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Od září dochází k výměně dvou pracovišť, a to správy obec-
ních domů a bytů a odboru sociálně právní ochrana dětí.

Správa obecních domů 

a bytů

Kontaktní místo pro občany 
bude nově zřízeno přímo v  ob-
jektu radnice, na ul. Horní 3 v Os-
travě-Hrabůvce. Prvním úředním 
dnem na tomto pracovišti bude 
středa 2. 9. 2015. 

Občané obvodu budou moci 
na jednom místě, tj. v  budově 
„D“ radnice, vyřídit veškeré  zá-
ležitosti související s pronájmem 
bytů, nebytových prostor, gará-
ží a garážových stání v bytových 
domech, vč. využití možnosti 
hotovostních plateb na poklad-
nách.

 Současně se ruší stávající kon-

taktní místo na ul. Provaznic-
ká 62 v Ostravě-Hrabůvce.  

Odbor sociálně právní 

ochrana dětí

Od 31. 8. 2015 dochází také ke 
změně místa výkonu sociálně 
právní ochrany dětí ÚMOb Os-
trava-Jih, tedy k  přestěhování 
odboru na nové odloučené pra-
coviště v  Ostravě-Hrabůvce, ul. 
Provaznická 62 (budova naproti 
základní školy).

Odbor sociálně právní ochrana 
dětí bude nadále zajišťovat so-
ciálně právní ochranu v  nezmě-
něném rozsahu pro celý správ-
ní obvod Ostrava-Jih, Stará Bělá 
a Proskovice.  (ter, d)

POZOR! Mění se pracoviště

Na Jihu jsou pro vás nyní zdarma k dispozici tři kontejne-
ry na biologický odpad z vašich zahrad a předzahrádek 
o objemu 770 litrů. Nachází se v ulicích

• Úlehlova v Hrabůvce

• Bratrská, Na Nivách a Zkrácená v Zábřehu

Do těchto kontejnerů nepatří igelitové pytle, odpad 
z nich je třeba vysypat. Pokud pytle budou ponechány 
vedle kontejnerů, OZO zajistí jejich odvoz. Kontejnery 
jsou vyváženy každý sudý týden, v Hrabůvce ve středu 
a v Zábřehu ve čtvrtek. Na výše uvedených místech bu-
dou přistaveny až do konce listopadu. 

Společnost OZO Ostrava stále nabízí také speciální po-
pelnice na kompost - 110litrovou nádobu za 770 korun, 
kterou zájemci pronajme na období osmi měsíců a po-
stará se o odvoz.  (ter)

Potřebujete využít 
biokontejner?

Úřední hodiny 
ÚMOb Ostrava-Jih
Pondělí a středa:  8–12,  13–17 hodin
Každou první středu v měsíci je úřední doba prodlouže-
na do 18 hodin.
Podatelna Pondělí až čtvrtek: 8–17 hodin
 Pátek: 8–13 hodin

Správní činnost (ověřování podpisů a  listin, občanské 
průkazy, cestovní doklady, ohlašovna trvalých pobytů): 
Pondělí a středa:  8–12,  13–17 hodin
čtvrtek:  8–11.30,  12.30–16 hodin
Pokladna: 

Pondělí a středa:  8–12,  13–17 hodin
úterý:  8–11.30,  12.30–14 hodin
čtvrtek:  8–11.30,  12.30–16 hodin
pátek:  8–12 hodin

INZERCE

PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 

plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Kosmická 1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz
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Na základě žádostí z řad ob-
čanů, a s ohledem na nedo-
statek veřejných parkova-
cích mist v této lokalitě, se 
vedení  městského obvodu 
Ostrava-Jih rozhodlo sjed-
notit pravidla pro celý náš 
obvod, v rámci kterých slou-
ží obdobné plochy obča-
nům zdarma. Pro všechny, 
kteří preferují hlídané par-
koviště, je v těsné blízkos-
ti k dispozici parkovací dům,  
provozovaný  Ostravskými 
komunikacemi a. s. Nabí-
zí kryté stání v pěti patrech, 

provoz zabezpečený kame-
rovým systémem a nepřetr-
žitou hlídací službou, je zde 
výtah, myčka, startovací za-
řízení i WC. Uživatelé oceňu-
jí také  skutečnost, že zde za 
celou dobu provozu nebyl 
zaznamenán jediný případ 
trestné činnosti. Cena nevy-
hrazeného místa je 690 Kč/
měsíc, vyhrazené parkova-
cí stání stojí 990 Kč/měsíc. 
Zájemci si mohou parkova-
cí dům nezávazně prohléd-
nout, bližší informace na tel.: 
596 626 256.

Parkoviště na ul. J. Matušky bezplatně
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Audit Majetkové správy

Pískoviště nebo předzahrádka

Rehabilitační týden

Forenzní audit poukázal také na 
pravděpodobné dělení zakázek a vyplácení 
nerealizovaných prací. 

Hrají si před vašim domem děti nebo byste 
uvítali prostor pro seberealizaci
a příjemný pohled na rozkvetlý záhon 
květin?

Všechna cvičení najdou praktické 
uplatnění nejen v životě postižených, ale 
také lidí, kteří jsou jim oporou.

6

9

16

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

 měsíc září se 
u nás na Jihu 
 ponese v duchu 
oslav úctyhod-
ných 45 let Kina 
Luna. U této pří-

ležitosti se uskuteční slavnostní otevře-
ní originálního prostoru před kinem, 
které je součástí městské i rodinné his-
torie mnohých z nás. Určitě stojí za to 
přijít, prožít zde příjemné chvíle a na-
čerpat energii. 
Tou budou bezesporu sršet i sousedské 
slavnosti, které proběhnou 19. 9. v Hra-
bůvce u fi nančního úřadu. Dobrý důvod 
vzít děti, sousedy, dobrou náladu a tře-
ba i kousek domácího koláče nebo zele-
ninu ze zahrádky. Nebo jen přijďte uká-
zat, jaké hobby vás zajímá. Těším se na 
obou akcích na setkání, při kterém si, 
doufám, budeme moci také popovídat. 
Právě vaše konkrétní podněty jsou pro 
mne nejlepším hnacím motorem k „sta-
rostování“, které dle mne není a nesmí 
být ničím jiným než službou občanům. 
S vědomím této odpovědnosti jsem rád 
za viditelné výsledky uplynulých devíti 
měsíců konání na radnici. 
Transparentním zadáváním nejen ve-
řejných zakázek jsme přesvědčili fi rmy, 
že vyhrát může kdokoliv, kdo splní jed-
noduché podmínky. Oproti minulému 
období soutěžíme nákupy a služby, za-
mezili jsme systematickému vyvádění 
obecních fi nancí k osobám, které nyní 
šetří orgány činné v trestním řízení. 
A díky vašim námětům, práci úřed-
níků, vizí kolegů i úsporám vzešlým 
z výše uvedených opatření můžeme 
opravit chodníky, budovat parkovací 
místa, vystavět nové workout  (cvičení 
pouze s vahou vlastního těla) a dětská 
hřiště, rozšířit systém bezpečnostních 
kamer či zprovoznit třídy ve školce pro 
děti od 2 let. Můžeme se rovněž začít vě-
novat studii revitalizace prostoru před 
obchodním centrem Hlubina, kde má 
vzniknout krásný prostor pro nákupy, 
odpočinek i konání kulturních akcí.
Jak vidíte, září bude měsícem zajíma-
vých akcí, na  které vás srdečně zvu. 
Více informací k nim naleznete na 
www.ovajih.cz, Fb Městský úřad Ost-
rava-Jih a na dalších stránkách těchto 
Jižních listů. Stavíte se?

Bc. Martin Bednář, starosta

Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, 
s.r.o. • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 
00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samospráv-
ného celku • Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady MO Ost-
rava-Jih • DTP: Lucie Petrová • Vychází jednou měsíčně (kromě července) v Os-
travě v nákladu 50 900 výtisků • Datum vydání: 29. 6. 2015 • Výtisk zdarma
• Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.Kontakt na redakci:

Jižní listy

Inzertní manažerka: 
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: ivana.sachrova@ceskydomov.cz 
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Kontakty na vedení obvodu
Starosta Bc. Martin Bednář tel.: 599 430 331
Místostarostka  Věra Válková tel.: 599 430 410
Místostarosta RNDr. František Staněk, Ph.D. tel.: 599 430 344
Místostarostka Ing. Hana Tichánková tel.: 599 430 344
Místostarosta Bc. František Dehner tel.: 599 430 345
Členka rady Markéta Langrová tel.: 599 430 331
Člen rady Ing. Adam Rykala tel.: 599 430 410
Člen rady Ing. Otakar Šimík tel.: 599 430 331
Tajemník Mgr. Petr Mentlík tel.: 599 430 268

Kontakty na vedoucí odborů a oddělení ÚMOb Ostrava-Jih
Odbor vnitřních věcí  Ing. Ludvík Mráz tel.: 599 430 293
Odbor majetkový Mgr. Andrea Miškaříková tel.: 599 430 420
Odbor právní:  Mgr Petr Mentlík tel.: 599 430 335
Odbor fi nancí a rozpočtu Bc. Miroslava Klinkovská tel.: 599 430 260
Odbor dopravy a komunálních služeb Ing. et Ing. Jindřich Haverland tel.: 599 430 270
Odbor výstavby a životního prostředí Ing. Petr Halfar tel.: 599 430 207
Odbor bytového a ostatního hspodářství Ing. Alena Brezinová tel.: 599 430 288
Odbor investiční Ing. Lubomír Burdík tel.: 599 430 382
Odbor sociálně-právní ochrana dětí Mgr. Lenka Pavlíčková tel.: 599 430 465
Odbor sociální péče Bc. Lenka Podolinská tel.: 599 430 450
Odbor strategického rozvoje, vztahů
s veřejností, školství a kultury Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA tel.: 599 430 282
Odbor podpory volených orgánů Jana Zjavková tel.: 599 430 239
Oddělení kontroly a interního auditu Ing. Bc. Jarmila Capová tel.: 599 430 456
Oddělení veřejných zakázek Bc. Renáta Rárová tel.: 599 430 355
Oddělení informačních systémů Ing. Roman Škubal tel.: 599 430 316

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

Šéfredaktor: 
Mgr. Michael Kutty
tel.: 599 430 230
e-mail: michael.kutty@ovajih.cz
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Vybavenost Bělského lesa

Dřívější situace včetně problematiky spojené s bez-
domovectvím a vandalismem je taktéž řešena a návš-
těvníci lesa se při svých budoucích procházkách mo-
hou mimo jiné setkat s dozorem zajišťujícím prevenci 
a bezpečnost. 

Celkové zkulturnění je navrženo tak, aby si svůj pro-
stor pro trávení volného času našly všechny věkové 
skupiny bez ohledu na  fyzickou zdatnost.  (ter)

Bělský les čekají velké změny. Mezi ty hlavní patří rozšíření 
výukového areálu s postupným vytvořením naučného leso-
parku obsahujícího cizokrajné prvky dřevin (prvky arboreta 
s nejvýznamnějšími stromy všech kontinentů) a doplnění ob-
čanské vybavenosti o lavičky, altán pro grilování a fi tstezku, 
radovadla pro děti a překážky pro psy.

Pokud ano, pošlete nám 
svůj názor, zda zvolit altán 
s dřevěnou či kamennou 
podstavou.
Vaše názory společně s ná-
měty na další vybavení lesa, 
který máme na Jihu takřka 
na dosah ruky, přijímáme 
do 20. září 2015
• poštou
na adrese Horní 3, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka,  obálku 
označte heslem „vybave-
nost Bělský les“
• e-mailem
s heslem „vybavenost“ na 
jizni.listy@ovajih.cz.

Jedním z výrazných prvků občanské vybavenosti bude grilovací altán s přibližnou plo-

chou 25 m2. Dokážete si už teď představit sobotní odpoledne, kdy z rozpáleného bytu 
vyrazíte s rodinou mezi stromy grilovat a v osvěžujícím stínu si vychutnávat nejen dob-
ré jídlo, ale i zaslouženou pohodu?

Váš názor je důležitý
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Kamery budou nově pře-
nášet data na monitorovací 
stanoviště kamerového sys-
tému (pracoviště Městské 
policie Ostrava, Policie ČR) 
ze 13 lokalit.

Městský obvod Ostrava-Jih 
dlouhodobě pracuje na zvý-
šení bezpečnosti vybraných 
lokalit obvodu. Nejprve pro-
běhlo vytipování lokalit ve 
spolupráci s  Městskou po-

Na Jihu bude bezpečněji
„20 kamer bude spuštěno nejpozději do 60 dní 
od uzavření smlouvy o poskytování služby, která 
nám umožní monitorování bezpečnostní situace na 
území městského obvodu Ostravy-Jih,“ uvedl po 
zasedání rady Adam Rykala, který má problematiku 
bezpečnosti v nejlidnatějším ostravském obvodě na 
starosti.  

 

INZERCE

Až 94 Kč/hod. nabízí firma KES -  
kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o.,   
se sídlem ve Vratimově. 

Výrobce kabelových svazků 
pro automobilový průmysl hledá zručné 
montážní pracovnice na třísměnný provoz. 

Nabízíme práci v moderním, nehlučném  
prostředí. 
Nejedná se o pásovou výrobu!

Požadujeme:
dobrý zdravotní stav
manuální zručnost
spolehlivost

Nabízíme:
příplatky za přesčas 100 %
13. a 14. plat, věrnostní odměny
 příspěvek po zapracování 2 000 Kč
permanentky na sportovní  
a kulturní vyžití
příspěvky na dětské tábory  
a lyžařské výcviky
zajištěna doprava z Havířova,  
Orlové a okolí

www.kes.cz

Volejte personální oddělení 
tel.: 596 763 115, 596 762 785, 

pište na e-mail: d.lapisova@kes.cz.
Více na

Jsme mezinárodní společnost, 
která má významné postavení  
v automobilovém průmyslu.

