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www.triumphoptical.cz | 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| Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218  

OPTIKA TRIUMPHOPTIKA TRIUMPH

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.SLEVY NELZE SČÍTAT.

BŘEZEN, DUBEN

VELKÉ JARNÍ SLEVY

NA BRÝLOVÉ
OBRUBY

VÝPRODEJ

NA PLASTOVÉ BRÝLOVÉ
ČOČKY S ANTIREFLEXNÍ

A HYDROFOBNÍ ÚPRAVOU
INDEX 150

akce 1+1
ZDARMA

30 % SLEVA

NA BRÝLOVÉ ČOČKY
SAMOZABARVOVACÍ

až -50 %

INZERCE

„Našla se pochybení, která 
se nyní snažíme analyzovat 
a napravovat. Bohužel v ně-
kterých případech budeme 
muset sáhnout pravděpo-
dobně i k trestním oznáme-
ním, protože existuje pode-
zření, že práce, která před 
námi byla vykonávána, byla 

špatně odvedena, ať už zá-
měrně, či z nedbalosti,“ řekl 
k  současnému stavu nový 
starosta Ostravy-Jihu Mar-
tin Bednář.

Audit našel  pochybení 
u  řady projektů. Jedná se 
např. o fi nancování úprav ve-
řejného prostranství, oprav 

Obvod chce zjištěné nedostatky 
z minulého období napravit co nejdříve

Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účin-
nosti systému fi nanční kontroly vypracovaná Odbo-
rem interního auditu a kontroly Magistrátu města 
Ostravy prokázala řadu nedostatků ve fungování 
a nastavení kontrolních mechanismů radnice nejlid-
natějšího ostravského obvodu. 
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či jiných investic do zkrášlení 
obvodu. Místostarostka Věra 
Válková připouští možný zá-
měr svých předchůdců: „Ex-
terní právníci nyní posuzu-
jí, zda nedošlo ke spáchání 
trestného činu, ať už ze stra-
ny bývalého vedení, či za-
městnanců zařazených do 
úřadu městského obvodu.“

Obvod dostal lhůtu k  ná-
pravě do 31. května 2015. 
Po tomto termínu mu rada 
města může krátit transfer 
peněz z  výtěžku loterií až 
o  dvě třetiny, konkrétně by 

se jednalo o  částku asi 22 
750 tisíc korun. 

„Vedení města v čele s pri-
mátorem Macurou pochopi-
lo, že nejde o  naše pochy-
bení, což mě těší. Naše rada 
byla zvolena až koncem 
loňského roku, přesto se už 
nyní snažíme napravit vše, 
co je možné, a  doufám, že 
společně s  koaličními part-
nery se nám povede chyby 
minulého vedení napravit 
dříve než do konce května,“ 
dodal starosta Bednář. 

  (kut)

Od 9. března do 6. květ-
na bude v budově A Úřadu 
městského obvodu Ostra-
va-Jih probíhat rekonstruk-
ce elektroinstalace. Z orga-
nizačních důvodů bude od 
zahájení prací 9. března do 
5. dubna pro veřejnost uza-
vřeno první a druhé patro. 
V  tomto období nebude 
v budově A v provozu vý-
tah. Odbory a oddělení síd-
lící ve zmíněných patrech 
se přesunou do náhradních 
prostor. Odbor majetkový 
bude dočasně sídlit v  pá-
tém patře v  místnostech, 
ve kterých probíhají jed-
nání zastupitelů. Podatel-
na úřadu bude přesunuta 
do budovy D (vchod z uli-

ce Moravská). Odbor vnitř-
ních věcí bude přemístěn 
do budovy D a  rovněž do 
pátého patra. Poté přijde 
na řadu rekonstrukce třetí-
ho a čtvrtého patra, o které 
přineseme bližší informace 
v příštím čísle Jižních listů. 

Občanům při orientaci 
pomohou navigační prvky, 
o  tom, kde sedí konkrétní 
zaměstnanec, budou infor-
mováni na vrátnici. 

„Občany prosíme, aby 
při pohybu po úřadě dba-
li zvýšené opatrnosti. Re-
konstrukce jsou nezbytné, 
věřím, že to lidé pochopí, 
a děkuji jim za jejich shoví-
vavost,“ řekl starosta Mar-
tin Bednář.  (kut)

Omezení provozu 
v hlavní radniční budově

Celkem 1049 dětí přišlo k zápisu do prvních tříd základ-
ních škol v městském obvodu Ostrava-Jih pro školní rok 
2014/2015. Devatenáct škol v nejlidnatějším ostravském 
obvodu plánuje v září otevřít pětačtyřicet prvních tříd. 
Snímek je ze ZŠ B. Dvorského na sídlišti Bělský Les. 

Foto: Jan Škarek

Zápisy do prvních tříd
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Kino Luna otevře koncem března

Koalice podepsala prohlášení

„Vařečku“ vyhrála M. Musilová

…Slavnostní otevření je v plánu na pátek 
27. března. V tento den budou uvedena čtyři 
zahajovací představení včetně nočního kina, 
každé z nich za symbolické vstupné třicet 
korun…

…V pátek 6. února v prostorách kulturního 
domu K-TRIO v Hrabůvce podepsali koaliční 
partneři na radnici městského obvodu 
Ostrava-Jih programové prohlášení pro 
volební období 2014–2018…

…Vítězkou se stala Markéta Musilová ze ZŠ 
MUDr. Emílie Lukášové. Za přípravu pokrmu 
hambáček s gratinovanými brambory 
a plněnými žampiony si odnesla sladkou 
hlavní cenu - dort s čokoládovou vařečkou…

4

8–9

20

  Zastupitelstvo MO Ostrava-

-Jih bude 5. března

Starosta Martin Bednář zve všechny 
občany na zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Ostrava-Jih, kte-
ré se uskuteční ve čtvrtek 5. března 
v 15 hodin v nadstavbě hlavní radnič-
ní budovy ÚMOb Ostrava-Jih v Horní 
ulici v Hrabůvce.

