
Zábřežská JSDH při povodních 
prokázala velkou akceschopnost

Občané využívají službu Czech POINT

Od nového roku se upraví nájemné

Zlatá svatba Portužákových

Folklor bez hranic se také letos těšil Folklor bez hranic se také letos těšil 
značné přízni návštěvníkůznačné přízni návštěvníků
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Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,
po dvou měsících se 
vám opět dostává do 
rukou náš radnič-
ní zpravodaj. I tento-
krát Jižní listy nabíze-
jí spoustu zajímavého 
čtení.

Na poslední zasedání zastupitelstva byli po-
zváni zástupci republikové i městské policie. 
Bohužel jen málo z vás využilo možnosti při-
jít pohovořit a zeptat se na konkrétní pro-
blémy. Některé z podnětů občanů policis-
tům tlumočili zastupitelé. Tato skutečnost 
mě mrzí o to více, protože dostávám desítky 
dopisů a e-mailů, ve kterých se na mě obra-
cíte s nejrůznějšími otázkami a chcete znát 
odpovědi na problémy související s činností 
obou policií v rámci našeho městského obvo-
du. Více se dočtete na straně pět.
Radost vám asi nepřinese informace týkající 
se zvýšení nájemného v obecních bytech. Toto 
nepopulární opatření se týká všech bytů s re-
gulovaným nájmem ve smyslu zákona 107/
2006 Sb. o jednostranném zvyšování ná-
jemného. K tomuto opatření došlo ve všech 
městských obvodech, které spravují tzv. stát-
ní byty. Protože nesouhlasím s dalším zatěžo-
váním našich občanů zvyšováním nájemné-
ho, schválila rada našeho městského obvodu 
slevu padesát procent na částku, o kterou 
bude nájemné navýšeno. Podotýkám, že tím-
to opatřením jsme stanovili nájemné, které je 
prakticky na nejnižší úrovni nejen v Ostravě, 
ale i v celé republice. Toto opatření se ale vzta-
huje pouze na občany v minulosti řádně pla-
tící nájemné. Věřte, že získané finanční pro-
středky budou použity výhradně do správy 
a údržby bytového fondu. Přečtěte si článek 
na straně čtyři.
Jsou tomu už téměř dva měsíce, co některé ob-
lasti Moravskoslezského kraje postihla ničivá 
povodeň. Na odstraňování následků této pří-
rodní katastrofy se podíleli také členové Jed-
notky sboru dobrovolných hasičů ze Zábřehu. 
Reportáž o jejich zásahu přinášíme na stra-
ně sedm.
V tomto čísle nabízíme i rozsáhlý materi-
ál týkající se činnosti Odboru vnitřních věcí 
na našem úřadě. Vedle popisu „běžné“ agen-
dy článek pojednává také o nových službách 
a nabízí i čtenářsky zajímavé statistické úda-
je. Více na straně osm.
K srpnu už neodmyslitelně patří festival 
městských folklorních souborů s mezinárodní 
účastí. Na prostranství před Kulturním do-
mem K-TRIO si návštěvu Folkloru bez hra-
nic nenechala ujít řada z vás. 
Nabízíme krátké odhlédnutí za návštěvou 
dětského letního tábora v Javorníkách, mno-
ho krátkých zpráviček a pozvánek na zají-
mavé akce. Přeji Vám příjemné čtení a hez-
ký zbytek léta.

Bc. Karel Sibinský, starosta

...Bohužel jen velmi málo občanů využilo možnosti 
setkat se se zástupci Policie ČR (PČR) a Městské po-
licie (MP) Ostrava v rámci jednání červnového Zastu-
pitelstva MO Ostrava-Jih. Názory a připomínky obča-
nů tak většinou tlumočili zastupitelé...

Připomínky občanů tlumočili 
zastupitelé

5

Zábřežská JSDH prokázala 
akceschopnost

...V průběhu jízdy na místo zásahu je jednotka pře-
směrována do obce Jeseník nad Odrou. Při neúspěš-
ném pokusu dojet do této obce silnicí směrem na 
Kunín, je jednotka v Šenově u Nového Jičína vyslána 
na pokyn řídícího důstojníka k evakuaci pěti osob...

7

Občané využívají službu CZECH Point

... Novinkou loňského roku byl projekt Ministerstva 
vnitra ČR – Český Podací Ověřovací Informační Ná-
rodní Terminál, tedy Czech POINT. Jedná se o projekt, 
který má zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu 
občan – veřejná správa...
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 V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).

Inzertní manažerka: 
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: sachrova@ceskydomov.cz 

Zlatá svatba Portužákových

...… Manželé mají radost ze svého syna Romana, 
který pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu 
ČR, vnoučat Ondřeje a Martiny a snachy, se kterou si 
velmi rozumí. Jejich společnou největší zálibou jsou 
vnoučata a chata v Metylovicích...

14
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Od nového roku se upraví nájemné
Rada Městského obvodu Ostrava-Jih roz-
hodla na svém srpnovém zasedání o na-
výšení regulovaného nájemného s účin-
ností od 1. ledna 2010 v obecních bytech, 
a to na cílovou hodnotu měsíčního ná-
jemného 50,02 Kč/m2 pro byty standard-
ní (dříve označovány I. a II. kategorie) 
a na 45,02 Kč/m2 pro byty se sníženou 
kvalitou (III. a IV. kategorie).
Řádně platícím nájemníkům však rad-
nice nejlidnatějšího ostravského obvodu 
poskytne slevu. „Vzhledem k současné 
složité ekonomické situaci by navýšení 
o čtyřicet procent ve srovnání s letošním 
rokem bylo příliš velké. Proto jsme se 
rozhodli, že všem řádně platícím nájem-
níkům poskytneme slevu padesát pro-
cent z navýšení stávající částky,“ uvedl 

starosta obvodu Karel Sibinský. „Sleva 
se nebude vztahovat na občany, kteří od 
prvního ledna 2005 měli evidovaný dluh 
na nájemném a s tím spojených službách 
ve výši přesahující deset tisíc korun,“ 
vysvětlil místostarosta obvodu Ľubomír 
Košík. Bezproblémoví nájemníci tedy 
budou v příštím roce platit ve standard-

ních bytech částku 42,31 a 41,10 Kč/m2 
a v bytech se sníženou kvalitou 36,47 
a 35,35 Kč/m2.
Úprava nájemného se týká 5150 bytů. 
Získané finanční prostředky radnice po-
užĳe do správy a údržby bytového fon-
du. Většinu nákladů na bydlení netvoří 
nájemné, ale služby a energie. (kut)

POSKYTNUTÍ SLEVY V ROCE 2010 Z NAVÝŠENÍ NÁJEMNÉHO SCHVÁLENÉHO PRO ROK 2010 VE 
SROVNÁNÍ S ROKEM 2009 U BYTŮ S TZV. REGULOVANÝM NÁJEMNÝM

standardní byty 
(dřívější I. kat.)

standardní byty 
(dřívější II. kat.)

byty se sníženou 
kval. (dřív. III. kat.)

byty se sníženou 
kval. (dřív. IV. kat.)

cílová hodnota mě-
síčního nájemného 50,02 Kč/m2 50,02 Kč/m2 45,02 Kč/m2 45,02 Kč/m2

50 % sleva z navý-
šení –7,71 Kč/m2 –8,92 Kč/m2 –8,55 Kč/m2 –9,67 Kč/m2

měsíční nájemné po 
slevě 42,31 Kč/m2 41,10 Kč/m2 36,47 Kč/m2 35,35 Kč/m2

� Zastupitelé se sejdou v K-TRIU
Starosta Karel Sibinský zve občany na 
zasedání Zastupitelstva městského ob-
vodu Ostrava-Jih, které se uskuteční 24. 
září v 9 hodin v prostorách KD K-TRIO 
v ulici Dr. Martínka v Hrabůvce.
� Den pro seniory v Zoo Ostrava
V sobotu 19. září proběhne v ostravské 
zoologické zahradě tradiční Den pro se-
niory. Tento den budou mít všichni seni-
oři do zoo vstup zdarma a bude pro ně 
připraven speciální program. Zájemci 
si budou moci projít zahradu s průvod-
cem. Prohlídky začnou v 10 a ve 14 ho-
din, a to u vstupu do zoo. Ve výukovém 
centru bude v době od 11 do 17 hodin 
k vidění výstava fotografií s historický-

mi záběry ostravské zoologické zahrady 
a ve 12 a v 16 hodin zde proběhne pro-
mítání pro pamětníky.
� Na Běhu naděje se sešly stovky sportovců
I přes nepřízeň počasí se v úterý 
23. června sešlo v Bělském lese téměř 
400 sportovců z řad žáků a studen-
tů, kteří se rozhodli přispět na dobrou 
věc. Konal se zde Běh naděje na pod-
poru výzkumu rakoviny v České repu-
blice, který organizovala AHOL Střední 
škola gastronomie, turismu a lázeňství. 
„Pro účastníky jsme připravili trasu 
dlouhou přibližně čtyři kilometry, která 
vedla po cestách a cestičkách Bělským 
lesem. Běh naděje bylo možné absolvo-
vat jakýmkoliv způsobem – chůzí, bě-

hem, joggingem i na invalidním vozí-
ku,“ popsala ředitelka AHOL Střední 
školy gastronomie, turismu a lázeňství 
Karin Trinčková.
� Na území obvodu žije necelých 116 tisíc 
obyvatel
Přesně 115 657 obyvatel mělo k 30. červ-
nu letošního roku trvalé bydliště na úze-
mí MO Ostrava-Jih. Z tohoto počtu tvoří 
5069 cizinci. Druhým nejlidnatějším os-
travským obvodem je Poruba (71 126), 
následují Moravská Ostrava a Přívoz 
(42 277), Slezská Ostrava (21 482) a Ma-
riánské Hory a Hulváky (13 097). Cel-
kem měla metropole Moravskoslez-
ského kraje v polovině letošního roku 
315 614 obyvatel.

