stromů
a tři sta tisíc keřů na 152 místech v celkové rozloze víc než
sto hektarů,“ upřesnil náměstek primátora Dalibor Madej.
„Zeleň mimo jiné významně
sníží množství tuhých znečišťujících látek v ovzduší,“
dodal.
V rámci projektů byla letos
zrealizována výsadba zeleně
na území lesoparku Bělský les
v oblasti opuštěného areálu

bývalých kasáren. V konečné
fázi bude v regenerovaném
území lesoparku Bělský les
vybudována naučná stezka
včetně mobiliáře zahrnujícího
nové altány a lavičky. Hotovo
by mělo být do letošního října.
Tím ale výsadba zeleně v Ostravě nekončí. Posledním projektem, který je v současné
době připravován k realizaci,
je Revitalizace městské zeleně.
Předmětem projektu je provedení pěstebních opatření
a výsadba nové zeleně na
vybraných lokalitách v městské zástavbě (parková zeleň)
a úprava vstupů do městských lesů včetně ošetření
stromů podél lesních cest
(les Osošník, Porubský les,
Hulvácký les, Korýtko, Bělský les). Zahájen bude v září
a ukončen v květnu 2015 s celkovými náklady 18,1 milionu
korun a dotací z Operačního
programu Životní prostředí
ve výši 75 procent.
Zdroj: www.ostrava.cz,
26. 6. 2014
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Vítkovická nemocnice jako jediná na Moravě
nabízí ošetření hemoroidů metodou THD
Lidé trpící hemoroidy mají možnost nechat se ve
Vítkovické nemocnici, která je členem skupiny
AGEL, ošetřit unikátní metodou THD.
Nadstandardní
ošetření prováděné pomocí
dopplerovské
USG sondy je ve srovnání s jinými metodami mnohem méně
bolestivé, ale stejně účinné.
„Zákrok se provádí v rámci
tzv. jednodenní hospitalizace
v krátkodobé celkové anestesii
a pacient je buď ještě odpoledne po zákroku, nebo další den

bolestivé hojení ran. V případě
nekomplikovaného průběhu se
může většina pacientů vrátit
k běžným aktivitám a práci již
po třech dnech.
„THD metoda je určena pro
vnitřní hemoroidální uzly
2. a 3. stupně, kde hlavním
příznakem nemoci je krvácení.
Na stejný stupeň hemoroidální nemoci je indikovaná buďto
klasická operace, nebo ambulantní metoda – Barronova
ligatura, která probíhá ambulantně a speciálním elastickým
kroužkem se podváže každý

propuštěn domů. Bolesti většinou nejsou výrazné a jsou dostačující běžná analgetika v tabletové formě.
Po dvou až třech dnech se pacient vrací k běžnému způsobu
života,“ popisuje MUDr. Stanislav Jackanin (na snímku) z Vítkovické nemocnice. Velkou výhodou tohoto ošetření je, že se
neodstraňuje žádná tkáň z oblasti konečníku, a tudíž odpadá

hemoroidální uzel zvlášť. Ten
do několika dnů odumře a vyloučí se i s kroužkem.
Nevýhodou je nutnost opakovaného ambulantního zákroku
a vysoké procento recidiv po
několika letech,“ dodává doktor Jackanin s tím, že metodou
THD lze i preventivně hemoroidům předejít.
Jedinou nevýhodou unikátního
zákroku je finanční náročnost.
Zákrok nehradí zdravotní pojišťovna a cena se pohybuje kolem 13 tisíc korun.
(d)

Ocenění MO Ostrava-Jih

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

1. SC Bohumín 98 a sport-up.cz - florbal
8–17 hod. - turnaj žen
12.-14. 9. SBŠ Ostrava - basketbal
mezinárodní turnaj Ostrava Cup 2014 v basketbalu
chlapců a děvčat 6–18 let
20. 9.
1. SC Vítkovice - florbal
8–14.30 hod. - starší žáci A
15 hod. - junioři
18.15 - AutoCont extraliga muži
21. 9.
1. SC Vítkovice - florbal
12 hod. - junioři
27. 9.
1. SC Vítkovice - florbal
9–16 hod. - mladší žáci Tornádo
17.15 hod. - extraliga žen