  Na území našeho obvodu 

žije 108 127 obyvatel

Přesně 108 127 obyvatel mělo k 1. led-
nu 2015 trvalé bydliště na území 
městského obvodu Ostrava-Jih, což 
je zhruba o tisícovku méně než před 
rokem. Z tohoto počtu tvoří 3468 ci-
zinci. Celkem měla metropole Morav-

skoslezského kraje k 1. lednu letošní-
ho roku 302 969 obyvatel.

 Posílení autobusové linky 48

Od 1.  února 2015 je doplněna auto-
busová linka č. 48 novými spoji. Před 
vybranými spoji této linky jedou na-
víc posilové spoje označené na infor-
mačních panelech vozidel nápisem 
POSILA. Tyto spoje na lince 48 jedou 
v pracovní dny před běžnými spoji ve 
20:53 h ze zastávky Slavíkova na za-
stávku Hrabová zóna jih, ve 20:56 h 
ze zastávky Pískové doly na zastáv-
ku Hrabová zóna jih, ve 22:05 h ze za-
stávky Hrabová zóna jih na zastávku 
Pískové doly a ve 22:10 h ze zastávky 
Hrabová zóna jih na zastávku Garáže 
Poruba. Posilové spoje nebudou vy-

čkávat na přípoje s linkou č. 57 na za-
stávce Závoří, přípoje budou jen mezi 
řádnými spoji linek 48 a 57.

 Trénování paměti

Česká společnost pro trénování pa-
měti a  mozkový jogging pořádá už 
deset let bezplatné přednášky s  in-
formacemi, jak je možné trénovat pa-
měť. Také letos se v  rámci Národní-
ho týdne trénování paměti k  této 
akci připojí občanské sdružení Seni-
or servis, které uskuteční přednášku 
v pondělí 16. března 2015 v 10 hodin 
v sále Biskupství ostravsko-opavské-
ho na Kostelním náměstí 1 v Mor. Os-
travě. Nový kurz pak bude zahájen 
31.  března, zájemci se mohou hlásit 
na tel. čísle 776 763 519.

KRÁTCE

Vážení občané, milí čtenáři,
potřebovali by-
chom pomoci. Od 
vás. Vím, že mezi 
vámi je řada jed-
niček ve svém 
oboru, mnoho 
schopných lidí, 
kteří mají nápa-

dy, znalostí či zkušenosti, které mohou 
pomoci obci, městu, zemi. Třeba o ně-
kom takovém víte a dáte nám vědět. 
A proč? Z přesvědčení, že i přes všu-
dypřítomné remcání na fotbal, poli-
tiku a počasí se nám zde ve srovnání 
s jinými zeměmi žije dobře a společně 
můžeme dále situaci zlepšovat. 
Prosíme také o pomoc prostřednic-
tvím aktivního vyplnění série dotaz-
níků, které nám umožní rozšířit naše 
programové cíle. Ty budeme prezen-
tovat na jednání Zastupitelstva měst-
ského obvodu Ostrava-Jih, které se 
uskuteční 5. března od 15 hodin.
Dozvíte se na něm mimo jiné o pláno-
vané stavbě fi tness hřiště pro seniory, 
záměru budovat výtahy v domovech 
seniorů, ojedinělém řešení prostoru 
před Kinem Luna nebo výstavbě no-
vého propojení ulic Kaminského a Ji-
řikovského včetně vzniku parkovacích 
míst. Srdečně vás všechny zvu.
Určitě si nenechejte ujít návštěvu Kina 
Luna, které se znovu otevře 27. břez-
na. Více informací o programu za zvý-
hodněné vstupné i další etapě rekon-
strukce najdete na následující straně.
 Bc. Martin Bednář, 

starosta

Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, 
s.r.o. • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 
00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samospráv-
ného celku • Za vydavatele zodpovědný Bc. Martin Bednář, starosta městského 
obvodu • DTP: Lucie Petrová • Vychází jednou měsíčně (kromě července) v Os-
travě v nákladu 50 900 výtisků • Datum vydání: 23. 2. 2015 • Výtisk zdarma
• Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.

Kontakt na redakci:

Jižní listy

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 

OBSAH/EDITORIAL/AKTUALITY

d l í či k š



4

JIŽNÍ LISTY



Další etapa rekonstrukce zábřežského Kina Luna se pomalu chýlí ke 
konci. Dnem s velkým D se stane pátek 27. března, kdy se kino po 
bezmála půl roce znovu otevře veřejnosti. 

AKTUALITY

Od poloviny října loňského roku pro-
bíhá rekonstrukce vestibulu a  přileh-
lých prostor. Tato etapa konkrétně 
zahrnuje rekonstrukci a rozšíření soci-
álního zařízení, vybudování bezbarié-
rového sociálního zařízení, nové elek-
trorozvody ve vestibulu kina, nové 
rozvody vody, vybudování občerstvení 
pro návštěvníky (kinokavárny), rekon-
strukci zázemí pro účinkující a  bez-
pečnostní a požární signalizaci. Práce 
jsou v plném proudu sedm dní v týd-
nu, přerušeny nebyly ani během pro-
sincových svátků. 

„Chtěla bych zdůraznit, že veškeré 
práce, které v rámci této etapy rekon-
strukce probíhají, jsou nezbytně nut-
né. Elektrorozvody stejně jako rozvo-
dy vody a  ústředního topení byly už 
na hranici životnosti. Nezbytné bylo 
také vybudování bezbariérového so-
ciálního zařízení,“ uvedla Sylva  Kocu-
rová, ředitelka příspěvkové organizace 

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, pod kte-
rou Kino Luna spadá. „Odměnou návš-
těvníkům bude větší komfort,“ dodala. 
Cena této investiční akce, která je hra-
zena výhradně z prostředků městské-
ho obvodu, je čtrnáct miliónů korun. 

Slavnostní otevření je v  plánu na 
pátek 27. března. V tento den budou 
uvedena čtyři zahajovací představe-
ní včetně nočního kina, každé z  nich 
za symbolické vstupné třicet korun. 
„Předpokládáme velký zájem veřej-
nosti, takže v  každém případě bude 
lepší zajistit si lístky v  předprode-
ji,“ uvedla vedoucí kina Jana Dulíko-
vá. Předprodej začne 2. března v po-
kladně kulturního domu K-TRIO. Další 
možnosti nabízí internet – buď on line 
rezervací, nebo prostřednictvím elek-
tronické vstupenky. 

