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Zimní údržba v obvodu Ostrava-Jih
Obvod má svůj facebookový proﬁl
Nová soutěž o drobné věcné ceny
Bělský les nabízí běžeckou dráhu

Foto: Radovan Šťastný

Ohňostroj nabídl
parádní podívanou
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 Martin Bednář: Převažují pozitivní dojmy
Podzimní komunální volby přinesly po sedmi letech změnu na pozici
starosty Ostravy-Jihu. Do čela radnice nejlidnatějšího ostravského
obvodu usedl čtyřicetiletý Martin Bednář, sympatizant ve volbách
vítězného hnutí ANO 2011. Po dvou měsících ve funkci se se čtenáři
podělil o první dojmy.
Můžete prozradit, čím jste se zabýval
před tím, než jste byl zvolen starostou?

Zapojoval jste se v minulosti nějakým
způsobem do politického dění?

Proč jste se rozhodl kandidovat na starostu Ostravy-Jihu?
Ve svém životě jsem se setkal s řadou lidí, kteří nebyli spokojeni s děním
ve společnosti, v politice, ve státě. Všem
jsem radil, aby své názory pouze nevyslovovali, ale sami se zapojili do veřejného dění. Osobně jsem dva roky přemýšlel, kdy, kam a jak mám v tomto směru
jít příkladem. Hnutí ANO 2011 zastupuje
řadu myšlenek, které se shodují s mými,
a proto padla volba právě na toto hnutí. Vzhledem k důvěře občanů a vítězství
ve volbách jsem byl jako lídr navržen na
tuto funkci, která je službou lidem.

Často hovoříte o tzv. otevřené radnici a většímu zapojení občanů do dění
v obvodě. Můžete tuto myšlenku více
rozvést?
Obec má sloužit všem, takže klademe
důraz na vyšší zapojení občanů do jejího
řízení. Než o něčem rozhodneme, chceme znát názor občana na danou věc. Samozřejmě to není možné úplně ve všech
případech, ale domnívám se, že zejména
v otázkách týkajících se například lokalit
nových dětských hřišť je nezbytné znát
názor veřejnosti. V obvodním zpravodaji plánujeme dotazníky na nejrůznější témata. Politika je služba společnosti
a tím se chceme řídit. Podporujeme komunitní život a společnost a do budoucna tak budeme činit i nadále.

Vždy jsem se věnoval přímému jednání s klienty v běžných i manažerských pozicích. Ve všech zaměstnáních
jsem měl možnost vytvářet nové projekty a udávat směr společnosti. Současná pozice mi umožňuje v obou činnostech pokračovat. Zároveň je férové říci,
že řada lidí, které nyní potkávám, dlouhodobě dělá daleko více věcí, a to jen
za víru v lepší společnost. Tyto osoby je
nutné oceňovat.

Dlouhodobě jsem sledoval řadu politických stran, ale nikdy jsem se nestal
členem žádné z nich. Dlouho mi chyběla strana s průnikem myšlenek, které by
mě oslovovaly. Změnilo se to až se vznikem hnutí ANO 2011, proto jsem se hned
od začátku stal jeho sympatizantem.
Přesto i nadále rád diskutuji se zástupci jiných názorových proudů.

zajištění bezpečnosti a pořádku v ulicích, což asi občany trápí nejvíce.

Jak trávíte svůj volný čas?
Ve funkci starosty jste prozatím dva
měsíce. Co vás dosud nejvíce překvapilo, ať už v pozitivním, nebo negativním
slova smyslu?
Být starostou je další výzva v mém životě a přijímám ji s pokorou a touhou
v této roli uspět. Z dosavadního období ve vedení radnice mám většinou pozitivní dojmy. Zjistil jsem, že řadu záležitostí, které chceme zlepšit, je možno
zajistit rychle. Žádná práce nepřináší jen
pozitiva, ale negativními věcmi nechci
čtenáře zatěžovat. To je úděl starosty
a dalších členů vedení, aby je vyřešili.
Hnutí ANO 2011 je ve vedení obvodu
společně s ČSSD a KDU-ČSL. Můžete
občanům přiblížit priority, které jste si
stanovili v koaliční smlouvě?
Za dva měsíce se nám podařilo splnit dva body z našich společných předvolebních slibů. Konkrétně se jedná
o transparentnost a návrh na zrušení hazardu. Z dalších priorit bych uvedl podporu sportu, kultury a sociálních služeb,

Musím se přiznat, že řada setkání, ať
už na radnici, nebo na jiných místech
v rámci obvodu, je velice pozitivních.
Získávám nové informace a obzory, což
považuji za určitou formu relaxace. Po
večerech se snažím navštěvovat kulturní
akce nebo se aktivně zapojovat do sportovních klání. Velkým koníčkem je cestování a přinášení dobrých myšlenek a nálad do naší země.
Závěrem se zeptám na vaše přání do
budoucna.
Můj velký osobní úkol je zapojit širokou veřejnost do občanského života.
Proto bych byl rád, kdyby v příštích volbách minimálně padesát procent spoluobčanů rozhodlo o novém starostovi,
který už bude mít méně problémů k řešení a více prostoru na další podporu
Text a foto: Michael Kutty
občanů.
Kontakty pro veřejnost: 599 430 331,
martin.bednar@ovajih.cz, starostajihu
@seznam.cz.

INZERCE

Nabízíme Vám vyšetření zraku u dětí i dospělých.
Prodej a aplikace KONTAKTNÍCH
ČOČEK, roztoků a pouzder

Objednávka registrace a vyšetření
na tel./fax: 596 910 542
OČNÍ OPTIKA TRIUMPH
Ostrava-Poruba
Francouzská ulice
www.triumphoptical.cz
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OPTIKA TRIUMPH
LEDEN, ÚNOR

akce 1+1 ZDARMA

NA PLASTOVÉ BRÝLOVÉ ČOČKY

S ANTIREFLEXNÍ A HYDROFOBNÍ ÚPRAVOU INDEX 150

VÝPRODEJ

SLEVA až

70 % OBRUBY

NA BRÝLOVÉ

SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ
Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694 | Ostrava-Poruba Francouzská ul.
Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka | Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul.
Karviná-Ráj Kosmonautů 837/70 | www.triumphoptical.cz
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První občánek dostal zlatý řetízek

…V pondělí 5. ledna ji přímo na
novorozeneckém oddělení Vítkovické
nemocnice navštívila místostarostka
Věra Válková. Maminka prvorodička od ní
dostala kytici, malá Adélka pak zlatý řetízek
a přívěšek ve znamení Kozoroha…

10

„Dakoťáci“ opět uklízejí stromečky

…„Dakoťáci“ procházejí náš obvod a
ručně sbírají vánoční stromečky. Nosí je
na hromady, které pak odvážejí ke svým
klubovnám na Dubině a v Hrabůvce.…

14

Obvod ocenil práci s dětmi a mládeží

…V doprovodném programu předvedly
své umění členky Stars Ostrava, děti ze
stacionáře Žebřík při Cirkusu trochu jinak
a děti z tanečního studia Didedance…
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Inzertní manažerka:
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
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Vážení občané, milí čtenáři,
na úvod mi dovolte ještě jednou vám
všem popřát úspěšný rok 2015. Ostrava-Jih je vaše město a Jižní listy jsou
vaše noviny. Budu
rád, pokud o rozvoji naší obce budete spolurozhodovat.
V tomto roce se vás nejen prostřednictvím tohoto periodika budeme často
ptát na názory, myšlenky a budete
moci reagovat a připomínkovat nadcházející akce, které plánujeme. Stejně
tak se těšíme na podněty, jaké články
byste v Jižních listech chtěli nacházet,
které informace vám zde chybí.
Po dvou měsících ve funkci starosty jsem stále více přesvědčen, že více
prostředků z investic do staveb musíme přesunout na investice do lidí, kteří zde žijí. Tak jako každý strom má
kořeny, které nejsou vidět, tak také
řada našich rozhodnutí nemůže vyhovět všem. Přesto je nutné, abychom
pod vaším dohledem činili kroky, které povedou k lepšímu životu v našem
obvodu. To je náš novoroční závazek.
Bc. Martin Bednář, starosta

Podatelna bude
otevřena déle
V rámci zkvalitnění služeb občanům
dochází od pondělí 2. února 2015
k rozšíření pracovní doby podatelny
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Pracoviště bude nově otevřeno
veřejnosti každý pracovní den od 8
do 17 hodin. Podatelna je umístěna
v přízemí hlavní radniční budovy.

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
tel.: 599 430 335
Odbor ﬁnancí a rozpočtu
Ing. Jarmila Rennerová
tel.: 599 430 260
Odbor dopravy a komun. služeb
Ing. Radim Dostál
tel.: 599 430 270
Odbor výstavby a živ. prostředí
Ing. Petr Halfar
tel.: 599 430 207
Odbor bytového a ostat. hospod.
Ing. Alena Brezinová
tel.: 599 430 288

Odbor investiční
Ing. Lubomír Burdík
tel.: 599 430 382
Odbor soc. právní ochrana dětí
Mgr. Lenka Pavlíčková
tel.: 599 430 465
Odbor sociální péče
Bc. Lenka Podolinská
tel.: 599 430 450
Oddělení školství a kultury
Ing. Sylva Sládečková
tel.: 599 430 282
Oddělení kontroly a inter. auditu
Ing. Jitka Blažková
tel.: 599 430 456
Oddělení kancelář starosty
Světlana Chytrošová
tel.: 599 430 331
Oddělení organizační
Leona Charwotová
tel.: 599 430 289
Oddělení informačních systémů
Ing. Roman Škubal
tel.: 599 430 316
Referát tiskového mluvčího
Mgr. Michael Kutty
tel.: 599 430 230

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
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 Představujeme Radu měs
Po obsáhlém rozhovoru se starostou obvodu Martinem Bednářem na
straně dvě občanům blíže představujeme další členy nově zvoleného
vedení městského obvodu Ostrava-Jih.

Věra Válková
(místostarostka, ČSSD)
Vystudovala střední
školu s ekonomickým
zaměřením,
kterému se věnovala i dále ve své profesní dráze. Kromě
administrativy získala
zkušenosti
i na poli mzdového
účetnictví a dalších
činností s uplatněním jak v soukromém, tak ve veřejném
sektoru. Od roku 2000 se po zvýšení
odbornosti věnovala projekční a inženýrské činnosti.
Aktivně se věnuje sportu, je šťastně vdaná a má nejen dvě dospělé děti,
ale také dvě vnoučata, se kterými tráví
volný čas. Právě rodina je pro ni motivací podílet se na chodu našeho obvodu a jeho změnách k lepšímu. „Z pozice místostarostky, která zodpovídá za
odbor dopravy a komunálních služeb
a odbor vnitřních věcí, považuji za
důležité zejména efektivní práci s rozpočtem, vstřícnost a aktivní přístup.“

RNDr. František Staněk, Ph.D.
(místostarosta, KDU-ČSL)
Pochází z kraje pod
svatým Hostýnem
na střední Moravě.
Absolvoval
gymnázium v Hranicích
na Moravě, po vystudování fyziky na
Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci pracoval v Tesle Valašské Meziříčí.
Od roku 1985 působí v Ostravě, nejprve v Ústavu teorie hutnických procesů Československé akademie věd, pak
jako OSVČ v oblasti zprostředkování
obchodu a od roku 1993 až do příchodu na radnici pracoval na VŠB-TU Ostrava jako vysokoškolský pedagog - výuka fyziky.
Na radnici Ostrava-Jih zastává funkci místostarosty, v jehož kompetenci je
oblast sociální a právní ochrany dětí.
„Mou snahou je, aby mnou spravované oblasti byly bezproblémové a plnily požadavky potřeb občanů. Svůj životní postoj bych shrnul takto: chci
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chránit slušné a poctivé spoluobčany,
podporovat společnosti prospěšnou
občanskou aktivitu a pomáhat potřebným.“

Ing. Hana Tichánková
(místostarostka, hnutí ANO 2011)
Narodila
se
ve
Frýdku-Místku, ale
posledních
dvacet let žije a podniká v Ostravě-Jihu.
Absolvovala střední
ekonomickou školu
v Orlové a Ekonomickou fakultu VŠB
v Ostravě. Studium
předurčilo její profesní dráhu. Od jeho ukončení se zabývá účetnictvím, od roku 1994 aktivně
působí jako daňová poradkyně.
„Tyto profesní zkušenosti mohu
zúročit ve své práci na radnici, kde se
jako místostarostka věnuji odborům ﬁnancí, rozpočtu a majetku. Jsem si vědoma, že rozvoj a prosperita našeho
obvodu je závislá na efektivním a hospodárném využívání ﬁnančních prostředků. Mým cílem je probudit zájem
co největšího počtu našich občanů
o správu obvodu. A to třeba tím, že
zveřejněný rozpočet bude pro každého srozumitelný a že o části jeho výdajů budou rozhodovat sami občané,“
uvedla Tichánková.