Krátce
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Připomínky občanů tlumočili zastupitelé
Bohužel jen velmi málo občanů využilo 
možnosti setkat se se zástupci Policie 
ČR (PČR) a Městské policie (MP) Ost-
rava v rámci jednání červnového Zastu-
pitelstva MO Ostrava-Jih.

Názory a připomínky občanů tak vět-
šinou tlumočili zastupitelé. Dotazy se 
nejčastěji týkaly dodržování obecně zá-
vazných vyhlášek o zákazu požívání al-
koholických nápojů na veřejných pro-
stranstvích, volného pohybu psů, ale 
také kouření na zastávkách městské 
hromadné dopravy. Občany trápí také 
odhozené injekční stříkačky v blízkos-
ti pískovišť, vandalismus na volně pří-
stupných školních hřištích, převrácené 
kontejnery nebo opakované rušení noč-
ního klidu ve Výškovicích. 
Ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk 
Harazim seznámil zastupitele s novou 
koncepcí, kterou MP prochází od začát-
ku letošního roku. „Tím, že jsme rozší-
řili počet okrskářů, klesl počet podnětů 
a stížností, protože občané své problé-

my častěji řeší 
přímo s kon-
krétním strážní-
kem v terénu,“ 
uvedl Harazim. 
Na území MO 
Ostrava-Jih mo-
mentálně půso-
bí 124 strážní-
ků, z toho je 76 
okrskářů a 38 
hlídkařů, kte-
ří zabezpeču-
jí běžný výkon 
služby. Všich-
ni okrskáři byli 
během uplynu-
lého půlroku 
podrobně před-
staveni v Již-
ních listech.
Vedoucí územního odboru vnější služ-
by Městského ředitelství PČR Ostrava 
Miloš Poloczek si pochvaloval dob-
rou spolupráci se zástupci MP na úze-
mí nejlidnatějšího ostravského obvodu. 

„V květnu jsme mezi sebou podepsa-
li koordinační dohodu, ve které jsme se 
dohodli na službách v okrscích a vzá-
jemné výměně informací. Cílem je, aby 
občan lépe znal policisty obou složek,“ 
vysvětlil Poloczek. (kut)

Setkání se zástupci policejních složek využili převážně jen zastu-
pitelé, kteří tlumočili problémy občanů. 
 Foto: Michael Kutty
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Hrozí přemnožení holubů?
V poslední době se z obavy před možným 
šířením nemocí na vedení města Ostravy 
obrátili občané s žádostí o odchyt pře-
množených holubů.

Stejně jako u hlodavců, tak i u holubů 
mají zákonné povinnosti předcházet ne-
bezpečí vzniku nemocí od těchto přena-
šečů vlastníci nemovitostí. I když jsou 
nemovitosti města svěřeny do péče jed-
notlivých městských obvodů, tedy povin-
nost činit veterinární opatření je plně v je-
jich kompetenci, vedení města se touto 
problematikou vážně zabývá.
Jak řekl náměstek primátora Vojtěch My-
nář, přemnožení holubů přináší možná 
zdravotní rizika. „Vedle přenášení růz-
ných nemocí jde také o uvolňování aler-
genů z jejich trusu a uhynulých těl. Toto 
nebezpečí je největší v blízkosti půd 
a dalších prostor, kde holubi hnízdí. Ne-
lze také pominout materiální škody na 
fasádách domů, sochách a dalším majet-
ku,“ uvedl Mynář.
„Částečně si ale za přemnožení holubů 

můžeme sami. Patří už k tradici jejich kr-
mení na náměstích a v parcích. Na mno-
ha římsách domů a nejen v centru města 
najdou holubi připravenou spoustu dob-
rot,“ pokračoval Mynář.
Nebudou-li holubi přikrmováni člově-
kem, budou nuceni si potravu hledat jin-
de a budou si postupně hledat nová hníz-
diště. Další možností je uzavření půdních 
prostor a položení mechanických zábran 
na římsy v okolí půdních oken a ventila-
cí, aby se na ně nemohli holubi snést.
Vedení města se obrací na občany s pros-
bou, aby místa zvýšeného počtu holu-
bů nahlásili Magistrátu města Ostravy, 
Odboru komunálnímu a bytovému, tel.: 
599 443 090. Tento odbor poznatky shro-
máždí a s návrhem postupu předá k řeše-
ní jednotlivým městským obvodům. Rov-
něž žádá majitele nemovitostí, na jejichž 
půdách se holubi zdržují, aby zajistili je-
jich odchyt s následnou likvidací. Dále 
občany žádá, aby holuby nekrmili, a ne-
zvyšovali tak míru rizika, která je s jejich 
nadměrným výskytem spojená.
 Magistrát města Ostravy

Mezinárodní 
setkání jízdních 
policií
V sobotu 29. srpna se v zadní části areá-
lu Komenského sadů v Hrušovské ulici 
v Moravské Ostravě uskuteční Meziná-
rodní setkání jízdních policií. Začátek je 
ve 12.30 hodin. Už podvanácté se zástup-
ci jízdních policií z celé České republi-
ky i ze zahraničí setkají, aby změřili své 
síly, předvedli spolu se svými čtyřnohý-
mi svěřenci dovednosti a umění obstát 
ve všech náročných situacích, kterým 
čelí při výkonu služby, a navzájem si 
vyměnili cenné zkušenosti. Pro širokou 
veřejnost je tato akce jedinečnou příleži-
tostí seznámit se blíže s prací strážníků 
a policistů na koních, kteří se utkají ve 
třech disciplínách – parkurovém skáká-
ní, zrcadlovém skákání a hlavní disciplí-
ně, tzv. policejním parkuru. Návštěvníci 
se mohou těšit i na bohatý doprovodný 
program, připraven je také program pro 
děti. Městská policie Ostrava
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Zábřežská jednotka sboru dobrovolných 
hasičů prokázala velkou akceschopnost

Blíží se konec školního roku a na Novoji-
čínsku vydatně prší. Nikdo v tu chvíli ne-
tuší, co může nastat. Meteorologové se 
později o tomto jevu vyjadřují jako o tzv. 
„bleskové povodni“.

Ve čtvrtek pětadvacátého června ve 21.51 
hodin přichází členům Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů (JSDH) Ostrava-Zá-
břeh ohlašovací zpráva z KOPISu (Krajské 
operační a informační středisko) HZS MSK 
(Hasičského záchranného sboru Morav-
skoslezského kraje): „VÝJEZD JEDNOTKY 
– DEŠTĚ, POVODNĚ, ZÁPLAVY – NOVÝ 
JIČÍN“.
Z hlasu operátora KOPISu je však znát, že 
se děje něco zcela mimořádného a že jde 
skutečně o životy. Ve 22 hod. vyjíždí jed-
notka s devítimístnou cisternou CAS 25 – 
LIAZ a nafukovacím člunem do Nového Ji-
čína ve složení: velitel družstva Jiří Ouda, 
strojník Marcel Kelemen, hasiči Dušan Stra-
páč, Štěpán Adamík, Matěj Folta, Lubomír 
Březný, Michael Fišer, Jan Zbojek a Jiří Ko-
páček. Na stanici do rána zůstávají v po-
hotovosti Martin Lindovský, Jakub Tkacz 
a Daniel Vaculík. 
V průběhu jízdy na místo zásahu je jednot-
ka přesměrována do obce Jeseník nad Od-
rou. Při neúspěšném pokusu dojet do této 
obce po silnici směrem na Kunín, je jednot-
ka v Šenově u Nového Jičína vyslána na 
pokyn řídícího důstojníka k evakuaci pěti 
osob. Ve 22.45 hod. je toto místo předáno 
jednotce hasičů z Frenštátu p. R., která zde 
pokračuje v zásahu. 
Naši dobrovolní hasiči pokračují dále do Je-
seníku n. O. V důsledku doznívající bouřky 
panují cestou špatné povětrnostní podmín-
ky. Mnoho komunikací je zatopeno. Zhruba 
ve 23.20 hod. je JSDH konečně na místě v Je-
seníku nad Odrou, nejhůře postižené obci.
JSDH nafukuje člun a zahajuje záchranné 
práce. V tuto chvíli neteče obcí klidná říčka 
Luha, ale běsnící tok široký téměř půl kilo-
metru a hluboký místy přes tři metry. Lidé 
zasažení povodní tak hledají útočiště na 
střechách, půdách, visí na okapech domů. 
V určeném úseku se podaří zachránit devět 
osob a dalších pětadvacet lidí je evakuová-
no a shromážděno ve vlastním voze, poz-
ději v linkovém autobuse. Podchlazeným 
osobám je poskytnuta první pomoc a su-
ché oblečení. 

