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Folklor bez hranic se opět vydařil

aplněné prostranství před kulturním domem
K-TRIO, spokojenost účinkujících i diváků, pohodová atmosféra. V úterý 14. srpna zavítal letošní desátý
ročník mezinárodního festivalu Folklor bez hranic do
našeho městského obvodu.
Tradiční akci, která se po všech
stránkách vydařila, zahájil místostarosta obvodu Ostrava-Jih Karel
Sibinský. „Folklor bez hranic mám
rád, festivalu se účastním pravidelně,“ uvedl místostarosta, kterého
z předchozích ročníků nejvíce zaujalo vystoupení černošského souboru bubeníků. „Letos se mi asi jako
většině diváků líbilo hlavně vystoupení „hadí ženy“ z mongolského
souboru,“ řekl Karel Sibinský.

Soubor Khulan Khongor z Mongolska skutečně sklidil největší
aplaus publika. Mongolské lidové
divadlo, složené ze studentů univerzity z hlavního města Ulanbátáru, zahrálo na tradiční mongolské nástroje. „Jeden z nich, jmenuje
se Morin Khmer, byl dokonce před
čtyřmi lety zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO,“
zdůraznila tajemnice festivalu Renáta Huserová.

Místostarosta Karel Sibinský zahájil letošní ročník Folkloru bez hranic v našem městském obvodu.

Početné publikum nejvíce zaujalo vystoupení jednadvacetileté „hadí ženy“
z mongolského souboru Khulan Khongor.
Foto: Michael Kutty

Kromě členů Mongolského lidového divadla před K-TRIEM vystoupily i folklorní soubory z Mexika
a Ruska, nechyběl Danaj ze Strážnice,
Ostravu-Jih reprezentovaly soubory
Ševčík a Hol úbek. Už dopoledne
soubory tradičně potěšily seniory
v domovech důchodců na Syllabově

Z usnesení Rady MO Ostrava-Jih
Rada MO Ostrava-Jih
na 22. schůzi 21. 6. 2007
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teřské školy Výškovická 120A
Základní školy a mateřské školy
Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská
6B, příspěvkové organizace zřísouhlasila s neposkytnutím daru
zené statutárním městem Ostrava,
Střední škole technické, Ostraměstským obvodem Ostrava-Jih
va-Hrabůvka a doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Os- – souhlasila v souladu s článkem
6. odstavec 8, písmene e 4) a 5)
trava-Jih neposkytnout Střední
a článku 21. odstavce 1a) Staškole technické dar ve výši 500
tutu města Ostravy a zákonem
tisíc Kč
o obcích článek 128/2000 Sb., se
rozhodla o pronájmech bytů
stavbou a se vstupy na pozemek
v domě zvláštního určení – Domě
v majetku statutárního města Oss pečovatelskou službou na ulici
travy – městského obvodu OstraOdborářské v Ostravě-Hrabůvce
va-Jih pozemek parcela č. 923
dle předloženého návrhu
(EN), v katastrálním úřadu Výšschválila zvýšení kapacity Základní
kovice u Ostravy, v blízkosti řeky
školy a mateřské školy Ostrava-ZáOdry za účelem odstranění zabřeh, Kosmonautů 15, příspěvkové
trubnění Výškovického potoka
organizace, v odloučeném pracovišti Mateřské školy P. Lumumby – schválila rozpočtová opatření.
25 na počet dětí 144
Rada MO Ostrava-Jih
souhlasila se zřízením třídy
na
23. schůzi 12. 7. 2007
s upraveným vzdělávacím programem pro děti se zdravotním – rozhodla na základě zprávy hodpostižením Základní školy a manotící komise pro posouzení
teřské školy Ostrava-Zábřeh,
a hodnocení nabídek dle přiložeKosmonautů 15, příspěvkové orného zdůvodnění tohoto přínosu
ganizace, v odloučeném pracoo výběru nejvhodnější nabídky
višti Mateřské školy P. Lumumby
na veřejnou zakázku VZ 27.023
25
na provedení stavebních prací
rozhodla na základě zprávy hod„Vodní areál Ostrava-Jih, odbounotící komise pro posouzení
rání valu“ a o uzavření smlouvy
a hodnocení nabídek na veřejo dílo s vybraným uchazečem
nou zakázku malého rozsahu VZ – schválila změnu odpisových
27.029 na provedení stavebních
plánů na rok 2007 příspěvkových
prací „Generální oprava stropního
organizací, jejichž zřizovatelem
podhledu v kinosále kina LUNA,
je statutární město Ostrava, městOstrava-Zábřeh – II. etapa“ o výský obvod Ostrava-Jih, dle důvoběru nejvhodnější nabídky
dové zprávy
souhlasila se zřízením výdejny – jmenovala Ing. Sylvu Kocurona odloučeném pracovišti Mavou do funkce ředitelky Kultur-

a Petruškově ulici. „Líbí se mi úplně
všechno, protože tento druh hudby
mě baví. Na Folklor bez hranic chodím pravidelně,“ pochvalovala si
atmosféru paní Kristýna Červenková z Hrabůvky a dodala, že prostředí před K-TRIEM je rozhodně
lepší než předchozí místo v amﬁte-

átru poblíž hotelového domu Hlubina. Folklor bez hranic je jediným
festivalem v republice, který svá vystoupení v rámci jednoho města přesouvá do jednotlivých obvodů. „Za
deset let své existence hostil na čtyři
desítky zahraničních souborů,“ připomněla Huserová.
Michael Kutty

Kino Luna v novém hávu

ního zařízení Ostrava-Jih, příspěvkové organizace s účinností
od 1. 8. 2007
– schválila rozpočtová opatření
– schválila prodeje domů a bytů
– rozhodla o pronájmech pozemků.

–

–

–
–
–
–

Po červencové pauze, vynucené odbor bytového hospodářství ÚMOb
technickými úpravami, první srp- Ostrava-Jih. V návaznosti na tuto renový den znovu zahájilo provoz kino konstrukci byla provedena výměna
Luna v Zábřehu. „Návštěvníci určitě projekční plochy, včetně výměny
ocení změny k lepšímu, byla pro- formátovací – maskovací opony.
vedena generální oprava stropního „Nová průzvučná projekční plocha
podhledu. Došlo k obložení stropu promítaného obrazu je největší v OsRada MO Ostrava-Jih
speciálním materiálem s výrazně travě a patří mezi největší v kraji,“
na 24. schůzi 2. srpna 2007
lepšími parametry, který zajistí zlep- upřesnila Dulíková. Tuto opravu ﬁrozhodla o slevě 25 procent ze šení akustiky kinosálu při reprodukci nancovala ze svých prostředků přízákladních sazeb za hodinu uží- zvuku,“ uvedla vedoucí kina Luna spěvková organizace Kulturní zařívání Sportovního centra Dubina Jana Dulíková. Opravu ﬁnancoval zení Ostrava-Jih.
(kut)
pro základní školy a mateřské
školy, příspěvkové organizace
Starosta Otakar Veřovský zve občany na
statutárního města Ostravy, městzasedání
Zastupitelstva
městského obvodu Ostrava-Jih,
ského obvodu Ostrava-Jih, využíkteré se uskuteční ve čtvrtek 13. září 2007 od 9 hodin
vající hrací plochy za účelem výuky v pracovní dny v denní době
v prostorách KD K-TRIO na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce.
od 6.00 do 12.00 hodin
rozhodla požádat statutární město
Ostravu, Magistrát města Ostravy
o poskytnutí ﬁnančních prostředků z rozpočtu statutárního
Seznam jubilantů, kteří souhlasí Ludmila Ohaňková ................... 85 let
města Ostravy ve výši 261 800 Kč
se zveřejněním jména v Jižních lis- Irena Nováková ........................ 85 let
na krytí zvýšených nákladů obtech. Starosta MO Ostrava-Jih Ota- Marie Námyslová ..................... 85 let
čanského sdružení FC OSTRAkar Veřovský přeje všem do dalších Žofie Ječmenková .................... 85 let
let hodně zdraví, spokojenosti a poVA-JIH, o. s. se sídlem Svazácká
Irma Hafičová ........................... 85 let
hody v kruhu nejbližších.
1, Ostrava-Zábřeh, IČ: 70312966
Emilie Dužíková ......................100 let Marie Gadulová ........................ 85 let
na údržbu travnatého hřiště na
František Jambrož .................... 98 let Otmar Žiak ................................ 80 let
stadionu v Ostravě-Zábřehu, SvaJaroslav Palarčík ...................... 94 let Danuše Valová ......................... 80 let
zácká 1 za období od června 2006
Zdeňka Lindovská .................... 94 let Mária Šamajová ....................... 80 let
do června 2007
Josef Balhar .............................. 94 let Marie Masáková....................... 80 let
schválila rozpočtová opatření
Anna Ličková ............................ 93 let Jiřina Laryšová.......................... 80 let
schválila žádosti o pronájmy
Vlasta Frkalová ........................ 92 let Olga Košařová .......................... 80 let
a výměny bytů
Zdeňka Mojžíšková ................. 90 let
rozhodla o pronájmech volných
Pavlína Kinclová ....................... 80 let
Jan Holek .................................. 90 let
míst v krytých stáních
Vlasta Zezuláková .................... 85 let Olga Grecmanová ..................... 80 let
vzala na vědomí informaci meLudmila Vystavělová ................ 85 let Helena Garčarová ................... 80 let
diální komise o možnosti změny
Lubomír Šrámek....................... 85 let Michal Drevňak ........................ 80 let
názvu střediska komunitní péče
Ludmila Stoklasová .................. 85 let Alenka Jasinská ...................... 80 let
G-centrum.
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Radnice našla práci klientům Stonožky
O

byvatelé městského obvodu Ostrava-Jih mají už od
května možnost spatřit skupinu mladých lidí, jak
pod dohledem vedoucího Miloše Kvíčaly a se svými dětskými pomocníky provádějí drobné opravy a údržbu
městského mobiliáře.
Jedná se o členy a klienty Klubu
Stonožka Ostrava, který v rámci
projektu Rozvoje služeb podporovaného zaměstnání osob se sníženou
soběstačností v oblasti veřejně prospěšných prací a sociálně terapeutických dílen spolupracuje s městským
obvodem Ostrava-Jih. Ten v projektu zastává roli partnera, který pro
tyto osoby vytváří a organizačně zajišťuje pracovní příležitosti. Jedná se
zejména o péči o veřejná prostranství, městskou zeleň, městský mobiliář a úklidové práce.
„Nelze s jistotou říci, zda v rámci
České republiky jde o ojedinělou
spolupráci, ale není obvyklé, aby neziskové organizace a obec realizovaly takové aktivity,“ upozornil administrátor projektu Jiří Křupka.
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu
v Moravskoslezském kraji, grantového schématu Síť sociální integrace 2006. Veškeré náklady spojené
s mzdovými prostředky vedoucích

