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Budova bývalé ZŠ V Zálomu je obsazena
Dodávky nad 2,5 t uvolní parkovací místa
Vrací se nový a komfortnější AKORD!!!
Ve školách ani o prázdninách nezaháleli

Ostrava také letos
ožila folklorem
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Největší ovace sklidili Mexičané
Už pošestnácté hostila moravskoslezská
metropole Folklor bez hranic.
Festival městských folklorních souborů
s mezinárodní účastí během pěti dnů „projel“ čtyři ostravské obvody. Ostravě-Jihu
patřil druhý festivalový den, už na dopoledne bylo připraveno vystoupení souborů v Domově pro seniory Korýtko. Hlavní
program pak následoval od půl páté před
kulturním střediskem K-TRIO v Hrabůvce.
Největší ovace publika sklidil exotický
soubor Huehuecoyotl de Tulancingo (na
snímku na titulní straně) z mexického

města Hidalgo, ale diváci ocenili také čínský orchestr Xian, skupinu folklorního

Budova bývalé ZŠ V Zálomu
je po roce plně obsazena
K poslednímu červencovému dni loňského
roku byla uzavřena základní škola V Zálomu, což nelibě nesla část veřejnosti. Mj.
i kvůli tomu, co bude s budovou dále, lidé
se obávali, aby v rozlehlém objektu nevznikla herna či ubytovna pro nepřizpůsobivé spoluobčany. Vedení obvodu tehdy
deklarovalo, že budova bude využita výhradně pro volnočasové aktivity, a nikoliv
komerční účely.
Jaká je po roce skutečnost? „Objekt je v podstatě stoprocentně obsazen, je využíván
jako vzdělávací zařízení, k rozvoji kultury
a sportu a naplňuje funkci využití volného
času pro širokou veřejnost,“ uvedl místostarosta Radim Miklas.
Největší prostory zaujímá Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, které zde zřídilo
druhou ze svých poboček na území obvodu. Děti mohou navštěvovat kluby a kroužky nejrůznějšího zaměření – např. deskové

tance z tureckého Gaziantepu, vystoupení
folklorního souboru ze slovenské Jahodné nebo souboru La Muﬀrina z italského
města Camporgiano Lucca. Domácí scénu
reprezentovaly tradičně výborné soubory
Ševčík a Holúbek.
Členové všech souborů byli ještě před vystoupením přĳati vedením obvodu v čele
se starostou Karlem Sibinským, který jim
předal věcné dary. „Při pořádání takových
akcí je nejdůležitější počasí. To se vydařilo
a jsem rád, že lidé byli spokojeni,“ uvedl
Sibinský.
Text a foto: Michael Kutty

ZŠ Provaznická má nové
víceúčelové hřiště

hry, Z klub, hravá odpoledne pro předškoláky, florbal, kondiční cvičení, stolní tenis,
tai-chi, moderní tanec, výtvarný kroužek či
angličtina.
V objektu dále sídlí centrální spisovna
ÚMOb Ostrava-Jih, Křesťanské centrum Ostrava a nově také občanské sdružení Cirkus
trochu jinak, které pro zájemce připravuje
širokou nabídku nejrůznějších vystoupení.
„Navíc ještě probíhají jednání s Knihovnou města Ostravy, která zde do budoucna
plánuje otevřít jednu ze svých poboček na
území obvodu,“ pokračoval Miklas. Rodiče
žáků se před rokem v souvislosti s jejich přesunem zejména do nejbližší ZŠ Horymírova
obávali o bezpečnost svých dětí. „V uplynulém školním roce nebyly zaznamenány
žádné problémy týkající se dopravy dětí do
školy. Osvědčila se instalace nového světelného přechodu pro chodce v ulici U Hrůbků,“ dodal místostarosta Miklas.
(kut)

Už od začátku prvního prázdninového měsíce mohou děti zdarma využít nově opravené víceúčelové hřiště při ZŠ Provaznická
v Hrabůvce. Jeho původní stav už byl nevyhovující, hlavním úkolem investiční akce
v hodnotě přesahující deset milionů korun
bylo zajištění podmínek pro zlepšení sportovních aktivit mládeže, dětí a veřejnosti.
Došlo k odstranění vrstev asfaltové běžecké dráhy a oplocení, vybudování atletického oválu s fotbalovým hřištěm a pískovým
doskočištěm a výstavbě streetballového
hřiště. Byl odvodněn propustný povrch
sportoviště, vybudována ochrana podzemního komunikačního vedení, pěší komunikace a celý areál byl nově oplocen. Součástí
investiční akce bylo pořízení nového mobiliáře, proběhly také terénní úpravy, v rámci náhradní výsadby bylo vysazeno deset
stromů.
Slavnostní otevření hřiště je plánováno na
(kut)
úterý 3. září.
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Z Kamil Caru, čistou káru…
- ruční mytí a komplexní kosmetická péče o automobily
- čištění a dezinfekce klimatizací
- nástřik Plasti Dip


PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE
SC-322298/7

(tento není zahrnut v ceně) Akce platí do 30. 9. 2013

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

www.kamilcar.com
tel.: 737 367 347



U Hrůbků 119
Ostrava-Pískové Doly
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SC-330293/6

S tímto kupónem 10 % sleva na ruční mytí vozidla Paket 2,
nebo dezinfekce klimatizace, včetně výměny pylového ﬁltru

JIŽNÍ LISTY

9

OBSAH/EDITORIAL/AKTUALITY

Ořezávání stromů je nezákonné!

…Ojedinělý není ani případ, že někdo ničí stromy
poléváním chemickým roztokem proto, aby zahynuly a
následně tak mohly být legálně pokáceny…

14

Tomíci a skauti mají nové klubovny

…Krátce před začátkem prázdnin byly otevřeny
zrekonstruované klubovny turistického oddílu mládeže
Čmoudík a skautského střediska Modrý šíp na ulici
Svornosti 29a v Zábřehu…

20

Vydařená akce v Domově Korýtko

…V rámci doprovodných aktivit domova si mohli
zájemci vyzkoušet laserovou střelnici nebo nácvik
první pomoci…

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
po dvouměsíční pauze
jsme pro vás připravili další číslo obvodního zpravodaje se
spoustou zajímavého
čtení. Témat je hodně,
obsáhleji se věnujeme
problémům spojeným
s nedostatkem parkovacích míst. Obvod si
nechal zpracovat koncepci statické dopravy
a tyto podklady nyní budeme využívat. Situaci by měl částečně zlepšit zákaz parkování dodávek v sídlištích, dostatek míst je
v krytých garážových stáních, která navíc
projdou modernizací. Vše o této problematice se dočtete na stranách čtyři a pět.
Spousta obyvatel se na mě obrací s dotazy týkajícími se stavby obytného domu na
Kotlářově ulici v Zábřehu. Všechny mohu
ujistit, že zde nevznikne ubytovna pro nepřizpůsobivé občany. Více informací je na
straně šest.
Blíží se začátek nového školního roku a jako
každoročně v srpnových Jižních listech přinášíme souhrn novinek ze základních škol
našeho obvodu. Jsem rád, že jsme dostáli
svému slibu a prostory bývalé ZŠ V Zálomu slouží volnočasovým aktivitám, a nikoliv komerčním účelům. Představujeme další
okrskáře městské policie, základní školu
MUDr. Lukášové a také zajímavý pohled do
historie. V září se po téměř půlroční pauze
znovu otevře zrekonstruovaný Dům kultury Akord, o novinkách píšeme na straně
sedm. Jednou z prvních akcí bude Vinobraní, na které bych vás chtěl pozvat v pátek
20. září. Přeji vám příjemné čtení.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny občany na zasedání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční
ve čtvrtek 12. září v 9 hodin v nadstavbě
hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-Jih v Horní ulici v Hrabůvce.
 Ochrana jízdních kol
Ostravští strážníci zájemcům zdarma
označí jízdní kola speciálním nátěrem.
Je viditelný pouze pod UV světlem a při
krádeži usnadní identifikaci a navrácení
kola majiteli. Značení a evidenci bicyklů
strážníci provádějí ve Stacionárním centru
prevence v ul. A. Kučery 31 v Hrabůvce
ve všední dny od 9 do 12 a od 13 do 14
hodin, ve středu až do 17 hodin. Kromě
kola a dokladu o jeho nabytí, jako je faktu-
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ra, účtenka či kupní smlouva, by si měl zájemce vzít i občanský průkaz. V případě,
že takový doklad zájemce o registraci kola
nebude mít k dispozici, sepíše na místě
registrace čestné prohlášení o nabytí kola.
Bližší informace na lince 950 739 436.
 Prezentujte svůj klub zcela bezplatně!
Se zahájením školního roku jsou každoročně spojovány nábory dětí do dětských
kroužků, klubů a nejrůznějších organizací, ať sportovních, technických, výtvarných, vzdělávacích, tanečních nebo
jiných. Ostravský Avion Shopping Park
se rozhodl pomoci těmto organizacím
a klubům a už pátým rokem pořádá jedinečný veletrh zájmových kroužků s nejširší nabídkou volnočasových aktivit pod
jednou střechou. V rámci akce všichni při-

hlášení „vystavovatelé“ mohou své kluby
a organizace prezentovat zcela bezplatně.
Veletrh proběhne o víkendu 7. a 8. září od
10 do 18 hodin, zájemci o tuto prezentaci
se mohou hlásit na tel. čísle 604 228 514.
V galerii obchodního centra se tak dětem
a rodičům představí desítky dětských zájmových organizací, klubů a oddílů z Ostravy a okolí.
 Upozornění cestujícím MHD
Dopravní podnik Ostrava upozorňuje
cestující, že tramvajová zastávka Most
Mládeže na Plzeňské ulici je v obou směrech od 20. srpna až do odvolání zrušena.
Důvodem dočasného zrušení zastávky je
výstavba podchodu pod Plzeňskou ulicí
a výstavba nových nástupišť tramvajové
zastávky Most Mládeže.
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Dodávky nebudou zabírat místa na sídlištích
Městský obvod Ostrava-Jih v rámci zlepšení parkovacích podmínek přistoupil k omezení parkování dodávek na místních komunikacích. Opatření začne platit od září.
Na území obvodu existuje přes
deset let plošné dopravní omezení regulující celodenně stání
vozidel s nejvyšší technicky
přípustnou (celkovou) hmotností nad 3,5 tuny na pozemních komunikacích. Po provedeném orientačním nočním
průzkumu v ulicích bylo zjištěno, že na parkovacích plochách
určených prioritně pro osobní
automobily obyvatel přilehlé
obytné zástavby parkuje celkem přes sedm stovek dodávkových či jiných užitkových
vozidel.
„Tato
vozidla
vzhledem
ke svým vnějším rozměrům
zabírají často více než jedno
parkovací místo a brání ve výhledu při vyjíždění ostatních

z řady parkovacích míst. Proto
obvod přistoupil na snížení limitu pro stání vozidel v zónách
z 3,5 tuny nově na 2,5 tuny
nejvyšší technicky přípustné
(celkové) hmotnosti,“ uvedl

místostarosta Pavel Planka.
Toto nové opatření začne platit
od 1. září 2013 v celé lokalitě
městského obvodu Ostrava-Jih
každodenně v době od 17 do
7 hodin. Pro zabezpečení obsluhy a servisu v dané oblasti
těmito vozidly nebude omezení platné v denní době. Pro
odstavení dodávkových a ji-

Parkovací plocha č. 1: Křižovatka ul. U Hrůbků x Horymírova –
parkovací plocha, bezplatné
Parkovací plocha č. 2: Ul. U Výtopny – v uzavřeném areálu, placené, hlídané
Parkovací plocha č. 3: Ul. Plzeňská, naproti restaurace U Helbicha – parkovací plocha, bezplatné
Parkovací plocha č. 4: Ul. Proskovická – odstavný pruh, bezplatné
Parkovací plocha č. 5: Ul. Aviatiků – v uzavřeném areálu, placené,
hlídané
Parkovací plocha č. 6: Ul. Horní – INTERSPAR, placené, hlídané
v podzemním parkovišti - podjezdná výška 2,3 m a na zpevněné
ploše na terénu
Parkovací plocha č. 7: Ul. Horní – odstavný pruh, bezplatné

Obvod obesílá majitele vozidel
z důvodu propadlé STK
V městském obvodu Ostrava-Jih se vyskytuje zhruba
padesát odstavených nepojízdných vozidel - vraků, které jsou ekologickým problémem (např. ucházející olej),
komplikují parkovací možnosti a v neposlední řadě hyzdí okolí z estetického hlediska.
Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih situaci řeší následujícím způsobem: Po nahlášení
výskytu vraku vozidla (občanem, správcem či policií)
je ostravská městská policie požádána o ohledání nepojízdného vozidla. Pokud je známa registrační značka, případně číslo motoru nebo karoserie, je Magistrátu
města Ostravy zaslána žádost o zjištění majitele. Následně je zjištěný majitel vyzván k odstranění vozidla z veřejného prostranství, musí tak učinit do dvou měsíců od
obdržení výzvy.
Majitelé vozidel, kteří odevzdali registrační značku
(SPZ) automobilu do depozitu registru vozidel a parkují
na veřejných parkovištích, tato prostranství užívají neoprávněně. Vozidlo, které není opatřeno registrační značkou, je považováno za nepojízdné a může být z veřejného prostranství odstraněno.
„Protože na území obvodu došlo k enormnímu nárůstu
počtu vozidel, přistoupili jsme k obesílání majitelů nepojízdných vozidel i z důvodu propadlé STK. Toto provádíme nad rámec silničního zákona. Mohu říci, že tato
praxe se vcelku osvědčila, řidiči reagují vesměs kladně
a upozornění kvitují s povděkem,“ uvedl místostarosta
Pavel Planka.
(kut)

ných užitkových vozidel s celkovou hmotností nad 2,5 tuny
jsou určeny parkovací plochy
(viz rámeček), které budou vyznačeny svislým dopravním
značením. Na všech vjezdech
do lokality obvodu, které jsou
dosud označeny stávajícím
svislým dopravním značením
Zóna s dopravním omezením,
dojde k úpravě.
„Při řešení tohoto problému
jsme spolupracovali s Magistrátem města Ostravy, Policií
ČR a Městskou policií Ostrava. Společnosti dnes mnohdy
řeší parkování dodávek tak,
že je dají k dispozici svým zaměstnancům, kteří je na noc
odstavují před svým bydlištěm
a zabírají tak místo ostatním
občanům,“ dodal Planka s tím,
že pro parkování těchto vozidel
budou vytipována místa mimo
sídlištní zóny. Michael Kutty