 

Dodáváme komponenty  
např. pro Audi, Bentley, BMW, 

Ferari, Lamborghini, Škoda,  
Volvo aj.

PŘIJÍMÁME MONTÁŽNÍ PRACOVNICE
SC
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 1.  parkoviště před restaurací Alexandria a prostranství 
před Kinem Luna a areálem Kotva,

 2.  náměstí SNP + Čujkovova G-centrum,

 3.  areál URAL, okolí prodejny LIDL,  

 4.  prostor Hotelového domu Hlubina přední a zadní strana, 

 5.  část prostoru ulice U Hrůbků, 

 6.  park u zastávky MHD na ulici Hulvácká, 

 7.  podchod ul. Místecká, zastávka MHD Dřevoprodej, 

 8.  SAVARIN, 

licií Ostrava a  následně se 
hledaly způsoby možného 
zajištění potřebných kame-
rových systémů. Výsledná 
specifi kace odpovídá poža-
davkům a  potřebám obvo-
du zaměřeným primárně do 
oblastí prevence kriminality, 
veřejného pořádku, odhalo-
vání protiprávního jednání 
a dalších částí podpory bez-
pečnosti na venkovních ve-
řejných prostranstvích. Vý-
běr lokalit trvalého on-line 
monitoringu kamerovým 
systémem vychází z  analý-
zy vybraných míst na úze-
mí městského obvodu pro-
vedené také se zástupci 

vedení radnice, za účelem 
stanovení koncepce dalšího 
rozvoje „Městského integro-
vaného kamerového systé-
mu“. Při spolupráci byla vy-
tipovaná místa doplněna mj. 
o aktuální potřebu monito-
ringu hřbitova Ostrava-Zá-
břeh. 

„Jsem rád, že se nám po-
dařilo prosadit umístění 
16  kamer na nejnebezpeč-
nější místa v  našem ob-
vodu. Zároveň 4 kamery 
umístíme i  na místa, kde 
vznikla nová dětská hřiště, 
a  věřím, že tak zabráníme 
vandalismu,“ dále upřesnil 
radní Adam Rykala. 

7% 

14% 

27% 29% 

23% 

1 

2 

3 

4 
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 Rada rozhodla o spuštění bezpečnostních kamer také s ohledem na vyhod-
nocení ankety radničního zpravodaje, ve kterém jeho čtenáři vyjádřili svou 
nespokojenost s bezpečností. Ta je například oproti možnostem kulturního 
nebo sportovního vyžití vnímána výrazně negativněji.

Jak ukazuje graf, pouze 7% občanů je se současným stavem bezpečnosti 
plně spokojeno, oproti tomu 23% občanů je velmi nespokojeno.

Názor občanů je důležitý!

 9.  lanové hřiště a okolí, ul. Kosmonautů,
 10.  lanové hřiště a okolí, ul. Mjr. Nováka,  
 11.  Ráskosníčkovo hřiště, ul. Františka Formana,
 12.  ul. Zimmlerova vnitroblok, dětské hřiště,
 13.  hřbitov Ostrava-Zábřeh.
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 Audit majetkové správy
Hlavní činností příspěvkové organizace Majetko-
vá správa bylo hospodaření s domovním fondem 
spadajícím pod městský obvod Ostrava-Jih. Od 
1. 9. 2015 její činnost (záležitosti související s pro-
nájmem bytů, nebytových prostor, garáží a gará-
žových stání v bytových domech) přebírá bytový 
odbor úřadu. Co za touto změnou stojí, rozkrývá 
v rozhovoru radní Markéta Langrová.

  Zastupitelstvo bude 3. září ve 13 hodin

Starosta Martin Bednář zve všechny občany na zasedání Za-
stupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, které se usku-
teční ve čtvrtek 3. září od 13 hodin v kulturním domě K-Trio 
na ulici Dr. Martínka 4 v Hrabůvce. 

  Podnikáte méně než 3 roky? 

Chystáte se začít podnikat?

Aktuální výzva programu Technologie pro mikropodniky 
má za cíl formou dotací podporovat začínající mikropod-
niky (resp. podniky s historií kratší než 3 roky). Zaujalo vás 
to? Zájemci mohou získat podíl na fi nancování drobného 
majetku, dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku 
až do výše 45 %. Mohla by tato výzva pomoct někomu ve 
vašem okolí? Dejte nám vědět! Ing. Andrej Foltýnek (ve-
doucí oddělení strategického rozvoje), andrej.foltynek@
ovajih.cz.

KRÁTCE

Co zapříčinilo poměrně 
brzy po vašem nástupu na 
radnici tak rozsáhlou změ-
nu?
V září roku 2014 proběhla 
u našeho městského obvo-
du kontrola Magistrátu měs-
ta Ostravy, zaměřená na při-
měřenost a systém fi nanční 
kontroly. Tato kontrola uká-
zala na nedostatečnosti 
v  systému realitní agentury, 
která byla pověřena správou 
DaBF. Přičemž ve stejném 
režimu pracovala i samotná 
Majetková správa.

O konkrétních problémech 
jsme se dozvěděli až 19. led-
na 2015 a hned následující-
ho dne zasedala Rada města 
Ostravy, která nám stano-
vila termín pro odstraně-
ní zjištěných nedostatků do 
31. 5. 2015. Pokud bychom je 
neodstranili, hrozilo by na-
šemu obvodu, že přijde o fi -
nanční prostředky až ve výši 
10 mil. Kč. 

Jak jste se rozhodli všechny 
nedostatky odstranit?
Zásadním krokem bylo roz-
hodnutí našeho zastupitel-
stva ze dne 5. 3. 2015. Roz-
hodli jsme o převodu výkonu 
správy DaBF z příspěvkové 
organizace Majetková sprá-
va zpět na zřizovatele (úřad), 
a to od 1. 9. 2015. Tímto pře-
vodem dochází nejen k od-
stranění těch nejzávažněj-
ších nedostatků (sjednocení 
účetního systému, dodržová-
ní zákona o fi nanční kontro-
le, vymáhání pohledávek, …), 
ale také k výraznému zlepše-
ní služeb pro naše občany. 

Kontrola z magistrátu upo-
zornila i na špatný systém 
vymáhání pohledávek?
Ano a právní odbor naše-
ho úřadu provedl kontrolu, 
při které byla opět zjištěna 
řada nedostatků. Týkaly se 
zejména špatného vymáhá-
ní pohledávek, čímž úřadu 
(v období 2012–2014) vznik-
la nemalá škoda. Na jejím 
vyčíslení bude od 1. 9. 2015 
pracovat právní odbor úřa-
du.

V návaznosti na nedostat-
ky rada v dubnu  rozhodla 
o  provedení forenzního au-
ditu, který na rozdíl od běž-
ného auditu jde více do 
hloubky. Cílem tedy není 
jen hodnocení, ale například 
také odhalení vazeb mezi 
jednotlivými osobami.

Na minulém zastupitelstvu 
padl dotaz, proč jste fi rmu, 
která forenzní audit prová-
děla, nevybrali formou sou-
těže. Bylo to z  důvodu jis-
té ochrany možných důkazů 
před případným zničením? 
Ano, přesně tak. Obáva-
li jsme se, že by mohlo do-
jít ke zničení důkazů. Proto 
jsme postupovali velmi opa-
trně. Jmenovitě společnost 
Ernst&Young byla nicméně 
vybrána tak, jak nám to le-
gislativa umožňuje. Uděla-
li jsme si průzkum trhu a za 
fi rmou stojí řada výborných 
hodnocení.

Potvrdil forenzní audit Vaše 
podezření?
Jednoznačně, už jenom to, 
jakým způsobem fungo-
valy dodavatelské služby, 
mnohé naznačuje. V pro-
věřovaném období (2012–
2014) činily náklady na opra-
vy bytů celkem 96,1 mil. Kč 
bez DPH. Z  toho 95,7 mil. 

Kč bez DPH (99,5 %) tvoři-
ly pravděpodobně záměrně 
zakázky v hodnotě nižší než 
100  000  Kč, tedy bez nut-
nosti soutěžení. Forenzní au-
dit poukázal také na pravdě-
podobné dělení zakázek, tak 
aby se do stotisícového limi-
tu vešly, a vyplácení nereali-
zovaných prací. Na základě 
těchto zjištění jsme poda-
li dvě trestní oznámení, jed-
no může vést k obvinění více 
osob.

Po zajištění důkazních do-
kumentů za prověřované 
období 2012–2014 a podá-
ní trestních oznámení si ce-
lou situaci převzala policie. 
Co ale situace znamená pro 
občany, kteří například žijí 
v obecním bytě?
Pro občany se výrazně zjed-

noduší veškerá administra-
tiva. Vše (včetně hotovost-
ních plateb na pokladně) 
totiž budou moci vyřídit na 
jednom místě, a to na rad-
nici obvodu na ulici Horní. 
Jedná se nejen o pronájmy 
bytů, ale také nebytové pro-
story, garáže a garážová stá-
ní v bytových domech.

Ovlivní něco i nově zavede-
né kontrolní mechanismy?
Rozhodně! Od září budou 
nastaveny principy tak, aby 
nedocházelo k nehospodár-
nému nakládání s penězi da-
ňových poplatníků. Nyní pe-
níze půjdou tím správným 
směrem – na skutečné opra-
vy, renovace a další. Vyvádě-
ní peněz, které mají sloužit 
občanům, nebudeme tole-
rovat. 
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  Poděkování poctivým nálezcům

Paní Svatava Lednická nás požádala o zveřejnění poděko-
vání Nikole Oršošové a Davidu Šlosarčíkovi. Tito mladí lidé 
bydlící na Belikovově ulici v Zábřehu našli kabelku, kterou 
paní Lednická zapomněla před domem na ulici Sámova. 
„Podle občanského průkazu zjistili mou totožnost i byd-
liště a vše mi přinesli až domů, za což bych oběma chtě-
la poděkovat.“

KRÁTCEOznámení 
o výběrovém řízení
Statutární město Ostrava, tajemník Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hra-
bůvka, vyhlašuje výběrové řízení na místo:

•  ředitel příspěvkové 
organizace

Majetková správa Ostrava-Jih
(požadujeme VŠ, minimálně 5 let praxe na obdobné 
manažerské pozici výhodou)

Uchazeč k  přihlášce přiloží zpracovanou koncepci 
organizace a rozvoje technických služeb pro statu-
tární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih.

Přihlášku včetně příloh zašlete písemně nebo doruč-
te na podatelnu úřadu v zalepené obálce a označením 
„neotvírat – výběrové řízení – ředitel MSOJ“. Nejpoz-
ději ve lhůtě do 30. 9. 2015 do 17:00.
Podrobnosti (včetně popisu práce, náležitostí přihláš-
ky a seznamu zákonem stanovených příloh najdete na 
www.ovajih.cz v sekci Radnice-Úřad-Volná místa.

Nově: Technické služby
Usnesením č. 0158/4 schválilo Zastupitelstvo městského 
obvodu Ostrava-Jih dne 4. 6. 2015 změnu zřizovací lis-
tiny příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-
-Jih, kterou dojde zejména ke změně názvu přispěvkové 
organizace z Majetková správa Ostrava-Jih na Technické 
služby Ostrava-Jih, přispěvková organizace, dále změně 
sídla z Provaznická 1244/62, Ostrava-Hrabůvka na Kpt. 
Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh a novému vyme-
zení hlavních činností.  Hlavním účelem příspěvkové or-
ganizace s účinností od 1. 9. 2015 bude péče o čistotu 
a celkový vzhled statutárního města Ostravy, městského 
obvodu Ostrava-Jih, zabezpečení údrž by a vnější úpravy 
veřejných prostranství a uspokojování veřejných potřeb 
občanů v souladu s platnými právními předpisy.
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  Kurzy jógy v ZŠ Mitušova 16

V úterý 15. září bude v prostorách ZŠ Mitušova 16 v Hra-
bůvce zahájen další ročník kurzů jógy pod vedením zku-
šeného lektora Herberta Konečného. Kurz bude probíhat 
každé úterý od 16 a  poté od 17:45 hodin. Více informací 
na www.joga-ostrava.cz nebo konecnyherbert@seznam.cz, 
tel. 596 747 034 a 737 624 916.

  Nová Bělá pod otevřeným nebem

Občanské sdružení Jany Doležílkové uspořádá v  sobotu 
29. srpna už 8. ročník koncertu Nová Bělá pod otevřeným 
nebem. Publikum se může těšit např. na vítězku televizní 
Talentmánie 2010 Patricii Janečkovou ze sousedního ob-
vodu Ostrava-Jih, dále vystoupí houslistka Marie Korpaso-
vá, klavírista Richard Pohl, až z Řecka dorazí dětský taneč-
ní soubor Antigoni. Akce se uskuteční v 17 hodin v areálu 
Domu s pečovatelskou službou Bělásek. 

  Ocenění městským obvodem Ostrava-Jih

Městský obvod Ostrava-Jih, oddělení školství a kultury při-
pravuje vyhodnocení a ocenění úspěchů občanů, dětí i mlá-
deže v zájmových aktivitách a činnostech, a to v těchto ka-
tegoriích:

1)   úspěchy dětí a mládeže 
v zájmových aktivitách a sportu

2)  pracovníci s dětmi a mládeží

Písemné návrhy na ocenění, prosím, zasílejte na e-mail jar-
mila.olsovska@ovajih.cz nebo na adresu městský obvod 
Ostrava-Jih, oddělení školství a kultury, Horní 3, 700 30 Os-
trava-Hrabůvka v termínu do 30. září 2015. Návrh musí ob-
sahovat jméno a příjmení navrhované osoby, její bydliště, 
rozsah její činnosti a důvody podání návrhu. Formulář na-
jdete na internetových stránkách www.ovajih.cz v sekci vol-
ný čas.