Městský obvod Ostrava-Jih,
oddělení školství a kultury, připravuje vyhodnocení a ocenění
úspěchů občanů, dětí i mládeže v zájmových aktivitách
a činnostech, a to v kategoriích
úspěchy dětí a mládeže a pracovníci s dětmi a mládeží.
Písemné návrhy na ocenění zasílejte na e-mail jarmila.olsovska@ovajih.cz nebo na adresu
městský obvod Ostrava-Jih, oddělení školství a kultury, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabův-

ka v termínu do 16. září 2014.
Návrh musí obsahovat jméno
a příjmení navrhované osoby,
její bydliště, rozsah její činnosti
a důvody podání návrhu.
Formulář je na ovajih.ostrava.
cz/cs/informacni-rozcestnik/
volny-cas/oceneni-mestskym-obvodem-ostrava-jih.
Z návrhů budou vybráni nejúspěšnější, kterým v závěru
roku předá ocenění starosta obvodu Ostrava-Jih.
(kut)

potřebuje ke svému vzniku tři
základní předpoklady, a to tzv.
labilní zvrstvení atmosféry (výrazný pokles teploty s výškou),
dostatečnou vlhkost vzduchu
a prvotní impuls v podobě

„spouštěče“ (např. vliv terénu,
samotnou studenou frontu aj.)
sloužící ke vzniku konvekce,
tedy vzestupným proudům
vzduchu v atmosféře.
(d) Foto: Pavel Lipina

Húlava nad Ostravou
V pondělí 4. srpna postupovala přes Ostravu impozantní
a fotogenická oblačnost, která
zachycuje bouřkový oblak zvaný „arcus“ (angl. shelf cloud),
v češtině je to tzv. „húlavový límec“. Zpravidla vzniká
na přední straně bouřky a je
v podstatě „zviditelněním“

studeného sestupného proudu
na jejím čele. Přechod takové
bouřkové oblačnosti bývá zpravidla doprovázen tzv. húlavou
- tedy náhlým výrazným zvýšením rychlosti větru, který se
tak poměrně často stává „nárazovitým“ (a mívá potenciál působit škody). Samotná bouřka
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Pro zájemce otevíráme nové skupiny
Taoistické tai chi vnitřní umění pro zdraví
Kdy? St - 3. září od 18:00 – 19:30 hod.
Čt - 4. září od 18:00 – 19:30 hod.
Pá - 5. září od 9:30 – 11:00 hod.
Kde? Čs. legií 20 Ostrava (mezi tramvajovými
zastávkami Elektra - Stodolní)
TM

Bližší informace získáte na www.taoist.cz a tel.: 777 17 39 61

SC-340677/1

SC-340914/2

Sdružení Taoistického tai chi v ČR, z.s.

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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Herb-it ostravských studentů vyhrál republikové ﬁnále
Studenti gymnázia Františka Hajdy v Hrabůvce opět vyhráli finále soutěže o nejlepší studentskou firmu. Po pivomatu letos přišli
s Herb-item.
Sedmnáctičlenná skupina společnosti GreenJoy v čele s Ondřejem Beránkem upoutala
pozornost poroty výrobkem
Herb-it, díky kterému mohou
mít na stole lidé čerstvé bylinky
bez velkých starostí.
„Jsme moc rádi, že se nám
podařilo navázat na předešlé
úspěchy našich spolužáků.
V národním finále se proti našemu Herb-itu postavil například stojánek na mobil z použitých obalů sprchových gelů
a šampónů nebo ekologické
tašky z obalů na brambůrky,“
řekl Deníku prezident studentské společnosti GreenJoy Ondřej Beránek s tím, že za úspěch
vděčí také učitelce Taťáně
Szlaurové a konzultantce Vendule Rechové.
Přinést kousek přírody do každé domácnosti. To je podnika-

telský záměr unikátního produktu Herb-it. Podle Ondřeje
Beránka vznikal nápad více než
dva měsíce.
„Při cestě vlakem s týmem
GreenJoy jsme v kupé seděli se
dvěma staršími dámami. Zatímco my jsme přemýšleli o našem produktu, dámy řešily své
problémy. Jedna druhé povídala o tom, jak se už dlouho snaží
vypěstovat bylinky. Stěžovaly
si na to, že ty koupené v obchodě nikdy nevydrží. V tu chvíli
se v hlavě jednoho z nás zrodila úžasná myšlenka: vyrobíme
box, díky kterému nebude pro
nikoho problém mít své vlastní
čerstvé bylinky,“ říká Ondřej
Beránek.
Výhodou boxu Herb-it je podle
něj jednoduchost, komplexnost a variabilita. „Bylinky je
totiž možné měnit. Po dodání