Přestože kino bude uzavřeno bez-
mála půl roku, diváci nepřijdou o  fi l-
mové šlágry, které za tu dobu pro-

běhly. „K divácky úspěšným fi lmům se 
vrátíme, takže určitě ochuzeni nebu-
dou. Všechny je postupně uvedeme,“ 
slíbila Dulíková. Návštěvníci už se po-
dle ní nemohou dočkat, až se „jejich“ 
kino znovu otevře. „Naši skalní fanouš-
ci nám neustále píší a dotazují se, kdy 
začneme znovu promítat.“ 

Kino Luna je jediným kamenným jed-
nosálovým kinem na území města Ost-
ravy. Po postupných rekonstrukcích se 
těší stále větší přízni. Zatímco v  roce 
2013 se návštěvnost zastavila na čísle 
45 tisíc, vloni to bylo šestatřicet tisíc, 
přestože kino bylo přes čtvrt roku uza-
vřeno.  Text a foto: Michael Kutty

Zábřežské Kino Luna znovu přivítá 
návštěvníky poslední březnový pátek
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INZERCE

SLUNÍČKO  
VELKOOBCHOD PRO VEŘEJNOST

KAŽDÝ DEN NOVÉ ZBOŽÍ
Výprodej zboží ze zkrachovalých obchodů

U nás moc peněz nepotřebujete

Pěna do koupele  15 Kč
Elasťáky  od 29 Kč
Mýdla FA   9,90 Kč
Prací prášky  od 10 Kč
Šampony   od 10 Kč
Savo na koupelny a WC  od 15 Kč
Výprodej cukrovinek 

za minimální ceny

Plastové misky  od 7 Kč
WC Bref  od 10 Kč
Jar na nádobí  od 10 Kč
Brýle na čtení  od 15 Kč
WC kostka  od 7 Kč
WC kuličky 4 ks  20 Kč
Aviváže  od 10 Kč
Ponožky bavlněné   6,90 Kč/1 pár
Kamaše  od 29 Kč

Sušenky  2 Kč
Deo sprej Fa original  39 Kč
Krowki  13 Kč
Podkolenky zimní  od 12 Kč
Dětské punčocháče 10 Kč
Ústní voda  15 Kč
Ponožky vlněné froté  10,90 Kč
Boxerky  od 15 Kč
Těstoviny 7,90 Kč
Koření   4,90 Kč
Brambůrky domácí 14,90 Kč
Krmení pro psy a kočky  
 od 9,90 Kč
Úsporné žárovky 29 Kč
Zubní kartáčky  20 Kč/6 ks
Papuče  od 19 Kč
Kofola 0,5 l  5 Kč 

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

!!!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

Výprodej výrobků za AKČNÍ CENY!
Zastávka BUS 35, 39, 41, 48, 50, 55 – Benzina

BRAMBORY 4,90 Kč | JABLKA 11,90 Kč 
= ROZVOZ PO CELÉ OSTRAVĚ ZDARMA, tel.: 604 117 111
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Na ostravském magis-
trátu začínají přípravy 
na oslavy 70. výročí 
osvobození. Město se 
v této souvislosti obra-
cí na své občany s vý-
zvou o  zapůjčení fo-
tografi í zachycujících 
průběh osvobozova-
cích bojů na dnešním 
území 0stravy přibliž-
ně v době od 25. dub-
na do 2. května 1945.

Jde o  snímky, které do-
kumentují válečné událos-
ti, ústup německých vojsk, 
postup Rudé armády, vítá-
ní osvoboditelů a  podobně. 
Pokud někdo takové foto-
grafi e má, měl by je přinést 
nebo doručit do 31. března 
do badatelny Archivu měs-
ta Ostravy ve Špálově uli-
ci 19 v Přívoze. Otevřeno je 
v  pondělí a  středy od 8 do 
17.30, v úterý od 8 do 16 a ve 
čtvrtky od 8 do 15 hodin. 
Kontaktní osobou je Jana Pr-

chalová. V badatelně snímky 
oskenují a ihned vrátí. Cenné 
jsou samozřejmě také jaké-
koliv bližší informace o  za-
chycených událostech.

Fotografi e, pokud mož-
no s  alespoň stručným po-
pisem, lze také zaslat v elek-
tronické podobě na adresu 
archiv@ostrava.cz. Zapůjče-
né materiály budou použity 
při přípravě webové prezen-
tace k 70. výročí osvoboze-
ní a pro potřeby prezentace 
a  propagace města a  jeho 
historie.

Zdroj: www.ostrava.cz, 9. 2. 2015

Máte fotografi e 
z osvobozovacích bojů?



Pro potřeby aktualizace své databáze vyzývá zadavatel - sta-
tutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih - všech-
ny dodavatele k podání přihlášek na níže uvedené veřejné 
zakázky v roce 2015. Dodavatel vyplní přihlášku na odděle-
ní veřejných zakázek Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih 
nebo ji může zaslat poštou na adresu statutární město Os-
trava, městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Os-
trava-Hrabůvka či prostřednictvím níže uvedené e-mailové 
adresy. 

K přihlášce dodavatel doloží aktualizované informace 
o své fi rmě (např. technické a personální zázemí, seznam re-
alizovaných veřejných zakázek apod.). Přihláška dodavatele 
je pro zadavatele nezávazná a v případě většího počtu do-
davatelů nemusí být výzva k podání nabídky zaslána všem.

Bližší informace podá oddělení veřejných zakázek Úřa-
du městského obvodu Ostrava-Jih, e-mail: zakazky@ovajih.
cz, fax: 599 430 490, Bc. Renáta Rárová, tel.: 599 430 355, 
nebo Ing. Bc. Dana Čechalová, tel.: 599 430 330. Veškeré 
informace i s přihláškou jsou k dispozici na webových strán-
kách www.ovajih.cz.