Bc. František Dehner
(místostarosta, ČSSD)
Narodil se v Ostravě, po absolvování
SPŠ strojní ve Vítkovicích v roce 1982
začal pracovat jako
technicko-hospodářský
pracovník
na Dole Jan Šverma
v Mariánských Horách. Po útlumu těžby a následném uzavření dolu přešel
do Českého hydrometeorologického
ústavu. Vloni ukončil bakalářské studium na Ostravské univerzitě.
Na radnici má na starosti investice. „V souladu s volebním programem
ČSSD a koaliční smlouvou chci pokračovat v uskutečňování projektů, které
budou zaměřeny na spokojenost ob-

čanů a zvyšování kvality života v našem obvodu. Občany trápí každodenní
běžné problémy a při plánování investičních akcí jim musíme věnovat pozornost. Jedná se především o rekonstrukce bytových domů, základních
a mateřských škol a dalších objektů
v naší správě. V neposlední řadě půjde o realizaci projektů zaměřených na
volnočasové aktivity, jako je výstavba
cyklostezek, dětských a sportovních
hřišť a využití Bělského lesa pro sportovně rekreační činnosti,“ řekl Dehner.

Markéta Langrová
(uvolněná členka rady, hnutí
ANO 2011)
Narodila se v Bohumíně a v Ostravě
žije od roku 2008.
Vystudovala gymnázium v Orlové.
V letech 2001 až
2006 byla zaměstnána na Magistrátu
města Ostravy, kde
získala řadu zkušeností a znalostí
s chodem státní správy a samosprávy.
V dalších letech působila v soukromém sektoru jako projektový manažer spravující nemovitosti a zabývající se stavební výstavbou. Na radnici
Ostravy-Jih zastává funkci uvolněného
radního a v její kompetenci je odbor
bytového a ostatního hospodářství
a příspěvková organizace Majetková
správa Ostrava-Jih.
„Mým cílem je efektivní fungování
bytového odboru a majetkové správy
a transparentní nakládání s ﬁnančními
prostředky,“ říká Markéta Langrová.

Ing. Adam Rykala
(uvolněný člen rady, ČSSD)
Vystudoval gymnázium v Ostravě-Zábřehu a obor eurospráva
na VŠB-TU Ostrava. V obvodním zastupitelstvu působil
už v letech 2006 až
2010, poté se stal poslancem Parlamentu
ČR, kde nadále hájil
zájmy Ostravanů. Stejně tak svou poslaneckou kancelář otevřel občanům
v Ostravě-Jihu. Dětství prožil ve Výškovicích a nyní se svou ženou Renátou a synem Adámkem žije v Zábřehu.
Mezi jeho přední oblasti zájmu patří
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tského obvodu Ostrava-Jih

Ing. Otakar Šimík
(neuvolněný člen rady, hnutí
ANO 2011)
Narodil se v Ostravě, kde také celou
dobu žije. Na VŠB-TU v Ostravě vystudoval obor ekonomika a management
v metalurgii. Během studií působil tři
roky jako praktikant v Železárnách

a drátovnách v Bohumíně, v závodě
Viadrus, a. s., kde
také psal diplomovou práci na téma
Spokojenost zákazníků s topenářskými výrobky. Během
studií dvakrát využil
možnosti vycestovat
a po dobu jednoho roku legálně pracovat v USA. Následně po absolvování
vysoké školy v roce 2007 byl zaměstnán ve Slezanu F-M, a. s., v oddělení
zahraničního obchodu. Od roku 2008
působil jako OSVČ převážně v reklamní činnosti a marketingu. Jako nezávislý kandidoval za hnutí ANO 2011, momentálně je čekatelem na členství. Na
radnici má ve své dikci odbor výstavby
a životního prostředí.

Ing. Rostislav Hřivňák
(neuvolněný člen rady, ČSSD)
Pochází z Ostravy a celý život bydlí v Hrabůvce. Vzdělání získal v oboru
měřicí a řídicí technika na VŠB-TU Os-

trava. Od roku 2005
pracuje v oblasti informačních technologií, nejprve jako
správce
aplikací
a následně jako programátor. Nyní pracuje ve ﬁrmě DELL.
Od roku 2011 je členem ČSSD, za kterou byl vloni nominován do obvodního
zastupitelstva Ostravy-Jihu. Po získání mandátu byl zvolen zastupiteli na
post neuvolněného radního. Věnuje se
zejména oblasti majetkové správy, do
budoucna by se chtěl více věnovat oblasti informačních technologií.
„Plně si uvědomuji zodpovědnost,
která na mě byla s funkcí radního
přenesena. Hodlám se této práci
věnovat s maximální pílí a úsilím. Mou
hlavní hnací silou je, že jsem k tomuto obvodu velmi vázán a jeho osud mi
není lhostejný. Věřím, že mé názory
budou slyšet a napomohou ke zkvalitnění života občanů v našem obvodu,“
uvedl Hřivňák.
INZERCE

SLUNÍČKO
VELKOOBCHOD PRO VEŘEJNOST
KAŽDÝ DEN NOVÉ ZBOŽÍ
Výprodej zboží ze zkrachovalých obchodů
U nás moc peněz nepotřebujete
Pěna do koupele
15 Kč Sušenky
2 Kč
Elasťáky
od 29 Kč Deo sprej Fa original
39 Kč
13 Kč
Mýdla FA
9,90 Kč Krowki
Prací prášky
od 10 Kč Podkolenky zimní
od 12 Kč
Šampony
od 10 Kč Dětské punčocháče
10 Kč
Savo na koupelny a WC od 15 Kč Ústní voda
15 Kč
Výprodej cukrovinek Ponožky vlněné froté 10,90 Kč
od 15 Kč
za minimální ceny Boxerky
7,90 Kč
Plastové misky
od 7 Kč Těstoviny
4,90 Kč
WC Bref
od 10 Kč Koření
Jar na nádobí
od 10 Kč Brambůrky domácí 14,90 Kč
Brýle na čtení
od 15 Kč Krmení pro psy a kočky
od 9,90 Kč
WC kostka
od 7 Kč
29 Kč
WC kuličky 4 ks
20 Kč Úsporné žárovky
20 Kč/6 ks
Aviváže
od 10 Kč Zubní kartáčky
od 19 Kč
Ponožky bavlněné 6,90 Kč/1 pár Papuče
5 Kč
Kamaše
od 29 Kč Kofola 0,5 l

Káva standard mletá 70 g 7,90 Kč
Bujony hovězí a slepičí 6 kostek
7,90 Kč
Nudle z pánve
- Provensálské kuře
19,90 Kč
Vaječné těstoviny 250 g
7,90 Kč
Detoxikační náplast, znáte z TV
19,90 Kč
Sekundové lepidlo
3 Kč
Horalky
2,90 Kč
Vitana XXXL porce těstovin 10 Kč
BB sušenky 150 g
9,90 Kč
Máslové věnečky
9,90 Kč
Vepřové a hovězí konzervy 400 g
29 Kč
Spořič na vodu
9,90 Kč
Gumičky na pletení 20 ks 9,90 Kč
Náplast
9,90 Kč

BRAMBORY 4,90 Kč | JABLKA 11,90 Kč
= ROZVOZ PO CELÉ OSTRAVĚ ZDARMA, tel.: 604 117 111
Výprodej výrobků za AKČNÍ CENY!
Zastávka BUS 35, 39, 41, 48, 50, 55 – Benzina

!!!PLNÁ TAŠKA ZA MÁLO PENĚZ!!!
Kde: Místecká ul. 126/256, Ostrava-Hrabůvka areál vedle klasické červené Benziny (parkování zdarma),
vedle Insportline (vedle místecké dálnice)

PO - PÁ 9.00 - 17.00 hodin, So 9.00 - 13.00 hodin
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otázky školství, kultury, sportu, veřejných ﬁnancí a bezpečnosti. Pro obvod
by tak v následujícím období rád působil primárně při řešení snižování kriminality, boje s hazardem či podpoře
volnočasového vyžití občanů obvodu.
„Mým cílem pro následující období
je vymýcení automatů z našeho obvodu, řešení ubytoven, zapojení veřejnosti do rozhodování, rozumné nakládání
s veřejnými ﬁnancemi a účelná podpora rozvoje volnočasových aktivit, kultury a sportu. Jde mi o to, aby se obvod
rozvíjel rovnoměrně - ať už občan bydlí v Hrabůvce, Výškovicích, Zábřehu, na
Dubině, či v Bělském Lese. Budu spokojený, když se lidem na Jihu bude bydlet
dobře a budou se zde cítit bezpečně.“

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

 Investice půjdou zejména do bytových domů,

Kina Luna a výkupu objektu na Pavlovově ulici
Obvod
bude
hospodařit s celkovou částkou
656 218 tisíc korun. Běžné
výdaje obvodu činí 551 963
tisíc, výdaje na investice ve
výši 104 255 tisíc korun jsou
určeny na dokončení staveb, jejichž realizace byla

zahájena v loňském roce.
„Z této částky je vyčleněno
58 598 tisíc korun na modernizaci a rekonstrukci bytových domů. Zbývající ﬁnanční prostředky pak na
dostavbu centrální spisovny, úpravu ploch před ZŠ

První občánek dostal
zlatý řetízek

Prvním občánkem narozeným v letošním roce v nejlidnatějším ostravském obvodu Jih je Adéla Veselá. Šestatřicetiletá maminka Alena bydlící v Zábřehu ji přivedla na
svět 1. ledna v 10 hodin.
„Termín byl už třicátého prosince. Nakonec jsme stihli
i novoroční přípitek, ale pak už malá o sobě začala dávat
vědět,“ usmála se šťastná maminka, jejíž holčička měří
devětačtyřicet centimetrů a váží tři a půl kila. V pondělí
5. ledna ji přímo na novorozeneckém oddělení Vítkovické
nemocnice navštívila místostarostka Věra Válková. Maminka prvorodička od ní dostala kytici, malá Adélka pak
zlatý řetízek a přívěšek ve znamení Kozoroha.
Celkem se ve vítkovické porodnici loni narodilo 1475
dětí, z toho bylo 748 chlapců a 727 dívek. Porodnice Vítkovické nemocnice, a. s., která je členem skupiny AGEL,
nabízí soukromí v podobě samostatných porodních
boxů. Má úzce zavedený systém rooming-in, to znamená, že maminka má dítě u sebe na pokoji téměř nepřetržitě. Výjimkou jsou chvíle, kdy si touží například odpočinout po porodu.
Text a foto: Michael Kutty
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Kosmonautů a modernizaci Kina Luna. Rozpočet rovněž počítá s prostředky určenými na výkup objektu na
Pavlovově ulici, kde by mělo
vzniknout nízkonákladové
a sociální bydlení,“ uvedla
místostarostka pro ﬁnance
a rozpočet Hana Tichánková s tím, že vedení radnice

Loňský

nyní zpracovává strategický plán rozvoje obvodu. „Na
jeho základě pak budou realizovány další investice, které budou ﬁnancovány z hospodářského výsledku za rok
2014. O těchto záměrech
budeme občany brzy informovat,“ dodala Tichánková.
(kut)

rok ve statistikách

Začátek nového roku je každoročně důvodem k bilancování.
Mezi nejzajímavější údaje patří čísla o nově narozených
občáncích. V deseti porodnicích MS kraje se loni narodilo 11 387 dětí. Nejvíce novorozenců, 2144, přišlo na svět ve
Fakultní nemocnici Ostrava. I zbylé dvě ostravské nemocnice se mohou pyšnit vysokým počtem porodů. V Městské
nemocnici Ostrava se narodilo 1610 a ve Vítkovické nemocnici 1475 dětí. V moravskoslezské metropoli se vloni
narodilo o více než sto dětí více než v roce 2013. Zatímco
předloni porodily ostravské maminky 5152 potomků, v roce
2014 jich přivedly na svět celkem 5262. Víc bylo chlapečků,
jichž se narodilo 2661, než děvčátek, kterých bylo 2601.
Mezi narozenými dětmi bylo 102 dvojčat, čtyři porody se
uskutečnily mimo zdravotnická zařízení.
Přinášíme pár zajímavých statistických údajů
za uplynulý rok z civilně-správního oddělení Odboru
vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih
Počet přistěhovaných občanů:
2091
Počet nově narozených občanů:
808
(z toho 409 chlapců a 399 děvčat)
Přírůstek občanů celkem:
2899
Počet odstěhovaných občanů:
3034
Počet zemřelých občanů:
982
Úbytek občanů celkem:
4016
Občané navedeni k trvalému pobytu na adresu
ÚMOb Ostrava-Jih za rok 2014:
684
(celkem 5750 tzv. úředních pobytů)
Počet sňatků uzavřených u matričního úřadu ÚMOb
Ostrava-Jih v roce 2014:
187
INZERCE

ORTOPEDICKÁ A SPORTOVNÍ AMBULANCE
www.ortopedie-ostrava.cz
email: ortopedie.audax@gmail.com

Specializujeme se na artroskopické operace
implantace umělých kloubů a další ortopedické operace
Čekací doba k TEP 6-12 měsíců u většiny ZP

LÉČÍME KREVNÍ PLASMOU A KREVNÍMI DESTIČKAMI
– jedna aplikace 1.500 Kč. Tel.: 606 771 082

Pokud nemůžeme Váš hovor přijmout, voláme sami zpět.
APROMED – Opavská 6116, Ostrava Poruba
Ošetřujeme pouze objednané pacienty:
tel.: 732 119 057, 724 831 838, 775 138 348
e-mail: ortopedieporuba@seznam.cz
Stará Bělá, Blanická 1068, út 15.30-18.30 bez objednání

SC-340959/11

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih schválilo na svém posledním zasedání rozpočet pro rok 2015.