Úrovňový přechod už je otevřen
V tomto týdnu byl otevřen provizorní přechod přes ulici Dr.
Martínka v Hrabůvce u zastávky MHD Hrabůvka kostel. Tento
úrovňový přechod bude sloužit
až do doby skončení generální rekonstrukce přilehlého podchodu,
který bude uzavřen a už letos na
podzim se začne opravovat. Tímto
opatřením se nĳak nezmění režim

pro cyklisty, u stávajícího podchodu je dopravní značka Cyklisto
sesedni z kola, která cyklisty upozorňuje na nutnost překonání daného místa pěšky. Tato povinnost
bude pro cyklisty platit i po dobu
rekonstrukce podchodu. V místě
dojde k úpravě navedení cyklistů
na dočasný úrovňový přechod za
povinnosti sesednutí z kola. (kut)

Koncepce statické dopravy
Městský obvod Ostrava-Jih si nechal
zpracovat koncepci statické dopravy, která obšírně popisuje parkovací
možnosti na jeho území. „Na Jihu“
je více než 25 tisíc parkovacích míst,
z toho téměř 83 procent je lokalizováno na terénu. „Byl zpracován
přehled o poptávce po parkovacích
místech a dále byla provedena technická inventura stavu, tzv. pasportizace parkovacích stání. Z hlediska
koncepčního řešení problémů s parkováním bylo prověřeno celé území
obvodu a byly vytipovány lokality
pro umístění nových parkovacích
kapacit,“ uvedl místostarosta Pavel

Planka s tím, že nejzásadnější problémy jsou v lokalitě Pískové Doly,
širším okolí ulice Čujkovovy a části
Dubiny vymezené ulicemi V. Jiřikovského, J. Maluchy a dalších.
„Koncepce je pro nás podkladem
pro další práci. Jde hlavně o to, aby
vymizelo parkování vozidel, které je
v rozporu s příslušnými ustanoveními silničního zákona. Pokud chceme
zavádět nové systémy parkování
jako rezidentní karty, časové zpoplatnění, vymístění neekologických
vozidel z centrální části, musíme
nejprve vyřešit kapacitní deficity na
celém území,“ dodal Planka. (kut)
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Garážová stání se modernizují, volná místa jsou
Od roku 2008 zajišťuje Majetková správa
Ostrava Jih (MSOJ), která sídlí na Provaznické ul. 62 v Hrabůvce, správu objektů
sdružující více než šest set krytých garážových stání na území obvodu Ostrava-Jih.
Tyto parkovací objekty jsou zrovna v místech největší potřeby parkovišť - na sídlišti
Bělský Les v ulicích V. Vlasákové, B. Václavka, B. Četyny a L. Hosáka a také na sídlišti Dubina na ul. F. Formana.
Zejména v letních měsících je
k pronájmu vždy větší počet volných míst pro parkování osobních
vozidel i motocyklů pro fyzické
i právnické osoby. Měsíční nájemné parkovacího místa pro osobní vozidlo činí osm
set korun, pro motocykl je částka poloviční. Při podání žádosti o pronájem parkovacího místa je třeba složit kauci ve výši
1500 korun do pokladny MSOJ, kauce je po
třech letech vratná.
Vzhledem k tomu, že s blížící se zimou
počet volných míst klesá, doporučujeme
zájemcům se o ně přihlásit s předstihem.

Žádosti podléhají ještě schválení radou
městského obvodu. Přĳímá je Ing. Dana
Karkošková, kancelář č. 204 v 1. patře
budovy MSOJ. V omezeném množství je
v garážích umožněno i parkování menších dodávek. Rozměry je nutné v předstihu konzultovat při podávání žádosti.
Od převzetí správy se postupně garáže
i okolí - včetně dětských hřišť nad nimi opravují a vylepšují. Z důvodu málo vyhovující betonové podlahy byla
v posledních dvou letech provedena epoxidová stěrka v obou podlažích u pěti hromadných komplexů
garážových stání na sídlišti Bělský
Les. Ještě v letošním roce se uskuteční velká celková rekonstrukce dalšího komplexu
– na ul. B. Václavka. Jejím hlavním důvodem je odstranění havarĳního stavu některých stavebních konstrukcí a vytvoření příznivějších podmínek pro bydlení a užívání
nájemců.
Stavební úpravy objektu kromě jiného obsahují výkopové a zemní práce, drenáž,
výměnu svislé hydroizolace, bourací prá-

ce, novou střešní hydroizolaci, nový povrch víceúčelové sportovní plochy, opravu
fasády, oplocení a výměnu stávajícího mobiliáře. Součástí projektu je také návrh řešení dětského hřiště s dopadovou plochou.
Herní plocha bude zpřístupněna pro vozíčkáře a kočárky novou nájezdovou rampou.
Na tyto hlavní stavební práce bude do
konce příštího roku navazovat dopravní
řešení, které obsahuje rozšíření stávající
obslužné komunikace, odstranění valů pro
zřízení 29 nových parkovacích stání, úpravu - prodloužení - stávající spodní nájezdové rampy a doplnění nové bezbariérové
rampy včetně dopravního značení.
V příštím roce se bude realizovat také oprava podlah komplexu garáží na ul. L. Hosáka. Realizace opravy dalších objektů hromadných garáží se předpokládá i v dalších
letech. Bude ovlivněna aktuální potřebou
oprav a vylepšení stávajícího technického
stavu, ale i skutečnou výší vybraných finančních prostředků z nájmu hromadných
garáží.
Ing. Pavel Pasek, ředitel MSOJ

Krátce
 Knihovna rozšířila provozní dobu
Knihovna města Ostravy, pobočka 29. dubna 33 ve Výškovicích, rozšiřuje od 1. září
2013 provozní dobu v oddělení pro dospělé. Čtenáři mohou nově využívat služeb
knihovny i ve středu od 12 do 18 hod.

 Návštěva letních táborů
Členové komise pro bezpečnost a kriminalitu, která je poradním orgánem Rady
městského obvodu Ostrava-Jih, během
letošních prázdnin navštívili příměstské
tábory. Společně s místostarostou Radi-

mem Miklasem a vedoucí oddělení školství a kultury Sylvou Sládečkovou se podívali na tábor Samostatného kmenového
a klubového svazu Dakota a zavítali i do
poboček Střediska volného času Ostrava-Zábřeh v Zálomu a na Dubině.
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Sibinský: Na Kotlářově budou bydlet slušní lidé
Doslova jako lavina se mezi obyvateli části obvodu šíří informace, že nově vznikající bytový dům na Kotlářově ulici bude centrem sociálně nepřizpůsobivých obyvatel. „Není to pravda,“ říká
starosta Karel Sibinský a v následujícím obsáhlém článku připojuje další konkrétní informace.
Lidé se často ptají, proč dům
vzniká právě v tomto místě?
„Jedná se o jedno z několika
míst, které byly zhruba před
patnácti lety vybrány jako lokalita vhodná pro bytovou zástavbu. Podotýkám, že výběr
vhodných a použitelných míst
neprováděli ani úředníci našeho úřadu ani starosta, ale odborníci na urbanistiku a územní plánování pod dohledem
Útvaru hlavního architekta
města Ostravy,“ zdůraznil Sibinský s tím, že tento projekt
nebyl naplánován a vítězná
firma si mohla vybrat i jinou
lokalitu ze seznamu vhodných
míst. „To, že se na Kotlářově
ulici bude stavět obytný dům,
je známo zhruba deset let. Bylo
jen otázkou času, kdy k tomu
dojde.“
Nová stavba s sebou přinesla
i stížnosti ze strany obyvatel.
„Většinou se ale netýkaly toho,
co se staví, ale toho, kdo bude
v domě bydlet. Samozřejmě tak
jako u každé stavby, ať se jedná o parkoviště, garáže, sběrný

výhradně z rozpočtu obvodu
a města,“ upřesnil Sibinský
a dodal, že další bytové prostory na území obvodu jsou potřebné. „Domy nejen stárnou,
ale zájemci o bydlení mají zcela
jiné představy o standardech,
které platily před čtyřiceti lety,
kdy se vyprojektovala a postavila převážná většina sídlišť.
Netýká se to jen bytů, ale i celé
infrastruktury. Nejviditelnějším problémem je parkování,
nepočítalo se, že se na sídlištích
objeví desetinásobně více aut.
Občané prostě žádají modernější bydlení se vším komfortem
a službami.“
Poptávka po nových bytech je
podle starosty značná. „Většinou se jedná o občany jiných
měst, kteří v rámci nového zaměstnání, které našli v našem
městě (např. Fakultní nemocnice Ostrava, Zdravotnická
fakulta Ostravské univerzity
či odborníci pracující na superpočítači VŠB-TU), hledají možnost odpovídajícího bydlení.
Rozhodně se nejedná o občany,
kterým by bydlení platil stát
prostřednictvím sociálních dávek. Znovu opakuji, že jediným
mým zájmem vztahujícím se
k budově na Kotlářově ulici je
slib, který jsem dal občanům, že
dům nebude využíván k řešení
problému obecně nazvaného
sociální bydlení, “ řekl dále Sibinský. Obec podle něj bude ve
velmi omezené míře v případě

dvůr nebo dětské hřiště, občané
žĳící v bezprostřední blízkosti
stavby protestovali proti tomu,
že se staví zrovna v místě jejich
bydliště. Lidsky to chápu, byli
zvyklí na to, že na ploše byla
zeleň a teď jim tam někdo staví dům. Tyto procesy probíhají vždy, když se někde buduje
něco nového. Nikdo z účastníků stavebního řízení proti
stavbě námitku nevznesl,“ pokračoval Sibinský, podle něhož
dnes občané mají jedinou zásadní otázku. „Ptají se, zda je
pravda, že byty budou poskytnuty v rámci sociální inkluze
občanům z jiných částí Ostravy,
a zda budou určeny jako sociální pro občany kategorie sociálně nepřizpůsobivých. Všechny
mohu ujistit, že nic podobného
nenastane a že výběr nájemníků bude prováděn podle našich
přísných kritérií.“
Obytný dům by měl být dokončen na podzim letošního roku,
jeho cena je zhruba 42 miliónů
korun. „Tento projekt není nikým sponzorován, je zaplacen
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Proč jet
do českých
lázní?

Rozloučení s prázdninami

Více informací naleznete
na www.lecebnelazne.cz
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Konkrétních argumentů, které nás přesvědčí o přínosu lázeňské léčby, je mnoho.
Nicméně hlavním důvodem, proč bychom si měli zařadit pobyt v lázních pravidelně do programu, je potřeba a nutnost starat se aktivně o své zdraví. Ve srovnání
se zahraničím jsou naše lázně jedinečné unikátním propojením lékařské vědy se
sílou přírodních zdrojů. Navíc, díky neuvěřitelné rozmanitosti mohou uspokojit potřeby a požadavky téměř jakéhokoliv klienta. Ať se jedete do lázní léčit, relaxovat
či regenerovat organismus, vždy je k vám přistupováno individuálně s ohledem na
aktuální zdravotní stav, možnosti i kondici. Jednoduše řečeno, české lázně nabízejí
velké bohatství a je jen na nás, jestli ho využijeme ve svůj prospěch.
Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního programu
ﬁnancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

potřeby dále stavět nájemní
byty. „Budou to, pokud se to
tak dá nazvat, účelové stavby.
Musíme si uvědomit, že skutečně budeme muset část bytového fondu vyčlenit pro osoby
sociálně (ekonomicky) slabé,
mladé lidi, kteří si založí rodinu
a nemají prostředky na to, aby
platili nadstandardní nájemné.
Pro seniory, kteří se pohybují
na hranici skutečné chudoby,
zvláště poté, kdy jeden z partnerů zemře. Vyplývá z toho,
že budeme muset vyčlenit část
staršího bytového fondu, který bude možná i obcí částečně
dotován, pracovně to nyní nazýváme nízkonákladovým bydlením. Pak ale bude existovat
i druhá skupina občanů, kteří
si jsou ochotni mírný nadstandard zaplatit, a právě těm budou sloužit uvedené byty. Pokud budu konkrétní, v Ostravě
je kritický nedostatek bytů pro
vozíčkáře a tělesně postižené
občany. Proto nyní připravujeme projekt, kterým bychom
chtěli městu pomoci, a další
dům postavený v našem obvodě by měl mít zhruba sedm
až deset bytů pro vozíčkáře se
vším potřebným komfortem.
Samozřejmě, že podobné projekty počítají i s částečnou podporou města. Pokud bude vše
probíhat hladce, je možné, že
stavba by mohla být zahájena
ještě letos,“ uzavřel starosta Sibinský.
Michael Kutty

Letní festival pořádaný
DK Akord skončí v pátek
30. srpna akcí Rozloučení
s prázdninami. Kulturní
odpoledne pro malé i velké
začne v 16 hodin Pirátskou
pohádkou v podání divadla
Smíšek, o hodinu později
zahraje rocková kapela Pískomil se vrací, v 18.15 hodin
vystoupí Michal Šeps s reggae kapelou Zimmer Frei
a od půl osmé bude hrát kapela HEC největší hity skupiny Lucie.
(kut)
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Vrací se nový, krásnější a komfortnější AKORD!!!
Po pětiměsíční přestávce způsobené rozsáhlou opravou otevírá AKORD v Ostravě-Zábřehu své prostory veřejnosti.