Jako stabilní bytové družstvo v Ostravě s dlouholetou zkušeností 
v oboru a týmem zkušených pracovníků nabízíme své služby 
správy pro Společenství vlastníků jednotek a malá bytová 

družstva v rámci ostravského regionu. 
Zajistíme pro Vás služby v oblasti ekonomické, organizačně- právní i technické.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh

e-mail: sekretariat@sbdhlubina.cz, telefonní číslo: 554 819 611
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DALŠÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE JIŽNÍ LISTY JE 26. 9. 

S UZÁVĚRKOU INZERCE 16. 9. 2015 
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733 164 162www.kromanon.cz

ANTONÍN KRUMNIKL

Co je po prázdninách nového?

INZERCE

Pískoviště nebo předzahrádka?

Hrají si před vašim domem děti nebo byste uvítali prostor pro sebere-
alizaci a příjemný pohled na rozkvetlý záhon květin? 

• PÍSKOVIŠTĚ

Pokud je pro vaše okolí důležité pískoviště, ve kterém je třeba vyměnit písek 
nebo opravit prostor na sezení, dejte nám vědět. Váš požadavek zahrneme do 
harmonogramu.

• PŘEDZAHRÁDKA

Je-li u vašeho domu naopak zájem o květinový záhon, po domluvě je možné 
nahradit již nepoužívaný písek zeminou. O sdílenou zahrádku se již nyní stara-
jí lidé v různých částech Dubiny.
V případě, že v  místě vašeho bydliště již dlouho nevznikají hrady z  písku 
a o pěstitelské vyžití nikdo nejeví zájem, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih 
nabízí možnost zrušení betonové obruby. 

S návrhy na úpravu  pískoviště ve 
 vašem okolí se obracejte na ÚMOb 
Ostrava-Jih písemně (Horní 3, 
700 30 Ostrava-Hrabůvka) s obál-
kou označenou heslem „pískoviště 

nebo předzahrádka“ nebo pod stej-
ným heslem e-mailem na miroslava.
humpolikova@ovajih.cz.

Soutěž předzahrádek

Všem, kteří se zapojili do soutěže 
předzahrádek, děkujeme za zasla-
né fotografi e. Vyhodnocení uveřej-
níme v příštím vydání Jižních listů.
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  Dobrovolnictví v ostravských nemocnicích

Máte chuť pomáhat druhým? Setkáváte se rádi s dětmi 
či starými lidmi? Jste ochotni darovat hodinu týdně li-
dem v nemoci a osamění? Stačí přijít do dobrovolnické-
ho centra ADRA Ostrava na Jiráskově náměstí 1439/4 
každou první středu v  měsíci (nejblíže 2. září) kdyko-
liv od 13 do 17 hodin a zde se dozvíte více o dobrovol-
nictví v nemocnicích, konkrétně na dětských odděleních 
a na odděleních následné péče. Pomáhat může každý. 
Informace na tel. čísle 605 784 584 nebo na www.ad-
raostrava.cz.

  Strážník ve volnu dopadl muže 

podezřelého z krádeže

Dne 21. července 2015 dopadl strážník v  době svého 
osobního volna zloděje. V Ostravě-Hrabůvce právě pro-
cházel po ulici kolem objektu, v němž se nachází her-
na. Z té náhle vyběhl mladý muž (21 let), vzápětí za ním 
starší muž a  ten křičel, aby někdo utíkajícího zadržel, 
že je to zloděj, že v herně ukradl peníze. Strážník tedy 
začal utíkajícího pronásledovat. Opakovaně ho vyzýval, 
aby se zastavil, ale ten nereagoval. Po několikaminutové 
honičce podezřelého přece jen dopadl. Ten ho pak za-
čal přemlouvat, aby ho pustil, že mu dá všechny pení-
ze, které u sebe má. Vzápětí na místo dorazila uniformo-
vaná hlídka městské policie, kterou si strážník ve volnu 
přivolal na pomoc. Protože se zadržený muž neustále 
vzpouzel a pokoušel se vymanit ze sevření, strážníci jej 
spoutali. Poté podezřelého předali přivolaným policis-
tům.  (mp)

Brušperk otevírá nový 
krytý plavecký bazén
Od 6. 9. 2015 je veřejnosti přístupný nový krytý plavecný ba-
zén, který návštěvníkům nabídne 25 m dlouhé 3 plavecké drá-
hy, minimální teplotu vody 30 °C a optimální hloubku  1,1–1,3 m. 
Pro zpestření je připravena také divoká řeka, vířivka a tobo-
gán o délce 60 m. Pro ty nejmenší je připraveno brouzdališ-
tě s vodou o teplotě 36 °C. Více na www.bazenbrusperk.cz 
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Je na vás patrna velká úleva, že veš-
keré práce jsou konečně hotovy 
a můžete se naplno věnovat své prá-
ci. 

To v každém případě… Rekonstrukce 
kulturního domu se totiž neplánovaně 
protáhla kvůli potížím na straně zho-
tovitele stavby, což nám velmi kompli-
kovalo práci a samozřejmě omezovalo 
návštěvníky. Dnes už jsou dokončeny 
i poslední prostory – tedy klub a klubo-
vý salonek, takže můžeme jet naplno.

Přes všechny peripetie se zeptám, 
zda máte v plánu nějaké další rekon-
strukce, nebo nyní je už vše podle 
vašich představ.

(úsměv) Rekonstrukcí ještě nepro-
šly tři cvičební sály, zázemí umělců 
za hlavním sálem a  kompletní opra-
vu by potřebovala také letní zahrada. 

Projekty už byly dříve zpracovány, ale 
z úsporných důvodů zatím na tyto in-
vestice nedošlo.

Pojďme k příjemnějším věcem, na co 
se diváci mohou těšit v průběhu pod-
zimní sezóny?

Akord výrazně zapracoval na svém 
marketingu a  jeho proměna v  kultur-
ní oblasti je doufám znatelná. Začali 
jsme s novinkou divadelního předplat-
ného, což se ukazuje jako velmi úspěš-
né. Už nyní nabízíme daleko větší po-
čet divadelních představení i koncertů. 
Zaznamenali jsme grandiózní 230% ná-
růst návštěvnosti divadelních předsta-
vení oproti roku 2012 – tedy době před 
rekonstrukcí. Plánujeme i nové klubové 
akce v  nádherných prostorách klubu, 
např. cyklus Hudební pohoda či pravi-
delné Tančírny. 

„Akord - teď zní ještě lépe.“
S tímto mottem vstupuje do nové sezóny zrekonstruovaný kulturní 
stánek v Ostravě-Zábřehu. Po dlouhých třech letech, během kte-
rých bylo z prostředků města Ostravy proinvestováno na 128 miliónů 
korun, „kulturák“ září novotou a z rozhovoru s jednatelkou Darinou 
Daňkovou jde poznat, že Akord skutečně funguje jinak. 

INZERCE

Připravujete nějaké akce k ukonče-
ní rekonstrukce, či spíše k zahájení 
nové sezóny?

Samozřejmě – a to rovnou tři. Ve čtvr-
tek 17. září se uskuteční den otevřených 
dveří. Návštěvníky pozveme i do tech-
nického zázemí, skladů a dílen, budou 
si moci vyzkoušet zvukovou či světel-
nou techniku. Od průvodců se dozvědí 
zajímavé informace o nejstarším domě 
kultury v Ostravě. A akci oživí i dopro-
vodný program, do něhož se zapojí lidé 
bezprostředně spjati s  Akordem, kteří 
jsou sami amatérskými umělci. O den 
později je pak v ostravské premiéře při-
praveno divadelní představení pražské-
ho divadla Palace s názvem Rodina je 
základ státu, které proběhne ve slav-
nostním duchu.  A do třetice se swin-
govými a jazzovými tóny rozezní nová 
Hudební pohoda v klubu.  

CELÝ ROZHOVOR NALEZNETE NA 
WWW.OVAJIH.CZ V SEKCI AKTUALI-
TY.

Michael Kutty

Den otevřených dveří se usku-
teční 17. září a v tento den návš-
těvníci budou moci nahlédnout 
do zákulisí Akordu, dostanou se 
do míst, která jsou běžně návš-
těvníkům nepřístupná.

Den otevřených 
dveří Akord

Posílejte své 
příběhy (z) Akordu
Zažili jste v  DK Akord (dříve Dům 
kultury NHKG) nějaký příběh nebo 
k  němu máte nějakou nezapome-
nutelnou vzpomínku? Schováváte 
doma v archivu nějaké zajímavé foto 
domu kultury – historické nebo i ze 
současnosti? Podělte se s ostatními!

Ke slavnostnímu zahájení sezóny 
2015/2016, které se uskuteční u pří-
ležitosti dokončené rekonstrukce 
Akordu, jsou shromažďovány pozo-
ruhodné příběhy, jedinečné fotogra-
fi e, dobové dokumenty (např. staré 
programy), které se váží k  zábřež-
skému domu kultury. Zeptejte se 
i svých dědečků a babiček, ať se svě-
ří s nějakou historkou. Vybrané pří-
spěvky budou prezentovány v rám-
ci připravovaného dne otevřených 
dveří, v tiskovinách a na webu Akor-
du. 

Své příběhy a  naskenované foto-
grafi e posílejte do 6. září na e-mail 
pribehy@dk-akord.cz, případně je 
doručte na recepci DK Akord. Neza-
pomeňte uvést zpětný kontakt, pro-
tože každý, kdo něčím přispěje, bude 
zařazen do slosování o  ceny. Více 
na webu www.dk-akord.cz nebo na 
Facebooku.

Koupím 1–3 + 1 
v osobním vlastnictví 
nebo dr. kdekoliv 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
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Zářijové fotosoutěže

Po úspěšné výstavě Střední průmyslové školy stavební 
v Ostravě a Asociace středoškolských klubů České repub-
liky na ostravském Letišti Leoše Janáčka se od září rozjíž-
dí již šestý ročník fotosoutěže, tentokrát na téma:

Prázdniny v Moravskoslezském kraji
Soutěž bude probíhat od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015. Je rozdělena 
do dvou kategorií, a to na kategorii pro děti a mládež do 18 let 
a dále na kategorii nad 18 let. 
Informace o obou fotosoutěžích a jejich výsledky zveřejníme také 
v sekci Aktuality na webových stránkách městského obvodu Ost-
rava-Jih (www.ovajih.cz).

Marie Křížová; 1. místo kategorie 18-
Téma: Člověk a architektura

Bližší informace získáte na internetových strán-
kách školy www.stav-ova.cz.  

INZERCE

SC
-3

51
12

8/
1

DK Akord vyhlásil už 4. roč-
ník soutěže pro fotoama-
téry FOTO FEST. Letos se 
koná pod hlavičkou projek-
tu Společně pro bezpečněj-
ší Ostravu, zaměřeného na 
prevenci a bezpečnost. Pro-
to je v tomto duchu i letoš-
ní téma: „NE-BEZPEČNÉ 
LÉTO“. 

„Co si pod touto frází 
představit, už necháme na 
fotografech a jejich fantazii,“ 
vysvětluje koordinátor pro-
jektu Zdeněk Kačor. „Hod-
notit se bude samozřejmě 
i  umělecké zpracování foto-
grafi í, ale to neznamená, že 
by se do soutěže nemohl za-
pojit absolutní amatér, které-
mu se třeba na dovolené po-
daří udělat zajímavé záběry.“

Podmínkou je však, aby 
dodané fotografi e byly mi-
nimálně tři. Šikovní fotogra-
fové mohou dodat až šest 
soutěžních fotek. Registra-
ce soutěžících probíhá přes 
web Fotofest.eu, kde je 
k vyplnění registrační formu-
lář a fotografi e se zde nahrá-
vají v  elektronické podobě, 
ale v tiskové kvalitě. Nejlepší 
výtvory totiž budou vybrány 
pro výstavu, která proběh-
ne v  roce 2016 v  DK Akord 
v  Ostravě-Zábřehu. Výsta-
va pak bude nabídnuta růz-
ným institucím a partnerům 
jako putovní. Nejlepší foto-
grafové také budou oceněni 
věcnými cenami i dárkovými 
pou kazy. Uzávěrka přihlášek 
je 30. 9. 2015. 