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY
slovo zastupitele

Transparentní
radnice
ní kompletních zápisů z jednání zastupitelstva a rady. Tato skutečnost
umožňuje občanům obvodu nejen
kontrolu svých volených zástupců, ale
také nově přináší možnost detailněji
se seznámit s projednávanými materiály a s důvody pro přijetí rozhodnutí
jednotlivými radními a zastupiteli.
Tyto kroky rozhodně představují velký posun k transparentní radnici,
tuto změnu měly ve svém volebním
programu strany a hnutí napříč politickým spektrem. Lze tedy konstatovat, že nové zastupitelstvo se vydalo
správnou cestou.
Velkou novinkou, zejména pro zastupitele, kteří nejsou v zastupitelstvu
nováčci, pak je schválení usnesení zastupitelstva týkající se elektronické
distribuce materiálů pro jednotlivá
jednání. Znamená to opět zjednodušení práce úředníků a snížení nákladů
radnice.



Osadníci z Katanu

Poslední předvánoční neděli se
v prostorách RADAMOKu v Hrabůvce uskutečnil už pošesté vánoční turnaj ve hře Osadníci z Katanu. Akce se
konala ve spolupráci s Klubem deskových her Sihasapa a organizátoři opět předvedli, že je možné zajistit
společné vyžití pro všechny věkové
kategorie. Milovníci deskových her
mohou navštívit sídlo klubu v Lužické ulici 1 ve Výškovicích.
Více na str. 17

Zdeněk Hübner,
zastupitel za hnutí Ostravak
INZERCE

SC-341878/1

Na ustavujícím
jednání Zastupitelstva městského
obvodu Ostrava-Jih
se
podařilo
prosadit
několik podstatných
skutečností. Ačkoliv
by se na první
pohled mohlo
zdát, že se jedná o věci samozřejmé, v našem obvodu se skutečně jedná o novinky.
Především bylo schváleno zveřejnění jmenovitého hlasování zastupitelstva a následně rada městského
obvodu rozhodla také o zveřejňování jmenovitého hlasování rady. Občané se tak mohou dozvědět, jak v tom
kterém bodě hlasoval jimi volený zastupitel.
Další novinkou je zveřejňová-

KRÁTCE
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AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

 Zimní údržba v obvodu Ostrava-Jih
Počasí během této zimy už párkrát prověřilo připravenost ﬁrem
starajících se o úklid chodníků
a komunikací.
Zimní údržba místních komunikací
III. a IV. třídy je zmírňování závad ve
sjízdnosti (komunikací) a schůdnosti
(chodníků).
V městském obvodu Ostrava-Jih je
udržováno cca 300 kilometrů chodníků, komunikací a vybraných zastávek
městské hromadné dopravy (pouze
ty, které jsou umístěny v chodnících,
vesměs autobusových), srázů a schodů. Údržbu silnic I. a II. třídy zajišťuje
město Ostrava, obvod se stará pouze
o zimní údržbu místních komunikací
III. a IV. třídy. Některé komunikace IV.
třídy - chodníky, jsou v souladu s nařízením města ze zimní údržby vyňaty pro malý dopravní význam nebo
duplicitnost. Zimní údržba chodníků
v obvodu je rozdělena do třech stup-

ňů důležitosti, z čehož vyplývají časové lhůty v rychlosti jejich údržby - do
čtyř, dvanácti a čtyřiadvaceti hodin. S
jejich úklidem vypomáhají i pracovníci veřejně prospěšných prací.
Pokud budou mít občané připo-

Kvalita ovzduší v roce 2014
První i poslední čtvrtletí loňského roku bylo velmi teplé, průměrná teplota v Ostravě-Porubě za chladné měsíce roku 2014 byla nejvyšší od roku 2007. Tato skutečnost
pozitivně ovlivnila vývoj imisní situace v roce 2014. V Ostravě-Zábřehu meziročně poklesla průměrná roční koncentrace PM10 a na 92 se snížil počet dnů s nadlimitní
denní průměrnou koncentrací PM10 - legislativně je však
tolerováno pouze 35 takových dnů v roce. Koncentrace PM10 v Zábřehu tedy stále překračují imisní limity, ačkoliv měření bylo pravděpodobně ovlivněno končící výstavbou dopravního uzlu Plzeňská-Pavlovova jen v malé
míře. Obecně byly imisní charakteristiky PM10 v roce
2014 srovnatelné s hodnotami dosahovanými v meteorologicky podobných letech 2007 a 2008 a nepřiblížily
se hodnotám z let 1998-1999, kdy byly koncentrace historicky nejnižší.
(d)

mínky k zimní údržbě na území obvodu, mohou je zavolat na číslo
702 082 477. Všechny jejich požadavky budou zpracovány a následně
vyřízeny.
(kut)

Městský obvod má
svůj proﬁl na Facebooku
Začátkem letošního roku městský obvod zřídil
svůj oﬁciální facebookový proﬁl, který lze najít na
adrese www.facebook.com/mob.ovajih. Umožnil
tím registrovaným i neregistrovaným uživatelům například nahlížet do různých fotoalb. Zobrazování informací je
úzce provázáno s webem. Zřízením oﬁciálního proﬁlu poskytuje městský obvod možnost větší informovanosti občanů i širší diskuse. Je však třeba zdůraznit, že sociální sítě
nenahrazují oﬁciální komunikaci s úřadem. I nadále platí,
že pokud má klient potřebu na cokoliv upozornit nebo má
zájem o některé konkrétní informace, je třeba využít oﬁciálního způsobu včetně e-mailové korespondence s kompetentním pracovníkem nebo podatelnou.
(kut)

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih
16. 2.
F. Formana 21, 41
A. Gavlase 18
V. Jiřikovského 17, 22
J. Maluchy 18, 9
J. Matuška 32
J. Škody 4
V. Košaře 3, 13, 27
17. 2.
Tlapákova 10
J. Kotase 3, 31
A. Kučery 10
Fr. Hajdy 4, 22
Krestova 2, 24
Mjr. Nováka 12, 15
Na Obecní 6
Stadická 13
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18. 2.
Dr. Martínka 30, 33,
59, 5
Dr. Šavrdy 8
Zd. Chalabaly
x L. Hosáka
Vaňkova 46
B. Četyny 13
V. Vlasákové
B. Václavka
Cholevova 45
Cholevova x F. Lýska
19. 2.
J. Herolda 12
Mitušova 77, 43
Krakovská 16
U Lesa 45

Plzeňská 15
Sámova 6
Horní 20, 72, 40
Holasova 18
Klegova 80
23. 2.
Provaznická 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Provaznická 1, 11
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 58
Hasičská 60

24. 2.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
nám. Gen. Svobody 1
25. 2.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova

Dolní 75, 82
Mňukova 18
Hulvácká 17
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nová x Schwaigrova
Horymírova 10
26. 2.
Horymírova 30, 114,
126
Tarnavova 14
Zimmlerova 53, 54, 31
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 7,35

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

KRÁTCE
Poplatky za psy se nemění

Ani v letošním roce se nemění výše
poplatků za psy. Roční poplatek činí
u panelových bytů 1500 (je splatný ve
dvou splátkách 31. března a 30. září),
u rodinných domů 300 (v jedné splátce 31. března) a u seniorů 200 korun bez ohledu na to, zda se psem žijí
v bytě nebo v domě (v jedné splátce
31. března).


Bezplatný kurz pro veřejnost

Městská policie (MP) Ostrava zve na
další z řady bezplatných kurzů, které
pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostrava. První letošní setkání proběhne 28. ledna od 16 hodin v budově MP na Hlubinské ulici. Lednové
téma setkání s občany má název Nenechme se napálit aneb výhodné nabídky. Přednášející účastníkům kurzu
přiblíží, jak se vyhnout zdánlivě výhodným nabídkám úvěrových produktů a smluv a nepodléhat podvodným
věřitelům. Veřejnosti přiblíží, jak se orientovat ve smlouvách a jak na úvěrové
smlouvy a půjčky nahlíží nový občanský zákoník. Nebude chybět oblíbená



Burza práce a rekvaliﬁkací

Nemáte práci? Hrozí vám ztráta práce? Chcete změnit kvaliﬁkaci? Hledáte brigádu? Udělejte si představu
o pracovních příležitostech. Poznejte
možnosti rekvaliﬁkačních kurzů v dělnických i technických profesích, v administrativě i službách, vyslechněte si
přednášky, jak uspět při hledání práce. Navštivte Burzu práce a rekvaliﬁkací s nabídkami poradenských center na jednom místě. Akci opět pořádá
DTO CZ Ostrava ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou Ostrava. Burza se koná 5. února 2015 od
9 do 16 hodin v DTO CZ (Mariánské náměstí 5, Ostrava-Mar. Hory, naproti bývalého Telecomu). Vstup je zdarma.


Avízo bazar na Černé louce

V neděli 8. února od 8 do 12 hodin se
na ostravském výstavišti Černá louka
uskuteční tradiční Avízo bazar. Jedná se o největší prodejní akci dětského a kojeneckého zboží, sportovního vybavení, kočárků, sedaček, hraček
a knížek v MS kraji. Součástí akce jsou
dětské koutky, malování na obličej

a tombola o zajímavé ceny. Více informací na www.avizobazar.cz.


UmCirkum pořádá seminář

Škola nového cirkusu UmCirkum připravila pro všechny milovníky i neznalé závěsné akrobacie na šále intenzivní
seminář. V prostorách UmCirkum mohou s profesionální lektorkou Leonou
Macurovou strávit dopolední výukové
lekce vždy od 10 do 13 hodin. Cena za
devět hodin výuky je sedm set korun.
Seminář je vhodný pro všechny věkové kategorie, maminky s dětmi nebo
individualisty. Více na www.umcirkum.
cz, info@umcirkum.cz nebo na tel. čísle 702 001 601.


Poradenské místo v Hrabůvce

Další dvě nová poradenská místa pro
osoby ohrožené domácím násilím mohou letos využívat občané, kteří tento
svízelný problém v Ostravě řeší. Pozitivní reakce osob ohrožených, stejně
jako specialistů řešících toto nebezpečné protiprávní jednání, vedlo k myšlence rozšíření této služby a zvýšení počtu předmětných míst. Jedním
z nich se v závěru loňského roku stalo
obvodní oddělení policie Ostrava-Hrabůvka (ulice Dr. Martínka).

INZERCE

Gymnázium Hladnov nabízí rovněž bilingvní výuku
Gymnázium Hladnov patří k nejprestižnějším středním školám na Ostravsku.
Žáci gymnázia se učí cizí
jazyky na vysoké úrovni,
často vyjíždějí do zahraničí, hrají divadlo, a když
se hlásí na vysokou školu,
jsou díky dobré průpravě téměř stoprocentně úspěšní. Studium na gymnáziu nám přiblížil ředitel školy Mgr. Daniel Kašička.

druhý nejrozšířenější a nejvýznamnější jazyk. Znalost španělštiny znamená velký bonus při pozdějším uplatnění. Hodně firem
zabývajících se obchodem poptává zaměstnance se znalostí španělštiny. K tomu umí
naši absolventi ještě dobře anglicky.