prací a asistentů, materiálem a dopravou jsou hrazeny v rámci této
podpory.
V sídlištní zástavbě mezi paneláky na Cholevově ulici nelze přehlédnout čtveřici mladíků. Na sobě
mají žlutá trička s logem Stonožky
a pouštějí se do natírání laviček.
„Tato práce mě moc baví a jednou
bych se jí chtěl věnovat. Ale líbila
se mi i práce s bruskou, když jsme
na jaře byli v dřevodílně,“ uvedl sedmnáctiletý Michal Pospíšil. Kousek vedle posedává osmiletá Liana
Thai, která svým kamarádům pomáhá míchat barvy. „Moc se mi to
líbí,“ usmívá se sympatická dívenka.
Údržba městského mobiliáře je
v těchto dnech hlavní pracovní náplní klientů. „Snažíme se pro ně najít pravidelnou práci. Začínali jsme
sekáním trávy v zahrádkách škol,“
uvedl Kvíčala. „Co do technického
a pracovního zázemí nemůžeme
konkurovat technickým ﬁrmám,
přesto chceme dokázat, že jsme
schopni tuto práci kvalitně vykoná-

vat. Všichni ve Stonožce usilujeme
o to, aby nám aktivity a spolupráce
s městským obvodem v příštím roce
přinesly stejné množství práce, ale
i ﬁnančních prostředků potřebných
pro udržení nově vytvořených pra-

Svým kamarádům pomáhá i osmiletá holčička Liana Thai.
Foto: Michael Kutty

Ve školách ani o prázdninách nezaháleli
Ř
ada základních a mateřských škol v městském obvodu Ostrava-Jih využila prázdnin k nejrůznějším opravám. Většinou se jednalo o předem plánovanou
údržbu, ale výjimkou nebyly ani rozsáhlejší akce.
Jedna z největších investic v celkové hodnotě téměř půl milionu korun
byla realizována v Základní a mateřské
škole na Mitušově ulici 16 v Hrabůvce.
„Šlo o opravu školního hřiště, na kterou jsme získali ﬁnanční prostředky
v rámci grantového řízení města Ostravy,“ uvedl ředitel Martin Pail.
Bezmála čtyři sta tisíc korun už
v letošním roce investovali do oprav
v Základní a mateřské škole Alberta
Kučery v Hrabůvce. „Nejvíce ﬁnancí
si kvůli dvěma haváriím vyžádala plavecká učebna,“ uvedla ředitelka Jana
Pavlicová.

Rozsáhlé rekonstrukce probíhaly i v prostorách Základní a mateřské školy Mjr. Nováka v Hrabůvce. V mateřské škole mj. došlo
k výměně dlažby ve školní jídelně,
provedena byla kompletní výměna
ztrouchnivělých dřevěných lemů
všech pískovišť za plastové a v plánu
je ještě obdobná oprava laviček v zahradě školy. „Od poloviny srpna proběhlo v mateřské škole malování šaten a umýváren, v základní škole
zase došlo k vymalování schodišť,
toalet a chodeb,“ upřesnil ředitel
Petr Opletal.

covních míst i po skončení ﬁnanční
podpory EU,“ pokračoval Křupka.
Podle něj chce Stonožka v novém
školním roce navázat na dosavadní
spolupráci se Zvláštní školou v ulici
U Haldy v Hrabůvce a Střední ško-

Malování bylo na programu také
v Základní a mateřské škole B. Dvorského v Bělském Lese. „V mateřské
škole jsme rekonstruovali výdejní
okna ve školní jídelně a po havárii
část rozvodů teplé vody,“ vysvětlila
ředitelka Věra Helebrantová.
V Mateřské škole Františka Formana 13 na Dubině se děti mohou těšit na šatny, jejich nové vybavení stálo 450 tisíc korun. Základní
a mateřská škola Václava Košaře
na Dubině podle ředitele Vladimíra
Durčáka provedla opravy střech, výměnu oken, vymalování tříd a fasády
vstupního pavilonu. „Každá akce
přišla na necelých sto tisíc korun,“
dodal Durčák.
Malovalo se i na ZŠ Chrjukinova
v Zábřehu, rekonstruuje se i školní
hřiště.
(kut)

Vedení radnice – kdo má za co odpovědnost?


Vnější a vnitřní kontrolní činnost, zadávání veřejných zakázek, legislativní činnost, publicita
obvodu, veřejný pořádek, požární ochrana, hospodářská mobilizace a civilní obrana
Starosta Mgr. Otakar Veřovský, tel.: 599 430 237, e-mail: otakar.verovsky@ovajih.cz



Investiční výstavba a rozvoj, sociální péče, sociálně právní ochrana dětí, památková péče
Místostarosta Bc. Karel Sibinský, tel.: 599 430 206, e-mail: karel.sibinsky@ovajih.cz



Komunální služby, doprava a silniční hospodářství, majetkoprávní vztahy, technický provoz
a údržba majetku, správa informačních systémů
Místostarosta Radim Miklas, tel.: 599 430 205, e-mail: radim.miklas@ovajih.cz



Finance a rozpočet, školství, kultura a tělovýchova, prevence kriminality
Místostarosta Ing. Jiří Voloch, tel.: 599 430 235, e-mail: jiri.voloch@ovajih.cz



Bytové hospodářství – správa DaBF, stavebně správní řízení, vodní hospodářství a ochrana
vod, životní prostředí, vnitřní správa
Místostarosta Ľubomír Košík:, tel.: 599 450 304, e-mail: lubomir.kosik@ovajih.cz



Plnění funkce statutárního orgánu zaměstnavatele, povinnosti ze zákona o obcích, stanovení
platů zaměstnancům úřadu, řízení, kontrola a koordinace činnosti zaměstnanců úřadu, zabezpečování jednotného postupu útvarů při plnění úkolů úřadu, vydávání organizačních norem,
zařazování zaměstnanců k výkonu správních činností podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a schvalování plánu vzdělávání úředníků, určování zaměstnanců pro styk s utajovanými skutečnostmi, plnění komplexních výkonů dozoru nad zákonností právních předpisů
a jiných opatření úřadu nebo územních správních úřadů
Tajemník úřadu Ing. Josef Hipšr, tel.: 599 450 238, e-mail: josef.hipsr@ovajih.cz

lou profesora Zdeňka Matějčka v Porubě. „Zejména v oblasti asistenční
pomoci a praxi jejich studentů, využití jejich technického zázemí pro
práci se dřevem nebo vytvoření odborného zázemí s autorizací opravňující například k udělení standardu
dílčí kvaliﬁkace,“ nastínil záměry
Křupka, který usiluje o to, aby klienti Stonožky dostali za svou práci
nějakou odměnu. „Třeba něco jako
certiﬁkát nebo zápočtový list, že určitou dobu vykonávali danou práci.
Chceme k tomu využít od srpna
platný zákon o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání, který stanoví pravidla a postupy pro uznatelnost jejich
práce u nás i u budoucích zaměstnavatelů. Vše se ale rozbíhá, protože zákon platí teprve pár dní.“
Díky ﬁnanční podpoře Evropské
unie, kterou Stonožka Ostrava letos
obdržela, vzniklo v městském obvodu Ostrava-Jih šest nových pracovních míst s perspektivou trvalé zaměstnanosti až do roku 2010. „Naší
prioritou je, aby tito lidé byli u Stonožky zaměstnáni i po skončení projektu, nehledě k závazku na udržení
nově vzniklých pracovních míst nejméně po dobu tří let, ke kterému jsme
se přijetím dotace současně zavázali,“
dodal závěrem Jiří Křupka.
Michael Kutty

KRÁTCE Z OBVODU
n Opravy chodníků v Zábřehu
Obyvatelé Pavlovovy ulice v Zábřehu
mohou využít nově opraveného chodníku. „Šlo o rozsáhlejší akci, která začala vloni, betonovou dlažbu nahradila
zámková,“ uvedl Bohuslav Zdráhala
z odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih. V Zábřehu proběhly ještě další dvě opravy chodníků.
„Na Bastlově ulici byl po zásazích inženýrských sítí silně devastován původní
litý asfalt, místo něj byla položena zámková dlažba,“ doplnil B. Zdráhala. Povrch v zámkové dlažbě a částečně
v žulové kostce bude mít i nový chodník v ulici U Zámku.
n Kontrola uličních cedulí
Městský obvod chce s pomocí občanů
zkontrolovat, v jakém stavu se nacházejí uliční cedule. „Náš obvod je velmi
rozsáhlý, má velkou koncentraci obytných domů, ulic a uliček. Často dochází k poškozování cedulí, k opravě
fasád domů, a tím k sundávání cedulí,“ uvedla Jitka Blažková z odboru

vnitřních věcí úřadu, který má tuto činnost v kompetenci. „Pokud se občanům zdá ulice špatně označená, budeme rádi, když nám to dají vědět. Jde
nejen o lepší orientaci veřejnosti, ale
zejména zdravotní záchranné služby
a hasičů,“ doplnila Blažková. Občané
mohou své požadavky na špatné označení adresovat na ÚMOb Ostrava-Jih,
odbor vnitřních věcí nebo sdělit na
telefonní číslo 599 430, klapka 302
nebo 354.
n G-centrum název měnit nebude
G-centrum na Čujkovově ulici v Zábřehu prozatím svůj název měnit nebude. Rada městského obvodu pouze
vzala na vědomí informaci mediální
komise o možnosti změny názvu střediska komunitní péče.
n KZOJ povede Ing. Kocurová
Novou ředitelkou příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih se
stala Ing. Sylva Kocurová. KZOJ zastřešuje kulturní dům K-TRIO, kino Luna
a kulturní dům Výškovice.
(kut)
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ZLATÁ SVATBA
Adolfa a Alžběty Bohunských