 NE-BEZPEČNÉ LÉTO
Zapojte se do fotografi cké soutěže Akordu – FOTO 
FEST 2015

Záštitu nad  fotosoutěží pře-
vzal hejtman Moravskoslez-
ského kraje Miroslav Novák, 
dále starosta městského ob-
vodu Ostrava-Jih Bc. Martin 
Bednář a poslanec Posla-
necké sněmovny Parlamen-
tu ČR Ing. Adam Rykala. 
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příspěvková organizace
•  Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostra-

va-Hrabůvka, 596 739 107, www.kzoj.cz
•  Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabův-

ka, 596 739 107, www.kzoj.cz
•  Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh

596 751 712, www.kzoj.cz

  KULTURNÍ DŮM K-TRIO

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka

6., 14., 20., 27. 9. v  17.00 hodin
TANEČNÍ VEČERY živá hudba, pro příznivce 
společenského tance se skupinou DOMINO
16. 9. od 9.00 do 18.00 hodin
OD KOSTELŮ K ROZHLEDNÁM
Sportovně relaxační sobota pro seniory - ko-
mentovaná prohlídka kostela svatého Vác-
lava v Opavě s výstavou fotografi í Jindřicha 
Štreita, Vitaminátor s.r.o - výrobní technolo-
gie moštů s ochutnávkou a prohlídkou sadů, 
rozhledna Cvilín u Krnova, kostel Panny Marie 
Sedmibolestné s křížovou cestou. Předprodej 
a informace KD K-TRIO.
21. 9. v 19.00 hodin
SEA AND AIR koncert (Experimental/Alter-
nativa, Německo) Atmosférický indie rock 
s cembalem inspirovaný barokními melodie-
mi J. S. Bacha a experimentálním berlínským 
krautrockem.
23. 9. v  19.00 hodin
PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA Pavel Do-
beš pro letošní rok zařazuje do repertoáru 
nejžádanější písničky, které se na koncertní 
pódia už dlouhé roky nedostaly. 
27. – 28. 9. 
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI PIVA degu-
stační přehlídka minipivovarů s programem – 
ANNA K., L. Pospíšil & 5P, Michal Prokop & 
Framus Five. Podrobný program najdete na 
www.kzoj.cz.
29. 9. v 17.30 hodin 
VÝKLAD KARET, přednáška Mgr. Anny Ku-
delové pro všechny, kteří se zajímají o výklad 
karet, chtějí pochopit jejich význam a  na-
učit se základním principům práce s  karta-
mi.  Karty nám pomáhají zkvalitnit svůj život 
a vztahy. Ukazují nám cestu k naplnění své-
ho životního plánu, odpovídají na otázky naší 
cesty životem a vedou nás k pochopení po-
tlačených pocitů v sobě. 
29. 9. v 17.30 hodin
PARTNERSKÁ KOMUNIKACE, jednoduše, 
prakticky, s nadhledem a  humorem o  vzta-
zích a komunikaci mezi partnery přednáší ro-
dinný terapeut Drahoslav Červenka.

DĚTEM
1. – 30. září probíhá ZÁPIS DO KURZŮ 
Bohatá nabídka pohybových a vzdělávacích 
kurzů. Neváhejte a  zavčas si vyberte kurz 
vhodný pro vás nebo vaše dítě.  
Pro děti – Výuka hry na kytaru, saxofon, key 
board, akordeon, Kreslení a  malování, Břiš-
ní tance, Hip Hop, Disco dance, Taneční klub 
MINI, Hrajeme šachy.

KURZY
1. – 30. září probíhá ZÁPIS DO KURZŮ 
Bohatá nabídka pohybových a vzdělávacích 
kurzů. Neváhejte a  zavčas si vyberte kurz 
vhodný pro vás nebo vaše dítě.  
Pro dospělé – Kalanetika, P-Class, Pila-
tes s Bosu, Cvičení - prevence bolesti zad - 

SM systém, Cvičení pro seniory, Cvičení na 
velkých míčích, Nebojte se cvičit - cvičení 
v  sedě na židli, Jóga, Linie, Body styling, 
strečink a relaxace, Taoistické Tai Chi, Pohy-
bově taneční terapie pro ženy 45+, Taneční 
pro manželské páry a partnerské dvojice, Ir-
ské tance, Břišní tance, Havajské tance, La-
tina dance, Let s dance, Zumba, Astrologie, 
Astrologický tarot - výklad symbolonových 
karet, Akupresura - celé tělo na dosah ruky, 
Automatická kresba pro každého, Jak udělat 
dojem na ostatní,  Výuka hry na kytaru, saxo-
fon, key board, akordeon, Výuka anglického 
jazyka. Podrobný seznam kurzů najdete na 
www.kzoj.cz 
Předprodej a informace KD K-TRIO.

VÝSTAVY

od 5. 9. VÝTVARNÉ PRÁCE studentů Sou-
kromé střední umělecké školy AVE ART Os-
trava.
od 4. 9. do 30. 10. CARNEVALA DI  VENEZIA 
– výstava fotoobrazů Kamila Übelauera.

  KOMORNÍ KLUB
Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka
17. 9. v 18.00 hodin
FANSKÉ HOTY – TÁDŽIKISTÁN Kompono-
vaný pořad Jiřího Kráčalík (fi lm, foto, hudba, 
slovo). 
24. 9. V 19.00 hodin
MARILYN OLIVER Band /USA/CZ/ koncert 
praneteře legendárního Muddyho Waterse. 
Jan Kořínek – hammondky, Jiří Maršíček – ky-
tara, Tomáš Vokurka – bicí. 

  KINO LUNA 

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh 
1. – 2. 9. v 15.30
BARBIE ROCK´N ROYALS (Barbie in Rock´n 
Royals, USA 2015)
Animovaný / pohádkový / muzikál, české 
znění, přístupný, 84 minut. Vstupné 125 Kč, 
děti 100 Kč.
1. – 2. 9. v 17.45
PIXELY (Pixels, USA 2015) 
Akční / sci-fi  / komedie, české znění, přístup-
ný, 106 minut. Vstupné 155 Kč, děti 135 Kč.
1. – 2. 9. ve 20.00
NESMRTELNÝ (Self/Les, USA 2015)
Drama / sci-fi  / thriller, české titulky, přístup-
ný, od 12 let. Vstupné 100 Kč.
3. – 6. 9. v 15.30
MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE 3D (Mune, le gar-
dien de la lune, Francie 2015) 
Animovaný, české znění, přístupný, 85 minut. 
Jednotné vstupné 130 Kč.
3. – 6. 9. v 17.45
VYKOLEJENÁ (Trainwreck, USA 2015)
Komedie, české titulky, od 15 let, 122 minut. 
Vstupné 110 Kč
3. – 6. 9. ve 20.00
KURÝR: RESTART (Le transporteur: Héri-
tage, Francie / Čína 2015)
Akční / krimi / thriller, české titulky, od 12 let, 
96 minut. Vstupné 110 Kč.
7. – 9. 9. v 15.30
MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE 2D (Mune, le gar-
dien de la lune, Francie 2015) 
Animovaný, české znění, přístupný, 85 minut. 
Jednotné vstupné 100 Kč.
7. – 8. 9. v 17.45 
ANDÍLEK NA NERVY (ČR 2015)

Komedie, od 12 let, 105 minut. Vstupné 90 Kč, 
7. 9. vstupné 60 Kč.
7. – 9. 9. ve 20.00
MÉĎA 2 (Ted 2, USA 2015)
Komedie, české znění, od 15 let, 115 minut. 
Vstupné 90 Kč.
9. 9. v 17.45
VYNÁLEZ ZKÁZY (Československo 1958)
Dobrodružný / fantasy / sci-fi , přístupný, 
78 minut. Vstupné 70 Kč.
10. 9. – 13. 9. (mimo 12. 9.) v 15.30
OVEČKA SHAUN VE FILMU (Shaun the 
 Sheep Movie, VB / Francie 2015)
Animovaný / komedie, přístupný, 85 minut. 
Vstupné 80 Kč.
10. – 13. 9. (mimo 12. 9.) v 17.30
MISSION: IMPOSSIBLE - NÁROD GRÁZ-
LŮ 2D (Mission:  Impossible – Rogue Nation, 
USA 2015)
Akční / dobrodružný / thriller, české titulky, 
od 12 let, 132 minut.  Vstupné 110 Kč.
10. – 20. 9. (mimo 12. 9.) ve 20.00
GANGSTER KA (ČR 2015)
Krimi / drama / thriller, od 12 let, 100 minut. 
Vstupné 120 Kč.

12. 9. LUNAFEST 45
Tradiční fi lmová jízda za výroční vstupné 45 Kč.
12. 9. 13.30 h. MALÝ DRÁČEK 2D
12. 9. 15.15 h.  MIMONI 2D
12. 9. 17.30 h.  DOMÁCÍ PÉČE
12. 9. 19.30 h.  JURSKÝ SVĚT 2D
14. – 20. 9. v 15.30
UUUPS! NOE ZDRHNUL… (Ooops! Noah 
is Gone…, Belgie / Něm. / Lucemb. / Irsko 
2015). Animovaná komedie, české znění, pří-
stupný, 86 minut. Vstupné 80 Kč.
14. 9. v 17.45 
SAMBA (Samba, Francie 2014)
Komedie / drama, české titulky, od 12 let, 
120 minut. Vstupné 50 Kč.
15. 9. v 17.30
TERMINATOR GENISYS 2D (Terminator: Ge-
nisys, USA 2015)
Sci-fi  / akční / thriller / dobrodružný, české 
titulky, od 12 let, 126 minut. Vstupné 100 Kč.
16. 9. v 17.45  CESTA VZHŮRU (ČR 2015)
Dokumentární / sportovní, od 12 let, 100 mi-
nut. Vstupné 90 Kč.
17. – 20. 9. v  17.45  LABYRINT: ZKOUŠKY 
OHNĚM (Maze Runner: Scorch Trials, USA 
2015). Akční / sci-fi  / thriller, české titulky, od 
12 let. Vstupné 110 Kč.
21. – 24. 9 v 15.30
V HLAVĚ 2D (Inside Out, USA 2015)
Animovaný / komedie, české znění, přístupný 
102 minut. Jednotné vstupné 100 Kč.
21. – 23. 9. v 17.45 GANGSTER KA (ČR 2015)
Krimi / drama / thriller, od 12 let, 100 minut. 
Vstupné 120 Kč, 21. 9. vstupné 60 Kč.
21. – 23. 9. ve 20.00 
SINISTER 2 (Sinister 2, USA 2015)
Horor, české titulky, od 15 let. Vstupné 110 Kč.
24. – 27. 9. v 17.30
NIKDY NENÍ POZDĚ (Ricki and the Flash, 
USA 2015)
Komedie / drama / hudební, české titulky, 
přístupný, 101 minut. Vstupné 120 Kč.
24. – 28. 9. v 19.45
EVEREST 3D (Everest, USA 2015)
Dobrodružný / drama / thriller, české titulky, 
od 12 let, 121 minut. Vstupné 140 Kč.
25. – 29. 9. v 15.30
MIMONI 2D (The Minions, USA 2015)
Animovaný / rodinný / komedie, české znění, 
přístupný, 91 minut. Jednotné vstupné 90 Kč.
28. – 29. 9. v 17.30  GANGSTER KA  (ČR 2015)

  KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
OSTRAVA-JIH
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Krimi / drama / thriller, od 12 let, 100 minut. 
Vstupné 120 Kč, 28. 9. vstupné 60 Kč.
29. 9. ve 20.00 ROGER WATERS: THE WALL 
Koncertní fi lm. Legendární pinkfl oydovské 
album The Wall vtrhne v  pompézní audio-
vizuální show na jedinou noc do kin po ce-
lém světě. Předpokládaná délka 165 minut. 
Vstupné 200 Kč.
30. 9. v 17.00  Ostrava Kamera Oko – sekce 
Profi l: Noé – Debie
VEJDI DO PRÁZDNA (Enter the Void, Fran-
cie / Itálie / Německo / Kanada 2009) 
Drama / thriller / fantasy, české titulky, 141 mi-
nut. Vstupné 50 Kč
30. 9. ve 20.15  Ostrava Kamera Oko – sekce 
Profi l: Noé – Debie
LOVE 3D (Love, Francie 2015)
Drama / erotický, české titulky, od 18 let, 
130 minut. Vstupné 100 Kč.

  DŮM KULTURY AKORD 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511, e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz
www.facebook.com/dkakord

17. 9. / 16:00–20:00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Den otevřených dveří vám umožní prohlíd-
ku prostor DK s  průvodcem a  doprovod-
ným programem pro děti i dospělé. Prohlíd-
ky v délce 40 minut budou organizovány ve 
skupinách. S  ohledem na očekávaný zájem 
bude připraven rezervační systém. Více na 
www.dk-akord.cz nebo v recepci DK Akord.
Vstup zdarma.

DIVADLO

18. 9. / 19:00  Ray Cooney:
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Novinka divadla Palace!
Komedie, ve které jde o život, kde autor vy-
chází z  nejlepších tradic anglické komedie 
s  komplikovanou zápletkou a  suchým brit-
ským humorem. V  jedné londýnské nemoc-
nici se vážený, ženatý doktor připravuje na 
důležitou přednášku. Z  jeho soustředění jej 
vyruší nečekaná návštěva v  podobě bývalé 
milenky a jejího „dárečku“.
Hrají: Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Sa-

bina Laurinová a další.
Vstupné: 430, 390 a 350 Kč.
30. 9. / 19:00  David Drábek:
JEDLÍCI ČOKOLÁDY
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Úspěšná inscenace konečně v  Ostravě! Pří-
běh tří sester, co se stavějí na vlastní nohy 
po smrti otce, který jim zanechal superman-
ský kostým. Po představení beseda s herci – 
v  rámci projektu POT A LESK KLICPEROV-
SKÉ ALCHYMIE.
Režie: David Drábek
Hrají: Pavla Tomicová, Pavlína Štorková 
a další. Vstupné: 430, 380, 350 a 200 Kč.

Získejte na toto představení vstupenky vý-
hodněji – kupte si DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 
pro podzim 2015!!!

PRO SENIORY

1. 9. / 15:00 SENIOR KLUB – 
Tradiční setkání senior klubu  s cestopisnou 
přednáškou a promítáním fotografi í.
K tanci a poslechu hraje PeteSax.
15. 9. / 10:00
AKTIVNÍ SENIOR - Senior v ohrožení
Městská policie seznámí v  besedě star-
ší občany s nástrahami, kterým bývají často 
vystaveni. Aktivní senior ví, že čím více in-
formací se dozví, o to více sníží riziko svého 
ohrožení. Nedejte podvodníkům šanci, přijď-
te se na ně připravit.
Na všechny seniorské pořady vstup zdarma.
KURZY     Začínáme v září!