Z domu kultury se touto proměnou stává
elegantní a moderní společenské, kulturní
a kongresové centrum. Na rekonstrukci
přispělo statutární město Ostrava částkou
120 miliónů korun. Nyní je tato jedinečná
a multifunkční budova připravena stát se
ozdobou moravskoslezské metropole.
AKORD je po bezmála půlroční odmlce
zpět, i když na klubové prostory a hotel si
návštěvníci budou muset počkat až do listopadu. V polovině září zahájí provoz novými gastronomickými lahůdkami zbrusu
nová restaurace v moderním designu s terasou. Kurzy pro děti i dospělé odstartují
ke konci září. Slavnostní otevření je naplá-

nováno na 19. listopadu, kdy
už bude AKORD připraven ve
své plné kráse a komfortu.
Celá rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap. V té první,
která začala vloni na podzim,
byla obnovena fasáda z boční
strany objektu, to vše se dělo
za plného provozu, aby nedošlo k narušení tradiční zimní
taneční sezóny. Druhá, hlavní
fáze oprav, začala letos v dubnu, kdy došlo k úplnému uzavření budovy. „Zásadní proměnou prošel hlavní vstup, vestibul, chodby
a schodiště. Dále vznikla zcela nová prostorná šatna v suterénu, modernizováno
a doplněno bylo osvětlení, ozvučení a divadelní technologie, vyměnila se původní elektroinstalace a zcela nový bude také
prostor restaurace a klubu,“ popsala změny ředitelka Darina Daňková (na snímku)
s tím, že opravou a modernizací AKORDU

se mj. vyřešila řada provozních
problémů, které běžný zákazník nezaznamená. Celkově
směřuje nový koncept k myšlence maximálního komfortu,
který je AKORD nyní po rekonstrukci připraven nabídnout
všem svým zákazníkům.
„Jsem pyšná na to, že si
AKORD našel své nezastupitelné místo významné ostravské
kulturní instituce, a věřím, že
rekonstrukce přispěje k upevnění této pozice i k dalšímu
rozvoji kulturního a společenského dění
v naší metropoli,“ dodala Darina Daňková.
Fotografie z rekonstrukce, portfolio služeb a kompletní programovou nabídku
zájemci najdou na www.dk-akord.cz nebo
na www.facebook.com/dkakord. U kulturních programů bude nově možnost zakoupit si online z pohodlí domova eVstupenku.
(kut)

DK Akord pořádá nejzajímavější kulturní projekt
Euroregion Silesia v červnu vyhlásil nejúspěšnější projekty za patnáct let své existence, kdy poskytoval různé granty a operační programy přeshraniční spolupráce
mezi ČR a Polskem.
V oblasti kultury získal nejvyšší ocenění
zábřežský DK Akord za pořádání projektu Fajn Fest, který byl vyhlášen jako

nejzajímavější kulturní projekt. Fajn Fest
je česko-polský hudební projekt pro kapely i jednotlivé muzikanty bez ohledu na
žánr. Letos probíhá už potřetí, jeho cílem
je podpora neprofesionálních muzikantů
a hudebních souborů z obou zemí. O vítězi rozhoduje odborná porota na základě
zaslaných nahrávek. Vítězné kapely pak

mají možnost vystoupit na velkých kulturních akcích. „Jsme rádi, že tímto projektem pomáháme začínajícím umělcům,“
uvedla ředitelka DK Akord Darina Daňková. „Potěšující je i to, když se z neznámých amatérů stanou uznávaní hudebníci, kteří pak po letech vzpomínají na své
začátky v Akordu,“ dodala.
(kut)
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Ve školách ani o prázdninách nezaháleli
Přestože školákům zbývá ještě posledních pár dnů prázdnin,
v budovách základních škol na území nejlidnatějšího ostravského obvodu Jih se i během letních měsíců pilně pracovalo. Vedle
běžného malování probíhaly ve školních objektech, jejichž zřizovatelem je městský obvod Ostrava-Jih, i opravy a rekonstrukce
většího charakteru.
HRABŮVKA
V rámci projektu Ekotermo II.
začala celková revitalizace ZŠ
A. Kučery. Školní budovy budou kompletně zatepleny, dojde k výměně oken a nová bude
i fasáda. V další škole v této
části obvodu mají za sebou rekonstrukci šaten. „Každý žák
má svou vlastní šatní skříňku
a bylo provedeno dřevěné obložení celé části prostoru šaten
a sklepů,“ upřesnila ředitelka
ZŠ Provaznická Libuše Přikrylová s tím, že pro žáky byly
nakoupeny netradiční pomůcky, stavebnice a další výukový
materiál. Dokončena už byla
rekonstrukce školního hřiště.
„Jeho slavnostní otevření připravujeme hned na úterý třetího září, kdy bude na programu
i sportovní zábavné odpoledne
pro rodiče s dětmi,“ dodala
Přikrylová s tím, že škola na
14. září připravila pro děti a rodiče cyklovýlet Horní Bečva –
Valašské Meziříčí.
V ZŠ Mitušova 16 během
prázdnin vyměnili podlahovou
krytinu v keramické učebně
a v kabinetu školní družiny, vy-

proveden servis IT techniky
z důvodu kvalitnějšího zabezpečení dat a zavedení elektronické žákovské knížky pro
žáky a rodiče,“ nastínila zajímavou novinku zástupkyně
ředitele pro ekonomiku Věra
Tanzynová.
V ZŠ Mitušova 8 opravili povrch víceúčelového hřiště, rekonstruovali podlahu v tělocvičně a opravili ploty kolem
školy. „V deseti učebnách byla
vyměněna umyvadla a baterie,
provedli jsme obložení stěn
v těchto učebnách, nátěr topení
a výmalbu,“ uvedla ředitelka
školy Marie Sikorová s tím, že
k další opravě a výmalbě došlo
v prostorách školní kuchyně.

malována byla aula a kuchyně.
Generální oprava sociálních zařízení v jednom z pavilonu proběhla v ZŠ MUDr. Lukášové,
došlo i k opravě stěn a následné
výmalbě tělocvičny, v prostoru
zadní části školního hřiště bylo
zrekonstruováno doskočiště.
„Finanční prostředky jsme investovali i do zlepšení služeb
školních jídelen, proto jsme vymalovali kuchyň základní školy a do kuchyně mateřské školy
zakoupili a instalovali nový
konvektomat,“ uvedla ředitelka Petra Kalousková.
V budovách ZŠ Klegova se po
revitalizaci provedené během
loňských prázdnin letos především malovalo. Veškeré velké
opravy a rekonstrukce v ZŠ
Krestova se soustředily na objekty školní jídelny a družiny.
Proběhla rekonstrukce školní
kuchyně spojená s výměnou
některých zařízení a rozsáhlá oprava odpadů v kuchyni,
výměna části oken v jídelně
a vymalování kuchyně po rekonstrukci. „Máme za sebou
i rozsáhlou revizi a servis zabezpečovacího systému. Byl
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V ZŠ Jugoslávská provedli výměnu části vodovodního potrubí v přízemí včetně osazení
nového stropu ze sádrokartonu a nového osvětlení. Nové je
také linoleum ve školní jídelně.
„Došlo i k zasíťování nově vybudované počítačové učebny,“
uvedl ředitel Petr Opletal.
Malování kuchyně, jídelny
a pavilonu tělesné výchovy
mají za sebou v ZŠ Chrjukinova. V pavilonu odborných
učeben byl vyměněn elektrický rozvaděč a opravena elektroinstalace. „V rámci projektu
s ArcelorMittalem jsme dobudovali relaxačně rehabilitační
místnosti pro děti, kde vznikl
terapeutický bazének s míčky,
dále trampolínky a houpadla,“
přiblížila další novinku ředitelka Jana Mikošková.
Vnitřní prostory budovy ZŠ
Březinova byly vymalovány,
třídy byly dovybaveny další didaktickou technikou k modernímu vyučování. K rozsáhlým a dlouhodobě plánovaným
rekonstrukcím došlo v ZŠ
Horymírova. „V části pavilonu prvního stupně a pavilonu
A byla vyměněna okna, čímž
dojde ke zlepšení teplotních
podmínek v kmenových a odborných učebnách. Hned na

začátku prázdnin byla provedena rekonstrukce šaten pro
druhý stupeň, původní šatny
jednotlivých tříd byly nahrazeny samostatnými dřevěnými
skříňkami,“ popsala ředitelka
Marie Lukovská.
Už počátkem roku proběhla
výměna oken v budově jídelny ZŠ Volgogradská. Poté následovala čtyřměsíční největší
investiční akce - rekonstrukce
spojovacího koridoru. „Během
prázdnin došlo k rekonstrukci
šaten, opravě střechy tělocvičny, malování ve třídách, zateplení štítových stěn jídelny
a opravě schodiště jídelny,“ popsal ředitel Jaroslav Giecek.
Hlavními investičními akcemi
v ZŠ Kosmonautů 15 jsou generální oprava střechy a výměna oken v zadní části budovy.
Obojí je hrazeno z prostředků zřizovatele. Kvůli havárii
dále došlo k výměně rozvodů
vody, některé třídy a chodby
byly vymalovány. Zajímavostí
je zřízení nové první třídy se
zaměřením na bilingvní výuku
anglického jazyka a další čtvrté
třídy.

DUBINA
V ZŠ V. Košaře proběhla v červenci generální oprava asfaltového hřiště. V srpnu pak byla
provedena výměna dopravního výtahu ve školní kuchyni.
Obě akce přišly dohromady na
milion korun. „Došlo i k rekonstrukci nakládací rampy pro
kuchyň a vstupu do objektu
jídelny,“ dodal ředitel Vladimír
Durčák.
„Výměna oken v pavilonu prvního stupně, opravy obložení
sloupů, celkového vstupu školy a chlapeckých WC,“ vyjmenovala akce většího rozsahu
v ZŠ F. Formana ředitelka Ivona Klímová. Třídy navíc byly
vybaveny prezentační a výpočetní technikou, ve škole mají
za sebou i každoroční rozsáhlé
malování.
Pokračování na vedlejší straně
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Ve školách nezaháleli

Povinné čipování psů

Dokončení z vedlejší strany

střechách, postupně se snažíme vyměnit
všechny vstupní dveře do školy, abychom
částečně zamezili úniku tepla.“

BĚLSKÝ LES
V ZŠ B. Dvorského vytvořili a upravili
nové pracoviště pro školní družinu. Oddělení školní družiny byla částečně vybavena novým nábytkem. „Školní družina tak
po úbytku žáků konečně dostala prostory
pro svou činnost, tak jak bylo původně
projektováno v dokumentaci stavby školy. Také učitelé tříd, ve kterých byla školní
družina umístěna, budou mít klid na svou
práci a nebudou se muset připravovat na
vyučování v době činnosti školní družiny,“
pochvaluje si ředitelka Věra Helebrantová a dodává: „Za pomoci zřizovatele byly
opraveny a vyměněny všechny světlíky na

VÝŠKOVICE
V ZŠ Šeříková začala rozsáhlá investiční akce, zateplení budovy včetně výměny
oken potrvá už do ledna 2014. „V učebnách
byly instalovány keramické a další čtyři
interaktivní tabule. Provedli jsme i rekonstrukci datové sítě, která umožňuje využití
školní sítě ve všech učebnách školy, kabinetech a kancelářích,“ řekl ředitel Jiří Bakončík s tím, že v budově školní družiny byla
provedena oprava střechy, ve všech budovách pak malování částí prostor.
Michael Kutty

Ořezávání stromů je nezákonné!
V poslední době se na území obvodu množí případy nelegálně ničených stromů.
Někteří občané svévolně ořezávají stromy,
které podle jejich úsudku třeba brání výhledu na reklamní panely. Např. na Moravské ulici v Hrabůvce zatím neznámý
člověk ořezal břízu a dvě vzrostlé borovice
(na snímku), které jsou nyní znehodnoceny a pomalu usychají. Ojedinělý není ani
případ, že někdo ničí stromy poléváním
chemickým roztokem proto, aby zahynuly
a následně tak mohly být legálně pokáceny. Pokud občan takto koná na vlastní pěst,
dopouští se nezákonného jednání, a pokud
při svém činu bude přistižen osobou, kte-

ré toto není lhostejné a viníka udá, situaci
bude řešit policie nebo Česká inspekce životního prostředí.
(kut)

Od začátku letošního roku platí v Ostravě povinné čipování psů. Čipem
musejí být označeni všichni nově narození psi nejpozději do svých tří měsíců.
Starší pejsci, které už mají Ostravané
doma, se budou muset nechat načipovat nejpozději do konce tohoto roku.
Z vyhlášky vyplývají pro chovatele psů
dvě povinnosti. Nechat psa označit čipem a přihlásit ho do evidence v daném
městském obvodu. Čipování se mohou
vyhnout pouze lidé, jejichž pes byl
označen bezproblémově čitelným tetováním do konce roku 2012.
Na odboru výstavby a životního prostředí (1. patro budovy B) chovatel
předloží potvrzení od veterináře, který
aplikaci čipu provedl, zde pak potvrdí
bezdlužnost a uzavře darovací smlouvu. Poté mu v pokladně (budova D)
bude proplaceno 200 korun. Pro získání
příspěvku musí být pes označen čipem
v roce 2013 a nejpozději 30 dnů ode dne
označení psa čipem musí být majitel
přihlášen do evidence chovatelů psů
označených čipem. Kontrolu psů budou provádět strážníci Městské policie
Ostrava od začátku příštího roku.
„Vzhledem k velkému počtu psů v obvodu Ostrava-Jih vyzýváme občany,
aby čipování a registraci nenechávali
na konec roku, kdy se předpokládají
dlouhé čekací lhůty k vyřízení registrace a poskytnutí příspěvku,“ uvedl místostarosta Radim Miklas.
(kut)

INZERCE

Oddlužení s jistotou
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Projekt „Rozšíření výukového areálu Bělský les“
Předmětem projektu je regenerace stávajícího území lesoparku
Bělský les o rozloze cca 12,8 ha. Plochy jsou dnes částečně upraveným, opuštěným areálem kasáren a tvoří součást stávajícího
lesního komplexu Bělský les podél rušné ulice Plzeňská v katastrálním území Ostravy-Jihu.
Po odstranění budov v 90. letech minulého století byla větší část
pozemků převedena na PUPFL (pozemky určené k plnění funkce lesa) a byla provedena částečná regenerace území – založení
trávníků na plochách po zbourání areálu. Cílem úprav je převod
na funkci lesopark, která je v souladu se zařazením plochy do Lesního hospodářského plánu, a to jako les zvláštního určení s převahou funkce rekreační. Území je dnes využíváno v úpravnější části
– sever, jako zázemí pro venčení psů, případně neorganizovaný
sport na zpevněných plochách. Zanedbaná část areálu s porosty
náletových dřevin je bohužel více využívána bezdomovci a přes
veškerou snahu i jako místo pro odkládání komunálního odpadu.
Plocha je navíc zatížena pozůstatky staveb a bývalých zařízení,
která mohou být pro využití prostoru ve stávajícím stavu riziková. Oblast je dnes chaoticky rozvíjejícím se prostorem, který by se
měl proměnit z volného výběhu psů a útočiště bezdomovců na
moderně koncipovaný, kultivovaný příměstský prostor plně využitelný k rekreaci a poznání.

Projekt je rozdělen do tří na sebe navazujících částí:
1. „Regenerace brownfields – rozšíření výukového areálu Bělský
les“ (spolufinancování z ROP)
Projekt řeší odstranění všech technických prvků v dotčeném areálu. Zejména se jedná o asfaltové a betonové areálové komunikace,
zpevněné plochy betonové a asfaltové, drobné technické prvky
jako jsou značky, ocelové prvky, betonové základové konstrukce
a kanalizační šachty.
Účelem stavby je příprava území pro převod území do funkce lesoparku s rozšířenou funkcí naučnou – rozšíření výukového areálu Ostravských městských lesů a zeleně. Navrhuje se zde rekreač-

Galanterie
šicí stroje s.r.o.
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Školní rok začíná u nás!
prodejna ul. Horní 1471/57 (u Hlubiňáku), Ostrava-Hrabůvka

Rozšířili jsme sortiment o dětské zboží!
• od dětské zástěry po prostírání
- vše v jednom dekoru
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Veškeré informace Vám sdělíme na tel.: 777 324 955
Zakoupením našeho zboží podporujete činnost chráněných dílen.

