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Společně tvoříme Jih
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Předprostor kina Luna.

Foto: Tereza Thérová
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Zemřel Ing. Jiří Němec
Dne 22. 8. 2015 ve věku 82 let zemřel Ing. Jiří Němec, který v letech
1996–2002 působil v městském obvodě Ostrava-Jih ve funkci starosty.
Mimo jiné byl také dlouholetým zastupitelem a místostarostou. Úřad
městského obvodu i současné vedení vyjadřují upřímnou soustrast
nad ztrátou obětavého a moudrého
člověka, jehož život byl bezesporu
pevně spjatý s celým městským obvodem Ostrava-Jih.

● Rekonstrukce zastávek Městský stadion a SPORT
ARÉNA potrvá do 5. 10. 2015 - Přemístění zastávek
na ul. Závodní.
● Uzávěra ul. Hrabovské potrvá do 30. 11. 2015
- výluka linky č. 55.
● Rekonstrukce ul. Palackého potrvá do 1. 11. 2015
- výluka linky č. 33.
● Výměna kolejí na ul. Vítkovické 3. až 4. 10. 2015
- výluka linek č. 1 a 2.
● Zvedání mostů na ul. Místecké 10. až 11. 10. 2015
a 17. až 18. 10. 2015 - výluka linky č. 1.
● Údržba trolejového vedení na ul. Plzeňské 17. 10. 2015
- výluka linek č. 12 a 17.
Více informací naleznete na www.dpo.cz.
Dopravní podnik Ostrava, a. s., si vyhrazuje právo změn
plánovaných výluk.

Pořadatelem a současně garantem závodu je Římskokatolická farnost Ostrava-Zábřeh ve spolupráci s organizací
Young Life Česká republika, pobočka Ostrava. Záštitu nad
touto akcí převzal starosta městského obvodu Ostrava-Jih
Bc. Martin Bednář. Více na behprohonzu.fox24.cz

Televizní magazín z Jihu

Přesun biokontejnerů

Aktuální informace můžete sledovat
v televizní kabelové síti UPC na Infokanálu UPC EXPRESS v každou sudou hodinu. Již brzy si budete moci vysílání naladit také
na svých digitálních přijímačích. Internetové vysílání naleznete na www.tvova.cz.

Na Jihu jsou pro vás stále zdarma k dispozici tři kontejnery na biologický odpad z vašich zahrad a předzahrádek o objemu 770 litrů. Nyní se nachází v ulicích

•
•

Úlehlova v Hrabůvce
Bratrská, Na Nivách a Zkrácená v Zábřehu

INZERCE

OPTIKA TRIUMPH

PLATÍ PRO MĚSÍC ŘÍJEN

AKCE až

-50 %

NA BRÝLOVÁ SKLA ČIRÁ S ÚPRAVOU
MAR SH, MULTIFOKÁLNÍ, ZABARVOVACÍ
Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 | Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451 | www.triumphoptical.cz
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SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.
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Chcete bydlet v obecním bytě?

Na základě výsledků průzkumu, kde byl
40% čtenářů označen systém přidělování
bytů za nesrozumitelný, přinášíme velký
informační přehled s aktuálními kontakty.

8

Nový prostor pro společná setkání

Prostor před kinem Luna je novým hojně
využívaným místem pro setkávání. Jaká
pravidla jsou důležitá při jeho návštěvě?

18

První školní den

Z prvního školního dne si děti odnesly
zážitky, dárky i vzpomínky na mimořádné
pasování.
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Šéfredaktor:
Mgr. Michael Kutty
tel.: 599 430 230
e-mail: michael.kutty@ovajih.cz

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

Kontakty na vedení obvodu
Starosta
Místostarostka
Místostarosta
Místostarostka
Místostarosta
Členka rady
Člen rady
Člen rady
Tajemník

Bc. Martin Bednář
Věra Válková
RNDr. František Staněk, Ph.D.
Ing. Hana Tichánková
Bc. František Dehner
Markéta Langrová
Ing. Adam Rykala
Ing. Otakar Šimík
Mgr. Petr Mentlík

tel.: 599 430 331
tel.: 599 430 410
tel.: 599 430 344
tel.: 599 430 344
tel.: 599 430 345
tel.: 599 430 331
tel.: 599 430 410
tel.: 599 430 331
tel.: 599 430 268

Kontakty na vedoucí odborů a oddělení ÚMOb Ostrava-Jih
Odbor hospodářské správy
Odbor správních činností
Odbor majetkový
Odbor právní:
Odbor ﬁnancí a rozpočtu
Odbor dopravy a komunálních služeb
Odbor výstavby a životního prostředí
Odbor bytového a ostatního hspodářství
Odbor investiční
Odbor sociálně-právní ochrana dětí
Odbor sociální péče
Odbor strategického rozvoje, vztahů
s veřejností, školství a kultury
Odbor podpory volených orgánů
Oddělení kontroly a interního auditu
Oddělení veřejných zakázek
Oddělení informačních systémů

Ing. Roman Škubal
Ing. Radim Navrátil
Mgr. Andrea Miškaříková
Mgr Petr Mentlík
Bc. Miroslava Klinkovská
Ing. et Ing. Jindřich Haverland
Ing. Petr Halfar
Ing. Alena Brezinová
Ing. Lubomír Burdík
Mgr. Lenka Pavlíčková
Bc. Lenka Podolinská

tel.: 599 430 316
tel.: 599 430 469
tel.: 599 430 420
tel.: 599 430 335
tel.: 599 430 260
tel.: 599 430 270
tel.: 599 430 207
tel.: 599 430 288
tel.: 599 430 382
tel.: 599 430 465
tel.: 599 430 450

Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA
Jana Zjavková
Ing. Bc. Jarmila Capová
Bc. Gemrotová Kateřina
Ing. Roman Škubal

tel.: 599 430 282
tel.: 599 430 239
tel.: 599 430 456
tel.: 599 430 395
tel.: 599 430 316

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

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
Ostravu, a tedy
i náš městský
obvod Jih čeká
v měsíci říjnu
průlomové jednání, které by
mohlo
hl zásadně
á d ě ovlivnit
li i bezpečnost všech
obyvatel severomoravské metropole.
Zastupitelé statutárního města Ostravy
se na svém zasedání vyjádří k návrhu
na zrušení heren a hracích automatů na
celém území Ostravy. Jedná se o jeden
z hlavních volebních slibů a já osobně
považuji jeho splnění za velmi důležitý,
mimo jiné proto, že žádná bývalá koalice
na ostravské radnici nenašla pro takový
návrh dostatečnou odvahu a podporu.
Proč odvahu? V minulých měsících jsem
se setkal s osobami, kterým z hazardu
plynou nemalé příjmy. I když jsem s jejich argumenty nesouhlasil, ocenil jsem
jejich profesionální přístup při diskusi. To nelze říci o jednání se zástupcem
místní lobby, který se dlouhodobě snaží
narušit fungování koalice a místo korektní argumentace používá vyhrůžky
a zastrašování. Uchyluje se k vytváření
smyšlených kauz a prohlášení, podporovaných placenými agitátory, vytrhávání informací z kontextu a dle informací
ze zastupitelstva, i ke „špehování“ radních. Mimochodem, jedním z produktů
těchto praktik je vznik tištěného plátku
(se jménem tradičního maďarského zeleninového pokrmu), který za peníze
z hazardu bojuje proti těm, kdož se snaží
hájit zájmy poctivých občanů.
Za sebe i za kolegy radní však mohu
vám, občanům městského obvodu Ostrava-Jih, slíbit, že se s praktikami některých takzvaných podnikatelů nehodláme smířit a budeme i nadále činit kroky
a rozhodnutí, jež povedou k vymýcení všech nepravostí, která se v našem
městě v minulosti děly. Budu společně
s vámi držet palce, aby hlasování dobře
dopadlo a herny a hrací automaty, které
jsou příčinou stovek rodinných tragédií,
postupně z našeho města vymizely.
Vaši podporu si zaslouží také nový
projekt, cílený na pomoc tělesně postiženým, nemocným a jinak zdravotně
znevýhodněným spoluobčanům z Ostravy. V roce 2015 se uskuteční jeho první
ročník nazvaný „Běh pro Honzu“, ke kterému najdete více informací na druhé
straně. Zaběháme si a podpoříme dobrou věc 17. 10. 2015 společně?
Přeji všem krásný podzim
Bc. Martin Bednář
starosta
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Přehled rozmístění zaměstnanců odboru bytového a ostatního hospodářství
(OBH), vč. telefonních čísel s účinností od 1. 9. 2015
poř.
číslo

zaměstnanec

funkční zařazení

budova
úřadu

číslo
dveří

NP

telefon

1

Ing. Brezinová Alena

vedoucí odboru

D

11a

1.

599 430 256

2

Ing. Doležalová Daria

sekretariát odboru

D

11b

1.

599 430 288

ODDĚLENÍ BYTOVÉ
3

Mgr. Cingrová Soňa

vedoucí oddělení bytového

D

28b

1.

599 430 243

4

Bobková Jana

referent pro pronájmy bytů

D

28a

1.

599 430 415

5

Kručinský Petr

referent pro pronájmy bytů

D

27

1.

599 430 375

6

Zapletalová Taťána

referent evidence nájmu DaBF

D

19

1.

599 430 141

7

Kawková Eva

referent evidence nájmu DaBF

D

19

1.

599 430 142

8

Foltýnková Jaroslava

referent evidence nájmu DaBF

D

20

1.

599 430 143

9

Stehnová Naděžda

referent evidence nájmu DaBF

D

20

1.

599 430 144

vedoucí oddělení technického

D

9c

1.

599 430 333

referent – technik NP

D

9c

1.

599 430 333

ODDĚLENÍ TECHNICKÉ
10
11

Ing. Chlumecká Ivana
Holková Marie

12

Janulíková Alena

referent – technik NP

D

9a

1.

599 430 474

13

Musialková Mária

referent – technik DaBF

D

108

2.

599 430 149

14

Spálová Silvie

referent – technik DaBF

D

108

2.

599 430 150

15

Čihánková Ivana

referent – technik DaBF

D

107

2.

599 430 151

16

Peterová Irena

referent – technik DaBF

D

107

2.

599 430 259

17

Kornasová Květoslava

referent – technik DaBF

D

109

2.

599 430 152

18

Ing. Kryl Radim

referent – technik DaBF

D

109

2.

599 430 153

19

Chlaň Evžen

údržbář - řidič

B

sklep

599 430 319

20

Miklas Karel

údržbář

B

sklep

599 430 319

21

Bajgar Milan

vrátný

A

vrátnice

599 430 110

22

Kitová Jana

vrátná

A

vrátnice

599 430 110

ODDĚLENÍ EKONOMIKY A PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
23

Ing. Holubová Jana

referent pro ekonomiku DaBF

D

104

2.

599 430 339

24

Škereňová Pavla

referent pro ekonomiku DaBF

D

104

2.

599 430 145

25

Ing. Drabinová Magdaléna

referent pro ekonomiku DaBF
a NP

D

105

2.

599 430 329

26

Schramm Zdenek

referent - energetik NP

D

26

1.

599 430 232

27

Forgáčová Naděžda, DiS.

referent – energetik DaBF

D

106

2.

599 430 147

28

Ing. Gálová Věra

referent – smluvní vztahy NP

D

13

1.

599 430 264

* DaBF = domovní a bytový fond, NP = nebytové prostory
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 Chcete bydlet v obecním bytě?
Tzv. „bytový pořadník“ několik let nahrazuje evidence žadatelů. Ti mohou v rámci městského obvodu Ostrava-Jih získat pronájem obecního bytu prostřednictvím výběrového řízení.
ňuje stanovit si takovou výši měsíčního smluvního nájemného, jakou jste schopni nebo ochotni hradit. (Nejnižší podání
musí činit 60 Kč/m2). Výhodou pronájmu bytů s váznoucím
dluhem je tzv. cílové (dříve regulované) nájemné.
Třetí forma je určená zejména seniorům starším 65 let a mladým rodinám do 35 let věku pečujícím nejméně o jedno nezletilé dítě. MO Ostrava-Jih má pro tyto byty pevně stanovenou nízkou měsíční výši smluvního nájemného. Jedná se
malometrážní bytové jednotky vyčleněné na podporu dosažitelného bydlení.

Evidence žadatelů je nezávazná, zvyšuje však šanci na přidělení pronájmu. Nezapomeňte proto žádost každoročně aktualizovat. Do výběrových řízení se můžete přihlásit,
i když v evidenci žadatelů nejste. Pro účast ve výběrovém
řízení na pronájem konkrétního bytu „obálkovou metodou“
stačí podat platnou přihlášku a připojit požadované přílohy.

