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Občané obvodu už využívají služeb
Stacionárního centra prevence

U

ž bezmála měsíc v našem obvodu funguje Stacionární centrum prevence. Instituce, kterou zřídila Městská policie Ostrava, se nachází v prostorách její spádové
služebny na ulici Alberta Kučery 31 v Hrabůvce. Centrum má sloužit především jako
poradna pro občany.

Místostarosta Karel Sibinský (vpravo) společně se Zdeňkem Harazimem z MP Ostrava při slavnostním otevření Stacionárního centra prevence.
Foto: Michael Kutty

„Preventivní projekt je zaměřen na
širokou občanskou veřejnost, každý
se na nás může obrátit se svými problémy. Když je nebudeme moci vyřešit u nás, dáme lidem potřebné materiály a hlavně kontakty na různá krizová
centra a organizace, se kterými spolupracujeme. Hlavně pro seniory organizujeme preventivní projekty, u nás
dostanou informace, jak se do nich mohou zapojit,“ nastínila smysl instituce
velitelka centra Petra Stoklasová. Centrum je určeno obyvatelům celé Ostravy.
Ti, kteří přijdou upozornit na problém,
mají zajištěnou anonymitu – se strážníkem budou hovořit mezi čtyřma očima.

Otevřeno je v pracovní dny od 7 do 12
a od 13 do 15 hodin, v pondělí a ve
středu až do 18 hodin.
Místostarosta Karel Sibinský si zprovoznění Stacionárního centra prevence
pochvaloval: „Náš obvod se stává centrem různých živlů, a proto jsme rádi, že
bylo otevřeno právě tady,“ uvedl.
„Je to první vlaštovka, rozhodli jsme
se začít v nejlidnatějším ostravském
obvodu,“ řekla při otevření centra Petra Stoklasová s tím, že Městská policie Ostrava plánuje otevření podobně
zaměřených center i v dalších městských obvodech. Podle Vladimíry Kejdové, mluvčí Městské policie Ostrava,

jen během prvních dvou týdnů Stacionární centrum prevence kontaktovalo
více než šedesát občanů. „Jednalo se
o dohodnutí termínů pro besedy, informování ohledně platnosti nejrůznějších dokladů, žádosti o pomoc při
řešení sousedských neshod, informace
o provádění měření rychlosti nebo poskytnutí kontaktů na organizace zabývající se pomocí obětem domácího násilí,“ uvedla Kejdová s tím, že většina
kontaktů byla uskutečněna telefonicky
nebo prostřednictvím elektronické
pošty. „Jen asi pětadvacet procent občanů navštívilo centrum osobně.“ dodala.
Michael Kutty

Ve Výškovicích se stavět nebude
Radnice ÚMOb Jih vyslyšela názory občanů a deﬁnitivně rozhodla
o tom, že ve Výškovicích se nebude
stavět objekt občanské vybavenosti.
Původní záměr dvou investorů o výstavbu komplexu zahrnujícího soukromou gynekologickou kliniku, prodejnu
potravin a asi sto parkovacích míst
převážně v zeleni se nesetkal s pocho-

pením občanů. Stavět se mělo v lokalitě ulic Výškovická a 29. dubna.
„V červnu jsme prostřednictvím radničního zpravodaje informovali občany
o možnosti vyjádřit se k navrhované
výstavbě a představili jim zastavovací
studii. Odezva byla překvapivě veliká
a přestože součástí mělo být i dětské
hřiště, které v této lokalitě citelně chybí,

většina názorů byla proti,“ uvedl místostarosta Radim Miklas. Vedení radnice na posledním jednání rady přijalo
usnesení, kterým celou záležitost výstavby v dané lokalitě uzavírá. „Myslím, že to je ukázka pozitivní práce
s veřejným názorem, kdy radnice komunikovala s občany a jejich názor byl
vyslyšen,“ dodal Miklas.
(kut)

Z usnesení Rady MO Ostrava-Jih
Rada MO Ostrava-Jih
na 28. schůzi 20. 9. 2007
– rozhodla o přijetí ﬁnančního daru
ve výši 1 000 000 Kč od společnosti UPC Česká republika, a.s.,
IČ: 00562262, se sídlem Závišova
5, Praha 4, za účelem realizace investiční akce – vybudování dětského hřiště na pozemku ve vlastnictví SMO, svěřeného městskému
obvodu Ostrava-Jih
– rozhodla o úhradě částky ve výši
67 474,63 Kč, vč. DPH, stavební
ﬁrmě „Petr Kašný – STAVREKO“,
se sídlem V Kotlině 291/5, Hať,
za provedení prací v objektu kina
LUNA v Ostravě-Zábřehu

– odvolala ing. Martu Szücsokladní školy Ostrava-Hrabůvka,
vou z členství v bytové komisi
Provaznická 64, příspěvkové orna vlastní žádost s účinností od
ganizace
20. 9. 2007 a jmenovala RNDr. Ja- – vzala na vědomí informaci o průroslava Suchánka členem byběhu výběrového řízení na obsatové komise s účinností od 20. 9.
zení místa vedoucího úředníka
2007
zařazeného na místo vedou– souhlasila s bezplatným poskytcího odboru dopravy a komunálnutím haly sportovního centra
ních služeb a jmenovala v souDubina pro druhý ročník ﬂorbaladu s §102, odstavce 2), písmene
lového turnaje „O pohár ředitele
g) zákona číslo 128/2000 Sb.,
městské policie Ostrava“
o obcích, v platném znění, pana
– schválila rozpočtová opatření.
Ing. Radima Dostála do funkce
vedoucího odboru dopravy a koRada MO Ostrava-Jih
munálních služeb s účinností od
na 29. schůzi 4. 10. 2007
8. 10. 2007
– schválila povolení výjimky z po- – schválila navržená rozpočtová
opatření.
čtu žáků ve školní družině Zá-
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Vážení spoluobčané,
před časem jsem v jednom ze svých projevů vyjádřil přesvědčení, že městský obvod Ostrava-Jih je dobrým
místem k bydlení. Jsou v životě chvíle a okamžiky, kdy nastává čas bilancování. Dovolte mi právě teď, abych Vám
vysvětlil, proč si to myslím.
V minulých letech se podařilo dotáhnout do konce řadu
plánovaných investic. Velkou radost mám z toho, že už dvě
sezony mohou občané využívat Vodní areál v Zábřehu,
který v obvodu s bezmála sto dvaceti tisíci obyvateli citelně scházel. Do budoucna se plánuje jeho další rozšíření a zkvalitnění služeb. V největším sídlišti našeho obvodu na Dubině slouží nová sportovní hala, do krásy vyrostla
kulturní zařízení K-TRIO a Akord. Nemalou pozornost jsme věnovali stále
většímu počtu seniorů. Pro zajištění jejich plnohodnotného života bylo vybudováno komunitní G-centrum, postupnou rekonstrukcí prochází Dům s pečovatelskou službou na Odborářské ulici, v obvodě byl jako první v Moravskoslezském kraji nedávno otevřen Hospic sv. Lukáše. K turisticky zajímavým
atrakcím se řadí před pár dny zpřístupněný zámek v Zábřehu, ve stejné části
obvodu byl dokončen a vysvěcen římskokatolický kostel, do krásy vyrostlo náměstí SNP.
Abychom lépe poznali názory a potřeby obyvatel obvodu, zadali jsme před
časem Marketingové laboratoři Ostrava sociologický výzkum, jehož závěry
jste si mohli přečíst v minulém čísle Jižních listů. Mimo jiné z něj vyplynulo,
že většina dotazovaných občanů v obvodu žije ráda. A to je to nejpodstatnější!
Společnými silami se musíme postarat o to, aby se jejich počet dále zvyšoval.
Problémem v tomto směru zůstává kriminalita, na kterou výše zmíněný průzkum také upozornil. Proto jsme letos ve spolupráci s Policií ČR a Městskou
policií Ostrava opět přistoupili k realizaci projektu Bezpečný Jih, který byl zaměřen zejména na mládež. Výsledky se zpracovávají a budete o nich informováni. Zůstává nám však spousta úkolů – investice do škol, úpravy chodníků,
místních komunikací, zeleně. Do budoucna chceme dále podporovat možnosti
identiﬁkace s místem, ve kterém žijete. Proto jsem rád, že se společně setkáváme při celoobvodních akcích, jako jsou Slavnosti obvodu, Rozsvícení vánočních stromů nebo Vinobraní.
Vážení spoluobčané, klást si větší či menší cíle, pracovat na jejich uskutečnění, je smyslem života většiny z nás. Když se budeme snažit, stane se tento život ještě plnohodnotnějším. Podstatná je především důvěra a spoluúčast Vás,
občanů, na všem, co v našem obvodě chceme vykonat.
Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkoval za Vaši podporu a zájem o dění
v obvodě. I nadále jsem připraven pomáhat Vám při řešení každodenních problémů, budeme se setkávat na jednáních zastupitelstva a každé pondělí mě najdete v senátorské kanceláři v budově radnice.
Otakar Veřovský, starosta

Veřejnost může
rozhodovat o pískovištích
O

byvatelé nejlidnatějšího ostravského obvodu Jih se mohou vyjádřit
k otázce koncepce dětských
pískovišť.

Ve vestibulu kulturního střediska
K-TRIO v Hrabůvce mají od dnešního dne až do poloviny listopadu
k dispozici anketní lístky doplněné
mapkami s vyznačenými pískovišti,
která mají být zachována nebo naopak zrušena.

„Z více než šesti stovek současných
pískovišť jsme navrhli asi sto sedmdesát
míst, která by stála za to opravit a dále
udržovat. Nejen stávající nebo budoucí
maminky mohou navrhnout, před kterým domem pískoviště chtějí zachovat
nebo naopak odstranit,“ uvedl místostarosta Ostravy-Jih Radim Miklas.
Smyslem akce je redukce počtu pískovišť v obvodu, z nichž mnohá jsou
v nevyhovujícím stavu nebo dlouhodobě nevyužívaná. „Získané údaje pak
vyhodnotíme a s údaji budeme dále
pracovat,“ slíbil Miklas.
(kut)

Starosta Otakar Veřovský zve občany
na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih,
které se uskuteční ve čtvrtek 1. listopadu od 14 hodin
v prostorách KD K-TRIO na ulici Dr. Martínka v Hrabůvce.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Seznam jubilantů, kteří souhlasí
se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Otakar Veřovský přeje všem do dalších
let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Věra Ulmannová ....................... 93 let
Františka Pudichová ................ 92 let
Vanda Zeisbergerová ............... 91 let
Valerie Studnická ..................... 91 let
Marie Doležalová ..................... 91 let
Vlasta Červenková ................... 90 let
František Pavloušek ................. 85 let
Libuše Michlová ....................... 85 let
Terezie Klevetová ..................... 85 let
Emilie Hořáková ....................... 85 let