Při předložení inzerátu SLEVA 10%

 SC-331545/1
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ní využití, které je logickým doprovodným programem prostoru,
který se nachází v dosahu rozsáhlých sídlišť dvou městských částí.
2. „Rozšíření výukového areálu Bělský les – výsadba zeleně“
(spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí –
žádost akceptována). Celkové náklady projektu činí 9 607 tis. Kč,
z toho výše dotace činí 5 614 tis. Kč. Financování projektu není
zajištěno úvěrem z Evropské investiční banky.
Cílem úprav je převod porostů do lesnicky přĳatelného a hospodaření schopného stavu s následným využitím jako lesopark.
V rámci projektu bude provedena výsadba nových dřevin, ošetření dřevin stávajících a taktéž založení nových podrostů a trávníků
v tomto rozsahu:
Celkový počet vysazených dřevin:
5076 ks
Počet vysazených stromů:
3998 ks
Počet vysazených keřů:
1078 ks
Celkový počet ošetřených dřevin:
145 stromů
Celková plocha zakládané zeleně:
9,91 ha
Součástí projektu je i úprava stávajících porostů. Obsahuje probírky porostů a skupin dřevin a jednotlivě hodnocených jedinců.
V rámci přípravy projektu byly dřeviny v areálu podrobně vyhodnoceny – celkem bylo na ploše hodnoceno cca 1 700 jednotlivých
dřevin a plocha přes 1 ha skupin nárostů. Stávající porost tvoří
převážně nárosty a nálety z nekvalitních dřevin, tyto jsou vychovávány probírkou, která se liší podle kvality jednotlivých ploch.
Většinu inventáře tvoří zbytky výsadeb vojenského areálu, především jsou zde dožívající břízy a topoly s podrosty náletu. V jednotlivě hodnocených dřevinách je káceno 524 ks dřevin z toho 214
do tloušťky 25 cm (40 %).
Samotné kácení zajistí na vlastní náklad firma Ostravské městské
lesy a zeleň, která je správcem areálu a bude také řešit následný
odprodej dřeva. Vzhledem k sortimentu odstraňovaných dřevin je
většina dřevní hmoty určena ke štěpkování a otopu.
3. „Rozšíření výukového areálu Bělský les – výukové centrum“
(projekt financovaný z Operačního programu Životní prostředí –
„OPŽP“, oblast podpory 7.1 - Rozvoj infrastruktury pro realizaci
environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací). V rámci
tohoto projektu bude provedeno doplnění nových cest, altánů, laviček a informačních tabulí naučného programu, který je navázán
na již fungující Lesní školu.
Žádost o poskytnutí podpory bude podána na podzim – předpoklad vyhlášení výzvy z OPŽP – říjen 2013. Realizace by měla následovat ve druhé polovině roku 2014.
Zdroj: Magistrát města Ostravy

Krátce
 Mistři rozšiřují své řady
Florbalový mistr republiky
1. SC WOOW Vítkovice hledá další členy do svých řad.
Děti ročníku narození 2001
a mladší (dívky i starší) mohou přĳít během září na trénink přípravky vždy v úterý

a v pátek od 15 do 16 hodin.
První mistrovské utkání
v této sezoně hrají Vítkovičtí
v domácím prostředí Sportcentra Dubina v pátek 6. září
od 18 hodin proti FBC Kladno. Více na webu www.florbalvitkovice.cz.
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Hledáme čtenáře z parku! Letní tábor Royal Rangers
Jak jsme se dočetli v dobovém odborném tisku, před více než šedesáti lety se v ostravském Komenského sadu dařilo setkávání
dětí, dospívajících i dospělých a čtení pro všechny.
V parku byla během léta 1952
otevřena letní veřejná čítárna.
Za nesmírného zájmu byly půjčovány knihy každé odpoledne
od 14.30 do 18 hodin. A nejen
to – knihovnice obsluhovala
gramorádio, půjčovala knihy,
čtyřikrát týdně zvládla besedu o literatuře či jen tak dětem
předčítat…
Předčítaly si rovněž navzájem děti samotné. Zájem byl
ohromný, denně bylo uskutečněno kolem sedmdesáti výpůjček – jen tak, bez přihlášení, bez
průkazu, pouze se zápisem do
čtenářského listu.
Umíte si něco takového představit? Hledáme pamětníky,
kteří se letního čtení v parku

účastnili, aby nám mohli vyprávět, jaké vzpomínky uchovali
ve své paměti. Vzpomenete si
na jedno krásné léto s knihou?
Ozvěte se nám, prosím, zajímají nás vaše čtenářské osudy.
Můžeme se sejít na konci léta
v nově zrevitalizovaném parku
a zavzpomínat…
Kontaktovat můžete kteroukoliv pobočku Knihovny města
Ostravy, přihlásit se můžete
také na telefonním čísle 599 522
611, případně nám napsat na
adresu Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace,
ul. 28. října 2, 702 00 Moravská
Ostrava nebo elektronicky na
adrese kmo@kmo.cz.
Knihovna města Ostravy

Blešák v podchodu

Na dobrodružnou archeologickou misi se vydal 42. oddíl Royal
Rangers ze střediska Zálom. Letní táborové dobrodružství podniklo
68 dětí a vedoucích ve své základně v Sloupu v Moravském krasu.
Celkem 46 dětí se na čtrnáct dní stalo studenty Harvardovy univerzity a jako zkušení archeologové podniklo výzkumné mise do všech světových kontinentů. Velkou pomocí v letošním roce byli mladí vedoucí,
kteří sami jako děti na táborech vyrostli. Letošní tábor navázal na více
než patnáctiletou historii táborů, které jsou vyvrcholením celoroční
činnosti Royal Rangers ze střediska Zálom.
INZERCE

Obecně prospěšná společnost MOMENT pořádá každou první
sobotu v měsíci od 9 do 12 hodin v podchodu u zastávky MHD
A. Poledníka na Dubině blešáky zánovního oblečení. S prodejem oblečení dvacet korun za kus na akci, jejíž motto zní Obměňte věšák – přĳďte na blešák a podpořte dobrou věc, pomáhá desítka dobrovolníků, veškerý výtěžek z prodejů je určen
na chod neziskových organizací. Celá akce sobotních prodejů
vznikla díky podpoře městského obvodu Ostrava-Jih.

V době, kdy je téměř vše kritizováno a znevažováno, se najdou
i lidé, kteří dokážou druhé za něco pochválit. Starosta Karel Sibinský obdržel dopis s poděkováním za to, jak se kolektiv pečovatelek z Domova s pečovatelskou službou Horymírova pod
vedením p. Ĺubici Kupkové stará o seniory.
Paní Růžena Truchlá, která DPS Horymírova po dobu své dovolené svěřila maminku, v dopise mj. píše: „Jmenovitě bych chtěla
poděkovat paní Blance Mixové, která byla v kontaktu s maminkou nejvíce. Velmi si vážím namáhavé práce a všem, kteří pečují o rodiče, doporučuji, aby se nebáli využít této služby. Jedině
tak mohou svou dovolenou prožít v klidu a bez obav. Mýty, že
pečovatelské služby nedokážou nahradit členy rodiny, jsou nepravdivé.“
Služby v DPS Horymírova zajišťuje městský obvod Ostrava-Jih.
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Nevíte co s padanými jablky a hruškami?
Dovezte je k nám, my Vám je odborně zpracujeme na 50% ovocný destilát!
Vzhledem k dlouholeté tradici můžeme garantovat:

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

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

Zahajujeme odběr
ovoce 4. 9. 2013
SC-331475/1

Poděkování
Účastníci sedmidenního edukačního pobytu nedoslýchavých ze
Základní organizace nedoslýchavých v Ostravě, který se konal
ve druhé polovině června na Horní Bečvě, děkují ÚMOb Ostrava-Jih za poskytnutí finančních prostředků na částečnou úhradu nákladů na dopravu autobusem a ubytování.
Ing. Terezie Jachová,
ZO nedoslýchavých Karla Pokorného 1299/31, Ostrava 8

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
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

1., 8., 15., 22., 29. 9. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY, živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
17. 9. v 17.30 h KAM NÁS VEDE ŽIVOT
A JAK TO SNÁŠÍME, rozhovory o tom, jak
se učit od života, moderuje rodinný terapeut
Drahoslav Červenka. Přĳďte se dozvědět něco
o sobě, o svých blízkých, o společnosti, ve
které žĳeme. Záleží jen na vás, jaké přinesete
téma, prostor pro diskusi je otevřený. Součástí setkání jsou krátká cvičení a příklady řešení různých životních situací. Předprodej KD
K-TRIO.
18. 9. v 17.30 h, NUMEROLOGIE A TAROT,
numerologie a tarot jsou vědy, které zkoumají
člověka z pohledu čísel a vnitřních pocitů s cílem dospět k pochopení sebe i druhých v každodenním životě. Přednáší Monika Bumbová.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
21. 9. od 9.00 h, OD MINULOSTI K SOUČASNOSTI, sportovně relaxační sobota pro
upevnění zdravotní a fyzické kondice. Odjezd autobusem od KD K-TRIO v 9.00 hodin.
Program: Nový Jičín – prohlídka města s průvodcem, Žerotínský zámek, Muzeum historických klobouků, Návštěvnické centrum
– postup výroby a klobouky současnosti, zemědělská usedlost Bludička. Nutná rezervace. Předprodej a informace KD K-TRIO.
24. 9. 17.30 h, ASTROLOGIE, základní informace o tom, jak pracovat s nativním horoskopem, který se sestavuje jako obraz hvězdné
oblohy pro přesný okamžik a místo narození
člověka. Přednáší Mgr. Anna Kudelová. Předprodej a informace KD K-TRIO.
25. 9. 17.30 h, ŽENA A JEJÍ VZTAHY, co je
pro mě jako pro ženu důležité? Čemu můžu
ve svých vztazích věřit a důvěřovat? Co potřebuji jako žena vnímat, cítit a vědět, abych byla
ve svých vztazích spokojená a šťastná? Přednáší RNDr. Lenka Krejčí. Předprodej a informace KD K-TRIO.
27.–28. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI
PIVA, degustační přehlídka minipivovarů
na Zámku Zábřeh, hrají: MAROW, BUTY,
BLACK ROLL, ZTRACENÉ ILUZE, MARSYAS aj., vstup zdarma.
30. 9. v 17.30 h ukázková hodina semináře LÉČIVÁ SÍLA DECHU, cesta ke zdraví s Mgr.
Zuzanou Kaiser - Ondruchovou. Mnohdy se
trápíme bolestí fyzickou či psychickou a nezamýšlíme se nad příčinou. Nutná rezervace.
Předprodej KD K-TRIO.
Připravujeme

9. 10. v 19 h diashow Jiřího Kolbaby MODROBÍLÉ TICHO – tajuplná Antarktida II.
Strhující plavba do Antarktidy na polské plachetnici Selma. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
17. 10. v 19 h MONOLOGY VAGÍNY, skvělá
inscenace Monology vagíny v podání Intimního divadla Bláhové Dáši vyprodává už víc
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než deset let divadelní sály. Předprodej KD
K-TRIO, OIS.
 VÝSTAVY

RYCHLEBSKO-JIZERSKÉ SOUZNĚNÍ, výstava fotografií Ivo Sloniowski.
MAGICKÁ NAMIBIE – výstava fotografií
Renáty Moskalové v restauraci K-TRIO.
 DĚTEM

22. 9. v 10 h VESMÍRNÁ POHÁDKA, pohádka o zvědavé Alžbětce, která se snaží
přĳít na kloub životu ve vesmíru v podání
maňáskového divadla Smíšek. Předprodej KD
K-TRIO.
 KURZY

1.–30. září probíhá zápis do POHYBOVÝCH,
TANEČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ:
Kurzy pro děti - Pohybová výchova pro předškoláky, Výuka hry na kytaru, saxofon, key
board, akordeon, Výtvarný kroužek, Břišní
tance, Hip Hop, Disco dance,Taneční klub
MINI.
Kurzy pro dospělé - Kalanetika, P-Class, Pilates s Bosu, Port De Bras-Pilates, Cvičení - prevence bolesti zad, Cvičení pro seniory, Cvičení
na velkých míčích, Jóga, Linie, Body form,
Body styling, Tai-Chi a Čhi-kung, Taneční pro
manželské páry a partnerské dvojice, Irské
tance, Karibské tance, Břišní tance, Zumba,
Latina dance, Numerologie a tarot, Reflexní
terapie pro každého, Léčivá síla dechu, Mandaly - cesta k tvořivosti, Astrologie, Finanční
gramotnost, Společenské chování, Výuka anglického a francouzského jazyka. Podrobné informace s elektronickou přihláškou na www.
kzoj.cz. Předprodej KD K-TRIO.
 KOMORNÍ KLUB

13. 9. v 19.00 h 117. TÓNY CEST, klubový večer kapely Tempo di vlak a jejich hostů.
19. 9. v 18 h JULSKÉ ALPY, hory, kde Bůh zanechal své srdce, komponovaný pořad Jiřího
Kráčalíka /film, foto, hudba, slovo/. Pořad vás
zavede do nejatraktivnějších míst Julských
Alp, na vrcholy hor, do soutěsek, k jezerům
i do největšího muzea 1. sv. války v Kobaridu.
Předprodej KD K-TRIO v den akce na místě
od 17.30 hodin.
Připravujeme:

18. 10. v 18.30 h, ŠTĚPÁN RAK a VÁCLAV
NÁVRAT. Znamení zvěrokruhu. Předprodej
KD K-TRIO, OIS v den akce na místě od 18.00
hodin.
25. 10. v 19.00 h, Yvonne Sanchez & Pedro
Tagliani. Své třetí album Songs About Love
natočila přední dáma české jazzové scény
Yvonne Sanchez ve spolupráci s brazilským
kytaristou Pedrem Taglianim. V komorním
provedení písní vyniká výjimečný, dráždivě
zastřený a výrazově bohatý hlas vokalistky
kubánsko-polského původu. Latinské hudební kořeny a záliba v jazzových standardech daly vzniknout originální úpravě písní.
Pedro Tagliani je všestranný muzikant a skladatel. Předprodej KD K-TRIO, OIS.

znění, 105 minut. Vstupné: dospělí 120 Kč,
děti 105 Kč.
Neděle 1. 9. v 17.30 h: ŠMOULOVÉ 2 – 3D
(The Smurfs 2, USA 2013). Animovaná šmoulí
zábava ve 3D formátu. České znění, 105 minut. Vstupné : dospělí 165, děti 140 Kč.
Neděle 1. 9. ve 20.00 h: MILLEROVI NA
TRIPU (We´re the Millers, USA 2013). Komedie, české titulky, od 15 let, 112 minut.
Vstupné 100 Kč.
Pondělí 2. 9. v 18.00 h: OSAMĚLÝ JEZDEC
(The Lone Ranger, USA 2013). Akční / dobrodružný, české znění, ml. přístupný, 151 minut. Levné pondělí - vstupné 60 Kč. Od úterý
3. 9. do středy 4. 9. v 18.00 h: WOLVERINE
3D (The Wolverine, USA 2013). Akční / dobrodružný / fantasy, 3D formát, od 12 let,126 minut . Vstupné 130 Kč.
Od čtvrtka 5. 9. do středy 11. 9. v 15.30 h: LETADLA 2D (Planes, USA 2013). Animovaná
komedie pro celou rodinu, české znění, 92 minut. Vstupné: dospělí 110 Kč, děti 100 Kč.
Od čtvrtka 5. 9. do neděle 8. 9. v 17.30 h: LETADLA 3D (Planes, USA 2013). Animovaná
komedie pro celou rodinu, 3D formát, české
znění, 92 minut. Vstupné : dospělí 145 Kč, děti
130 Kč.
Od čtvrtka 5. 9. do pondělí 9. 9. v 19.30 h a od
úterý 10. 9. do soboty 14. 9. ve 20.00 h: LÍBÁNKY (ČR 2013). Intimní drama, režie Jan
Hřebejk, ml. přístupný, 98 minut. Vstupné
120 Kč.
Pondělí 9. 9. v 17.30 h: JASMÍNINY SLZY
(Blue Jasmine, USA 2013). Drama / romantický, české titulky, ml. přístupný, 98 minut.
Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Úterý 10. 9. v 17.30 h: LIBERACE! (Behind the
Candelabra, USA 2013). Drama, české titulky,
od 12 let, 118 minut. Vstupné 80 Kč.
Středa 11. 9. v 17.30 h: JEN 17 (Jeune et jolie, Francie 2013). Portrét sedmnáctileté dívky
během čtyř sezón a čtyř písní. Režie François Ozon. České titulky, od 12 let, 94 minut.
Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 12. 9. do soboty 14. 9. v 15.30 h:
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM 3D (Justin
and the Knights of Valour, USA /Špan. 2013).
I kluci ve středověku měli své touhy. Animovaný, 3D formát, české znění, 96 minut.
Vstupné: dospělí 150 Kč, děti 130 Kč.