Seznam veřejných zakázek, které MO Ostrava-

-Jih předpokládá zadat v roce 2015

Poř. 
číslo Předmět veřejné zakázky

1. Projektová činnost

2. Rekonstrukce bytových domů v památkové zóně

3. Komunikace a parkoviště

4. Dětská hřiště, vč. dodávky herních prvků, plotu

5. Sportovní hřiště a vybavení

6. Rekonstrukce budov vč. hydroizolace, výměny oken, 
opravy střechy a  přívodu a rozvodu elektro (kaplička)

7. Vybudování odborných učeben 
(chemie, fyzika, přírodověda)

8. Zateplení a výměna oken budov

9. GO a zateplení střech, vč. vzduchotechniky

10. Provedení plynového vytápění a rozvodů ÚT

11. Výměna oken

12. Výměna výkladců

13. Výměna oplocení

14. Rekonstrukce (oprava) vzduchotechniky 
ve školní kuchyni

15. Zateplení štítových zdí

16. Oprava venkovních omítek

17. Oprava střechy

18. Výměna rozvodů elektroinstalace

19. Izolace proti zemní vlhkosti

20. Údržba komunikací III. a IV. třídy

21. Údržba veřejné zeleně

22. Čištění vpustí dešťové kanalizace

23. Dodávka kancelářského materiálu

Jako každoročně přinášíme přehled veřejných zakázek pro 
letošní rok. Může se ale stát, že některé z nich nebudou vy-
psány. Vše se bude odvíjet od příjmů do rozpočtu městské-
ho obvodu.  Oddělení veřejných zakázek ÚMOb Ostrava-Jih

Veřejné zakázky městského 
obvodu Ostrava-Jih v roce 2015
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Už potřiadvacáté se letos usku-
tečnil reprezentační ples měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. Jeho 
dějištěm byl tradičně poslední 
lednový pátek Dům kultury Akord 
v  Ostravě-Zábřehu. Hlavním hos-
tem večera byla zpěvačka Petra 
Janů, aplaus sklidila také skupina 
Jupiter a  Klub Akord rozparádil 
český Elvis Presley v podání Vlá-
di Lichnovského. Hlavní cenou bo-
haté tomboly byl náhrdelník z bí-
lého zlata. Reportáž z plesu je na 
www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/
ostrava-jih/ples-mest-obvodu-os-
trava-jih.html. 

Obvodní ples se vydařil
V minulém čísle Jižních listů jsme se vás ptali, kolik oby-
vatel měl náš městský obvod k  1. 1. 2015. Správná od-
pověď je 108 127. Každý, kdo zaslal tento tip, se může 
těšit na drobnou věcnou cenu. Výhercům blahopřeje-
me. V tomto čísle chceme vědět, ve kterém roce je v pí-
semných pramenech poprvé zachycena zmínka o  obci 
 Zábřeh, jedné ze součástí dnešního městského obvodu 
Ostrava-Jih. Ze správných odpovědí vylosujeme jedno-
ho výherce, kterého opět odměníme.

Odpovědi posílejte buď na e-mailovou adresu: sou-
tez@ovajih.cz, nebo poštou na adresu Úřad městské-
ho obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava 700 30, 
a to nejpozději do 20. 3. 2015 (rozhoduje poštovní razít-
ko). V případě listovní zásilky nezapomeňte uvést jmé-
no a adresu a na obálku napište SOUTĚŽ – JIŽNÍ LISTY!

Soutěž

Foto: Radovan Štastný

Na stanici v Ostravě-Porubě byla vloni průměrná teplota 
vzduchu 10.7 °C, což je o 1.7 °C více než dlouhodobý průměr 
(loňský rok byl nejteplejší za celé období měření stanice od 
roku 1968). Nejteplejším měsícem roku 2014 byl červenec 
s průměrnou teplotou 21.0 °C. Největší kladnou teplotní od-
chylku od normálu měl únor (+4.4 °C). Nejchladnějším mě-
sícem byl leden s průměrnou teplotou +0.9 °C. Měsíc srpen 
byl o 0.3 °C chladnější než normál (jediný chladnější mě-
síc než normál). Nejvyšší teplota byla 33.7 °C dne 10. červ-
na a nejnižší teplota -16.9 °C dne 31. prosince. Celkem spad-
lo 669.9 mm srážek, což je o 3 % méně než dlouhodobý 
průměr. Nejvyšší denní úhrn srážek v roce byl 37.4 mm dne 
15. května. Slunce svítilo celkem 1707.3 hodin, což je o 1 % 
méně než dlouhodobý průměr. V minulém roce napadlo 
pouze 16 cm nového sněhu, průměrně je to 84 cm.  (d)

Loňský rok v Ostravě z pohledu počasí

Na posledním jednání Zastupitelstva MO Ostrava-Jih 
byl schválen návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky 
č. 11/2011. Touto vyhláškou se zakazuje provozování lote-
rií a jiných her defi novaných v par. 2 písm. e), i), j), l), m), 
n) a v par. 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a  jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů 
na území městského obvodu Ostrava-Jih. Obvodní zastu-
pitelé uložili starostovi městského obvodu Ostrava-Jih in-
formovat Zastupitelstvo města Ostravy o tomto přijatém 
usnesení. Konečné slovo tak budou mít zastupitelé města.

Zastupitelé Jihu navrhli zrušení hazardu

Vyšetření moderním 4D ultrazvukem, který 
umožňuje trojrozměrné zobrazení miminka 
v děloze a napomáhá odhalit vývojové vady 
plodu, mohou od konce minulého roku pod-
stoupit nastávající maminky v centru pro tě-
hotné porubské kliniky Silesia Medical.

„S pomocí tohoto přístroje mohou nastáva-
jící rodiče poprvé spatřit tvář svého dítěte. Na 
speciálním velkoplošném monitoru je mož-
né detailně sledovat mimiku obličeje, pohy-
by končetin nebo srdeční činnost. 4D ultra-
zvuk dokáže zachytit onemocnění i vývojové 

vady, které nemusejí být na jiných přístrojích 
patrné. Díky tomu lze některé vady odhalit už 
před narozením dítěte,“ pochvaluje si inves-
tici ve výši dvou milionů korun primář centra 
pro těhotné Zdeněk Kuras. Přístroj využívají 
v klinice Silesia Medical také k přesnější dia-
gnostice gynekologických onemocnění, one-
mocnění prsou a orgánů dutiny břišní.  (PR) 

S moderním ultrazvukem uvidíte tvář dítěte už před narozením

Klinika Silesia Medical si nový přístroj nadělila 
pod stromeček. Foto: Archiv Silesia Medical

SILESIA MEDICAL s.r.o.