Jak přesně postupovat?
Otázky, zásady a formuláře naleznete na webu www.ovajih.
cz – v sekci Občan – v části Podnájmy bytů.

Seznamte se s aktuální nabídkou volných bytů
na webu, nástěnce na chodbě bytového oddělení městského úřadu Ostrava-Jih (budova D) nebo na úřední desce
umístěné před hlavním vchodem do budovy A (elektronická
úřední deska na www.ovajih.cz). Konkrétní byty je po dohodě možno si prohlédnout.

Podejte si přihlášku do výběrového řízení

Zjistěte si platné zásady a podmínky pro pronájem
obecního bytu

Vaše žádost posoudí v souladu se zásadami a podmínkami pro pronájem a výměnu bytů ve vlastnictví statutárního
města Ostrava, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih,
bytová komise. Ta, coby poradní orgán rady, pravidelně zasedá jednou za dva týdny a v rámci svých jednání protokolárně otevírá zalepené doručené obálky s přihláškami do výběrových řízení, vyhodnocuje je a předkládá s doporučením
a návrhy jako samostatný materiál radě městského obvodu.

Formuláře naleznete na webu a potřebné informace přímo
na bytovém oddělení odboru bytového a ostatního hospodářství (viz výše).

Jak probíhá výběrové řízení?

na webu nebo přímo na bytovém oddělení odboru bytového a ostatního hospodářství (budova D, tel.: 599 430 243
nebo 599 430 375).

Zvolte si ze tří forem výběrového řízení
a) byty za smluvní nájemné za m2
b) byty s váznoucím dluhem
c) nízkonákladové bydlení
Největší zájem je projevován o první variantu, která umož-

Jak dlouhá je čekací lhůta na průběh výběrového řízení?
Jeden kalendářní měsíc. To je obvykle doba, která uplyne
od lhůty pro podání přihlášky, projednání bytovou komisí
a rozhodnutí rady městského obvodu o pronájmu bytu konkrétnímu zájemci.

INZERCE

Byl jste vybrán ve výběrovém řízení – co dál?
Uzavřete nájemní smlouvu. Ještě před jejím podpisem budete vyzváni k jednorázové úhradě nájemného a záloh na
úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a společných
částí v domě za období ode dne sjednání nájmu do posledního dne třetího kalendářního měsíce. Zpravidla se tedy jedná o trojnásobek celkového měsíčního nájemného a úhrad
za služby poskytované s užíváním bytu. Uvedenou jednorázovou úhradu neplatíte, pokud přecházíte na nízkonákladový byt z obecního bytu, který vyklizený a bez dluhů řádně
předáte zpět městskému obvodu Ostrava-Jih.

Na jak dlouho dostanete nájemní smlouvu?
Nájemní smlouva se uzavírá vždy na dobu určitou, a to na
12 měsíců, s možností prodloužení (tzv. prolongace).
(d)
INZERCE

Kosmická 1723/2
Ostrava Poruba
tel./fax: 596 956 220
ISO: 9001: 2000
e-mail: vodar@atlas.cz

PRÁCE PROVÁDÍME:

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

SC-341848/8

SC-351060/1

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE
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 Setkání s poslanci Parlamentu České republiky
Starostové městských obvodů se sešli s místními
poslanci.
Připravovaný zákon o sociálním bydlení a související vliv obcí na sociální dávky byly nejdiskutovanějšími
tématy pracovního setkání poslanců a starostů, které proběhlo pod záštitou Sboru starostů v pátek
11. 9. 2015 v prostorách radnice Ostravy-Jih.
Starostové
ostravských
obvodů aktivně otevírali
i témata bezpečnosti občanů či sociální politiky. Hlavním přínosem setkání byla
nejen příležitost uvedená
témata řešit s poslanci, kteří tvoří důležitý most vedoucí k vyřešení palčivých
otázek s lokálním dopadem
prostřednictvím
legislativy, ale také přímá výměna
zkušeností na úrovni starostů. V průběhu dopoledne
tak zazněla i řada konkrétních problémů řešených na

úrovni obcí bez dostatečné
podpory celostátní legislativy.
„Došlo k dohodě na základních pilířích – rodina,
škola, práce, a také názoru, že občané mají mít nejen
právo na práci, ale také povinnosti,“ uvedl po setkání
starosta městského obvodu
Ostrava-Jih Martin Bednář.
Diskuze nad trhem práce
i problematikou bezdomovectví doplnila dvouhodinovou debatu s příslibem, že
další společná témata budou otevřena na obdobném
setkání nejpozději v listopadu. Za poslance se setkání zúčastnili Adam Rykala
a Leo Luzar, kteří do svých
poslaneckých rolí již dříve
promítali poznatky a zkušenosti z komunální roviny.
„Přímé přenesení zkušeností z města, potažmo obvo-

du, do práce poslance je
nezbytné, pokud mají naše
zákony opravdu fungovat.
Jako radní největšího ostravského obvodu se na druhou stranu setkávám s mírně odlišnými problémy, než
řeší menší obvody, a o to

více oceňuji dnešní setkání,“ doplnil Rykala k setkání
organizovanému díky Sboru starostů, jeho předsedkyni Lianě Janáčkové a starostovi Martinu Bednářovi.
Tereza Thérová
(god)

Poslanecké kanceláře
Také občané mají možnost s poslanci diskutovat a řešit své
problémy i aktuální témata. Schůzku je vždy nutné dohodnout předem. Níže naleznete kontakty na kanceláře poslanců, kteří se oﬁciálního setkání účastnili. Oba jsou zároveň
aktivními politiky městského obvodu Ostrava-Jih.
Ing. Leo Luzar
Českobratrská 1579/4, 702 00 Moravská Ostrava
tel.: 721 566 120, 724 830 804,
asistentka RSDR. Ivana Kalousková
pondělí 8 - 16 hodin
Ing. Adam Rykala
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, budova radnice
tel.: 728 436 888
pondělí 8:30 - 12:30, 12:45 - 14:30
čtvrtek 13:00 - 16:00 bezplatná právní poradna
„Podle mých informací nabízíme v rámci poslanecké kanceláře jednu ze dvou bezplatných právních kanceláří v celé
Ostravě. Každý rok od doby zřízení ji navštíví přibližně 300
lidí a jejich počet se každoročně zvyšuje. Hlavními tématy řešení jsou obvykle životní situace, exekuce, oddlužení
předmanželské smlouvy a další,“ uvádí Rykala. Bezplatnou
právní poradnu mohou občané navštívit po předchozí objednávce v budově radnice, v pronajatých prostorách bývalé radní síně v prvním patře.

INZERCE

ANTONÍN KRUMNIKL
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Co je po prázdninách nového?
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Možné rušení televizního příjmu

www.kromanon.cz

733 164 162
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V souvislosti s aktuální výstavbou sítí LTE může od 30. 9.
2015 po dobu dvou měsíců testovacího provozu docházet u příjemců pozemního televizního vysílání (anténa, set-top-box, DVB-T) k rušení televizního příjmu. To
se projevuje především kostičkováním nebo zastavením
obrazu, krátkodobým výpadkem nebo zkreslením zvuku,
úplnou ztrátou obrazu a zvuku, selháním nebo nenaskočením programu, při přepnutí na jinou programovou pozici. V případě těchto obtíží se prosím přesvědčte, že je
situace obdobná i u vašich sousedů, a kontaktujte Český
telekomunikační úřad (tel.: 595 138 570, zichovap@ctu.
cz). Bližší informace na www.ovajih.cz v sekci Aktuality.

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Zaměřeno na sociální tématiku
Vyjádření k personálním
schůze na domo- řatům, okolí i společnosti
otázkám Úřadu městského Domovní
vech s pečovatelskou služ- všech nájemců,“ uvádí Stabou (DPS) jsou opět obno- něk. Vedoucí odboru sociálobvodu Ostrava-Jih
veny. Po několikaleté časové ní péče Lenka Podolinská na
Radnice městského obvodu Ostrava-Jih se důrazně
ohrazuje proti nařčením, že hromadně propouští
své zaměstnance.
ny radnice ani nechystá
V současné době je realizována logická organizační
změna u jednoho z odborů. „Naším cílem
je efektivní řízení úřadu s tím, že
na prvním místě musí být vždy
občan a vyřízení veškeré agendy musí probíhat kvalitně a co
nejrychleji,“ uvedl starosta radnice Ostrava-Jih Martin Bednář s dodatkem, že
informace o personálních
čistkách jsou šířeny účelově opozicí ve snaze oslabit
současnou koalici na radnici.

schůzích přednesla současná pravidla řízení, podmínky
a ceník poskytovaných služeb v DPS. Dále bude zpracován nový domovní řád,
který bude představen na
další schůzi ještě do konce
letošního roku. V tomto řádu
budou zapracovány připomínky a požadavky plynoucí
z diskuzí, které na zářijových
schůzích proběhly.
(ter)

KRÁTCE


Den otevřených dveří DPS

V rámci „TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR“ pořádá Domov s pečovatelskou službou na Čujkovově ulici Den
otevřených dveří dne 6. 10. 2015 od 9.00 do 11.30 a od
13.00 do 17.00 hodin Pro návštěvníky je připravena prohlídku domova, informace o poskytovaných sociálních
službách, prezentace volnočasových aktivit, základní
sociální poradenství a poradenství v oblasti ošetřovatelské péče.

INZERCE

SC-351201/1

Od 1.ledna 2015 ukončilo na
radnici pracovní poměr celkem 19 z 306 zaměstnanců.
Jedná se tedy o 6,2 % zaměstnanců.
Z 19 zaměstnanců ukončilo
8 pracovní poměr
dohodou,
4 odešli dohodou do starobního
důchodu, 3 skončili ve
zkušební
době,
2 zaměstnancům
skončil pracovní poměr uplynutím doby určité a 2 byl ukončen pracovní
poměr výpovědí z důvodu
nadbytečnosti na základě
organizačních změn.
Výrazné personální změ-

proluce, která byla zjištěna
na jedné z návštěv zařízení
místostarostou Františkem
Staňkem, byly naplánovány a uskutečněny 21. a 23. 9.
2015 schůze s účastí nájemníků v DPS Odborářská
a DPS Horymírova. „Lidé
by se měli aktivně zajímat
o prostředí, ve kterém žijí.
Je třeba narovnat vzájemná pravidla – vztah ke zví-
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 JIH vašima očima
Fotograﬁe z Lunafestu –
oslavy 45. narozenin kina
Luna, spojené se slavnostním předáním nově zrekonstruovaného
předprostoru - nám zaslala paní Petra
U., která po návštěvě kina
s dcerou obdivovala hudeb-

slovo zastupitele

ní vystoupení a originální
ztvárnění ﬁlmových melodií.
Návštěvníci se nad rámec
společenského ruchu mohli
zúčastnit i slavnostního přestřihování pásky nebo velkolepé světelné show v nočních hodinách.