Jaké možnosti studia na vaší škole mají
žáci 9. ročníků?
Žáci posledních ročníků základních škol
se mohou přihlásit do třídy všeobecného
studia nebo do tříd s rozšířenou výukou anJak je to se studiem jazyků? Specializují se glického jazyka. V těchto třídách tzv. živých
jazyků mají studenti vyšší týdenní dotaci
žáci na španělštinu?
Poskytujeme středoškolské vzdělání, hodin angličtiny, z nichž část je vyučována
ale jsme také jediné bilingvní gymnázium rodilým mluvčím.
v Moravskoslezském kraji, které má šestiletý obor s výukou v češtině a španělštině. Jezdí vaši žáci také na stáže do zahraničí?
Přímo na stáže ne, ale účastní se jazykoMáme čtyři španělské rodilé mluvčí. Naši
žáci se učí rovněž anglicky, německy nebo vých, výměnných i poznávacích zájezdů do
francouzsky. Výhodou je, že už ve třetím Anglie, Španělska, Francie, Itálie, žáci naročníku mohou skládat zkoušku s meziná- vštívili také Turecko, Izrael. V zimě jezdírodním certifikátem, což je výhoda při dal- me lyžovat do Rakouska a na jaře každoročším studiu na vysoké škole u nás i v zahra- ně do Chorvatska na turistický kurz.
ničí.
Můžete přiblížit vybavení gymnázia a miPovažujete španělštinu za perspektivní ja- moškolní aktivity?
Naše třídy jsou vybaveny interaktivnízyk?
Samozřejmě. Po angličtině je to ve světě mi tabulemi a dataprojektory. Zavedli jsme

elektronické třídní knihy, ke kterým mají
přístup rodiče, takže mají přehled o prospěchu a docházce svých dětí. Máme vybavenou tělocvičnu i zrekonstruované hřiště
s běžeckou dráhou, beachvolejbalový kurt
a na naší škole působí basketbalový oddíl.
Žáci se mohou zapojit do španělského divadla anebo anglického divadelního kroužku. Hudebně nadaní studenti mají možnost
účinkovat v pěveckém sboru Hladnov Rock
Choir a vystupovat na různých školních akcích, případně se stát členy rockové kapely Hlad-now.

Gymnázium Hladnov
a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky
Ostrava, p.o.

Hladnovská 35
Ostrava-Slezská Ostrava
Tel.: 596 241 073
E-mail: gymnazium@hladnov.cz
www.hladnov.cz

SC-341008/1



sebeobrana a připraven bude dětský
koutek pro děti účastníků kurzu.

9

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

 OZO Ostrava sváží vánoční stromečky
ke zpracování do kompostárny v Hrušově
Jako každý rok i letos v průběhu ledna zajišťuje odpadová společnost
OZO Ostrava svoz odložených vánočních stromečků od kontejnerových stání, kam je mohou obyvatelé Ostravy odkládat.
Svoz stromečků ze sídlišť byl zahájen
5. ledna a v běžné pracovní době od 6
do 14 hodin potrvá až do konce tohoto
měsíce. Obyvatelé rodinných domků je
mohou zanést do nejbližšího sběrného dvora. Všechny svezené vánoční
stromky budou dále využity jako kvalitní biologicky rozložitelný materiál.
„Všem obyvatelům Ostravy doporučujeme stromečky řádně odstrojit
a zbavit je všech háčků, řetězů a jiných
ozdob, protože budou dále zpracovány v naší kompostárně v Hrušově,
kam stromečky svážíme,“ vysvětluje tisková mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová. Všechny sesbírané vánoční stromečky se v kompostárně
drtí. V průběhu celé vegetační sezo-

ny se vyrobená dřevní štěpka přidává
k trávě a dalším biologicky rozložitelným odpadům, jako jsou listí, zbytky
ovoce či zeleniny. Obsah dřevní štěpky
napomáhá ke správnému procesu tlení

rostlinných materiálů a získání kvalitního kompostu a zeminového substrátu.
Jak kompost, tak i zeminový substrát
si v případě zájmu mohou občané, ale
i ﬁrmy zakoupit přímo v kompostárně
a ve vybraných sběrných dvorech OZO
Ostrava, a to během celého vegetačního roku a za velmi příznivé ceny.

„Vánoční stromečky jsou jedinou
výjimkou, kdy občanům umožňujeme,
aby nějaký odpad odkládali na zem
vedle kontejnerů,“ upozorňuje jednatel odpadové společnosti Karel Belda a pokračuje: „Není správné snažit
se je nacpat do kontejneru. Pak se totiž spolu se směsným odpadem dostanou přímo na skládku a nemohou
již být využity. Opět bych rád připomenul, že jiné odpady, třeba starý nábytek či elektrické spotřebiče, na zem
ke kontejnerům rozhodně nepatří. Pro
tento druh odpadu v Ostravě máme
hustou síť sběrných dvorů po celém
městě. V průběhu roku také přistavujeme občanům velkoobjemové kontejnery do ulic obvodů města a v případě zájmu zajišťujeme i svoz odpadu
přímo z místa bydliště s platbou za
přepravu.“
OZO Ostrava

 „Dakoťáci“ opět uklízejí vyhozené stromky

Foto: Vladimír Polehňa

Už od roku 2001 funguje v obvodu Ostrava-Jih spolek dětí
a mládeže s názvem Samostatný kmenový a klubový svaz
Dakota (S. K. a K. S.). Celoročně se věnuje dětem a mládeži našeho obvodu. Jejich každoroční první aktivitou
je sběr vyhozených vánočních stromečků, který probíhá
v lednu, únoru a většinou ještě i v březnu. „Dakoťáci“ procházejí náš obvod a ručně sbírají vánoční stromečky. Nosí
je na hromady, které pak odvážejí ke svým klubovnám na
Dubině a v Hrabůvce.
„Stromečky vozíme do rodinných domků nebo na naši
táborovou základnu k topení, další část stromečků zpracuje OZO Ostrava,“ uvedla za S. K. a K. S. Dakota Kateřina
Hoghová, která tipuje, že do konce února sesbírají na čtyři tisíce stromečků.
Reportáž ze sběru vánočních stromků si můžete přečíst
na moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/dakotaci-na-tradicni-sber-stromku-nezanedbali-ani-v-desti-20150110.
html.
(kut)
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

UZÁVĚRKA INZERCE VE ZPRAVODAJI
JIŽNÍ LISTY JE 11. 2. 2015
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 Nová

parkovací místa

Na území městského obvodu Ostrava-Jih v loňském roce
vzniklo stavebními úpravami 160 nových parkovacích míst.
Konkrétně se tak stalo v rekonstruovaných obytných dvorech v ulici Jana Maluchy na Dubině, nová místa jsou v Jubilejní kolonii v Hrabůvce, dále v Zábřehu před ZŠ Kosmonautů 15 a na Čujkovově ulici poblíž domů č. 21 a 23. Nyní
se připravuje výstavba parkoviště v zadní části „hokejky“
na Výškovické ulici poblíž domu č. 70.
Organizačními úpravami (dopravním značením) vzniklo
osm dalších míst. Další organizační úpravy se připravují pro
letošní rok, v plánu je navýšení počtu stání na Staňkově ulici ve Výškovicích a usnadnění průjezdu Tylovou ulicí v Zábřehu. V obou případech bude zapotřebí zvážit zjednosměrnění uvedených komunikací.
(kut)

JIŽNÍ LISTY

AKTUALITY

 Výzva žadatelům

Zapojte se do obsahu
Jižních listů!

o pronájem obecního bytu
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih vyzývá podle článku
4 odst. 12 Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví statutárního
města Ostrava, svěřených městskému
obvodu Ostrava-Jih v platném znění
všechny žadatele o pronájem obecního bytu, kteří se ke dni 31. 12. 2013 zaevidovali u MO Ostrava-Jih podáním
žádosti o pronájem obecního bytu do
tzv. nezávazné evidence a v průběhu
kalendářního roku 2014 žádost o pronájem obecního bytu neaktualizovali,
aby obvodu Ostrava-Jih písemně sdělili, že na podané žádosti o pronájem
obecního bytu trvají a provedli její aktualizaci.
Tiskopis Čestné prohlášení o změně (aktualizaci) k žádosti o pronájem
obecního bytu, vč. souvisejících tiskopisů (Potvrzení o dosavadním bydlení a Potvrzení o zaměstnání), je zveřejněn na webových stránkách ÚMOb
Ostrava-Jih www.ovajih.cz v sekci Ob-

Vážení spoluobčané,

čan, v části Pronájmy bytů. Tiskopisy
na vyžádání zároveň vydá bytové oddělení odboru bytového a ostatního
hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih (tel.
599 430 243, 599 430 375), kde budou žadatelům sděleny bližší informace týkající se aktualizace žádosti
o pronájem obecního bytu.
Městský obvod Ostrava-Jih tímto
upozorňuje na skutečnost, že pokud
žadatel o pronájem obecního bytu ve
lhůtě do 30. 6. 2015 písemně nesdělí, že na podané žádosti o pronájem
obecního bytu trvá, a zároveň neprovede její aktualizaci podle ustanovení
článku 4 odst. 8 písm. a) Zásad a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnictví
statutárního města Ostrava, svěřených
MO Ostrava-Jih v platném znění má
se za to, že žádost o pronájem obecního bytu je bezpředmětná a ke dni
1. 7. 2015 bude z nezávazné evidence
vyřazena.

při výrobě každého čísla tohoto zpravodaje je naším prvotním záměrem
informovat vás co nejobsáhleji o aktuálním dění v našem městském obvodu. I proto jsme před necelými dvěma lety sáhli k rozšíření počtu stran
na stávajících čtyřiadvacet. Šlo nám
o to, aby prostor ke zveřejnění dostaly i akce a tipy, o kterých nám třeba
sami napíšete. Budeme rádi, když se
přičiníte o podobu Jižních listů a aktivně se zapojíte do jejich obsahové
náplně. Napište, co podle vašeho názoru ve zpravodaji chybí nebo o čem
byste se chtěli dozvědět. Pokud tedy
máte připomínky, návrhy, nápady,
dotazy, náměty na články či různá témata, neváhejte a dejte nám o nich
vědět. Stejně tak pokud vám chybí
nějaká konkrétní rubrika nebo informace. Poraďte nám, co byste změnili,
čemu se máme více věnovat. Zpravodaj městského obvodu je tu především pro vás, takže pište na e-mailovou adresu: michael.kutty@ovajih.cz.

Markéta Langrová, člen Rady MO Ostrava-Jih

Nejlépe „rozkvetlé“ obytné
vchody dostanou odměnu

Soutěž
Nově bude v každém čísle obvodního zpravodaje Jižní listy pro čtenáře připravena soutěž. Dnes chceme
znát odpověď na otázku, kolik obyvatel měl městský obvod Ostrava-Jih k 1. 1. 2015. Ten, kdo se nejvíce
přiblíží oﬁciálnímu údaji, získá drobnou věcnou cenu. Odpovědi posílejte
buď na e-mail: soutez@ovajih.cz nebo
poštou na adresu ÚMOb Ostrava-Jih,
Horní 791/3, Ostrava 700 30, a to nejpozději do 10. 2. 2015 (rozhoduje poštovní razítko). V případě listovní zásilky uveďte jméno a adresu a na obálku
napište SOUTĚŽ – JIŽNÍ LISTY!

Okolí obytných domů v městském obvodu Ostrava-Jih by se už letos mohlo výrazně proměnit. Radnice plánuje ﬁnančně přispět občanům, kteří se rozhodnou zkrášlit okolí vchodů svých domů výsadbou květin, a to jak letniček, tak trvalek. Konkrétně by se jednalo pro rok 2015 o částku až 200 korun
pro jeden vchod s alespoň čtyřmi bytovými jednotkami, přičemž příspěvek
by se realizoval formou jednorázového proplacení nákupu zahradních květin
do uvedené částky prvním sto žadatelům. O výsadbu a údržbu by se starali
obyvatelé domů s tím, že odpovědnou a kontaktní osobou by byl jimi určený
správce, který zároveň zašle jménem vchodu do 31. 7. 2015 fotograﬁe zahrádky na e-mailovou adresu zahradky@ovajih.cz. Pro deset nejlepších vchodů by
pak byla připravena malá věcná odměna. Jedná se o pilotní fázi celého projektu a vedení radnice předpokládá, že v případě úspěchu celé akce bude její
rozsah v příštích letech rozšířen.
(kut)
INZERCE

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA S BEZLEPKOVOU VÝŽIVOU V OSTRAVĚ–PORUBĚ

U Soudu 6199/21
708 00 Ostrava-Poruba

+420 737 489 399
ov-poruba@svetbezlepku.cz
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
 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
 KULTURNÍ PROGRAM
1., 8., 15., 20. 2. v 17.00 hodin
TANEČNÍ VEČERY – živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou
DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
13. 2. od 19.30 hodin
VALAŠSKÝ BÁL – tradiční bál s FS Morava, hraje Iršava a Šajtar. Předprodej KD
K-TRIO, OIS.
25. 2. od 17.30 hodin
EXPEDIČNÍ KAMERA – ﬁlmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání ﬁlmů o dobrodružství, divoké přírodě,
poznávání nového, o extrémních zážitcích
i sportech z celého světa. Předprodej KD
K-TRIO, OIS.