KINO LUNA
Výškovická 113, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Od neděle 1. 9. do středy 4. 9. v 15.30 h:
ŠMOULOVÉ 2 – 2D (The Smurfs 2, USA
2013). Animovaná šmoulí zábava. České
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Od čtvrtka 12. 9. do úterý 17. 9. v 17.45 h
(mimo 15. 9.): COLETTE (ČR 2013). Milostný
příběh / drama, režie Milan Cieslar, od 12 let,
126 minut. Vstupné 100 Kč, levné pondělí
16. 9. – vstupné 60 Kč.
Od pondělí 16. 9. do středy 18. 9. ve 20.00 h:
MORTAL
INSTRUMENTS:
MĚSTO
Z KOSTÍ (Mortal Instruments: City of Bones, USA 2013). Akční / dobrodružný / drama,
české titulky, od 12 let. Vstupné 110 Kč.
Středa 18. 9. v 17.30 h: ZUZANA MICHNOVÁ – JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT (ČR
2013). Dokument / hraný, režie Jitka Němcová, ml. přístupný, 94 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 19. 9. do neděle 22. 9. v 17.30 h,
od pondělí 23. 9. do středy 25. 9. ve 20.00 h:
DIANA (Diana, USA 2013). Poslední roky života Lady Diany- princezny lidských srdcí.
Životopisný / drama, české titulky, od 12 let.
Vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 19. 9. do neděle 22. 9. ve 20.00 h:
ELYSIUM (Elysium, USA 2013). Akční sci-fi,
české titulky, od 12 let, 109 minut. Vstupné
120 Kč.
Od pátku 19. 9. do neděle 22. 9. v 15.30 h:
OGGY A ŠKODÍCI 2D (Oggy and the Cockroaches, Francie 2013). Animovaný, české
znění, ml. přístupný, 80 minut. Vstupné 90 Kč.
Pondělí 23. 9. v 17.30 h: PŘED PŮLNOCÍ (Before Midnight, USA 2013). Drama / příběh,
české titulky, od 12 let, 108 minut. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Úterý 24. 9. v 17.30 h: PERCY JACKSON:
MOŘE NESTVŮR 2D (Percy Jackson: Sea of
Monsters, USA 2013). Fantasy, české znění,
ml. přístupný, 108 minut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 26. 9. do neděle 29. 9. v 17.30 h,
v pondělí 30. 9. ve 20.00 h: DONŠAJNI (ČR
2013). Komedie režiséra J. Menzela, v hlavních rolích J. Hartl, L. Šafránková, M. Huba,
J. Jirásková, I. Chýlková, E. Smetana aj. Ml.
přístupný, 105 minut. Vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 26. 9. do neděle 29. 9. ve 20.00 h:
HRA NA HRANĚ (Runner Runner, USA
2013). Thriller / drama, české titulky, ml. nepřístupný. Vstupné 120 Kč.
Pondělí 30. 9. v 17.30 h: REVIVAL (ČR 2013).
Komedie, od 12 let, 116 minut. Levné pondělí
– vstupné 60 Kč.
AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROGRAMU
KINA www.kzoj.cz. ZMĚNA PROGRAMU
VYHRAZENA.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 519, e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz / www.facebook.com/dkakord
 Venkovní akce

20. 9. od 15:00
Vinobraní. Pod patronací starosty městského
obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského.
Jarmark, burčák a bohatý kulturní program
pro malé i velké, na náměstí SNP před Akordem.
O Budulínkovi a jiné pohádky se zvířátky /
divadélko Sluníčko
Respect Dance Crew – dětská taneční skupina
(street dance, break dance)
Mendoš a pěvecký sbor Ko-Ko – ostravský
písničkář s místním dětským sborem
Metan Trials Show – biketrialová exhibice
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SCREAMERS – populární travesti skupina
vystoupí ve více blocích v průběhu celé akce
ELVIS PRESLEY Revival Band (19:15) – jeden
z nejlepších imitátorů Elvise Vláďa Lichnovský s kapelou.
V programu vystoupí také vítězné kapely
hudební soutěže FAJN FEST 2013. Vstup
zdarma.

Slet bubeníků. Jedinečná bubenická show
předních českých bubeníků a jejich hostů:
Pavel Fajt, David Koller, Miloš Vacík, Pavel Koudelka, Zdeněk Bína a další. Vstupné
280 Kč v předprodeji, 330 Kč na místě.

 Seniorům

příspěvková organizace
Gurťjevova 8, 700 30 Ostrava 3
www.svczabreh.cz, svczabreh@svczabreh.cz
Zápis do kroužků a kurzů bude probíhat od
2. 9. 2013 od 14 do 18 hodin ve všech střediscích SVČ (Dubina, Gurťjevova, Zálom). Nabízíme sportovní, výtvarné, taneční, hudební
i technické kroužky a kurzy pro děti a Klubko
pro rodiče s dětmi do 3 let. Novinkou budou
např. bojová umění, jazykové kurzy, elektrotechnika. Novinkou je rovněž dětský pěvecký
sbor, do kterého se budou talentované děti
moci přihlásit formou výběru 11. 9. od 15 do
17 hod.
21. 9. Futsalový turnaj pro dospělé (9)
8. 10. Vzdělávací zájezd pro seniory na Jižní
Moravu

12. 9. v 15:00
Senior Klub. Country speciál s kapelou Albatros, mimořádně ve čtvrtek a v hudebním
sále. Vstup zdarma.
 Výstava

20. 9. – 24. 11.
Foto Fest: Šaty dělaj člověka? Vítězné fotografie z česko-polské soutěže na zadané téma.
 Kurzy

Prodej kurzů zahájen od zaří 2013.
Novinka !!! Jedna přenosná permanentka pro
více osob na různé pohybové kurzy pro dospělé.
pohybové pro dospělé

• Body Form • Fitball • Fitness Mix • Flowin
• Jóga • Kalanetika • Orientální tanec – začátečníci a pokročilí • Pilates • Relaxační cvičení • Stepový tanec – začátečníci a pokročilí
• Zumba
pohybové pro děti

• Taneční soubor Koťata (4–5 let) • Taneční
soubor Broučci (6–9 let) • hudební – Hra na
klavír – pro děti • jazykové – Angličtina – začátečníci a pokročilí • Italština – začátečníci •
Španělština - začátečníci
Připravujeme

4. 10. v 19:00
Marc-Gilbert Sauvajon: Kachna na pomerančích. Ďábelsky rozehnaná partie manžela,
kterak získat zpět svoji ženu za pomoci jejího milence i své milenky. Situační komedie
ostravského ochotnického divadla Devítka.
Vstupné 90 Kč
5. 10. v 15:00
Námořnická show – Zpíváme a tančíme
s Míšou. Míša Růžičková zabaví naše nejmenší svým interaktivním programem plným
pohybu a písniček. Vstupné 100 Kč.
16. 10. v 19:00
Komediograf. Smršť nekonvenčního humoru
v podání party komiků, kterým není nic svaté.
Hrají: Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Josef
Polášek, Marek Daniel a další
Vstupné 410, 350, 290 a 180 Kč.
17. 10. ve 20:00
Partička. Divadelní verze úspěšné televizní
show. Hrají: Michal Suchánek, Richard Genzer, Ondřej Sokol, Igor Chmela, Daniel
Dangl a Marián Čurko. V případě velkého
zájmu se bude hrát představení i v 17:30.
Vstupné 430 Kč – pouze v prodejní síti Ticketstream, ne v Akordu!
23. 10. v 19:00
Básník a kočka / divadelní společnost Háta
Komedie s Lukášem Vaculíkem a Kateřinou
Hrachovcovou. Mohou se ze dvou zvláštních
rozhádaných lidí na Manhattanu stát přátelé
a možná víc než přátelé? Vstupné 350, 300,
250 a 150 Kč.
24. 10. 2013 v 19:00

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

POBOČKA DUBINA
6. 9. a 13. 9. Ostravské Záření (13–17)
21. 9. Kreativní sobota (10–15)
27. 9. Běh naděje (9–12)

POBOČKA ZÁLOM
Zápis do kroužků bude probíhat od 5. 9. Zahájení činnosti kroužků a klubů se uskuteční
v týdnu od 16. do 20. 9. Různorodá nabídka je
adresována dětem i dospělým.
Nabízíme tyto novinky: Přírodovědný kroužek ve spolupráci s ČSOP ZO Alces, Kroužek
železniční dopravy – pro děti, rodiče i celé rodiny, Umík a ZkusCirkus – ochutnávky žonglování, akrobacie ve spolupráci se společností
Cirkus trochu jinak.
Ze sportovních aktivit např. tai-chi pro začátečníky i pokročilé, jóga, kondiční cvičení,
volejbal, stolní tenis, florbal, badminton, aerobic, sálová kopaná. Taneční kroužky a pohybové kroužky pro různé věkové kategorie,
výtvarné kursy, kurs vaření, klub deskových
her. Angličtina v různých formách např. pro
nejmenší „with Jack“ a klubíčka pro maminky
s dětmi.
3. 9. Odpoledne s taneční skupinou Marendi
(od 16)
5. 9. Kroužkyáda v Zálomu (od 16 za každého
počasí)
11. 9. Evropská noc netopýrů – cesta do ZOO
23.-25. 9. Výstava Není houba jako houba
(9–18)

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303, e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
15. 9. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC
Energie Karlovy Vary. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
22. 9. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC
Kometa Brno. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
27. 9. v 17 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL – HC
ČSOB Pojišťovna Pardubice. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy

AKTUALITY
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Tomíci a skauti mají nové klubovny
Krátce před začátkem prázdnin byly otevřeny
zrekonstruované klubovny turistického oddílu
mládeže Čmoudík (Asociace TOM) a skautského
střediska Modrý šíp (Junák – svaz skautů a skautek ČR) na ulici Svornosti 29a v Zábřehu.
Symbolickou pásku přestřihl místostarosta obvodu Radim Miklas (na snímku vlevo). Prohlídky
objektu, nástěnek, kronik a prezentace přestavby
klubovny se dále zúčastnili zástupci Magistrátu
města Ostravy, Junáku, vrcholní činitelé Asociace
TOM, České rady dětí a mládeže, Rady dětí MS
kraje, Klubu českých turistů či Klubu slovenských
turistů. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
s námi přišli podělit o radost z nově zrekonstruovaných kluboven tomíků a skautů,“ uvedl Rostislav Kašovský z TOM Čmoudík 9901 Ostrava.
(kut)

Krátce

Sportovní centrum Dubina

 Sbírka víček pro Tomáška
ZŠ B. Dvorského ze sídliště
Bělský Les darovala bezmála 50 kg vršků z plastových
láhví do sbírky určenou sedmiletému Tomáši Berkovi,
který je upoután na invalidní
vozík. Jeho snem je postavit
se na vlastní nohy a pro další léčebnou metodu potřebuje
sehnat finanční prostředky,
mj. i z této sbírky. Vedle ZŠ

Plánované akce na září

B. Dvorského se do ní zapojila ZŠ Provaznická a mateřské
školy J. Maluchy 12 a 105,
F. Formana, A. Gavlase, Horymírova a J. Matuška. Další školy, které chtějí přispět
touto formou pomoci, mohou
volat na telefon 736 74 22 57
organizátorce sbírky p. Martině Packové. Odevzdávat lze
veškerá plastová víčka a také
hliníkové plechovky.

6. 9. – 8. 9. SBŠ Ostrava – mezinárodní turnaj Ostrava Cup
2013 v basketbalu (chlapci a děvčata ve věku
6-18 let)

Ocenění MO Ostrava-Jih
Městský obvod Ostrava-Jih,
oddělení školství a kultury připravuje vyhodnocení a ocenění
úspěchů občanů, dětí i mládeže v zájmových aktivitách
a činnostech, a to v kategoriích
Úspěchy dětí a mládeže v zájmových aktivitách a sportu
a Pracovníci s dětmi a mládeží.
Písemné návrhy na ocenění zasílejte do 4. října 2013 na adresu
Městský obvod Ostrava-Jih, od-

dělení školství a kultury, Horní
3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
nebo na e-mail jarmila.olsovska@ovajih.cz. Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhované osoby, bydliště, rozsah
její činnosti a důvody podání
návrhu. Formulář je k dispozici na www.ovajih.cz. Z návrhů
budou vybráni nejúspěšnější,
kterým předá ocenění starosta
Karel Sibinský.

6. 9.

Florbal - 1. SC Vítkovice
18 hod. AutoCont extraliga muži
20.30 hod. Extraliga žen

14. 9.

Florbal - 1. SC Vítkovice
8–15.30hod. starší žáci B

15. 9.

Florbal - 1. SC Vítkovice
8–16 hod. muži B Mustang

22. 9.

Florbal – 1. SC Vítkovice
14.15 hod. Extraliga žen
17.15 hod. AutoCont extraliga muži

28. 9.

Florbal – 1. SC Vítkovice
8–15 hod. mladší žáci Tornádo

29. 9.