Nový prostor
pro společná setkání
Předprostror před kinem
Luna je novým, hojně využívaným prostorem, kde trávíme své volné chvíle a odpočíváme po dlouhém dni.
Právě měkký červený povrch je navržen pro pohodlnou relaxaci, a nikoliv jako
sportovní hřiště.
Z tohoto důvodu je třeba
vyvarovat se vstupu a vjezdu na kolech, koloběžkách,
in-line bruslích a boardech
všech typů. Nedaleko od
kina se pro sportovní nadšence nachází možnost využití skateparku s atraktivněj-

šími modulacemi. Stejně tak
vstupování do vodních fontán osobami i zvířaty není
vhodný a může zapříčinit
poškození trysek. Tak jako
každé veřejné prostranství
je nutné i toto udržovat čisté a bez odpadků.
Za tímto účelem jsou na
místě odpadkové koše, které budou pravidelně vyváženy. Pro rodiče je pak více
než důležitá připomínka
upozornění, že děti a mládež do 18 let vstupují na pryžový povrch na jejich odpovědnost.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátké zamyšlení. Každý občan svého města či obce, v našem případě městského obvodu, má
na kvalitu života jiný pohled. Jeden preferuje kvalitní dopravní obslužnost, druhý perfektně střiženou zeleň
a třetí třeba dostatek výběhů pro psy.
Z mého pohledu je jednou z nejdůležitějších otázka bezpečnosti. A to jak pasivní, tak aktivní….
Pasivní bezpečností rozumím realizaci takových
opatření či aktivit ze strany vedení obvodu, které budou občanům umožňovat
bezproblémový
a plnohodnotný život či trávení volného času s aktivním odpočinkem – bezpečné chodníky, dětská hřiště,
ﬁtness či workoutová hřiště, dále pak rozšiřování kamerového systému na problematických místech apod.
To vše se děje a investice
do těchto opatření budou
i v dalších měsících a letech
(doufám) pokračovat.
Kde však je stále prostor pro zlepšení, to je oblast „aktivní bezpečnosti“,
tedy zjednodušeně řečeno strážníci a policisté v uli-

cích. Myslím, že většina občanů bude mít podobný
názor a že nechce být svědky každodenních „závodů“
motorkářů, rozvozců pizzy
či majitelů silných aut. Nechci být svědkem, či dokonce účastníkem dopravní nehody a rozhodně to nepřeji
žádnému občanovi. Ptám se
tedy – proč policie nekoná?
Kdo jiný než policie má dohlédnout na tento stav? Kdo
jiný než policie může preventivními akcemi snížit počet přestupků? Musí skutečně policie čekat, až se něco
stane? Nemá náhodou policie pomáhat a chránit? Nestačilo by poslat hlídku(y)
např. do oblasti podél ulice Horní a Plzeňské a číhat
na piráty, kteří brázdí ulice Bělského Lesa, Dubiny
či Hrabůvky? To jsou otázky, na které bude muset vedení obvodu rychle hledat
odpovědi a ještě rychleji řešení. Je zřejmé, že tato problematika musí být řešena
ve spolupráci „vedení města - vedení obvodu“, chce
to silný lobbing a dobré argumenty. Věřím, že úspěšně
zvládne obojí.
Přeji všem krásné (a bezpečné!!!) babí léto!
Karel Malík, hnutí ANO 2011

SC-350156/7
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Z pohádky do pohádky
Na přelomu července a srpna pořádal Čmeláček
– Klub rodičů a přátel postižených dětí letní, rekondičně integrační pobyt v Klokočově na Hadince.
licie Vítkov s ukázkou jejich
práce a také koníci, na kterých jsme si vyzkoušeli hippoterapii.
Díky velké snaze vedoucích, asistentů, kuchařek
a ostatních pracovníků jsme
zažili pohádkové prázdniny.
Budeme se těšit na další
ročník.
„Na tento pobyt jsme
jako městský obvod přispěli
částkou 15 tisíc korun. Jsme
velmi rádi, se na území Jihu
iniciují obdobně prospěšné akce a že se aktivní lidé,
jakým je i předseda organizace Čmeláček, MUDr. Jaroslav Hájek, podílí nad rámec obdobných aktivit i na
komunální politice - v tomto konkrétním případě z pozice zastupitele,“ doplnil
k akci starosta obvodu, Martin Bednář.

INZERCE

ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mti new york uvádí muzikál

Jitka Hanáková

POSLEDNÍCH 50 PŘEDSTAVENÍ
DO KONCE ROKU V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

speciální hosté:

h. vondráčková , a. gondíková a D. GRÁNSKÝ

a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · p. KOLÁŘ
d. šinkorová · R. VOJTEK · j. langmajer
p. vítek · j. KRETSCHMEROVÁ · p. kotvald
h. holišová · m. nosková · A DALŠÍ...

Mamma Mia! tančí
s
SC-341912/125

Tohoto pobytu se zúčastnilo
21 handicapovaných a 5 dětí
bez handicapu. Jeho cílem bylo, aby i mentálně
postižení zažili letní tábor
se vším všudy, tedy nástupy, oddílové soutěže i táborovou hru s názvem „Z pohádky do pohádky“. Zažili
jsme spoustu dobrodružství
a zábavy, prošli jsme si noční stezku odvahy, kde jsme
v lese navštívili hodnou ježibabu a jejího pomocníka čerta, zahráli jsme si živé
„Člověče, nezlob se!“, zúčastnili se letní olympiády
a soutěžili o nejlepší „buřtguláš“. V rámci letního tábora jsme podnikli dva celodenní výlety. Jeden do
nedalekého Vítkova na exkurzi do hasičské zbrojnice
a druhý do Tošovic na bobovou dráhu. Na táboře nás
také navštívila Městská po-

WWW.MAMMAMIAMUZIKAL.CZ
9

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

 Hledáme nové pány!

KRÁTCE


Sucho 2015

Nejsme jen zvířata – jsme členové rodiny! To prozrazuje pohled více
než sedmi desítek psů, kteří se těší, že si pro ně přijde nový „páneček“ a společně vytvoří nový domov.

Počátky letošního sucha je třeba
hledat už v zimním období, kdy stejně jako minulou zimu bylo jen velmi málo srážek a málo sněhu, poslední dvě zimy se tak vyznačovaly
nízkou sněhovou pokrývkou a jejím
krátkým trváním. Na konci letošní
zimy a začátkem jara již téměř žádný sníh nebyl, započal vláhový deﬁcit, který postupem jara a léta narůstal. Tento režim počasí se v letních
měsících společně s vysokými teplotami vzduchu, a tím pádem vyšším
územním výparem projevil prakticky na všech objektech povrchových
a podzemních vod. Na řadě vodních
toků byly extrémně nízké průtoky
v objektech měření podzemních vod
- ve vrtech Svinov a Ostrava-Výškovice bylo dosaženo podnormálních
hodnot hladiny podzemních vod.
Více informací na: www.chmi.cz.,
„Monitoring sucha“.
(ČHMÚ)


Odchycení pejskové nacházejí svůj dočasný azyl v útulku pro nalezené psy,
který město Ostrava zřídilo v roce
1998 v Ostravě-Třebovicích. V současné době je jeho kapacita 149 kotců.
Pokud je pes přijat do našeho útulku, je mu poskytnuto základní veterinární vyšetření. Veterinář zkontroluje
jeho zdravotní stav, provede odčervení, vakcinaci, ošetří zranění a provede další potřebná opatření. Pejsek
pak nejprve čeká v karanténě na svého
původního majitele a vyhlíží vzájemné opětovné shledání. Po uplynutí karanténní lhůty je pes umístěn do kotce, kde čeká na majitele nového. Cílem
útulku je poskytnutí maximální možné
péče našim svěřencům.
Pes je schopen pro svého pána udělat
mnoho. Psi pomáhají zrakově postiženým, hendikepovaným a osamoceným
lidem prožít radostný a plnohodnotný
život. Jsou dokonce schopni pro záchranu svého pána nasadit i svůj vlastní život.

SBÍRKA POTRAVIN

Potravinová banka v Ostravě vyhlašuje v týdnu od 8. do 16. 10. 2015
sbírku potravin. Tato akce proběhne v rámci 10. ročníku Dnů proti chudobě organizovanou Armádou spásy a Charitou Ostrava.
Sběrné místo: Potravinová banka
v Ostravě, Hasičská 550/50, Ostrava Hrabůvka, v době od 9 – 16 hod.
nebo také pro Happeningu na Masarykově náměstí 13. 10. Vítáme potraviny trvanlivé: instantní polévky,
čaje, cukr, těstoviny, rýže, apod. Potraviny poslouží klientům azylových
domů.
www.potravinovabanka.cz/ostrava,
tel. č. 734 510 147


Ročně přitom skončí stovky psů přivázaných u stromů, vyhozených z aut
a zbídačených v popelnicích. Tak jim
někteří lidé oplácejí jejich bezmeznou
lásku. Naštěstí se ale najdou takoví,
kteří chtějí těmto osamoceným psům
pomoci najít nový, lepší domov. Přidáte se k nim?
(ph)

Útulek se nachází na Provozní 4 v Třebovicích, telefon je
599 455 191, e-mail utulek@ostrava.cz. Na webu jej najdete na adrese www.utulekostrava.cz a na
Facebooku na https://www.facebook.com/utulekostrava.

PAMĚŤ OSTRAVY POKRAČUJE…
V roce 2014 jsme začali zachycovat
vaše vzpomínky v projektu Paměť
Ostravy. Rádi ve sbírce pokračujeme
a tentokrát vyhlašujeme téma

ČTENÍ V OSTRAVĚ
Pamatujete si, kam jste chodívali pro knihy? Jak vypadala právě ta
vaše knihovna? Jaká byla paní knihovnice? Co zvláštního si z vaší knihovny dodnes vybavujete? Máte nějaké
fotograﬁe z té doby? Jaká kniha pro
děti vám utkvěla v paměti do dnešních
dní? Lze srovnávat knihovny vašeho
dětství a ty dnešní?
Zajímá nás vaše zkušenost ze života
v Ostravě ve spojení s cestami za knižní a čtenářskou kulturou.
Pište a noste své zapsané vážné i ne-

EKUMENICKÉ SETKÁNÍ

V rámci Dnů proti chudobě proběhne také Ekumenické setkání konané
12. 10. 2015 od 8 hodin v Hospici sv.
Lukáše na Charvátské 8 ve Výškovicích.

vážné vzpomínky do ústředí či kterékoli pobočky Knihovny města Ostravy nebo posílejte na mailovou adresu
kmo@kmo.cz. Ozvěte se a natočíme
vaše povídání na diktafon.
Termín? Příspěvky budeme přijímat
a zpracovávat průběžně, první uzávěrku provedeme k 28. 2. 2016. Společně se sejdeme na slavnostním setkání
u příležitosti Dne ostravských čtenářů
ve čtvrtek 31. 3. 2016.
Výsledky naší spolupráce budou posléze zpřístupněny na všech pracovištích KMO a potěší tak současné čtenáře. A co více: pomůžete nám zmapovat
v archivech nezachycené všednodenní
dějiny naší knihovny.
Těšíme se na spolupráci s vámi
Vaše Knihovna města Ostravy

INZERCE
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Koupím 1–3 + 1
v osobním vlastnictví

Tel.: 603 757 592
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nebo dr. kdekoliv v Ostravě,
nejlépe okolí centra, Poruba,
Hrabůvka, Výškovice. Balkón
není podmínkou, rychlé jednání –
platím hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!

DARUJ HODINU TÝDNĚ – STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM

Dobrovolnické centrum ADRA hledá nové dobrovolníky do svých řad. V Ostravě žije mnoho opuštěných seniorů, kteří uvítají návštěvu dobrovolníka. Společně mohou trávit volný čas (cca hodinu týdně), ať už u šálku čaje, balíčku
karet, nebo na procházce v parku. Pokud máte zájem darovat svůj čas potřebným v místě vašeho bydliště, neváhejte a přijďte na dobrovolnické centrum
ADRA (Jiráskovo náměstí 4) ve středu 7. 10. nebo 14. 10. 2015 mezi 13. a 17. hodinou na vstupní pohovor. Info: 605 784 584, www.adraostrava.cz.

SPOLEČNOST

JIŽNÍ LISTY

 Podzimní

CHARITA OSTRAVA
CHARITNÍ STěEDISKO GABRIEL
ýujkovova 40a, 700 30 Ostrava-ZábĜeh

Ukliďme
svět se rozjíždí

AKCE V ěÍJNU 2015
15.9. - 10.11.

pátek

9.10.

Nastupte s námi do vlaku úklidů. A proč do vlaku?

Výstava fotografií Marty Vinárkové

10:00

Krmelín
(Vycházka ze Staré BČlé do Krmelína. PČšky asi 5 km.
Odjezd do St. BČlé autobusem þ. 26 v 10,15 hod. ze zastávky
Hotel BČlský les.)
Sraz na autobus. zastávce Hotel BČlský les v 10 hod.

Danuše Hanáková
úterý

13.10.

15:00

Cyklus neobyþejné ženy - Naća Rokytová
(Vystoupení s poĜadem Tanþíme s láskou )

Hana Papežová
stĜeda

14.10.

14:00

Kavárna pro pamČtníky
(Dobrovolnictví jako služba i poslání. PĜedstavení nové dobrovolnice
z NČmecka.)

o.p.s. Živá pamČĢ
stĜeda

21.10. 16:00

Odpoledne s písniþkou
(Písniþky s klávesami a klarinetem)

ZdenČk a Vašek
pátek

23.10.

10:00

DĤl Michal
(Prohlídka areálu dolu v Michálkovicích.
Vstupné 60,- Kþ. Doprava tramvají þ.2 a trolejbusem þ. 104)
Sraz ve 10 hod. na zastávce Kotva.

Danuše Hanáková

Akce se uskuteþní v prostorách stĜediska Gabriel v 1. patĜe objektu poblíž námČstí SNP.
Více informací na tel. 737 610 758 nebo na www.ostrava.charita.cz
SrdeþnČ zveme.

Naše organizace byla podpoĜena dotacemi z rozpoþtĤ statutárního mČsta Ostravy, ÚMOb Ostrava-Jih, Moravskoslezského kraje a Státního rozpoþtu ýR.