Pan Adolf Bohunský se narodil v Hustopečích u Brna jako nejmladší ze tří synů manželů Marie a Františka Bohunských. Vyučil
se stolařem, během základní vojenské služby vystudoval učiliště Josefa
Hakena v Roudnici a Bohosudově.
V roce 1950 se přestěhoval s rodiči
do Bohatých Málkovic. Ve vojenské
službě byl až do roku 1958, kdy odešel jako kapitán do zálohy. Poté pan
Bohunský pracoval jako tajemník
MNV v Bohdalicích a o rok později
byl zvolen předsedou MNV v Bohatých Málkovicích. Tíživá bytová
situace jej donutila přijmout místo
v Brně u ČSD, kde pracoval jako posunovač na nákladním nádraží. V té
době probíhal nábor pracovníků pro
Ostravsko s nadějí na brzké přidělení bytu. Tady nastoupil jako posunovač a pracoval zde až do důchodového věku.
Paní Alžběta Bohunská se narodila v Bohatých Málkovicích jako
nejstarší dcera ze šesti dětí manželů
Alžběty a Josefa Filípkových. Po základní škole se vyučila prodavačkou
na učilišti v Kunštátě na Moravě.
Potom pracovala v obchodě s potravinami. Po mateřské dovolené dělala
pěstounku v Mateřské škole v Bohatých Málkovicích. V Ostravě nějakou dobu pracovala jako šatnářka
v kině Luna.
Když se v lednu roku 1957 Bětuška a Adolf setkali, byla z toho

láska jako trám a do půl roku
se konala svatba. „Ano“ si řekli
22. června 1957 na MNV v Bučovicích. V květnu 1958 se jim narodila
dcera Jiřina a o rok později v srpnu
dcera Helena.

Nyní jsou oba v důchodu, většinu
roku se věnují chalupaření a zahrádkaření. Zvelebují chaloupku po rodičích paní Bohunské. Pan Bohunský
je zručný kutil, stále něco přestavuje, opravuje a natírá. Paní Bo-

Při letošní červnové Zlaté svatbě oddával manžele Bohunské Mgr. Petr
Opletal pod dohledem ceremoniářky Šárky Zubkové.

V září roku 1963 se celá rodina,
včetně babičky Marie Bohunské,
přestěhovala do Ostravy-Zábřehu
na ulici Patrice Lumumby č. 34,
kde manželé Bohunští bydlí dodnes.
Tady v roce 1964 ke dvěma dcerám
přibyl syn Milan. V roce 1980 si
manželé Bohunští vzali do pěstounské péče neteř Jiřinu.

hunská se věnuje domácnosti a zahrádce, kde pěstují ovoce a zeleninu,
ale jejich velkou vášní jsou květiny.
V zimním období rádi luští křížovky
a osmisměrky, paní Bohunská také
ráda plete a s oblibou sledují televizní soutěže.
Od svých dětí mají sedm vnoučat
a také dva pravnuky.

Studenti gymnázia nabídli zajímavý projekt
„Jsme na jedné lodi“ je název
projektu, se kterým přišli studenti
Gymnázia v Hrabůvce na ulici
Františka Hajdy a jehož obsahem
je navázat spolupráci s dětmi ze
Základní školy Krestova. Jedná se
o školu, která se nachází podobně
jako i toto gymnázium v těsném
sousedství s velkým sídlištním celkem Dubina, odkud také pochází
většina jejích žáků.
Snahou gymnazistů je oslovit tyto
děti, navázat s nimi přátelské vztahy
a seznámit je s pozitivními způsoby trávení volného času. A protože každé dítě miluje barvy a rozmanité tvary, chtějí jim prostředí, ve

kterém tráví hodně času, zpříjemnit
a přivolat jim svět fantazie. Pomocí
různých výtvarných technik, které je
naučí, budou společně s nimi estetizovat jejich školní třídy a chodby.
Na oplátku je pak pozvou na návštěvu i k sobě na gymnázium, kde
budou společné výtvarné práce dále
pokračovat. Cílem projektu je děti
aktivně zapojit, esteticky na ně působit, přinést jim radost a vzbudit
v nich zájem o pozitivní životní hodnoty. Šestadvacítka středoškolských
studentů, kteří se do projektu zapojili, se také mimo jiné naučí spolupracovat v týmu a vyzkouší si, jak
vést a učit druhé.

Projekt funguje pod záštitou občanského sdružení Vita v rámci programu Make a Connection. V Moravskoslezském kraji se takových
projektů sešlo třiatřicet a z nich po
těžkém rozhodování vybrala komise
devatenáct. Těm hlavní partner, společnost Nokia, poskytl na realizaci
projektu ﬁnanční prostředky.
Název „Jsme na jedné lodi“ nebyl
vybrán náhodně. Jedna ze tříd by po
ukončení výtvarných prací měla vypadat jako paluba lodi s výhledem
na moře. Tento název má i hlubší význam, a to jako symbol spolupráce
a vzájemné pomoci.

četných dotazů a následných informací z provozu
bytové poradny vybíráme k zevšeobecnění ty nejpodstatnější – a to:

vývěsce, a to nejméně 15 dní před
dnem konání shromáždění. Z praxe
našich poraden vyplývá, že nejen
ve společenství vlastníku jednotek,
ale i v bytových družstvech, ustavených nájemci bytu za účelem koupě
domu, dochází k mnoha problémům
a nekončícím sporům. Potíží je také
malá účast vlastníků či družstevníků
na shromáždění a schůzi, neschopnost se usnášet a tím omezení společné akceschopnosti. Nezbývá než
doporučit a připomenout, aby vlastníci či družstevníci aktivněji vykonávali svá nezadatelná práva a plnili
své povinnosti.
Vlastníkům bytů ve SVJ chceme
dále připomenout, že vlastník bytu
je ve společenství minoritou (méně
než 75 procent potřebných pro souhlas). Při rozhodování o společných částech domu se musí podřídit
většině, tj. ostatním spoluvlastníkům nebo majoritnímu vlastníkovi
– např. v případech, kdy se rozhoduje o stavebních úpravách, moder-

Občané se už brzy dočkají
minibusové linky
Městský obvod Ostrava-Jih se může
těšit na minibusovou linku. „Její zkušební provoz je naplánován na desátého prosince letošního roku,“ uvedl
místostarosta Radim Miklas.
Přestože území obvodu je i přes
svou rozlehlost poměrně dobře pokryto sítí linek hromadné dopravy,
existuje zde několik „hluchých“ míst,
která se nacházejí mimo docházkovou
vzdálenost. „Jedná se hlavně o významné instituce, na některé z nich
je možné se dostat pouze s přestupem
a za cenu překonání různých bariér,
zejména schodišť v podchodech,“ řekl
dále Miklas.
Radnice do projektu zapojila i veřejnost, lidé v anketě vybírali ze tří
tras, kudy by minibusová linka měla
jezdit. Všechny ale vyšly počtem hlasů
zhruba nastejno, takže nakonec nebyla
zcela upřednostněna žádná. Po jednáních se zástupci společnosti Koor-

dinátor ODIS však bylo rozhodnuto
o vypracování další, která by skloubila všechny tři varianty a doplnila je.
„Zahrnuli jsme do ní navíc lokalitu
Krestova ulice, vítkovického učiliště,
náměstí Generála Svobody nebo Jubilejní kolonie,“ vysvětlil Radim Miklas. Konečná podoba trasy je tedy
téměř deﬁnitivní. Zájem ze strany občanů byl i o doplnění lokality Dubina,
ale zde je to z hlediska průjezdnosti
a systému vedení komunikací pro veřejnou dopravu zcela nepoužitelné.
Podle Miklase Dopravní podnik Ostrava (DPO) přislíbil, že v září, nejpozději v říjnu, bude zakoupen minibus. Současný návrh představuje
jednolinkové řešení s intervalem šedesáti minut, jeho realizace vyžaduje
zřízení devíti nových zastávek. Minibusová linka v Ostravě-Jihu se přiřadí
k dosavadním čtyřem, které ve městě
DPO zajišťuje.
(kut)

Ve Sportovním centru na Dubině platí nové sazby
Pro návštěvníky Sportovního centra Dubina platí nové základní sazby za hodinu
užívání hrací plochy:
6 – 15 hod. (1/3 plochy – 100 Kč, celá plocha – 300 Kč, badmintonový kurt
– 100 Kč), 15 – 20 hod. (1/3 plochy – 200 Kč, celá plocha – 600 Kč, badmintonový kurt – 200 Kč), 20 – 22 hod. (1/3 plochy – 150 Kč, celá plocha – 450
Kč, badmintonový kurt – 150 Kč).
Používání tribuny: v případě vybírání vstupného na sportovní akci: 150 Kč/hod.
75% základní sazby – základní a mateřské školy, příspěvkové organizace statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih, využívající hrací plochy
za účelem výuky v pracovní dny v denní době od 6 do 12 hodin, 150% základní
sazby – komerční využití, není-li hrazeno vstupné na akci, 250% základní sazby –
komerční využití, je-li hrazeno vstupné na akci. Na základě souhlasu vlastníka je
možno ve výjimečných případech předem sjednat sazbu za užívání dohodou.
Provozovatelem Sportovního centra Dubina je statutární město Ostrava, městský
obvod Ostrava-Jih (stanovujeme sazby za užívání hracích ploch a tribuny). Správou objektu je pověřena ECM facility, a. s.
Odbor školství a kultury MOb Ostrava-Jih