Připravujeme:
7. 3. od 20.00 hodin
PLES HITŮ – diskotéka od 80. let…, hraje
Zdeněk Trembač.
30. 3. v 19.00 hodin
ÁRSTÍDÍR – koncert baladické hudební
skupiny z islandského Reykjavíku.
 DĚTEM
8. 2. v 10.00 hodin
NEBOJSA - divadelní představení pro děti.
Předprodej KD K-TRIO.
 PŘEDNÁŠKY a SEMINÁŘE
4. 2. v 14.30 hodin
HRAJEME ŠACHY, chceš se setkávat s kamarády a přitom trénovat paměť, logické myšlení, tvořivost a houževnatost a dosáhnout tak lepších výsledků ve škole? Tak
zkus hrát šachy! Pololetní kurz základů šachové hry pro začátečníky pro děti od 5 do
12 let. Předprodej a informace KD K-TRIO.
5. 2. v 17.00 hodin
VÝKLAD KARET, pro účastníky kurzů Astrologický tarot s výkladem symbolonových
karet, které probíhaly pod vedením Mgr.
Anny Kudelové, ale i pro další zájemce, kteří si chtějí procvičit čtení z karet a seznámit
se s dalšími technikami výkladu karet.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
17. 2. v 17.00 hodin
GEMMOTERAPIE, zdraví ukryté v pupenech rostlin, na téma využití léčebných
účinků bylin a výtažků z pupenů rostlin
k léčbě a prevenci civilizačních onemocnění přednáší Mgr. Jarmila Podhorná z Brodku u Konice.
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Po přednášce možnost využít nabídky sestavení kúr přímo na individuální zdravotní
potíže. Předprodej a informace KD K-TRIO.
24. 2. v 17.30 hodin
PARTNERSKÁ KOMUNIKACE, jednoduše,
prakticky, s nadhledem a humorem o vztazích a komunikaci mezi partnery přednáší
rodinný terapeut Drahoslav Červenka.
Získáte praktické pomůcky a doporučení,
které vám pomohou při řešení situací, které
potkáváte ve svém životě. Součástí besedy
jsou i malá praktická cvičení a prostor pro
témata, o kterých se běžně nemluví. Vstupenky jsou slosovatelné.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
 VÝSTAVY
ARCELORMITTAL OSTRAVA V PROMĚNÁCH ČASU – autor Richard Sklář, historická fotograﬁe – archív.
od 19. 2. Fantasy graﬁky – Alexandr Dobeš,
Malované obrázky – Jarmila Dobešová
AFRIKA SNŮ – výstava fotograﬁí Jaroslava
Prokopa – restaurace K-TRIO.

 KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velﬂíkova 8, K KOOMM OO RR NNÍ Í K LK UL BU B
Ostrava-Hrabůvka
12. 2. v 19.00 hodin
PAVLÍNA JÍŠOVÁ a ADÉLA JONÁŠOVÁ –
koncertní recitál matky a dcery
Českobudějovická rodačka Pavlína bývá
médii označována jako „první dáma folku“.
Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na
místě od 18.30 hodin.
24. 2. v 19 hodin
DIDA PELLED TRIO (Izrael-USA/CZ) Dida
Pelled – kytara, zpěv
Tomáš Liška (CZ) – kontrabas, Dan Aran
(Izrael) – bicí, předprodej KD K-TRIO, OIS
a v den akce na místě od 18.30 hodin.
28. 2. v 17.00 hodin
OD MUZIKÁLU K ŠANSONU… Účinkují
Soňa Jungová – zpěv, Pavel Béreš – klarinet, saxofon, Regina Bednaříková – klavír.
Program J. Ježek, J. Suchý, J. Šlitr, H. Mancini, L. Bernstein, G. Gershwin aj. Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce na místě
od 16.30 hodin.

JIŽNÍ LISTY
Divadlo Palace: PRACHY!!!
Hvězdně obsazená komedie o zcizeném
kufříku plném peněz.
Hrají: Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová,
Nela Boudová, Michal Novotný a další
11. 2. / 19:00
Arnošt Goldﬂam:
VRATKÁ PRKNA
Studio Ypsilon. Komedie z divadelního
prostředí - ale trochu smutná. Lesk a bída
divadla, trochu ironický, ale i sebeironický
pohled zvenku i zevnitř. Pohled na panoptikum divadla a divadelníků, groteska maličko zlá, ale snad ne bez lásky. Herecký svět
i život zmenšený do divadelního vzorku...
Vždyť prkna, co znamenají svět, jsou občas
nečekaně vratká. A přesto pořád lákavá…
„My divadelníci se proto musíme pochválit sami! a to taky občas děláme. Takže i vy
se pobavte, trochu ovšem škodolibě na náš
účet. A až půjdete domů, pochvalte si svoje
vlastní životy a buďte rádi! My vám to přejeme, ale asi bychom měnit nechtěli. Možná.“
režie: Arnošt Goldﬂam
hrají: Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová,
Jakub Slach a další
Vstupné 420, 370, 330 a 200 Kč
14. 2. / 20:00
VELKÝ DISKOPLES – Valentýnský speciál
Diskotéka, zábava, soutěže, tombola. DJ
Ondra Bárta. Vystoupení POP Legends –
mix revival legendárních popových zpěvaček jako Madonna, Tina Turner nebo Cher.
Koná se ve velkém sále DK Akord.
Vstupné 250 Kč
15. 2. / 16:00
POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Maškarní rej pro děti se soutěžemi.
Uvádí Zdeněk Kačor.
Vstupné 80 Kč
25. 2. / 20:00
ANETA LANGEROVÁ
Turné k nové desce Na Radosti za doprovodu kapely, smyčcového tria a piana.
Vstupné 450 a 350 Kč
26. 2. / 19:00
Studio Dva – Patrik Hartl: HVĚZDA
One woman show Evy Holubové, s humorem o zákulisí českého showbyznysu.

PŘIPRAVUJEME
 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
3. 2. / 15:00
SENIOR KLUB
Lidové tradice, Hromnice, masopust –
přednáška Renaty Herber
Hudba k tanci a poslechu: PeteSax.
Vstup zdarma
5. 2. / 19:00
ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY
MAKERS
Když zaválí hot-jazz nebo swing
10. 2. / 19:00

6. 3. / 20:00
MAFIÁNSKÝ VEČÍREK
Diskotéka v maﬁánském stylu s DJ Al Caponem. Vezměte na sebe maﬁánský kostým a přijďte se pobavit do znovuotevřeného Klubu Akord, doupěte plného neřesti,
alkoholu, hazardu a nespoutané zábavy.
18. 3. / 19:00
HALINA PAWLOWSKÁ
CHUŤ DO ŽIVOTA
One woman talk-show ... aneb o vzrušení, lásce, katastrofách a spoustě pitomců,
kteří zasluhují, abychom se jim společně
smáli. A taky, pochopitelně, o jídle! Protože: všechno je putna, jen když nám chutná… Nový pořad!
Vstupné 290 a 240 Kč
21. 3. / 20:00
XIII. JARNÍ EROTICKÝ PLES
Tradiční ples DK Akord s lechtivým programem. Hraje kapela Mirabel, moderuje Jiří
Basta.

JIŽNÍ LISTY
25. 3. / 19:00
Petr Kolečko
VINNETOU
Městské divadlo Kladno. Nostalgie, aktuální společenská témata, ideály hrdinství
a spousta legrace – to je nový pohled na
příběh o pokrevním bratrství ušlechtilého
indiánského náčelníka a udatného greenhorna v inscenaci s Vojtou Kotkem a Jakubem Prachařem.
Vstupné 440, 400, 360 a 200 Kč
27. 3. / 17:00
MICHALŮV SALÁT
Michal Nesvadba dětem představí své království knížek, jeho nádhernou knihovnu
a nebude chybět ani dobrodružství, které
se nestává jen v knížkách a při jejich čtení,
ale Michal a jeho knížky se postupně stanou kamarády.
Vstupné 150 Kč
10. 4. / 19:00
RANDE S DUCHEM
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Komedie s Evou Holubovou a Oldřichem
Víznerem.
14. 4. / 19:00
THE BACKWARDS – Beatles revival
17. 4 / 19:00
Soubor Nahodile: HECOVINY
22. 4. / 19:00
PROKLETÍ NEFRITOVÉHO ŠKORPIÓNA
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Detektivní komedie Woodyho Allena s Bobem Kleplem.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY
 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

11. 2. v 17:00 hod. HC VÍTKOVICE STEEL –
HC SLÁVIA PRAHA. ČEZ ARÉNA.
utkání hokejové extraligy
15. 2. v 15:30 hod. HC VÍTKOVICE STEEL –
HC OLOMOUC. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh,
tel.: 596 746 062
Jarní příměstské tábory 16. 2. – 20. 2. 2015:
Dračí doupě, info: p. Volek
Olafovo dobrodružství, info: p. Kusynová
25.-26. 2. Obvodní recitační soutěž, info: p.
Kusynová
Jarní pobytové tábory – Velké Karlovice,
16. 2. – 20. 2. 2015:
Ledové království, info: p. Kusynová
Zima se blíží – Hra o trůny, info: p. Střelák
Lyže a snowboard, info: p. Kovářová

20. 2. v 17:00 hod. HC VÍTKOVICE STEEL –
HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE.
ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
24. 2. v 15:30 hod. HC VÍTKOVICE STEEL –
HC ENERGIE KARLOVY VARY.
ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy

MULTIFUNKČNÍ HALA
Tel.: 596 707 213

Pobočka Dubina, J. Matuška 26a
tel.: 596 768 565
Jarní příměstské tábory 16. 2. – 20. 2. 2015
Sněhový příběh, info: p. Kornasová
V pobočce Zálom jsou poslední volná místa v miniškoličce Ptáčata.
Už od 2. 2.2015 na všech recepcích nabídka a přihlášky na letní pobytové tábory
2015 a přihlášky do kroužků na II. pololetí!

Připravujeme:
22. 5. v 19 hod. DEF LEPARD. ČEZ ARÉNA
15. 6. ve 21 hod. ROXETTE. ČEZ ARÉNA
THE XXX ANNIVERSARY TOUR

 VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Ruská 135/3077, 700 30
Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303,
e-mail: ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
středy
16.00–17.30 hod.
soboty
16.30–18.30 hod.
neděle
16.30–18.30 hod.

25. 6. v 19 hod. JUDAS PRIEST.
ČEZ ARÉNA
REMEENDER OF SOUL TOUR 2014
27. 10. v 19 hod. DEEP PURPLE.
ČEZ ARÉNA

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc únor
1. 2.

Florbal - 1. SC Vítkovice
10-17.30 hod. - dorostenci
3. 2.
Florbal - 1. SC Vítkovice
16.45 hod. - AutoCont extraliga muži
6. 2.
Futsal - KFV Roub Vítkovice
20.15 hod. - II. liga futsalu
7. 2.
Halový fotbal - MFK Vítkovice
8-20 hod. - turnaj starších přípravek U10 a U11
8. 2.
Florbal - 1. SC Vítkovice
8-15.30 hod. - junioři B
10. 2.
Florbal - ČFBU
8-12 hod. - turnaj o pohár ČFBU středních škol
13. 2.
Florbal - 1. SC Vítkovice
16.45 hod. - AutoCont extraliga muži
14. 2.
Futsal - I.S.C.SPORTS s. r. o.
8-17 hod. - Golden Tour Ostrava
15. 2.
Florbal - 1. SC Vítkovice
10 hod. - junioři
13-20 hod. - starší žákyně
21. 2. – 22. 2. Futsal - Futsal Ostrava
21. 2. – 8-20 hod. - Ostrava Cup 2015
22. 2. – 8-14 hod. - Ostrava Cup 2015
22. 2.
Florbal - 1. SC Vítkovice
15 hod. - extraliga ženy
28. 2.
Futsal - I.S.C.SPORTS s. r. o.
8-17 hod. - Golden Tour Ostrava
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 Obvod ocenil práci s dětmi a mládeží
V Komorním klubu na Velﬂíkově
ulici v Hrabůvce se v polovině
prosince uskutečnilo tradiční ocenění dětí a mládeže za úspěšnou
reprezentaci obvodu a občanů
pracujících s dětmi a mládeží.
Ceny předávali starosta Martin Bednář, člen obvodní rady Adam Rykala
a vedoucí oddělení školství a mládeže Sylva Sládečková. V doprovodném
programu předvedly své umění členky
Stars Ostrava, děti ze stacionáře Žebřík při Cirkusu trochu jinak a děti z tanečního studia Didedance.