Díky 18 tisícům dobrovolníků se podařilo odstranit na
jaře z přírody tolik odpadu, kolik váží Pendolino. Na
jaře se uklízely i břehy Zábřežky a opět zde byla především spousta plastů, části motorových vozidel apod.
Odpad nakonec skončil jako
každým rokem ve sběrných
dvorech OZO k další recyklaci. Na podzim vyráží
ochránci přírody k podzimnímu úklidu v celé republice.
Jako členové ZO ČSOP Alces budeme opět čistit bře-

hy potoka Zábřežky a zveme na tuto akci i veřejnost,
které není lhostejno, jak vypadá příroda. Sraz na tuto
akci je 4. října v 9:00 hodin na zastávce MHD Pískové doly. Akci zajišťuje I. Weissová (tel.: 775 168 416).
Informace o dalších akcích,
které pořádáme u příležitosti celosvětové kampaně
Clean up the World najdete na www.csop-alces.webnode.cz.
Mayer Jan,
ZO ČSOP Alces

Zahrádkářská kolonie
Jedna z největších organizací Českého zahrádkářského
svazu Ostravska - zahrádkářská kolonie Kačinec v Ostravě-Výškovicích, avizuje příjem nových členů!
„Věková struktura členů, kteří se těší z pěstování zeleniny, ovoce a květin, je 30-85 let. Pochopitelně v současné době dochází k obměně generací a projevuje se zvýšený zájem mladých. Generační obměna s sebou nese
i změnu k přístupu k zahradničení a zvyšuje se podíl relaxace na úkor vlastního pěstování. Tento celostátní trend
se projevuje i u nás,“ uvádí předsedkyně paní Gabriela
Čejková. Zájemci o vlastní zahrádkářskou parcelu se mohou obracet na tel. číslo 704 044 132.
INZERCE

VŠE PRO VÁŠ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD,
ODVODŇOVACÍ TECHNIKU

VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD
(100 m za mostem Rudná – Frýdecká směr Vratimov)

Tel.: 596 237 489-9 • fax : 596 238 97 • www.pcvalfa.cz • e-mail: pcvalfa@pcvalfa.cz

Venkovní kanalizace
 PVC, PP roury a tvarovky hladké, korugované,
žebrované pro venkovní kanalizace
 Plastové revizní šachtice a vpustě
 Litinové poklopy, mříže, vpustě
 Betonové výrobky pro venkovní kanalizace
Venkovní vodovody
 Tlakové roury a tvarovky z tvárné litiny, vodárenské armatury
 PE roury a tvarovky pro vodovodní přípojky,
vodoměry, vodoměrné šachty a příslušenství

Domovní odpady
 PP potrubí a tvarovky pro vnitřní
odpady s odolností 90°C
 Tiché odpadní systémy
 Vpustě, sifony, odpady pro sklepy,
balkony, dvory, koupelny i střechy
Plynovody
 PE potrubí a tvarovky, chráničky,
armatury, HUP

Ostatní
 Drenážní systémy, geotextilie
 Chráničky pro vedení kabelů
 Odvodňovací žlábky
 Ostatní doplňky z plastů, folie, mříže,
lapače(gajgry), nádrže, žumpy aj.
 Vnitřní rozvody pitné vody, topení,
mirelon
 Betonové výrobky pro terénní úpravy
(dlažby, obrubníky, palisády aj.)
 Gabionové sítě
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Frýdecká 332, Ostrava-Kunčice s materiály pro výstavbu a opravy inženýrských sítí

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

OSTRAVA-JIH

Kulturní zařízení Ostrava-Jih

příspěvková organizace
• Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, 596 739 107, www.kzoj.cz
• Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka, 596 739 107, www.kzoj.cz
• Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
596 751 712, www.kzoj.cz

 KULTURNÍ DŮM K-TRIO

K

TRIO

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
4., 11., 18., 25. 10. v 17.00 hodin
TANEČNÍ VEČERY živá hudba, pro příznivce
společenského tance se skupinou DOMINO.
14. 10. v 19.00 hodin
ŽALMAN A SPOL. koncert, Pavel Lohonka,
Michaela Hálková, Pavel Malina a Petr Novotný. Žalman a spol. patří již několik desetiletí
k nepominutelným skupinám, u nichž nálepka folk znamená příklon k lidovým inspiracím. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
23. a 24. 10. ve 20.00 hodin
MAGIC MIKE STRIP SHOW XXL Nejznámější
česká striptýzová skupina přichází s jedinečným večerem. Předprodej KD K-TRIO.
29. 10. v 17.00 hodin
SNOW FILM FEST... Filmový festival PLNÝ
ŠPIČKOVÝCH FILMŮ!
... EXTRÉMNÍ LYŽOVÁNÍ, ZIMNÍ LEZENÍ, EXPEDICE, SKIALPINISMUS A DALŠÍ ZIMNÍ ŠÍLENOSTI
SNOW FILM FEST vás zve na ﬁlmy o absolutním extrému polárních expedic, šokujících
výkonech sportovců i o tom, jak prožívají
své životy, když opadne adrenalin a je třeba se vyrovnat se situacemi na pokraji života
a smrti. Na festivalu zažijete ohlušující ticho
i nedozírnost arktických pustin stejně jako
nádheru zasněžených hor a ledovců. Prožijete s aktéry situace, které vám možná odhalí,
proč se vydávají na hranice svých možností
a možná zjistíte, že je kousek „toho“ i ve vás.
Předprodej KD K-TRIO, OIS.
 DĚTEM
18. 10. v 10 hodin
O BUDULÍNKOVI – loutkoherecká hudební pohádka pro nejmenší. Ale jak to vlastně všechno začalo? Budulínek neposlouchal
babičku a nedbal rad, co mu dával dědeček.
A jak to dopadne? Uvidíte v hudební pohádce. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
Od 1. října přijímáme přihlášky do soutěžního projektu „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“.
Projekt je určen žákům 9. tříd. Na interaktivních stanovištích se bude prezentovat
osmnáct řemesel a učebních oborů. Pod
odborným vedením si žáci ověří vlastní předpoklady pro různorodé činnosti související
s řemeslnými obory.
Přihlášky a informace na www.kzoj.cz.
 PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE
5. 10. v 17.30 hodin
AKUPRESURA A ČÍNSKÁ MEDICÍNA, co je
čínská medicína, jaké jsou její metody a možnosti. Základní rozdíly mezi východním a západním pohledem na člověka, zdraví a svět.
Praktické ukázky s nácvikem akupresury univerzálních bodů. Přednáší Romana Farna.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
8. 10. v 17.30 hodin
AUTOMATICKÁ KRESBA PRO KAŽDÉHO,
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zahájení pětidílného semináře pod vedením Mgr. Evy Lipinové. Seznámení s technikou automatické kresby a intuitivního kreslení. Pozitivní vliv kresby na zvládání stresu,
deprese a zmírnění pocitu strachu. Posílení paměti. Objevování talentu a rozvíjení výtvarných, literárních a komunikačních schopností. Předprodej a informace KD K-TRIO.
15. 10. v 17.30 hodin
ASTROLOGIE, přednáška Mgr. Anny Kudelové poskytne základní informace o tom, jak
pracovat s horoskopem, který se sestavuje
jako obraz hvězdné oblohy pro přesný okamžik a místo narození člověka. Z horoskopu
vyčteme osudové dispozice daného člověka.
Získáme ucelený obraz osobnosti, a to nejen pozitivní rysy, ale i temnější stránky, které mohou být zdrojem celoživotních potíží.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
17. 10. od 9.00 do 13.30 hodin
JAK UDĚLAT DOJEM NA OSTATNÍ, sobotní
seminář pod vedením Ing. Gazdové vás naučí používat základní techniky, které přispívají k okouzlení druhých osob. Předprodej a informace KD K-TRIO.
20. 10. v 17.30 hodin
PARTNERSKÁ KOMUNIKACE, jednoduše,
prakticky, s nadhledem a humorem o vztazích a komunikaci mezi partnery přednáší rodinný terapeut Drahoslav Červenka.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
 VÝSTAVY
JUBILEJNÍ KOLONIE OČIMA STUDENTŮ
Soukromé střední umělecké školy AVE ART
Ostrava.
CARNEVALA DI VENEZIA – výstava fotoobrazů Kamila Übelauera.

 KOMORNÍ KLUB
Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
8. 10. v 19.00 hodin
AFRICAN PROJECT TRIO
Issa Kouyaté (Senegal) – zpěv, kora, Jan Galega Brönnimann (Švýcarsko) – basklarinet,
soprán saxofon, Omri Hason (Izrael) – orientální perkuse - African Project. Předprodej
KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě od
18.30 hodin.
10. 10. v 17.00 hodin
PODZIMNÍ KONCERT – zahajovací koncert
Program A. Dvořák, B. Smetana, M. Schneider-Trnavský aj.. Zpěv: S. Jungová, V. Holbová, klavírní spolupráce R. Bednaříková. Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě
od 16.30 hodin.
16. 10. v 19.00 hodin
127. TÓNY CEST klubový večer s ostravskou
kapelou Tempo di vlak a jejich hosty, tentokrát je hostem folková kapela 4ZDI z Pelhřimova. Předprodej KD K-TRIO a v den akce na
místě od 18.30 hodin.
22. 10. v 18.00 hodin
VIETNAM A SEVERNÍ LAOS Cestopisná
přednáška s projekcí R. Ptáčka. Vietnam je
velmi lidnatá země s téměř 86 miliony obyvatel s věkovým průměrem o deset let nižším, než je u nás. Proto se zde v obklopení
mladých činorodých lidí budete cítit příjemně a omládnete – stejně jako my na expedici v tomto koutu Dálného východu. Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě od
17.30 hodin.

JIŽNÍ LISTY
 KINO LUNA
Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
1. 10. – 7. 10. (mimo 5. 10.) v 15.30
V HLAVĚ (Inside Out, USA 2015) 2D
Animovaný / komedie, české znění, přístupný, 102 minut. Jednotné vstupné 90 Kč.
1. 10. v 17.45 7 Ostrava Kamera Oko
KAMENNÝ MOST (ČR 1996 )
Drama, režie Tomáš Vorel st., od 12 let, 92 minut. Vstupné 50 Kč.
1. 10. – 7. 10. (mimo 5. 10.) v 19.45
MARŤAN (The Martian, USA 2015) 3D
Sci-ﬁ / akční / dobrodružný, české titulky, od
12 let, 134 minut. Vstupné 140 Kč.
2. 10. – 4. 10. v 17.30 JURSKÝ SVĚT (Jurassic World, USA 2015) 2D
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ, české znění,
přístupný, 125 minut. Vstupné 90 Kč.
4. 10. v 10.00 POHÁDKY Z HOR (ČR)
Filmové pásmo krátkých pohádek, 72 minut,
jednotné vstupné 30 Kč.
5. 10. v 18.45 Wolfgang Amadeus Mozart:
FIGAROVA SVATBA PŘÍMÝ PŘENOS
Obsazení: Figaro: Erwin Schrott, Susanna: Anita Hartig, Count Almaviva: Stéphane Degout. Cherubino: Kate Lindsey, Don
Basilio: Krystian Adam, Countess: Almaviva
Ellie Dehn. Bartolo: Carlo Lepore, Marcellina:
Louise Winter Dirigent: Ivor Bolton. Režie:
David McVicar. Opera o čtyřech dějstvích
v italštině s českými titulky. Vstupné 250 Kč.
6. 10. v 17.45 RYTMUS sídliskový sen (SR /
ČR 2015). Dokumentární / hudební, od 12 let,
90 minut. Vstupné 60 Kč.
7. 10. v 10.00 PROMÍTÁME MATEŘSKÝM
ŠKOLÁM - MIMONI 2D.
7. 10. v 17.30 MARGUERITE (Marguerite,
Francie / ČR / Belgie 2015). Komedie / drama, české titulky, přístupný, 127 min. Vstupné 100 Kč.
8. 10. – 11. 10. v 15.30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 (Hotel Transylvania 2, USA 2015) 2D
Animovaný / rodinný / komedie, české znění, přístupný, 90 minut. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.
8. 10. – 11. 10. v 17.30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 (Hotel Transylvania 2, USA 2015) 3D
Animovaný / rodinný / komedie, české znění, přístupný, 90 minut. Vstupné 155 Kč, děti
135 Kč.
8. 10. – 11. 10. v 19.30 LAPUTA (ČR 2015)
Drama, r. Jakub Šmíd, přístupný, 93 minut.
Vstupné 110 Kč.
12. 10. – 14. 10. v 15.30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 (Hotel Transylvánia 2, USA 2015) 3D
Animovaný / rodinný / komedie, české znění, přístupný, 90 minut. Vstupné 155 Kč, děti
135 Kč.
12. 10. v 17.45 GANGSTER KA (ČR 2015)
Krimi / drama / thriller, od 12 let, 100 minut.
Vstupné 60 Kč.
12. 10. – 14. 10. ve 20.00 NEMILOSRDNÍ (Antigang, Francie 2015). Akční / krimi,
české titulky, přístupný, 90 minut. Vstupné
110 Kč.
13. 10. v 17.45 CESTA VZHŮRU (ČR 2015)
Dokumentární / sportovní, od 12 let, 100 minut. Vstupné 90 Kč.
14. 10. v 17.45 MLÁDÍ (La Giovinezza, Itál. /
Fr. / Švýc. / VB, 2015). Drama, české titulky,
od 12 let, 118 minut. Vstupné 80 Kč.