Léto v Kulturním domě Akord

O prázdninách se v Domě kultury je k dostání také v recepci domu kulAkord dost budovalo. Můžete se tě- tury. Již podruhé se v Akordu předšit, že se Vám bude pohodlněji sedět stavili dva kytaristé a zpěváci z Břidv hledišti velkého sálu. Nejbližší di- ličné, kteří si říkají Nezávislý sbor
vadelní představení se koná 25. září. pouličních básníků a přizvali OstraHrají Radoslav Brzobohatý, Hana vanům známou folkovou skupinu Hrnek. Poslední středu v srpnu zahrálo
Maciuchová a další.
V Domě kultury Akord se poslední a zazpívalo lyrické duo Bublavá – Dotři srpnové středy konala dostaveníčka spiva. První zářijové setkání v klubu
s folkovými zpěváky. Ve staronové se- ve stylu folk a country se uskuteční
Barbara Lišková, vedoucí projektu stavě sklidila velký úspěch u návštěv- 13. září – hosty kapely Tempo di vlak
níků skupina Ostrá tráva, která hraje bude v nové sezoně BG STYL. Začáhudbu inspirovanou irskými a skot- tek v klubu Akord bude v 19 hodin.
skými tradicionály. Dokonce se souVlaďka Dohnalová
těžilo v tanci o nové CD kapely, které
Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh
nizaci a rekonstrukci apod., kdy se
INZERCE
vyžaduje souhlas 75 procent všech
vlastníků.
Pro volbu členů výboru je nutný
souhlas nadpoloviční většiny všech
příspěvková organizace
vlastníků. Pro ostatní rozhodnutí
Gurťjevova 8, 700 30, tel. 596 746 062, fax 596 753 223
postačí souhlas nadpoloviční věte-mail:ddm.ova3@worldonline.cz, www.svczabreh.cz
šiny vlastníků přítomných na usnášení schopném shromáždění. A to
Nabídka zájmových kroužků pro děti a mládež na školní rok 2007/08
je tehdy, pokud je na něm přítomno
TANEČNÍ
TECHNICKÉ
více než 50 procent vlastníků.
Taneční studio Happy Dance, Street dance,
PC pro začátečníky a pokročilé, Webové
Při této příležitosti opravuji údaj
MD team dance, Break dance,Břišní tance,
stránky, Letecké modely radiem řízené pro zač.
o délce funkčního období výboru
folklór, Mažoretky STARS, Mažoretky ANDRIA,
a pokr., Letecké modely upoutané + ostatní
SVJ nebo pověřeného vlastníka,
Flamenco
zač. a pokr., Malí šikulové
uvedený v dubnovém čísle Jižních
listů. Místo dvou roků (došlo k neCVIČENÍ PRO DÍVKY A ŽENY
VÝTVARNÉ
dopatření), přesný údaj ze zákona
Aerobic, Kalanetika
Výtvarné hry, Výtvarná tvorba, Keramika
zní: funkční období výboru nebo popro děti, Keramika pro pokročilé, Točení na
SPORTOVNÍ
věřeného vlastníka určují stanovy,
kruhu, Ilustrační kresba, Textilní klub
Sálová kopaná, Florbal, Volejbal, Sportovky,
nesmí však přesáhnout pět let. DěPŘEDŠKOLÁCI
Stolní tenis, Rybáři, Capoeira, Míčovky, Turisťák
kuji za pochopení.
Klubko, Vrabčáci, Lišáci, Klokánek,
HUDEBNÍ
Závěrem připomínáme, že bytová
Baby aerobic
Kytara, Kytarový klub, Flétna, Bubny
poradna MO SON nabízí své služby
DOSPĚLÍ
všem, kteří potřebují rady a pomoc
SPOLEČENSKÉ
Točení na kruhu, Keramika, Kalanetika,
ve stále složitějších podmínkách
Bridž, Šachy, Divadlo, Kašpárek, Deskové hry,
Počítače, Bridž, Flamenco,
bydlení. Jsme tu pro Vás – příští poDračí doupě, Magic – karetní hra,
Mažoretky Stars-dospělí
radna se koná opět druhý čtvrtek
Historický šerm
v září, tj. 13. 9. 2007 od 16 do 18 hodin v KD Ostrava Výškovice.

SON – vlastníci bytů mají své problémy
Z
Vlastník bytu – člen společenství vlastníku jednotek (SVJ) se dotazuje, na koho se má obrátit, když
výbor SVJ neodpovídá na jeho dopisy ve věci porušování jejich stanov a ani na jeho žádosti. Kontrolní
komise – SVJ si nezvolili – odpovídáme následovně:
V případě, že výbor SVJ nereaguje na vaše výhrady k porušování
stanov společenství, doporučujeme
přednést výhrady na shromáždění
vlastníku jednotek, které muže
Vaše výhrady posoudit a přijmout
opatření k nápravě. Řešením muže
být při závažném porušování stanov SVJ odvolání dosavadního výboru nebo některých jeho členů.
Může se stát, že výbor nebude se
svoláním shromáždění souhlasit.
Dle vzorových stanov společenství
mohou svolat shromáždění i vlastníci, kteří mají minimálně 25 procent všech hlasů. Pozvánku je třeba
doručit všem členům společenství
a případně ji vyvěsit na domovní
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Břetislav Spurný

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh
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Mendíci mají za sebou úspěšnou koncertní sezonu
Dětský pěvecký sbor Mendíci sdružuje zhruba padesát dětí ve věku od
jedenácti do osmnácti let z městského
obvodu Ostrava-Jih. Za čtrnáctiletou
dobu svého trvání se díky pracovitosti
a houževnatosti všech členů souboru
podařilo sboru vypracovat na úroveň
přesahující pojem školního sboru.
Dnes se těleso řadí k nejlepším dětským pěveckým sborům v Ostravě
a podílí se na kulturním životě města.
Před dvěma lety byl tento sbor osloven současným českým hudebním
skladatelem Zdeňkem Králem, který
mu nabídl premiérovat svou novinku,
kantátu Carmina Burana 2. Skladba
měla premiéru v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě 17. června 2005,
v prosinci téhož roku pak byla reprízována v Domě kultury Akord v Zábřehu. Skladatel se obou koncertů zúčastnil a svou skladbu sám dirigoval.
Autor byl s výkonem ostravského
sboru natolik spokojen, že přímo
pro dětský pěvecký sbor Mendíci
zkomponoval další rozsáhlý hudební
útvar, cyklus skladeb pro dětský sbor
a orchestr s názvem „English Lessons“. Skladba podobného zaměření
a formy dosud v české hudbě neexistovala. Mendíci toto dílo pečlivě nastudovali a spolu se členy poloprofesionálního symfonického orchestru
složeného ze studentů a pedagogů
státní konzervatoře v pobaltském
městě Koszalin, se kterým sbor už

dlouhodobě spolupracuje, ji letos 4.
června uvedli v předpremiéře v Polsku. Slavnostní koncert se zde uskutečnil v rámci Mezinárodního hudeb-

Mendíci patří k nejlepším dětským souborům v Ostravě.

ního setkání dětí a mládeže, které je
součástí projektu Evropské unie Socrates a na kterém se Mendíci také
podílejí. Svou světovou premiéru celá
kantáta měla o týden později na Slo-

KRÁTCE Z OBVODU
n Gymnázium Volgogradská slaví
padesátiny
Gymnázium v Zábřehu na ulici Volgogradské letos slaví 50 let od svého
založení. Vyvrcholení oslav proběhne
v pátek 28. září. Od 8 do 14 hodin
se ve škole uskuteční Den otevřených dveří. V 18 hodin se koná velké
setkání studentů, absolventů a zaměstnanců školy na náměstí SNP,
na které bezprostředně naváže Ples
abiturientů v prostorách DK Akord.
Vstupenky na ples budou v prodeji od
1. září ve škole, lze si je také rezervovat prostřednictvím kontaktů uvedených na internetových stránkách
http://50let.gyvolgova.cz věnovaných oslavám výročí.

vensku, kde Mezinárodní mládežnické hudební setkání pokračovalo.
Této premiéře byl osobně přítomen
i sám autor.

n Dámská jízda na Slovensko
Cestovní kancelář Vesna Tours a Dům
kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o.
zve všechny slečny a paní a nejen příznivkyně klubových setkání Dámy,
na kafíčko... na úplně dámskou jízdu
Slovensko – Vysoké Tatry v termínu
19. – 21. října. Cena 2900 korun zahrnuje ubytování v hotelu Kriváň (2 noci),
polopenzi, dopravu klimatizovaným autobusem, vstupné do rehabilitačního
komplexu, vstupenku na lanovku, večerní posezení s programem, zdravotní
pojištění i pojištění CK proti úpadku. Přihlásit se je třeba nejpozději do 3. září,
bližší informace podá V. Dohnalová
z DK Akord, tel.: 596 762 503 nebo CK
Vesna Tours, tel.: 596 885 301.

Na konci června zhotovili Mendíci v prostorách Českého rozhlasu Ostrava studiovou nahrávku
skladby English Lessons. Na ﬁnančním zabezpečení celé akce se po-

dílel i Úřad městského obvodu Ostrava-Jih. A jaké to je být členem
pěveckého sboru? Náročné, ale zajímavé, velice přínosné a obohacující,

Foto: archiv

neboť členové sboru se na pravidelných zkouškách seznamují nejen se
samotnými skladbami a zkvalitňují
své pěvecké dovednosti, ale rozvíjejí také morální stránky svých

osobností. Učí se smysluplně využívat svůj volný čas, schopnosti podřídit své zájmy zájmům celku, na
zkouškách i při domácí přípravě děti
prohlubují svůj smysl pro zodpovědnost. Práce ve sboru vyžaduje velké
pracovní nasazení každého zpěváka, píli a vytrvalost. Při samotné
práci ve studiu děti prokazují vnitřní
ukázněnost, snahu dokázat něco velkého, pozitivního, jakož i umění
slušně vystupovat. Svým osobním příkladem jsou pak vzorem pro
ostatní děti ze třídy, z okruhu známých, sousedů či spolužáků. Z koncertů i zahraničních cest si přivážejí
obrovské množství zážitků a dojmů,
díky mezinárodním projektům pak
získávají nové přátele i v dalších zemích.
V září bude dětský pěvecký sbor
Mendíci přijímat do svých řad nové
členy, kterými jsou především žáci
z hudebně zaměřených tříd Základní
školy na Krestově ulici v Hrabůvce.
V příštím školním roce sbor připravuje oslavy patnáctiletého výročí
svého založení. K této příležitosti
uspořádá v Ostravě slavnostní koncert s mezinárodní účastí, jehož ﬁnanční zabezpečení bude vyžadovat
nemalé částky. Rádi bychom proto
přivítali případné sponzory, kteří
našemu snažení fandí a kteří budou
ochotni se ﬁnančně (nebo i jinak)
podílet na naší činnosti.
(YL)

Nízkoprahové centrum ve Výškovicích
U
ž od června funguje v areálu Veřejného sportovního centra na Charvátské ulici ve Výškovicích
Nízkoprahové centrum pohybových aktivit, v němž děti
a mládež aktivně tráví volný čas. Vzniklo z iniciativy
občanského sdružení SPORT KLUB Ostrava-Jih, za ﬁnanční podpory CDU SPORT, s.r.o. a dotace statutárního města Ostrava.