Florbal – 1. SC Vítkovice
10–17.30 hod. dorostenci
INZERCE

INZERCE

MUDr. Ryšánek Jan
Pracovně lékařské služby
pro ﬁrmy
mobil: 725 818 447

web: mudr.rysanek-webnode.cz

SC-331631/1

ů
acientemail:
p
h
c
ý
mudr.rysanek@seznam.cz
v
o
n
m
Příje

SC-331363/2

Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Ostrava-Hrabůvka
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AKTUALITY

Představujeme okrskáře Městské policie Ostrava
Okrsek č. D 19
Rozloha
okrsku:
část území MO Ostrava-Jih (městská
část Zábřeh)
Ulice: Horymírova,
Jugoslávská, Karpatská, Rumunská, Rýparova, Středoškolská, U Studia, Uralská, V Troskách, Výškovická
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku je tvořena ulicemi
Výškovická, Rudná, V Troskách, Rýparova a Jugoslávská.
V tomto okrsku dochází k narušování občanského soužití
zejména u hotelového domu
Metalurg a v jeho okolí, k narušování veřejného pořádku
a poškozování majetku mládeží u SPŠ chemické na ulici
Středoškolské, k poškozování
hrobů na hřbitově v ulici U Studia, jsou zakládány nepovolené
skládky na ulici Středoškolské
a v přilehlém okolí, časté je nesprávné parkování motorových
vozidel.
Okrskář: str. Martin Čečotka

Okrsek č. D 20
Rozloha
okrsku:
část území MO Ostrava-Jih (městská
část Zábřeh)
Ulice: Bedrnova, Dolní, Jandova, Javůrkova, Mňukova, Šaldova, Tarnavova, U Hrůbků,
V Zámku, V Zálomu, Výškovická, Zimmlerova
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku je tvořena ulicemi
Plzeňská, Výškovická, U Hrůbků, V Zálomu, Zimmlerova
a Dolní. Dochází zde zejména
k vloupání do zaparkovaných
motorových vozidel především
na ulicích Zimmlerova a Tarnavova, k narušování veřejného
pořádku a poškozování majetku mládeží v okolí bývalé ZŠ
V Zálomu a mezi obytnými
panelovými domy. V okrsku se
nachází větší počet restauračních zařízení a heren, v jejich
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okolí pak dochází k častějšímu
narušování veřejného pořádku. Poměrně časté je nesprávné
parkování vozidel na ulicích
Tarnavova a Zimmlerova.
Okrskář: str. Václav Bečaj

Okrsek č. D 21
Rozloha okrsku: část
území MO Ostrava-Jih (městská část Zábřeh)
Ulice: Dolní, Hulvácká, Kapitolní, Mňukova, Na Drahách, Na
Nivách, Nová, Petroncova, Plzeňská, Samaritánská, Schwaigrova, Šamanova, V Hůrce,
V Poli, Zimmlerova
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku je tvořena ulicemi
Plzeňská, Dolní, Zimmlerova
a Samaritánská. Jedná se o okrsek, který je tvořen převážně
rodinnou zástavbou, nachází
se zde několik restauračních
zařízení, prodejen a také zde
sídlí sbor dobrovolných hasičů.
Dochází zde zejména k narušování veřejného pořádku v okolí
restauračních zařízení a poškozování majetku umělecké školy,
k vykrádání vozidel na Hulvácké ulici, poměrně časté je nesprávné parkování motorových
vozidel v ulicích Na Nivách
a V Poli.
Okrskář: str. Jaroslav Sroka

Okrsek č. D 22
Rozloha
okrsku:
část území MO Ostrava-Jih (městská
část Zábřeh)
Ulice: Břenkova, Dolní, Horymírova, Markova, Písečná, Rezkova, Říční, U Hrůbků, Výškovická
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku tvoří ulice Výškovická, Dolní, U Hrůbků, Říční, dále
povodí Odry a ul. Markova.
V tomto okrsku dochází k vykrádání vozidel na ulici Horymírově a v přilehlém okolí,
k narušování veřejného pořád-

ku na ulicích Břenkova a Horymírova, kde se schází mládež,
dále zde dochází k narušování
občanského soužití a poškozování majetku. Nesprávné parkování vozidel je časté zejména
na ulicích Markova, Horymírova a Písečná, v okolí domova
s pečovatelskou službou na Horymírově ulici je poměrně časté
narušování občanského soužití.
Okrskář: str. Václav Bečaj

Okrsek č. D 23
Rozloha
okrsku:
část území MO Ostrava-Jih (městská
část Zábřeh)
Ulice: Rudná, Říční, Výškovická
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku tvoří ulice Markova, dále povodí Odry, ulice
Rudná, Výškovická a Říční.
Dochází zde zejména k vykrádání zaparkovaných vozidel, kapesním krádežím, narušování veřejného pořádku
a občanského soužití osobami
bez přístřeší před prodejnami
Kaufland, OBI a v prostorách
AVION Shopping Parku. Dále
jsou poměrně časté krádeže
zboží z prodejen a zakládání
nepovolených skládek na uli-

ci Říční. V povodí řeky Odry
se zdržují osoby bez přístřeší,
dochází zde k narušování veřejného pořádku a zakládání
nepovolených skládek.
Okrskář: str. Roman Martinák

Okrsek č. D 24
Rozloha
okrsku:
část území MOb
Ostrava-Jih (městské části Zábřeh
a Výškovice)
Ulice: Kubalova, Řadová, Mezírka, Petruškova, Rudná,
U Výtopny, Volgogradská, Výškovická
Charakteristika okrsku: Hranice okrsku je tvořena ulicemi
Výškovická, Volgogradská, Řadová a Rudná po koryto řeky
Odry. Okrsek je tvořen zástavbou bytových domů a značnou oblastí rodinných domů.
U ulice Rudné se nachází velké
množství garáží pro osobní vozidla. K okrsku také patří část
Výškovických tůní.
Okrskář: str. Jakub Šimonek
Kontakt na všechny výše
uvedené okrskáře: Městská
policie Ostrava, A. Kučery
31, Ostrava-Hrabůvka, tel. č.:
596 712 293.
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KURZY PRO DĚTI
Ukázkové hodiny ZDARMA:

ANGLIČTINA
- příprava na zkoušku
Cambridge: úterý 3. 9.
od 15:00 do 15:45 hod.
- s rodilým mluvčím:
středa 4. 9.
od 15:00 do 15:45 hod.

Zahájení kurzů:
již v týdnu od 9. 9. 2013

ZÁBAVNÁ MATEMATIKA
středa 4. 9.
od 15:00 do 15:45 hod.
VÝTVARKA
“ trochu jinak”
středa 4. 9.
od 15:00 do 15:45 hod.
ZUMBA
středa 4. 9.
od 15:45 do 16:30 hod.

Základní škola Hello: Ostrava - Dubina, Fr. Formana 45
Rezervace míst na tel.: 731 655 899
Více se dozvíte na www.helloskola.cz

SC-331583/1

Pokračujeme v představování okrskářů ostravské městské policie, kteří působí na území městského obvodu Ostrava-Jih.

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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Zlaté ostravské učitelky vyzpívaly zlato
Pěvecké sdružení ostravských učitelek se jako jediný zástupce
České republiky zúčastnilo 8. ročníku mezinárodního soutěžního festivalu sborového zpěvu Johannese Brahmse v nádherném
německém městě Wernigerode.
V silné konkurenci čtyřiačtyřiceti většinou poloprofesionálních pěveckých sborů čítajících
celkem 1400 zpěváků z jedenadvaceti zemí světa se Pěvecké
sdružení ostravských učitelek
pod úspěšným vedením sbormistra Jurĳe Galatenka (sbormistr opery Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě)
suverénně prosadilo v kategorii pěveckých sborů s povinnou skladbou. Od mezinárodní
poroty získalo vysoké ocenění
- zlatou medaili, a stalo se tak

vítězem ve své kategorii. „Čtyři dny prožité v krásném starobylém městečku, přátelská
atmosféra a vysoké ocenění,
jsou pro sbor významnou motivací k získání dalších úspěchů a k další prezentaci české
hudby v zahraničí. Zároveň
děkujeme statutárnímu městu
Ostrava, městskému obvodu
Ostrava-Jih a obchodní společnosti New Eltom Ostrava, bez
jejichž finanční podpory bychom se festivalu nemohly zúčastnit,“ uvedla jedna z členek

sboru Věra Miklušová. Pěvecké
sdružení ostravských učitelek
je špičkovým ženským amatérským sborem, který byl založen
v roce 1955. Repertoár sboru je
široký – zasahuje od polyfonie

Svět očima neviditelný
V uplynulém školním roce ve
výškovické MŠ Srbská realizovali projekt Svět očima neviditelný, jehož hlavním cílem bylo
seznámit děti s přírodními jevy,
změnami v přírodě a podporovat jejich povědomí o nutnosti
ochrany přírody a jejich zdrojů.
„Díky finanční podpoře Nadace OKD jsme pořídili pomůcky,
které dětem umožňují prakticky
poznávat svět živé i neživé přírody. V každé třídě jsme mohli
vytvořit ekologický koutek se
stolečkem a židličkami, u kterého děti s přírodninami pracují, pozorují je a mají možnost
porovnávat reálnou věc s ob-

Krátce
 ZŠ Bohumíra Dvorského
je fakultní školou
Díky výsledkům (projekty,
úspěchy v soutěžích, kvalita
výuky) i praxím a náslechům
studentů v předchozích letech získala ZŠ B. Dvorského
od 1. ledna 2013 oficiální status Fakultní škola Ostravské
univerzity v Ostravě. Co to
v praxi znamená? Do školy
docházejí na tzv. náslechy
(sledování výuky) i praxe
studenti Pedagogické fakulty
Ostravské univerzity, přičemž
vysoká škola „základce“ na
oplátku nabízí asistenci svých
studentů (pedagogický dohled) na školách v přírodě, při
vedení kroužků apod. Dále
univerzita poskytuje bezplatné konzultace pro pedagogy, učitelé mohou využívat
služeb Univerzitní knihovny
a další.

rázkem v knížkách, které byly
spolu s demonstračními pomůckami zakoupeny z dotace,“
uvedla učitelka Lucie Deszkásová.
Z prostředků byly zakoupeny
dva druhy dětských lup, dva mikroskopy, knihy a encyklopedie
a mapy chráněných krajinných
oblastí s některými živočišnými
a rostlinnými druhy. „Nadaci
OKD děkujeme za poskytnutí
finanční podpory na realizaci
projektu, díky níž jsme mohli
pořídit pomůcky pro podporu
environmentální výchovy téměř sto třiceti dětí naší mateřské
školy,“ dodala Deszkásová. (d)
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®
IX.
FESTIVAL
DŘEVA
NEJVĚTŠÍ DŘEVORUBECKÁ SHOW NA SEVERNÍ MORAVĚ
SOBOTA 14.9. 2013 OD 11:00 HODIN SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD I VSTUP ZDARMA
PODIUM STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

15.00
16.00

ZÁVOD SPORTOVNÍCH
DŘEVORUBCŮ STIHL®
TIMBERSPORTS® SERIES
DRAŽBA DŘEVĚNÉ SOCHY
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁVODU
SPORTOVNÍCH DŘEVORUBCŮ

Generální partner:

HUDEBNÍ ZÓNA - PODIUM HRADNÍ NÁDVOŘÍ
11.00
13.00
15.00
16.00
17.00

CIMBÁLOVÁ MUZIKA KUBALOVCI
VANDA A STANDA
DOCUKU
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
EDDIE STOILOW

 Úspěch žákyně ZŠ F. Formana
ZŠ F. Formana a její žákyně
9. ročníku Eliška Čížová zaznamenaly úspěch v celostátní soutěži Moje volba – tištěná
nebo elektronická kniha. Její

www.festivaldreva.cz

Hlavní partneři:

5. ročník vyhlásil Svět knihy
Praha 2013 na jaře v rámci
literárního festivalu. Žákyně
své názory shrnula do úvahy
a její práce byla vyhlášena
jako nejlepší v jedné ze tří kategorií. Hlavním hostem festivalu byl herec Lukáš Hejlík,
který je tváří soutěže.
 Časopis Chaos teenagerů je
opět nejlepší v kraji
Podruhé za sebou se Chaosu
teenagerů, který tvoří žáci
ZŠ B. Dvorského, podařilo
vyhrát krajské kolo celorepublikové soutěže Školní časopis roku, pořádané Asociací
středoškolských klubů ČR.
Redakce Chaosu si tak zajistila automatický postup na
republikové finále, které se
bude konat na podzim v Brně.
Ve své kategorii 2. stupeň
základních škol časopis navíc získal ocenění za nejlepší
grafiku. Slavnostní vyhlášení
nejlepších časopisů kraje se
konalo první červnový týden
ve středisku volného času Korunka v Ostravě-Mariánských
Horách.

Partneři:

Mediální partneři:

SC-331412/3

12.30

starých mistrů a děl velkých
skladatelů sborové tvorby až
k tvorbě současné. Sbor sídlí
na ul. Z. Bára a k pravidelným
zkouškám se schází v prostorách ZŠ MUDr. Lukášové. (d)

UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA JE 11. 9. 2013
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POHLED DO HISTORIE

Masarykův ústav pro matky a kojence
Život na Ostravsku s sebou přinášel na počátku 20. století řadu
sociálních problémů.
tela sv. Václava v Moravské Ostravě. Podmínky pro fungování
ústavu však byly i zde nedostatečné, a to jak z kapacitních, tak
hygienických důvodů. Hlavní
snahou proto bylo vybudovat
nový moderní ústav, který by
poskytl matkám v nouzi potřebnou péči.

Masarykův ústav v Zábřehu
nad Odrou

konci první světové války, kdy
se jednoho roku věku nedožila
přibližně třetina narozených
dětí. Přestože se po válce situace mírně zlepšila, kojenecká
úmrtnost zůstávala stále na
úrovni více než 17 procent.
Veřejná péče sice byla schopna
v Československu zajistit matkám péči během porodu v síti
porodnic, v období před porodem a po něm ale byly matky
odkázány v případě nouze
především na pomoc dobročinných organizací. Jednou z nich
byl také spolek Ochrana matek
a dětí, který v roce 1919 vytvořil na Ostravsku síť poraden,
v nichž dobrovolníci nabízeli
matkám v nouzi alespoň základní pomoc a rady v mateřství.

Útulek pro matky a kojence
Významný posun v péči o matky a kojence na Ostravsku přinesl rok 1923, kdy se podařilo
porodníkovi a primáři slezskoostravské nemocnice MUDr.
Františku Pachnerovi společně
s Ochranou matek a dětí získat
finanční prostředky na otevření
útulku v malém domku bývalé
epidemické nemocnice ve Slezské Ostravě. Za dva roky ale
musela být tato budova vyklizena a útulek byl přemístěn do
bývalé kaplanky nedaleko kos-
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Pro zřízení nového ústavu poskytlo město v roce 1926 darem
pozemek na katastru Zábřehu
nad Odrou v blízkosti místa, kde měla brzy vyrůst nová
městská nemocnice. Stavební
projekt vypracoval zdarma
architekt Karel Kotas a financování samotné výstavby bylo
zajištěno s pomocí darů a subvencí zemské vlády, závodů,
nemocenských
pojišťoven,
dobročinných spolků a jednotlivců.
Nový ústav byl vystavěn jako
třípatrová budova s kapacitou
50 kojenců a 25 matek. V přízemí se nacházela ordinace lékaře
a jídelna. Sály pro kojence byly
umístěny v prvním a druhém
patře, ve třetím byl ubytován
personál. Po obou stranách třetího patra se nacházely prostorné terasy, na které bylo možné
vyvážet postýlky s kojenci, aby
byli na slunci a čerstvém vzduchu. U sálů v prvním a druhém patře se pak nacházely
vytápěné verandy, které bylo
možné využívat ke stejnému
účelu v zimním období. Provoz
ústavu byl zahájen na podzim
roku 1930. Na počest 80. narozenin prezidenta republiky
byl pojmenován jako Masarykův ústav pro matky a kojence
v Ostravě a stal se jedním ze tří
ústavů tohoto typu v Československu.