Asi hodinu po půlnoci se ve spoluprá-
ci s Policií ČR, starostou a místostarostou 
obce Jeseník n. O. zřizuje ŠTÁB na obecním 
úřadě. Dva členové speciální jednotky Poli-
cie ČR se zapojují do Záchranných prací na 
člunu. Později naši dobrovolní hasiči spo-
lupracují i se záchranným praporem Hlu-
čín, který je pomocí vojenské Tatry odváží 
na odlehlejší místa v obci, z nichž je násled-
ně opět prováděna záchrana osob na člunu. 
Zásah pro jednotku SDH Zábřeh na místě 
končí ráno 26. června v 7 hodin.  
Ničivé dopady povodní pomáhají zdolá-
vat „naši“ i během následujících dnů. V ne-
děli 28. června v 6 hodin ráno vyráží JSDH 
k likvidaci následků povodně opět do Jese-
níku n. O. Do prací se zapojují tito členo-
vé sboru: Jiří Ouda, Daniel Vaculík, Michael 
Fišer, Břetislav Neumann, Martin Lindov-
ský, Karel Kupka, Jiří Matějásko, Lubomír 
Březný. Až do večerních hodin pomáhají na 
více než sedmi místech v obci odklízet ná-
sledky katastrofy. 
Další „bleskové“ záplavy jsou hlášeny ten-
tokrát z Fulneku a Hladkých Životic. V dě-
sivý živel se zde proměňuje jindy poklid-
ná říčka Husí potok. Zábřežská jednotka je 
tak 2. července opět povolána k zásahu. Od 
17 do 24 hodin provádí Pavel Jachan, Mar-
cel Kelemen, Martin Lindovský, Jiří Ouda, 
Lubomír Březný, Michael Fišer, Dušan Stra-
páč, Martin Rieger a Jan Zbojek průzkum, 
čerpání vody  a odklízení následků „bles-

kové“ povodně. Naštěstí zde jde „pouze 
o majetek“ postižených. Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh v le-
tošním roce zasahovala u bezmála čtyřiceti 
mimořádných událostí. Všem zasahujícím 
členům patří velké poděkování za prokáza-
nou akceschopnost. Nikdo z členů jednotky 
nebyl v průběhu záchranných prací zraněn 
a podařilo se zachránit mnoho lidí. Hasič je 
totiž člověk, který žĳe na světě dvakrát; jed-
nou pro sebe a jednou pro druhé.
 Radim Navrátil

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

INZERCE

Na členy jednotky sboru dobrovolných hasičů čekala v Jeseníku nad Odrou spousta práce. 
 Foto: SDH Zábřeh
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Občané hojně využívají službu Czech POINT

Odbor vnitřních věcí Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih pro občany zajišťuje 
mnoho potřebných a důležitých činností. 
Plní úkoly vyplývající jak ze samostatné, 
tak z přenesené působnosti statutárního 
města Ostravy. 

Člení se na tři oddělení a dva referáty. Od-
dělení civilněsprávní (ohlašovna, matri-
ka, ověřování, úsek občanských průkazů, 
úsek cestovních dokladů, Czech POINT), 
oddělení hospodářské správy (ztráty a ná-
lezy, pokladna) a oddělení ostatních čin-
ností (podatelna, informace). Zahrnuje re-
ferát příprava organizace informačních 
a popularizačních akcí (zajišťuje setká-
ní s jubilanty obvodu, zlaté svatby, apod.) 
a referát obrany státu, ochrany obyvatel-
stva a požární ochrany.
Z hlediska čísel je pro čtenáře nejzajíma-
vější činnost části odboru vnitřních věcí, 
přesněji oddělení civilněsprávního, do je-
hož kompetence spadají matrika, úsek 
ohlašovny, ověřování podpisů a opisů lis-
tin, úsek občanských průkazů a cestov-
ních dokladů a úsek Czech POINT.
V roce 2008 se v MO Ostrava-Jih narodilo 
1230 dětí. Vzhledem k tomu, že na katast-
rálním území našeho obvodu není porod-
nice, jedná se o děti narozené ve zdravot-
nických zařízeních mimo hranice obvodu, 
tedy o děti, které se narodily rodičům s tr-
valým pobytem v MO Ostrava-Jih. Zápi-
sy narození těchto dětí jsou zapsány v ma-
trikách příslušných podle místa narození 

a děti v rodných listech nemají jako místo 
narození Ostrava-Jih, ale Ostrava-Vítkovi-
ce, Ostrava-Poruba, aj.
Ve správním obvodu matričního úřadu 
Ostrava-Jih bylo v uplynulém roce uza-
vřeno 316 manželství, což je o 11 sňatků 
méně než v roce 2007. Z celkového počtu 
sňatků bylo 30 uzavřeno církevní formou 
a 20 občanů uzavřelo manželství s cizin-
cem. Počet sňatků se rok od roku snižuje, 
je zřejmě trendem žít tzv. „bez požehnání 
úřadu”. Ruku v ruce s tím jde každoroč-
ní nárůst počtu zápisů o určení otcovství 
k dítěti, jehož rodiče nejsou manželé. Pro 
příklad – v roce 2006 matrikářky sepsa-
ly s rodiči 229 zápisů o určení otcovství, 
v roce 2007 to bylo 265 zápisů a v loňském 
roce už 297.
Nyní k té smutnější části matriční agendy 
– k úmrtí. V matrikách uložených u naše-
ho matričního úřadu jsou uvedeny pou-
ze záznamy úmrtí, ke kterým došlo v MO 
Ostrava-Jih. Osob zesnulých na území na-
šeho městského obvodu bylo vloni 550, 
což je o 201 zemřelých více než v roce 2007. 
Občanů našeho městského obvodu, tj. lidí 
s trvalým pobytem na území MO Ostrava-
-Jih, zemřelo v roce 2008 celkem 1079.
Matrikářkami ÚMOb Ostrava-Jih bylo vlo-
ni vystaveno 1862 duplikátů matričních 
dokladů, tedy rodných, oddacích a úmrt-
ních listů zejména při ztrátách nebo odci-
zeních těchto dokladů. Pětasedmdesát ob-
čanů našeho obvodu požádalo v roce 2008 
o povolení změny jména nebo příjmení, 
všem žadatelům bylo vyhověno. Důvo-

dem žádostí byla nejčastěji změna příjme-
ní nezletilého dítěte na příjmení současné-
ho manžela matky.
Součástí činnosti oddělení civilněsprávní-
ho je také ověřování podpisů a fotokopií 
listin. V roce 2008 jsme dosáhli úctyhodné-
ho čísla 28 428 ověření, z toho 26 451 pod-
pisů a 1977 kopií listin.
Jedním z nejnavštěvovanějších úseků od-
dělení civilněsprávního je úsek občan-
ských průkazů a cestovních dokladů, a to 
zejména proto, že mít občanský průkaz 
po dovršení patnácti let věku je zákonnou 
povinností občanů. Vloni bylo referenty 
úseku občanských průkazů přĳato 15 729 
žádostí, vydali jsme 15 713 občanských 
průkazů. V prosinci 2008 byla ukončena 
poslední etapa povinné výměny občan-
ských průkazů bez strojově čitelných úda-
jů vydaných do 31. 12. 2003 a všichni ob-
čané s výjimkou občanů narozených před 
1. lednem 1936 by tak měli mít občanské 
průkazy se strojově čitelnými údaji (zele-
né ID karty).
Na úseku cestovních dokladů došlo k pod-
statné změně už v roce 2006, kdy se od 
1. září 2006 začaly vydávat cestovní do-
klady s biometrickými prvky centrálně na 
pracovišti Magistrátu města Ostravy, v uli-
ci Gorkého 2/3037 (naproti HD Jindřich). 
ÚMOb Ostrava-Jih tedy přebírá pouze žá-
dosti o vyhotovení tzv. blesků, tedy cestov-
ních pasů vyhotovených ve zkrácené lhůtě 
bez biometrických prvků za vyšší správ-
ní poplatek a s kratší dobou platnosti. Od 
1. března 2008 je rovněž možné podat na 
ÚMOb Ostrava-Jih žádost o zápis dítěte 
mladšího deseti let do cestovního pasu ro-
diče (i zde se jedná pouze o cestovní pasy 
bez biometrických prvků).
Velmi podstatným a stále častěji navště-
vovaným úsekem odboru vnitřních věcí je 
ohlašovna, kde se jednak občané přihlašují 
k trvalému pobytu (vloni se nám do obvo-
du přistěhovalo, resp. přihlásilo 3713 osob) 
a kde je také za zákonem stanovených pod-
mínek možné podat žádost o zrušení úda-
je o místě trvalého pobytu. Tato agenda 
vznikla v roce 2000 a každým rokem při-
bývá počet řešených případů. Pro příklad 
– v roce 2002 pracovnice ohlašovny řešily 
ve správním řízení 132 žádostí, v roce 2005 
to bylo už 559 žádostí a vloni dokonce 871 
žádostí. Předpokládáme, že i nadále se po-
čet těchto žádostí bude zvyšovat. Hovoří-
me-li o činnosti na úseku ohlašovny, patří 
sem i místopis, resp. značení ulic v našem 
městském obvodu. V případě, že občan 

Občané si pochvalují zejména službu Czech POINT, která je na ÚMOb Ostrava-Jih hojně 
využívána.  Foto: Michael Kutty
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� Výstava 1989!!!
Statutární město Ostrava a Archiv měs-
ta Ostravy zvou na výstavu s jednodu-
chým názvem 1989!!! Tradiční zářĳová 
výstava Archivu města Ostravy ve ves-
tibulu Nové radnice je prezentací doku-
mentů k době a událostem kolem 17. lis-
topadu roku 1989 v Ostravě. Slavnostní 
zahájení proběhne ve středu 2. září v 15 
hodin. za přítomnosti primátora Petra 
Kajnara. Fotografie, novinové články, tis-
koviny, letáky a také úřední dokumen-
ty přiblíží nejen události od 17. listopa-
du 1989 do návštěvy prezidenta Václava 
Havla 3. ledna 1990 v Ostravě, ale po-
dají i stručnou charakteristiku doby od 
roku 1948, představí všední den obyva-
tel před rokem 1989 a konkrétní situa-
ci v pátek 17. listopadu 1989. Výstava 
bude veřejnosti volně přístupná od 2. do 
30. září v pracovní dny od 8 do 19 hodin 
a o víkendech od 9 do 19 hodin.
� Den otevřených dveří
V Domově pro seniory Magnolie v Si-
rotčí ulici 56 ve Vítkovicích proběhne ve 
středu 9. září od 14 hodin Den otevře-
ných dveří. Všichni zájemci jsou zváni.