Havanská 6145/4a

Ostrava-Poruba

www.silesiamedical.cz

SC
-3

50
24

5/
1



7

JIŽNÍ LISTY 

INZERCE

SC
-3

50
06

1/
1

AKTUALITYJIŽNÍ LISTY AKTUALITY

  Celostátní soutěž recitátorů

Také pro letošní rok je ve Středisku vol-
ného času Ostrava Zábřeh přichystána 
přehlídka mladých recitátorů. Zúčast-
nit se ji mohou všechny školy spádo-
vé pro Ostravu-Jih. Obvodní kolo sou-
těže se koná 25. a 26. února vždy od 
8.30 do 12 hodin. Tato soutěž je postu-
pová a nejlepší se kvalifi kují do měst-
ského kola, které proběhne 13. března 
v Domě dětí a mládeže v Porubě. 

  Kroužek modelářů V Zálomu 

Už druhým rokem je v pobočce Stře-
diska volného času Ostrava Zá-
břeh V Zálomu možné navštívit krou-
žek železničních modelářů. Ve středu 
26. února od 16 hodin jsou všichni malí 
i  velcí zájemci o železnici zváni na 
ukázkovou hodinu. Více informací lze 
zjistit na tel. číslech 702 313 973 nebo 
702 315 000.

  Předprodej na Janáčkův máj

Už v pondělí 2. února začal prodej 
vstupenek na jubilejní 40. ročník Me-
zinárodního hudebního festivalu Ja-
náčkův máj. Vstupenky si lze zakoupit 
nebo objednat ve všech pobočkách 

Ostravského informačního servisu 
nebo na letišti Leoše Janáčka v Moš-
nově. Kompletní program festivalu 
včetně dalších informací a  možnosti 
rezervace vstupenek je na stránkách 
www.janackuvmaj.cz.

   Pro rodáky a přátele 

Hrušova

Přípravný výbor setkání rodáků a přá-
tel Hrušova se opět rozhodl uspořá-
dat v  pořadí už desáté setkání, kte-
ré se uskuteční 30. května 2015 v sále 
kulturního domu v  Ostravě-Petřko-
vicích. Bližší informace o celoden-
ní akci podají manželé Dudkovi (tel. 
č.: 723  490  352 nebo 604  973  492). 
Přihlášky a  částku 400 korun na ob-
čerstvení je možné zaslat na adresu 
Z.  Dudková, Hladnovská 119a, 712 00 
Ostrava-Muglinov.

  Bezplatný kurz pro občany

Městská policie Ostrava připravu-
je druhý letošní kurz pro veřejnost. 
Uskuteční se ve středu 25. března od 
16 hodin v prostorách Integrovaného 
bezpečnostního centra (IBC) na Ne-
mocniční ulici 11 v  Mor. Ostravě. Dal-
ší z kurzů pořádaných zdarma v rám-
ci projektu Bezpečnější Ostrava nese 
název Integrovaný záchranný systém 

v Ostravě. Kurz bude spojen s  pro-
hlídkou operačního sálu na pracoviš-
ti IBC. Součástí kurzu budou informa-
ce o činnosti městské policie a prostor 
pro dotazy účastníků. V rámci tohoto 
kurzu nebude realizován nácvik sebe-
obrany.

  Výstava železničních modelů

Už potřetí se ve Středisku volného času 
Ostrava-Zábřeh uskuteční výstava mo-
delových kolejišť. K vidění budou růz-
norodá modelová kolejiště s  pestrou 
tématikou – od lokálních tratí s  par-
ními lokomotivami po koridory a mo-
derní železniční vozidla. Vystavovat 
budou členové Spolku přátel modelo-
vé železnice a členové kroužku želez-
niční dopravy při SVČ Ostrava-Zábřeh, 
pobočky V Zálomu. Akce se zúčastní 
také Klub přátel osoblažské úzkokolej-
ky a web Železnička.net. Pro nejmen-
ší návštěvníky bude zajištěn doprovod-
ný program, hravou formou přibližující 
dění na železnici. Zájemci o modelo-
vou železnici si na místě budou moci 
zakoupit nejrůznější sortiment želez-
ničních modelů a  doplňků. Výstava 
se bude konat v pátek 20. a v sobotu 
21. března od 9 do 18 hodin v prosto-
rách SVČ Ostrava-Zábřeh na Gurťjevo-
vě 8. Více na www.svczabreh.cz. 

KRÁTCE
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Koalice podepsala programové prohlášení

INZERCE

V pátek 6. února v prostorách kulturního domu 
K-TRIO v Hrabůvce podepsali koaliční partneři na 
radnici městského obvodu Ostrava-Jih programové 
prohlášení pro volební období 2014–2018. Přináší-
me jeho plné znění.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH 

STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL 

pro volební období 2014-2018 v městském 

obvodu Ostrava-Jih

Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Čes-
ká strana sociálně demokratická (ČSSD) a  Křesťan-
ská a demokratická unie – Československá strana lidová 
(KDU-ČSL) se zavazují k  těmto programovým prioritám, 
které budou při jednáních v orgánech MO Ostrava-Jih spo-
lečně prosazovat:
V obecné rovině se jedná o:
1.  Vytvoření Strategického plánu rozvoje městského ob-

vodu Ostrava-Jih, jehož obsahem bude defi nování klíčo-
vých postupů, procesů a úkolů pro obnovu obvodu, ma-
jetku ve správě MOb Ostrava-Jih a  rozvojových aktivit 
obvodu s cílem jeho dlouhodobého růstu.