Františka Holubová .................. 85 let
Vladislav Gřesík ........................ 85 let
Marie Demlová ......................... 85 let
Františka Barabášová .............. 85 let
Rudolf Viščor ............................ 80 let
Anna Václavíková ..................... 80 let
Anna Tyburcová ........................ 80 let
Jaroslav Šumbera..................... 80 let
Zdeňka Přikrylová .................... 80 let
Drahomíra Neumannová ......... 80 let
Věra Malářová .......................... 80 let
Jarmila Kavalová ...................... 80 let
Emilie Kalousová...................... 80 let
Jindřich Kaloč ........................... 80 let
Pavel Halický ............................ 80 let
Dušan Gajovský........................ 80 let
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Den seniorů se opět vydařil

obrá zábava, výborná
nálada. Také letos se
u příležitosti Mezinárodního dne seniorů uskutečnilo slavnostní setkání
seniorů s představiteli našeho obvodu. K poslechu
a tanci hrála skupina Duo
Klasik, nechybělo kulturní
vystoupení v podání tanečního souboru DIDEDAnce.
V hlavním sále K-TRIA se
dobře bavilo na devadesát
seniorů.
Poděkování za všechny formou
veršů vyjádřila paní Dana Janulková,
vedoucí Klubu důchodců Výškovice se
sídlem v Zábřehu: „Do K-TRIA jsme
dostali pozvání, na slavnostní seniorů
setkání. A tak každý pozvaný hned při
vstupu dostal krásnou růži na rozpuku.
Uvítání s pohoštěním srdečné a milé
ještě více zpříjemnilo nám všem hezké
chvíle. A když začalo vystoupení ta-

Mezi seniory do K-TRIA zavítali také starosta obvodu Otakar Veřovský (vlevo)
a místostarosta Karel Sibinský. Oba neodmítli pozvání k tanci.
Foto: Ivo Unzeitig

nečnic z DIDEDAnce, nadšení nad
tou krásou nechtělo brát konce. Pak
hudba srdci milá z židlí zvedla i kulhavé tetky a začaly tančit zázrakem
málem jak baletky. Kdo však přece jen
váhal a stále posedával, tak ten těžko
a nerad paní Šárce odolával. No a že

Škola získala vůz
pro hendikepované děti
Soukromá základní škola a mateřská škola na Volgogradské ulici 2
v Zábřehu dostala v rámci projektu
Sociální automobil do užívání Ford
Tranzit. K jeho slavnostnímu předání
došlo v úterý 25. září. „Projekt mohl
být realizován díky ﬁrmám, které si
zakoupily reklamní plochy na vozidle,“ uvedla Věra Škutová, ředitelka
školy, která se specializuje na výchovu a vzdělání hendikepovaných
dětí.
Vůz škole věnovala ﬁrma Kompakt, s.r.o., z Českých Budějovic na
základě doporučení Jaroslavy Wenigerové, náměstkyně hejtmana Mo-

ravskoslezského kraje a předsedkyně školské komise Asociace krajů
ČR. Ford Tranzit je určen ke svozu
a rozvozu dětí do školy a pro mimoškolní akce. Podobné vozidlo vlastní
ještě Soukromá základní a mateřská
škola ve Vratimově. Jedná se o speciální školu pro žáky s více vadami,
která funguje už patnáct let. Soukromá základní škola a mateřská
škola na Volgogradské ulici 2 v Zábřehu je v rámci obvodu jedinou, jejímž „předmětem podnikání“ je výchova a vzdělání hendikepovaných
dětí. Založena byla v roce 2000 a navštěvují ji děti od tří do osmnácti let.

Ředitelka školy Věra Škutová je ráda, že hendikepované děti při dopravě do
školy budou moci využívat nový Ford Tranzit.
Foto: Michael Kutty
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je volenka, tak tanečnicím nic nebrání
a pánové z městského úřadu jsou na
roztrhání. Co ještě k tomu říci? Velmi
se nám to líbilo, všichni se úžasně bavili. Zbývá jen moc pěkně poděkovat
všem Vám, kteří nám to připravili.“
(kut)

Ostravské záření

Koncem září proběhla před Finančním úřadem v Hrabůvce akce
s názvem Ostravské záření. Na prezentační akci se představily organizace zabývající se volným časem dětí
a mládeže v našem obvodu.
„Cílem akce bylo seznámit děti
a rodiče s využitím volného času
a aktivní zapojení do činnosti v našem středisku, dětských sdruženích
a školních klubů,“ uvedla Alena Valkovičová, ředitelka Střediska volného
času, které akci pořádalo ve spolupráci s ÚMOb Ostrava-Jih.
Akce se poprvé zúčastnila ZŠ
Chrjukinova, její zástupci prezentovali
volnočasové aktivity, které mohou zájemci ve škole navštěvovat. Škola měla
na stanovišti tři aktivity. Děti si mohly
vyrobit kytičku z odpadních materiálů
– barevných pet lahví, z vršků plastových láhví a barevných papírů. Další
aktivitou byly barvy podzimu, koláž
z nalezených přírodnin. Návštěvníci
si také mohli vyzkoušet svou znalost
angličtiny v jednoduchých doplňovačkách a křížovkách.
Ostravské záření navštívilo pět tříd
ZŠ Chrjukinova. Pro děti bylo připraveno dvanáct stanovišť se sportovními soutěžemi, rukodělnými činnostmi, hlavolamy a hrami na rozvoj
logického myšlení. Po absolvování
všech stanovišť každý účastník dostal
odměnu.
„Stále platí, že kdo si hraje, nezlobí,“
shodli se zástupci ZŠ Chrjukinova.
Ing. Zuzana Jungmannová
Ing. Jana Kleková

Vydařená oslava kulatého jubilea

ymnázium v Zábřehu
na Volgogradské 6a si
v pátek 28. září připomnělo
padesáté výročí svého založení. Vedení školy při této
příležitosti připravilo slavnostní program.

Mnoho absolventů i bývalých zaměstnanců využilo zpřístupněné školní
budovy k prohlídce prostor a k setkání
se současnými vyučujícími. Ti spolu se
studenty prezentovali výsledky práce
a připravili několik doprovodných aktivit, např. možnost napsat si krátký
test, zarecitovat báseň, vyzkoušet si některé fyzikální pomůcky, chemické pokusy apod. Návštěvníci měli možnost

zakoupit si Almanach školy, CD kroniku a jiné drobné upomínkové předměty, připravené právě při příležitosti
oslav výročí.
Dřívější absolventi měli také možnost navštívit budovu školy na Gurťjevově ulici, kde škola sídlila od svého
založení do roku 1969. Také zde se setkalo a na školní léta spolu se svými
profesory zavzpomínalo mnoho bývalých spolužáků. Přítomen byl první
zástupce ředitele školy doc. František
Kamenčák, který byl velmi potěšen zájmem o tuto akci a vyslovil gymnáziu
a jeho pedagogům přání všeho nejlepšího do další padesátky.
Večer se absolventi a zaměstnanci
školy shromáždili na náměstí SNP,
kde všechny přivítal a slavnostním
projevem zahájil večerní část oslav

ředitel školy RNDr. Jiří Chmela. Připomněl, že za padesát let existence
školy ji úspěšně absolvovalo 5111
studentů, z nichž mnozí dosáhli výrazných úspěchů na poli vědy, umění
i veřejné sféry.
Celodenní program oslav následně
vyvrcholil Plesem abiturientů v prostorách DK Akord. Každý si vybral z pestré nabídky kulturního vyžití – společenský tanec, diskotéka, cimbálová
muzika, bohatý doprovodný program
i tombola.
Z ohlasů účastníků oslav bylo patrné,
že byli s jejich průběhem nadmíru spokojeni. Také zastupitel našeho obvodu
Adam Rykala, nedávný absolvent tohoto gymnázia, vyjádřil slova chvály
a spokojenosti s oslavami výročí školy.
Mgr. Petr Říman

n Rožnovské momenty
V průběhu října a listopadu budou
v prostorách České spořitelny na
náměstí Dr. E. Beneše v Ostravě vystaveny práce studentů Soukromé
střední umělecké školy AVE ART
z Hrabůvky. Výstava kreseb a maleb s názvem Rožnovské momenty
čerpá z červnového plenéru studentů v rožnovském skanzenu.
n Opravy místních komunikací
Místní komunikace Rampy Dr. Martínka a levý jízdní pruh ulice Výškovické by se v příštím roce měly
dočkat celkových oprav. Ve svém
předběžném plánu to uvedly Ostravské komunikace, a. s. V případě
Rampy Dr. Martínka bude rekonstruován nájezd z ulice Místecké ve
směru od Ostravy, sjezd na ul. Místeckou ve směru na Ostravu a nájezd z Místecké ve směru od Frýdku-Místku. Na Výškovické ulici
dojde k opravě rampy Proskovická
na točně MHD.
n Ozvěny Ekofilmu
Od 6. do 8. listopadu se v Ostravě
uskuteční třídenní přehlídka vítězných
snímků z Ekofilmu 2006 – 32. ročníku
mezinárodního filmového festivalu
o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví – pro veřejnost a pro
žáky a studenty ostravských škol. Osmého listopadu se bude promítat
v K-TRIU v Hrabůvce (8 –13 hodin).
Programem budou provázet a s diváky
debatovat odborníci z oblasti ochrany
přírody, životního prostředí a ekologie.
Vstup je zdarma.
n Hradišťan zahraje v Akordu
Ženský pěvecký sbor DUHA zve
na společný koncert s cimbálovou
muzikou Hradišťan v čele s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou
s názvem Zpívání nejen o lásce.

Koncert u příležitosti dvacátého výročí založení sboru se uskuteční
2. listopadu v 18.30 hodin v DK
Akord v Zábřehu.
n Den otevřených dveří
Domov pro seniory Čujkovova 25
v Zábřehu pořádá 1. listopadu
v době od 9 do 17 hodin Den otevřených dveří.
n Festival ZUŠ v DK Akord
V Ostravě v těchto dnech probíhá
už šestý ročník Festivalu základních
uměleckých škol, který má za úkol
veřejnosti představit kvalitní umělecké výkony talentované mládeže
v širokém záběru oborů, včetně zaměření literárně-dramatického a tanečního. Vystupují i účastníci národních a mezinárodních soutěží.
Festival pořádá sdružení ředitelů
ZUŠ v Ostravě za podpory statutárního města Ostravy a nabízí koncerty umístěné do prestižních ostravských sálů. Pátého listopadu od
18 hodin se jeden z nich uskuteční
v DK Akord.
n Radnice přispěla vozíčkářům
Deset tisíc korun věnoval ÚMOb Jih
Ostravské organizaci vozíčkářů za
účelem červencového ozdravného
pobytu v Jeseníkách. V programu týdenního pobytu byl mj. celodenní výlet do Velkých Losin, návštěva Mechových jezírek na Rejvízu, ale také
skupinová dechová cvičení, tvůrčí
dílny, seznámení s novými zákony
o sociálních službách nebo výuka
na PC pro začátečníky a pokročilé.
„Podobné akce nám umožňují sejít
se v kolektivu stejně postižených,
kde si můžeme vzájemně předávat
zkušenosti a vyslechnout odborné
přednášky, které nám umožní lépe
se vyrovnávat s postižením,“ uvedl
předseda Ostravské organizace vozíčkářů Tomáš Dvořák.