jsou ihned k použití. Zalévat
je je nutné jen jednou týdně.
Naše firma funguje celý školní
rok. Do současné doby se nám
podařilo prodat přes sto deset
boxů. Hlavním tahounem prodejů jsou farmářské trhy. Kampaň jsme udělali i na sociální
síti Facebook, prodáváme také
přes naše internetové stránky,“
upozorňuje student.
Zakoupit truhlík s bylinkami

na této adrese je velmi jednoduché a intuitivní. I to je jeden
z faktorů, které mohou ostravské studentské společnosti pomoci ve finále. „Tam se kromě
jiného musíme dobře odprezentovat, ukázat se na veletrhu
a také projít náročnou diskusí,“
doplňuje gymnazista Ondřej
Beránek.
Zdroj: www.msdenik.cz,
6. 6. 2014

Akademie MŠ P. Lumumby

V polovině června se
na ZŠ Kosmonautů 13
uskutečnila vernisáž
oceněných prací celoměstské výtvarné a literární soutěže Ostrava očima dětí spojená
s vyhlášením výsledků.
Podtitulem 9. ročníku
bylo motto Ostrava
očima nejmladší generace. Kromě žáků pořáCeny nejlepším předávala vedoucí
dající školy se soutěže
oddělení školství a kultury ÚMOb
zúčastnili žáci dalších
Ostrava-Jih Sylva Sládečková.
osmi ostravských škol
– např. Klegova, A. Kučery, Ju- k nim přistupovat a jak je řešit.
goslávská, Chrjukinova nebo Soutěžící kreslili a malovali
Volgogradská.
symboly města, parky, procháLetošní ročník byl bohatý na zející se lidi, sportovní vyžití,
literární příspěvky, ve kterých zoologickou zahradu, dopravdětští autoři vyjádřili přede- ní prostředky, typické siluety
vším sympatie k rodnému měs- továren s komíny a chladicími
tu. Ostrava je podle nich krás- věžemi, nechyběla věž radnice,
ná, zelená, moderní, sportovní, ale také moderní nákupní centúspěšná a sympatická. Všímali ra, divadla, kina, hřiště a mnosi však i jejích nedostatků a pro- ho dalších námětů.
(d)
blémů a nabízeli úvahy, jak

Mateřská škola v ulici P. Lumumby v Ostravě-Zábřehu
si v letošním roce připomíná
padesát let od svého založení. Oslava v podobě akademie
se v červnu konala za finanční
podpory Magistrátu města Ostravy v Kině Luna.
Přítomné děti, rodiče, přátele
školky, současný personál, ale
i bývalé zaměstnankyně přivítala zástupkyně ředitele pro
předškolní výchovu Jana Elisová. Poté si vzal slovo ředitel ZŠ
Kosmonautů 15 Marek Pabjan.
V krátkosti přiblížil historii zařízení a poděkoval všem, kteří
se kdy na chodu školy podíle-

Foto: Michael Kutty

Ostrava očima dětí

li. Ocenil výbornou spolupráci
mezi ZŠ Kosmonautů 15 a MŠ
P. Lumumby. Společně předali
květiny jako poděkování paní
Adéle Gazurkové, která patřila
mezi první učitelky při otevření
MŠ v roce 1964.
Následovalo vystoupení dětí
složené z veselých tanečků, písní a básniček, vystoupil folkórní
soubor Bělásek a děti navštěvující kroužek anglického jazyka.
Na závěr proběhlo pasování
předškolních dětí na školáky.
V letošním roce proběhne revitalizace budovy a mateřská
škola tak vykročí do další padesátky v novém kabátě.
(d)

Krátce
 FOTO Fest 2014 spuštěn
Amatérští fotografové se mohou hlásit do dalšího ročníku
projektu Foto Fest, jehož téma
zní: Ne/Bezpečná Ostrava jak