Účelem centra je nabídnout atraktivní pohybové aktivity, které není
možné provozovat na sídlištích mezi
paneláky. Dětem a mládeži se otevírá lákavá příležitost, jak se například vymanit ze stereotypního života
pouliční party. Výraz „nízkoprahové“

v názvu znamená, že pohybové aktivity zvládne každý chlapec i dívka.
Nízkoprahové centrum pohybových aktivit je otevřeno pro děti od 10
do 18 let každé pondělí a pátek od 16
do 18 hodin. Za zvýhodněné vstupné
15 korun za osobu si zde mohou za-

hrát atraktivní fotbalový sport, který
se hraje se speciálním kopacím míčem uvnitř squashového kurtu a na
čtyři branky. Rovněž si mohou vyzkoušet svou odvahu na cvičné lezecké stěně s mohutnými převisy.
Veřejné sportovní centrum na Charvátské ulici je ideální příležitostí na
trávení volného času aktivním sportováním. Bylo otevřeno už před sedmi
lety a plní dva základní cíle: vytváří
podmínky pro celoživotní aktivní
sportování občanů v obvodu a posiluje potenciál města a regionu pro
cestovní ruch. Veřejnost může denně
sportovat na třinácti sportovištích
a využívat doplňkové služby. (kut)

ZUŠ V. Petrželky se po oslavách Servis sluchadel
jubilea chystá na další školní rok

V

ýjimečnou událostí v uplynulém školním roce Základní umělecké školy V. Petrželky bylo padesáté
výročí činnosti.
Organizačně náročné oslavy jubilea
se odehrály ve znamení festivalu koncertů a dalších akcí školy, na kterých
se představili jak mladí muzikanti, tak
i zástupci tanečního, výtvarného nebo
literárně-dramatického oboru. Na
všech těchto akcích jsme přivítali nejen rodiče a přátele našich žáků nebo
návštěvníky z řad veřejnosti, ale také
významné hosty z oblasti kulturního
života města.
Významným prvkem v činnosti
ZUŠ jsou soutěže. Stalo se tradicí, že
čelní místa v těchto uměleckých kláních, ať už v soutěžích národních, vyhlašovaných ministerstvem školství,
nebo mezinárodních, získávají žáci
naší školy cenné trofeje. Tak tomu
bylo i v uplynulém školním roce.
Trio příčných ﬂéten T. Kalandrová,
I. Hellali a V. Maleňáková získalo
2. místo v celostátním kole soutěže
ZUŠ ve Vysokém Mýtě. V národní
soutěži mladých klavíristů Prague
Junior Note naši školu reprezentovala A. Osiková, která si odvezla 3.
místo. Ve slovenském Dolném Kubíně skončila v mezinárodní klavírní

soutěži I. Ballu L. Schwarzová třetí
a N. Stebnická druhá. Z národní soutěže houslových duet ve východočeském Chrastu si I. Holá a I. Kosňovská
přivezly 2. místa.
ZUŠ V. Petrželky udržuje a dále
rozvíjí styky se svými zahraničními
partnery ve Švédsku, v Polsku nebo
v Anglii. Za hranicemi školu reprezentoval především Salonní orchestr
Junior, a to na koncertních zájezdech
ve Švédsku a na Slovensku.
Studium na naší škole každoročně ukončuje veřejným vystoupením několik desítek absolventů 1. a 2.
stupně. Někteří z nich pak pokračují
na středních uměleckých školách, ať
už je to Janáčkova konzervatoř v Ostravě nebo různé školy výtvarného zaměření. Tento přirozený úbytek žáků
však s sebou nese problém, který není
vždy jednoduché řešit. Vážení rodiče, neváhejte, přijďte i Vy se svými
dětmi, dejte jim možnost nahlédnout
do tajů a krás umění. Veškeré aktuální informace naleznete na webové
stránce naší školy: http://zusvpetrzelky.sweb.cz.
ZUŠ V. Petrželky

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené v České
unii neslyšících Ostrava nabízí novou službu pro uživatele sluchadel.
Jedná se o jejich servis, který v našem městě doposud chyběl.
Pracovníci ﬁrmy Audionika, s.r.o.
Valašské Meziříčí dojíždí každých
čtrnáct dní ve čtvrtek od 9 do 15 hodin do Ostravy. V půjčovně kompenzačních pomůcek provádí servis
sluchadel v záruční době, výrobní
program GN ReSound, Audionika,
další měření a pozáruční servis dle
dohody se zákazníkem. Bližší informace lze získat na webových stránkách www: cun-ostrava.org nebo na
tel. čísle 595 627 239.
Poděkování patří zejména statutárnímu městu Ostrava – odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které našlo
ﬁnanční prostředky v rámci komunitního plánování města Ostravy.
Připomínáme, že nabízíme poradenskou a drobnou opravárenskou
činnost kompenzačních pomůcek pro
sluchově postižené. Dále se snažíme
pomoci s výběrem, zajištěním, instalací a s legislativním postupem při
zakoupení těchto pomůcek.
Kontakt: Česká unie neslyšících,
půjčovna kompenzačních pomůcek,
p. Martina Věřbová, Vítkovická 11,
Ostrava, telefon/fax: 595 627 239,
e-mail: pomucky@cun-ostrava.org
Martina Věřbová, poradce centra
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JIŽNÍ LISTY
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace, www.kzoj.cz
Kulturní dům Výškovice, Výškovická 169, Ostrava-Výškovice, tel.: 596 739 122
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 54, Ostrava-Hrabůvka, 596 739 107, fax: 596 739 224
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh,
tel.: 596 751 712–3
Kulturní dům K-TRIO má bezbariérový přístup a je vybaven indukční smyčkou pro neslyšící.
SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
4. 9. v 17 hodin – Vernisáž – 10 let VIRIDIANU
15. – 16. 9. – FENG SHUI – víkendový seminář o harmonickém prostředí a jeho vlivu
na zdroj Vaši energie a zdraví, pod vedením
Svatavy Tjokordové
19. 9. v 18 hodin – pořad z cyklu PAVLA
A HOSTÉ: tentokrát na téma Tajemství čísel – numerologie
21. 9. od 19 hodin – Páteční tančírna – pro
Vaši dobrou pohodu hraje DUO VIKTORIE.
Předprodej: KD K-TRIO, KD Výškovice
25. 9. v 19 hodin – JAN KRYL aneb Není
bratr jako bratr – v autorském recitálu Jana
Kryla zazní jeho vlastní tvorba, poezie, ale
také nejznámější písně jeho bratra Karla
Kryla. Předprodej: KD K-TRIO, KD Výškovice, OIS Ostrava
Připravujeme:
3. 10. EVA A VAŠEK – koncert v kině Luna
4. 10. SETKÁNÍ S LÉČITELEM – alternativní medicína, biotronika, regresivní psychoterapie – přednáší František Libica
10. 10. v 18 hodin – pořad z cyklu PAVLA
A HOSTÉ: tentokrát na téma Co nám může
nabídnout esoterika
24. 10. LADIES´PARTY – striptýzová
show s Rocky Teamem pouze pro dámské
publikum
MLÁDEŽI A DĚTEM
14. 9. od 16 hodin – DISKOTÉKA pro děti
od 11 do 15 let
16. 9. v 10 hodin – LUCINKA JDE DO
ŠKOLKY ANEB VESELÁ ŠKOLIČKA –
Veselá loutková pohádka plná písniček. Hraje
Divadlo Smíšek. Předprodej: KD K-TRIO,
KDVýškovice
Připravujeme:
7. 10. v 10 hodin – KOMU STRAŠÍ VE
VĚŽI – pohádkové dopoledne pro děti –
hraje Divadelní společnost Jitřenka
VÝSTAVY
Galerie K-TRIO
4. 9. v 17 hodin – vernisáž – 10 let VIRIDI-

ANU – výstava prací posluchačů výtvarných
kurzů k 10. výročí VIRIDIANU
17. 9. České ilustrované pohádky a tvořivost dětí – práce dětí Základní školy U Haldy
66, Ostrava-Hrabůvka
VZDĚLÁVÁNÍ
VZDĚLÁVACÍ KURZY
PSYCHOLOGIE pro každý den – projekt je zaměřen na praktické nácviky sebepoznání, poznání jiných, komunikace, zvládání zátěže, rodinné a pracovní
vztahy. 8. lekcí po dvou hodinách, začátečníci zahájení 19. 9. – konzultační hodina
zdarma, pokročilí – zahájení 26. 9. – vede
PhDr. Hana Štěpánová, cena 1680 Kč
TAJEMSTVÍ ČÍSEL – numerologie –
vzdělávací cyklus pro zájemce, kteří chtějí
poodhalit tajemství vlivu osobních čísel
ve svém životě. 5 lekcí po dvou hodinách,
zahájení 3. 10. – vede Monika Bumbová,
cena 650 Kč
MANDALY – cesta k sebepoznání přednáškový cyklus s praktickým využitím automatické kresby pro zlepšení osobní rovnováhy.
5 lekcí po dvou hodinách, zahájení 20. 9. –
vede Eva Lipinová, cena 650 Kč
ASTROLOGIE A VZTAHY – řešení osobních problémů. 5 lekcí po dvou hodinách,
zahájení 20. 9. – vede Milan Gelnar, cena
820 Kč
SETKÁNÍ S LÉČITELEM – kurz se zaměřením na využití alternativní medicíny
v praktickém životě. 5 lekcí po dvou hodinách, zahájení 30. 10. – vede František Libica, cena 650 Kč
PŘEDNÁŠKY
15. – 16. 9. – FENG SHUI – víkendový seminář o harmonickém prostředí a jeho vlivu
na zdroj Vaši energie a zdraví, pod vedením
Svatavy Tjokordové
Pořad z cyklu PAVLA A HOSTÉ: tentokrát na téma:
19. 9. v 18 hodin – Tajemství čísel – numerologie
10. 10. v 18 hodin – Co nám může nabídnout esoterika
4. 10. Setkání v léčitelem – alternativní medicína, biotronika regresivní psychoterapie –
přednáší František Libica
Prožitkový den – sobotní relaxační a meditační den s hudbou, pohybem, dotekem k nastolení harmonie těla i ducha
27. – 28. 10. – FESTIVAL PATCHWORKU
– celostátní výstava netradiční textilní techniky