Dojde k úpravám cen za prodej bytů

Městský obvod Ostrava-Jih připravuje změnu pravidel privatizace bytového fondu. K zatím poslední došlo
letos v dubnu. „Částečně byly narovnány ceny ve smyslu jednotkové ceny
za metr čtvereční podlahové plochy
na zhruba dvacet tisíc korun,“ vysvětlil místostarosta Radim Miklas.
Tato cena by měla být konečná, ale
s největší pravděpodobností od ledna
příštího roku dojde k její úpravě a to
ve smyslu snížení poskytované slevy,
která dnes činí 84 %. „V současné
době je průměrná cena prodaného
bytu 2+1 okolo osmdesáti tisíc ko-

run. Naše představa je, že by konečná
cena měla být spíše na třetinové či
maximálně poloviční úrovni, než je
aktuální tržní cena,“ upozornil Miklas s tím, že do budoucna již nelze
prodávat byty s takto vysokou slevou
a to i s ohledem na nařízení EU o veřejné podpoře. Většinu ﬁnancí získaných z prodeje bytů radnice investuje zpět do obnovy bytového fondu.
Místostarosta Miklas dále uvedl, že
pokud občané nemají zájem odkoupit si byty, zůstanou samozřejmě nadále nájemci dle platné smlouvy i se
všemi právy a povinnostmi.
(kut)

INZERCE
(kut)
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DIAMANTOVÁ SVATBA
Jana a Ludviny Lidvinových

Paní Ludvina Lidvinová se narodila v Bolaticích, tehdy v okrese
Hlučín, kde také spolu s rodiči a šesti
sourozenci vyrůstala a chodila do
školy. Přestože se dobře učila, rodinné poměry a válečná situace jí
nedovolily pokračovat ve studiu. Během války pracovala tři roky v konzervárnách v Peine nedaleko Hannoveru. Po válce byla zaměstnána na
různých místech v Krnově a v Ostravě, později dlouhá léta v Tesle
Ostrava, kde se také seznámila s budoucím manželem. V době, kdy paní
Ludvina nepracovala, se věnovala
výchově dětí. K jejím koníčkům patřila četba, ruční práce a výborně vařila.
Pan Jan Lidvin se narodil v Ostravě-Kunčicích, kde vyrůstal spolu se
svými třemi bratry, sestrou a dvěma
nevlastními sourozenci. Vyučil se
zedníkem, ale po dobu přibližně čtyřiceti let pracoval jako řidič nákladního vozidla v Nové huti Ostrava.
Pan Jan byl vášnivým sportovcem,
hrál fotbal, kuželky, a to dokonce
v šedesátých letech v první lize za
TJ Vítkovice. Sport sleduje dodnes,
vedle fotbalu i hokej, tenis a další

Manželům Lidvinovým přišel poblahopřát i oddávající starosta obvodu Otakar Veřovský (vpravo) pod dohledem ceremoniářky Šárky Zubkové.
Foto: Ivo Unzeitig

sporty. Rád tančil, hrál na harmoniku a zpíval.
Jan a Ludvina byli oddáni dne
6. října 1927 ve farním kostele
v Bolaticích. Začali spolu žít v Ostravě-Kunčicích. Po výstavbě nových bytů v Zábřehu se tam v roce
1953 přestěhovali. V té době už měli
dvouletou dceru Janu, k níž v roce
1957 přibyl syn Petr a roku 1963 syn

Jiří. Sídlišti Zábřeh zůstali věrni, ale
v roce 1970 se z bytu na Čujkovově
ulici přestěhovali na ulici Patrice Lumumby.
Dnes se mohou těšit nejen z dětí,
ale také z vnoučat a jejich partnerů:
Petry a Tomáše, Honzy a Lenky, Petra a Markéty, Lucie a Luk áše, Pavlíny a Tomáše, Katky a pravnuka Tomáše.

Františka a Růženky Šrámkových

Na snímku zleva oddávající místostarosta Jiří Voloch, šťastní manželé a ceremoniářka Šárka Zubková.
Foto: rodinný archív

kou se potkali ve vlaku z Bohumína
do Hradce Králové. Ve čtrnácti letech mu zemřeli rodiče, Františka
vychovávala sestra. Paní Růženka

Beseda v klubu Akcent
V

úterý 30. října se od 17
hodin v sále tanečního
klubu Akcent na Hasičské
ulici v Hrabůvce uskuteční
beseda se strážníkem-okrskářem Bc. René Štecherem.
Tématem bude uzavření případů napadání žáků tanečního klubu, ke kterému docházelo v závěru loňského
roku.

Připomeňme souvislosti. Vloni
v listopadu se na Městskou policii
Ostrava obrátilo vedení tanečního
klubu s žádostí o pomoc v souvislosti
s opakujícími se fyzickými útoky na
žáky klubu při příchodech na tréninky
či odchodech po jejich skončení, spojenými s pokusy o odcizení jejich
věcí (mobilní telefony, části oblečení,
jídlo apod.) Ve všech případech se

V návaznosti na nedávné ukončení
sezony Vodního areálu na Svazácké
ulici bylyv září zahájeny práce na odbourání části valu, který sloužil jako
ochoz pro diváky mimo tribunu fotbalového stadionu. Předmětem bouracích prací je odstranění pouze podélné
části valu bezprostředně sousedící
s vodním areálem (strana naproti tribuně). Pokračující val bude zachován
ve stávajícím stavu a vzniklé ukončení
bude upraveno svahováním.
Práce by měly být ukončeny v listopadu, odstraněno bude 15 tisíc m3

zeminy, 1500 m3 železobetonu, dřevěné a ocelové konstrukce, asfaltová
komunikace a porosty na koruně
valu. „Odbourání části valu souvisí
s dalšími etapami rozvoje celého
území. V první fázi chceme rozšířit plochy ke slunění a instalovat lavičky,“ uvedl místostarosta obvodu
Karel Sibinský.
Vodní areál v našem obvodě byl
otevřen vloni, náklady na jeho vybudování dosáhly čtvrt miliardy korun.
Momentálně je jeho kapacita téměř
3000 návštěvníků.
(kut)

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE

ZLATÁ SVATBA

František Šrámek se narodil
v Bousinách u Prostějova, pochází
ze sedmi dětí. Od mládí až do důchodu pracoval na šachtě. S Růžen-

Vodní areál se rozšíří

napadených dětí zastali kolemjdoucí,
a žádný případ tak naštěstí neskončil
ublížením na zdraví. Pachateli útoků
byly skupinky mladistvých.
Na základě této žádosti byl v okolí
tanečního klubu posílen výkon služby
četnějšími hlídkami strážníků a byl
vyrozuměn rovněž místní strážník–
okrskář Bc. René Štecher. Ten po
dobu několika následujících týdnů při
výkonu služby vždy v odpoledních
a podvečerních hodinách procházel
trasy, kde k útokům docházelo, komunikoval s dětmi navštěvujícími taneční klub a jejich rodiči, byl v kontaktu s vedením tanečního klubu. Poté
na základě získaných informací a poznatků vytipoval dvě dívky, o které
by se mohlo jednat. Informace byly
předány Policii ČR, která následně
provedla další šetření, jež vedlo ke
zjištění, že dívky jsou skutečně pachatelkami několika napadení žáků
taneční školy. Letos v září proběhlo
v dané věci soudní jednání.

se narodila u Chrudimi, měla ještě
šest sourozenců. V mládí pracovala
jako ošetřovatelka v ZOO v Ústí
nad Labem, po mateřských dovolených nastoupila jako staniční dělník
na Hlavním nádraží Ostrava.
Do svazku manželského vstoupili
5. října 1957 v Malém Březí u Ústí
nad Labem. Manželé Šrámkovi vychovali tři děti: Marii (nar. 1958),
Boleslava (1959) a Lenku (1964).
Dnes se radují ze šesti vnoučat –
Marka, Honzy, Aničky, Veroniky
a Evy a brzy k nim přibudou ještě
dvě pravnoučata.
Pan František je vášnivý turista
a cestovatel. Nejraději chodí na
hory sbírat houby a borůvky. Rád
taky navštěvuje kulturní památky
po celé republice. Mezi nejoblíbenější záliby paní Růženky patří
ruční práce, hlavně pletení a péče
o domácnost.
Rodina drží pospolu, vzájemně se
navštěvují.

Žena chtěla spáchat sebevraždu
Šestadvacátého září byla hlídka MP
vyslána ve Výškovicích k ženě (59 let),
která skokem z okna v 6. patře chtěla
spáchat sebevraždu, a tímto způsobem vyřešit špatný psychický stav způsobený opakujícími se sousedskými
spory. Žena s hlídkou začala komunikovat a od záměru ukončit život upustila. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR a sanita s lékařem. Žena byla
následně hospitalizována.
Zbil manželku kvůli jídlu
V úterý 2. října zasahovali strážníci MP
v jednom z bytů v Hrabůvce, kde došlo k fyzickému napadení mezi manželi. Celou událost oznámil soused, ke
kterému přiběhl malý chlapec (6 let)
bydlící v sousedství s tím, že jeho otčím (48 let) doma bije matku (39 let).
Když strážníci kontaktovali napadenou ženu, ta potvrdila, že ji manžel několikrát udeřil do obličeje, čemuž byly
přítomny dvě děti (šestiletý syn a pětiměsíční dcera). Starší syn poté utekl
k sousedům. Důvodem napadení byla
údajně mužova nespokojenost s tím,
že mu manželka nepřipravila jídlo.
Na místo strážníci přivolali Policii ČR,
která událost dále šetří.
Napadl obsluhu
Pátého října byla hlídka MP vyslána
v Hrabůvce do restaurace, kde muž fyzicky napadl obsluhu. Čtyřiatřicetiletý
muž servírce způsobil zranění a došlo i k poškození majetku restaurace.
Na místo byla přivolána hlídka Policie
České republiky, která si věc převzala
k šetření.
Doplatila na důvěru
V úterý 9. října se opět potvrdilo, že
důvěřivost starších občanů je velká.
Hlídka MP byla vyslána k bytu ženy
(84 let) v Zábřehu, která oznámila podezřelý pohyb muže v obytném domě.
Na místě bylo zjištěno, že neznámý
muž ženu oslovil a sdělil jí, že jde provést odečet vody, plynu a vrátit přeplatek ve výši 1000 Kč za tyto služby.
U této události proběhl stejný scé-

nář jako v mnohých jiných případech.
Osoba žádala o rozměnění bankovky.
Žena v dobré víře nevědomky prozradila místo, kde má uloženy úspory.
Poté co muž šel do sklepa provést
odečet a nebyl v těchto prostorách nalezen, oznámila celou událost městské policii. Strážníci ženu požádali,
aby zjistila, zda jí něco nechybí. Hlídce
bylo sděleno, že postrádá finanční hotovost ve výši 7000 Kč. Na základě
zjištěných skutečností byla na místo
přivolána hlídka Policie ČR, která věc
šetří. Policie proto opět apeluje na
starší občany, aby cizí osoby nepouštěli do bytu a v žádném případě nepoukazovali na místa, kde mají uloženy
své úspory.
Kradli na střeše
Devátého října byla hlídka MP vyslána
v Hrabůvce na střechu stavby, kde se
pohybovay dvě osoby, které demontovaly kovové součásti střechy a shazovaly je do dvora. Na místo byly přivolány posily. Ve spolupráci s Policií ČR
se podařilo obě osoby zadržet a celá
věc je v současné době v šetření PČR.
Měl chuť na sladké
Ve středu 10. října byla hlídka MP
vyslána do prodejny potravin v Hrabůvce, kde mělo dojít ke krádeži
zboží. Na místě se nacházel pětadvacetiletý muž, který přenesl přes pokladnu bez zaplacení pět kusů čokolády Milka. Na místo byla přivolána
hlídka Policie ČR, která šetří, zda se
muž dopustil přestupku nebo zda
spáchal trestný čin.
Veřejná sbírka pro útulek
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
spíš posvětil konání veřejné sbírky za
účelem spolufinancování útulku pro
nalezené psy v Ostravě-Třebovicích,
provozovaného statutárním městem Ostrava – městskou policií, která
bude probíhat až do 30. srpna 2010.
Občané i organizace mohou posílat libovolné finanční příspěvky na účet
č. 030189-1649297309/0800 zřízený za tímto účelem.