MUDr. Lukášová a činnost
ústavu
Cílem ústavu bylo především

řešení sociálních problémů.
Matky, které se po porodu ocitly v obtížné životní situaci, zde
mohly získat ubytování a péči.
Přĳímáni byli ale také kojenci,
jejichž matka zemřela nebo se
o ně nemohla postarat. V prvních letech sloužil ústav také
jako dětské oddělení pro kojence, protože v Ostravě žádné jiné
nebylo.
Vedení ústavu se ujala na Pachnerovu žádost mladá lékařka
MUDr. Emilie Lukášová, kterou znal z jejího krátkého působení v porodnici a v útulku
ve Slezské Ostravě a která mezitím získala zkušenosti také
v zahraničí. Výběr doktorky
Lukášové byl pro fungování
ústavu dobrou volbou, protože tím získal na dlouhá léta
energickou vedoucí, která byla
odborně výborně připravená.
Byla zastáncem komplexní péče
od prenatálního až po předškolní věk a její metody práce
se staly po válce vzorem pro
vznik dalších třiadvaceti ústavů v celém Československu.
Doktorka Lukášová se věno-
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Mezi ohrožené skupiny obyvatel patřily také děti a především kojenci, jejichž matky po
porodu často přežívaly v přeplněných bytech s nevyhovujícími hygienickými podmínkami.
Situace byla kritická hlavně na

vala také osvětě v oblasti péče o děti a činnost
ústavu dovedla úspěšně
propagovat – čile komunikovala s novináři, vzniklo
také několik rozhlasových
pořadů, které byly natáčeny přímo mezi dětmi. Propagace ústavu byla důležitá, protože umožňovala
oslovení dárců, kteří se výrazně
podíleli na financování provozu a usnadňovala také získání
dobrovolných pečovatelek, které doplňovaly stálý personál.
Svůj původní účel plnil ústav
i po druhé světové válce a v období socialismu, kdy pod názvem Kojenecký ústav MUDr.
E. Lukášové fungoval jako dětský domov pro děti do tří let.
Dnes budovu využívá Dětské
centrum Domeček, které se
zaměřuje na stejnou věkovou
skupinu dětí. Stejně jako při
založení ústavu před více než
osmdesáti lety se i v současnosti na jeho činnosti podílí řada
dobrovolníků. Jedním z nich se
můžete stát i vy.
Pokud se chcete zapojit do
dobrovolnické činnosti s tradicí, kontaktujte místní pobočku
organizace ADRA, která bude
v září a říjnu 2013 vybírat nové
dobrovolníky pro tento ústav.
Více informací můžete najít
na webu www.adraostrava.cz,
nebo kontaktujte pracovníky
na tel. čísle 605 784 584.
Tomáš Majliš
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Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
2. 9.
F. Formana 21, 41
M. Fialy 1
V. Jiříkovského 17, 20
J. Maluchy 18, 9
J. Matuška 20
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27
3. 9.
Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
F. Hajdy 6
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 1, 39, 15
Na Obecní 6
Stadická 13
4. 9.
Dr. Martínka 30, 33,
67, 5
Horní 110
Z. Chalabaly 1
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45

Cholevova x F. Lýska
5. 9.
J. Herolda 12
Mitušova 77, 43
Krakovská 16
U Lesa 45
Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20, 72, 40
Holasova 2
Klegova 80
9. 9.
Provaznická 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Provaznická 1, 11
Horní 39
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 81, 104
Hasičská 56
10. 9.
Hasičská 24
Zlepšovatelů 3, 28
Edisonova 25

Moravská 106
U Staré školy x Hasičská
Bystřinova 18
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
nám. Gen. Svobody 1
11. 9.
Pospolitá 25
Starobělská 30, 60
U Hřiště x Krokova
Dolní 75
Mňukova 16
Hulvácká 3, 17
Na Drahách 38
Na Nivách 17
V Poli 23
Horymírova 6
12. 9.
Horymírova 18, 108,
122
Tarnavova 11
Zimmlerova 53, 31
Jandova 3
Břenkova

Rezkova
Markova 17
Tylova 25, 45
16. 9.
Karpatská 20, 49
V Troskách 29
Písečná 5
Jugoslávská 47, 29
Středoškolská 6
Rýparova 47
garáže Rudná za ČD –
uprostřed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9
17. 9.
Bolotova 1
Pavlovova 69, 25, 47
Rodimcevova x Baranovova
Rodimcevova x Asejevova
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 50, 38, 4
Zajcevova 2

18. 9.
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krasnoarmejců 22, 25
Svazácká 14, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 80, 28

Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříkova 21, 6
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20

19. 9.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 31
Výškovická 127, 147,
157, 180
Srbská 7, 21

25. 9.
Volgogradská 122,
133, 64, 103, 81, 30,
10
Výškovická 98, 86, 54
Řadová 18, 34

23. 9.
Jičínská 7, 21
Lužická 6
Lumírova 62, 12, 54,
34
Výškovická 172
Proskovická 71, 49, 39
Drůbeží 1
24. 9.
K Odře x Smrčkova

26. 9.
J. Maluchy 4
Výškovická 102, 87
Horymírova 10
Holasova 6
Belikovova 1
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Krestova 2
Tlapákova 23

INZERCE

PLÁNUJETE V OSTRAVĚ REKLAMNÍ
KAMPAŇ? INZERUJTE
V MĚSÍČNÍKU JIŽNÍ LISTY!
- náklad 50 900 výtisků
- distribuce zdarma do poštovních
S NÁMI
schránek
OSLOVÍTE
CELOU
- další číslo vychází 23. září
-JIH
OSTRAVU

pro informace o inzerci kontaktujte Ivanu Sachrovou na tel.: 725 359 991, ivana.sachrova@ceskydomov.cz,
Marcelu Černíkovou na tel.: 734 580 095, marcela.cernikova@ceskydomov.cz ,
Jiřího Sachra na tel.: 725 359 990, jiri.sachr@ceskydomov.cz
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ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Představujeme základní školy – ZŠ MUDr. E. Lukášové

Poprvé zde usedli žáci do lavic před 45 lety
a od té doby prošla škola mnoha změnami.
Dnes je součástí příspěvkové organizace,
kterou kromě ZŠ tvoří odloučená pracoviště – školní družina, školní jídelna při
ZŠ, mateřská škola na ul. Mjr. Nováka 30
a školní jídelna při MŠ. Školu v současnosti
navštěvuje 355 žáků.
Základní škola je situována uprostřed sídliště, poblíž polikliniky v Hrabůvce. Vloni
byly její pavilony zatepleny a nová fasáda
se rozzářila pestrými barvami. Vnitřní část
školy tvoří přírodní atrium, které žáci využívají nejen k relaxaci o přestávkách, ale
i pro výuku přírodovědných předmětů
nebo výtvarné výchovy. Vyučování probíhá jak v kmenových třídách, tak i v odborných učebnách. Počítačovou technikou
a interaktivními tabulemi jsou vybaveny
i jazykové učebny, učebna přírodopisu,
dějepisu a hudební výchovy. K dispozici je
počítačová učebna, odborná učebna fyziky
a chemie, dílny, cvičná školní kuchyň. Pro
výuku tělesné výchovy je využíváno školní hřiště s nově zrekonstruovaným doskočištěm. Ke kulturním aktivitám, besídkám,
školením byla vybudována školní klubovna LUKIN.
Škola má tradici ve zřizování tříd pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami,
poskytuje podporu formou skupinové integrace žákům se specifickými vývojovými
poruchami učení nebo vadami řeči. Pedagogové spolupracují s odbornými pracovišti v pedagogicko-psychologických poradnách nebo ve speciálně-pedagogických
centrech. Individuální logopedickou péči
poskytuje pravidelně dětem se špatnou
výslovností kvalifikovaný pedagog. Své
služby nabízí žákům, rodičům i pedagogům v rámci projektu RAMPS VIP II spolufinancovaného z EU školní psycholog.
Ve výuce klade škola důraz na propojení s praxí a za velmi důležitou považuje
výuku cizích jazyků. Pro zdokonalování
jazykových kompetencí žáků i pedagogů
se zapojuje do mezinárodních projektů
v rámci programu celoživotního vzdělávání Comenius. Probíhá tak intenzivní spolupráce s evropskými školami, kdy žáci spolu s učiteli pracují na tematických úkolech
a vytvářejí tak nejen materiály v anglickém
jazyce, ale mají možnost se zábavně a nenásilně seznámit s kulturními tradicemi,
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systémem vzdělávání a životním stylem jiných zemí. Anglický jazyk se vyučuje hravou formou už od 1. třídy. Žáci podle svých
znalostí písemně komunikují v angličtině
s dětmi z partnerských škol v zahraničí,
v rámci spolupráce s jazykovými školami
v okolí mají možnost procvičit si i poslech
a ústní komunikaci např. s Angličany. Od
září 2013 bude pak ve škole vyučovat i rodilý mluvčí z USA. V rámci volby druhého
cizího jazyka je žákům od 7. ročníku nabízena ruština nebo němčina.
Součástí výukových aktivit jsou pravidelné lyžařské a snowboardové kurzy, výuka
plavání a pro žáky 1. stupně i výjezdy do
škol v přírodě. Výuka probíhá formou projektových dnů – v Bělském lese mají žáci
možnost každoročně využít teoreticky nabyté vědomosti v praxi a za účasti odborníků ostravské městské policie, hasičského
záchranného sboru či celní správy splnit
všechny úkoly v rámci akce Ochrana člověka za mimořádných událostí. Propojit
znalosti z mnoha předmětů vyžaduje také
např. tradičně pořádaný Den jazyků či Den
Evropy.
Podle svého zájmu mohou žáci využívat
širokou nabídku volnočasových aktivit,
a to i v rámci školní družiny. Rodiče tak nemusí své děti odpoledne vozit do kroužků
v jiných částech města, ale děti se mohou
věnovat svým zálibám např. ve výtvarných dílničkách, sborovém zpěvu, dramatické výchově, dopravním či počítačovém
kroužku, pohádkové angličtině nebo scrabblu. V rámci sportovních aktivit nabízí
škola kroužky rytmiky, sportovních a míčových her, tradici má také orientační běh.
Spolufinancována v rámci dotace statutárního města Ostrava je činnost turistického
kroužku. Od září 2013 škola rozšíří nabíd-

ku v rámci spolupráce
s SSK Vítkovice o kroužek národní házené.
Neodmyslitelná
je
dlouholetá spolupráce
se Sdružením rodičů
a přátel školy, které se
také podílí na spolufinancování akcí pro děti.
Tradičně je organizován
každoroční pravidelný
cyklus zábavných akcí
pro děti z okolí Předškolák Lukášek, který
umožňuje
budoucím
školákům seznámit se
hravou formou se školou a odstranit případné obavy z přechodu
z MŠ do ZŠ. Děti se spolu s rodiči mohou
účastnit i dalších tradičních akcí jako jsou
např. pasování prvňáčků, jarmarky, besídky a vystoupení pěveckého sboru. Škola se
zapojuje do dotačních programů a na tyto
aktivity získává finance také ze statutárního města Ostrava nebo z městského obvodu Ostrava-Jih.
V ZŠ pravidelně vykonávají odbornou
praxi studenti učitelských oborů pedagogických a filozofických fakult Ostravské
univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci. Učitelé poskytují svým budoucím
kolegům možnost sledovat výuku formou
náslechových hodin a následně pod odborným vedením vykonávat i vlastní souvislou praxi.
V rámci naplňování školního vzdělávacího
programu Moderní škola se učitelé snaží
propojit výuku s praxí, využívat moderní
formy a metody práce a připravit žáky na
navazující studium a úspěšné uplatnění
v dalším životě.
Všechny informace o škole jsou na webu
www.zslukasove.cz.
Podklady připravila:
Mgr. Petra Kalousková,
ředitelka ZŠ MUDr. E. Lukášové
INZERCE

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví
nebo dr. kdekoli v v Ostravě,
nejlépe okolí centra, Poruba,
Hrabůvka, Výškovice. Balkón
není podmínkou, rychlé jednání –
platím hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!

Tel.: 603 757 592

SC-331168/8

Základní škola MUDr. Emílie Lukášové
nese čestné jméno po zakladatelce kojeneckého ústavu v Ostravě.
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Vydařená akce
v Domově Korýtko

Startuje oblíbený Senior klub

Do této akce se aktivně zapojilo několik pracovišť MP Ostrava - úsek prevence, skupina
kynologie a hipologie. Součástí
programu byl mobilní stánek
prevence, v němž strážnice
odpovídaly na dotazy k činnosti MP Ostrava. V rámci
doprovodných aktivit domova si mohli zájemci vyzkoušet
laserovou střelnici nebo nácvik
první pomoci. Celkový dojem
doplnilo i malování na obličej,
společenské hry, občerstvení za
„lidové“ ceny“, které zajistila
kuchyně a provozně-technický

Foto: Kateřina Krömrová

Domov Korýtko uspořádal třetí červencovou neděli pro uživatele
svých sociálních služeb – seniory, jejich rodiny, přátele, ale i zaměstnance domova a veřejnost Odpoledne s Městskou policií
Ostrava.

Mimořádně ve čtvrtek 12. září
v 15 hodin odstartuje další
sezóna populárního Senior
klubu, který pořádá Dům
kultury Akord v Zábřehu ve
spolupráci s obvodem Ost-

úsek domova. K poslechu i tanci hrála kapela Šajtar.
„Akce se vydařila, naši senioři a jejich rodiny, zaměstnanci
i široká veřejnost si odnesli nevšední zážitky,“ uvedl ředitel
Domova Korýtko Marek Kyjovský s tím, že domov i strážníci od všech účastníků sklidili
velkou pochvalu a nadšené
ohlasy.
(d)

rava-Jih. Na programu bude
country speciál, kvůli uzavřené zahradě se tentokrát uskuteční v hudebním sále. K poslechu i tanci zahraje kapela
Albatros. Vstup je zdarma.