JIŽNÍ LISTY
15. 10. – 21. 10. v 15.30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 (Hotel Transylvánia, USA 2015) 2D. Animovaný / rodinný /
komedie, české znění, přístupný, 90 minut.
Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
15. 10. – 18. 10. v 17.45 WILSONOV (ČR / SR
2015). Komedie / krimi, r. Tomáš Mašín, přístupný, 115 minut. Vstupné 120 Kč.
15. 10. – 18. 10. ve 20.00 PURPUROVÝ VRCH
(Crimson Peak, USA 2015). Horor, české titulky, od 15 let, 119 minut. Vstupné 110 Kč.
18. 10. v 10.00 VĚNEČEK POHÁDEK (ČR)
Filmové pásmo krátkých pohádek, 72 minut,
jednotné vstupné 30 Kč. O Malence. Tři kumpáni. Jonáš a verlyba. Krakonoš a sklínkař
Matěj. O starém psu Bodříkovi. Supermyš.
19. 10. v 17.45 VYKOLEJENÁ (Trainwreck,
USA 2015). Komedie, české titulky, od 15 let,
122 minut. Vstupné 60 Kč.
19. 10. – 21. 10. ve 20.00 WILSONOV (ČR /
SR 2015). Komedie / krimi, r. Tomáš Mašín,
přístupný, 115 minut. Vstupné 120 Kč.
20. 10. – 21. 10. v 17.45 THE PROGRAM: PÁD
LEGENDY (The Program, USA 2015)
Thriller / drama, české titulky, od 12 let,
104 minut. Vstupné 100 Kč.
22. 10. – 28. 10. v 15.30 PAN (Pan, USA 2015)
3D. Fantasy / dobrodružný / rodinný, české
znění, přístupný, 111 minut. Jednotné vstupné 130 Kč.
22. 10. – 27. 10. (mimo 26. 10.) v 17.45
POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC (The Last
Witch Hunter, USA 2015). Akční / dobrodružný / fantasy, české titulky, přístupný.
Vstupné 110 Kč.
26. 10. v 17.45 NIKDY NENÍ POZDĚ ( Ricki
and the Flash, USA 2015). Komedie / drama
/ hudební, české titulky, přístupný, 101 minut.
Vstupné 60 Kč.
26. 10. – 1. 11. ve 20.00 MUŽ NA LANĚ (The
Walk, USA 2015) 3D. Drama, české titulky,
přístupný, 100 minut. Vstupné 140 Kč.
28. 10. v 17.45 AMY (Amy, Velká Británie
2015). Životopisný / dokumentární / hudební, české titulky, od 12 let, 128 minut. Vstupné 80 Kč.
29. 10. – 1. 11. PAN (Pan, USA 2015) 2D
Fantasy / dobrodružný / rodinný, české znění, přístupný, 111 minut. Jednotné vstupné
100 Kč.
29. 10. – 1. 11. FAKJŮ PANE UČITELI 2 (Fack
ju Göhte, Německo 2015). Komedie, české
znění, od 12 let. Vstupné 120 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
6. 10. - 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů, kde se jim představí se svým programem děti z MŠ Mitušova. Ke zhlédnutí bude ukázka Tai chi
z klubu Zlatý drak. Chybět nebude tombola
a také hudba k tanci s panem Práškem (PeteSax). Vstup zdarma
9. 10. - 18:00 / Klub Akord
Beneﬁční koncert pro Mobilní hospic Ondrášek

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
Vystoupí Bandaband, Jaroslav Wykrent
a In Blue Ivana Němečka, Pavel Helan, Ota
Maňák a Sluníčko, Acustrio Václava Fajfra.
Vstupné: předprodej 250 Kč, na místě
300 Kč. (200 Kč z každé vstupenky jde na
MHO)
10. 10. – 8:00 / Klub Akord
Národní výběr WCOPA
World Championships of Performing Arts
- výběr reprezentace ČR na celosvětovou
přehlídku talentů do Hollywoodu... v kategoriích tanec, hudba, zpěv, modeling, herectví, varieté. www.wcopa.cz
13. 10. - 10:00
AKTIVNÍ SENIOR
Beseda na témata: DECH LÉČÍ I UZDRAVUJE a MAGICKÁ SÍLA ROSTLIN
Přednáška Zuzany Kaiser s ukázkou praktických dechových cvičení. Vstup zdarma
13. 10. - 19:00 / Klub Akord
Hudební pohoda: PANTHER TUBA BAND
Nový klubový pořad DK Akord pro hudební
fajnšmekry, kde se tentokrát představí
v Česku téměř nevídané seskupení špičkových tubistů PANTHER TUBA BAND. V jejich podání zazní známé skladby jako My
Way, New York, upravenou skladbu S. Joplina Ragtime Dance, ale i „ﬁlmový“ kousek
Pink Panther (ústřední melodie z ﬁlmu Růžový panter). Chybět nebudou i všeobecně
oblíbené písničky Jaroslava Ježka. Vstupné:
předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč
14. 10. - 19:00 / Velký sál
SCREAMERS: Účastníci zájezdu
Populární travesti skupina v nové sestavě
s novou show. JE TO TADY!!! Skupina
SCREAMERS a Techtle Mechtle vám přiváží program plný slunce a báječné letní
pohody. Užijte si společně s námi nezapomenutelnou „dovolenou snů“, ve které budeme všichni účastníky jednoho společného zájezdu. Vstupné 320, 250 a 200 Kč
16. 10. - 19:00 / Velký sál
HECOVINY - Divadelní soubor Nahodile
Autorský kabaretní pořad ostravských divadelníků plný zábavných scének, skečů
a písniček. Soubor Nahodile vždy přesvědčí, že legrace není nikdy dost. Vstupné
140 a 100 Kč
21. 10. - 19:00 / Velký sál
Yasmina Reza: BŮH MASAKRU
Činoherní klub
Krutý i zábavný obraz ze života plného konﬂiktů. Komedie o živlech v lidském nitru.
Jsme lidé kultury, rozumu, anebo jsme jen
bezmocné individuální oběti svých pudů?
Hra, během níž se bortí očekávané stereotypy chování: do lehkosti konverzační
frašky čím dál víc prosakuje podvědomí aktérů a před námi se odkrývají tajené animozity života v páru, faleš leckterých kulturních a morálních klišé i dravčí podstata
existenčního boje. Zprvu vysoce civilizovaní rodiče se potkávají, aby vyplnili pojistnou listinu, protože jedno dítě ztlouklo
druhé. Stačí ale, aby bylo vysloveno jedno
nevhodné slovo, a všechno se může zvrhnout.
Režie: Ondřej Sokol
Hrají: Ivana Chýlková, Jaromír Dulava, Vladimír Kratina, Miroslava Pleštilová
Vstupné 450, 410, 380 a 300 Kč
23. 10. - 18:00 / Velký sál
Živá kronika VUS ONDRÁŠ
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je
poloprofesionální umělecké těleso, které
se věnuje prezentaci lidové kultury České
republiky prostřednictvím hudby, zpěvu

a tance. Sídlí v Brně a jeho zřizovatelem je
Ministerstvo obrany ČR. Tento téměř stočlenný soubor patří ke špičkám ve svém
oboru a svoji historii začal psát již v roce
1954. V Akordu ONDRÁŠ vystoupí s hudebně-tanečním pořadem malých forem
Živá kronika. V programu účinkuje profesionální část souboru: 5 tanečních párů
a 12členná cimbálová muzika. Diváci se mohou těšit na pestrost krojů, písní a tanců.
Zavítáme nejen do regionů Moravy a Čech,
ale zabrousíme ještě kousek dál – na Slovensko, do Maďarska či Rumunska.
24. 10. - 20:00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Nový typ klubového pořadu pro všechny ty,
kteří by si rádi zašli zatancovat, ale klasické
diskotéky je nebaví. Součástí každé Tančírny proběhne „opáčko“ neboli minikurz
některého z moderních tanců (zejména latina!), vždy pod dohledem profesionálních
tanečníků. Klub otevřen již od 19:00 hodin.
Vstupné 99 Kč
25. 10. - 16:00 / Klub Akord
MALOVANÁ ZOO
Pohádkový příběh o tom, jak si malíř a zpěvák společně s dětmi udělali vlastní ZOO.
Účinkují: Zdeněk Kačor a Pavel Gajdoš
Vstupné 60 Kč
27. 10. - 10:00 AKTIVNÍ SENIOR
Tvůrčí dílna s paní Slívovou. Přijďte si vytvořit z kukuřičných šupin hezké dárky pro své
blízké. Omezená kapacita – rezervace na
recepci DK Akord – tel. 596 762 511, info@
dk-akord.cz. Vstup zdarma
29. 10. - 19:00 / Velký sál
Fabrice Roger-Lacan:
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Divadlo Kalich
Novinka! Současný francouzský komediální
hit s Janou Paulovou a Davidem Suchařípou.
Jejich byty dělí jen pár metrů společné
chodby, ovšem oni dva jako by žili každý
na jiné planetě. Ona – renomovaná psycholožka, on – manažer marketingu. Shodnout se dokážou jen na jediném: že toho
druhého prostě nemůžou vystát. Jenže pod
každodenními slovními přestřelkami a dohady prosvítá cit, který si oba dva zprvu
odmítají přiznat… Nikdo z nás přece nechce
zůstat sám a jak známo, protiklady se přitahují! Vstupné 390, 330, 280 a 150 Kč
30. 10. - 19:00 / Velký sál
Oscar Wilde: LORDI
SergeArt
Skandální salonní komedie o třech rozpustilých slovenských lordech, kteří si v Londýně rozdělují dámy a za sexuální zážitky
s nimi si nadělují červené a černé body.
Jednoho večera však poruší svá pravidla
a dojde ke katastrofě…
Hrají: Filip Rajmont, Martin Hofmann, Peter Serge Butko, Martin Kopecký alt. Mário
Boa
Představení se hraje v pražské salónní slovenštině. Vstupné 250 a 200 Kč
 POHYBOVÉ KURZY
- pro děti
AEROBIC - přípravka, předškoláci, závodní
tým Maniak aerobik - J. Kračmarová
- pro dospělé
Bližší informace o jednotlivých kurzech na
www.dk-akord.cz
Využijte možnost zakoupení permanentek
pro zaměstnance z prostředků FKS vašeho
zaměstnavatele či ﬁrmy nebo formou dárkových poukazů pro své blízké.
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 Výsledky rekordního

Sportovní centrum Dubina

sčítání cyklistů v Ostravě

Zázemí pro tenis, futsal, badminton, ﬂorbal, basketbal,
ping pong, házenou, volejbal i nohejbal.

V neděli 13. 9. proběhlo další ze sčítání cyklistů na
území města Ostravy, v Hrabové padl rekord, za
4 hodiny projelo měřeným úsekem 1191 cyklistů.
Na území MOb Ostrava-jih
byly největší hodnoty tradičně naměřeny na cyklistické
trase A v úseku mezi restaurací Dakota a ul. U Lesa (577
cyklistů). Protože tento úsek
dlouhodobě nevyhovuje, nechal MOb Ostrava-jih zpracovat studii, která řeší vybudování nového chodníku
a cyklistické stezky v tomto úseku. Cyklisté hojně využívají též nový podjezd pod
ulicí Plzeňskou (187 cyklistů)
na ul. Pavlovově či úsek trasy
B v Bělském lese (268 cyklistů). Ještě v letošním roce

Horní 287/81, Ostrava-Dubina
telefon: +420 721 177 300
web: www.scdubina.cz

nechá MOb opravit dlouhodobě nevyhovující úsek trasy A v blízkosti tramvajového obratiště v Zábřehu a po
dohodě s odborem dopravy
MMO budou na 4 lokalitách
obvodu zřízena nová stojanová hnízda pro odkládání
kol. O tom, že vedení obvodu bere cyklistickou dopravu
vážně, svědčí i účast starosty MOb na 17. ročníku cyklojízdy ostravských starostů,
který se uskuteční v pátek
25. 9. 2015.