Na Vinobraní padl rekord!

Na pět tisíc lidí se letos zúčastnilo
tradičního Vinobraní na náměstí SNP
v Zábřehu. Mezi návštěvníky vládla
výborná nálada, ke které vedle bohatého kulturního programu a dobrého
jídla i pití přispělo také slunečné počasí.
V programu vystoupila cimbálová muzika Tolar, folklorní soubory
Holúbek, Ševčík, Šmykňa a hudební
soubory Baracuda a Nebratři. Chybět samozřejmě nemohl dobrý burčák, víno, speciality k vínu a domácí
koláče.
Na akci, kterou pořádal Dům kultury Akord a uskutečnila se pod záštitou starosty našeho obvodu Otakara
Veřovského, byl překonán rekord
v délce hada vytvořeného z korkových zátek od vína. Návštěvníci jich
tentokrát přinesli 1013, což je dvojnásobně více než před dvěma roky. Letošní had z korkových zátek měřil 44
metrů a organizátoři jej natáhli na ceMP Ostrava lou šířku náměstí SNP!
(kut)

Had z korkových zátek nakonec dosáhl délky čtyřiačtyřiceti metrů.
Foto: Michael Kutty
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n Náhradní výsadby
Také v letošním roce byly v našem obvodě provedeny náhradní výsadby.
K největší došlo ve dvoře mezi ulicemi
Krestova a Mjr. Nováka, kde bylo vysázeno celkem dvaatřicet stromů a dvě
keřové skupiny. Jednalo se o duby,
lísky, javory, břízy, habry a platany. Na
ulici P. Lumumby bylo vysázeno pět
lip, na ulici Průkopnické čtyři kusy letního šeříku, jeden habr byl vysázen na
ulici V Zálomu a na Provaznické ulici
sedm stromů Ginkgo biloba. Náhradní
výsadby jsou předepisovány organizacím, které svou činností (např. výstavby objektů) způsobí ekologickou
škodu.
n Pracovní setkání
V pondělí 26. listopadu se uskuteční
pracovní setkání se zástupci dětských
a mládežnických organizací, sportovních klubů, volnočasových center a jiných organizací pracujících s dětmi
a mládeží. Začátek je v 16.30 hodin v obřadní síni Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih. Bližší informace podá ing. Sládečková na tel. č.
599 430 227.
n Akce ve středisku Gabriel
V Charitním středisku Gabriel v Zábřehu se v listopadu uskuteční dvě
zajímavé kulturní akce. Ve čtvrtek
8. listopadu začne v 18 hodin beseda s názvem Život po tsunami.
Bude zaměřena na život na pobřeží
Srí Lanky a Indonésie po ničivé vlně
tsunami. Doplní ji výstava fotografií
P. Šilhánka a koncert world – ethno
hudby ostravské skupiny Gamosvar. Výstava fotografií potrvá až do
15. listopadu, od pondělí do pátku od
8 do 18 hodin. V úterý 20. listopadu
v 17 hodin bude zahájena výstava Poodří ve fotografii – zahájení provozu
Galerie G a vernisáž Hany Papežové-Kolářové. Návštěvníci ji mohou zhlédnout od pondělí do pátku vždy od 8 do
18 hodin, výstava skončí až 31. ledna
příštího roku.
n Chcete sportovat?
Oddíl házené TJ Sokol Hrabůvka, několikanásobný mistr republiky v mládežnických kategoriích, zve do svých
řad dívky ročníku narození 1995
a mladší. Děvčata se mohou přihlásit každé úterý a čtvrtek od 15

do 16.30 hodin ve Sportovním centru v hale na Dubině. Bližší informace je možno získat na tel. čísle
777 733 947 nebo na internetové adrese www.sokolhrabuvka.cz.
n Vánoční výstava
Zahrádkářky ČZS z Ostravy také letos pořádají tradiční vánoční výstavu
Kouzlo Vánoc. Uskuteční se od 29. listopadu do 3. prosince v Domě zahrádkářů na České ulici 10 v Zábřehu
(vedle restaurace Eliáš). Otevřená
bude vždy od 9 do 17 hodin. Po ukončení výstavy budou některé exponáty
převezeny na vánoční výstavu na Slezskoostravský hrad.
n Akademie seniorů
Domov pro seniory Korýtko na Petruškově ulici v Zábřehu zve zájemce
na návštěvu ve středu 31. října od
15 hodin. „Chceme se Vám pochlubit, co všechno umíme a čím se bavíme,“ stojí v pozvánce na Akademii
seniorů.
n Oznámení střediska Gabriel
Charita Ostrava – Charitní středisko
Gabriel na Čujkovově ulici v Zábřehu
oznamuje, že od 1. listopadu bude
mít zajištěn svoz a rozvoz klientů do
Denního centra pro seniory a osoby
se zdravotním postižením. Ceník: do
10 km 25 Kč za jednu jízdu, nad 10 km
v obvodu Ostravy 35 Kč za jízdu.
n Školička pro předškoláky
Základní škola Alberta Kučery v Hrabůvce zve budoucí prvňáčky a jejich
rodiče do svých prostor a okolí. Připravila pro ně zajímavé akce, nabízí vstup
do bazénu, ukázkové hodiny, soutěže pro dvoučlenné týmy a spoustu
jiných aktivit. Ve středu 31. října je
na programu aerobic (15–16 hod.
ve školní družině), 13. listopadu
ukázková hodina pro rodiče 1. třídy
(9–10 hod.), 2. třídy (10–11 hod.),
volná prohlídka školy (11–13 hod.),
28. listopadu pak tvůrčí dílna
1. třídy (15 – 16 hod).
n Diskuse v KD Odra
Místní organizace ČSSD Výškovice Vás
zve na diskusi s představiteli obvodu
Ostrava-Jih na téma „Péče o dlouhodobě nemocné občany“. Diskuse proběhne v pondělí 5. listopadu od 18 hodin v KD Odra ve Výškovicích. Těšíme
se na Vaši účast.

Veselá mysl je poloviční zdraví,
říká stoletá jubilantka Anežka Pekařová

Loutkoherci zavítali do K-TRIA i Akordu
Už posedmé se letos v Ostravě obvodu, v pondělí 1. října vystou- rium z Kecskemétu. Jejich program
konal loutkářský festival Spectaculo pil před K-TRIEM maďarský diva- se jmenoval Maskarádek a sklidil
Interesse. Hosté zavítali i do našeho delní soubor Maskarás Purgateát- ovace přihlížejících diváků.
O dva dny později se v DK Akord
představili loutkoherci ze Starého
divadla v Nitře s pohádkou O pejskovi a kočičce. Malí diváci ocenili
hravost loutkoherců, kteří předvedli
nádhernou slovenštinu v příbězích
Karla Čapka, bravurní jízdu na koloběžce a netradiční loutkářské řemeslo.
Diváci se mohli přesvědčit nejen
o rozličnosti kultur. Letos se festivalu, který pořádá Divadlo loutek
Ostrava, kromě souborů z Česka
a Slovenska zúčastnili zástupci Brazílie, Francie, Izraele, Maďarska,
Nizozemska, Polska a Rakouska.
V programu sedmého ročníku bylo
čtyřiatřicet představení v podání
Maďarský soubor zapojil do svého programu také nejmenší diváky.
špičkových loutkářských souborů.
Foto: Michael Kutty

(kut)

V oblasti rodinné zástavby Starobělská-Zkrácená
v Zábřehu dojde k úpravě silničního provozu

D

ůvodem navrhovaných
úprav je potřeba zamezení vjezdu a stání vozidel
návštěvníků akcí konaných
v ČEZ Aréně, Městském
stadionu nebo hotelu Atom
do oblasti rodinné zástavby
uvedených ulic.

V souvislosti s přípravou zajištění
plynulosti dopravy při akcích v ČEZ
Aréně došlo letos v lednu a v únoru
k osazení dočasného dopravního značení, které řešilo problémy vznikající v souvislosti s akcemi v ČEZ
Aréně na místních komunikacích. Jelikož byla tato dočasná úprava silničního provozu vyhodnocena jako přínosná, bylo navrženo stanovení trvalé
úpravy silničního provozu, která by
řešila problémy vznikající na místních komunikacích v oblasti rodinné
zástavby ulic Starobělská a Zkrácená
v souvislosti s akcemi ve výše uvedených objektech.
O tomto záměru byli písemně informováni obyvatelé oblasti už v jarních měsících tohoto roku. V polovině
září se uskutečnilo setkání s občany, na
němž byly představeny tři varianty řešení. Z reakcí obyvatel bylo zřejmé, že
bude velmi těžké najít tu, která by vyhovovala převážné většině, neboť téměř

každá varianta návrhu by se nějakým
způsobem dotkla i místních obyvatel, případně by omezila i jejich možnosti (a možnosti jejich návštěv) vjezdu
a parkování vozidel. Priorita místních obyvatel nemůže být prosazována
v rozporu s příslušnými ustanoveními
platného znění zákona č. 361/2000 Sb.
O provozu na pozemních komunikacích, tzn., že ani eventuální vydání parkovací karty pro trvale bydlící osobu
neznamená, že vozidlo může být zaparkováno v rozporu s příslušnými paragrafy uvedeného zákona (např. nezůstanou tři metry pro každý směr jízdy,
stání v zeleni apod.).
Slíbili jsme, že po vyhodnocení připomínek seznámíme obyvatele s navrženým řešením. Cílem je vytvoření
parkovacích míst pro místní obyvatele.
Vzhledem k šířkám komunikací není
v podstatě téměř v celé oblasti možné
legálně parkovat. Chceme-li vytvořit
parkovací stání, musí dojít k určitým
úpravám silničního provozu.
Návrh celkového řešení dopravní situace v oblasti je následující: Je navrženo uslepení ulice Starobělské v místě
ostré zatáčky. Dále zjednosměrnění
ulic – ul. Věšínova v úseku Zkrácená-Mařákova, ul. Bratrská v úseku Věšínova-Starobělská, ul. Práce v úseku
Starobělská-Věšínova (důvodem je legalizace stání v těchto úsecích komunikací). Dojde také k vyznačení parko-

vacích míst v těch úsecích komunikací,
kde to právní úprava umožňuje. Parkovací místa budou převážně vyznačena dodatkovou tabulkou: „Na povolení ÚMOb Ostrava-Jih“. Povolenky
budou vydány odborem dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih.
Na ulici Starobělské, kde se nedá legálně parkovat, bude umožněno stání
ve vjezdech na jednotlivé pozemky –
pouze však občanům bydlícím v jednotlivých domech. Odborem dopravy
a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih budou vydána povolení pro jednotlivá vozidla. Na vjezdech do oblasti
(po uslepení ul. Starobělské budou tyto
vjezdy dva – z ulice Zkrácené od hotelu
Atom a z ulice Rudné) bude osazeno
dopravní značení „Zóna zákazu stání“
s textem „Stání ve vjezdech k pozemkům z ul. Starobělské jen s povolením
ÚMOb Ostrava-Jih“.
Občané, kteří by se chtěli podrobněji seznámit s projektovou dokumentací, mohou navštívit vstupní vestibul
K-TRIA na ul. Dr. Martínka v Hrabůvce, kde je projektová dokumentace
vystavena k nahlédnutí. Další možností je navštívit odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih,
a to buď v úřední dny – pondělí a středa
8 – 12 a 13 – 17 hodin, nebo v jiný den
po dohodě na tel. č. 599 430 258, p. Bojdová.
Odbor dopravy a komunálních
služeb ÚMOB Ostrava-Jih