2.  Důraz na rozvíjení občanské společnosti a prohlubová-
ní zájmu o obec.

V konkrétních bodech se jedná o:
1. Transparentnost obce:

- Zveřejnění všech smluv a objednávek nad 100 000 Kč
-  Zveřejnění záznamu z jednání zastupitelstva,  odpolední 

termín jednání
-  Jmenovité hlasování zastupitelstva a  rady včetně jeho 

zveřejnění
-  Prověření dodavatelských smluv, zveřejňování veřejných 

zakázek a uzavíraných smluv
-  Úprava zásad pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu
-  Zapojení občanů do rozhodování o části rozpočtu a roz-

hodování obce formou zavedení ekonomické demokra-
cie (participativní rozpočet)

-  Informovanost o připravovaných krocích zastupitelstva 
na internetu a v Jižních listech

-  Rozpočet obce na internetu přehledně a vstřícně (rozkli-
kávací rozpočet)

- Provádění auditů

2. Oblast samosprávy:
-  Zlepšení internetových stránek obce a vytvoření webo-

vého systému propojené s mobilní aplikací, prostřednic-
tvím níž občan poukáže na nedostatky v obvodu a prů-
běžně bude moci kontrolovat jejich stav

-  Zajištění kontaktního místa bezplatné právní pomoci 
v prostorách obecního úřadu

- Zlepšení hospodaření obvodu 
- Čerpání dotací a grantů 
- Podpora pro začínající podnikatele
-  Rozšíření počtu úředních hodin a administrativního ser-

visu
-  Podpora rozumných investic ke zkvalitnění infrastruktu-

ry a občanské vybavenosti
- Zřízení schránky pro písemný styk občanů se zastupiteli

3. Výstavba:
-  Rekonstrukce tržnice na Náměstí SNP a nabídnutí pro-

stor pro pořádání farmářských trhů
-  Příprava výstavby nového náměstí v  Hrabůvce před 

obchodním domem Železňák
- Realizace výstavby nového předprostoru u Kina Luna
- Oprava předprostoru před OD KOTVA
- Budování výtahů v domech s byty pro seniory
-  Změna koncepce podchodů na úrovňové přechody pro 

chodce v místech, kde je to možné

4. Oblast péče o seniory:
- Podpora organizacím zajišťujícím sociální služby
-  Podpora zařízení na přivolání pomoci v krizových situ-

acích
-  Podpora aktivit seniorů, odpočinková místa v  parcích 

a přírodě
- Navrácení lékařské pohotovosti na území obvodu
-  Snaha o  zajištění provozu lékárny s  nepřetržitým pro-

vozem 
-  Nabídka kurzů s  počítačem a  internetem a  vzdělávací 

kurzy v  klubech seniorů, knihovnách a  kulturních zaří-
zeních

-  Rozšíření a  zkvalitnění pečovatelských služeb v domá-
cím prostředí seniorů a handicapovaných

- Vybudování Senior fi tness hřiště 

ORTOPEDICKÁ A SPORTOVNÍ AMBULANCE

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

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.

www.ortopedie-ostrava.cz
email: ortopedie.audax@gmail.com
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Starosta Martin Bednář podepisuje programové prohlášení. 
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5. Oblast dopravy:
-  Výstavba nových parkovacích míst 
-   Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce, umístění re-

fl exních pásů, semaforů a nového osvětlení na rizikových 
místech

-  Investice do oprav poškozených chodníků a místních ko-
munikací

-  Výstavba nového propojení ulic Kaminského a  Jiřikov-
ského

6. Bezpečnost obce:
- Navržení plošného zákazu heren a automatů 
-  Neschvalování nových a postupné ukončení stávajících 

nájemních smluv fi rmám provozujícím v obecních pro-
storách herny a automaty

-  Podpora všech kroků k vyšší efektivitě městské a státní 
p olicie včetně navýšení počtu strážníků a policistů, vy-
tvoření dalších kontaktních míst městské policie

-  Rozšíření kamerového monitorovacího systému v  mís-
tech s vyšší kriminalitou

-  Provádění důsledných namátkových kontrol v rizikových 
oblastech

-  Pokračování v projektu bezpečnostních řetízků na dveře 
pro seniory zdarma

- Důsledná prevence a osvěta dětí a mládeže

7. Oblast školských zařízení:
-  Výstavba nových dětských hřišť otevřených pro veřej-

nost zdarma
-  Pokračování v  rekonstrukcích mateřských a základních 

škol
-  Zřízení obecních jeslí nebo rozšíření školek o oddělení 

malých dětí 
-  Zprovoznění mateřských a dětských center v bývalých 

školách a dalších nebytových prostorách
-  Optimalizace škol a školských zařízení (vznik koncepce 

školství pro Ostravu-Jih)

8. Oblast prostředí pro život:
-  Kultivace Bělského lesa (nové osvětlení, nové pěší stez-

ky, vybudování, obnova a údržba odpočinkových a cvi-
čebních míst) ve spolupráci s Magistrátem města Ost-
ravy

- Zlepšení systému údržby chodníků, zeleně a komunikací
- Do konce roku 2016 založení technických služeb
-  Podpora rozvoje nových zelených ploch a  rekreačních 

zón u řeky Odry
-  Zavedení placené drobné údržby a zvelebování veřejné-

ho prostranství nezaměstnanými 
-  Dohled nad dodržováním podmínek nájemních smluv ve 

vztahu k veřejnému pořádku 

9. Oblast kultury, sportu, volného času a klubové činnosti:
-  Zvýšení grantů pro tuto oblast a podpora aktivit pro ce-

lou rodinu, trenérů a cvičitelů
- Nové cyklostezky a trasy na běhání a in-line bruslení
- Podpora kvalitních kulturních akcí na území obvodu
-  Instalace sportovního náčiní a herních prvků na veřejně 

přístupných místech 

10. Oblast bydlení:
- Budeme usilovat o výkup ubytoven
-  Podpora přestavby bytových domů a ubytoven na byd-

lení pro mladé a bezpečné bydlení pro seniory
- Zefektivnění a zrychlení přidělování obecních bytů
- Regenerace domů a okolí

Statutární město Ostrava, tajemník Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, 
vyhlašuje výběrová řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících, ve znění pozdějších předpisů, na místa ve-
doucích úředníků:
vedoucí odboru fi nancí a rozpočtu VŘ č. 2/2015 (poža-
dujeme VŠ v magisterském studijním programu nebo vy-
sokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu 
ekonomického směru)
vedoucí oddělení kontroly a  interního auditu VŘ 
č. 5/2015 (požadujeme VŠ v magisterském studijním pro-
gramu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studij-
ním programu právního nebo ekonomického směru)
Přihlášky včetně příloh zašlete písemně na adresu nebo 
doručte na podatelnu úřadu v  zalepené obálce s  ozna-
čením neotvírat – výběrové řízení č., a  to ve lhůtě do 
13. 3. 2015. Podrobnosti (včetně popisu práce, náležitostí 
přihlášky a seznamu zákonem stanovených příloh) najde-
te na  www.ovajih.cz v sekci Radnice-Úřad-Volná místa.