JAZYKOVÉ KURZY
ANGLIČTINA – NĚMČINA – KONVERZACE AJ a NJ – FRANCOUŠTINA
PRAKTICKÉ KURZY
Šití – začátečníci a pokročilí, Výtvarné tvoří
s textilem sám sobě módním návrhářem, výtvarný cyklus zaměřený na výrobu vlastních
módních doplňků – šátky, šperky, trička…,
Kultura těla
POHYBOVÉ KURZY
Kalanetika, Step aerobic, Kondiční cvičení,
Cvičení pro seniory, Cvičení na velkých míčích, Bodyform, Linie, Jóga, Taichi – začátečníci, Břišní tance, Tanečně-pohybový kurz po
padesátce, Cvičení pro ženy – kondice a relaxace, Taneční pro manželské páry a partnerské dvojice zahájení 16. 9.
SALSA - NOVINKA – kubánský tanec pro
zábavu a uvolnění těla CASINO RUEDA pro
páry i jednotlivce bez omezení věku. Zahájení 22. září v 19 hodin a 26. září ve 20 hodin, cena 1200 Kč (12 lekcí), zdarma ukázková hodina 19. 9. ve 20 hodin
KURZY PRO DĚTI
POHYBOVÉ KURZY
POHYBOVÁ VÝCHOVA PRO DĚTI od 4
let – HERNIČKA – pohyb hrou pro rodiče
s dětmi – AEROBIC pro dívky od 8 let –
TANEČNÍ KLUB K-TRIO – disko dance,
street dance, hip hop – BŘIŠNÍ TANCE od
8–14 let - NOVINKA
PRAKTICKÉ KURZY
ŠKOLIČKA MALÉHO VÝTVARNÍKA
– VÝTVARNÉ TVOŘENÍ – netradiční
techniky pro děti od 7–11 let
VZDĚLÁVACÍ KURZY
DĚTSKÁ REDAKCE JIŽNÍ VÝBĚR –
vytvářejte své vlastní noviny – VÝTVARNÁ
ŠKOLIČKA AGLIČTINY od 4 let – VÝTVARNÁ ŠKOLIČKA NĚMČINY od 4
let NOVINKA
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková
organizace
Kulturní dům Výškovice, Výškovická 169, Ostrava-Výškovice
tel. 596 739 122, www.kzoj.cz
SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
Pravidelné taneční večery se skupinou
DOMINO – neděle 2., 9., 16., 23. a 30. 9.
v 17 hodin – 2. 9. losujeme vstupenky na
koncert Evy a Vaška!
KULTURA TĚLA
Bodyform – Taichi – Country tance

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
(dříve Dům kultury NH Ostrava-Jih)
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555
e-mail: info@dk-akord.cz,
www.dk-akord.cz
DIVADLA
25. 9. v 19 hodin – Chvilková slabost – divadelní představení, hrají Hana Maciuchová
a Radek Brzobohatý
Připravujeme
18. 10. – Miroslav Donutil
24. 10. – Mrchy s D. Bláhovou, N. Divíškovou, D. Batulkovou, L. Skopalovou
KONCERTY
13. 9. v 19 hodin – Folk a country, Tóny
cest se skupinami Tempo di vlak a BG styl
Připravujeme
5. 10. nový klubový pořad „S“ Music mixer ve spolupráci se studenty Gymnázia
z Ostravy-Hrabůvky
SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
11. 9. v 15 hodin – Senior klub – druhý ročník soutěže o nejlepší jablkový koláč
27. 9. v 17 hodin – Dámy, na kafíčko – povídání o partnerských vztazích s PhDr. Petrem Šmolkou
21. 9. – Vinobraní na náměstí SNP
a v letní zahradě DK Akord, pod záštitou starosty městského obvodu Ostrava-jih
Mgr. Otakara Veřovského. Přijďte na burčák, víno, speciality k vínu, domácí koláče
a příjemnou zábavu... Hraje cimbálová muzika Tolar, folklorní soubory Holúbek, Ševčík, Šmykňa, Skupiny Baracuda a Nebratři.

Sbírejte korkové zátky od vína. Doneste je
21. září a ještě vyhrajete! Ze zátek, které navlíkneme, vytvoříme hada a překonáme loňský výsledek?
KULTURA TĚLA
Barevné cvičení – pro děti 4–6 let
Rozvíjí koordinaci pohybu, dýchání, základy tance, akrobacie. Cvičení s hudbou.
Vše pod odborným vedením. Závěrečné vystoupení. Úterý v 16.15 hodin.
Rytmika pro děti od 7 let
Zaměřena na taneční pohyb v klasických
i folklorních tancích. Doplněno atraktivním
cvičení s míči. Závěrečné vystoupení. Úterý
v 17.15 hodin.
Folklor pro děti 5–7 let
Navazuje na tradice valašského folkloru
a tanečně připravuje děti pro Moravský folklorní soubor Ševčík. Ukázkové vystoupení
v závěru kurzu. Pondělí v 17.15 hodin.
Aerobic pro dívky 9–13 let
Skvělé dynamické cvičení vhodné pro tuto
věkovou skupinu. Čtvrtek 16 hodin.
Stepování-tanec
Základy stepování pro mládež i dospělé učí
taneční mistr, choreograf M. Spáčil. Pondělí
16 hodin.
Novinka!!! Jóga pro děti 5–8 let
Cvičení s říkankami, relax ace v pohádkách.
Dechová cvičení a asány, příběhy a hry
v motivačním celku s hudbou. Doporučuje
se pro děti při astmatu, kožních nemocech,
hyperaktivitě. Úterý 17 hodin.

RńB and Mix dance
Začátečníci i mírně pokročilí. Pro mládež od
12 let, styl Street dance i ostatních tan. Stylů,
lektor V. Štalmach. Pondělí 17.30 hodin.
Ranní adrenalinové cvičení I.
Nejdříve k nám, potom do práce!!!... Cílem je
skvělá denní kondice - úterý v 7.15 hodin.
Koktejl cvičení
Různé typy cvičení – aerobic, step, posilování. Bez pravidelnějších sestav. Skvěle formuje postavu. Pondělí 18 hodin.
Kalanetika – body form
Pomalejší cv ičení vhodné pro všechny věkové kategorie. Posiluje a udržuje tělesnou
kondici. Středa 17.45 hodin.
Orientální tanec
Tvarování pasu a boků, posílení pánevního
dna, odstranění bolesti zad. Uvolňuje, naučí
správně dýchat. Úterý 17 hodin.
Jóga
Tělesná, dechová i relaxační cvičení.Úterý
18.15 hodin.
Stepování-tanec
Základy stepování pro mládež i pro dospělé
učí taneční mistr, choreograf a stepař Mirek
Spáčil. Pondělí 16 hodin.
Transmisní meditace
pořádá Ekoland klub, 3. 9. od 17.30 hodin.
VZDĚLÁVÁNÍ
Hudební kurzy pro děti
Zobcová ﬂétna, klavír, keyboard, kytara. Kurzovné včetně nauky za pololetí 1500 Kč.
Celoroční jazykové kurzy
Angličtina, Španělština, Němčina .

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
příspěvková organizace
Gurtěvova 8, PSČ 700 30
tel. a fax: 596 753 223
e-mail: ddm.ova3@worldonline.cz
www.svczabreh.cz

Ahoj léto (pro rodinné centrum, 14 – 17 hod.)
Textilní klub (jednou měsíčně od září do června)
20. 9. Ostravské záření (přehlídka volnočasových organizací, 9–18 hod.)
21. 9. Vinobraní (v DK Akord, 14 hod.)
Netradiční orientační běh (běh pro turistické oddíly ve F-M)

KINO LUNA
ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
tel. pokladna : 596 751 712,
nově! GSM pokladna: 605 556 963
www.kzoj.cz
Vážení návštěvníci,pro další zkvalitnění obrazu a zvuku jsme pro vás během
prázdnin připravili novou projekční plochu promítaného obrazu, která je největší
v Ostravě a patří mezi největší v kraji. Pro
zlepšení akustiky kinosálu při reprodukci
zvuku přispěje také nové obložení stropního podhledu materiálem s výrazně lepšími akustickými parametry. Srdečně
zveme k návštěvě kina Luna.
Ve čtvrtky 30. 8. a 6. 9. promítáme pouze
v 16.30 hodin. Od pátku 31. 8. do středy
5. 9. v 17 a 19.30 hodin. Od pátku 7. 9.
do středy 12. 9. pouze v 17 hodin. V sobotu 8. 9. a neděli 9. 9. také v 15 hodin:
SIMPSONOVI VE FILMU (Simpsons
Movie, The, USA 2007) V novém animovaném ﬁlmu, který by měl stejně jako seriál patřit k tomu nejvtipnějšímu a zároveň nejinteligentnějšímu, co na animačním poli vzniká, se
pochopitelně objeví všichni staří známí, panem Smithersem počínaje a Barneym konce.
V českém znění: Vlastimil Zavřel, Martin Dejdar, Jiří Lábus aj. Mládeži přístupný, komedie, 85 minut. Vstupné 70 Kč.
Ve čtvrtek 6. 9. ve 20 hodin, od pátku 7. 9.
do středy 12. 9. mimořádně v 19 hodin:
TRANSFORMERS (USA 2007). V explozivní režii Michaela Baye přichází nový akční
ﬁlm, jehož inspirací mu tentokrát byly legendární hračky. České titulky, od 12 let, sci-ﬁ/
fantasy, 144 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 14. 9. do středy 19. 9. v 19.30 hodin: DANNYHO PARŤÁCI 3 (Ocean‘s
Thirteenm, USA 2007). Proklatě elegantní
chmatáci okolo Dannyho Oceana se chystají
na svůj třetí velkolepý podfuk. Motivací jim
tentokrát není vlastní chamtivost, nýbrž pomsta za zákeřně zrazeného kamaráda. České
titulky, od 12 let, krimikomedie, 122 minut.
Vstupné 70 Kč.
Od pátku 21. 9. do neděle 23. 9. v 17
a 19.30 hodin, od pondělí 24. 9. do středy
26. 9. pouze v 17 hodin: MR. BROOKS
(USA 2007). Earl Brooks vypadá jako vzorný
manžel, otec a podnikatel, až na to, že má
ještě své druhé, podstatně nepříjemnější já.
České titulky, mládeži nepřístupný, 120 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 24. 9. do středy 26. 9. v 19.30
hodin: OKAMŽIK ZLOMU (Fracture,
USA 2007). Ted Crawford (Anthony Hopkins) zabil svou ženu. A přiznal se. Přesto mu
to v thrilleru Gregoriho Hoblita téměř projde.
České titulky, od 12 let, 114 minut. Vstupné
70 Kč.
Od čtvrtka 27. 9. do úterý 2. 10. v 16 hodin: VRATNÉ LAHVE (ČR 2007). Učitel
Tkaloun alias Zdeněk Svěrák odešel do důchodu, ale nehodlá zahálet. Něžnou komedii o stáří natočil jeho syn Jan. Mládeži přístupný, 95 minut. Vstupné 80 Kč.
Od soboty 29. 9. do úterý 2. 10. v 18 hodin: EDITH PIAF (La Mome, Francie/VB
2007). Francouz Olivier Dahan se rozhodl
vzdát odpovídající poctu národnímu symbolu
a natočil imaginativně životopisný snímek
o ženě (Marion Cotillardová), jejíž zpěv byl
stejně strhující a dramatický jako její osud.
České titulky, mládeži nepřístupný, 140 minut. Vstupné 75 Kč.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od čtvrtka 30. 8. do středy 5. 9. v 15 hodin: SHREK TŘETÍ (Shrek the Third,
USA 2007). Animovaný zelený zlobr z bažiny
znovu útočí na divácké bránice a chybět ne-