ji vidím já. Hlavní podmínkou
je nahrát šest soutěžních fotografií ve formátu jpg s velikostí do 10 MB. Bližší informace
jsou na www.fotofest.eu.
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Krátce
 Jízda historickou tramvají
V souvislosti se zprovozněním nové tramvajové linky č. 15, která bude přímým
spojením mezi Dubinou a Zábřehem, se
v sobotu 6. září od 10 hodin na této trati
uskuteční jízdy historickou tramvají Barborka. Akci uspořádá místní sdružení
ODS Ostrava-Jih.
 Fajn Fest Vinobraní před DK Akord
V pátek 19. září od 15 hodin se na náměstí
SNP v Zábřehu sejdou milovníci muziky,
vína a dobrého burčáku. Další ročník Fajn
Fest Vinobraní nabídne jako tradičně jarmark, zábavu, přehlídku nejzajímavějších
muzikantů z projektu Fajn Fest 2014, hity
v podání kapely HEC, Klauny z Balónkova a další zajímavý program.
 Oprava vodovodu ve Výškovicích
Ostravské vodárny a kanalizace provádějí na Staňkově ulici ve Výškovicích už od
poloviny června opravu vodovodu. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu
vodovodního potrubí bude provedena

jeho oprava ve stávajících trasách na Staňkově ulici. Celková délka opravy je 416 m.
Stávající vodovodní přípojky budou přepojeny na opravený vodovod. Oprava nevyžaduje žádná dopravní omezení. Předpokládaný termín ukončení je 10. září.
 Informace DP Ostrava
V sobotu 20. září bude z důvodu prací
na trolejovém vedení na ul. Dr. Martínka
výluka na tramvajových linkách č. 1 a 3.
O den později pak kvůli stejnému důvodu na Plzeňské ulici nepojedou tramvaje
na linkách č. 7, 11 a 17. V obou případech
je zajištěna náhradní doprava. Od 25. srpna je v prodeji 2. dodatek jízdního řádu
ODIS, který vchází v platnost 31. srpna.
 Výstava Zločin a oběti
Ve vstupním vestibulu Domu kultury
města Ostravy bude během září denně od
8 do 20 hodin možné zhlédnout výstavu
nazvanou Zločin a oběti. Výstava vyzývá
k odvaze vnímat oběti zločinu, pochopit
jejich potřeby a situaci, umět jim zpro-

středkovat pomoc. Cílem výstavy je poskytnout návštěvníkům informace o nových právech obětí, existujících zdrojích
možné pomoci a informace o činnosti Bílého kruhu bezpečí. Vstup je volný.
 Zaplatili jste za domovní odpad?
Do konce prázdnin, nejpozději do 31. srpna, lze stále ještě uhradit poplatek za
komunální odpad bez navýšení. Výše
poplatku činí 498 korun na osobu a kalendářní rok. Více na esmo.ostrava.cz/cs/
uzivatelska-sekce/informace-o-platbe-poplatku-za-komunalni-odpad.
 Sbírka na útulek pro nalezené psy
Za účelem spolufinancování útulku pro
nalezené psy v Ostravě-Třebovicích byla
10. července 2014 zahájena veřejná sbírka.
Všichni, kterým není lhostejný osud opuštěných psů čekajících v útulku na nové
majitele, mohou až do 31. května 2017 přispět libovolnou finanční částkou na účet
č. 110189–1649297309/0800. Za peníze ze
sbírky budou pořízeny potřeby pro psy.
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BEZRUČI

OSTRAVA
ÈEZ ARÉNA

ZTRÁTY A NÁLEZY 2014/15

felicia zeller / klub outsiderů
prokrastinační groteska
samuel beckett / čekání
klauniáda pod stromem

na godota

martin mcdonagh / osiřelý
bratrovražedná komedie

západ

ödön von horváth / kazimír a karolína
rychlá a zběsilá jízda na horské dráze
alexander dumas / tři mušketýři
ostré kordy i jazyky cuchají nervy a trhají bránice

ÈERNO BÍLÉ TURNÉ 2014
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12.5.2014 12:28:17

19

Glanc

SC-340976/28

www.bezruci.cz

SC-340089/17

www.luciebila2014.cz
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Univerzita třetího věku
na FBI ve Výškovicích

Nadace ČEZ pomáhá seniorům

V pondělí 16. června proběhly
v aule VŠB-TU Ostrava promoce absolventů univerzity třetího
věku pořádané fakultou bezpečnostního inženýrství (FBI).
Studenti převzali osvědčení
o absolvování z rukou děkana
fakulty. Studium bylo zaměřeno
na získávání poznatků v oblasti
bezpečnosti a požární ochrany.
Výuka probíhala formou přednášek a součástí studia byly
exkurze do Dolní oblasti Vítkovic, Hornického muzea OKD
a Landek Parku, hasičského záchranného sboru, ostravského
pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a také
zájezd k přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně v Jeseníkách.
Univerzita třetího věku umožňuje kontakt s lidmi zajímající-