ÚSPĚCHY DĚTÍ
A MLÁDEŽE
Barbora Průdková

Yvette Dohnalová

Věnuje se horské cyklistice na republikové i na mezinárodní úrovni, je
členkou klubu BIKE 2000. Před dvěma roky nastoupila k profesionálnímu
týmu Nutrend Specialized. Výčet jejich úspěchů je bohatý. Z těch hlavních
jmenujme páté místo na MS, sedmé na
ME, je několikanásobnou vítězkou SP
juniorů i mistryní republiky v disciplíně
XCO MTB. Těmto disciplínám dominovala na loňských OH mládeže v Číně,
kde zvítězila a dopomohla českým
cyklistkám k zisku stříbrné medaile.

Členka oddílu zápasu při TJ Sokol
Vítkovice se pravidelně účastní tréninkových jednotek, oddílových soustředění, domácích a mezinárodních
turnajů. Je mistryní republiky v zápase ve volném stylu v kategorii žákyň.
Zúčastnila se ME kadetek, z letošních
mezinárodních turnajů zvítězila v Bratislavě, Nitře a německém Thalheimu.

Gabriela Křížová

Bc. Ota Kaňok

Je členkou TOM Krokodýl, který
se dlouhodobě drží na světové špičce. Jako aktivní mažoretka získala na
loňském MS několik medailí. Stala se
mistryní světa v kategorii sólo, ve velké formaci pochodové deﬁlé a velké formaci pódiová sestava skončila třetí. Gabriela je také nadějnou
choreografkou a budoucí trenérkou,
která své zkušenosti už nyní předává
mladším oddílovým kolegyním jako
asistentka trenérky. Navíc je vynikající studentkou střední umělecké školy AVE ART.

Výčet jeho aktivit je více než pestrý. Účastnil se desítek kempů a táborů
pro různé věkové skupiny mladých lidí,
kde jako český reprezentant v baseballu a softbalu vyučoval tyto sporty
nebo vedl přípravu lanových i jiných
outdorových aktivit. Vede sportovní
školní výlety jako lyžařský i cyklistický
instruktor. Od roku 2007 pracuje v organizaci Young Life, která aktivně působí na středních školách v Ostravě.
Za zmínku stojí jeho účast v tzv. Service projektech ve spolupráci s internátními školami v celé Evropě. Má velký
podíl na tom, že přes čtyři sta amerických studentů po celý týden pracovalo v ostravských základních školách v hodinách angličtiny i tělocviku.
Aktivně se zapojil do činnosti křesťanského centra Zálom, kde tráví svůj čas
mladí lidé.

PRACOVNÍCI S DĚTMI
A MLÁDEŽÍ

Manželé Silvie a Karel Kupkovi
Byli navrženi k ocenění za Sbor dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh. Před
pěti lety se rozhodli, že se budou aktivně podílet na činnosti sboru a pod-
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poří svého syna v jeho koníčku. Karel
Kupka je starostou sboru a členem zásahové jednotky, maximum svého času
věnuje funkci vedoucího družstva mladých hasičů. Aktivně se snaží získávat
další ﬁnanční i jiné prostředky pro činnost sboru. V loňském roce byl vedoucím reprezentační návštěvy mladých
dobrovolných hasičů MS kraje ve Vologodské oblasti v Rusku.
Silvie Kupková působí v SDH Ostrava-Zábřeh jako členka výboru, pokladník a vedoucí družstva mladších žáků,
dětí ve věku od sedmi do jedenácti let. Má na starost komunikaci s rodiči i veřejností a nábor nových členů.
Díky zkušenostem ze zaměstnání také
opravuje a udržuje sportovní dresy.

Mgr. Václav Štefek
Je pedagogem na Střední škole průmyslové a stavební v Zábřehu. Během
své více než dvacetileté učitelské kariéry vedl řadu sportovních volnočasových aktivit studentů. Významnou
měrou se věnuje sportovní činnosti
v rámci Asociace školních sportovních
klubů ČR. Pravidelně se se žáky účastní postupových soutěží a často se dostává až do republikových ﬁnále. Konkrétním příkladem je Středoškolský
atletický pohár CORNY, kde vede žáky
v běhu, fotbalu, stolním tenisu, basketbalu, ﬂorbalu, volejbalu a házené. Pro
žáky školy pořádá sportovní kurzy. Je
u nich velice oblíbený, což dokládají četná pozvání na abiturientské srazy či náhodná setkání s bývalými žáky.
Reportáž z akce je na www.tvova.
cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/oceneni-osobnosti-ve-volnocasovych-aktivitach.html.
Text a foto: Michael Kutty

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

 Pomoc osobám

ohroženým
sociálním vyloučením

Předvánoční návštěva
Domečku

Odbor sociální péče - oddělení sociální pomoci osobám v hmotné nouzi a sociální prevence poskytuje
občanům ohroženým sociálním vyloučením bezplatné sociální poradenství, které se zaměřuje na informace o dostupných sociálních službách, informace
o poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi.
mohou klientům poskytnout ubytování, hygienické
zázemí nebo jsou schopni
adekvátně vyřešit sociální
problém klienta. Intenzivní spolupráce s neziskovými organizacemi pomáhá
komplexně při řešení sociální situace klientů.
Při řešení otázky bezdomovectví, kdy se jedná o aktuální a dlouhodobý problém, který je řešen v rámci
sociální politiky České republiky, sociální pracovnice odboru sociální péče
úzce spolupracují s Městskou policií Ostrava a s Policií České republiky. Vzájemná spolupráce se velmi
osvědčila, protože při ní dochází k předávání informací o pohybu klientů, o jejich
zdravotním stavu a o jejich
osobních problémech. Dochází tak k předcházení sociálně patologických jevů,
k nimž bezdomovectví bezesporu patří.
Odbor sociální péče
ÚMOb Ostrava-Jih

www.facebook.com/mob.ovajih

V úterý 23. prosince navštívil starosta obvodu Martin
Bednář v doprovodu členky rady Markéty Langrové dětské centrum Domeček sídlící na Jedličkově ulici v Zábřehu. Malým dětem předali dárky, na jejichž pořízení
byly uvolněny prostředky z rozpočtu obvodu. „Domeček
jsme navštívili už dříve a jsem rád, že jsem sem mohl přijít i nyní už jako starosta. Tím, že jsme dárky zakoupili z chráněných dílen, pomáháme hned dvakrát,“ potěšilo Martina Bednáře.
Reportáž z návštěvy je na www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/starosta-predal-darky-detem-z-centra-domecek.html.
Foto: FABEX

Využijte bezplatné
právní poradny
Každý čtvrtek od 13 do 16 hodin mohou
občané využít služeb bezplatné právní poradny v Ostravě-Jihu. V kanceláři poslance
Parlamentu ČR a radního obvodu Ing. Ada-ma Rykaly v ulici U Studia 33 v Zábřehu (páté
té
patro budovy Střední školy stavební a dřevozozpracující) je právník připraven zdarma poradit
adit
např. s existenčními otázkami, nájemní smloulouvou, exekucemi, rozvodem, občansko-právními
vními
vztahy a dalšími životními situacemi. Do poradny je třeba se předem objednat na tel. čísle 728 436 888 nebo
e-mailem poradna.rykala@email.cz.

INZERCE

SC-350050/1

Poskytuje podporu při vyřizování platných dokladů a asistenci při jednání
s ostatními institucemi. Sociální pracovníci jsou kompetentní k poskytování pomoci, která směřuje k řešení
nepříznivé sociální situace nebo jejímu předcházení. Vyjednávají v zájmu klientů, jsou-li k tomu klienty
zmocněni, záležitosti spojené s ubytováním, zaměstnáním a materiálním zabezpečením.
V současném zimním období sociální pracovníci
předávají informace o možnostech přespání v azylových domech, se kterými
aktivně spolupracují při sociální práci s lidmi bez domova. S klienty jsou v pravidelném
kontaktu.
Je
pravidelně prováděna terénní sociální práce v přirozeném prostředí osob bez
domova. Přímo v terénu je
poskytováno sociální poradenství a předávány kontakty na organizace, které
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AKTUALITY
KRÁTCE


Aktivity Charity Ostrava

Charita Ostrava během února pořádá
několik aktivit. V pátek 6. února se od
16 hodin koná kurz hospicové péče
pro dobrovolníky, kteří chtějí věnovat
svůj čas lidem v závěru života v Hospici sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích
nebo ve Fakultní nemocnici Ostrava. Na čtvrtek 19. února ve 14 hodin
je připraven bezplatný kurz vedený
zdravotními sestrami mobilního hospice nazvaný Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí. Ve dnech
19. a 20. února od 8 do 17 hodin se
uskuteční dny otevřených dveří, v jejichž rámci je možné navštívit všechny sociální a zdravotní služby Charity
Ostrava. Bližší informace o výše uvedených aktivitách jsou na www.ostrava.charita.cz.


JIŽNÍ LISTY

 Bělský les nabízí ideální

běžeckou dráhu
Zdaleka ne každý občan obvodu
ví, že se zhruba dvě stě metrů za
bývalou restaurací Koliba v Bělském lese nachází běžecká dráha.
Má zvlněný proﬁl, je dlouhá necelý kilometr a vede většinou vzrostlým lesem. Je pilinovo-písková a právě pro
tento povrch je oblíbena rekreačními
i sportovně založenými běžci. Běhání
je příjemné pro klouby a šlachy a dráha se dá využívat, i když je po dešti,
protože vzhledem k povrchu se na trati nevyskytují kaluže ani bahno.
Kolem trasy jsou rozmístěny překážky a tzv. strečingová mučidla, která

slouží pro zpestření běžeckých tréninků, oblíbená je hrazda. Nechybí dostatek dřevěných laviček k odpočinku a relaxaci. Na dráze se pravidelně
konají běžecké závody, např. Valentýnský běh nebo Vánoční kros. Louka
uprostřed běžecké dráhy je častým cílem procházek rodin s dětmi, dříve zde
bylo oblíbené a pěkné dětské hřiště
s dřevěnými prvky. V nejníže položeném místě běžecké dráhy lze sestoupit
do rokle s potůčkem, kde jsou opravené prameny s pitnou vodou a zastřešený altánek. Pokud je dostatek sněhu,
je na dráze projetá stopa pro běžecké
lyžování.
(d)

Vánoční závod
v orientačním běhu

V Areálu zdraví v Bělském lese se
před Vánocemi konal už 22. ročník
závodu v orientačním běhu. I když
chyběl sníh, závodu přálo počasí a na
startu se v hojném počtu sešli velcí
i malí příznivci tohoto sportu. Všichni účastníci obdrželi drobné ceny,
pro závodníky bylo připraveno občerstvení. Tato akce, kterou pořádala Rada dětí a mládeže MS kraje, opět
prokázala možnost všestranného využití Bělského lesa jako místa pro setkávání se občanů obvodu bez rozdílu věku.

Štědré Vánoce v azylovém
domě Debora

Úctyhodná hromada hraček a dalších
dárků byla vybrána během několikadenní sbírky, kterou uspořádalo dobrovolnické centrum ADRA v Ostravě.
Desítka dětí měla díky dárcům opravdu nezvykle štědré Vánoce. Sbírka hraček a výtvarných potřeb pro
děti žijící se svými matkami v azylovém domě v Ostravě-Zábřehu probíhala od 11. prosince 2014. Lidé mohli
přinášet nové i použité hračky, knihy, společenské hry či výtvarné potřeby přímo do azylového domu
nebo do dobrovolnického centra
ADRA. V úterý 23. prosince dopoledne se uskutečnilo dojemné předání
darů vedení azylového domu Debora. Jeho zaměstnanci pak do Štědrého večera většinu darů zabalili a děti
je pak našly pod vánočním stromečkem. Pro mnohé z nich to byly jedny z nejhezčích Vánoc, které dosud
zažily.
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Foto: Michael Kutty
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 Láska ke hrám vedla k nápadu

založit klub a půjčovnu
Hraní deskových her dnes zažívá
renesanci. Jejich výrobci bedlivě
sledují trendy v digitálním i ﬁlmovém světě a ty pak přenášejí
právě do podoby deskových her.
Kdo si hraje, nezlobí! A platí to i pro
dospělé…
Láska ke hrám a hraní přivedla tři
mladé lidi až k nápadu založit klub
a půjčovnu deskových her. Dnes se
v prostoru pro volný čas Sluj v Lužické
ulici ve Výškovicích scházejí jak děti,
tak dospělí.
Mohou si zde zahrát některou z deskových her, kterých zde mají na tři
stovky. Nebo si je zapůjčit i domů.
A často sem zamíří i ti, kdo nějakou
hru dostali, ale návod se jim zdá natolik složitý, že nejsou s to se jím sami
prokousat, natož jej pochopit. I s tím
jim zde pomohou.
„První hra modernějšího typu, kterou dodnes uznávám, bylo asi Proroctví,“ vzpomíná sedmadvacetiletý
Ondřej Cigánek, jeden ze zakladatelů
klubu, sám vášnivý hráč (jeho osobní
rekord v hraní hry je 11 hodin) a také
sběratel her.
V „civilu“ je pak statik a konstruktér.
Jak doplňuje, k hraní deskových her
jej přivedly hry na počítači. Trochu mu
ale chyběl „živý“ kontakt s podobně
zaměřenými kolegy, kterou obrazovka
plně nenahradí.
„Já si vzpomínám na dětské kostky,
z každé strany měly část obrázku a dohromady jsem skládala jeden velký.
Bylo to vlastně takové puzzle,“ doplňuje jej třiadvacetiletá kolegyně Zuzana Batková o svou nejranější vzpomín-