bude ani Kocour v botách ! Rodinná komedie
v českém znění. Mládeži přístupný, 95 minut.
Vstupné 70 Kč.
Od pátku 14. 9. do neděle 16. 9. v 17 hodin: NOC V MUZEU (Night at the Museum, USA 2006). V komedii režiséra Shawna Levyho zažívá Ben Stiller coby noční
hlídač v muzeu ta nejpodivnější dobrodružství s oživlými exponáty. České znění, mládeži
přístupný. Vstupné 65 Kč.
V sobotu 15. 9. a neděli 16. 9. v 150 hodin:
ARTHUR A MINIMOJOVÉ (Arthur et
les Minimoys, Francie 2006). Desetiletý Arthur se ve ﬁlmu Luca Bessona přátelí s animovanými pidistvořeními. Rodinná podívaná
v českém znění, 102 minut. Vstupné 65 Kč.
Od pondělí 17. 9. do středy 19. 9. v 17 hodin, ve čtvrtek 20. 9. v 15.30 hodin:
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
(Harry Potter and the Order of the Phoenix, USA 2007). I když Harrymu nikdo nevěří, pravdou je, že Voldemort je zpět a válka
na spadnutí. Dokáže tajný řád zachránit kouzelnický svět?, České znění, mládeži přístupný, 140 minut. Vstupné 65 Kč.
V sobotu 22. 9. a neděli 23. 9. v 15 hodin:
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ (Dánsko
2006). Animovaná pohádka v českém znění
podle Hanse Christiana Andersena . 90 minut. Vstupné 55 Kč.
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Čtvrtek 30. 8. v 18 hodin: ABRAHÁMOVO ÚDOLÍ (Vale Abraao, Francie/
Portugalsko/Švýcarsko 1993). Intimní studie ženství podle motivů Flaubertova románu
Madame Bovary. Režie Manoel de Oliveira,
180 minut. Vstupné 60 Kč.
Čtvrtek 6. 9. v 18 hodin: RED ROAD (Red
Road, Velká Británie/Dánsko 2006). Příběh
operátorky městského kamerového systému,
která objeví „svého“ zločince. Režie Andrea
Arnoldová , 114 minut. Vstupné 60 Kč.
Čtvrtek 13. 9. v 18 hodin: ČERNÁ KNIHA
(Zwartboek, Nizozemí/SRN/Velká Británie/Belgie 2006). Osudy židovské zpěvačky
vtažené do odboje a přitom milující německého důstojníka. Režie Paul Verhoeven, 146
minut. Vstupné 60 Kč.
Čtvrtek 20. 9. v 18 hodin: KDO JE TADY
ŘEDITEL? (Direktoren for det hele, Dánsko/Švédsko/Fr./Island/Norsko/Finsko/
SRN 2006). Historka o nastrčeném řediteli
odráží společnost, kde chce být každý oblíben. Slavný režisér sám komentuje absurdní
komedii, která není tak úplně neškodná. Režie
Lars von Trier, 99 minut. Vstupné 60 Kč.
Čtvrtek 27. 9. v 18 hodin: IRINA PALM
(Irina Palm, Belgie/SRN/Lucembursko/
Velká Británie/Francie 2007). Příběh zralé
ženy, která si kvůli nutné potřebě peněz najde
práci v nočním klubu. Režie Sam Grabarski,
103 minut. Vstupné 60 Kč.
HEZKY POUZE ČESKY KE DNI ČESKÉ
STÁTNOSTI A U PŘÍLEŽITOSTI 37. VÝROČÍ KINA LUNA: 28. 9. ve 13:30 hodin
MAHARAL: TAJEMSTVÍ TALISMANU
(ČR 2007), 28. 9. v 15:30 hodin OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
(ČR 2007), 28. 9. v 18 hodin VRATNÉ
LAHVE (ČR 2007), 28. 9. ve 20 hodin
BESTIÁŘ (ČR 2007). Oslavte s námi významný den v kině Luna s nejúspěšnějšími
českými ﬁlmy tohoto roku za zvýhodněné
„narozeninové vstupné“ – 37 Kč! Žádné titulky – jenom česky, žádný popcorn – jenom
samé české dobroty v CUKRÁRNĚ LUNA.
DEN ČESKÉ KUCHYNĚ pro vás připravuje i RESTAURACE LUNA s příjemným
překvapením pro návštěvníky kina tohoto
dne.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Městský stadion, tel.: 595 701 020
2. 9. v 16.30 hodin
FC Vítkovice – FC Vysočina Jihlava, utkání
II. fotbalové ligy
4. – 6. 9. – ME v požárním sportu
16. 9. v 16.30 hodin
FC Vítkovice – FC Hradec Králové, utkání
II. fotbalové ligy
30. 9. v 16.30 hodin
FC Vítkovice – MFK Ústí nad Labem,
utkání II. fotbalové ligy
ČEZ ARÉNA, tel.: 59 67 07 112
13. – 15. 9. – GRAND PRIX OSTRAVA
2007– Světový pohár ve sportovní gymnastice mužů a žen
16. 9. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – Bílí Tygři Libe-

rec, utkání hokejové extraligy
21. 9. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Slovan Ústečtí Lvi , utkání hokejové extraligy
25. 9. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Kladno,
utkání hokejové extraligy
30. 9. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Mountﬁeld Č. Budějovice, utkání hokejové extraligy
Multifunkční hala, tel.: 596 707 112
22. 9. 15.30–17 hodin – veřejné bruslení
23. 9. 15.30–17 hodin– veřejné bruslení
26. 9. 16.00–17.30 hodin – veřejné bruslení
29. 9. 15.30–17 hodin – veřejné bruslení
30. 9. 15.30–17 hodin – veřejné bruslení

Vydává městský obvod Ostrava-Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s. r. o. • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 430 111 • Reg. č. MK ČR E 12808
• Za vydavatele zodpovědný Mgr. Otakar Veřovský, starosta městského obvodu • DTP: Tomáš Coufal, Jana Adamová • Inzertní manažer: Jiří Sachr, tel.: 608 832 606,
e-mail: jiznilisty@ceskydomov.cz • Vychází v nákladu 48.000 výtisků • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.
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JIŽNÍ LISTY
KRÁTCE

n Výměna řidičských průkazů
Vážení občané, řidiči, zákonem č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, je stanovena povinnost výměny řidičských
průkazů vydaných od 1. července
1964 do 31. prosince 1993. Výměna musí být provedena do
konce letošního roku. Provádí ji odbor dopravně správních činností
Magistrátu města Ostravy na ulici
30. dubna 635/35 v Moravské Ostravě (bývalá Union banka). Zapotřebí je přinést s sebou doklad totožnosti, řidičský průkaz a jednu
fotografii o rozměrech 3,5x4,5 cm.
Úřední hodiny: pondělí a středa
(8–11.30 hodin, 12.30–17 hodin),
úterý a čtvrtek (7.30–11.30 hodin, 12.30–15.30 hodin), pátek
(7.30–11 hodin). K výměně, která
je osvobozena od správního poplatku, se lze i objednat na konkrétní datum a hodinu – více informací na www.esmo.cz nebo na tel.
čísle: 844 121 314.
n Řidiči, pozor!
Vozidla technicky nezpůsobilá provozu – vraky – překážejí a zabírají místa na parkovištích na našich sídlištích. Často mají ostré
hrany nebo jiná nebezpečná místa
a jsou tak zdrojem nebezpečí
úrazů dětí i dospělých. Tato vozidla je nutno odstranit! Pro usnadnění řešení odtahu a ekologické
likvidace nepojízdného vozidla poskytujeme majitelům těchto vozidel kontakt při řešení této situace:
Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě, Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh, tel: 595 700 140,
Mob: 602 725 803, info@bytprum.
cz, www.bytprum.cz Majiteli vozidla, který své vozidlo předá k ekologické likvidaci, bude vystaven
protokol o převzetí, který je nutný
k trvalému vyřazení vozidla z evidence na odboru dopravně-správních činností MMO, který má od
1. 7. 2007 sídlo na ul. 30. dubna
35/635, 702 00 0strava (bývalá
Union banka), telefon přes spojovatelku MMO č. 599 444 444. Další
možností ekologického odstranění
autovraku je kontakt na firmu:
ŽDB GROUP, a.s. Bohumín, provoz Recyklace , tel.: 596 083 671,
596 082 646, 604 228 312,
604 228 302.