Pohybové kurzy
- pro děti
AEROBIC – přípravka, předškoláci, závodní 
tým Maniak aerobik – J. Kračmarová
- pro dospělé
BODY STYLING – pondělí – 16:00 hod. 
K. Vacková
FLOWIN – pondělí – 17:00 hod. – A. Zom-
berová 
ZUMBA – úterý – 18:30 
hod., 
PROBLÉMOVÉ PARTIE 
– středa – 18:00 hod. – 
M. Trojková
LADIES FITCLUB – úterý – 
18:30 hod. M. Hradilová 
VINYASA YOGA – pondě-
lí – 19:00 hod. – J. Skřipčá-
ková 

HARMONICKÉ CVIČENÍ – úterý – 17:00 hod. 
Z. Kaiser 
RELAXAČNÍ  JÓGA – úterý – 17:00 hod. 
Š. Kouhoutková
RELAXAČNÍ CVIČENÍ – čtvrtek – 10:00 hod. 
E. Kandusová

Jazykové kurzy 
ANGLIČTINA
-  pro začátečníky – pro středně pokročilé – 

pro pokročilé - P. Vašková
- pro začátečníky dopoledne - J. Miklová  
-  konverzace pro středně pokročilé na mo-

derní témata – L. Žižková 
NĚMČINA    
-  pro začátečníky a pokročilé – L. Hudeczko-

vá 
ŠPANĚLŠTINA 
- pro začátečníky a pokročilé – P. Vašková 
ITALŠTINA 
- pro začátečníky – P. Vašková 
FRANCOUZŠTINA
- pro začátečníky a pokročilé – P. Klapuchová 

Hudební kurzy – KLAVÍR – V. Klíma

Bližší informace o  jednotlivých kurzech na 
www.dk-akord.cz  Využijte možnost zakou-
pení permanentek  pro  zaměstnance  z pro-
středků  FKS vaší fi rmy nebo formou pouka-
zů pro své blízké. 

KONCERTY

22. 9. / 19:00 / Klub Akord  SWING BROTHERS
HUDEBNÍ POHODA – to je nový klubový po-
řad v rekonstruovaném Klubu Akord, se sto-
lovým uspořádáním a obsluhou. Všem milov-
níkům swingu a  jazzu se představí pěvecká 
dvojice z Brna – Petr Šmiřák a Vladimír Ře-
záč, kteří coby SWING BROTHERS zazpíva-
jí největší hity výše zmíněných žánrů. Navíc 
koncertem klubový pořad Hudební pohoda 
nekončí, v příjemné atmosféře Klubu Akord 
můžete pobýt až do 23:00 hod. 
Vstupné: předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč.

11. – 13.09. SBŠ Ostrava - basketbal
  mezinárodní turnaj Ostrava Cup 2015 v basketbalu 

chlapců a děvčat ve věku 6–19 let 
19. 9. 1. SC Vítkovice – fl orbal
 14:00 junioři
 17:00 Extraliga muži
 20:00 Extraliga ženy
20. 9. 1.SC Vítkovice – fl orbal
 10:00  junioři
 13:00–20:30  ženy B 
26. 9. 1.SC Vítkovice – fl orbal 
   8:00–14:00  přípravka Lvíčata
 15:00 Extraliga žen
 18:00 Extraliga muži 
27. 9. 1.SC Vítkovice – fl orbal
 10:00–17:30  dorostenci
 18:30 junioři
28. 9. 1.SC Vítkovice – fl orbal
 9:30–18:30 juniorky

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc ZÁŘÍ
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Investujeme, zateplujeme, regenerujeme, …

Rekonstrukce Jubilejní ko-
lonie Edisonova 17, 19

dokončeno březen 2015

DPS Odborářská Fitcent-
rum (Senior fi tness hřiště)

dokončeno duben 2015

Regenerace domů Ediso-
nova 11, Velfl íkova 1

dokončeno květen 2015

Centrální spisovna Ostra-
va-Jih, areál Korýtko

dokončeno květen 2015

Stavební úpravy školního 
sportovního areálu u MŠ 
a ZŠ Horymírova

dokončeno červen 2015

Odstranění přilehlých te-
ras objektu Provaznická 
1244/62

dokončeno červen 2015

Stavební úpravy ZŠ Kos-
monautů 13, Zábřeh

dokončeno červen 2015

Zateplení objektu ZŠ Ho-
rymírova, Zábřeh

dokončeno červenec 2015

Reg. domů Slezská 14, Ju-
bilejní 20, Velfl íkova 5

dokončeno červenec 2015

Pavilon tělocvičny Areálu 
29. dubna, Výškovice

probíhá realizace

Dětská hřiště ul. Vl. Vlasá-
kové

probíhá realizace

Vybudování  plynového 
vytápění vč. úpravy rozvo-
dů ÚT objektu Gurťjevova 
11/459 Zábřeh

probíhá realizace

Zateplení objektu školky 
P. Lumumby 14 v Zábřehu

probíhá realizace

Revitalizace mateřské 
školky Adamusova 7

probíhá realizace

Rekonstrukce plavecké 
učebny při ZŠ A. Kučery

probíhá realizace

Zateplení ZŠ B.  Dvorského,  
Dubina

probíhá realizace

Zateplení a výměna oken 
základní školy Volgograd-
ská, Zábřeh

probíhá realizace

Zateplení objektu druži-
ny u ZŠ Klegova, ZŠ A. Ku-
čery a ZŠ Krestova, Hra-
bůvka

probíhá realizace

Rekonstrukce Jubilejní ko-
lonie Edisonova 15

probíhá výběrové řízení

Generální oprava a zatep-
lení střechy vč. VZT, Vaň-
kova 46, 48, 50, 52 Běl-
ský Les

probíhá výběrové řízení

Vybudování etážového 
plynového vytápění Jed-
ličkova 8 Zábřeh

dokončeno červen 2015

Zateplení obvodového 
pláště, vč. půdy, střechy, 
hydroizolace Pavlovova 67 
Zábřeh

dokončeno červen 2015

Zateplení střehy domu slu-
žeb,ul. Horní 1492

probíhá výběrové řízení

 Vybudování bezbariéro-
vého přístupu do objektu 
Gurťjevova 11/459, Zábřeh

probíhá výběrové řízení

Fitness park Dubina probíhá výběrové řízení

Dětské hřiště ul. Lumírova před realizací

Dětské hřiště ul. Klegova probíhá výběrové řízení

Dětské hřiště ul. Petruš-
kova

probíhá výběrové řízení

INZERCE

kontakty

manažerka inzerce:

Ivana Sachrová
mobil: 774 997 944
ivana.sachrova@ceskydomov.cz

manažer inzerce

Jiří Sachr
mobil: 608 832 606
jiri.sachr@ceskydomov.cz

DALŠÍ VYDÁNÍ ZPRAVODAJE JIŽNÍ LISTY JE 26. 9. 

S UZÁVĚRKOU INZERCE 16. 9. 2015 

„V letošním roce probíhá řada in-
vestičních akcí, které jsou zamě-
řeny nejen na opravu a regeneraci 
stávajících objektů, ale i vybudo-
vání nových staveb jako například 
Centrální spisovna Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. Velká 
část investičních prostředků ply-

ne také do výstavby čtyř nových dětských hřišť. Nezapo-
mínáme ani na seniory, pro které vzniklo fi tness hřiště na 
ulici Odborářská. Pro dospělé se na sídlišti Bělský Les při-
pravuje výstavba fi tness parku, který bude doplněn o hři-
ště na diskgolf a modulární dřevěnou dráhu „pumptrack“ 
pro cyklisty. Dále budou vybudována dvě workoutová  
hřiště ve Výškovicích a Zábřehu.“

Bc. František Dehner, místostarosta pro investice         
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 Co dělat, když máte podezření, 
že vaše dítě vzalo drogu? 

www.festivaldreva.cz

XI. FESTIVAL DŘEVA®
NEJVĚTŠÍ DŘEVORUBECKÁ SHOW 
NA SEVERNÍ MORAVĚ

PÓDIUM STIHL® TIMBERSPORTS®
13:00 KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD SPORTOVNÍCH 
 DŘEVORUBCŮ CZECH SERIES 2015
 PRO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
 NEJLEPŠÍ PROFESIONÁLNÍ ZÁVODNÍCI ZA ÚČASTI ÚŘADUJÍCÍHO 
 VICEMISTRA SVĚTA MARTINA KOMÁRKA

16:45 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ZÁVODU 

PÓDIUM HRADNÍ NÁDVOŘÍ
11:30 CIMBÁLOVÁ MUZIKA FRIŠ
14.30 VÁCLAV FAJFR + ACUSTRIO
16.30  KATAPULT

DOPROVODNÝ PROGRAM

SOBOTA 12. ZÁŘÍ 2015 OD 11:30 HODIN
OSTRAVA - SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD I VSTUP ZDARMA 

Generální partner: Mediální partneři:Hlavní partneři: Partneři:

INZERCE

Nepanikařte – je dobré si 
celou situaci v klidu promy-
slet. Promluvte si s partne-
rem nebo s někým blízkým, 
kdo vám s hledáním vaše-
ho řešení může pomoci, 
a  zvažte všechny okolnos-
ti svého podezření i možné-
ho řešení. 

Promluvte si o  situaci s 
dítětem – pokuste se při 
tom zachovat klid a  krom 
otázek dejte dítěti prostor 
k vyjádření a  vyslechněte 
ho. Také mu řekněte vlastní 
postoj k věci nebo rozhod-
nutí, jak situaci budete ře-
šit. Je rovněž dobré znovu 
projednat a změnit pravidla 
společného soužití. Jednej-
te při tom všem na rovinu 
a přímo, nekličkujte, nema-
névrujte a ničemu se nevy-
hýbejte.

Všechno zvažte – zvaž-
te, jak se vaše dítě projevu-
je celkově, nejen doma, ale i 
ve škole či mezi vrstevníky. 
Zamyslete se nad tím, jest-

li se v poslední době nějak 
změnilo jeho chování, jest-
li nezačalo porušovat vaše 
společná pravidla, včetně 
včasných příchodů domů, 
jestli se nezhoršily jeho 
známky, docházka či chová-
ní ve škole, jestli se vám ne-
začaly ztrácet peníze či jiné 
cennosti apod. Tyto okol-
nosti vám mohou hodně na-
povědět.

Zeptejte se odborníků 
– pokud si nejste jisti, jest-
li vaše dítě drogy užívá či 
ne, nebo máte jiný problém 
z  oblasti drogové proble-
matiky, neváhejte kontak-
tovat odborné zařízení, kte-
ré se práci s uživateli drog 
a jejich blízkými věnuje. Ta-
kováto zařízení provozu-
jí většinou neziskové orga-
nizace a  jejich služby jsou 
anonymní a bezplatné. 

Pokud se situace zhoršu-
je – máte-li pocit, že se vaše 
podezření potvrzuje a vaše 
dítě skutečně drogu užívá, 

Ve spolupráci s Drogovou poradnou Renarkon při-
pravila komise pro bezpečnost a proti kriminalitě, 
pro sport a volný čas, která je poradním orgánem 
Rady MO Ostrava-Jih, seriál zaměřený na prevenci 
užívání drog dětmi.

Příští téma: Co dělat, když 
víte, že vaše dítě vzalo 
drogu?

pokud neustále porušuje 
rodinná pravidla či společ-
nou dohodu, znovu si s ním 
promluvte a pravidla či do-
hodu zkuste změnit. Často 
se totiž stává, že si je rodina 
nedohodne hned napoprvé 
dobře. Pokud však ani toto 
nepovede ke zlepšení situa-
ce, doporučujeme vám ob-
rátit se na odborné zařízení.

Tady již, bohužel, není 
pochyb – pokud u dítě-
te najdete samotné drogy, 
stopy po vpichu nebo třeba 
injekční stříkačky či jiné po-
můcky k užívání drog, pak 
máte jistotu, že drogy sku-
tečně užívá. Nevěřte histor-
kám o tom, že si to u něj jen 
zapomněl nebo uschoval 
kamarád, nebo že to kdysi 
jednou zkusilo, nejsou prav-
divé.

Všechny články k tomu-
to tématu naleznete nově 
také na webu ovajih.cz 
v  sekci Informační roz-
cestník – Děti a mládež – 
Prevence užívání návyko-
vých látek mládeží

15. 9. v 17 hodin – Vernisáž Z cest po Asii
Srdečné pozvání na vernisáž Marty Vinárkové, která v komunitním cent-
ru pro seniory představí soubor fotografi í s názvem Z cest po Asii.
Charitní středisko Gabriel, Čujkovova 40a, Ostrava-Zábřeh

17. 9. v 19 – Sešli se, aby pomohli…
Benefi ční koncert  na podporu Charitního střediska sv. Lucie (startovací 
byty) Vystoupí kapela BlueEff ect, Karel Dohnal & Smyčcové trio Janáčko-
vy fi lharmonie Ostrava s violoncellistou Jiřím Hanouskem a písničkář Pa-
vel Helan.
Kostel Sv. Ducha, Výškovická 3166/124A, Ostrava-Zábřeh

Semináře:
na odborné semináře pro veřejnost je třeba předem se přihlásit:

21. 9. 14–17 – Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
Bezplatný seminář zaměřený na zvládnutí péče o méně pohyblivého, čás-
tečně nebo plně imobilního člověka.
Hospic sv. Lukáše, Charvátská 8, Ostrava-Výškovice

25. 9. 16–18 – Kurz pro hospicové dobrovolníky
V rámci Kurzu dobrovolníky odborně připravujeme v rozsahu 35 h teorie, 
20 hodin praxe a 3 h supervize. Po dokončení kurzu obdrží účastník certi-
fi kát o jeho absolvování.
 Hospic sv. Lukáše, Charvátská 8, Ostrava-Výškovice

AKCE V ZÁŘÍ
SC
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  Rehabilitační týden, 
který si zaslouží podporu

Od 18. do soboty 25. 7. pro-
bíhal v  Karlově pod Pradě-
dem rehabilitační pobyt, je-
hož účastníci si všichni do 
jednoho zaslouží více než 
velký obdiv. Organizátora - 
Sdružení zdravotně postiže-
ných občanů a  jejich přátel 
- podpořil tento rok kromě 
tradičního partnera, Magist-
rátu města Ostravy, také náš 
obvod Ostrava-Jih. Ten do 
letošního pobytu přispěl ne-
jen po fi nanční stránce.