Ondřej Cigánek a Zuzana Batková před „hrací“ skříní.
Foto: Lukáš Kaboň/MS Deník
ku na oblíbenou hru. Sama si zahraje
nejraději ty, při nichž nezáleží na náhodě, neničí se, ale naopak něco buduje
město, farmu… Akčním bojovým hrám
holdují spíše příslušníci opačného pohlaví. Na věku nezáleží.
„Učí plánovat, optimalizovat, pracovat s lidmi i penězi,“ jmenuje přínos
hraní her Ondřej. Podle svých slov
má „v hlavě“ kolem stovky návodů na
hraní deskových her a v rámci klubových aktivit se o ně dělí i s dalšími zájemci.
Hraní deskových her dnes zažívá renesanci. Jejich výrobci bedlivě sledují trendy v digitálním i ﬁlmovém světě a ty pak přenášejí právě do podoby
deskových her. Například také čes-

Na Lužické ulici 1 ve Výškovicích
funguje klub a půjčovna moderních
společenských her. „Lidé si k nám
mohou přijít zahrát, vyzkoušet a zapůjčit hry, které se jim
líbí. Deskové hry nejsou levnou záležitostí, a pokud se někdo rozhoduje, že si nějakou pořídí, je dobré si ji nejprve
vyzkoušet. Doporučíme mu hry, které by ho mohly zajímat, vysvětlíme pravidla, a on se tak může lépe rozhod-

ká pohádka Hra o trůny už má „svou“
hru. Ale funguje to i naopak. Zakoupení takových her není lacinou záležitostí. Ceny se dnes pohybují ve stokorunách. „Průměr je kolem osmi set
korun. Dobré hry lze ale koupit už za
tři stovky. Cena se však může vyšplhat
i na dva a půl tisíce,“ doplňuje Cigánek.
On sám jich má kolem sto padesáti.
Názvy jako Battlestar, Galactica,
War Craft, Terra Mystica, Trajan, Time
Line…, starším ročníkům, odkojeným
klasickým Člověče, nezlob se, asi nic
moc neřeknou. Zasvěcenci však vědí…
Scházejí se nejen v podobných klubech, ale i na webu Zatrolené hry, kde
si předávají novinky, zkušenosti, návoZdroj: www.msdenik.cz, 21. 12. 2014
dy.

nout. Deskové hry jsou vhodným
a prospěšným způsobem trávení
volného času, protože kromě zábavy i mnohé naučí,“ uvedl Ondřej Cigánek s tím, že nezisková organizace Sluj pořádá i turnaje a organizuje akce
pro propagaci a popularizaci her i v okolních městech. Do
klubu mohou přijít návštěvníci všech věkových kategorií.
Více na www.sluj.eu.

Klub deskových her

INZERCE
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MUDr. Ryšánek Jan
Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Ostrava-Hrabůvka

OČKUJEME proti
klíšťové encefalitidě
Pracovně lékařské služby
pro ﬁrmy

Příjem nových pacientů

mobil: 725 818 447
E-mail: mudr.rysanek@seznam.cz, web: mudr.rysanek-webnode.cz
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JIŽNÍ LISTY

 Pomník

Komenskému
a esperantu v Rottrově sadu

V Zábřehu nad Odrou se v těsné
blízkosti Rudné ulice, která zde
prochází vilovou čtvrtí, nachází nevelký parčík, známý jako
Rottrův sad. Dominantou tohoto
parku je pomník, který poutá
pozornost kolemjdoucích zelenou
pěticípou hvězdou, umístěnou
v jeho horní části.
Připomíná činnost spolku esperantistů
Komenský, který své osvětové aktivity
rozvíjel po druhé světové válce v Zábřehu nad Odrou a Hrabůvce.

Esperanto
– mezinárodní jazyk
Esperanto vzniklo jako uměle vytvořený jazyk na konci 19. století. Jeho
tvůrcem byl lékař Ludwig Zamenhof,
jehož cílem byl vznik snadno naučitelného neutrálního jazyka, vhodného
pro použití v mezinárodní komunikaci. Nový jazyk se brzy rozšířil do Evropy, kde si získal řadu stoupenců. Na
počátku 20. století začaly první esperantské kluby vznikat také na našem
území. Světové esperantské hnutí se
v průběhu první poloviny 20. století rozrostlo natolik, že po druhé světové válce podepsalo osmdesát milionů
signatářů petici zaslanou OSN ve prospěch esperanta jako jazyka přátelství,
tolerance a porozumění mezi národy.
Jejími signatáři byli také členové Spolku esperantistů Komenský, který byl
po druhé světové válce založen v Zábřehu-Družstvu.

Spolek esperantistů Komenský
Myšlenka na založení esperantského
spolku vznikla během pravidelného setkávání skupinky esperantistů, z nichž
většina pocházela z Jubilejní kolonie
nebo nedaleké vilové čtvrti. Prvotním
impulzem bylo rozhodnutí začít pořádat kurzy esperanta, které by pomohly získat nové zájemce o studium. Na
podzim roku 1946 bylo proto na jedné
ze schůzek v Eliášově hostinci rozhodnuto, že příští rok bude zahájena výuka esperanta a zároveň bude založen
spolek, který bude zajišťovat spojení
s dalšími kluby v Československu a zahraničí. První slavnostní setkání členů
spolku proběhlo 28. března 1947 v den
výročí narození Jana Amose Komen-
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nechat nově budovat, ale bylo možné
využít již existujícího, který se nacházel nepotřebný v nedalekém Bohumíně. Důvod, proč byl pomník nevyužit, je
jistě zajímavý, protože souvisí s rozvojem myšlenek esperanta v našem kraji.
Pomník zakoupil v roce 1934 klub esperantistů z Bohumína a umístil jej v bohumínském parku. Po obsazení města
německou armádou v roce 1938 pomník
náhle z parku zmizel a ani vyšetřování
jej nepomohlo nalézt. Po skončení války proto nechali bohumínští esperantisté vystavět pomník nový. Jaké bylo
jejich překvapení, když byl v roce 1949
ztracený pomník nalezen během výkopových prací v zahradě jednoho z bohumínských rodinných domů. Díky iniciativě Aloise Kubaly ze zábřežského
Spolku esperantistů Komenský byl znovunalezený pomník v roce 1951 převezen do Zábřehu a následujícího roku
slavnostně vztyčen při příležitosti výPamátník v Rottrově sadu na dobové ročí 360 let od narození Jana Amose
pohlednici
Komenského s původním nápisem: Památce J. A. Komenského, praotce česského, který ve svých spisech vyzý- kých průkopníků idey pomocného javal k vytvoření univerzálního jazyka, zyka mezinárodního. Via Lucis 1641
a byl tak v českém prostředí považo- XIX. 14. Efektivigis Dro. Esperanto 26.
ván za otce jazyka sloužícího k poVII.1887. Druhá polovina nápidy. Vůdrozumění mezi národy.
odka
su odkazuje
na 14. odstavec
ského
čí osobností zábřežského
k
19. kapitoly
Komenského
baspolku byl Alois Kubasp
spisu
Via Lucis, ve ktemi
la, který s ostatními
r
rém
Komenský vyzýčleny
organizoval
vá k tvorbě umělého
kromě kurzů espeuniverzálního jazyka
ranta také kulturní
a datum 26. 7. 1887
akce, jejichž cílem
odkazuje na prvbyla
propagace
ní vydání příručky
esperanta mezi šiEsperanta Ludwirokou
veřejnosgem Zamenhofem.
tí i mládeží. ČlenoK původnímu nápivé spolku pořádali
s bylo v roce 1952
su
y,
populární přednášky,
přip
připsáno
heslo „Espevav esperantu recitovarantem k světovému míru
va
li básně a připravova15
1592–1952“
a esperanli sborové písně. Díky Zelená hvězda je základním tem psaná informace
symbolem esperanta
svým pestrým aktivio vystavění pomníku
tám se spolek rozroszdejším Spolkem espetl na konci 40. let na 170 členů a jeho rantistů Komenský.
součástí byla také početná skupina
Přestože zelená hvězda dnes mnomládeže.
hým kolemjdoucím řekne již jen málo,
myšlenka univerzálního jazyka zůstáStavba pomníku
vá v Ostravě stále živá díky vítkovicNa konci 40. let vznikla myšlenka kému esperantskému klubu, který sídna vztyčení pomníku, který by oslavo- lí v prostorách nedalekého městského
Tomáš Majliš
val myšlenky esperanta a připomně- stadionu.
la J. A. Komenského. Realizaci myšlenky přispěl fakt, že nebylo třeba pomník

Původ obrazových příloh: Soukromá
sbírka Petra Přendíka a Tomáše Majliše

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
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e mateřské školy
Představujem

MŠ Adamusova

na zdravý životní styl. Nedílnou součástí života je každoroční pobyt dětí
ve škole v přírodě a ve spolupráci s Family parkem Skalka lyžařský kurz. Škola se zaměřuje také na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Je
zapojena do projektu Recyklohraní, ve
kterém děti a rodiče separují elekroodpad, sbírají starý papír. Den Země
se slaví různými ekoaktivitami, školka
spolupracuje s výukovým střediskem
Lesní škola v Bělském lese, několikrát
ročně za dětmi dochází na besedu myslivec.
Školka uskutečňuje celou řadu doplňkových aktivit. Je zapojena do
kampaně Celé Česko čte dětem, od
letošního školního roku spolupracuje
s Dětskou Mensou ČR. Děti navštěvují besedy v obvodní knihovně, kulturní pořady, besedují s policisty městské
policie a dentální hygieničkou.

Den otevřených dveří na „Březince“
V úterý 13. ledna se v ZŠ Březinova v Zábřehu konal den otevřených dveří. Pro
budoucí prvňáčky i jejich rodiče byl připraven zajímavý program. Na recepci
školy si každý předškolák převzal „tablet“, na který mu byly razítky hodnoceny jeho výkony z různých stanovišť.
Žáci druhého stupně – převlečeni za pohádkové bytosti – provázeli předškoláky celou pohádkovou školou. Společně se zastavovali na různých stanovištích, kde plnili zajímavé úkoly: zastříleli si na branku v tělocvičně, házeli
míčkem na pohádkový cíl, ve šmoulí třídě si vyzkoušeli orientaci, složili puzzle u Toma a Jerryho nebo na internetové tabuli pomohli Shrekovi najít cestu
do jeho doupěte. Pohádková trasa pokračovala také na druhém stupni školy,
kde si děti v odborné učebně fyziky a chemie vyzkoušely chemické pokusy,
v učebně zeměpisu a dějepisu se seznámily s mapou České republiky i se světovými kontinenty a jejich zvířecími obyvateli. Mohly si také sestavit a napsat
své jméno podle starodávného písma. V hudebně si zahrály na hudební nástroje, v počítačové učebně si mohly vyzkoušet práci na počítači. Závěrečnou
tečkou byl špíz, který si děti sami vyrobily z ovoce a sladkostí a odnesly si jej
spolu s vyplněným „tabletem“ domů.
(d)

Nedílnou součástí života školky je
pořádání akcí s rodiči. Jedná se o tradiční tvůrčí dílny s rodiči, lampionový
průvod, slavnostní rozloučení s předškoláky. Už druhým rokem se školka
zapojila do akce Česko zpívá koledy.
Ke zkvalitnění výuky přispívají i projekty, na které se mateřské škole daří
získávat ﬁnanční prostředky z různých
dotací, zejména statutárního města
Ostravy, Nadačního fondu OKD, Evraz,
Vítkovice Steel.
MŠ Adamusova se dlouhodobě snaží o vytvoření estetického prostředí
pro děti a zaměstnance. Barva provází nejen název školního vzdělávacího
programu, ale i samotný interiér školy. Výmalba tříd a chodeb je většinou
barevná. Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru. Třídy
jsou vybaveny moderním nábytkem.
Zrekonstruována jsou sociální zařízení, vyměněna je většina oken, vchodových i interiérových dveří. Zahrady
jsou vybaveny herními prvky, domečky a lanovými prvky. Budovu MŠ Adamusova čeká v letošním roce revitalizace.
Podklady připravila: Jana Švédová,
ředitelka MŠ Adamusova
INZERCE

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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Historie školy se píše od roku 1964, kdy
byla otevřena jako podniková mateřská škola VŽSKG. V prosinci loňského
roku tak oslavila padesáté výročí svého založení. Urazila dlouhou cestu lemovanou řadou změn. Od roku 2003
je příspěvkovou organizací. Tvoří ji dva
celky, a to je centrální budova Adamusova a odloučené pracoviště MŠ Klegova.
V letošním školním roce navštěvuje
MŠ Adamusova 146 dětí a odloučené
pracoviště MŠ Klegova 116 dětí. V budově MŠ Adamusova se nachází sedm
tříd, na odloučeném pracovišti MŠ Klegova pak čtyři běžné třídy a dvě třídy
pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami. S dětmi zde pracují pedagogové s potřebnou speciální kvaliﬁkací a asistent pedagoga, úzce spolupracují se Speciálně pedagogickým
centrem. V posledních letech jsou zde
umístěny především autistické děti.
Ve školce probíhá vzdělávání podle
školního vzdělávacího programu Barevný svět, který umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho
pestrosti a barevnosti. Důraz je kladen

Foto: Michael Kutty

Mateřská škola Adamusova se
nachází v klidném prostředí starší
zástavby Hrabůvky v blízkosti polikliniky, takřka sousedí se ZŠ Klegova a ZŠ MUDr. E. Lukášové.
Dostupnost městskou hromadnou
i individuální dopravou je výborná.