Krátce

zjistí nedostatky ve značení ulic uličními 
cedulemi, může na toto upozornit přímo 
zaměstnankyně ohlašovny.
Novinkou loňského roku byl projekt Minis-
terstva vnitra ČR – český podací ověřova-
cí informační národní terminál, tedy Czech 
POINT. Jedná se o projekt, který má zredu-
kovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan 
– veřejná správa. V souvislosti s tímto pro-
jektem bylo od začátku loňského roku na 
ÚMOb Ostrava-Jih zřízeno kontaktní mís-
to pro vydávání ověřených výstupů z infor-
mačních systémů veřejné správy. Nejdříve 
se jednalo pouze o výpisy z rejstříku tres-
tů, výpisy z obchodního a živnostenského 
rejstříku a z katastru nemovitostí, později 
se agenda rozšířila o podání živnostenské-
mu úřadu a s účinností od ledna letošního 
roku také o výpisy bodového hodnocení 
osob, seznam kvalifikovaných dodavatelů, 
registr účastníků modulů autovraků ISOH 
a naposledy o „insolvenční rejstřík“. Za rok 
2008 jsme vydali celkem 4 180 ověřených 
výstupů, z toho nejvíce výpisů z rejstříku 
trestů, kterých bylo 3681. I v této oblasti po-
čítáme se stále stoupající tendencí už pro-
to, že Czech POINT je jakousi „vlajkovou 
lodí” ministerstva vnitra v oblasti eGovert-
mentu, tedy elektronizace veřejné správy, 

a počet agend vyřizovaných tímto způso-
bem bude narůstat.
Dne 1. července 2009 byl spuštěn Infor-
mační systém datových schránek. Datová 
schránka je elektronické úložiště, pomocí 
něhož probíhá komunikace s orgány ve-
řejné moci. Orgánům veřejné moci a práv-
nickým osobám budou datové schránky 
zřízeny ministerstvem vnitra automatic-
ky, všem ostatním na základě jejich žádos-
ti, kterou lze podat rovněž na pracovišti 
Czech POINTu. Součástí komunikace po-
mocí datových schránek je také autorizo-
vaná konverze dokumentů, tedy převede-
ní dokumentu z elektronické podoby do 
listinné a naopak. I tuto službu zajišťuje 
kontaktní místo Czech POINT.
Velmi důležitou oblastí je zabezpečová-
ní výkonu státní správy vyplývající z prá-
va ústavního a práva volebního, zejména 
komplexní zajištění volební agendy. 
Alespoň částečně jsme se snažili přiblížit 
některé z oblastí odboru vnitřních věcí, 
zejména oddělení civilněsprávního. Ne-
lze samozřejmě vyjmenovávat jednotlivé 
činnosti a úkony jednotlivých úředníků. 
I přesto doufáme, že jsme občanům na-
stínili naši práci, s níž jsou – a v to doufá-
me především – spokojeni. I nadále se bu-

deme snažit občanům v rámci zákonných 
možností vyhovět, vyřídit jejich záležitos-
ti spadající do naší kompetence a poskyt-
nout jim informace a rady z oblastí, které 
zajišťujeme.
 Odbor vnitřních věcí
 ÚMOb Ostrava-Jih

INZERCE

31. 8.
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 2
V. Jiříkovského 17, 20
J. Maluchy 18, 9
J. Matuška 20
J. Škody 4
V. Košaře 1, 13, 27
1. 9.
Tlapákova 17
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 18
F. Hajdy 10
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 1, 39, 17
Na Obecní 6
Stadická 13
2. 9.
Dr. Martínka 30, 55, 5
Dr. Šavrdy 1
Z. Chalabaly 3
Vaňkova 46
Horní 102
B. Četyny 13 
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 5, 45
3. 9.
J. Herolda 12
Mitušova 71, 43
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 17
Sámova 6
Horní 20, 72, 40
Holasova 10
Klegova 80
7. 9.
Provaznická 63

U Prodejny 7
Klegova 62
Provaznická 11
Plavecká 16
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 83, 104
Hasičská 56
8. 9.
Hasičská 24
Jubilejní 9
Zlepšovatelů 28
Edisonova 25
Moravská 101
Závodní 32
Bystřinova 1
Rodinná 48
Česká 10
Chalupníkova 57
Ovocná 20
Nám. Gen. Svobody 1
9. 9.
Pospolitá 25
Starobělská 32, 60
Krokova 15
Dolní 54, 75
Hulvácká 22
Hulvácká 9
Na Drahách 38
Na Nivách 17
V Poli 23
Horymírova 6
10. 9.
Horymírova 18, 108, 
122
Tarnavova 7
Zimmlerova 53, 31

Jandova 3
Břenkova
Rezkova
Markova 17
Tylova 25, 45
14. 9.
Karpatská 20, 40, 49
Písečná 9
Jugoslávská 47, 29
Středoškolská 6
Rýparova 47
garáže Rudná za ČSD – 
doprostřed
Plzeňská 8
Strelkovova 7
Sologubova 9
15. 9.
Bolotovova 1
Pavlovova 68, 25, 43
Rodimcevova x Barano-
vova
Rodimcevova x Asejevova
Utvenkova 2
Averinova 14
Čujkovova 50, 38, 41
Zajcevova 2
16. 9.
Gerasimova 4,16
Průkopnická 18
Výškovická 96
Kosmonautů 13
Krasnoarmějců 22, 25
Svazácká 14, 23 (k výmě-
níku od P. Lumumby)
Kischova 1
P. Lumumby 52, 90
17. 9.
Svornosti 35
Husarova 11

Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147, 
157, 180
Srbská 7
Srbská 21
21. 9.
Jičínská 19, 35
Lužická 6
Lumírova 70, 20, 54, 
34
Výškovická 172
Proskovická 71, 49, 39
Koncova 22
22. 9.
K Odře 12
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 21, 6
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Řadová 68
23. 9.
Volgogradská 122, 133, 
64, 103, 81, 30, 10
Výškovická 102, 86, 54
Petruškova 18, 25
24. 9.
P. Lumumby 84
Jugoslávská 20, 28
Břenkova 7
Mňukova 24
Plzeňská 8, 7, 17
J. Herolda 4
Dr. Martínka 1
B. Četyny 6
V. Košaře 3

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
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Hlavní předností „pohodové školy“ 
je nízký počet žáků v jedné třídě

Už od roku 1993 působí na území MO Ostra-
va-Jih Základní škola Ostrava-Výškovice, 
s.r.o. Jedná se o soukromou školu pro žáky 
s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, 
dyskalkulie...) a s poruchami pozornosti 
a aktivity (LMD, ADHD). „Jedná se o jedinou 
školu tohoto zaměření v Ostravě,“ uvedla 
ředitelka Kateřina Karpíšková.

Kapacita školy je sto dětí, uplynulý škol-
ní rok jich dokončilo pětasedmdesát. Od 
„běžných“ škol se liší v několika zásadních 
věcech. Tou zásadní je počet dětí ve třídě. 
„V jedné je maximálně deset dětí. Podstat-
ný je také individuální přístup k žákům, 

jejich důsledné vedení. Každý z nich má 
totiž odlišné penzum práce. Čím dříve se 
s dětmi začne speciálně pracovat, tím lépe. 
Náš školní vzdělávací program ale vychá-
zí z osnov pro běžné základní školy,“ vy-
světlila Karpíšková.
Co je vlastně podmínkou přĳetí žáka do 
této školy? „Nutné je pouze vyšetření 
z pedagogicko-psychologické poradny, je-
hož závěrem musí být diagnostika někte-
ré z poruch,“ dodala. Školné je ve výši de-
vět set korun měsíčně, ročně tedy přĳde na 
devět tisíc.
Co vlastně Kateřinu Karpíškovou vedlo 
k tomu, aby si sama zřídila školu takové-
ho zaměření? „Jsem obyčejná učitelka, kte-
rá chce soukromě podnikat. Uživí mě to, 

ale rozhodně na této činnosti nĳak nezbo-
hatnu. Dosavadní praxe učitelky mě při-
vedla na myšlenku zabývat se právě takto 
postiženými žáky, protože v běžných tří-
dách naplněných plným počtem žáků tyto 
děti nemohou dosahovat takových výsled-
ků, jakých jsou schopny při malém počtu 
žáků ve třídě a při speciálním pedagogic-
kém vedení. Před šestnácti lety jsem si dala 
určitý cíl a myslím, že škola ho plní.“ Věří, 
že její následovnicí se stane dcera. „Nyní si 
dokončuje studium speciální pedagogiky 
a snad školu po mně jednou převezme.“
Pro příští školní rok ZŠ Ostrava-Výškovice, 
s.r.o., nabízí ještě pár volných míst. Bližší in-
formace lze získat na webových stránkách 
www.pohodovaskola.wz.cz. (kut)
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Cílem je získání dotací z fondů 
EU na preventivní programy
Šedesáté výročí svého založení oslaví 
v příštím roce Základní škola, Ostrava-Hra-
bůvka, U Haldy 66. Školu navštěvují žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami, zamě-
řuje se na vzdělávání žáků s lehkým a střed-
ně těžkým mentálním postižením. „Od září 
přivítáme zhruba stovku žáků. Devět tříd 
bude určeno pro žáky s lehkým mentálním 
postižením a dvě třídy pro žáky se středně 
těžkým mentálním postižením,“ uvedla ře-
ditelka Dana Hanková.
Škola připravuje žáky na vstup do střed-
ních škol (odborná učiliště, SOU). „Žáci od-
cházejí na střední školy dobře připraveni, 
protože v učebním plánu je pracovní vý-
chově věnováno více hodin. Každoročně 
pořádají výstavu svých výrobků ve škole, 
ale své schopnosti a dovednosti prezentují 
také v Kulturním domě K-TRIO v Hrabův-
ce. Žáci se společně s pedagogy podílejí na 
výzdobě školy při výstavách věnovaných 