Plánované akce na měsíc ŘÍJEN

Martin Krejčí, cyklokoordinátor

3. 10.

1. SC Vítkovice – ﬂorbal
8:00 – 14:15 veteráni B

9. 10.

FUTSAL CLUB Ostrava - futsal
20:00 – zápas Baník Ostrava – Ž. Vlci Brno
2. liga futsalu

10.10.

1. SC Vítkovice – ﬂorbal
15:00 – Extraliga žen
18:00 – Extraliga mužů

17.–18.10.

Fun direct – Sportovní aerobik
8:00–20:00 - Pohárová soutěž
ve II. výkonnostní třídě ve sportovním
aerobiku a ﬁtness týmech

23.10.

FUTSAL CLUB Ostrava - futsal
20:00 – zápas Baník Ostrava – ROUB Vítkovice 2 liga futsalu

24.10.

1. SC Vítkovice – ﬂorbal
8:00–13:00 – elévové Draci
15:00–Extraliga žen

25.10.

1. SC Vítkovice – ﬂorbal
9:00–15:15 – starší žáci A

28.10.

1. SC Vítkovice – ﬂorbal
17:15 – Extraliga mužů

města Ostravy

Nábory mladých talentů
do klubu futsalu
Sportovní klub futsalu KFV Roub Vítkovice, jehož
A tým je účastníkem 2.celostátní ligy, působí převážně v městském obvodu Ostrava-Jih. Také letos nabízí dětem a mládeži sportovní vyžití ve svých oddílech
žáků a dorostu. Klub celoročně pořádá nábory mladých talentů v hale Vítek na Vítkovické střední průmyslové škole v Ostravě-Hrabůvce, Hasičská 49. Nábory
probíhají každé pondělí od 16:30 a každou středu od
17:00. Bližší informace získáte u předsedy klubu Zdeňka Tomčala – mobil: 731 847 830, e-mail: z.tomcal@sea
znam.cz Informace naleznete také na
klubových webech: www.futsalvitkovice.wz.cz nebo www.futsalvitkovice.estranky.cz.
Hlavním mottem výchovy nejmladší generace u nás je, že nejde
nám tak ani o výsledek, jako spíš
o to, s jakým zápalem se budou děti
a mládež futsalu věnovat!!! Každopádně ale nejšikovnější dorostenci budou a jsou již zapojováni do B týmu mužů, který hraje 4. nejvyšší soutěž
– Moravskoslezský krajský přebor, a nejlepší z nejlepších se pak mohou prosadit i v A týmu mužů ve 2. celostátní lize.

Cykloboxy u škol
V rámci realizace projektu „Sportovní aktivity pro děti a mládež“ – aktivity Do školy na kole, u školy bezpečně
budou zhruba v polovině měsíce října
nainstalovány uzamykatelné a uzavíratelné cykloboxy v ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce a v ZŠ V. Košaře v Ostra-vě-Dubině. Boxy jsou určeny žákům, kteří
teří
budou mít zájem dojíždět do škol, na vyučování nebo v odpoledních hodinách do kroužků a za dalšími činnostmi na kole.
V tomto období také provede Městská policie Ostrava na těchto školách pro vybrané třídy 5.–7. ročníků besedy na téma Prevence krádeží kol, bezpečnost v dopravě apod.
Projekt je realizován za podpory statutárního města
Ostrava.
INZERCE

DEN PRO SENIORY VSTUP ZDARMA
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- Přednášky – jak nenaletět podvodníkům, …
- Prodejní výstava – zdravotnické potřeby, výživa, …
- Poradenská centra – měření tlaku, sociální dávky, …
Srdečně zve DTO CZ, s.r.o. – www.dtocz.cz

SC-351321/1

SC-351305/1

16. října 2015, 9.00–13.00 h, Dům kultury města Ostravy

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

LATINO

KRÁTCE


Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, pobočka Zálom, organizuje kroužek pro
děti ve věku od 7 do 13 let
„LATINO JUNIOR“. Děti se
zde naučí základy latinskoamerických tanců a společenského chování.
Informace: Marek Swětlík,
tel. číslo 734 793 150
m.swetlik@centrum.cz

Slavnostní valná hromada

19. 9. proběhla slavnostní valná hromada
pořádaná Sborem dobrovolných hasičů
Ostrava-Zábřeh. Akce se konala u příležitosti oslav 125 let od založení sboru a její
účastníci se na ulici Dolní mohli stát fanoušky dvou kolového Generačního souboje družstev členů a bývalých členů v požárním sportu. Samotná valná hromada
pak proběhla v hasičské zbrojnici. Součástí programu byla také volná zábava.

Nové kurzy v Zábřehu

INZERCE

SHOW NA LEDĚ PRO MALÉ I VELKÉ

á
JEN POCKEJ
,
´
ZAJICI!
21. 11.
OSTRAVA
OSTRAVA ARÉNA
A
13:30 A 17:00
V HLAVNÍCH ROLÍCH MICHAL NESVADBA
A MISTR EVROPY V KRASOBRUSLENÍ TOMÁŠ VERNER
HLAVNÍ PARTNEŘI

Perfect
Distribution
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Jako každý rok i letos po
prázdninách odstartováváme ve Středisku volného
času Ostrava-Zábřeh, p. o.,
Gurťjevova 8 mnoho zájmových kroužků a kurzů pro
děti a mládež. Snažíme se
nabídnout co nejširší škálu různých činností v oblasti sportu, tance, výtvarného
tvoření, techniky apod.
Zařadili jsme i několik úplně nových kroužků, kterými jsou např. Partička s Kiki,
kde se děti pobaví při divadelních hrátkách a soutěžích, Pejskohraní, ve kterém mohou děti dovádět
společně se svým čtyřnohým kamarádem, Netradiční zážitkový ateliér, v němž
si vyzkoušíme malování ve
skupinách, výtvarné hry
nebo tvorbu z přírodnin.
Dále kroužek Recyvěci, kde
děti budou tvořit z použitých a méně běžných materiálů, Frisbee, při kterém si
společně zasoutěžíme s létajícím talířem, Fotograﬁcký kroužek, kde se naučíme
pracovat s fotoaparátem
a upravovat fotky v počítači
a Vaření na pobočce V Zálomu, kde ochutnáme klasické
i méně známé recepty. Zájemci se do těchto kroužků
mohou hlásit ještě i v průběhu října.
Snažíme se touto cestou
u dětí rozvíjet jak konkrétní
dovednosti a rozvinout jejich talent, tak i podporovat
celkový vývoj jejich osobnosti, vytvořit kamarádské
prostředí a samozřejmě díky
učení jak trávit volný čas se
snažíme o prevenci sociálně
patologických jevů. Více na
www.svczabreh.cz.
Bc. Kristýna Varnušková
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ÚSEK PREVENCE



Co dělat, když víte, že vaše dítě
vzalo drogu?

Ve spolupráci s drogovou poradnou Renarkon připravila 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.
Nejdříve si vše promyslete - než s dítětem začnete mluvit, dejte si předem
čas na uklidnění a rozmyšlení a pak ho
požádejte o vysvětlení. Snažte se při
tom nepodlehnout emocím. Je také
potřeba seznámit se situací partnera,
nic před ním netajit a postupovat společně a jednotně.
Situaci nepodceňujte, ale také zbytečně nedramatizujte - je totiž velký
rozdíl mezi jednorázovým experimentem a pravidelným užíváním drog. Většina mladých lidí, kteří drogy vyzkoušejí, své rozhodnutí neopakuje anebo
po určitém období experimentování
sama s drogami přestane. To, že dítě
experimentuje s drogami, neznamená,
že je závislé.
V klidu si o všem promluvte - při
rozhovoru s dítětem zachovejte klid
a kromě drog se věnujte i dalším bodům
společného soužití. Hlavně pravidlům,
která se obvykle točí kolem příchodů
domů, docházky do školy, domácích
prací a úklidu, vzájemné komunikace
a chování, kapesného a podobně. Při
takovémto rozhovoru se dítěti snažte
co nejkonkrétněji popsat, co vás vede
k obavám o něj, co přesně se vám na
jeho chování nelíbí. Počítejte s tím, že
takovýchto rozhovorů bude potřeba
více.
Nabídněte pomoc - řekněte dítěti,
že mu především nabízíte svou pomoc,
jelikož o něj máte strach, a že za vámi
může kdykoliv přijít. Řekněte mu, že
ho máte rádi a že pro něj uděláte, co
budete moci. Nebojte se dítěti říci,
že vám jde o jeho štěstí a úspěchy
a děláte to proto, že vám na něm záleží
a máte ho rádi.
Podporujte ho - pokud se dítě pohybuje v prostředí, kde se drogy užívají častěji, což může být i škola, zaměřte
se hlavně na podporu jeho schopností, na jeho zájmy a koníčky, na to, co
umí a co ho těší. Tím mu pomůžete čelit tlaku jeho vrstevníků a prostředí, ve
kterém se pohybuje. Snažte se s ním
trávit více času, předcházet nudě
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a pomoci mu odpoutat se od drogové společnosti.
Dejte dítěti ke změně prostor jestliže už jde o dlouhodobé užívání drog, snažte se porozumět tomu,
že může být obtížné přestat okamžitě. To neznamená, že musíte toto chování schvalovat, důležité je připustit si,
že pravděpodobně nějaký čas potrvá,
než se situace změní. Zkuste dát dítěti přechodnou dobu na změnu, během
které mu jeho problémy nepřipomínejte a nijak nerozebírejte - dejte mu čas
je vyřešit. Přitom jen hlídejte dodržování dohodnutých pravidel, trvejte na
nich a nepolevujte. Zároveň se snažte všímat si a chválit každou, byť jen
malou změnu k lepšímu, velmi to dítěti i vám pomůže.
Informujte se a vyhledejte odbornou pomoc - kontaktujte zařízení,
které s drogovým problémem profesionálně pracuje. Do takového zařízení můžete přijít společně se svým dítětem, a pokud vaše dítě odmítne,
i sami. Konzultace je většinou možná
i telefonicky.
Udělejte něco pro sebe - neustálé
obavy a strach o zdraví dítěte značně
vyčerpávají. Energii, kterou vkládáte
do řešení drogového problému, však
potřebujete i jinde. Když je člověk vyčerpán a nestíhá dříve běžné povinnosti, vede to ke stresům, sebeobviňování a hádkám. Může tak dojít ke
zbytečným sporům s partnerem a zanedbávání ostatních potomků. Udržujte kontakt se svými známými, neomezujte své záliby, udělejte si třeba
volný víkend jen pro sebe a partnera,
bez dětí.
Nezapomeňte na ostatní členy rodiny - i nadále jim věnujte dostatečnou
pozornost a čas, stejně tak jako sami
sobě.
Neztrácejte naději - i když situace potrvá déle, než jste předpokládali, nebo se nevyvíjí tak, jak byste chtěli. Důležité je vytrvat a být připraveni
dítěti pomoci, pokud splní vaše podmínky.
Nepodléhejte výhružkám - pokud už se problém s drogami výrazně prohloubil, snaží se často uživatelé drog s rodiči manipulovat a vydírat
je, např. vyhrožují útěkem, krádežemi,
prostitucí a podobně, aby dosáhli svého. Nepodléhejte těmto výhružkám,

tyto způsoby chování jsou u uživatelů
drog obvyklé a je vhodné je ustát, nepanikařit a nepřistupovat na podmínky, které jsou vám vnucovány. V takovém případě neváhejte s vyhledáním
odborné pomoci.
Neočekávejte jednoduché, zázračné a rychlé řešení - pokud už dítě
užívá drogy pravidelně, půjde spíše o dlouhodobou strategii, jejímž základem je nepodporovat, neﬁnancovat a neusnadňovat jeho pokračující
užívání drog. Součástí budou rovněž
jasně dohodnutá pravidla společného soužití a chování dítěte a jejich důsledné dodržování jak ze strany dítěte,
tak z vaší strany, včetně sankcí za jejich porušení.
Pokud je vaše dítě již plnoleté - rodiče si často neuvědomí, že jejich dítě
již dospělo, a mělo by se tak o své záležitosti starat samo. Často pak za něj
chodí vyřizovat jeho záležitosti na úřady, „žehlí“ jeho problémy, starají se,
kdy má kam co jít vyřídit, mluví s ním
jako s dítětem apod., i když mu již bylo
18 let. Tím ho však udržují v dětské
a závislé pozici, v níž užívat drogy nepřestane. Pokud tedy chcete, aby se
z vašeho dítěte stal naopak nezávislý
dospělý, předejte mu volnost, samostatnost a s nimi spojenou zodpovědnost, která mu patří, a umožněte mu
tak dospět a vypořádat se s drogami.