Nadace ČEZ poskytla Domovu Korýtko z Ostravy-Zábřehu nadační
příspěvek ve výši 150 tisíc korun na zakoupení dvou speciálních elektrických pečovatelských lůžek s laterálním náklonem Latera Thema
s příslušenstvím pro jeho klienty. Lůžka jsou účinným prostředkem
profylaxe proleženin, tromboembolických stavů i komplikací respiračního ústrojí, a jak dodal ředitel domova Marek Kyjovský „zajistí pro
imobilní seniory s nejtěžšími zdravotními stavy důstojný život ve stáří a na sklonku života“.
(d) Foto: Veronika Králová

mi se o vědu a techniku a také
k navázání nových přátelství.
Přitom dochází i k udržování
psychické svěžesti a kvalitnímu
naplnění volného času seniorů. Od října bude zahájen nový
ročník čtyřsemestrového kurzu:
Požáry, havárie, mimořádné
události – zajištění bezpečnosti
a ochrany obyvatel. Podmínkou
přijetí k tomuto typu vzdělávání je ukončené středoškolské
vzdělání a věk nad pětapadesát
let. Výuka probíhá v budově fakulty na Lumírově ulici ve Výškovicích. Zájemci o tento druh
vzdělávání mají možnost se přihlásit do 26. září.
Více informací na www.fbi.
vsb.cz/U3V/cs/ nebo přímo na
studijním oddělení na tel. čísle
597 322 824.
(d)

INZERCE

SC-340688/4

Veřejné vystoupení cvičenek

V pondělí 23. června se každý, kdo navštívil restauraci Koliba v Bělském lese, stal svědkem vystoupení cvičenek místního TJ Sokol. Ty
předvedly sestavy s balonem a se stuhou. Krátký program zakončily
předáním květin a gratulacemi nejen vedoucím cvičitelkám, ale i těm
ze svých řad, které oslavily kulaté jubileum. Veřejné vystoupení je pro
ně tradičním uzavřením sezóny.
Skupina žen ve věku od 50 do 77 let se schází pravidelně každý pondělní večer v tělocvičně ZŠ Kosmonautů 15. Hodinový kurz zahrnuje nejen cvičení na hudbu, ale i sestavy s balonem či stuhou. Pod
vedením Svatavy Nováčkové a Marty Šťastkové takto cvičí už patnáct
let a během této doby se počet členů rozrostl z původních patnácti na
současných čtyřiapadesát.
(d)
Foto: Miroslava Terlecká
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AKTUALITY

Krátce
 Burza práce a rekvalifikací
Nemáte práci? Hrozí vám ztráta práce?
Chcete změnit kvalifikaci? Hledáte brigádu? Udělejte si představu o pracovních
příležitostech. Poznejte možnosti rekvalifikačních kurzů v dělnických i technických
profesích, v administrativě i ve službách.
Navštivte Burzu práce a rekvalifikací s nabídkami poradenských center na jednom
místě. Akci opět pořádá DTO CZ Ostrava
ve spolupráci s Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou Ostrava. Burza se koná
9. září od 9 do 16 hod. v DTO CZ (Mariánské náměstí 5, Ostrava-Mar. Hory, naproti
bývalého Telecomu). Vstup je zdarma.
 Sejdou se, aby pomohli
V kostele sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu vystoupí ve středu 17. září od 19 h sopranistka Eva Dřízgová-Jirušová s orchestrem Camerata Janáček, slovenská zpěvačka Sima
Martausová se saxofonistou Michalem
Žáčkem a ArcelorMittal Gospel. Benefiční
koncert nazvaný Sešli se, aby pomohli je
určen na podporu rekonstrukce Charitní-

ho střediska Michala Magone - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na Dubině. Předprodej vstupenek bude zahájen
od 3. září. Celý výtěžek vstupného bude
v rámci povolené veřejné sbírky využit na
spolufinancování rekonstrukce zmiňovaného charitního střediska. Další informace
na www.ostrava.charita.cz.
 Výstava hub
V prostorách pobočky Střediska volného času na ul. V Zálomu 1 se ve dnech
29. a 30. září vždy od 9 do 16 hodin uskuteční výstava hub. Návštěvníci mohou
přinést i své houby, přítomná mykoložka
jim donesené houby určí a zodpoví případné dotazy. Součástí výstavy bude expozice o plodech podzimu, čehož mohou
využít školní kolektivy v rámci výuky přírodopisu. Další informace na csop-alces.
webnode.cz.
 Nová kontaktní místa e-karty ODISka
Dopravní podnik Ostrava od 1. srpna rozšířil počet kontaktních míst e-karty ODIS-