Vánocům nebo Velikonocům,“ doplnila 
Hanková.
Škola pro svou činnost získává dotace jak 
z ÚMOb Ostrava-Jih, tak i z Krajského úřa-
du Moravskoslezského kraje. „Letos jsme 
získali dotaci na projekt Prožitková škola – 
chci se učit jinak. Byly dotovány akce školy 
Den Země, Mezinárodní den dětí nebo Den 
veteránů. Žáci převzali patronát nad po-
mníkem padlých letců RAF v Metodějské 
ulici v Hrabůvce a dvakrát ročně se kultur-
ním programem podílejí na uctění památ-
ky letců z druhé světové války,“ nastínila 
aktivity Dana Hanková. 
„V nadcházejícím školním roce bychom 
rádi získali další dotace na projekty podpo-
rující rozvíjení klíčových kompetencí žáků, 
a to zejména dotaci na projekt v oblasti pre-
vence sociálně patologických jevů. Naším 
cílem je získat dotaci z evropských fondů,“ 
uvedla závěrem ředitelka školy. (kut)

� Poradna SON
Sdružení nájemníků SON sděluje obča-
nům, že poradenská služba k otázkám 
bydlení se koná ve čtvrtek 10. září od 
16 hodin v Kulturním domě K-TRIO 
v Hrabůvce.
� Hlasujte pro MO Ostrava-Jih 
Na regionálním informačním portálu 
CZREGION www.czregion.cz probíhá 
soutěž o nejkrásnější město a obec Čech 
a Moravy 2009. Do soutěže je zapojen 
také městský obvod Ostrava-Jih. „Po-
slední průzkum ukázal, že téměř deva-
desát procent občanů je se životem na 
území obvodu spokojeno. Proto věřím, 
že v anketě kliknutím na www.czregi-
on.cz/ostrava-jih náš obvod podpoří,“ 
uvedl místostarosta Radim Miklas. Hla-
sovat je možné maximálně jedenkrát 
za hodinu. Vyhrává město/obec, které 
získá nejvíce hlasů. Soutěž probíhá od 
1. května do 30. listopadu. Výsledky bu-
dou zveřejněny 5. prosince 2009.

Krátce
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JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

Sport pro všechny
Občanské sdružení pro volný čas v Ostravě získalo od Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih dotaci deset tisíc korun na pro-
jekt s názvem „Sport pro všechny V“ v rámci podpory volno-
časových aktivit mládeže a dospělých. Projekt nabízí neorga-
nizovaným jednotlivcům a skupinám za příznivých cenových 
podmínek možnost sportování ve Sportovním centru Dubina, 
sportovním centru Unno Sport a také v lanovém centru Proud 
na Landeku v Ostravě-Petřkovicích. 
Jak se mohou zájemci zapojit do projektu? Na internetových 
stránkách sdružení www.osvolnycas.cz otevřou formulář „Jak 
se k nám přidat“ a napíší svou požadovanou aktivitu se svými 
kontaktními údaji. Organizátoři sportovních aktivit jim zašlou 
instrukce k požadované aktivitě a vzájemně si telefonicky nebo 
elektronicky dohodnou termín jejího konání. Na jednu spor-
tovní aktivitu je počítáno minimálně se čtyřmi nebo maximál-
ně s patnácti účastníky/dětmi na jednoho organizátora z důvo-
du zajištění bezpečnosti dětí na sportovní akci. Výpomoc rodičů 
je po dohodě s organizátory vítána. Ostatní podmínky účasti ve 
sportovních aktivitách jsou umístěny na uvedených interneto-
vých stránkách sdružení v části „Podmínky účasti“. (d)

INZERCE
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MP Ostrava pořádá 
kurz pro veřejnost
Ve středu 16. září od 16 hodin se uskuteční v pořadí už třetí kurz 
pro veřejnost pořádaný letos Městskou policií Ostrava. Probíhat 
bude v budově ředitelství Městské policie Ostrava v Hlubinské 
ulici 6 v Moravské Ostravě (tramvaje č. 1, 2, 6, 13 – zastávka Důl 
Hlubina). 
Součástí kurzu bude výuka základů sebeobrany, přednášky na 
téma role oběti trestného činu v procesu odhalování, vyšetřová-
ní a soudního projednávání a chování při předcházení násilné 
kriminality při shromáždění osob. Účastníkům budou také pře-
dány informace o činnosti městské policie – povinnosti a opráv-
nění strážníků a další.
Dostatečný prostor bude věnován také pro dotazy účastníků 
kurzu. Přednášky a výcvik povedou lektoři akreditovaného vý-
cvikové střediska Městské policie Ostrava.  
Dostavit se mohou všichni zájemci bez ohledu na věk, pohlaví či 
případné zdravotní omezení. Je vhodné si s sebou přinést spor-
tovní oblečení (pro výuku sebeobrany), volnější obuv na přezutí 
a hygienické potřeby (možnost využití sprchy po sebeobraně). 
Sportovní obuv není potřeba, výuka sebeobrany probíhá v tělo-
cvičně na žíněnkách. Účast není nutné předem avizovat.
Případné bližší informace je možné získat na tel. č. 599 414 156–
159 nebo prostřednictvím elektronické pošty, e-mail: info@m-
postrava.cz. Městská policie Ostrava

Letní tábory s pestrou tematikou uspořádalo o letošních 
prázdninách zábřežské Středisko volného času. Na jeden 
z nich, na horské chatě Spartak v Novém Hrozenkově-Vran-
či, se přĳel podívat také starosta MO Ostrava-Jih Karel Si-
binský společně s místostarostou Jiřím Volochem. Tábor s ná-
zvem „Po stopách Willyho Fogga“ byl zaměřen na poznávání 
životního stylu a kultury vybraných zemí. Na programu byl 
mj. večer v keltském duchu nebo karnevaly v Benátkách a Rio 
de Janeiru. Děti strávily dvanáct krásně prožitých dnů v pří-
rodě na hřebeni Javorníků. 
 Text a foto: Michael Ku�y

Tábor v Javorníkách

� Radnice pomohla ROSCE
ROSKA OSTRAVA díky finanční podpoře Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih a Nadace OKD (program Pro zdraví) také 
letos zorganizovala rekondiční pobyt určený zejména pro své 
imobilní členy a jejich pečovatele. Tentokrát se uskutečnil po-
slední červnový týden v Penzionu Sola Gratia v Bystřici pod Ho-
stýnem. Pobytu se zúčastnilo pětatřicet členů. Pravidelné cviče-
ní a přednášky pomohly se zlepšením nebo alespoň udržením 
fyzické i psychické kondice. Odreagováním byly výlety na Ho-
stýn a do Bystřice pod Hostýnem, ale také zábavné večerní pro-
gramy. Ani deštivé počasí nikomu neubralo na dobré náladě.
� Knihovna rozšiřuje služby
Od 1. září zlepšuje pobočka Knihovny města Ostravy v ulici 
Dr. Martínka v Hrabůvce (v KD K-TRIO) své služby a rozšiřuje 
půjčovní dobu i na středu, a to od 12 do 19 hodin.

Krátce
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace
Kulturní dům K–TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-
-Hrabůvka
(596 739 107, fax: 596 739 224)
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
(596 739 107, fax: 596 739 224)
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
(596 751 712, 3)
www.kzoj.cz