Příští téma: Jak s dítětem
v takové situaci hovořit?

Všechny články k tomuto tématu
naleznete nově také na webu ovajih.cz v sekci Informační rozcestník
– Děti a mládež – Prevence užívání
návykových látek mládeží
zdroj: brožura Renarkon

DĚTI
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 Máme nejlepší kuchařky!

Zaměstnanci
mateřské
školy na ulici Ignáta Herrmanna zvou rodiče s dětmi, které ještě nenavštěvují mateřskou školu, do
klubu „Kočička“. Děti se
mohou těšit na setkání
s novými kamarády, prohlédnout si třídy, zacvičit
si, zazpívat nebo společně s rodiči zhotovit malý
výrobek.

Kuchařky školní jídelny
ZŠ a MŠ Volgogradská
6B uspěly i v Praze.
„Naše školní jídelna se zapojila již v loňském roce do
soutěže O nejlepší školní jídelnu obvodu Ostrava-Jih,
v této soutěži nás reprezentovala a také zvítězila naše paní kuchařka Radka Čechová. V letošním
roce paní Radka Čechová
obstála i v městském kole,
kde byl náš oběd vyhlášen
jako nejzdravější. Historického úspěchu však dosáhly naše kuchařky Radka Čechová, Jana Miková, Marcela
Leníková dne 25. 8. 2015 na
celostátní soutěži,“ uvádí
vedení ZŠ a MŠ Volgogradská 6B.
Zde se při své první účasti s receptem na polévku
z červené řepy, králičí roládu
a mléčný dezert v silné konkurenci 90 českých školních
jídelen umístily na výbor-

Mateřská škola zve
do klubu Kočička

ném čtvrtém místě. V časovém limitu musela děvčata
uvařit dvacet porcí dle receptu a kalkulací. „Byla to
obrovská zkušenost, vařit,
komentovat, předvést své
kuchařské umění před televizními kamerami, mnoha odborníky české gastronomie a pražským dětským
publikem,“ komentuje zážitek tým. „Všechny zkušenosti z těchto soutěží využijeme při zlepšování kvality

stravování,“ pokračují kuchařky. Poděkování za reprezentaci školy, obvodu
Ostrava-Jih a samozřejmě
Ostravy patří paní kuchařce
Radce Čechové a také celému družstvu, které reprezentovalo Ostravu jako jediné.
Poslední perličkou na tomto úspěchu bylo televizní kuchařské vystoupení děvčat
1. září v ostravské televizi
v pořadu Dobré ráno.
(d)

„Většinou se scházíme
poslední čtvrtek v měsíci od 15 hodin v jednotlivých třídách mateřské
školy. Nyní naše setkání připadá na 22. 10. 2015
od 15.00 hodin ve třídě
Žirafa,“ uvádí za zaměstnance Olga Jendrišáková.

INZERCE

BEZRUČI
předplatné 2015/16

www.bezruci.cz

NAHNILIČKO / ZBABĚLCI
NORA / ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
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přivítal své prvňáčky
1. září zasedlo do lavic
prvních tříd v městském
obvodě Ostrava-Jih na
1051 prvňáčků. Ti svůj
slavnostní vstup do školního života prožívali různými způsoby a stejně
různorodě si užijí i celý
školní rok.

Věděli jste, že ...

Každoročně je vybráno několik škol, kde se prvňáčci setkají se starostou a členy vedení. Právě starosta
Martin Bednář letos společně s místostarostou Františkem Staňkem zavítali na
Základní a mateřskou školu
Horymírovu 100. Dětem při
té příležitosti věnovali dárek
v podobě plyšové ovečky, se
kterou se mohou malí žáci
učit základům bezpečnosti. V průběhu roku na děti
čeká vlastní školní knihovna
a venkovní učebna.
Další školou, navštívenou
místostarostkou Hanou Tichánkovou byla Základní

a mateřská škola B. Dvorského 1 na Dubině.
Na Základní a mateřské
škole A. Kučery 20 děti v lavicích dárkem přivítali čle-

struované plavecké učebny.
Tuto učebnu budou více než
aktivně využívat přímo žáčci z Alberta Kučery, ale také
další školy a v odpoledních
hodinách i organizovaná veřejnost.

nad rámec nepřeberného výběru sportů řada
škol nabízí i atraktivní
a ne zcela obvyklé kroužky? Mezi ty se jistě dají
dají zařadit kroužky jako
břišní tance, kroužek pro
dyslektiky,
reedukační
kroužek, kurz zahrádkářství, umělecko – řemeslný, rukodělný, knihovnický, šachový, turistický,
kroužek stolního tenisu,
deskové hry, akvaristický, turistický, zdravotnický, žurnalistický, kroužek
orientačního běhu, scrabble, recyklohraní nebo
jógy.

Přehled všech škol vč. jejich zaměření, kontaktů i kroužků můžete nalézt na webu www.ovajih.cz v sekci Děti a mládež - Školy a školská zařízení - Základní školy obvodu Ostrava-Jih

Škola, kde učí malé talenty
nové rady Markéta Langrová
a Adam Rykala. Část rodičů
a dětí měla navíc možnost
nahlédnout do nově zrekon-

zdroj: msstavby.cz

I letos je doménou Základní školy Provaznická 64 zaměření na výuku žáků s intelektovým nadáním. Už od první
třídy se nadané děti učí obohaceným způsobem.
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Královské pasování na Srbské

Pro ně letos ZŠ Srbská dne
9. 9. 2015 ve školní jídelně
připravila za zvuku slavnostní fanfáry ceremoniál „Pasování prvňáčků“. Před panem
ředitelem, který se pro tento den stylizoval a oblékl do
kostýmu pana krále, složily
děti svůj slib a posléze byly
jednotlivě pasovány na prvňáčka. Mnohé se k pasování postavily velice zodpovědně, s velkou noblesou
poklekly před pana krále
a s hrdostí přijaly pasování.

Na památku pak prvňáčci
obdrželi pamětní list s medailí. Pasováním provázeli v historických kostýmech
loňští absolventi školy Markéta Pytlová a Ondřej Karásek. Moderátoři přiblížili
dětem detaily školního prostředí, pronesli pár osobních
zkušeností a popřáli novým
školákům hodně štěstí. Program byl také zpestřen pěveckým vystoupením absolventky Lenky Výmolové
a hrou žáků 1. stupně ﬂétnového kroužku.
Všem přítomným rodičům
a zejména dětem se úspěšné pasování velice líbilo, což
také dokazovali hřmotným
potleskem a úsměvy. A co

popřát prvňáčkům a rodičům do prvního školního
roku? Přece mnoho trpělivosti, neboť bez ní to sku-

tečně nejde. Na další ročník pasování se už nyní těší
všichni zaměstnanci školy.
Mgr. Irma Feberová

INZERCE

SC-351218/1

Prázdniny plné sluníčka
rychle uběhly a do školních lavic opět usedli
nejen zkušení školáci, ale
také prvňáčci.
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Kontrola: utajené a nepřístupné toalety
Vážení spoluobčané, jsme občany
největšího obvodu
v našem kraji a patříme mezi největší v celé republice.
Máme tady spoustu problémů, které se vedení radnice, a to ať minulé, či
současné, snaží řešit. Máme tady také
spoustu krásných míst. Co tu ale nemáme a velice nám to tady chybí, jsou
veřejné toalety. Vynález, který je nyní
převážně přehlížen nebo pokládán za
samozřejmost, který se stal revolučním převratem v hygieně po celém
světě více než nějaká vakcína. Máme
zákony, které hovoří o tom, že nesmíme znečišťovat životní prostředí, ale
nemáme žádná místa, kde bychom
mohli vykonat potřebu, která nás kohokoliv může přepadnou. Případy
jsou nasnadě, ať se jedná o starší spoluobčany, matky s dětmi, ale i nemocné lidi, od nachlazení až po vážnější

choroby. Nikdo z nich nemá možnost
ulevit si mimo svůj domov či návštěvu známého. Spekulace, že je v okolí
mnoho restaurací, ordinací a jiných institucí, jsou scestná. Dnes každý soukromý majitel má určené své toalety
pro své návštěvníky, ne pro občany
z ulice.
Klub zastupitelů KSČM na tuto problematiku poukazuje řadu let, proto se
snaží podpořit každý dobrý nápad na
opětovnou výstavbu veřejných toalet.
Máme i spoustu návrhů, které stačilo
odkoukat v okolních městech či státech. Jsme si vědomi, že vše se točí
kolem peněz, které je zapotřebí uvolnit, a to jak do výstavby, tak i provozu.
Jako předseda kontrolního výboru
jsem při plnění úkolu zadaného zastupitelstvem narazil na toalety, které nejen že nejsou v provozu, ale před občany jsou doslova utajené.
Proto nechápu, jak je možné, že
máme v obvodě zrekonstruované ve-

Ministryně na JIHU
Při své první návštěvě Moravskoslezského kraje,
konané 8. září 2015, strávila ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová část dopoledne na půdě Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce.

Program ministryně zahrnoval mimo jiné i jednání se zástupci kraje a řediteli středních škol. Tématem schůzky
bylo střední odborné školství a podpora technického vzdělávání. Střední škola
společného stravování měla
tu čest poskytnout své reprezentativní prostory pro
tato jednání i pro následnou
tiskovou konferenci.
V pauze mezi povinnostmi měla ministryně Kateřina
Valachová možnost poznat,
co je to pravé kuchařské
umění. Své chuťové pohárky totiž potěšila obědem
připraveným kuchaři a cuk-
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ráři zmíněné střední školy.
„Jídlo bylo výborné. Vyřiďte prosím poděkování všem
kuchařům i číšníkům, kteří se o nás starali,“ požádala Valachová.

řejné toalety, ale občanům jsou odepřeny. Nejenom že je nemůžeme využívat, ale právě proto, že nejsou
v provozu, dochází k jejich znehodnocení. To jsme špatní správci majetku,
pokud svou nečinností necháme chátrat nedávno zrekonstruovaný objekt.
Ano, pamětníci si jistě vzpomenou
na provoz toalet v podchodu Venuše. Zde se nacházejí zrekonstruované toalety. To znamená, že nemusíme
nic investovat do stavby. Musíme je
ale zprovoznit a zajistit jejich fungování. V podchodu pronajímáme prodejní
stánky, tak proč by nemohla fungovat
symbióza a část těchto ﬁnancí použít na provoz. Můžeme zřídit pracovní místo a požádat o dotaci například
úřad práce. Možností je mnoho a chce
to jenom chtít udělat něco pro lidi.
Klub KSČM na nadcházejícím zastupitelstvu předloží návrh na zprovoznění již zřízených a zrekonstruovaných
veřejných toalet.
Martin Mařák

KRÁTCE


Podomní prodejce nerespektoval
nařízení města

Dne 3. 9. 2015 v odpoledních hodinách byli strážníci městské policie vysláni do obytného domu v Ostravě-Dubině,
kde měl neznámý muž obyvatelům domu nabízet levnější energetické služby. Když strážníci po příjezdu na místo
vstoupili do domu, slyšeli již z přízemí, jak muž v prvním
poschodí hovoří se ženou u jednoho z bytů a skutečně nabízí produkt energetické společnosti. Vyšli tedy do patra
a dotyčnému sdělili, že ve městě Ostravě platí zákaz podomního prodeje, za jaký se považuje i nabídka různých
služeb. Prodejce tvrdil, že o tomto zákazu neví, že zde nebydlí a externě zastupuje ﬁrmu, pro kterou tuto činnost
vykonává a má to v náplni práce. Strážníci 42letému muži
vysvětlili, že událost oznámí příslušnému správnímu orgánu, který s ním protiprávní jednání dořeší. Strážníci také
poučili 81letou seniorku, které muž služby nabízel, aby
v zájmu svého bezpečí neotvírala cizím lidem a nic nesjednávala prostřednictvím podomních prodejců. Někteří občané Ostravy si stále neuvědomují, že tato činnost je
nařízením města zakázána.
(mp)


Obchodníci na Jihu

Jste podnikatel, ﬁrma, živnostník nebo součást nějakého
zajímavého projektu v Ostravě-Jih? Je tady novinka, která
sdružuje lokální obchodníky a připravuje pro ně workshopy
a setkávání pro spolupráci a rozvoj businessu. První úvodní schůzka (zdarma) pro lokální obchodníky na Jihu bude
2. října 2015 od 9 h ve Viva Ostrava (bývalá Česká spořitelna, Horní 55, 1. patro - vedle Broadway). Těšte se na občerstvení, výtečnou kávu a propojení se zajímavými podnikateli
Jihu. Rezervace nutná. „V propojení veřejného, komerčního
a neziskového sektoru vidím pro obvod i společnost příležitost a jsem rád, že tuto iniciativu můžeme podporovat,“
uvedl starosta Martin Bednář.
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 Generál Laudon a výškovické
šance
Na jaře roku 1790 bylo okolí Výškovic, Hrabůvky
a Nové a Staré Bělé přeplněno vojskem. Rakouská
armáda se připravovala na další z válek se sousedním Pruskem, které s přestávkami trvaly již 50 let.