Ve středu 22. 7. pobyt 
v  doprovodu místostarosty 
Františka Staňka navštívily 
dvě fyzioterapeutky z Měst-
ské nemocnice v Ostravě. Ty 
se zaměřily nejen na teore-
tický úvod problematiky re-
habilitace, ale především na 
praktické cvičení pro všech-
ny bez rozdílů fyzických 
možností. 

Poutavě připravená krát-
ká cvičení simulovaly ty 

nejjednodušší a  nejbanál-
nější situace běžného ži-
vota (sezení na židli / vo-
zíku, věšení prádla, tlačení 
nákupního košíku, ..) a  zá-
roveň díky odbornému pří-
stupu učily účastníky jak 
správně a  účelně zapojo-
vat svaly. Všechna cvičení si 
tak najdou praktické uplat-
nění nejen v životě postiže-
ných, ale také lidí, kteří jsou 
jim oporou – mnohdy právě 
i fyzickou.

Řada dotazů, která na fy-
zioterapeutky po cvičeních 
směřovala, se týkala prá-
vě správného poskytování 
opory a pomoci při vstává-
ní, otáčení a dalších. Zejmé-
na pro rodiče dětí po těž-
ké mozkové obrně nebo se 
svalovou dystrofi í byla vel-
mi cenná i následná výměna 
zkušeností mezi účastníky. 
A právě výměna zkušenos-
tí se nesla celým pobytem 

společně s  tou nejlepší po-
hodovou atmosférou.

Další vlna dotazů a  zku-
šeností byla směřována 
na místostarostu Františ-
ka Staňka, který je podle 
účastníků a  organizátorů 
prvním zájemcem z řad vo-
lených osob na radnici, kte-
rý o sdružení projevil zájem, 
přijel se podívat a seznámil 
se s účastníky podporova-
ného pobytu.

„Mým zájmem je pod-
porovat aktivní lidi,“ uve-
dl místostarosta s poznám-
kou, že i cvičení, která se 
účastníci v  průběhu po-
bytu naučí, vyžadují jejich 
velkou aktivitu. Minimálně 
stejně takovou, jako je ak-
tivita hlavního organizáto-
ra, Kamila Třose, který svou 
energii a  životním nadše-
ním může být inspirací drti-
vé většině lidí.

Jaký byl celý program po-
bytu?

Ve více než pestrém pro-
gramu nechyběly vycházky 
do kouzelného okolí horské-
ho hotelu, přednáška o účin-
cích masáží a  fyzioterapii 
(se zaměřením na poloho-
vací a  rehabilitační polštá-
ře), muzikoterapie, canes-
terapie, hippoterapie a další 
hry a zábavná zpestření.  

Velkou pomocí pro všech-
ny zúčastněné a jejich blízké 
byli všudypřítomní asisten-
ti (zajištění dalším z  part-
nerů), kteří pomáhali s těmi 
nejnáročnějšími situacemi 
každodenní péče a pomoh-
li tak naplnit celý pobyt sku-
tečnými chvílemi relaxace 
a odpočinku.

O dalším ročníku vás na 
webu i v Jižních listech bu-
deme s  předstihem infor-
movat.
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 Jih se otevírá pro ty nejmenší

INZERCE

1. 9. 2015

Nevíte co s padanými jablky a hruškami?
Dovezte je k nám, my Vám je odborně zpracujeme na 50% ovocný destilát!

Vzhledem k dlouholeté tradici můžeme garantovat:

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

A to vše  

bez práce:  

STAČÍ POSBÍRAT 

DO PYTLŮ  

A DOVÉZT!

Po – Pá  7 – 17 hod. 
So          8 – 11 hod.
Ne        15 – 17 hod.

Zahajujeme odběr 

ovoce 1. 9. 2015

SC
-3

51
16

3/
1

11. 10. 2015 OSTRAVA ČEZ Aréna

EUROPEAN TOUR 2015

WWWW.ALEXAANDROVVCI.CZ

Turné k příležitosti 70. výročí  
osvobození a ukončení 2. světové války

HOSTÉ: HELENA VONDRÁČKOVÁ A MICHAELA NOSKOVÁ

SHOW NA LEDĚ PRO MALÉ I VELKÉ

JEN POCKEJ, 
ZAJICI!´2015TO

U
R

www.jen-pockej-zajici.cz

V HLAVNÍCH ROLÍCH
MICHAL NESVADBA A TOMÁŠ VERNER

21. 11. OSTRAVA
CEZ ARÉNA, 13:30 a 17:00 Hod.

SC
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Školička Střediska volného času PTÁČATA

V tomto školním roce bude 
středisko nabízet v  prosto-
rách své pobočky V Zálomu 
1 na Pískových dolech ško-
ličku pro nejmenší.Ocenit ji 
mohou především maminky 
na rodičovské dovolené, kte-
ré mají děti ve věku od jed-
noho a půl roku do tří let. 

Právě pro ně zde bude ote-
vřena Miniškolička pro Ptá-
čata. Jednou týdně zde mo-
hou na dopoledne přivést 
své ratolesti a využít volné-
ho času podle svých potřeb 
a přání. O děti se budou sta-
rat pedagogické pracovni-
ce a nudit se zde děti urči-
tě nebudou. V  prostorách 
tělocvičny, herny a výtvarné 
dílny pro ně bude připraven 
program plný pohybových 
hrátek s  říkadly, básnička-
mi, písničkami a hravým tvo-
řením. „Ptáčata“ mohou do 
Miniškoličky docházet pravi-
delně. Děti, které se připra-

vují na budoucí nástup do 
mateřské školky si pravidel-
nou docházkou zvyknou na 
svou novou roli v  dětském 
kolektivu, naučí se respekto-
vat jistý systém a programo-
vý řád a osvojí si mnoho no-
vého pomocí her a společné 
zábavy. Pokud budou mít  
maminky zájem dozvědět 
se o  připravované Miniško-
ličce pro Ptáčata více, mají 
nějaké dotazy nebo se chtějí 
jen tak porozhlédnout a vše 
si rozmyslet, mají možnost 
navštívit netradiční Den ote-
vřených dveří s názvem Síd-
liště žije!!! přímo na poboč-
ce SVČ V Zálomu, který se 
uskuteční 9. 9. 2015. 

Mohou přijít spolu se svý-
mi dětmi a přesvědčit se, že 
je zde pro ně připraveno pří-
jemné prostředí a  že nudit 
se tady určitě nebudou.
Lenka Červená (vedoucí pobočky) 

lenka.cervena@svczabreh.cz

Aktivní a zábavný
8. 9. 2015 na náměstí Jiřího z Poděbrad se uskuteční 
sportovně zábavný den se složkami integrovaného zá-
chranného systému. Dětem se svými aktivitami před-
staví Hasičský záchranný sbor Ostrava (ukázky techniky 
a zásahu), Policie ČR (ukázka zadržení pachatele), Měst-
ská policie Ostrava (ukázky práce kynologů a hippolo-
gů), Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského 
kraje (ukázka sanitního vozu, zdravotní osvěta, první po-
moc) Pro všechny děti i ostatní návštěvníky je připrave-
na možnost zapojit se! Akce pod taktovkou David Mo-
ravec Hockey Academy je podpořena naším obvodem. 

„Na Alberta Kučery v  Ostravě 
Hrabůvce spouštíme pro děti 
od dvou let první samostatnou 
třídu a díky práci nově vzniklé-
ho oddělení strategického roz-
voje budou obdobné projekty 
přibývat a věříme, že se nám je 
do budoucna podaří fi nanco-

vat i ze zdrojů mimo rozpočet radnice, což je vítané,“ 
uvedl Ing. Adam Rykala.
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Mezi hlavní investice pat-
ří celková revitalizace ZŠ 
B.  Dvorského na sídliš-
ti Bělský Les. Všechny bu-
dovy největší školy obvo-
du dostávají novou střechu, 
jsou měněna okna, parape-
ty, barevnou vizáž změní 
plášť hlavní budovy. „Kromě 
toho nás čeká ještě výměna 
vzduchotechniky ve škol-
ní kuchyni,“ uvedla ředitelka 
Věra Helebrantová.

V budově ZŠ MUDr. Luká-
šové v Hrabůvce malují pro-
story šaten a  chodeb u tě-
locvičny. „Dokončena bude 
celková revitalizace bu-
dovy školní jídelny a  škol-
ní družiny na Klegově 29A, 
kde probíhala výměna 
oken a  zateplení objektu. 
Opraveny budou oba vstu-
py, vyměněna venkovní 
dlažba a nově zazáří i fasá-
da,“ uvedla ředitelka Petra 
Kalousková.

V ZŠ Mitušova 8 se hlav-
ně maluje, konkrétně kuchy-

ně a  sklepní prostory, třídy 
a spojovací chodby mezi pa-
vilony. „Do konce prázdnin 
by měla proběhnout oprava 
školního hřiště,“ slíbila ředi-
telka Marie Sikorová.

ZŠ Provaznická v Hrabův-
ce otevře od nového škol-
ního roku hned čtyři prv-
ní třídy. „Proto je nutné 
provést celkovou rekon-
strukci nové místnosti pro 
první třídu,“ vysvětluje ře-
ditelka školy Libuše Přikry-
lová. Školní družina a jídelna 
budou zatepleny, dostanou 
nová okna i kompletní fa-
sádu. Za zmínku stojí také 
dokončení přírodovědné 
učebny v  rámci operačního 
programu ROP NUTS II 
Moravskoslezsko.

V ZŠ V. Košaře, jedné ze 
dvou škol na sídlišti Dubina, 
během prázdnin vymalují 
třídy, vymění okna v pavilo-
nu tělocvičen a opraví pod-
lahové krytiny pavilonu B.

Podle ředitele ZŠ Mitušo-

Ve školách se v létě nezahálelo
Zatímco žáci si užívali letních prázdnin, ve školských 
zařízeních se s koncem srpna dokončují více či méně 
rozsáhlé opravy a rekonstrukce. Nejinak tomu je 
v základních školách, jejichž zřizovatelem je městský 
obvod Ostrava-Jih. 

va 16 Martina Paila dojde 
některých třídách k výměně 
podlahové  pvc krytiny, ná-
kupu šatních skříněk a mon-
táži dvou keramických ta-
bulí.

Ve druhé polovině srpna 
by v  ZŠ Jugoslávská měla 
začít kompletní rekonstruk-
ce učebny fyziky fi nancová-
na z evropských peněz. „Už 
v červenci došlo k vybourání 
zbývajících společných ša-
ten, kde byla položena nová 
podlahová krytina. Poté bu-
dou smontovány nové skříň-
ky a každý žák tak bude mít 
svou vlastní šatní skříňku,“ 
řekl ředitel školy Petr Ople-
tal. V prostoru šaten vznik-
nou nové stropy s novým 
osvětlením.

K větším rekonstrukcím 
v ZŠ Klegova podle ředitele 
Aleše Vodičky patří výmal-
ba tělocvičny a výměna sta-
rého dřevěného obložení. 
„Kompletní revitalizací z ev-
ropského dotačního progra-
mu projde učebna fyziky,“ 
dodal.

Rekonstrukce bazénu, 
zateplení a  výměna oken 
v  budově školní družiny 
a jídelny jsou hlavními inves-

tičními akcemi v  ZŠ A. Ku-
čery v Hrabůvce.

Rekonstrukce učebny 
chemie v  ZŠ Kosmonautů 
15 je realizovaná za pomocí 
fi nančních prostředků ROP 
Moravskoslezsko. 

Rozsah prováděných 
oprav a  rekonstrukcí na ZŠ 
Horymírova je v období le-
tošních prázdnin značný. Na 
počátku prázdnin byla do-
končena revitalizace objek-
tu (výměna oken a zateple-
ní) a do užívání byl předán 
rekonstruovaný sportovní 
areál. 

V  době prázdnin probí-
hají další opravy a to výmě-
na oken a  dveří v  pavilonu 
školní družiny a  každoroč-
ní opravy a úpravy spojené 
s  malováním učeben, cho-
deb a  pokládkou nové-
ho PVC. Byla provedena 
oprava kanalizační přípoj-
ky a  je plánovaná rekon-
strukce sociálních zařízení. 
Opraven byl plot u objektu 
školní družiny. Rozsah oprav 
v  tomto roce je nejrozsáh-
lejší v historii školy a dá se 
říci, že nový školní rok zahá-
jí naše škola v „novém kabá-
tě“. 

 Společnost Ostravské městské lesy a zeleň ve spoluprá-
ci s Knihovnou města Ostravy, pobočka Závodní v Jubi-
lejní kolonii, předaly zástupcům mateřských škol knihu 
Dědeček lesník vypráví dětem, kterou věnovalo Sdru-
žení vlastníků obecních a  soukromých lesů v  ČR. Kni-
ha je plná poutavých příběhů, obrázků a  aktivit, kte-
ré mohou děti prožít třeba v Bělském lese, který mají 
nadosah. Zajímavé povídání o  lese a ukázky z knihy si 
v knihovně vyslechly děti z nedaleké MŠ Harmonie.

Dědeček lesník vypráví dětem
  Další otevřené hřiště!