� Společenská zábava
28. 8. od 14 hodin – POSLEDNÍ PRÁZDNI-
NOVÁ SHOW – Hopsalín, Druhá šance, Pirát-
ská pohádka, MICHAL HRŮZA & KAPELA 
HRŮZY, atrakce, stánky, vstup zdarma
6., 13., 20. a 27. 9. v 17 hodin TANEČNÍ VEČERY 
pro příznivce společenského tance se skupinou 
DOMINO. Předprodej KD K-TRIO.
14. 9. v 17 hodin SYSTEMICKÉ KONSTELACE. 
Přednáší D. A. Červenka. Co to je vnitřní dítě? Co 
nám dává kontakt s rodiči a našimi předky? Sys-
tém hodnot a my. Porozumění hranicím ve vzta-
zích. Předprodej KD K-TRIO.
21. 9. v 17.30 hodin VESMÍRNÉ A ZEMSKÉ 
ENERGIE. Snaž se porozumět řeči svého těla, 
vnímej energie, dýchej a nezapomeň, že bez po-
hybu není život naplněn. Přednáší Pavla Charvá-
tová a Romana Farna. Předprodej KD K-TRIO
23. 9. v 17.30 hodin NUMEROLOGIE – TA-
JEMSTVÍ ČÍSEL. Numerologie je věda, která 
zkoumá datum narození člověka s cílem dospět 
k lepšímu pochopení jeho osobnosti, přednáší 
Monika Bumbová. Předprodej KD K-TRIO.
24. 9. v 17.30 hodin ZDRAVÍ V HOROSKOPU. 
Na téma, kde máme dle slunečního znamení nej-
větší dispozice k nemocem, jak přecházet ne-
mocem u konkrétního znamení Zvěrokruhu, 
čeho se vyvarovat a jak a přes co upevňovat své 
zdraví, přednáší profesionální astroložka Libuše 
Pernová. Předprodej KD K-TRIO.
24. 9. v 19 hodin MARTIN BRUNNER TRIO je 
kapela v klasickém obsazení jazzového tria, vě-
nuje se však interpretaci výhradně vlastních skla-
deb, ve kterých se snaží reagovat na vývoj v sou-
časném jazzu a moderní hudbě vůbec. Martin 
Brunner – piano, Martin Kapesník – kontrabas, 
Petr Mikeš – bicí. Předprodej KD K-TRIO.
27.–28. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 
PIVA – degustační přehlídka 16 minipivovarů, 
soutěže, Ready Kirken, Ivan Hlas trio, Docuku, 
revival Kabát, Ostrá tráva aj., akce se koná na 
zámku v Ostravě-Zábřehu, vstup zdarma.
� Dětem
13. 9. v 10 hodin O BUDULÍNKOVI. Jak nau-
čit Budulínka uklízet? Tak s tím si poradí liška – 
chytračka a obyčejná metlička… Hrají herci Di-
vadla Duo Šamšula. Předprodej KD K-TRIO.
� Výstavy
2. 9. v 17 hodin – vernisáž. MOMENTKY Z JIHO-
ZÁPADNÍ ANGLIE – fotografie Martina Kuffa.
KRESBY, PASTEL, UHEL, OLEJ, AKVAREL – 
obrazy Vlasty Hájkové – Restaurace K-TRIO.
� Kurzy
NABÍDKA KURZŮ NA II. POLOLETÍ 

� Pohybové kurzy 
Kalanetika • Step aerobic • P-Class • Tanec duše 
– prožitková taneční terapie.
� Cvičení pro seniory
Cvičení na velkých míčích • Naslouchejte 

svému tělu – posílení pánevního dna a cviky na 
páteř • Břišní tance • Latinské tance – pro jed-
notlivce • Hip-Hop • Linie, Body form • Jóga 
• Taichi • Irské tance • Taneční pro manželské 
páry a partnerské dvojice – začátečníci, pokro-
čilí.
� Vzdělávací kurzy a semináře 
Angličtina, Francouzština (celoroční) • Výuka 
hry na kytaru – informační schůzka 17. 9. v 16 
hodin • Hra na africké bubny • Uzdravující síla 
čaker • Praktická psychologie • Bylinky a alter-
nativní léčba • Mandaly – cesta k sebepoznání 
• Numerologie – tajemství čísel • Astrologie • 
Cestou sám k sobě – ozdravení těla a duše.
� Kurzy pro děti
Pohybová výchova pro děti od 4 let • Výuka 
hry na kytaru od 8 let – informační schůzka 17. 
9. v 16 hodin • Hip-Hop 6–15 let • Taneční klub 
K-TRIO, disco dance, street dance 6–12 let • 
Břišní tance – dívky 8–14 let • Školička malého 
výtvarníka 5–8 let • Výtvarná školička angličtiny 
od 5 let • Výtvarný kutil od 8–13 let.
� Komorní klub 
17. 9. v 18 hodin – MEXICO – I. díl. Cestopisná 
přednáška s videoprojekcí Pavla Hamzy nás za-
vede do hlavního města Ciudad de Mexico, na-
vštívíme aztécké památky, pyramidy i nejvyšší 
sopku Mexika. Předprodej KD K-TRIO, v den 
akce na místě od 17.30 hodin.

 KINO LUNA 

ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
Tel. č. pokladna kina: 596 751 712, 605 556 963
www.kzoj.cz
Telefonická rezervace a prodej vstupenek v pokladně 
kina denně vždy půl hodiny před začátkem prvního 
představení a poté nepřetržitě do 19.45 h.
Nabídka pondělních filmových představení za zvý-
hodněné vstupné 50 Kč :
  7. 9. 17.00 Harry Po�er a Princ dvojí krve
14. 9. 19.30 Stáhni mě do pekla 
21. 9. 19.30 Pařba ve Vegas
28. 9. 17.00 Mezinárodní festival Ostrava 
 a 19.30 Kamera Oko
Od pátku 28. 8. do středy 2. 9. v 19.30 hodin: 
OPERACE DUNAJ (ČR/Polsko 2009). V kritic-
kých srpnových dnech roku 1968 se odehrává 
tragikomedie, kterou natočil v česko-polské 
koprodukci režisér Jacek Glomb. Příběh sta-
rého polského tanku, jehož osádka po příjezdu 
do Československa zabloudí a prorazí zeď hos-
pody, kde se konají oslavy jednoho odchodu do 
důchodu, má i skvělé herecké obsazení, mj. Jiří 
Menzel, Bolek Polívka, Jan Budař. Mládeži do 12 
let nevhodný. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 4. 9. do středy 9. 9. v 19.30 hodin: 
VENI, VIDI, VICI (ČR 2009). Romantická ko-
medie z golfového prostředí. V hlavních rolích 
uvidíme Filipa Tomsu, Jitku Kocurovou, Sandru 
Novákovou, Bohumila Klepla, Václava Postrá-
neckého, Marka Vašuta či Karla Go�a. Režie Pa-
vel Göbl. Mládeži od 12 let, 95 minut. Vstupné 
75 Kč.
Od pátku 11. 9. do neděle 13. 9. v 17.30 hodin, 
mimo sobotu 12. 9.: PROROCTVÍ (USA/VB 
2009). V roce 1959 je jako součást otevíracího ce-
remoniálu nové základní školy požádána sku-
pina studentů, aby nakreslila obrázky, které bu-
dou uschovány pro budoucí generace. Ale jedna 
záhadná dívka místo kreslení zaplní svůj pa-
pír řádky zdánlivě náhodných čísel. O padesát 

let později nová generace studentů zkoumá od-
kazy i dívčin mystický vzkaz a zjišťuje, že číselná 
řada napsaná před padesáti lety se postupně na-
plňuje… V hlavních rolích Nicolas Cage, Rose 
Byrne aj. České titulky, od 12 let, 121 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od pátku 11. 9. do středy 16. 9. v 19.30 hodin, 
mimo sobotu 12. 9.: STÁHNI MĚ DO PEKLA 
(USA 2009). Sam Raimi se vrací ke svým horo-
rovým základům. Příběh Christine, mladé úřed-
nice ze záložny, která má násilně vystěhovat sta-
rou ženu. Ta na ni sešle pradávnou kletbu, jež 
dívce změní život v peklo. Pomůže jí věštec, na 
kterého se obrátí? České titulky, mládeži nepří-
stupný. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 14. 9. do středy 16. 9. v 17.00 hodin: 
VDANÁ SNOUBENKA (USA 2009). I odbornice 
na lásku může ztratit hlavu! Úspěšná poradkyně 
v oboru partnerských vztahů Emma (Uma Thur-
man) a její vydavatel a snoubenec Michael (Co-
lin Firth) si mysleli, že získat ve státě New York 
povolení k sňatku je jednodušší než získat řidič-
ský průkaz. Oba jsou plnoletí a nejsou příbuzní, 
jenže – ona už je vdaná! České titulky, ml. pří-
stupný, romantická komedie, 90 minut. Vstupné 
75 Kč.
Od čtvrtka 17. 9. do neděle 20. 9. v 19.30 hodin: 
VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ (USA 2009). Přestože se 
tento příběh odehrál před 80 lety, je nebezpečně 
aktuální. Vypráví o Johnu Dillingerovi, muži, 
který měl obrovské sympatie veřejnosti, na-
vzdory svým zločinům. Podle státních institucí 
vykrádal banky. Podle lidí trestal ty, kdo zavinili 
hospodářskou krizi. V hlavních rolích Johnny 
Depp a Christian Bale. České titulky, mládeži ne-
přístupný, 138 minut. Vstupné 75 Kč.
Od pátku 18. 9. do středy 23. 9. v 17.00 hodin: 
MILENCI (USA 2009). Volba mezi touhou a lás-
kou ho může stát život. Romantické drama s Jo-
aquinem Phoenixem, Gwyneth Paltrow, Vi-
nessou Shaw, Isabellou Rosellini aj. v hlavních 
rolích. České titulky, mládeži nepřístupný, 110 
minut. Vstupné 75 Kč.
Od pondělí 21.9. do středy 23.9. v 19.30 hodin: 
PAŘBA VE VEGAS (USA 2009). Co se stane 
ve Vegas, by mělo ve Vegas také zůstat… Dva 
dny před svatbou odjíždí Doug a jeho tři kama-
rádi do Las Vegas na nezapomenutelnou party. 
Jenže když se ráno probudí s třeštící hlavou 
a kocovinou, zjistí, že si vlastně vůbec nic nepa-
matují. Jejich luxusní hotelový pokoj vypadá jak 
po výbuchu a ženicha nemůže nikdo nikde na-
jít… České titulky, od 12 let, 100 minut. Vstupné 
75 Kč.
25. 9.–3. 10. v 17.00 a 19.30 hodin:
MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ 
FESTIVAL OSTRAVA KAMERA OKO.
Bližší info www.filmfestivalostrava.com.

FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Od pátku 28. 8. do středy 2. 9. v 15.00 hodin: 
ICE AGE – DAWN OF THE DINOSAURS 
(USA 2009). A máme to tady! Už třetí pokra-
čování povedeného animáku nám předvede 
další příhody mamuta Mannyho (který oče-
kává s mamuticí Elie přírustek do rodiny), šav-
lozubého tygra Diega, který je údajně stále mí-
rumilovnější, lenochoda Sida, který se dostane 
do problémů s ukradeným dinosauřím vej-
cem – a pochopitelně se můžeme těšit i na ve-
verku Scrata. Ta prožívá další trable ohledně 
svých majetnických sklonů, ovšem v tomto 
díle současně nalezne i svou lásku… V českém 

JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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znění Jiří Lábus, Zdeněk Mahdal, Ota Jirák aj. 
Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 31. 8. do středy 2. 9. v 17.00 ho-
din, od čtvrtka 3. 9. do neděle 6. 9. v 15.00 ho-
din: NOC V MUZEU 2 (USA 2009). Pokračo-
vání úspěšné komedie, ve které se opět setkáme 
s Larrym (Ben Stiller). Přírodovědné muzeum 
je uzavřeno a vystavované kousky jsou převe-
zeny do washingtonského archivu. Kromě sta-
rých známých oživlých postav bude mít Larry 
problémy i se slavnou pilotkou Amelií Eckhart. 
České znění, mládeži přístupný, 105 minut. 
Vstupné 75 Kč.
Od pátku 4. 9. do středy 9. 9. 17.00 hodin: 
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE 
(USA 2009). Šestý rok je Harry Po�er na Škole 
čar a kouzel v Bradavicích a pošesté se s ním 
setkáme i na filmovém plátně. Tentokrát na 
škole vypukne válka mezi zastánci dobra a pří-
vrženci Voldemorta, a je to válka nelítostná, na 
jejímž konci může čekat Harryho i smrt. Od 
profesora Brumbála se Harry dozví o temné 
minulosti Toma Riddlea i o tajemství Volde-
mortovy nesmrtelnosti. Objeví také starou 
učebnici lektvarů, která patří tajemnému Princi 
dvojí krve. Šestý díl má být zatím nejtemnější 
ze všech dosud natočených filmů a ti, kdo četli 
knihu, vědí proč… České znění, od 12 let, 154 
minut. Vstupné 80 Kč.
V pátek 11. 9. a neděli 13. 9. v 15.30 hodin, 
v sobotu 12. 9. pouze ve 13.30 hodin: HAN-
NAH MONTANA (USA 2009). Miley Stewart 
se snaží stíhat školu, přátele a ještě svou taj-
nou identitu, popovou hvězdu. Když stoupa-
jící popularita Hannah Montany hrozí tím, že 
ovládne celý její život, je ochotna to podstou-
pit. Její otec ji proto odveze do Crowley Corners 
v Tennessee, aby poznala skutečný život. České 
znění, 102 minut. Vstupné 85 Kč.
Od pátku 18. 9. do neděle 20. 9. v 15.00 hodin: 
VZHŮRU DO OBLAK (USA 2009). V dalším 
originálním animovaném filmu z tvůrčí dílny 
studia Pixar poznáme staříka jménem Carl Fre-
driksen. Ten se jednoho dne rozhodne splnit si 
svůj dobrodružný cestovatelský sen, nafoukne 
tisíce balonků a společně se svým domkem 
vzlétne do nebe – s neplánovaným vetřelcem… 
České znění. 98 minut. Vstupné 80 Kč.
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Ve čtvrtek 3. 9. v 17.30 hodin: VÍNO ROKU 
(USA 2008). Režie Randall Miller, 110 minut, 
vstupné 65 Kč. Sto deset minut atmosféry la-
hodné jako to nejlepší Chardonnay… V roce 
1976 vyvolala ve vinařských kruzích malá ame-
rická vinice rozruch tím, že při slepé ochut-
návce porazila vyhlášená francouzská vína, 
a definitivně tak zapsala Kalifornii do mapy vi-
nařského světa.
Ve čtvrtek 10. 9. v 17.30 hodin: DOBŘE PLA-
CENÁ PROCHÁZKA (ČR 2009). Režie Mi-
loš Forman, 85 minut, vstupné 65 Kč. Jazzová 
opera Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra vznikla v 60. 
letech minulého století a stejnojmenný televizní 
film s oběma pány občas vysílá i televize. Miloš 
Forman se k ní vrátil formou inscenace v Ná-
rodním divadle a nyní i filmem, který je této in-
scenaci věnován. 
Ve čtvrtek 17. 9. v 17.30 hodin: VNITŘNÍ 
POUŠŤ (Mexiko 2008). Režie Rodrigo Plá, 112 
minut, vstupné 65 Kč. Příběh o rodinném pro-
kletí odehrávající se na pozadí politicko-nábo-
ženského konfliktu.
Ve čtvrtek 24.9. v 17.30 hodin: HRANICE 

OVLÁDÁNÍ (Špan./USA/Japonsko 2009). Režie 
Jim Jarmusch, 116 minut, vstupné 65 Kč. Osa-
mělý muž v podání Isaacha De Bankolé přĳíždí 
do Španělska vykonat práci možná tak trochu 
mimo zákon. Jeho pouť připomíná sen, který 
možná nemá smysl, ale zdání klame a pod po-
vrchem klidné hladiny se odehrává více, než se 
na první pohled zdá…

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555
e-mail: info@dk-akord.cz, www.dk-akord.cz

� Divadla
16. 9. v 19.00 – JABLKOŇ – folk, rock i vážná 
hudba v jedné dráždivé směsici.
22. 9. v 19.00 – PRO DÁMU NA BALKÓNĚ – 
hrají: BOLESLAV POLÍVKA, J. Tichý, J. Pfeifer, 
L. Horáček, M. Král.
25. 9. v 19.00 – ŠEST TANEČNÍCH HODIN 
V ŠESTI TÝDNECH – hrají Ch. Poullain a O. 
Kaiser. Slavnostní večer k 50. výročí Domu 
kultury Akord (v prodeji omezený počet vstu-
penek).
� Koncerty
3. 9. v 18.00 – HRDZA – špička slovenské world 
music, ukončení Letního festivalu 2009 v Letní 
zahradě DK Akord.
10. 9. v 19.00 – TEMPO DI VLAK a BG STYL
16. 9. v 19.00 – JABLKOŇ 
30. 9. v 19.00 – SPOLEČNÁ VĚC – TOMÁŠ 
PFEIFFER ve svém koncertu zve k prožití tónů 
prastarého vodního nástroje za doprovodu pa-
rabolické projekce, která umocňuje nejen hu-
dební zážitek.
� Společenská zábava
8. 9. v 15.00 – SENIOR KLUB – Začíná nová se-
zóna společenské zábavy pro dříve narozené. 
Soutěž o nejlepší recepty na koláč s jablky, k po-
slechu a tanci hraje Petr Prášek, vstup zdarma.
16. 9. v 10.00 – AKTIVNÍ SENIOR – pozůsta-
lostní důchod a další otázky ze sociální oblasti 
seniorů, vstup zdarma.
17. 9. v 17.00 – DÁMY, NA KAFÍČKO – úče-
sová show paní Renáty. Povídání Vlaďky Do-
hnalové se zajímavými hosty. 
18. 9. VINOBRANÍ pod patronací starosty ob-
vodu Ostrava-Jih Bc. Karla Sibinského, vy-
stoupí cimbálová muzika Tolar, skupina Ne-
bratři, dechovka Prajzovanka, africké bubny 
Camara, Pete-sax, folklorní soubory Ševčík 
a Holúbek, prodejní stánky, soutěže a hry pro 
děti, moderuje Jirka Basta.
30. 9. v 10.00 – AKTIVNÍ SENIOR – artetera-
pie – vyrábíme dárky pro radost.
� Dětem
27. 9. v 10.00 – PASÁČEK VEPŘŮ – pohádku 
pro nejmenší hraje Divadélko Smíšek.
� Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčková • Orien-
tální tanec – škola Elahe Vlasty Gazdové • Jóga 
– pro dospělé • Relaxační cvičení v dopoled-
ních hodinách.
� Pro ženy
Koktejl cvičení • Bodyform • Bodystyling • 
Ranní cvičení – středy v 7.15, směs posilovacích 
cviků • Step – začátečníci i pokročilí • Salsa 
(pro začátečníky i pokročilé) • Pilates s MU-
Dr. Kateřinou Bendovou jako léčebná metoda • 
Taneční aerobik.

� Pro děti
Step – pro zájemce od 13 let • Aerobic pro dívky 
– od 9 do 12 let • Barevné cvičení pro děti 4–6 
let• Rytmika pro děti od 7 let • Folklorní tanec 
• Výuka – zobcová flétna, klavír, keyboard, (kur-
zovné 1500 za pololetí).
� Jazykové kurzy
Angličtina všech stupňů • Španělština (začáteč-
níci a mírně pokročilí) • Francouzština – pro za-
čátečníky • Cena ročního kurzu 3000 Kč • Ang-
ličtina pro seniory (cena 900 Kč).