S0N – ODPOVÍDÁME NA DOTAZY
Z

mnoha dotazů, se kterými se v poradenské činnosti
k záležitostem bydlení setkáváme, vybíráme pro zevšeobecnění a využití následující:

Významného životního jubilea se
25. září dožila paní Anežka Pekařová
z Výškovic. Ke stým narozeninám jí
přišel pogratulovat také místostarosta
našeho obvodu Karel Sibinský (na
snímku). „Veselá mysl je poloviční
zdraví,“ prozradila paní Pekařová
svůj recept na dlouhověkost. Už na
první pohled z ní vyzařoval optimismus a dobrá nálada. V době naší návštěvy krásně zpívala a čile rozmlouvala s hosty. „Zpívala jsem všude,
kde mě pozvali, znám na sedmdesát
písniček. A taky jsem moc ráda tancovala,“ uvedla jubilantka, která pochází z Valašska. Narodila se v obci
Všemina v okrese Zlín. Od patnácti

let pracovala u sedláků, později byla
zaměstnána u Bati. Ve 22 letech se
provdala a s manželem vychovali
čtyři děti. Před jednatřiceti lety ovdověla a od roku 1998 bydlí v Ostravě
u jedné z dcer. „Milka je momentálně moje největší radost,“ oceňuje
péči sedmašedesátileté dcery Emílie. Paní Anežka Pekařová se těší i ze
sedmi vnoučat a dvanácti pravnoučat. Čte noviny, zajímá se o politické
dění. I proto říká, že jí na televizní
obrazovce chybí dříve populární Kotel, ve kterém moderátorka Michaela
Jílková zpovídala právě představitele
české politické scény.
(kut)
Foto: Michael Kutty

Může pronajímatel žádat po nájemci ﬁnanční kauci v případě, když
budu řádně platit nájemné a sjednali jsme spolu i případné sankce.
Má na takový postup právo?
Pronajímatel může v současné
době při sjednávání smlouvy o nájmu bytu požadovat, aby nájemce
složil peněžní prostředky k zajištění
nájemného a úhrady za plnění, poskytovaná v souvislosti s užíváním
bytu, případně úhradě jiných svých
závazků ve spojitosti s nájmem bytu.
Výše však nesmí překročit trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na hrazení služeb. Pronajímatel
může tyto prostředky užít jen po písemné dohodě s nájemcem nebo na
základě vykonatelného rozhodnutí
soudu či vykonatelného rozhodčího
nálezu.
Po skončení nájmu bytu je pronajímatel povinen zůstatek složených
prostředků vrátit s vyúčtováním do

jednoho měsíce, a to i s případnými
úroky.
Za jakých podmínek je možno
získat úvěr ze stavebního spoření?
Hlavní principy stavebního spoření i poskytování úvěrů ve vazbě na
stavební spoření jsou dány zákonem
č. 96/1993 Sb. O stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spoření, kterým jsou shodně stanoveny
základní mantinely společné pro
všechna stavební spoření. Zákonem
je určena minimální čekací doba 24
měsíců od uzavření smlouvy o stavebním spoření, maximální úroková
marže, možnosti použití úvěru, výše
státní podpory a podmínky pro vznik
nároku na její výplatu. Zákonnou
podmínkou, společnou pro všechny
stavební spořitelny, je i zabezpečení
návratnosti úvěru. Vedle zákonných
podmínek má každá stavební spořitelna své vlastní obchodní a úvěrové
podmínky.

Lze užitkovou plochu bytu rozšířit o část terasy, která je výhradně
přístupná jen uživateli? Je správný
zápočet 15 nebo 50 procent plochy?
Jaký je právní výklad k zápočtu plochy teras?
Podle výnosu Čl. 78/1991 Sb.
o podmínkách poskytování ﬁnanční
pomoci na družstevní výstavbu (bytovou), se rozdělovaný náklad na
jednotlivý byt zvýší o náklad na terasu přístupnou jen z tohoto bytu,
užívanou pouze uživatelem bytu.
Nelze-li náklad na terasu stanovit
podobnou kalkulací jednotlivých
položek rozpočtu, zvýší se rozdělovaný náklad na jednotlivý byt s terasou (oproti stejnému bytu bez terasy) tak, že 15 procent plochy
terasy se připočte k užitkové ploše
příslušného bytu. Případné zasklení
terasy nebo její zastřešení, nemá na
uvedenou úpravu žádný vliv.
Závěrem Vás zveme na naši poradnu, která se koná druhý čtvrtek v měsíci, tj. 8. 11. 2007 od
16 hodin v DK ODRA ve Výškovicích.
Břetislav Spurný
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Proč se Terezce stýská po družině?

J

e mi smutno. To je závěrečná věta na pohlednici od sedmileté Terezky Novotné adresované
školní družině Základní
školy Ostrava-Bělský Les.
Terezka ho napsala v Irsku, kde teď s celou rodinou žije.
Jak je možné, že dívenka si v cizí
zemi, kde má jistě spoustu zážitků
a nových kamarádů, vzpomněla
zrovna na školní družinu?
Když se řekne družina, většina
lidí si nejspíš představí celkem
nudné místo ve škole, kde děti odpoledne čekají, až si je vyzvednou rodiče. Něco takového by ale Terezce
jistě nestálo ani za řeč, natož aby
kvůli tomu posílala pohled až z Irska. Školní družina na ZŠ B. Dvorského totiž vypadá úplně jinak. Pět
oddělení družiny, kde se paní vychovatelky věnují asi 150 dětem, je sice
umístěno, kromě jedné, v běžných
školních třídách, ale děti rozhodně
nesedí v lavicích. Mohou si hrát se
spoustou hraček, kreslit, chodí s vychovatelkami ven. Oblíbený je klub
U Krtka (jeho název vyjadřuje umístění v suterénu školy), kde děti mohou tvořit keramiku, malovat, hrát
stolní tenis a fotbal, kulečník nebo si
hrát s počítačem.
Také školní družina, podobně jako
škola, pracuje podle originálního
plánu s názvem Školní vzdělávací

Klub U Krtka si děti velice oblíbily.

Foto: archiv

Máme dva památné stromy
Stromy ve městě plní nezastupitelnou funkci – hygienickou, mikroklimatickou, rekreační – jsou základním
prvkem všech sadovnických a krajinářských úprav. Většinou lidí je strom
vnímán jako významná součást životního prostředí. Stromy jsou ze zákona
o ochraně přírody a krajiny chráněny
před poškozováním a ničením. Ke každému kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Pro náš
městský obvod je to Magistrát města
Ostravy – odbor ochrany životního prostředí, který jednotlivé žádosti řeší na
základě podnětu odboru dopravy a komunálních služeb. Povolení pro kácení
dřevin lze vydat pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a este-

tického významu dřevin. Ořezy stromů
se mohou provádět pouze tak, aby nedošlo k poškození vzhledu stromu a nesmí dojít k trvalému snížení jeho ekologických a estetických funkcí.
Na 20. října připadl Den stromů.
Slavit Den stromů má dlouhodobou
tradici. Poprvé se slavil v roce 1872
v Nebrasce. V Čechách byly stromové
slavnosti poprvé masově pořádány
v roce 1906. Stará tradice byla v České
republice obnovena v roce 2000 především zásluhou ředitele botanické zahrady UK v Praze Václava Větvičky.
Datum 20. října bylo vybráno z důvodů vhodného termínu pro výsadby
stromů a podzim je také obdobím, kdy
jsou stromy nejkrásnější - září všemi

barvami. V tento den bývají vyhlašovány výsledky celostátní ankety Strom
roku a stromové slavnosti se pomalu
stávají znovu objevenou tradicí.
Město může stromy vysadit pouze
na svých pozemcích a tam, kde je to
možné vzhledem k uložení inženýrských sítí. Pokud budou mít občané
návrhy na možnou výsadbu, rádi ji na
odboru dopravy a komunálních služeb
přijmou. I v našem městském obvodě
máme památné stromy. Jedná se o jedlý
kaštan, který roste před základní školou
Hulvácká a buk lesní rostoucí v parčíku
pod nově rekonstruovaným zámečkem
na ulici U Zámku.
Odbor dopravy a komunálních služeb
ÚMOb Ostrava-Jih

Obvod trápí množství černých skládek
V

našem obvodu se rozrůstá nešvar odkládání
nepotřebného odpadu bezohlednými občany. OZO Ostrava, s.r.o., ve spolupráci
s MMO a MO Ostrava-Jih
dává k dispozici větší počet velkoobjemových kontejnerů.

Je k dispozici mobilní sběrna velkoobjemového a nebezpečného odpadu,
která se po měsíci přesouvá do různých částí obvodu, a v neposlední řadě
stálé sběrné místo - taktéž na velkoobjemový a nebezpečný odpad na ul.
U Výtopny v areálu a.s. Sekos Morava
– tzv. sběrný dvůr. I přes možnosti
ukládat odpad na místech k tomu určených je stále častější výskyt tzv. černých skládek, zejména pak na sídlištích Dubina a Bělský les.
Likvidaci odpadu odloženého na
veřejná prostranství zajišťuje odbor
dopravy a komunálních služeb ve spolupráci s dodavatelskými ﬁrmami.
Běžnou situací však je to, že se odpad z konkrétního místa ráno odveze

a ještě v týž den je na stejném místě
skládka dalšího nepotřebného odpadu.
Na tento stav doplácí ti slušní spoluobčané, kteří odpad odvážejí nebo odnášejí na místa k tomu určená. Těm
bezohledným je pak jedno, že se na
odloženém odpadu např. u kontejnerových stání mohou poranit děti, poškodit vozidla apod.
Na základě zkušeností je třeba konstatovat, že asi nejjednodušší, nejlevnější a nejúčinnější cesta je oznámit
konkrétního znečišťovatele a dosvědčit jeho počínání v přestupkovém řízení.
Odložení komunálního a velkoobjemového odpadu vedle kontejnerů na
komunální odpad nebo mimo sběrné
dvory a speciální velkoobjemové nádoby je jednání v rozporu s Obecně
závaznou vyhláškou města Ostravy,
kterou byl stanoven systém nakládání s komunálními odpady na území
města (vyhláška č. 9/2002 a 9/2004).
Sankce se ukládají pro občany podle
zákona o přestupcích, a to do 50 tisíc Kč za přestupek za odložení odpadu mimo vyhrazené místo (kontejner) nebo založení černé skládky (§47
odst. 1) písm. h) zák. č. 200/1990).