Nově zrekonstruované hřiště na Horymírově ulici se zařa-
dilo k dalším devíti otevřeným hřištím, která jsou v dobu 
přítomnosti správce bezplatně dostupná veřejnosti. 
„Přestože v  projektu Bezpečná Ostrava jsme obvodem 
s největším počtem veřejnosti přístupných hřišť, i nadá-
le chceme jejich počet zvyšovat. Provoz samotný i infor-
mace o  možnostech vyžití dětí jsou klíčové také z  hle-
diska prevence kriminality, “ uvedl radní Adam Rykala. 
„Pro naše nejmenší chceme v budoucnu otevřít i zahra-
dy školek,“ dále dodal radní pro oblast školství a kultury. 
Na webu www.ovajih.cz najdete přehlednou a interaktivní 
mapu všech otevřených hřišť vč. provozní doby.

  Hecboj na hřišti TJ Sokol Hrabůvka

ÚMOb Ostrava-Jih je spolupořadatelem už 24. ročníku 
Hecboje, otevřené soutěže pro všechny věkové katego-
rie, která se uskuteční ve středu 16. září od 16 do 18 hodin 
na hřišti TJ Sokol Hrabůvka v Plavecké ulici. Pro účastníky 
jsou připraveny netradiční disciplíny (např. hledání pokla-
du, chytání ryb, skok v pytli, skok s kufrem, chůze na chů-
dách, zabíjení hřebíků). Startovné činí deset korun, každý 
si s sebou vezme sportovní oblečení. Za nepříznivého po-
časí budou závody na stejném místě v hale. 

KRÁTCE
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Výlet absolvova-
lo 25 dětí ve věku 
7-13 let z  vybra-
ných rodin. Děti 
jely autobusem 
a  od Skalního 
mlýna již vyrazily 
pěšky směrem k 
Punkevním jeskyním. Vzhle-
dem k venkovním teplotám, 
byla hodinová prohlídka, 
včetně plavby na loďkách, 
nejen vědomostním pří-
nosem, ale také osvěžující. 
S  nově nabytými silami se 
děti vydaly Pustým žlebem 
a Salmovou stezkou k horní 
vyhlídce nad propastí Maco-
cha. Následoval pohled do 
téměř 139 metrové hloubky, 
pár fotek pro rodiče a  pak 

několik kilome-
trů po vyhlídko-
vé trase zpět do 
Skalního mlý-
na. Nadšení dětí 
z nového prostře-
dí a  nových situ-
ací bylo zjevné. 

Zároveň si malí výletníci ne-
násilnou a  hravou formou 
rozvíjeli znalosti a  sociální 
dovednosti. 

Kontakty

Rodinné centrum je od-
loučeným pracovištěm od-
boru sociálně-právní ochra-
na dětí Statutárního města 
Ostravy. Více o jeho působ-
nosti naleznete na webu 
rcentrum.com.

Cesta z města v programu Rodinného centra
Rodinné centrum městského obvodu Ostrava-Jih 
uspořádalo v prvním prázdninovém týdnu tematic-
ky zaměřený výlet do Punkevních jeskyní a na pro-
past Macocha s cílem ukázat dětem, jak se dá volný 
čas trávit kvalitně a současně poznávat svět a učit 
se. Obdobné výlety zásadně přispívají k prevenci 
sociálně patologických jevů.

INZERCE

Tomáš Savka bude hrát v muzikálu Popelka
Muzikál na ledě Popelka zhlédnou i diváci v na-

šem regionu. Uvidí jej v listopadu v Třinci. Jednu 
z hlavních rolí v muzikálu hraje Tomáš Savka, který 
nám poskytl krátký rozhovor. 
Tomáši, prozraďte, jak trávíte 
letošní horké léto. Umíte také 
relaxovat ?
Umím a relaxuji rád. Toto léto 
jsem byl na dovolené v Egyptě. 
Bylo to sice jen na týden, ale 
bylo to překrásné. Teď už jsem 
v jednom kole. Zkouším dva 
nově připravované muzikály  
a navíc do toho jsme oprášili 
Shakespearovu komedii Jak se 
vám líbí. Tu jsme hráli v Ost-
ravě.

Jste čerstvým držitelem Ceny 
Th álie za vaši tvorbu v tuzem-
sku, přesto vystupujete i v za-
hraničí. Můžete nám prozradit, 
jaké to je?
Je to moc zajímavé. Člověk se 
musí nejdříve naučit text do-
konale jako básničku, protože 
v cizí řeči nejde improvizovat. 
Hrál jsem tak třeba muzikál 
Touha ve skotském Edin-
burghu anebo krásnou roli 

čaroděje ruskojazyčné verze 
kouzelného muzikálu na ledě 
Popelka v Kyjevě na Ukrajině.  
Teď se ji také učím v němčině. 
To je pro mě jednodušší, pro-
tože němčinu jsem studoval 
přímo v Německu. Jako zpě-
vák necítím žádné jazykové 
bariéry a jsem rád, že mé 
vystoupení před zahraničním 
publikem funguje stejně jako 
v Česku.

Kde se na vás můžeme těšit 
v nejbližší době?
Stále hrajeme v Národním 
divadle Moravskoslezském 
Weberovy muzikály Evita 
a Sunset Boulevard, Shake-
spearovu komedii Jak se vám 
líbí hrajeme v srpnu v Ostravě, 
Brně a Praze. No a na konci lis-
topadu se těším na české turné 
s muzikálem na ledě Popelka 
v Třinci, Brně, Karlových Va-
rech a na Mikuláše v Praze.

A vy v Popelce také bruslíte? 
S kým alternujete? Jak na vás 
takové výpravné představení ve 
velkých arénách působí?
Já v představení nebruslím. 
Sice to umím, ale jen re-
kreačně. Se světovými kra-
sobruslařskými hvězdami, 
které v muzikálu účinkují, se 
to nedá srovnat. Režisér před-
stavení Jindřich Šimek mi dal 
důvěru v alternaci role s Jiřím 
Kornem a Pepou Vojtkem. 
Tato role provází a v různých 
podobách projde celým před-
stavením až do happy endu! Již 
v prvním obraze se pohybuji 
po celém kluzišti v šesti met-
rech nad ledem, a to je pouhý 

začátek velkolepé show. Tako-
vé představení ve velké aréně 
se dá přirovnat k velkému 
koncertu nebo k mistrovství 
světa v hokeji, když vyhrajete 
zápas. Je to obrovský zážitek, 
když v publiku aplauduje více 
než pět tisíc diváků! Je to vý-
jimečné!

Jaké publikum máte nejraději?
Především vstřícné a vnímavé. 
 (RP)

MUZIKÁL. Tomáš Savka hraje v muzikálu 
na ledě Popelka čaroděje. 

FM 8_2015.indd   10 14.8.2015   10:55:36

Adresa Telefon Konzultační hodiny

Čujkovova 31 
Ostrava Jih 
700 30

596 769 915

731 421 878

601 561 122

Po 8.00h - 17.00h 
St 8.00h - 17.00h
Polední přestávka:
12.00h - 13.00h

SC
-3

50
11

84
/1
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 Kontrola, která funguje

Jaké byly Vaše první kroky? 
Ihned po zvolení jsem se 
vrhnul do práce, kterou uklá-
dá zákon a  do plnění úko-
lů kontrolního výboru, které 
zadalo naše zastupitelstvo. 
Jeden z prvních úkolů bylo 
prostudování materiálů tý-
kající se rekonstrukce tří 
podchodů na území naše-
ho obvodu. Jedná se o zre-
konstruované podchody, do 
kterých nám zatéká. Je to 
podchod Dubina u Möbe-
lixu, podchod na zastáv-
ce MHD Antonína Poledníka 
a  jako zatím poslední, pod-
chod Venuše u Polikliniky. 

Tento poslední podchod je 
stále ještě v záruční době.  

Bylo zjištěno něco podstat-
ného?
Tomuto podchodu byla vě-
nována mimořádná pozor-
nost, právě proto že je ještě 

v  záruce. Důkladným stu-
diem materiálů (obsah jed-
noho nákupního vozíku), 
kterým se pro jeho množ-
ství odmítli zabývat členo-
vé kontrolního výboru, bylo 
zjištěno mnoho pochybe-
ní a nesrovnalosti. Na zákla-

dě pověření kontrolního vý-
boru, jsem informoval radu 
MěOb o  zjištěních a  navrh-
nul doporučení. 

Jaké budou další kroky?
Rada jednohlasně schváli-
la podání reklamace toho-
to díla, a  to jak zhotoviteli, 
tak na náš technický dozor 

Rozhovor s Martinem Mařákem, který byl na červ-
novém zasedání Zastupitelstva zvolen do funkce 
Předsedy kontrolního výboru.

investora a  také k tvůr-
ci tohoto projektu. Dal-
ším krokem bylo povolání 
soudního znalce, který má 
projít nesrovnalosti týkají-
cí se této nákladné rekon-
strukce. Studium materiá-
lů  zbylých podchodů nám 
pomůže odhalit chyby a na-
stavit kontrolní mechanizmy 
tak, abychom se v  dalších 
podobných projektech vy-

varovali chyb. Tyto poznat-
ky probere kontrolní výbor 
a  konkrétní kroky musí na-
konec učinit naše zastupi-
telstvo MěOb. 

Jakými dalšími činnostmi 
se jako předseda kontrolní-
ho výboru zabýváte?
Další činností, kterou se za-

bývám, je průběžná kont-
rola usnesení rady a  zaká-
zek které rada schvaluje. 
Do činnosti  kontrolního vý-
boru patří právě odhalo-
vaní nedostatků či pochy-
bení a  jejich náprava. Mezi 
takto diskutované patří na-
příklad údržba zeleně. Ne-
smíme opomenout ani na 
nápravy z našich vnitřních 
kontrol nebo auditů MMO. I 
z těchto materiálu je třeba si 
vzít ponaučení a zaměřit se 
na kontroly správným smě-
rem. Je mnoho materiálu, 
kterým je zapotřebí se pro-
brat, včetně kontroly usne-
sení z minulého období.

Kontrolnímu výboru a jeho 
předsedovi přísluší provádět 
kontroly a  navrhovat lepší 
řešení, ta musí schválit za-
stupitelstvo, tak samo jako 
rozhodnout o způsobu zve-
řejnění. Věřím, že v  dalším 
čísle Jižních listů, nebo na 
webových stránkách obvo-
du se již brzy dozvíte další 
podrobnosti.

„Podklady k podchodům 
 zaberou bezmála  jeden 
nákupní vozík, ale jejich 
prostudování má smysl.“

„ “

Od začátku 
letošního roku si vší-

mám množství vypsaných 
výběrových řízení na různé 
pozice na úřadu našeho ob-
vodu. Na některé tyto po-
zice byli následně vybráni 
lidé, kteří jsou nějakým způ-
sobem spjati se současným 
vedením ČSSD v Ostravě-Ji-
hu. V polovině července na 
tiskové konferenci před no-
vináře předstoupilo, až na 

místostaros-
tu Dehnera, celé 

vedení radnice. Starosta 
Bednář sdělil, že na základě 
výsledků forenzního audi-
tu v příspěvkové organizaci 
Majetková správa Ostrava-
-Jih podala radnice několik 
trestních oznámení. Pokud 
skutečně docházelo k situ-
acím, které audit popisuje, 
je to zcela na místě. Proč se 
ale tiskové konference ne-
zúčastnil bývalý i součas-
ný místostarosta František 
Dehner? Měl obavy z otá-
zek, proč za jeho předchozí-
ho působení ve vedení rad-

nice kontroly nikdy žádná 
pochybení nenašla? Aktuál-
ně je vypsána veřejná zakáz-
ka na provedení forenzního 
auditu ve čtyřech základních 
školách.  

Podle čeho byly vybrány? 
Ofi ciálně podle výše fi nanč-
ních prostředků, které jim 
byly přiděleny v  roce 2012. 
Já jsem ovšem přesvěd-
čen, že podle jejich ředite-
lů. Tito ředitelé totiž nepatří 
k obdivovatelům vedení na-
šeho obvodu. Forenzní au-
dit v  těchto školách už ně-
jaké to pochybení jistě najde 
a  spolu s ním i důvod k je-

jich odvolání. V našem obvo-
dě zkrátka probíhají čistky. 
Nepohodlní lidé jsou odvo-
láváni, jsou podávána trest-
ní oznámení s cílem zastrašit 
všechny, kteří pro součas-
nou koalici představují sebe-
menší riziko. A  následně se 
na uvolněná místa dosazují 
loajální lidé. My tomu nebu-
deme nečinně přihlížet a za-
strašit se nedáme. Chcete 
vědět i vy, o koho jde? Přijď-
te se zeptat na nejbližší jed-
nání zastupitelstva.

Zdeněk Hübner
zastupitel městského obvodu 

Ostrava-Jih za hnutí OSTRAVAK

slovo zastupitele

Dlužili jste nebo stále dlužíte na nájemném za obecní byt 
ve správě městského obvodu Ostrava-Jih? Bylo vám za 
pozdní zaplacení nájemného dopočteno penále, které 
jste doposud neuhradili? Pak se na Vás vztahují nová pra-
vidla pro projednání a posouzení žádostí o prominutí po-
platku nebo úroku z prodlení (penále), která byla schvá-
lena zastupitelstvem městského obvodu a jsou účinná od 
1. července 2015.

Součástí žádosti o prominutí penále je také „poučení 
žadatele“ a požadované doklady (potvrzení), mezi které 
mimo jiné patří potvrzení o zaplacení poplatku za komu-

nální odpad vydané magistrátem města Ostravy (potvrze-
ní o bezdlužnosti).

Žádost o prominutí penále se podává na předepsaném 
formuláři, který je stejně jako úplné znění zásad (pravi-
del) a seznam dotčených bytových domů dostupný na 
webových stránkách úřadu www.ovajih.cz v sekci „Občan“, 
v části „Pronájmy bytů“ nebo u referenta odboru bytové-
ho a ostatního hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih Ing. Mag-
dalény Drabinové (tel.: 599 430 329), kde budou žada-
telům sděleny bližší informace a podmínky pro podání 
žádosti. 