Oznámení o výběrových řízeních

Mgr. Bc. Vladislav Koval zvo-
lený v loňských komunálních 
volbách do Zastupitelstva 
městského obvodu Ostra-
va-Jih za hnutí ANO 2011, 
se vzdal svého mandátu. Pí-
semnou rezignaci 27.  ledna 
adresoval starostovi obvo-
du Martinu Bednářovi. Dů-
vodem je zahájení trestního 
stíhání, podle něhož si Koval 
jako bývalý ředitel Odboru 
hospodářských služeb Mi-
nisterstva pro Místní rozvoj 
ČR řekl o úplatek. Současně 
se vzdal i postu zastupitele 

na Magistrátu města Ostra-
vy a  rezignoval na členství 
ve fi nančním výboru Zastu-
pitelstva městského obvodu 
Ostrava-Jih.

„Protože ctíme presumpci 
neviny, vstřícný krok pana 
Kovala oceňujeme. Jeho roz-
hodnutí je nad rámec sou-
časné politické kultury,“ uve-
dl starosta obvodu Martin 
Bednář s  tím, že jeho ná-
hradník by měl složit slib na 
nejbližším zasedání, které se 
uskuteční 5. března v 15 ho-
din.  (kut)

Koval se vzdal 
zastupitelského postu
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Motoristé mohou využívat 
nového propojení ulic

Výstavba propojení ulic Pavlovovy a Plzeňské po-
blíž Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih byla po-
slední lednový čtvrtek zakončena otevřením sjezdu. 

Jedna z největších doprav-
ních staveb za poslední léta 
v  Ostravě, která byla ofi -
ciálně zahájena v  září roku 
2013, probíhala ve dvou eta-
pách. Projekt zahrnoval také 
vytvoření mimoúrovňového 
podchodu na zastávce MHD 
Most Mládeže a  výstavbu 
cyklostezky. Celkové inves-
tiční náklady přesáhly část-
ku sto miliónů korun.

Stavba byla zahájena 
v  září 2013. Loni v  prosin-
ci byly dokončeny a předá-
ny veškeré stavební objekty, 
které podléhají vydání ko-
laudačního souhlasu nebo 
zavedení zkušebního provo-
zu, a následně byly podány 
žádosti o kolaudaci či k za-
vedení zkušebního provozu 
na stavební úřady. Od úno-
ra je ofi ciálně zprovozněna 
i  cyklostezka, která je sou-
částí stavby.

Nositelem projektu, který 
je součástí integrovaného 
plánu rozvoje města (IPRM) 
Pól rozvoje, je statutární 
město Ostrava.

„Ulice Pavlovovu a  Pl-
zeňskou jsme propojili pro 
tramvajovou, silniční i cykli-
stickou dopravu, abychom 
zlepšili dopravní dostup-
nost na území nejlidnatěj-
šího ostravského obvodu 
Ostrava-Jih a  zklidnili do-
pravu v  ulicích Výškovická 
a  Čujkovova. Nechali jsme 
vybudovat mimoúrovňový 
podchod pro chodce a bez-
bariérový přístup k  tram-
vajovým zastávkám Most 
Mládeže v  obou směrech. 
Cyklostezka potom spo-
juje ulice Rodinnou a  Kpt. 
Vajdy,“ upřesnil primátor 
Ostravy Tomáš Macura.

Projekt byl realizován ve 
dvou etapách. V rámci prv-

INZERCE

                                                                                      
Relaxačně kondiční cvičení speciálně určené pro 

těhotné ženy pod vedení školené instruktorky 
Kdy: každou středu  

           od 17.00 - 18.00 
Kde:  V areálu SŠ stavební a dřevozpracující 
          U studia 33, Ostrava - Zábřeh 

w w w . s o l e r t u s . c z  

ícíííííí

w Tel. 606 074 789 
Info@solertus.cz 

ní, fi nancované z tzv. švý-
carských fondů, byla reali-
zována výstavba kolejového 
oblouku u zastávky Most 
Mládeže, který propojil obě 
ulice pro tramvajovou do-
pravu. Od konce srpna 2014 
zde dopravní podnik provo-
zuje tramvajovou linku č. 15, 
spojující Dubinu, Hrabůvku, 
Zábřeh a Výškovice. Nákla-
dy na tuto stavbu se vyšpl-
haly na asi 22,5 mil. korun 
bez DPH.

Druhá etapa, dotovaná 
z velké části z evropských 
fondů prostřednictvím ROP 
Moravskoslezsko, řešila pro-
pojení pro silniční a  cyklis-
tickou dopravu. Náklady na 
její realizaci dosáhly téměř 
105,85 mil. korun s DPH. Sa-
motná výstavba propojení 
Pavlovova-Plzeňská přišla 
na téměř 96,7 mil. Kč s DPH, 
stavba cyklostezky na více 
než 9,1 mil. Kč s DPH.