SENIOŘI

JIŽNÍ LISTY

 Do Senior linky se zapojí i náš obvod
Už pět let provozuje Městská policie Ostrava Senior linku, projekt
spočívající v instalaci nouzových tlačítek v bytech seniorů a zdravotně
či tělesně hendikepovaných osob.
První instalace byly provedeny
před pěti lety. V současné době
je k dispozici celkem 216 zařízení, která jsou instalována v bytech zájemců, kteří splnili dané
podmínky (věk, zdravotní či tělesná indispozice, osamělost).
Pokud si v současné době některý z občanů přeje nainstalovat Senior
linku, měl by se obrátit na sociální odbor místně příslušného úřadu. Odtud
se žádost dostane k městské policii
a v nejbližším možném termínu je realizována. Žádosti jsou přijímány také
přímo na služebnách městské policie.
„S ohledem na velký zájem však nejsme schopni nové žadatele uspokojit hned. Čekací doby se pohybují v řádech měsíců,“ uvedla tisková mluvčí
MP Ostrava Vladimíra Zychová.


V rámci hledání ﬁnančních
prostředků na pořízení nových
nouzových tlačítek MP Ostrava oslovila také vedení jednotlivých městských obvodů. Dosud
se zapojily tři – Moravská Ostrava
a Přívoz, Poruba a Pustkovec. „Za
ﬁnanční prostředky poskytnuté těmito
obvody byla zakoupena zařízení, která byla instalována v bytech zájemců
bydlících v daném městském obvodu.
Vedení městských obvodů tak vyhovělo četným žádostem svých občanů,“
dodala Zychová.
Do projektu se zapojí také městský
obvod Ostrava-Jih. „Podle informací
z městské policie jedenáct občanů našeho obvodu požádalo o bezpečnostní
tlačítko i náramek. Všem bude v brzké
době vyhověno,“ uvedl místostaros-

Senioři si zahráli kuželky

Domov Čujkovova přivítal v závěru loňského roku členy
klubu seniorů z obvodu Ostrava-Jih, pro které uspořádal

ta František Staněk. Podstatou projektu je instalace tzv. nouzového tlačítka v bytech seniorů a osob zdravotně
handicapovaných žijících osaměle. Využitím nouzového tlačítka je možnost
přivolání pomoci v případě náhlé nevolnosti nebo jiné zdravotní indispozice, kdy se osoba stane nepohyblivou
a nemůže se dostat k telefonnímu přístroji. Nebo v případě, kdy se do bytu
pokouší dostat podezřelá osoba. Součástí zařízení je rovněž přenosné tlačítko, které si může senior připevnit na ruku jako hodinky, nosit na krku
nebo kdekoli v bytě položit na dostupné místo. Aktivace nouzového tlačítka je zaznamenána na pracovišti městské policie pro příjem tísňových volání.
Operátor pak na místo okamžitě vyšle
nejbližší hlídku městské policie, popř.
další složku integrovaného záchranného systému (hasiče, Policii ČR, zdravotní záchrannou službu).
(d)

malý kuželkový turnaj. Hrálo se ve velkém sále v příjemné náladě při povídání a dobré kávě. Ceny a diplomy pro
vítěze byly příjemným zakončením hezkého odpoledne.
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Chcete změnit svou práci
a vydělávat víc?

Jižní listy

HLEDÁME TALENTOVANÉ
MANAŽERY INZERCE!
Jsme jedno z největších vydavatelství v České republice působící
na trhu již 14 let. Pro posílení našeho obchodního týmu hledáme
pracovité a samostatné kolegy/kolegyně.
POPIS PRACOVNÍ POZICE:
Vyhledávaní a oslovování budoucích i stávajících zákazníků, nabídka a prodej
reklamy do radničního časopisu JIŽNÍ LISTY (pro městský obvod Ostrava-Jih)
i dalších titulů sítě Český Domov, zjišťování potřeb klientů a doporučení
řešení jejich dalšího rozvoje pomocí našich medií.
Tvorba cenových nabídek, reporting, běžná administrativa.
POŽADUJEME:
Pracovitost, otevřenost, poctivost, iniciativu a samostatnost.
Plné pracovní nasazení.
Ochotu neustále se vzdělávat.
Radost z práce s lidmi.
Prokázání bezúhonnosti, minimálně středoškolské vzdělání.
Předchozí obchodní praxe výhodou.
Práce na ŽL.
Uživatelskou znalost práce na PC.

Chcete se stát členem našeho týmu?
Své životopisy posílejte na e-mail: nabor@ceskydomov.cz
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NABÍZÍME:
Adaptační program pro nově nastupující.
Průběžné doplňování obchodních
i odborných znalostí a dovedností.
Možnost velmi atraktivního výdělku.
Možnost profesního růstu v rámci obchodní sítě i celé společnosti.
Finanční garance do začátku, bonusy, provize.
Kvalitní podporu, ověřené produkty, know-how.
Dynamický kolektiv.

SENIOŘI

JIŽNÍ LISTY

 Bezpečnostní řetízky pro seniory
Už od roku 2005 funguje projekt tzv. bezpečnostních řetížků. Na
žádost seniorů starších šedesáti let jim pracovníci Městské policie
Ostrava zdarma instalují dveřní bezpečnostní řetízek a panoramatické
kukátko na vstupní dveře do bytu.
Žádost o toto zařízení si občané mohou podat na odboru sociálních věcí
úřadů jednotlivých městských obvodů
v místě bydliště.
Při montáži strážník úseku preven-

ce se seniory diskutuje o bezpečném
chování doma i venku a upozorní na
možná rizika spojená s návštěvami cizích osob v domě. Strážníkům se tak
daří navázat kontakt s osaměle žijícím

občanem, který tím, že je ve svém prostředí, ztrácí ostych a mnohdy se svěří s problémem, který jej trápí. „Řetízek nejen pomůže zabránit fyzickému
vstupu nezvaných hostů do bytu, ale
má především psychologický efekt,
kdy si senior uvědomuje, že se musí
nejprve přesvědčit, kdo je za dveřmi,“
řekla tisková mluvčí MP Ostrava Vladimíra Zychová.
(d)

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

2x130_NaseOstrava_Roxette_2015.indd 1

Anežka Lázničková
Eliška Havránková
Anna Šigutová
Věra Štrauchová
Lubomír Orsava
Helena Hajduková
Květuše Žabková
Gertruda Klímková
Milada Ptáčková
Vladimír Holas
Jiří Blucha
Jozef Suchár

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

Ján Ščepka
Karel Vavřík
František Soška
Jaroslav Kotek
Miloš Langer
Anna Pešková
Jaroslav Volf
Mária Hrinková
Blažej Hrabec
Adolf Tannert
Jaroslav Kravčík
Břetislav Maněk

80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
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úzká specializace
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výborné reference

www.kromanon.cz

733 164 162
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106 let
95 let
94 let
93 let
93 let
92 let
91 let
91 let
90 let
90 let
85 let
85 let
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Marie Čapková
Anežka Fabiszová
Ludmila Šenková
Ladislav Bílý
Marie Cholevová
Libuše Stráníková
Vlasta Kuchařová
Anna Sovová
Věra Kusáková
Oldřich Bartoš
Vendelín Ištvan
Zdeněk Jasinský

Zpravodaj JIŽNÍ LISTY
je distribuován zdarma do poštovních
schránek v nákladu 50 900 ks
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JIŽNÍ LISTY

 Novoroční ohň
Přes deset tisíc diváků si také první den letošního roku zpestřilo návštěvou novoročního ohňostroje u kruhového objezdu v Hrabůvce. Mohli
si vychutnat patnáctiminutovou světelnou a hudební show uvedenou
státní hymnou a novoročním pozdravem místostarostky Věry Válkové.
Městský obvod Ostrava-Jih pořádal ohňostroj už podeváté a soudě
podle drtivé většiny ohlasů se návštěvníkům velice líbil.
Někteří občané se dotazují, kolik vlastně novoroční ohňostroj stojí. Spousta
lidí si totiž myslí, že se jedná o částku blížící se minimálně miliónu korun.
Proto v rámci transparentnosti přinášíme přehled kompletních nákladů na
tuto akci: Ohňostroj: 249 550 korun,
bezpečnostní agentura: 61 226 korun,
dočasné dopravní značení: 20 000
korun, vypnutí trakčního vedení: 7260
korun, vypnutí veřejného osvětlení:
3630 korun, hlídka Českého červeného kříže: 900 korun. Celkem se tedy
jedná o částku 342 566 korun.

Z množství ohlasů občanů
vybíráme následující:
Manželé Šebestovi: Dobrý večer, pane
starosto, chtěl bych Vám a Vašim lidem poděkovat za nádherný novoroční ohňostroj na kruháči. Doufám, že se
sejdeme i 1. 1. 2016. Pokud jen trochu
můžete, poděkujte i lidem, kteří to mají
celé na starosti, aby určité efekty bouchly, jak mají. Aby věděli, že jejich práce je oceněna. Byla to fakt paráda.“
Věra Martiníková: „Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění našeho tradičního novoročního
ohňostroje. Letošní ohňostroj opět nezklamal a patřil k těm nejhezčím, které
se uskutečnily. Nové efekty byly nád-
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herné a především velkolepý závěr ohňostroje. Výběr hudebního doprovodu, který umocnil světelné efekty, byl
taky vynikající. Byl to nezapomenutelný zážitek hned na začátku nového roku 2015. Asi jsem nenapravitelný patriot našeho městského obvodu,
ale po zhlédnutí ukázek „velkolepého“ pražského ohňostroje jsem musela konstatovat, že ten náš byl krásnější
a mnohem levnější.“
Ladislav Čermák: „Moc pěkněj!“
Marie Olga: „Ohňostroj super, peněz není škoda, je to pro radost a té je
hrozně málo.“
Michaela Mišunová: „Ohňostroj super, vůbec si nemyslím, že je kvůli
němu peněz škoda!!“
Eva Murasová: „Skvělá podívaná,
nádherný úvodní ohňostroj i celá šou
byla skvělá, jsem nadšená.“
Pavel Janík: „Byl skvělý, zejména závěr .... dokonce dnes již i hudba byla
slyšet, pokud zrovna nebyly ohlušující rány.“
Jana a Arnošt Bergmannovi: „Děkujeme za nezapomenutelný zážitek.“
Pozn.: Jedná se o e-mailovou korespondenci, reakce na sociálních sítích
a diskusních fórech.
Snímky: Michael Kutty,
Radovan Šťastný, Arnošt Bergmann,
Petra Čecháčková

JIŽNÍ LISTY

AKTUALITY

ostroj stál za to!

Novoroční ohňostroj zaujala i média,
zde jsou odkazy na televizní reportáže:
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/415231100030102-udalosti-v-regionech/obsah/372490-ohnostroj-za-ctvrt-milionu
www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/tradicni-novorocni-ohnostroj.html
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Turné k příležitosti 70. výročí
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osvobození a ukončení 2. světové války

EUROPEAN TOUR 2015
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11. 10. 2015 OSTRAVA ČEZ ARÉNA
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ

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

PRÁCE PROVÁDÍME:
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Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

SC-341848/1

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