ka o dalších sedm prodejen jízdních dokladů. V těchto prodejnách mohou zájemci
nově žádat o vystavení e-karty ODISka,
osobně si e-kartu vyzvednout nebo zablokovat. Novými kontaktními místy jsou
mj. prodejny v ul. B. Četyny na Dubině, ve
Výškovicích a v zábřežském DK Akord.
Úplný seznam prodejen s označením kontaktních míst e-karty ODISka je na www.
dpo.cz.
 Svatováclavský hudební festival
Jeden z koncertů letošního 11. ročníku
Svatováclavského hudebního festivalu
se uskuteční v úterý 23. září od 18 hodin
v kostele Ducha svatého v Ostravě-Zábřehu. Vystoupí Linde Brunmayr (barokní
flétna), John Holloway (barokní housle),
Lorenz Duftschmid (viola da gamba), Lars
Ulrik Mortensen (cembalo) a Ulrike Becker (barokní violoncello). Zaznějí skladby
Georga Philippa Telemanna a Louise-Gabriela Guillemaina. Více informací včetně
celého programu festivalu je na webových
stránkách www.shf.cz.

INZERCE

ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mTI new york uvádí muzikál
BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS´

23. 11. OSTRAVA
ČEZ ARÉNA, 20:00
&#0+'.

OD 12. PROSINCE 2014 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
TOUR 2014

více informací a vstupenky: www.mammamiamuzikal.cz
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mediální partneři

Turné k příležitosti 70. výročí

osvobození a ukončení 2. světové války

Hrají:

Martin PÍSAŘÍK
Josef VOJTEK
Josef LAUFER
Ladislav FREJ
Michaela DOLINOVÁ
Markéta PROCHÁZKOVÁ
Michal SLANÝ
Michaela HORKÁ
Tomáš TRAPL
Dita HOŘÍNKOVÁ
a další

Texty písní:

producenti

ČESRZKEÁ

Glanc

DARK STYLE
Agency
Generální partner

KONEČNĚ

EUROPEAN TOUR 2015

11. 10. 2015 OSTRAVA
ČEZ ARÉNA · 15:00 A 20:00

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: WWW.TICK
K ET-ART.CZ
O VCI.CZ
OFICIÁLNÍ WEB: WWW.ALEXANDRO

SC-340976/25

į+61

a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · p. KOLÁŘ · R. VOJTEK
i. chýlková · j. langmajer · P. VÍTEK · j. KRETSCHMEROVÁ · h. holišová
J. ASTEROVá · m. nosková · s. křováková · t. matonoha · A DALŠÍ...
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Na území obvodu leží čtyři bludné balvany
Němým dokladem a zároveň připomínkou ledových dob ve starších čtvrtohorách jsou bludné balvany.
Zabloudily k nám díky transportní schopnosti ledovců až
z daleké Fenoskandinávie ze
vzdálenosti zhruba 1000 kilometrů při posledním sálském
zalednění (dostalo se až k Moravské bráně) asi před 220 tisíci
lety. Jsou tvořeny cizorodými
horninami, které se na našem
území nevyskytují.
V Ostravě je celkem sedmadvacet přístupných lokalit blud-

to krásné přírodní rarity ve
městě.“
Další bludný balvan na Jihu
se nachází v nadmořské výšce 230 metrů v Mičanově sadu
pod zábřežským kostelem, jedná se o žulu. Nalezen byl v roce
1928 v korytě potoka Zábřežka
při ústí do řeky Odry. „Dříve
na něm byla i pamětní deska,“
upozornil Pelikán.
Třetí balvan leží v nadmořské

Balvan v Mičanově sadu v Zábřehu

Mittal Ostrava. Tvoří jej žula,
pochází ze středního Švédska
nebo jižního Finska, má rozměry 3,2 × 2,5 × 1,5 m, hmotnost
16,5 tuny a objem přibližně
6,5 m3. Balvan byl nalezen pod
vrstvou mladších nánosů v říjnu 1954 při výkopu základů
velké slévárny tehdejší Nové
huti v hloubce 6,8 m. Po čase se
dočkal důstojného umístění na
betonovém podstavci, od roku