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních
listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem srpnovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Helena Zahradníčková
Vlasta Zezuláková
Romana Bauerová
Milada Usnulová
Marie Kozelská
Liduška Juchelková
Jaroslav Ermis
Bohumíra Talandová
Věra Merendová

101 let
91 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
80 let

Pavlína Benešová
František Slanina
Aliki Suváková
Pavel Valko
Miroslav Říha
Marie Charbuláková
Janka Veščičíková
Josef Adamec
Bohumil Sýtko
Cyril Svoboda

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
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ÈERNO BÍLÉ TURNÉ 2013

14. 12. OSTRAVA, SAREZA

HOST: PATRICIE

VELKOLEPÁ SHOW
60 ÚČINKUJÍCÍCH NA JEDNOM JEVIŠTI

WWW.LUCIEBILA.COM
WWW.TICKET-ART.CZ

WWW.NOID.CZ

VSTUPENKY: WWW.TICKET-ART.CZ
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WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ
VSTUPENKY: WWW.TICKET-ART.CZ
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SC-331293/73

NEJVÌTŠÍ TURNÉ
LUCIE BÍLÉ

JIŽNÍ LISTY

SENIOŘI

ZLATÁ SVATBA Angely a Kazimíra Činčilových
Manželé Činčilovi vychovali
dvě děti, v roce
1966 se narodil syn Radomír a o šest let
později dcera
Marcela. Dnes
se radují ze
čtyř vnoučat - Michala, Petry,
Honzy a Lady. Společným koníčkem, který zpestřuje jejich
všední dny, je poslech lidových
písní, stálý zájem o dění doma
Foto: Petr Grimm

Paní Angela se narodila začátkem ledna 1941 v Mníšku nad
Popradem, pan Kazimír ve
stejné obci o tři roky dříve. Své
ANO si řekli 20. července 1963
ve svém rodišti na farnosti římskokatolické církve. Paní Angela nejprve pracovala na statku
v Hlučíně, poté působila jako
průvodčí tramvaje ostravského Dopravního podniku a od
svých sedmadvaceti let až do
důchodu byla zaměstnána ve
Vítkovických železárnách. Pan

Kazimír začal pracovat v ostravském chemickém závodě
a po dvou letech nastoupil do
Vítkovických železáren, kde
také pracoval až do důchodu.

i ve světě a vaření slovenských
specialit.
Manželé Činčilovi se k sobě
chovají s respektem a jsou si
oporou ve chvílích, kdy je to
zapotřebí. Padesátileté spolužití si připomněli zlatou svatbou
v obřadní síni radnice. Jejich
oddávajícím byla radní Ivona
Klímová, ceremoniářkou Alena Krchová. Manželé svůj slib,
který si dali před padesáti lety,
stvrdili slavnostním podpisem
v pamětní knize.

Univerzita třetího věku na Fakultě bezpečnostního inženýrství
Na Fakultě bezpečnostního inženýrství
VŠB–TU Ostrava byl v červnu ukončen
dvouletý cyklus vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku.
Přednášky byly zaměřeny na získání nejnovějších poznatků v oblasti bezpečnosti
a požární ochrany. Studenti si mohli vyzkoušet i práci v laboratořích. Součástí

výuky byly také exkurze na Landek a do
Dolní oblasti Vítkovic.
Podmínkou přĳetí k tomuto typu vzdělávání je ukončené středoškolské vzdělání
s maturitou a věk nad pětapadesát let.
Od října bude zahájen nový ročník čtyřsemestrového kurzu: Požáry, havárie, mimořádné události – zajištění bezpečnosti
INZERCE
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a ochrany obyvatel. Výuka probíhá v budově fakulty na Lumírově ulici ve Výškovicích.
Zájemci o tento druh vzdělávání mají
možnost se přihlásit až do 16. září. Více
informací lze získat na www.fbi.vsb.cz/
U3V/cs nebo přímo na studĳním oddělení
(tel. čísle 597 322 824).
(d)

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Krátce
 Miliardová modernizace se chýlí ke konci
Zhruba miliardu korun investovala Inter
IKEA Centre do největší a nejnákladnější modernizace Avion Shopping Parku
v Ostravě, která probíhala doslova od základů a za plného provozu. Po roce a půl
intenzivních stavebních prací se tato stavba konečně chýlí ke konci. Už 19. září se
poprvé otevře zcela nová středová část tohoto ostravského obchodního centra. Na
návštěvníky čeká 26 nových atraktivních
obchodů a značek. Po ukončení miliardové modernizace zákazníci v jednom areálu naleznou 172 obchodních jednotek na
ploše, která se blíží magické hranici 110 tisíc metrů čtverečních. Ostravský Avion se
tak stane největším centrem na Moravě.
 Mentoring otevírá dveře k zaměstnání
Průvodcem žen starších padesáti let, které
hledají práci nebo chtějí podnikat, se může
stát projekt Mentoring otevírá dveře. Ten
nabízí individuální poradenství a vedení,
ale i řadu zajímavých kurzů zaměřených
na podporu sebevědomí, přípravy na pra-

covní pohovor nebo sebepoznání. Přináší
i jedinečný počítačový kurz, ve kterém
se ženy naučí tvořit vlastní „digitální
příběhy“ a mnoho dalšího. Kurzy v malých skupinkách budou probíhat od září
do ledna 2014 a poté od února do června
2014. Více informací podá Ing. Monika
Osičková, projektová manažerka (athena.
mo@seznam.cz, tel.: 608 400 197, www.
mentoringoteviradvere.cz). Tento projekt
je financován z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu ČR.
 Judisté hledají nové členy
1. JUDO CLUB BANÍK OSTRAVA pořádá
od září nábor nových členů. Zvány jsou
všechny děti od čtyř let. Zájemci se mohou
přĳít podívat na střediska v Hrabůvce (ul.
Mjr. Nováka 34 - každé úterý a čtvrtek od
15 do 18 hod., ul. Mitušova 8 – každé úterý
a čtvrtek od 16 do 17.30 hod.) nebo v Zábřehu (ul. Kosmonautů 15 - každé pondělí
a čtvrtek od 15.15 do 16.45 hod.). Více informací na WWW.1JCBO.CZ.

 Burza práce a rekvalifikací
Nemáte práci? Hrozí vám ztráta práce?
Chcete změnit kvalifikaci? Udělejte si
představu o pracovních příležitostech.
Poznejte možnosti rekvalifikačních kurzů v dělnických i technických profesích,
v administrativě i službách. Navštivte
Burzu práce a rekvalifikací s nabídkami
poradenských center na jednom místě.
Akci opět pořádá DTO CZ ve spolupráci s Úřadem práce v Ostravě. Burza se
koná ve středu 4. září od 10 do 17 hod.
v DTO CZ (Mariánské náměstí 5, Ostrava-Mar. Hory, naproti bývalému Telecomu).
Vstup pro všechny zájemce zdarma.
 Nabídka prostor k pronájmu
ZŠ a MŠ Mitušova 8 v Hrabůvce nabízí od
září prostory k pronájmu pro účely vedení zájmových kroužků, vzdělávání seniorů, školení, semináře, besed pro spoluobčany, předváděcí akce apod. Podrobnější
informace lze získat v kanceláři ředitelky
školy. Kontakty – tel.: 596 719 879, email:
skola@zsmitusova8.cz.
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STŘEDISKO
SST
TŘ
BOJOVÝCH UMĚNÍ
➣ KARATE ➣ TCHAJ-ŤI ➣ ČCHI-KUNG ➣ ZÁPAS KARATE
➣ TATAMI ➣ ZRCADLA ➣ RING ➣ PYTLE ➣ SEBEOBRANA atd...

KAŽDOU SOBOTU UKÁZKA info: www.watejitsu.eu
KA
KKAŽ

SC-331639/1

Tel.: 608 208 409, www.watejitsu.eu
Plzeňská 16, Ostrava-Jih (za hotelem Vista), Lidická 9, 0strava 3

ZPRAVODAJSTVÍ
z vašeho regionu a archiv JIŽNÍCH LISTŮ
najdete na http://ceskydomov.cz/ostrava-jih/pdf-archiv

Domov Slunečnice Ostrava, p. o.

nabízí k pronájmu přízemní objekt s terasou

SC-322374/8

Kontaktní osoba: Ing. Radek Baran,
Tel: 599 508 113, e-mail: rbaran@dsporuba.com

SC-331623/1

(bývalé denní centrum).
Objekt má 4 místnosti kancelářského typu (celkem 93 m2)
a dále pak 3xsociální zařízení, kuchyňku, šatnu, sklad a úklidovou místnost (celkem 71 m2). Ihned k pronájmu. Prostor
vhodný pro ordinace lékařů.
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AKTUALITY

Foto: Michael Kutty

Nepotřebné věci
potřebným lidem

Před minulým jednáním zastupitelstva byla na prapor obvodu připevněna pamětní stuha Československé obce legionářské. „Náš obvod
je vysoce hodnocen ve vztahu k udržování válečných hrobů a pomníků. Velice dobře a úzce spolupracujeme s Československou obcí legionářskou, a proto se její vedení rozhodlo nás vyznamenat za příkladné
šíření legionářských tradic,“ uvedl starosta Karel Sibinský.

Naděje pro všechny našla
nový azyl v bývalé ZŠ
Na počátku roku občanské
sdružení Naděje pro všechny
požádalo obvod Ostrava-Jih
o pomoc při hledání vhodného
prostoru pro provozování činnosti. „Místnost, kterou jsme
využívali v prostorách SVČ na
Dubině, přestala být pro naši
rozšiřující se základnu dostačující,“ řekla Hana Hubaczová,
předsedkyně výkonné rady
sdružení, které se zabývá organizováním
volnočasových
aktivit pro handicapované děti,
mládež i dospělé. Naděje pro
všechny nakonec získala zá-

zemí v prostorách bývalé ZŠ
V Zálomu. Od začátku roku
zde probíhaly lekce Kurzu
slezských písní a tanců společně se členy Slezského souboru
Heleny Salichové. Vznikl tak
ojedinělý projekt, který byl
obohacením nejen pro handicapované účastníky kurzu, ale
i pro „zdravé“ tanečníky folklórního souboru. Vystoupení
bylo prezentováno na IV. reprezentačním plese Naděje pro
všechny v K-TRIU za doprovodu cimbálové muziky Slezského souboru H. Salichové. (d)

Tornádo na Moravě
Měsíc červen byl z pohledu počasí v ČR značně proměnlivý, zpočátku proběhly v Čechách povodně na Vltavě, Berounce a dolním Labi. Na Moravě jsme pro změnu zaznamenali 18. června
2013 tornádo v Krnově jako průvodní jev intenzivních bouřek
v této oblasti. Napáchané škody byly poměrně značné, např.
na lesních porostech (až 50 ha polomů), či materiální škody na
domech (poškozené střechy atd.). Podobných výskytů tornád
bývá v ČR ročně řádově jednotky případů s různou intenzitou.
V Krnově se velmi pravděpodobně jednalo o tornádo síly až F2
(dle Fujitovy stupnice). Další případy v ČR lze nalézt např. na
stránkách ČHMÚ a AMS o.s. (www.tornada-cz.cz) nebezpečné jevy v Evropě jsou evidovány na stránkách ESWD (www.
essl.org/cgi-bin/eswd/eswd.cgi). Video je k dispozici na adrese:
www.youtube.com/watch?v=m-IIX24QKv8.
(d)
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Charita Ostrava ve spolupráci
s Diakonií Broumov vyhlašuje
humanitární sbírku s názvem
Nepotřebné věci potřebným
lidem. Uskuteční se v úterý
10. září od 9 do 18 hodin v prostorách vjezdu do areálu nákladního nádraží ČD Cargo na
křižovatce ulic Mariánskohorská a Cihelní.
Občané mohou odevzdávat
letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, ne
odřezky a zbytky látek), domácí potřeby, bílé i černé nádobí,
příbory, hrnky, skleničky, peří,
péřové a vatované přikrývky,
polštáře a deky, nepoškozenou
obuv svázanou v páru, dětské
hračky (stavebnice, panenky,

plyšáci atd.), pánské a dámské
rifle, trička, mikiny, ručníky,
osušky, ložní prádlo a prostěradla. Vybírány nemohou
být ledničky, televize, počítače a jiná elektronika, matrace,
koberce, nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky, znečištěný
a vlhký textil.
Materiál bude v Diakonii Broumov tříděn lidmi z azylových
domů a dále využit pro potřebné lidi a při průmyslovém zpracování. Věci by měly být zabalené do igelitových pytlů nebo
tašek, aby se transportem ve
vagónech nepoškodily. Více informací lze zjistit na webových
stránkách www.ostrava.charita.cz a www.diakoniebroumov.
org nebo na tel. číslech 596 783
011 nebo 731 625 853.
(d)

Víte, že … o své úspory v bance, stavební spořitelně nebo kampeličce se nemusíte bát?
hlavně investičních produktů
- akcií, dluhopisů a podílových
listů. Pojištěné není ani penzijní nebo životní pojištění.
Fond pojištění vkladů funguje v České republice od roku
1994 a za dobu své existence
vyplatit zhruba 27 miliard
korun klientům zkrachovalých
bank a kampeliček.
Více informací zájemci naleznou na internetových stránkách www.fpv.cz.
SC-331368/11

vyplňovat žádné formuláře,
stačí se od určeného termínu
dostavit do banky, která bude
od FPV pověřena tyto náhrady
vyplácet. Náhrady si můžete
vyzvednout v hotovosti nebo
si je můžete nechat převést na
jiný účet.
Výplatu náhrad vkladů zahájí
FPV do 20 pracovních dní od
vyhlášení úpadku banky. Která
banka náhrady vkladů vyplácí,
se dozvíte z tisku, na www.fpv.
cz či u své banky.
Důležité je také vědět, že
na některé produkty se ale
pojištění nevztahuje. Týká se to

SC-331496/2

nárok na vyplacení 100 % vašeho vkladu, maximálně však
do výše cca dva a půl milionu
korun. Částka se odvíjí od aktuálního kurzu. Pro zajímavost,
tento limit platí ve všech členských zemích Evropské unie.
Pojištěné jsou peníze uložené
na běžných účtech, spořicích,
termínovaných a vkladových
účtech, vkladních knížkách
a sKartách.
V případě, že vaše banka
zkrachuje, vyplatí vám náhradu za váš vklad Fond pojištění
vkladů. O výplatu náhrady
žádat nemusíte, nemusíte

SC-330904/7

Z médií se na nás stále valí
znepokojující zprávy. Není tedy
divu, že se všichni obáváme,
zda peníze, které jsme si dokázali uspořit, jsou v bankách či
kampeličkách uloženy bezpečně. Pojem „pojištění vkladů“
jste už jistě zaslechli. Víte ale,
co přesně znamená? Pojďme si
to pro jistotu zrekapitulovat.
Váš vklad v bance, stavební
spořitelně nebo družstevní záložně (kampeličce) je
automaticky pojištěn u Fondu
pojištění vkladů (FPV) až do
výše 100 000 eur. To znamená,
že v případě krachu banky máte