POZOR! Změna způsobu promíjení poplatku nebo úroku z prodlení
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NAHNILIČKO / ZBABĚLCI 
NORA / ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
FLIGNY, KOKS A FACHMANI

70

70

www.bezruci.czpředplatné 2015/16

BEZRUČI

Pavla Cupáková 101 let

Antonín Mokroš 100 let

Zuzana Prokopová 100 let

Drahomíra Kubátová 94 let

Vlasta Zezuláková 93 let

Ľudmila Vystavělová 93 let

Romana Bauerová 92 let

Marie Kozelská 92 let

Drahomíra Čopová 91 let

Mária Miekinová 90 let

Gertruda Namyslová 90 let

Marie Paciorková 90 let

Marie Madrá 85 let

Zdenka Ermisová 85 let

Ladislav Madrý 85 let

Jiřina Volná 85 let

Walter Gallert 85 let

Marie Holajnová 85 let 

Václav Muroň 85 let

Emilie Veselá 80 let

Pavol Niemec 80 let

Marie Nováková 80 let

Erich Kurz 80 let

Věra Satková 80 let

Emma Vajdová 80 let

Justína Hudecová 80 let

Karel Hořelica 80 let

Marie Caltová 80 let

Mária Pavelková 80 let

Rudolf Pelikán 80 let

Jaroslav Bednář 80 let

Angela Maslíková 80 let

Emil Vaclík 80 let

František Mališka 80 let

Michal Dankovits 80 let

Markéta Kubíková 80 let

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména 
v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Martin Bednář 
přeje všem srpnovým oslavencům do dalších let hodně 
zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.

  Seniorka se zdravotními obtížemi 

aktivovala senior linku

Dne 15. července 2015 zasahovali strážníci městské poli-
cie v bytě seniorky v Ostravě-Zábřehu. 77letá žena krátce 
po půlnoci aktivovala nouzové tlačítko senior linky. Když 
strážníci dorazili na místo, žena uvedla, že se necítí dobře, 
stěžovala si na dýchací potíže a bolest na hrudníku. Stráž-
níci přivolali na místo sanitku a  lékař rozhodl o převozu 
ženy do nemocnice.  (mp) 
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Antonín Mokroš: se sest-
rami (soukromý archiv).

Zuzana Prokopová: přípi-
tek se starostou Bc. Marti-
nem Bednářem.

Antonín Mokroš:  přípitek 
s  místostarostou Věrou 
Válkovou.
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Paní  Věra se narodila v dub-
nu roku 1942 v Oslavanech 
u Brna. Vyučila se šičkou. 
S panem Jiřím se seznámi-
la  Brně, kde sloužil základ-
ní vojenskou službu. Pan Jiří 
se narodil v  květnu stejné-
ho roku v  Ostravě-Zábře-
hu. Vyučil se mechanikem 
měřících přístrojů a  elektri-
kářem. Po vyučení praco-
val krátkou dobu v elektrár-
ně Karolína a pak v tehdejší 
NHKG Ostrava. 

V roce 1971 dokončil dál-
kové studium oboru sil-
noproudá elektronika na 
Střední průmyslové ško-
le ve Vítkovicích a  nastou-
pil jako vedoucí podnikové 
údržby ve Službách města 
Ostravy. O deset let pozdě-
ji vystudoval Vysokou školu 

báňskou a přešel do funkce 
vedoucího závodu. Od roku 
1990 pracoval jako prokuris-
ta v akciové společnosti. Po 

ukončení činnosti v  akcio-
vé společnosti v  roce 1996 
v  rámci majetkového vy-
pořádání převzal prodej-

ny Sklo porcelánu v  Ostra-
vě-Přívoze a v Opavě, které 
provozoval až do odchodu 
důchodu v roce 2003. 

S paní Věrou si své „ano“ 
řekli 17. července 1965 v Oře-
chově u Brna. Po svatbě se 
paní Věra přestěhovala za 
manželem do Ostravy a na-
stoupila v Obnově Ostrava, 
kde pracovala až do roku 
1997, kdy odešla do důcho-
du. Manžele Kaniovi vycho-
vali dcery Renatu a Martinu, 
dnes se radují z pěti vnou-
čat. K zálibám manželů Ka-
niových patří cestování, rádi 
tráví čas se svými vnoučaty 
a procházky s pejskem.

Oddávající byla zastupi-
telka Ivona Klímová, cere-
moniářkou Šárka Zubková.

Foto rodinný archív

JIŽNÍ LISTY

 ZLATÁ SVATBA manželů Kaniových  
SENIOŘI

Postmoderní doba nabízí 
stále více možností komuni-
kace, nákupů, seznamování i 
obstarávání různých záleži-
tostí, a to vše z pohodlí do-
mova přes počítač. Přede-
vším seniorům je určeno pár 
důležitých informací o bez-
pečném užívání internetu. 
Podle internetových zdro-
jů jsou touto cestou ročně 
podvedeny tisíce seniorů 
a  jejich počet strmě roste. 
Vliv na nedostatečné za-
bezpečení dat v počítači má 
i fakt, že se senioři stávají 
odkladištěm starých počíta-
čů. Rodina jim často nabíd-
ne dosluhující přístroj s tím, 
že pro ně stačí. Tyto počíta-
če pak nemají aktuální verze 
zabezpečení a  jejich uživa-
telé jsou více ohroženi inter-
netovými podvodníky.

Nákupy online

Spousta lidí takto nakupu-
je zcela běžně, ale ne všich-
ni tzv. internetoví prodejci 
jsou poctiví. Proto by senio-
ři měli být u takových náku-
pů vždy obezřetní a  nikdy 
nenakupovat u neznámých 
prodejců. Vždy je lepší dát 
přednost e-shopu s cer-
tifi kátem, který je znám-
kou kvality. Známku důvě-

ry uděluje např. Asociace 
pro elektronickou komerci, 
na jejichž webových strán-
kách apek.cz jsou obcho-
dy, které dodržují pravidla 
bezproblémového nákupu. 
Při platbě předem zákaz-
ník riskuje, že za své pení-
ze nic nedostane, je vhodné 
dát přednost raději platbě 
až po dodání zboží, tzv. do-
bírce. Pokud zboží neodpo-
vídá objednávce, zásilka se 
dá reklamovat u prodejce. 
Podle občanského zákoní-
ku je možnost vrátit zboží 
do 14 dnů i bez udání dů-
vodu, je ale třeba počítat s 
uhrazením nákladů na do-
pravu zboží zpět k prodej-
ci. Při platbách přes internet 
je třeba používat výhradně 
vlastní počítač, jehož sys-
tém je chráněný a zákazník 
tak neriskuje ztrátu důvěr-
ných informací, kódů, he-
sel apod. Každá banka pra-
videlně informuje klienty 
o aktuálních podvodných 
praktikách, které uživatelům 
internetového bankovnictví 
hrozí. 

Ne/bezpečný e-mail

Počítač muže být stejně 
jako lidský organismus na-
kažen specifi ckou infekcí. 

Nejčastěji se tak děje pro-
střednictvím e-mailů nebo 
internetového prohlížeče. 
Ohrožena jsou opět citli-
vá data i chod počítače. Ze-
jména seniorům jsou doru-
čovány zprávy s žádostmi 
o poskytnutí fi nanční po-
moci, kdy kyberkriminální-
ci využívají citového vydí-
rání. Na počítač přijde např. 
zpráva, že senior má přispět 
do sbírky na nemocné dítě i 
s číslem účtu apod. Na ne-
ověřenou sbírku rozhod-
ně není vhodné zasílat pe-
níze. Další formou nátlaku 
jsou výzvy např. od policie, 
soudu, exekutorů a  dalších, 
kdy je občan vyzván zapla-
tit smyšlený dluh nebo po-
kutu. Na tyto maily není nut-
né reagovat, státní instituce 
tímto způsobem nekomuni-
kují. Rovněž je důležité neo-
tvírat přílohy v e-mailech od 
cizích a vyhnout se rozesílá-
ní tzv. hromadných e-mailů. 
Reklamní společnosti takto 
získávají adresy, na něž pak 
rozesílají nevyžádané na-
bídky zboží a služeb.

Seznamování se 

na sociálních sítích

Osamělí senioři rádi komu-
nikují a  seznamují se s lid-

mi podobných zájmů nebo 
věku. 

I zde ale číhá nebezpečí. 
Objevují se metody psychic-
ké manipulace, kdy podvod-
níci pod smyšlenou identi-
tou naváží s obětí důvěrný 
vztah, a pak se z ní snaží vy-
lákat peníze, např. na léč-
bu smyšlené vážné choro-
by. V  horším případě oběť 
navštíví a vykradou domác-
nost. Nikdy není vhodné po-
sílat neznámým lidem pe-
níze a  pouštět je do domu. 
Pokud senior přece jen chce 
toho, s kým si na internetu 
píše, poznat osobně, musí 
být obezřetný. K setkání 
je lepší zvolit veřejné mís-
to, např. kavárnu či náměstí 
a  informovat o tom příbuz-
né či známé. Jestliže komu-
nikuje např. na sociální síti, je 
zbytečné zveřejňovat osob-
ní údaje, vyvěšování fotogra-
fi í nebo oznamovat opouš-
tění domova na delší dobu. 
Nabídka k seznámení od ne-
známé osoby nemusí být 
vždy seriózní. Internet je to-
tiž svět sám pro sebe. Může 
se tu všechno a nikdo nemá 
v první chvíli šanci zjistit, co 
je a co není pravda. 

Městská policie Ostrava, 
úsek prevence

 Internet – pomocník i nebezpečí
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AKTUALITY

Podnikáte na Jihu? Máte zde svůj 
obchod, kavárnu nebo třeba ka-
deřnictví? 

Úmob Jih připravuje ve spolupráci 
s Coworkingovém centrem Viva Ostra-
va sérii setkání pro lokální podnikate-
le, jejichž cílem je podpora stávajících 
podnikatelů prostřednictvím vzdělá-
vacích workshopů, společných setkání 
a také možností zapojit se do vznika-

jící webové platformy. Prostřednictvím  
jednoduchého profi lu tak budou moci 
podnikatelé sdělit obyvatelům Jihu 
nabídku svých služeb i praktické infor-
mace, třeba otevírací dobu. Smyslem 
je také propojit dohromady veřejný, 
komerční a neziskový sektor, například 
ve formě společných akcí pro veřej-
nost (Zažít Ostravu Jinak atp.)

Projekt již druhým rokem funguje 
v  Ostravě Porubě. „Drobné podnika-

tele vnímáme jako důležitou součást 
místa, kde žijeme. S podporou měs-
ta a  jednotlivých městských obvodů 
chceme nabídnout něco užitečného – 
více než jen přátelské a inspirativní se-
tkání. Chceme připomenout zapome-
nuté a někdy netušené výhody nákupu 
v drobných prodejnách místním i pod-
nikatelům samotným a společně s nimi 
nastartovat růst," doplňuje Kateřina 
Šebestová z centra Viva Ostrava 

Startuje projekt pro podporu lokálních 
podnikatelů – Obchodníci na Jihu

Přihlásit se a získat informace 
můžete právě teď e-mailem 
na katerina@vivaostrava.cz. 
Bližší informace v aktualitách 
na www.ovajih.cz.

První setkání se uskuteční ve 
čtvrtek 2. října ve Viva Ost-
rava v 9:00. Setkáním budou 
provázet Renata Ptáčníková, 
zakladatelka Vivy a  Jaroslav 
Procházka, kouč a mentor.

Chcete zažít 
Jih jinak?
Už třetí ročník oblíbené akce s ná-
zvem Zažít Ostravu jinak se tentokrát 
objeví také na Jihu!
Prostor před nákupním centrem Že-
lezňák (Hlubiňák) se na jeden den, při-
padající na sobotu 19. 9. 2015, promění 
v místo Sousedských slavností.
Ukažte sousedům, co děláte. Pečete 
výborné buchty? Přineste je a soutěž-
te o tu nejlepší.
Vyrábíte domácí keramiku? Ukažte ji.
Tančíte? Poraďte ostatním jak na to 
a na jinak šedém místě získáte taneč-
ní parket.
Podnikáte? Vytáhněte svůj business 
mezi lidi.
Nebo se prostě jen přijďte výborně 
pobavit!

Kontakt pro aktivní: 
Monika Bobková
739 524 588
info@zazitostravujinak.cz
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www.delcon-nabytek.cz

OSTRAVA-Bělský les
OD GALERIE  B. Četyny 3025/15, tel: 596 720 311 mobil: 777 332 744

LUXUSNÍ POSTEL

Výborná matrace
s antialergickým snímatelným
potahem a výbornou hygienou. Jádro 
matrace je tvořeno konfortními pěnami o růných
tuhostech s profi lováním do 5 ortopedických zón. 
Výška matrace: 20 cm  Nosnost: 130 kg 

TALCA AKCE 1+1 KENA
Rozměr lehací plochy: 110x200 cm
 Polohovací lamelový rošt s přístupem do úložného prostoru
• profi lovaná 5-ti zónová sendvičová  matrace 
• polohování hlavy

• polohovací lamelový rošt
• matrace + pžehoz 
• šíře: 180 cm

cena za obě

akční cena:

5.990,-

stará cena: 7.740,-

akční cena šířka 147 cm:

5.990,-

AKCE platí pro látku SAVANA 01

Rohová sedací souprava / rozměr: š327/h190/v84 cm
možnost spaní • úložný prostor pro povlečení 
• odpružení • chromované ozdobné prvky 

GRUND

stará cena: 34.965,-

akční cena:

19.990,-
stará cena: 20.780,-

akční cena:

14.990,-
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