Znečistění veřejného prostranství občanem lze rovněž postihnout pokutou
do 1000 Kč.
Při rekonstrukcích domů, bytových
úpravách a dalších stavbách obecně
nevznikají komunální odpady, ale odpady stavební nebo velkoobjemové
a podle toho se i s nimi musí nakládat. Stavební odpady (barvy, omítky,
cement, obklady, cihly, sádrokarton,
Ytong, dlaždice apod.) nepatří mezi
komunální odpad vůbec a občané je
musí na vlastní náklady předávat samostatně na skládku nebo oprávněné
osobě. Podobně velkoobjemové odpady vznikající při různých rekonstrukcích (kuchyňské desky, umakart,
vany, dřezy, záchodové mísy, elektrospotřebiče, PVC, koberce, ...) není
možné vyhazovat do kontejneru, ale
občan je smí odvézt na sběrný dvůr.
Odpady, které lze běžně považovat za
komunální, pokud nebudou znečistěny
nebo smíseny se stavebními odpady, je
možné vhazovat případně do nádob na
komunální odpad (např. čisté zakrývací folie nebo papírové kartony nebo
noviny, ale ne kusy koberce).
Odbor dopravy a komunálních služeb
ÚMOb Ostrava-Jih

program. Část o družině se jmenuje
Mozaika a věnuje se tématům, jako
jsou kamarádství a vztahy, svátky
a tradice, volný čas, životní prostředí
a další.
„Vedeme děti k tomu, aby smysluplně trávily svůj volný čas a měly
základní životní hodnoty a návyky,“
shrnuje výchovný cíl družiny její vedoucí Irena Junkerová.
Družina také organizuje některé
celoškolní akce, třeba Nanuk pro
tygra (děti i učitelé sponzorují tygra
z ostravské zoo), výtvarnou soutěž o zdravém životním stylu, která
zrovna probíhá, nebo sběr papíru
a víček od lahví. Papíru děti nasbírají za rok až dvacet tun, odváží se
asi čtyřikrát ročně. Za vydělané peníze vychovatelky dětem nakupují
odměny a také se dovybavují zájmové kroužky, například materiálem pro netradiční výtvarné práce
(hedvábí, vosk, tapetová lepidla,
akrylové barvy, drátky a jiné).
To samozřejmě není jediný zdroj
peněz školní družiny. Občanské
sdružení CVIK (cvičení, vzdělání,
informace, kultura), které založily
a provozují vychovatelky družiny
společně s širším vedením školy, některými pedagogy i správními zaměstnanci, žádá každý rok o granty
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
a Magistrát města Ostravy. Právě
z těchto dotací se ﬁnancovalo vybavení klubu U Krtka, z mnoha věcí
jmenujme alespoň molitanové kostky
nebo multifunkční hrací stoly.

Šťastný domeček
na ZŠ Mitušova

N

ejmenší školáčci, děti
z prvních tříd ZŠ Mitušova 16 v Hrabůvce, se
od letošního školního roku
povinně učí anglický jazyk.

Hlavním cílem je dát dětem poznat skutečnou angličtinu, její zvuky
a rytmy. Ve vyučovacích hodinách
klademe zpočátku důraz výhradně na
rozvoj mluvení a poslechu. Stejným
způsobem, jakým se děti učí svůj mateřský jazyk, si osvojují také cizí jazyk. Děti budou schopny porozumět
příběhům bez větších problémů, protože používají nápaditě ilustrované
učebnice a pracovní sešity, poslouchají pohádky namluvené rodilými
mluvčími, písničky jsou také přizpůsobeny jejich věku. Vyučovací hodiny
jsou pestré i díky hraní rozmanitých
jazykových her. Všechny veselé příhody, které se ve Šťastném domečku,
neboli v učebnici Happy House, odehrávají, si děti samy v hodinách angličtiny prožijí. Také rodiče žáků
se zapojují do procesu učení, protože podpora a povzbuzování z jejich
strany je u takto malých dětí velmi důležitá. Děti jsou rády, že mají s kým
sdílet příběhy obyvatel ze Šťastného
domečku, zcela bezprostředně zpívají anglické písničky, říkají básničky.
Učitele těší, že si radost z hodin angličtiny prožijí děti společně se svými
Mgr. Jan Goj rodiči.
Mgr. Blanka Blahutová

Speciální třída

V letošním školním roce se podařilo v Mateřské škole „U Lesa“
v ulici P. Lumumby 25 v Zábřehu
poprvé otevřít speciální třídu pro
děti s odloženou školní docházkou.
Navštěvuje ji celkem patnáct dětí,
kterým se jedna stálá učitelka individuálně věnuje při všech činnostech.
Díky kmenové ZŠ Kosmonautů 15,
která poskytla jednu z tříd ve školní
družině, mají děti možnost celoroční adaptace přímo v prostorách
základní školy, což přispívá k nenásilnému přechodu z MŠ do ZŠ. Celodenní režim chodu třídy je jiný

než v klasických třídách MŠ. Odpolední spánek je nahrazen klidovými
činnostmi a režim je velmi podobný
jako v základní škole. Děti absolvují pravidelné hodiny hry na zobcovou ﬂétnu, kdykoli mohou navštívit prostor přilehlého sportovního
sálu, spolupracují s dětmi a učitelkami prvních tříd, mají možnost logopedické péče pod vedením spec.
logopeda a projdou speciální jazykovou přípravou pod vedením pedagogické psycholožky Mgr. Hany
Valderové z PPP Kap. Vajdy v Zábřehu.
Kateřina Tobolová

Velkoobjemové kontejnery
19. – 20. 11.
Jiříkovského 64
Podgorného 2
Maluchy 6
Formana 43
B. Četyny 4
B. Václavka 2
Z. Chalabaly 6
J. Herolda x Cholevova
Tlapákova 2
Krestova 23
Mjr. Nováka 9
Stadická 6
20. – 21. 11.
Dr. Martínka 35
U Prodejny 17
Provaznická 74
U Lesa x Sámova
Mitušova 69
Dvouletky 34
Jubilejní x Velflíkova
U Haldy x Úlehlova
Beskydská x Bastlova
Zimmlerova x Tarnavova
x Jandova
x V Zálomu
Odbor dopravy a komunálních
služeb ÚMOb Ostrava-Jih

22. – 23. 11.
Dolní x U Zámku
Horymírova 14, 108
V Poli 21
Jugoslávská 63, 18
Rottrova 2
Rodimcevova x Prosšinova
Gurťjevova 2
Alejníkova 1
Svazácká 8
Petruškova 18
22. – 23. 11.
Volgogradská 16, 60, 110,
Jižní 14
Průkopnická 8
Svornosti 22
Šeříkova 12
Lumírova 6, 24
Jičínská 3
Výškovická 155, 178
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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
64, 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
10. 11. v 19 hodin – Super GRAND TRAVESTI SHOW KRÁLOVNY NOCI. Předprodej: KD K-TRIO
16. 11. od 19 hodin – Páteční tančírna – pro
Vaši dobrou pohodu hraje DUO VIKTORIE
Předprodej: KD K-TRIO, KD Výškovice
21. 11. v 18 hodin pořad z cyklu PAVLA
A HOSTÉ: tentokrát na téma Úvodní přednáška do čínské medicíny a její aplikace
v praxi, přednáší Mgr. Marian Holanský
22. 11. v 19 hodin – VLASTA REDL – koncert. Předprodej: KD K-TRIO, KD Výškovice, OIS Ostrava
27. 11. v 19 hodin – TĚLO – Dáša Bláhová,
Jitka Asterová, Míša Sajlerová. Volné pokračování „Monologů Vagíny“, autorky Eve Enslerové. Předprodej: KD K-TRIO, KD Výškovice, OIS Ostrava

28. 11 v 19 hodin – JOŽKA ČERNÝ
a CIMBÁLOVÁ MUZIKA – koncert v kině
LUNA. Předprodej: KD K-TRIO, KD Výškovice, OIS Ostrava, kino Luna
MLÁDEŽI A DĚTEM
7. 11. v 16 hodin – BROUČKIÁDA – příprava broučků na zimní spánek, průvod
broučků se světýlky – pěší zóna před KD K-TRIO, vstup zdarma
9. 11. od 16 hodin – DISKOTÉKA pro děti
od 11 do 15 let
11. 11. v 10 hodin – PŘÍBĚHY VČELÍCH
MEDVÍDKŮ – kino Luna. Pohádkový příběh včelích kluků Čmeldy, Brumdy a hmyzích kamarádů. Předprodej: KD K-TRIO,
KD Výškovice, kino Luna
18. 11. v 10 hodin – KAM ČERT NEMŮŽE… – pohádkový příběh plný písniček
a čertích hrátek, hraje Divadýlko Mrak. Předprodej: KD K-TRIO, KD Výškovice
21. 11. od 15 hodin – PRO BYSTRÉ HLAVIČKY – soutěžní odpoledne pro děti od 8 let
VÝSTAVY
Galerie K-TRIO
do 30. 11. CESTA KE SVĚTLU – malby
Miriam Kocurkové – Rochové
VZDĚLÁVÁNÍ
VZDĚLÁVACÍ KURZY
SETKÁNÍ S LÉČITELEM – kurz se za-

měřením na využití alternativní medicíny
v praktickém životě. 5 lekcí po dvou hodinách, zahájení 6. 11., vede František Libica
FENG SHUI – víkendový seminář o harmonickém prostředí a jeho vlivu na zdroj Vaší
energie a zdraví. Na seminář je nutné se předem přihlásit, podrobné informace na www.
kzoj.cz – termín bude upřesněn, lektor Svatava Tjokordová
PROŽITKOVÝ DEN – sobotní relaxační
a meditační den s hudbou, pohybem, dotekem k nastolení harmonie těla i ducha, 10. 11.
od 10 hodin – muzikoterapie, dechová cvičení – automasáže, uvolňující tanec s šátky –
pod vedením P. Charvátové a Z. Ondruchové.
Rezervace míst nutná.
PRAKTICKÉ KURZY:
Sám sobě módním návrhářem – výtvarný
cyklus zaměřený na výrobu vlastních módních doplňků – šátky, šperky, trička…
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková
organizace
Kulturní dům Výškovice, Výškovická 169, Ostrava-Výškovice
tel. 596 739 122, www.kzoj.cz
SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
neděle 4., 11., 18. a 25. 11. v 17 hodin – TANEČNÍ VEČERY pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO

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
13. 11. v 19 hodin – FLERET a Jarmila
Šuláková. Křest nového DVD Fleretu „Fleret – live koncert“
14. 11. v 19 hodin – Virtuózní housle Pavla
Šporcla. Koncert fenomenálního českého
houslisty
21. 11. v 17 a 20 hodin – BESÍDKA 2007
DIVADLA SKLEP. Nejlepší nápady, nové
scénky a písničky v Besídce Divadla Sklep.
Hrají: T.Hanák, D.Vávra, L.Vychodilová,
J.Burda a další Sklepáci s kapelou
27. 11. v 19 hodin – Manžel pro Opalu.
Komedie o dobrých duších a špatných strašidlech, které svedl dohromady jeden inzerát Komedie s Lubomírem Lipským, Květou
Fialovou, Naďou Konvalinkovou, Čestmírem
Gebouským a dalšími
KONCERTY
2. 11. v 18.30 hodin – Zpívání nejen o lásce.
Koncert k 20. výročí založení ženského pěveckého sboru Duha s hostem – cimbálovou
muzikou Hradišťan – umělecký vedoucí Jiří
Pavlica
25. 11. Rozsvícení vánočního stromu, pod
patronací starosty obvodu Ostava-Jih. Setkání
všech lidí dobré vůle od 10 hodin jarmark, od
15 hodin program – koledy a písně vánoční
živý betlém..., od 16 hodin rozsvícení vánočního stromu – speciální host – Revelation Gospel Choir. Děti, přineste světýlka – společně
rozsvítíme náměstí SNP a Vánoční strom
v Ostravě-Zábřehu
DĚTEM
5. 11. v 10 hodin – Tajný lodní deník –
dobrodružný příběh dětí při plavbě napříč
oceánem. Doporučeno pro 2.–5. třídy ZŠ
11. 11. v 10 hodin – Mach a Šebestová –
divadelní zpracování kultovní knížky a televizních večerníčků
12. 11. v 10 hodin – Když jde kůzle otevřít – muzikálově zpracovaná pohádka
o chytrých kůzlátkách. Doporučeno pro MŠ
a 1.–3. tříd.
28. 11. v 10 hodin – J.Kainar: Blues noční
čekárny – originální představení s hudbou, tancem a hereckou improvizaci. Blues
o věčném čekání na poslední vlak... Program je uváděn k 90ti letům narození básníka Josefa Kainara. Doporučeno pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
1., 5., 6., 11., 12., 18.11. v 17 hodin – Taneční kurzy TŠ Elán – ing. Chlopčík
2., 16. 11. – TANEČNÍ KAVÁRNA – pro
příznivce tance všech věkových kategorií
v hudební režii V. Koždoně
6. 11. v 15 hodin – Senior klub – druhý ročník soutěže „Lady babi“. Hodnotíme šarm
i nápady babiček. Přihlášky a informace: V.
Dohnalová – tel.: 596 762 503, Š. Zubková –
tel.: 599 430 410. Naše Rendez–vous s hudbou a tancem. Vstup zdarma.
7., 8., 13., 15., 19., 20. 11. v 18 hodin – Závěrečná – taneční kurzy TŠ Elán ing. Chlopčík
22. 11. v 17.00 hodin – Dámy, na kafíčko –
hostem klubového pořady Vlaďky Dohnalové
bude Ing. Antonín Baudyš. Řeč bude o horoskopech. Nebude chybět okénko módy, kosmetiky a zdraví.
Gatronomické akce:
12. 11. Svatomartinská husa
13. – 14. 11. Dny maďarské kuchyně
KLUB AKORD
4. 11. v 18 hodin – FOLK a Country 72
– Tóny cest – pravidelný pořad ostravské
trampské skupiny Tempo di vla, host – Miki
Ryvola (Kladno) výjimečný koncert legendy
trampské písně, vystoupí společně s Pavlem
Zajícem a Jimem Drengubákem, členy skupiny Nezmaři
7. 11. v 18 hodin – Únos HEINEKENA –
druhý český pivní muzikál volně navazuje
na představení U Zběsilé Pípy z roku 2004.
Hrají a zpívají členové divadla Hobit.
15. 11. v 19 hodin – Tempo di vlak, Nezmaři – koncert českobudějovické stálice
folkové scény, křest nového CD
24. 11. v 20 hodin – Ostrá tráva a Divadlo bez střechy, 1 + 1 aneb Večer s keltskou
hudbou a akčním středověkým divadlem
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.
Rytmika pro děti od 7 let – zaměřena
na taneční pohyb v klasických i folklorních tancích. Doplněno atraktivním cvičení
s míči. Závěrečné vystoupení.
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.

Aerobic pro dívky 9–13 let – skvělé taneční
a dynamické cvičení vhodné pro tuto věkovou skupinu.
Jóga pro děti 5–8 let – cvičení s říkankami,
relaxace v pohádkách. Dechová cvičení
a ásany, příběhy a hry v motivačním celku
s hudbou. Doporučeno pro děti při astmatu,
kožních nemocech, hyperaktivitě.
Stepování – tanec – základy stepování pro
mládež i dospělé učí taneční mistr, choreograf a stepař Mirek Spáčil.
R´n B and Mix dance: začátečníci, mírně
pokročilí – kurz pro mládež od 12 let. Bude
se tancovat ve stylu Street dance, trochu latiny a ostatních tanečních stylů, protože se
v dnešní době hodně prolínají. Lektor: Vladimír Štalmach, mladý tanečník, několikanásobný mistr republiky v latinských a parketových formací, semiﬁnalista ME a MS.
Nejdříve k nám, potom do práce!!!...
Ranní adrenalinové cvičení I. – cílem je
skvělá denní kondice. Čas – 7.15 hodin každé
úterý. Koktejl cvičení. Různé typy cvičení –
aerobic, step, posilování. Bez pravidelnějších
sestav. Skvěle formuje postavu.
Body styling – posilovací cvičení převážně
s gumami (pondělí)
Orientální tanec – tvarování pasu a boků,
posílení pánevního dna, odstranění bolesti
zad. Působí uvolnění, naučí správně dýchat
a dodání sebevědomí (úterý).
Jóga – cvičení pro rovnováhu organismu,
dobrou kondici, zlepšení zdravotního stavu.
Tělesná, dechová i relaxační cvičení (úterý)
Kalanetika–body form – pomalejší cvičení
vhodné pro všechny věkové kategorie. Posiluje a udržuje tělesnou kondici (středa).
Relaxační cvičení – dopolední cvičení pro
udržení si fyzické i dušení pohody – vhodné
pro všechny věkové kategorie (čtvrtek)
VZDĚLÁVÁNÍ:
29. 11. – Seminář účetní uzávěrka za rok
2007, více informací www.economis.cz
Hudební kurzy pro děti, včetně hudební nauky: Zobcová ﬂétna, klavír, keyboard, kytara.
Kurzovné za pololetí 1500 Kč. Po domluvě
možná i výuka hry na kytaru pro dospělé
Celoroční jazykové kurzy v ceně 2500Kč:
Angličtina pro začátečníky, pro mírně pokročilé, pro středně pokročilé – Španělština pro
začátečníky, pro mírně pokročilé – Němčina
pro začátečníky, pro pokročilé
VÝSTAVY
Nově! Fotogalerie v Akordu
listopad: Miroslav Kalinský – Dánsko

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
3. 11 – Sportovní sobota – turnaje ve stolním tenise a ﬂorbale na SVČ
3. 11. – Výtvarný workshop– kreslení a
malování na SVČ

17. 11. – Za deníkem Jana Tleskače – Hra
v ulicích města Frýdek-Místek
22. 11. – Twister – hry a zábava na SVČ
23. – 25. 11. – Velká cena Bridže a Deskových her – turnaj v Bridži a deskových
hrách na SVČ
24. – 25. 11. – Podzimní paralympiáda –
soutěže a hry ve městě Jeseník
4. – 6. 12. – Vánoční tvůrčí dílna – velká

vystavovací a prodejní akce na SVČ
Počítačová herna – každé pondělí a středu
15 – 19 hodin, 1 hodina/20 Kč, 2 hodiny/30
Kč, 3 hodiny/40 Kč, 4 hodiny/50 Kč
Bavidlo – Pondělí – Čtvrtek, 14 – 17 hodin,
vstup zdarma
Klub cestovatelů a deskových her – Pondělí, 15 – 17.30 hodin, vstupné: 10 Kč

KINO LUNA
ul. Výškovická 113, Ostrava–Zábřeh
tel. pokladna : 596 751 712,
nově ! GSM pokladna : 605 556 963
www.kzoj.cz
POZOR !
KAŽDÉ PONDĚLÍ VŽDY JEDNO
PŘEDSTAVENÍ PROMÍTÁME ZA ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ 50 Kč!
5. 11. v 17 hodin – GYMPL (ČR)
12. 11. ve 20 hodin – TAJNOSTI (ČR)
19. 11. v 17 hodin – VRATNÉ LAHVE
(ČR)
26.11. v 16 hodin – HVĚZDNÝ PRACH
(VB/USA)
Ve čtvrtek 1.11. ve 20 hodin, od pátku
2. 11. do středy 7. 11. v 17 a 19.30 hodin:
GYMPL (ČR 2007). Komedie o studentech,
kteří našli zálibu v malování grafﬁti. Nový
ﬁlm režiséra Tomáše Vorla o rodičích, učitelích a problémech současné mladé generace. V hlavních rolích Tomáš Vorel ml., Jiří
Mádl, Eva Holubová, Tomáš Matonoha, Milan Šteindler, Zuzana Bydžovská, Jan Kraus,
Ivana Chýlková, Tomáš Hanák a další. Mládeži přístupný, 105 minut. Vstupné 90 Kč.
Od pátku 9. 11. do středy 14. 11. v 17.30
hodin: EDITH PIAF (La mome, Francie 2007). Režisér Olivier Dahan se rozhodl
vzdát odpovídající poctu národnímu symbolu
a natočil imaginativně životopisný snímek
o ženě, jejíž zpěv byl stejně strhující a dramatický jako její osud. České titulky, mládeži nepřístupný, 141 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 9. 11. do středy 14. 11. ve 20 hodin: TAJNOSTI (ČR 2007). Pětačtyřicetiletá
Julie se rozhodne koupit piano a v putování za
jeho získáním prožije den, který ji změní život.
Hlavní role komorního dramatu Alice Nellis
vytvořili Iva Bittová a Karel Roden. Mládeži
od 12 let, 96 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 16. 11. do neděle 18. 11. v 17 hodin: TRANSFORMERS (USA 2007). Vědecko–fantastický velkoﬁlm ze světa robotů,
kteří ohrožují naší planetu, aby získali vzácný
zdroj energie, kterou potřebují pro své přežití.
Režie Michael Bay. Mládeži od 12 let, 144
minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 16. 11. do neděle 18. 11. v 19.30
hodin: VÁŠEŇ A CIT (Becoming Jane,
VB/USA 2007). Vášnivý milostný příběh
o skutečném setkání mladé Jane Austenové
a Toma Lefroye, který pravděpodobně inspiroval její největší romány. České titulky, od 12
let, 120 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 19. 11. do středy 21. 11. v 17
hodin: VRATNÉ LAHVE (ČR 2007). Nenechte si již ujít! Na přání diváků naposledy
zařazujeme do programu něžnou komedii
o stáří režiséra Jana Svěráka. Mládeži přístupný, 95 minut. Vstupné 80 Kč.
Od pondělí 19. 11. do středy 21. 11. v 19.30
hodin: TEN VEČER (Evening, USA 2007).
Dávné tajemství tíží umírající Ann natolik, že
se namísto ke svým dcerám obrací do minulosti, aby získala rozhřešení … V hlavních rolích Claire Danesová, Meryl Streepová, Toni
Colettová, Vanessa Redgraveová, Glenn Closeová a další. České titulky, od 12 let, 118 minut. Vstupné 70 Kč.
Ve středu 28. 11. v 19 hodin: KONCERT
– JOŽKA ČERNÝ A CIMBÁLOVÁ MUZIKA
Od čtvrtka 29. 11. do středy 5. 12. v 19.30
hodin: MÉ DRUHÉ JÁ (The Brave One,
USA 2007). Zabili jí snoubence a ji samotnou zranili. Pomůže zdrcené ženě (Jodie
Fosterová) v dramatu Neila Jordana k uzdravení pomsta? České titulky, od 12 let, 123 minut. Vstupné 70 Kč.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od pátku 9. 11. do neděle 11. 11. v 15 hodin: HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
(Harry Potter and the Order of the Phoenix, USA 2007). I když Harrymu nikdo ne-