Slezská ztráta
Začátek konﬂiktu souvisel se
smrtí císaře Karla VI. v roce
1740, jímž vymřel v mužské
linii habsburský rod. Přestože již za svého života císař Karel zajistil nástupnické
právo pro svou dceru Marii
Terezii, mnohé z evropských
velmocí toto právo následně zpochybnily a zamýšlely
rozbít dosavadní moc Habsburků ve střední Evropě. Situace využil jako první pruský král Fridrich II. Veliký. Na
konci roku 1740 vpadl do
Slezska, průmyslově nejvyspělejší oblasti Habsburské
monarchie. V následujících
desetiletích svedlo Rakousko s Pruskem sérii válek,
které v šedesátých letech
přinesly Prusku trvalou kontrolu nad většinou slezského území. Součástí pruského
státu se stalo také nedaleké Hlučínsko a hranice mezi
Pruskem a Habsburskou monarchií se posunula až k řece
Odře do těsné blízkosti města Ostravy.

Generál Laudon
Jedním z vojáků, který se již
od 40. let v řadách rakouské
armády účastnil bojů s Pru-

sy, byl Ernst Gideon von
Laudon (1716–1790). Během válek prokázal mnohokrát své schopnosti a dosáhl
rychlého kariérního postupu až do hodnosti generála. Zprávy o Laudonových
vojenských úspěších a dobrodružstvích se šířily Rakouskem a zajistily generálovi obdiv veřejnosti i dvora.
Válečné útrapy ale zanechaly následky na Laudonově
zdraví. Když se v roce 1790
schylovalo k dalšímu střetnutí Habsburků s Pruskem,
neměl starý generál již mnoho chutí pouštět se do dalšího válčení. Císař jej však
přesvědčil a zároveň jmenoval vrchním velitelem armády, která se měla na střetnutí s Pruskem připravit.

Stavba šancí
Na jaře 1790 se Laudon vydal na Moravu na obhlídku
slezských hranic. Se svým
doprovodem přijel do Nové
Bělé a usídlil se ve statku,
který se nacházel v těsné
blízkosti dnešního hostince U Balcara. Obranná linie
rakouské armády měla procházet Starou a Novou Bělou. Před obcemi se nacházelo možné bojiště sevřené
ze západu řekou Odrou a ze
severovýchodu řekou Ostravicí s blízkou soustavou
rybníků, které se táhly od
Paskova až k Hrabůvce. Generál Laudon nařídil vybudovat v blízkosti obou obcí
polní opevnění (tzv. šance), které by zlepšily obranu celého území. Od Paskova až k Bělskému lesu byly
vyhloubeny hluboké zákopy a v lese byly cesty přehrazeny obrannými záseky
z pokácených stromů. Nedaleko Výškovic byly v blízkosti Bělského lesa vybudo-

vány opevněné šance, které
měly chránit přístupovou
cestu ke Staré Bělé. Šance
se nacházely v prostoru semknutém mezi dvěma lesními výběžky v místech dnešní ulice Srbská. Byly tvořeny
příkopy a valy s palisádou,
za kterou byla umístěna
děla. Podobné šance byly
vybudovány také na spodním okraji Nové Bělé. Přestože byla obrana dobře připravena, válečné ohrožení
opadlo a ke střetu obou armád nakonec nedošlo.

Napoleonské války
Rakouská armáda počítala
s novým využitím šancí již
na přelomu 18. a 19. století, kdy Evropu začala ohrožovat Napoleonova vojska.
Šance byly znovu obsazeny
vojskem, jehož bojeschop-

nost přijel zkontrolovat
sám vrchní velitel rakouských vojsk arcivévoda
Karel. Ani tehdy ale šance nebyly vojensky využity. Podle zápisů zdejšího kronikáře armády
během
napoleonských
válek naším krajem jen
procházely. Při cestě
do Ruska se zde zastavily francouzské oddíly
a před bitvou u Slavkova a Waterloo procházela obcemi ruská armáda.
Především vzpomínky na
ruské vojáky, označované místními jako „Mozgali“, přetrvaly ještě dlouhá
desetiletí. Po dlouhém pochodu přicházeli mnozí z
vojáků vyčerpaní a ztrápení nemocemi, na které hromadně umírali. Pochováváni
byli do hromadných hrobů,
které bychom dodnes našli
například v nedaleké Polance nad Odrou nebo Krmelíně. Po napoleonských válkách již šance neměly žádný
význam a postupně zanikly.
Poslední pozůstatky obranných valů a zákopů rozvezli po svých polích sedláci
v polovině 19. století. Dnes
minulost těchto míst připomíná již jen název ulice Na
Šancích v Nové Bělé, kde
se nacházelo postavení rakouského dělostřelectva.
Tomáš Majliš

INZERCE

kontakty
manažer inzerce
Jiří Sachr
mobil: 608 832 606
jiri.sachr@ceskydomov.cz
manažerka inzerce:
Ivana Sachrová
mobil: 774 997 944
ivana.sachrova@ceskydomov.cz
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 KAMENNÁ SVATBA manželů Ermisových
Paní Zdeňka se narodila
v roce 1930 v Ostravě-Zábřehu. Vyučila se pánskou
krejčovou. S panem Jaroslavem se seznámila v roce
1948 na hasičském zájezdě
v Brně. Své „ANO“ si řekli 26. srpna 1950 v Ostravě. Pan Jaroslav se narodil
roku 1928 v Ostravě-Zábřehu na zámečku. Vyučil se
soustružníkem, později si

dodělal maturitu a pracoval
ve Vítkovických železárnách
jako úředník. K jeho zájmům
patří fotografování, dnes
surfuje na internetu. Manžele Ermisovi jsou dlouholetý-

mi členy dobrovolných hasičů v Ostravě-Zábřehu. Na
zahradě v Polance nad Odrou pěstují zeleninu a ovoce.
Vychovali 2 syny - Jaroslava a Václava, radují se

Přes přechod

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména
v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Martin Bednář
přeje všem zářijovým oslavencům do dalších let hodně
zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Amalie Markowská
Karel Slouka
Jarmila Capová
Jarmila Sklenářová
Věra Čanová
Václav Dubina
Arnošt Pustějovský
Radomil Vitásek
Anna Kuňáková

92 let
92 let
92 let
91 let
91 let
91 let
90 let
90 let
85 let

Anežka Sibová
Antonín Lukeš
Lubomír Novák
Drahomíra
Burianová
Ondrej Duraj
Edita Rybáčková
Miloslav Bareš
Vladimír Spurný

85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let

Růžena Tamašová
Zdenka Janáčová
Antonín Tomis
Dušan Gajďok
Jiří Zedníček
Magdalena
Hýpalová
Anna Staňková
Eliška Šlahorková
Milan Pramuk
Anna Šponiarová
Jana Dvořáčková
František Vojáček
Jaroslav Hradečný

z 3 vnuků: Honzy, Filipa
a Lukáše a 2 vnuček: Kateřiny a Soni a 8 pravnuků. Manželé Ermisovi mají nesmírně
rádi svou rodinu, umí se radovat z každého prožitého
dne.
Manželé Ermisovi se k sobě
chovají s respektem a jsou si
oporou ve chvílích, kdy je to
zapotřebí. Tato svatba byla
o to významnější, že v dnešní uspěchané době je kamenné, tedy 65leté, výroční
opravdovým klenotem. Svůj
slib, který si dali před 65 lety,
stvrdili slavnostním podpisem před oddávajícím zastupitelem a předsedou kontrolního výboru Martinem
Mařákem a ceremoniářkou,
Šárkou Zubkovou.

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

S Městskou policií Ostrava
spolupracujeme na snížení
rizika na přechodech u základních škol na Jihu formou
propojení hlídek strážníků
s proškolenými dobrovolníky. Máte zájem se na této
akci dlouhodobě podílet?
Máte pár hodin času denně nebo v některé konkrétní dny?
Kontaktujte Ing. Andreje
Foltýnka (vedoucí odd.
strategického rozvoje
ÚMOb Ostrava-Jih),
andrej.foltynek@ovajih.cz,
tel.: 702 188 402.

ZLATÁ SVATBA manželů Homolových
Paní Veronika se narodila v roce 1948. Pracovala
jako uklízečka v MŠ v Hrabůvce pro děti s vadami
zraku. K jejím koníčkům
patří ruční práce, luštění sudoku a pěstování balkónových květin. Je opatrovníkem dcery Ilony. S
manželem Václavem byli
dlouholetými členy Sboru
dobrovolných hasičů v Polance nad Odrou, rádi kempovali a nyní chovají andulky a papoušky. Dlouhá
léta se starali o psy Filipa a Ritu. Rádi poslouchají Moravanku. Pan Václav se
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narodil roku 1944. Pracoval
jako horník na dole Šverma.
Po úraze při rehabilitaci se
naučil drhání, což se stalo jeho koníčkem. V mládí
jezdil na motorce a houbařil. S Veronikou se seznámil
při kempování v Turzovce
v červenci 1964. Svatba se
konala 28. srpna 1965 v Polance nad Odrou.
Vychovali 4 děti - Šárku,
Ilonu, Jaromíra a Miroslava.
Radují se z vnoučat - Markéty a Marka.
Manželé
Homolovi
se
k sobě chovají s respektem
a jsou si oporou ve chvílích,

kdy je to zapotřebí. 50leté
spolužití nebylo jen procházkou růžovým sadem,
ale všechny problémy, které

život s sebou přinesl, ustáli.
Oddávajícím byl Martin Mařák, ceremoniářkou Šárka
Zubková.

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

1. MÍSTO – za SVBJ zaslala Dana H.
Přinášíme nejkrásnější předzahrádky Jihu, které nám
byly zaslány na základě
dubnové výzvy v návaznosti na ﬁnanční příspěvek poskytovaný Úřadem městského obvodu Ostrava-Jih.
„O pořadí výherců rozhodla
tříčlenná komise. Protože se

jedná o nultý ročník akce, ve
které chceme do budoucna
pokračovat, drobnými věcnými dary budou odměněni
všichni zúčastnění, kterým
zároveň děkujeme za aktivní přístup ke svému okolí,“
uvedl místostarosta František Staněk.

2. MÍSTO – Polášková K.

Denisa P.
3. MÍSTO
Bronislav P.

Zvláštní místo
– Emílie Š.
Alena H.

František S.

Jana Z.
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Až 10.000 Kč do 10 min.
Stačí občanský průkaz a mobil
Peníze hned hotově na ruku
Bez doložení příjmu
Nově i rozvážíme více info na 608 008 828
WWW.OVAFIN.CZ

2x
v

Ostrava - Hrabůvka

Ost
rav
ě

1. patro BROADWAY

Ostrava - Zábřeh
1. patro KOTVA

Výkup, zástava
zlata Ostrava
Výkup zlata 14 karátů
(585/1000) punc až 580 Kč/gr
Zástava zlata 14 karátů
(585/1000) punc od 450 Kč/gr.

608 008 828

PENÍZE
JEŠTĚ DNES!

SMS PŮJČKA
OSTRAVA
Až 200.000 Kč, I bez doložení příjmu a bez registru

Stačí poslat SMS zprávu
Žádost o SMS půjčku, přes mobilní telefon, SMS ve tvaru
PŮJČKA A POŽADOVANÁ ČÁSTKA

např. PUJCKA 30000
zprávu SMS odešlete na telefonní číslo

608 008 828

SC-351226/1

Rychlá půjčka
VATAonline
www.VATAonline.cz

www.mojezdravefinance.cz informační linka: 800 207 207

Jak uspořit až
7 300 Kč ročně?

Můžete se mít mnohem lépe a my vám v rámci služby Moje zdravé finance ukážeme jak. Pomůžeme vám získat přehled o vašich
financích, a díky tomu najdeme příležitost, jak každý měsíc ušetřit na rodinných výdajích. Vytvoříme vám finanční rezervu pro případ
nečekaných událostí a najdeme možnosti, jak uspořené peníze výhodně zhodnotit. Nebojte se kontaktovat naše poradce ve vybraných
pobočkách České spořitelny. Více informací na www.mojezdravefinance.cz.
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SC-351010/18

Snadno se službou
Moje zdravé finance.