1989 je chráněn, dnes má statut
přírodní památky. Kunčický
bludný balvan však nevlastní
absolutně všechna prvenství.
Ve Vřesinské ulici v Porubě
spočívá od roku 1928 na kamenném podstavci porubský
bludný balvan (před rokem
1954 největší), který má ze
všech dosud nalezených nejdelší osu – 3,7 metru.
(kut, int)

Balvan na ul. 29. dubna ve Výškovicích

ných balvanů (mapka s plánkem všech balvanů je umístěna
v přízemí geologického pavilonu VŠB-TU), čtyři exempláře se
nacházejí na území městského
obvodu Ostrava-Jih.
První leží v nadmořské výšce
248 metrů na ulici 29. dubna
ve Výškovicích. Jedná se o křemenec nalezený v roce 1969
u lesní cesty severozápadně od
obce Hrabyně v okrese Opava.
„V srpnu téhož roku jej na současné místo přivezl stavební
mistr Herbert Tvrdý,“ říká
Rudolf Pelikán. Pro devětasedmdesátiletého
nadšence
z Výškovic je mapování bludných balvanů a sběr minerálů
dlouholetým koníčkem. „Jsou

výšce 214 metrů v areálu lesní
školy v Bělském lese. Žulový
kámen byl nalezen u myslivny v Porubě a dnes je součástí geologické expozice skalky
hornin. Poslední menší bludný
balvan našel Rudolf Pelikán
vloni v červnu před domem
na Lumírově ulici 74, tehdy
v lokalitě probíhaly výkopové
práce.
Domovem bludných balvanů
je především Slezsko a severní
Morava, odkud pocházejí nejznámější exempláře z našeho
území. Největší z nich co do
objemu a hmotnosti je kunčický bludný balvan, který se nachází na konečné tramvaje č. 9
před jižní bránou do Arcelor-

Balvan v Bělském lese.

Snímky: Rudolf Pelikán
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ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Představujeme základní školy – ZŠ Alberta Kučery
ZŠ a MŠ Alberta Kučery 20, svými žáky důvěrně označovaná
jako „Kučerka“, letos oslaví
pětačtyřicet let od zahájení
svého provozu.
Oslavenkyně k tomuto jubileu dostala důkladnou a zevrubnou rekonstrukci, která
skončila zatím ve všech pavilonech budovy základní školy.
Momentálně však pokračuje
v budovách mateřské školy
a plaveckého bazénu. Součástí
školského zařízení jsou totiž
kromě základní školy, školní
jídelny a družiny také mateřská
škola, dopravní hřiště a na něm
působící Středisko dopravní
výchovy a v neposlední řadě
plavecký bazén, jenž je sídlem Plavecké školy a Plavecké
učebny. Jak Středisko dopravní výchovy, tak Plavecká škola
zajišťují výchovně vzdělávací
činnost v rámci celého obvodu.
Pavilónová škola švédského
typu, ne nepodobná ostatním
v blízkém okolí, stojí na pomezí Hrabůvky a Dubiny od roku
1969. Její tvář se ale v letošním
roce zásadně změnila, protože
díky projektu Ekotermo došlo
k výměně oken, zateplení, výměně střešní krytiny a závěrem
škola dostala také novou fasádu, venkovní žaluzie a logo.
Proměnami prošel také interiér
jednotlivých pavilonů, který
rozhodně stojí za povšimnutí.
Radikální změny doznal vestibul školy, zde došlo ke snížení stropů prostřednictvím
podhledů, přestavěna byla
vrátnice i vstupní vchodové
dveře. Všechny pavilony, třídy,
chodby a kabinety byly vymalovány, prostory tříd a chodeb
zútulnily nové vnitřní parapety.
Nicméně proměna interiéru začala díky novému vedení školy
již dříve. Pozvolna se měnila
vstupní hala, která byla vymalována, vestibul oživil informační panel, takže všichni, kdo
do školy denně přicházejí, mají
usnadněnou orientaci v čase
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i prostoru. Rovněž přibyly stoly a křesla, v nichž je čekání
vždy příjemnější. Celý prostor
vestibulu tak dostal lidštější
i funkčnější podobu.
Vstupní dveře do pavilonů
byly nově osazeny bezpečnějšími plastovými křídly. V koridoru směřujícím k tělocvičně,
plaveckému
bazénu
a do pavilonů B a C,
byla skupinou Bulldozero na jednu ze zdí
nasprejována nová výzdoba - graﬃti. Jednotlivé pavilony včetně tělocvičny mají nyní nové
sociální zařízení.
V první polovině 70. let minulého století se ve škole učilo až
kolem tisícovky žáků, dokonce se zde vyučovalo ve směnném provozu, což už si dnes
málokdo dovede představit.
Počet tříd vystoupal až k číslu 41 a svého času měla školní
družina dokonce 12 oddělení.
V současné době probíhá výuka komornějším způsobem,
který umožňuje individuálnější
přístup, školu totiž v minulém
školním roce navštěvovalo 317
žáků z 15 tříd. Potenciál skýtaný dostatečným množstvím
tříd je promyšleně využíván.
Objekt tvoří tři učební pavilony, dále jeden pavilon, jenž je
vyhrazen pro kanceláře a odborné učebny, a tělovýchovný
pavilon. Tyto jsou pak propojeny oboustranně zaskleným