věří, pravdou je, že Voldemort je zpět a válka
na spadnutí. Dokáže tajný řád zachránit kouzelnický svět? ČESKÉ ZNĚNÍ. Mládeži přístupný, 140 minut. Tentokrát za kouzelné
vstupné – jen 50 Kč!
V sobotu 17. 11. a neděli 18. 11. v 15 hodin: OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ (Dánsko
2006). Animovaná pohádka v českém znění
podle Hanse Christiana Andersena. 90 minut. Vstupné 55 Kč.
Ve čtvrtek 22. 11. v 19.30 hodin, od pátku
23. 11. do úterý 27. 11. mimořádně v 16
a 19 hodin: HVĚZDNÝ PRACH (Stardust,
Velká Británie 2007). Příběh, který stvořila sama Fantazie. Pro svou lásku je mladý
Tristan schopen obětovat cokoliv, a tak putuje
čarovnou zemí, aby své milé přinesl spadlou
hvězdu. Netuší ale, že ta po svém pádu získala
podobu krásné dívky a že nebude jediný, kdo
po ní touží. V hlavních rolích Michelle Pfeifferová, Robert DeNiro, Claire Danesová, Peter O´Toole a další. ČESKÉ ZNĚNÍ. Mládeži
přístupný, 127 minut. Vstupné 75,– Kč.
Od pátku 30. 11. do neděle 2. 12. v 15 a 17
hodin: SHREK TŘETÍ (USA 2007). Animovaný zelený zlobr z bažiny opět útočí na
divácké bránice a chybět nebude ani Kocour
v botách! České znění, 95 minut. Vstupné 70
Kč.
Středa 14. 11. v 10 hodin: PROMÍTÁME
MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Rezervace, info – tel. 596 751 713,
Vstupné 25 Kč
Pátek 16. 11. ve 13.45 hodin: PROMÍTÁME ŠKOLNÍM DRUŽINÁM
Rezervace, info – tel. 596 751 713
Vstupné 35 Kč
POHÁDKOVÉ NEDĚLE
PRO NEJMENŠÍ
Vždy v 10 hodin. Jednotné vstupné
30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy!
4. 11. ČARODĚJNÉ POHÁDKY
(ČR – ﬁlm. pásmo)
MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA !
11. 11. PŘÍBĚHY VČELÍCH MED
VÍDKŮ – hraje divadlo Věž Brno
18. 11. BROUČCI – A BYLO ZIMA
(ČR – ﬁlm. pásmo)
25. 11. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
(ČR–kreslený)
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
FRANCOUZSKÝ PODZIM VE FILMOVÉM KLUBU
Každý čtvrtek v 17.30 hodin nejen pro
členy FK.Vstupné 60 Kč
Čtvrtek 1. 11. v 17.30 hodin – ANGEL
(Angel, Francie 2006). Režie Francois Ozon,
137 minut. Dramatické osudy kdysi slavné
autorky ženského čtiva, odtržené od skutečnosti. Výpravný kostýmní ﬁlm plný melodramatičnosti i sarkasmu.
Čtvrtek 8. 11. v 17.30 hodin: EDITH PIAF
(La Mome, Francie 2007). Režie Olivier
Dahan, 141 minut. Životopisný ﬁlm soustředěný na portrét silné osobnosti proslulé šansoniérky.
Čtvrtek 15. 11. v 17.30 hodin: NIKOMU
TO NEŘÍKEJ (Ne le dis á personne, Francie 2006). Režie Guillame Canet, 126 minut.
Kriminální drama odkrývající skutečnost kolem ztráty milované ženy. Umělecky ambiciózní ﬁlm získal čtyři Césary.
Čtvrtek 22. 11. v 17.30 hodin: MLÉČNÁ
DRÁHA (La voie lactée, Francie 1969).
Režie Luis Buňuel, 102 minut. Dvojice vandráků na neobvyklé výpravě po dvou tisíciletích křesťanství a dějin církve.
Čtvrtek 29. 11. v 17.30 hodin: KÁMEN
MUDRCŮ (L´oeuvre au noir, Francie
1988). Režie André Delvaux, 105 minut. Historická freska o osudech inkvizicí stíhaného
učence rezonuje s dilematy naší doby. Podle
slavného románu natočený ﬁlm je považován
za nejzralejší režisérovo dílo.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Multifunkční hala, tel.: 596 707 112
2. – 4. 11.
EURO FLOORBALL TOUR
2. 11. v 16 hodin Švédsko – Švýcarsko
v 19 hodin Česko – Finsko
3. 11. v 17 hodin Finsko – Švédsko
ve 20 hodin Česko – Švýcarsko
4.11. v 11 hodin Švýcarsko – Finsko
ve 20 hodin Česko – Švédsko
3. 11. v 19 hodin
koncert skupiny Olympic
středy 16 – 17.30 hodin – veřejné bruslení
soboty 16 – 17.30 hodin – diskotéky na ledě
neděle 15.30 – 17 hodin – veřejné bruslení

Městský stadion, tel.: 595 701 020
4. 11. v 16.30 hodin
FC Vítkovice – Bohemians Praha, utkání
2. fotbalové ligy
ČEZ ARÉNA, tel.: 596 707 112
4. 11. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Sparta Praha
ČEZ ARÉNA, utkání hokejové extraligy
5. 11. ve 20 hodin – koncert Joe Coockera
16. 11. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Energie
Karlovy Vary, utkání hokejové extraligy
24. 11. v 19 hodin
NOKIA FREESTYLE MOTOCROSS

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.

KCMY

noviny jsou
součástí
projektu

DVEŘE • OKNA • KOVÁNÍ • VRATA • SCHODIŠTĚ
specializovaná vzorková prodejna

prodej - montáž
•
•
•
•

interiérové a vchodové dveře
okna - plastová i dřevěná
stavební pouzdra
střešní okna

Najdete nás: Zengrova 34, Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 614 334, fax: 596 614 338, www.polaris-centrum.cz
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www.ceskydomov.cz
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SAPELI • VELUX • TWW • TWIN • SWN • JAP • HÖRMANN
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Inzerci v Jižních listech
vám zprostředkuje

Jiří Sachr
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e-mail:
jiznilisty@ceskydomov.cz
sachr@ceskydomov.cz
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Jižní listy – každý měsíc
zdarma do vašich schránek

Jste unavení? Nesoustředění? Máte stres deprese? Potíže se spánkem, pamětí, učením nebo koncentrací? Máte vysoký krevní tlak, bolesti hlavy či svalů,
alergie? Máte pocit, že Vám chybí energie a těžko zvládáte své každodenní povinnosti? Doufáme, že ne. Ale pokud přece, máme pro Vás řešení.
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Pohodlně se posadíte nebo položíte, nasadíte si brýle a sluchátka, zavřete oči a necháte
se unášet světelnými a zvukovými impulsy do
říše klidu, pohody, snů a třeba i fantazie. Vaše
mysl se zklidňuje, cítíte, jak mizí i všudypřítomný stres. Mizí napětí duševní i tělesné.
Ztuhlé svaly se uvolňují, všechny negativní pocity odplouvají. Jste naplněni klidem, radostí a pocitem bezpečí. Již po
dvaceti minutách se cítíte jako znovuzrození.
AVS přístroj Procyon
Zdají se Vám
tyto řádky jako
úryvek z fantastického románu, nebo jako výsledek práce velmi zkušeného psychoterapeuta? Ani jedna možnost není
správná. To, co jste právě dočetli, dokáže
AVS přístroj Galaxy, lidově zvaný psychowalkman.
Vlastním relaxační přístroj Sirius pouze krátkou dobu, ale jsem velmi spokojen. Mám zvýšený krevní tlak, který po relaxaci klesne o 10
jednotek.
Pan J. G., Frýdek-Místek
Téměř úplně odstranil mou nespavost. Několik let jsem bez prášku neusnul. Nyní usnu,
aniž bych si musel lék brát. Přičemž spím hlubokým spánkem a ráno vstávám osvěžen.
JUDr. Karel Kotul, 71 let, Praha 12
Váš přístroj Halcyon, který používám již půl
roku, mi změnil (prosvětlil) život. Nejen, že se

SC 810193/3

MUDr. Jan Cimický:
„Jsem přesvědčen, že AVS
přístroje posunou do budoucnosti hranice aktivní psychické
kondice. Používám je od roku
1997.“

mi srovnal krevní tlak (z původních v průměru
140/90 na nynějších 120/70), ale už zase klidně spím a to bez probuzení jako dřív. Váš přístroj vřele doporučuji všem svým známým.
Pan Václav Klimeš, Dolní Dvořiště
To je jen malý zlomek ohlasů spokojených
uživatelů AVS přístrojů Galaxy. Možnosti využití jsou ovšem daleko širší.
Tato technologie umožňuje stimulovat biorytmy organismu
do
stavu, ve kterém se začne
intenzivně
zvyšovat imunita a produkce pozitivních neurochemikálií.
Účinky výrazného zlepšování kondice člověk
i subjektivně cítí. S ustupujícími potížemi se
zvyšuje celková vyrovnanost, schopnost se
soustředit a být odolnější vůči tlakům na zdraví. Například několikaletých problémů se
spánkem se lze definitivně zbavit během několika týdnu.
Princip působení AVS přístrojů je výsledkem
výzkumů desítek vědeckých pracovišť, které
probíhaly od 50. do 80. let 20. století. Na vývoji se podílela například laboratoř kosmického programu NASA a také několik pozdějších
nositelů Nobelovy ceny.
Na trh v České republice je poprvé uvedla
v roce 1996 firma Galaxy a dnes po deseti
letech působení nabízí celou škálu AVS přístrojů určených pro domácí, ale i profesionální
použití.

Pokud si chcete ověřit, jak skutečně působí, vyzkoušejte si jejich účinky ve značkové
prodejně Galaxy Ostrava, kterou naleznete
na Jiráskově náměstí (kuřím rynku)
v Ostravě.
Kč
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Galaxy Ostrava, Jiráskovo nám.10, 702 00 Ostrava
tel.: 596 110 557, mobil: 731 028 715, e-mail: ostrava@galaxy.cz
Otevírací doba: Po-Pá: 9-12, 13-18 hodin

Kontakt:

www.psychowalkman.cz
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Už máte svého domácího lékaře?
Filmové scifi se stává skutečností
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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

Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s. r. o.
Československé armády 482, 738 01 Frýdek-Místek (vedle gymnázia v Místku)

Škola s příkladným hodnocením České školní inspekce
a patnáctiletou tradicí nabízí jedinečné studijní obory pro žáky 9. tříd:

1. Obchodní podnikatel a manažer, 63-41-M/021
zaměření:
zaměření:

01 – aplikovaná výpočetní technika
02 – podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu

2. Stavební podnikatel a manažer, 64-42-M/028
podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství
,SNFMÓOTLÈ
0TUSBWB

Studium dvou profesí současně = dvojnásobná míra uplatnění !

WFEMF.BLSB
CVEPWBCâWBMÏIP
(FPQSį[LVNV
UFMGBY

více na: www.sssp.cz
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Školné: od 0 do 11 000,- Kč podle prospěchu, bez přijímacích zkoušek

Dny otevřených dveří: 29. 11. 2007 a 17. 1. 2008 vždy od 15.30 hodin

SC 71774/2

zaměření:

Přijďte se informovat na úvěr ze stavebního spoření
> garance pevného úroku 3,9 %

po celou dobu splácení úvěru
> bez poplatku za vyřízení úvěru
> možnost mimořádných vkladů
> zajistěte si výhodný úrok již dnes,

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
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i když budete rekonstruovat nebo
kupovat nemovitost v budoucnu
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Ing. Yvetta Volná
tel.: 777 131 265, e-mail: volna-yvetta@volny.cz