Areál DPS Odborářská roste do krásy
D

ům s pečovatelskou službou v Ostravě-Hrabůvce se
mění před očima. Areál na Odborářské ulici prochází
postupnou rekonstrukcí, která by měla být zcela dokončena v příštím roce. Z pěti obytných budov jsou opraveny
zatím tři, na zbývající dvě probíhá v současné době příprava.
Také v těchto dnech v areálu
vládne čilý stavební ruch. Od začátku července totiž probíhá další
etapa rekonstrukce – úprava ploch.
„Na jaře se prováděly úpravy zpevněných ploch pro vozidla a pěší
a nyní se opravují všechny zbývající
plochy,“ řekl Břetislav Dvorský z investičního odboru ÚMOb Ostrava-Jih. Tato etapa se skládá z pěti částí.
Dojde k výstavbě doplňujících chodníků, instalaci zahradního osvětlení,
oplocení areálu, instalaci dřevěného
mobiliáře a nakonec přijdou na řadu
sadové úpravy. „Vše by mělo být hotovo do konce listopadu,“ řekl dále
Dvorský s tím, že současná etapa re-

konstrukce přijde radnici, která je
vlastníkem areálu, na devět a půl milionu korun.
V závěrečné fázi pak dojde k rekonstrukci zbývajících dvou bytových objektů. „Už byly vydány investiční záměry a na jejich základě
bude zadáno zpracování projektové
dokumentace,“ doplnil Břetislav
Dvorský.
Dům s pečovatelskou službou na
Odborářské ulici v současné době
poskytuje zázemí 175 obyvatelům ve 167 bytech. „V tomto směru
jsme v Ostravě jedním z největších,“
uvedla vedoucí oddělení pečovatelské služby Anna Bilíková.
(kut)

Dům s pečovatelskou službou v Ostravě-Hrabůvce prochází celkovou rekonstrukcí. Už dříve opravené fasády tří budov byly znovu poničeny sprejery.
Foto: Michael Kutty

Obvod chce snížit kriminalitu mládeže
Městský obvod Ostrava-Jih se
v prázdninových měsících zaměřil na
omezení kriminality dětí a mládeže.
Dílčí projekt Veřejně přístupná hřiště
je součástí celoročního programu
Bezpečný Jih. Jedná se o projekt zahrnující komplex opatření sociální
prevence. „Jeho cílem je omezit kriminalitu mladistvých, jejich následky
a příčiny vzniku,“ uvedla Sylva Sládečková z odboru školství a kultury
ÚMOb Ostrava-Jih.
V rámci prevence sociálně-patologických jevů se projekt zaměřuje na
vznik a rozvoj nových volnočasových
aktivit dětí a mládeže, konkrétně bez-

pečného sportování. Je realizován na
veřejně přístupném sportovišti ZŠ Alberta Kučery v Hrabůvce. Veřejnost
má k dispozici sportovní a dopravní
hřiště. Během měsíců volna se na hřištích vystřídalo nemalé množství nadšenců pro jízdu na kole, koloběžce,
šlapacích autíčkách a pro další sportovní aktivity. Děti měly ve svém volném čase možnost zapůjčit si všechny
dopravní i sportovní prostředky a pomůcky zdarma. Vyzkoušely si jízdu
zručnosti, naučily se dopravní předpisy, staly se z nich odborníci na ﬂorbal, softbal, střelbu ze vzduchovek
a zruční hráči šipek. Své dovednosti

Opravy v DPS Horymírova

Přijďte mezi nás

V Domě s pečovatelskou službou
na Horymírově ulici v Ostravě-Zábřehu došlo v posledních třech měsících k několika opravám. Finančně nejnáročnější byla rekonstrukce střechy
pavilonu C, která si vyžádala částku
přesahující 270 tisíc korun. Jen o něco
méně stála oprava osobního výtahu ve
stejném pavilonu, nedávno byly dokončeny oprava a nátěr plechové střechy
spojovacího koridoru v celkové výši 83
tisíc korun.
(kut)

Vážené seniorky a senioři, rádi
bychom Vás srdečně pozvali do
Klubů důchodců, které se nacházejí
v městském obvodu Ostrava-Jih.
Cítíte se osaměle? Uvítáte možnost
poznat nové přátelé? Chcete se věnovat různým činnostem, které odpovídají Vašemu věku? Pak Vás rádi
uvítáme v období od září do června
v některém z uvedených Klubů důchodců. Společně můžete navštěvovat divadelní představení, poslechnout si zajímavé přednášky, v rámci
společného zájezdu poznat různé
kouty naší země, chodit společně
na vycházky, podělit se o své radosti, starosti, nápady i životní zkušenosti a věnovat se zábavě podle
Vašich zájmů. Účast není závazná,
neplatíte žádné poplatky. Proto neváhejte a přijďte se podívat mezi
ostatní členy.
Přehled klubů důchodců v obvodě
Ostrava-Jih:
– Čujkovova 21, Zábřeh
(pondělí–čtvrtek od 14 hodin),
– Horymírova 121, Zábřeh
(úterý a čtvrtek od 14 hodin),
– Odborářská 72, Hrabůvka
(pondělí–čtvrtek od 14 hodin).
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Koupím 1–3+1 v os. vl., nebo dr. v OV, nejlépe OV Jih, Hrabůvka,
Poruba a okolí centra. Balkón výhoda, platím hotově, solidní jednání. Můžete poslat i SMS. Spěchá. RK nevolat! Tel.: 603 757 592

Odbor sociální péče
MOb Ostrava-Jih
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V neděli 2. září pořádá komise
mládeže při FC Vítkovice a základní
škola Klegova ve spolupráci s Městským obvodem Ostrava-Jih fotbalový
turnaj přípravek ročníku 1997. Od
8.30 hodin se na Městském stadionu
Vítkovice Aréna utkají týmy FC Vítkovice A a B, FC Baník Ostrava, FC
Hlučín, Fotbal Třinec, SFC Opava,
MFK Karviná a Fotbal Frýdek-Místek. Turnaj o Pohár obvodu Ostrava-Jih se hraje na umělé trávě.

a zkušenosti mohou aktivně využívat také ještě v odpoledních hodinách
v září a říjnu. Připraveny jsou sobotní
akce pro rodinné týmy. Zúčastnit se
mohou rodiče i prarodiče se svými potomky a mohou si zasoutěžit společně
s pedagogy i zástupci městské policie
ve znalostních a sportovních disciplinách. Od začátku srpna je projekt Veřejně přístupná hřiště realizován také
na ZŠ Jugoslávská v Zábřehu.
Na základě policejních analýz byla
v rámci obvodu jako nejzatíženější
vyhodnocena lokalita zahrnující části
Dubina a Zábřeh. Právě na děti a mládež z těchto lokalit je projekt zaměřen.

„Na Dubině a v Zábřehu je trvale vysoké procento trestných činů, zejména
majetkové povahy, a podíl mladistvých pachatelů je značný,“ uvedla dále
Sládečková s tím, že hlavně v prázdninových měsících se množí stížnosti na
chování dětí a mládeže v husté sídlištní
zástavbě. „V našem městském obvodu
žije přes dvacet tisíc dětí, z toho skoro
sedmnáct tisíc ještě nemá patnáct let,“
upozornila Sládečková.
Projekt Veřejně přístupná hřiště
skončí v září, záležet bude i na počasí.
Celý program Bezpečný Jih bude probíhat do konce letošního roku.
Michael Kutty

Sta let se v pátek 10. srpna dožila paní Emílie Dužíková z Hrabůvky. Vychovala dvě děti, dceru Irenu (nar. 1928) a syna Emanuela (nar. 1938). Pracovala
jako dělnice ve skladě Vítkovických železáren. K jejím zálibám patřila zahrádka
a práce v zemědělství. Přestože dnes špatně slyší i vidí, stále se zajímá o veřejné
dění. Má velkou radost ze čtyř vnoučat, sedmi pravnoučat a třech prapravnoučat, z nichž nejmladší má čtyři roky. Pogratulovat k významnému životnímu jubileu jí přišel i místostarosta obvodu Karel Sibinský.
Foto: Michael Kutty
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Jižní listy
– každý
měsíc
zdarma
do vašich
schránek
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FINA

od 11:00 do18:00 hod.

NČNÍ

PŮJČKY
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DO 24 HODIN od 10 000 Kč
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• BEZ RUČITELE
• s možností přeúvěrování
• i pro důchodce
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mobil: 608 779 988
608 779 999
tel.: 596 920 747
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Nabízíme možnost spolupráce

noviny jsou součástí projektu

...zábavný den plný narozeninového karnevalového
programu
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vystoupí a pobaví Vladimír Hron
moderuje Roman Pastorek
taneční vystoupení
atraktivní módní přehlídky
soutěž krásy LOOK BELLA 2007
zábavné dopoledne pro děti
klaun Hopsalín
věštírna, facepainting, karikaturista
divácké soutěže

Inzerci
v Jižních
listech vám
zprostředkuje
Jiří Sachr
SC 810239/1

tel.: 608 832 606,
e-mail:
jiznilisty@ceskydomov.cz

SC 810221/1

SC 810145/1

www.ceskydomov.cz

Kontakty
Smetanovo nám. č. 2, 702 00 Ostrava, 596 123 016, 606 204 235
28. října 207, 709 00 Ostrava-Mar.Hory, 596 639 198, 602 268 831
Dům podnikatelů, Čujkovova 30, 700 30 Ostrava-Zábřeh, 597 578 390, 603 844 478
Dělnická 382, 708 00 Ostrava-Poruba, 596 912 810, 605 787 436
Hlavní Třída 1063/1, 708 00 Ostrava- Poruba, 596 639 703, 603 763 630

SC 810191/1
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sobota 6.10.2007

SC 810240/1
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SC 70995/1
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aneb
karnevalové benátské oslavy

SC 71551/3
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Narozeniny
OC Galerie

až 5

Kč

SC 810220/1

SC 810222/1

SC 810226/1

SC 810213/1

KCMY

777 760 960

na dobu 7 až 12 měsíců
hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz

nejvýhodnější podmínky v regionu
měsíční splátky

Hledáme nové obchodní zástupce.
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HYPO
Nově otevřená kancelář

stavební spořitelny a.s.

Uzavírání smluv o stavebním
spoření, vyřizování úvěrů
> povinné ručení

Ing. Yvetta Volná
tel.: 777 131 265, e-mail: volna-yvetta@volny.cz
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SC 810217/1

HYPO stavební spořitelna a. s.
Hotel Vista (za restaurací Helbich)
Kapitána Vajdy 2/3017, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Po–Čt: 9:00–12:00, 13:00–17:00, Pá: 9:00–15:00

SC 810236/1

> penzijní připojištění
> životní pojištění