koridorem. Nedílnou součást
školy tvoří samostatná budova
školní jídelny a družiny.
Žáci druhého stupně se stěhují
za učiteli do jednotlivých odborných učeben, které skýtají
komfort jak žákům, tak vyučujícím. Samozřejmostí je počítačové pracoviště v každé třídě
a ve všech kabinetech,
ruku v ruce s elektronickou třídní knihou
a žákovskou knížkou.
Ve čtyřech učebnách
fungují interaktivní tabule, jejichž použití oživuje výuku. Možnost
využívat takovou tabuli má každý pavilon, odborné
i poloodborné učebny jsou dobře vybaveny.
V objektu školy se nacházejí
dvě učebny dopravní výchovy
i dopravní hřiště, na kterém si
trénují dopravní situace žáci
z celého obvodu, konají se zde
rovněž obvodní kola soutěže
Mladý cyklista. V době letních
prázdnin díky projektu Společně na hřišti poskytuje možnost
smysluplného trávení volného
času. Stav ostatních hřišť – travnatého, asfaltového i atletického, je ovšem poměrně neutěšený, proto škola usiluje o získání
dotací na jejich revitalizaci.
V ZŠ A. Kučery se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Zelená na cestu. I když
se nejedná o jazykovou školu,
v současné době se zaměřu-

je na zlepšení kvality výuky
anglického jazyka, a proto do
všech tříd jednou za čtrnáct dní
přichází rodilý mluvčí. Kromě
toho si žáci mají možnost vybrat volnočasové aktivity v podobě kroužků, např. anglického
jazyka, dopravního, plaveckého či keramického kroužku aj.
Žáci se účastní mnoha soutěží
a nejrůznějších projektů, ve kterých úspěšně reprezentují školu. Na praxi do tříd na prvním
stupni docházejí v rámci spolupráce s Ostravskou univerzitou
studenti pedagogické fakulty.
Školu navštívili studenti ze zahraničí a v rámci projektu AISEC během projektového týdne
představili své domovské země
(Brazílii, Kostariku, Malajsii,
Čínu, Bosnu a Hercegovinu
a Turecko).
Tradičně se žáci mohou účastnit nejrůznějších sportovních,
kulturních či turistických aktivit, v uplynulém školním roce
to byla např. historická exkurze
do Vídně, Ostravské sportovní
hry, Zdatný páťák a jiné. Prostřednictvím dotace z Magistrátu města Ostravy z Fondu
pro děti ohrožené znečištěným
ovzduším se žáci letos vypravili rekreovat do Jeseníků.
K základní škole přináleží také
mateřská škola, která čítá šest
oddělení s kapacitou 168 dětí.
Školka oplývá širokou škálou
aktivit a kroužků, kdy momentálně nejzajímavější nabízenou
aktivitou jsou hodiny hravé angličtiny s rodilým mluvčím.
V neposlední řadě většina žáků
z celého obvodu Ostrava-Jih
absolvovala povinnou výuku plavání v Plavecké učebně
školy, v minulém školním roce
bazénem a rukama instruktorů
prošly téměř dvě tisícovky dětí.
Dlouhodobým cílem ZŠ A. Kučery je i nadále zkvalitňovat vyučovací proces a měnit prostředí, ve kterém děti tráví velkou
část dne, k lepšímu.
Podklady připravili: Mgr.
Radka Dluhošová a Mgr. Lukáš
Jelínek, pedagogové školy
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