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 746 062, Fax: 596 753 223 
e-mail: svczabreh@seznam.cz 
www.svczabreh.cz 
pobočka Ostrava-Dubina 
J. Matuška 26a, 700 30 Ostrava-Dubina 
Tel.: 596 768 565, Mobil: 739 472 223
4. 9. OSTRAVSKÉ ZÁŘENÍ (SVČ Ostrava-Du-
bina) – prezentace kroužků a činnosti SVČ, různé 
hry a soutěže pro děti.
11. 9.  BĚH NADĚJE (SVČ Ostrava-Zábřeh) – 9–
12 hodin – běh, který navazuje na tradici Běhu 
Terryho Foxe. Start je za DK Akord a běh bude 
probíhat v Bělském lese. Přihlásit se mohou ne-
jen školy, ale i široká veřejnost
12. 9. TVOŘIVÁ SOBOTA (SVČ Ostrava-Zá-
břeh) – návštěvníci si můžou zkusit malování na 
hedvábí, batikování a jiné tvořivé práce
18. 9.  BĚH NADĚJE (SVČ Ostrava-Dubina) – 9–
12 hodin – běh, který navazuje na tradici běh Ter-
ryho Foxe. Start je na zahradě SVČ Ostrava-Du-
bina, J. Matušky 26a a bude probíhat na sídlišti 
Dubina. Přihlásit se mohou nejen školy, ale i ši-
roká veřejnost.
Po celý měsíc září bude probíhat zápis do kroužků na 
SVČ Ostrava-Zábřeh a SVČ Ostrava-Dubina.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 112
e-mail: ova@arena-vitkovice.cz
www.arena–vitkovice.cz
4. 9. v 17.00 hod. – FC VÍTKOVICE – ČÁSLAV. 
Městský stadion. Utkání 2. fotbalové ligy.
9. 9. v 17.30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC SPARTA PRAHA. ČEZ ARÉNA. Utkání ho-
kejové extraligy.
13. 9. v 17.00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC PLZEŇ. ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové ex-
traligy.
18. 9. v 17.00 hod. – FC VÍTKOVICE – FK SIAD 
MOST. Městský stadion. Utkání 2. fotbalové 
ligy.
18. 9. v 17.30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC GEUS OKNA KLADNO. ČEZ ARÉNA. 
Utkání hokejové extraligy.
22. 9 v 17.30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC KOMETA BRNO. ČEZ ARÉNA. Utkání ho-
kejové extraligy.
24.–26. 9. – GRAND PRIX V GYMNASTICE. 
ČEZ ARÉNA.
27. 9 v 17.00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC SLAVIA PRAHA. ČEZ ARÉNA. Utkání ho-
kejové extraligy.
29. 9 v 17.30 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – 
BK MLADÁ BOLESLAV. ČEZ ARÉNA. Utkání 
hokejové extraligy.

JIŽNÍ LISTY KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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Zlatá svatba manželů Portužákových
Pan Rostislav i paní Aranka pocházejí z Hrabové. Se-
známili se v mateřské školce, kde paní Aranka učila 
a kam pan Rosťa přivedl svého synovce. Po dvou 
letech, dne 25. 7. 1959, vstoupili do svazku manžel-
ského. Obřad se konal v Hrabové.

V roce 1962 se manželům narodil syn Roman, man-
želé už bydleli v družstevním domě v Ostravě-Zá-
břehu, kde žĳí dodnes.
Oba pracovali až do důchodového věku ve školství, 
paní Aranka nejprve jako učitelka, později ředitel-
ka Mateřské školy Edisonova v Hrabůvce. Pan Ros-
tislav byl zaměstnán jako mistr odborné výchovy ve 
Vítkovicích.
Manželé mají radost ze svého syna Romana, který 
pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, 
vnoučat Ondřeje a Martiny a snachy, se kterou si 
velmi rozumí. Jejich společnou největší zálibou jsou 
vnoučata a chata v Metylovicích.

JIŽNÍ LISTYZE ŽIVOTA SENIORŮ

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

Zdeňka Lindovská  ..........................96 let
Irena Lassaková ..............................90 let
Libuše Juřicová ...............................90 let
Zdenka Šupíková ............................85 let
Ludmila Šostková ...........................85 let
Zdenka Stašová  .............................85 let
Sylva Martinková ............................85 let
Dušan Liška .....................................85 let
Ludmila Gizová ...............................85 let
Zdeňka Flašová ...............................85 let
Rozalia Dworoková .........................85 let
Josef Corradini ................................85 let
Adéla Bednarzová ...........................85 let
Vlasta Sýkorová ..............................80 let
Rudolf Vorek ...................................80 let
Marie Šupíková ...............................80 let
Jarmila Štefková .............................80 let
Ingeborg Segerová ..........................80 let
Štěpán Porembský .........................80 let
Bohuslav Noga ................................80 let
Libuše Murasová .............................80 let
Bohuslav Muras ..............................80 let
Dagmar Mejdrová ...........................80 let
Marie Křížová ..................................80 let
Marie Křikalová ...............................80 let
Jaromíra Kotová ..............................80 let
Jozef Kollár ......................................80 let
Štěpánka Kempová ........................80 let
Anna Jaskulová  ..............................80 let
Věra Břežková .................................80 let
Marie Bartáková  ............................80 let

INZERCE
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Manžele Portužákovy oddal zastupitel MO Ostrava-Jih Milan Bezděk (vpra-
vo) a ceremoniářka Šárka Zubková (vlevo).  Foto: Jiří Galusek
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JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

Rekonstrukce 
radnice finišuje
Už za měsíc skončí rekonstrukce hlavní rad-
niční budovy Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih. Veškeré stavební práce budou 
hotovy do konce září, v následujícím měsíci 
bude ještě probíhat vybavení nově vystavě-
ného zaskleného pátého nadzemního podla-
ží. Ve velké zasedací místnosti už by se mělo 
uskutečnit prosincové zasedání Zastupitel-
stva MO Ostrava-Jih. Ještě do konce srpna 
bude z budovy odstraněno lešení, a občané 
tak radnici spatří v novém hávu – fasáda do-
stala kombinaci zlaté a šedé barvy. V hlavní 
budově během prázdninových měsíců došlo 
také k instalaci elektrické požární signaliza-
ce. Ve schodišti byla vybudována chráněná 
úniková cesta a s tím souvisí také montáže 
odolných stěn proti požárům. (kut)

INZERCE

� Vakcinace proti chřipce
Dne 17. srpna zahájilo Očkovací centrum 
na poliklinice v Hrabůvce vakcinaci pro-
ti chřipce aktuálni vakcinou platnou pro 
nadcházejici sezónu 2009–2010. Zájemci 
o očkování se mohou objednávat, v pří-
padě dostatku vakcín až do konce roku 
na tel. čísle 595 70 33 50, případně na 
bezplatné Zelené lince 800 123 321 nebo 
prostřednictvím e-mailové pošty na ad-
rese www.ockovacicentrum.cz
� Vernisáž fotografií Jana Barneta
V úterý 8. září od 17 hodin proběhne 
v charitním středisku Gabriel na Čuj-
kovově ulici v Zábřehu vernisáž výsta-
vy fotografií Jana Barneta. V programu 
vystoupí operní pěvkyně Národního di-
vadla moravskoslezského Ludmila Zá-
lesná, zazpívá Tomáš Hruška, na klavír 
zahraje O. Šmídová a na housle O. Ze-
mánek. Průvodní slovo přednese foto-
graf Ladislav Vavřík. Výstavu potrvá až 
do 30. října.
� Nábor mladých házenkářek
TJ Sokol Hrabůvka, oddíl házené dí-
vek, pořádá nábor ročníku narození 
1997. Tréninky jsou vždy v pondělí, ve 
středu a v pátek od 16 hodin na hřiš-
ti TJ Sokol Hrabůvka na Plavecké ulici. 
Bližší informace podá trenér mladších 
a starších žaček Pavel Rekšák na tel. čís-
le 777 687 695, zájemci se na něj mohou 
obrátit také prostřednictvím e-mailové 
adresy p.reksak@seznam.cz
� Přejezd na Výškovické ulici bude uzavřen
Až do pondělí 31. srpna bude pro veš-
kerý automobilový provoz uzavřen 
přejezd tramvajové tratě na Výškovic-
ké ulici v blízkosti zastávky Karpatská. 
Důvodem uzávěry je rekonstrukce pře-
jezdu. Objízdná trasa pro automobilo-
vý provoz bude vedena po ulicích Dol-
ní, U Studia a Jugoslávská, tramvajový 
provoz zůstane zachován.
� V září se bude opravovat Výškovická ulice
Řidiči, kteří budou projíždět Výškovic-
kou ulicí v Zábřehu, čekají v září kom-
plikace v dopravě. Důvodem je při-
pravovaná oprava, která začne 5. září. 
Původně se počítalo s úplným uzavře-
ním komunikace, vzhledem k frekvenci 
dopravy však nakonec bylo rozhodnuto, 
že zůstane zachován vždy jeden jízdní 
pruh. Až v závěru, kdy bude pokládán 
nový povrch, dojde k dvoudenní uzavír-
ce obou pruhů. Řidiči budou o změnách 
a objízdných trasách informováni pře-
chodným dopravním značením.

Krátce

V srpnu už k Ostravě neodmyslitelně patří festival městských folklórních souborů s mezi-
národní účastí. Na prostranství před Kulturním domem K-TRIO se v úterý 18. srpna sešly 
stovky příznivců tohoto žánru a měli se na co dívat. Barvité kroje, zpět, tanec, exotika – tím 
vším je výjimečný festival, který si lidé užívají přímo v ulicích města. Program dvanáctého 
ročníku Folkloru bez hranic byl bohatý, své umění předvedli soubor Lazgi a rhytms of Uz-
bekistan z Taškentu, španělský Alkartasuna euskal dantza taldea nebo italský I piccioti di 
Puertedda. Divákům se nejvíce líbl atraktivní taneční program souboru Les Marquis z kon-
žské Kinshasy (na snímku). Z domácí produkce se natěšenému publiku představili slovác-
ký krůžek Brno, Ševčík a dětský soubor Holúbek. Už během dopoledne soubory vystoupily 
v Domovech pro seniory Sluníčko a Korýtko. Text a foto: Michael Ku�y

Folklor bez hranic se těšil 
velkému zájmu diváků
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