Zdroj: www.ostrava.cz, 21. 1. 2015
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V návaznosti na článek 
uveřejněný v  minulém čís-
le Jižních listů přinášíme 
podrobnosti týkající se způ-
sobu vyplacení příspěv-
ků na zkrášlení vchodu by-
tových domů. O příspěvek 
je možné požádat v  obdo-
bí od 1. dubna do 31. čer-
vence 2015. Občané bydlící 
v  jednom vchodu (na jed-
né adrese) by měli mezi se-
bou vybrat jednoho zástup-
ce, který na Úřad městského 
obvodu Ostrava-Jih, odbor 
dopravy a komunálních slu-
žeb osobně přinese potvr-

zení o nákupu květin. S ob-
čanem poté bude uzavřena 
darovací smlouva, na jejímž 
základě mu na pokladně 
bude v  hotovosti vyplacen 
příspěvek až do výše dvou 
set korun (bude-li předlože-
no potvrzení na nižší část-
ku, bude poskytnut dar niž-
ší). Příspěvek je určen na 
nákup semen nebo sazenic 
okrasných jednoletých i  ví-
celetých květin (nikoliv stro-
mů, keřů či jiných okras-
ných prvků) a  jeden vchod 
může požádat o  příspěvek 
pouze jedenkrát. Příspěvek 

bude poskytnut první stov-
ce žadatelů a  pro posou-
zení pořadí je rozhodující 
den, kdy se zástupce vcho-
du dostaví na úřad (niko-
liv datum zakoupení saze-
nic či semen). Ve sporných 
nebo naléhavých případech 
může městský obvod při-
kázat odstranění zahrádky 
a  uvedení ploch do původ-
ního stavu, a  to na náklady 
daného vchodu, nebo tako-
vé uvedení do původního 
stavu provést sám. Založe-
ní okrasného záhonu je zce-
la v kompetenci odpovědné 

osoby z daného vchodu, při-
čemž rozloha a  poloha zá-
honu nesmí bránit příjezdu 
a kosení přilehlých ploch. 
Každý, kdo obdrží příspěvek 
na zkrášlení vchodu, zašle 
na adresu zahradky@ovajih.
cz do 30. 7. 2015 tři digitál-
ní fotografi e „zahrádky“. Na 
stejnou adresu mohou foto-
grafi e zasílat i ti, kteří okolí 
svých vchodů vylepšili dříve 
bez příspěvku obvodu. Po 
uzávěrce čestná porota určí 
nejzdařilejší úpravy a výher-
ce odmění drobnými věcný-
mi cenami.  (kut)

Jak získat příspěvek na nákup sazenic?
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INZERCE

Nemáte u vás možnost rychlého internetu? Zkuste TooWay

Možná jste někde zaslechli 
sebevědomou větu „Máme pokry-
to“, a pokud bydlíte mimo pokrytá 
území, možná jste si řekli: „A co já?“ 
Pokud je tomu tak, vězte, že existuje 
dostupná alternativa připojení k in-
ternetu prostřednictvím nejmoder-
nější satelitní technologie, konkrétně 
systému TooWay. Řešení, které 
dokáže splnit požadavky a očekává-
ní. A na rozdíl od jiných skutečně po-
krývá 100 % území České republiky, 
respektive celé Evropy.

Pro domácnosti i firmy
Vzhledem k celoevropskému 

pokrytí je možné se se systémem 
TooWay setkat prakticky kde-
koliv, počet uživatelů se neustá-
le rozšiřuje. Jedná se o systém, 
který je využitelný jak pro firmy 
s rozsáhlejšími sítěmi a velkým 
počtem uživatelů, tak i pro běžného 
koncového uživatele s připojením 
jednoho, či menšího množství při-
pojených počítačů. Řada českých 
firem, jež má své pobočky nebo 
dočasná pracoviště v zahraničí, vy-
užívá tento systém pro zabezpečení 
komunikace se svými pracovišti 
mimo území ČR především kvůli 
jednoduché dostupnosti, kvalitě 
služeb, ale i ceně, která je v po-
rovnání s místními poskytovateli 
bezkonkurenční. Mezi uživatele to-
hoto systému je možné uvést např. 
složky integrovaného záchranného 
systému – hasičské záchranné sbo-
ry, ale např. i podpůrné technické 
týmy zabezpečující servis českým 
automobilovým nebo motocyklo-
vým stájím a závodníkům při ev-
ropských závodech od Portugalska 
po Skandinávii. 

Ptáme se největšího a oficiálního 
distributora služeb TooWay v ČR, 
kterým je společnost INTV, spol. 
s r.o.

Jaká je největší výhoda satelitního 
připojení?
Jedná se o službu, která je naprosto 
nezávislá na komunikační infra-
struktuře. Jedinou podmínkou pro 
dostupnost služby je zabezpečení 
výhledu na satelit v místě instalace 
satelitní antény. Oprávněně lze tedy 
tvrdit, že TooWay je systém s bez-
konkurenčně největší dostupností 
na území ČR. 

Co může systém TooWay nabíd-
nout?
Na základě předem definovaných 
požadavků nabízíme některou 
z více jak 20 nabízených služeb 
s rychlostí připojení až 22/6 Mbps 
(down/up). Rychlost připojení je 
u všech služeb stejná, rozdíly jsou 
definovány především měsíčním 
objemem dat, případně specifický-
mi parametry. 

O jakou službu je největší zájem?
Základní, a nejčastěji prodávaná 
služba má k dispozici 10 GB dat/
měs., což je pro běžného uživatele, 
který potřebuje internet pro přístup 
na webové stránky, elektronickou 
poštu a běžné stahování či odesílání 
souborů, hodnota naprosto posta-
čující. Pro nejnáročnější uživatele 
internetu jsou v nabídce další 

programy včetně služby s neome-
zeným objemem dat.

Jaký satelitní přijímač musím pořídit 
a za kolik?
Pro připojení k síti internet je nutné 
použít satelitní komplet předur-
čený právě pro tuto službu, není 
tedy možné využít satelitní anténu 
a běžný satelitní TV přijímač. Jeho 
cena bude záviset na aktuální promo 
akci poskytovatele v době podpisu 
smlouvy a především na tom, jakou 
službu si zákazník zvolí. Platí prostá 
úměra – čím vyšší zvolená služba, 
tím větší dotace na pořízení HW.

 Obyvatelé měst a sídlišť si dávno zvykli na komfort vysokorychlostního při-
pojení k internetu a berou jej jako samozřejmost. Možná ale nevíte, že podobný 
komfort, tedy rychlý „broadband internet“ můžete mít i na tom nejodlehlej-
ším místě republiky, ať na kopci či v údolí. Tedy i tam, kam žádný z operátorů 
mobilních a jiných sítí dnes a ani v nejbližší budoucnosti, navzdory všem možným 
tvrzením, s největší pravděpodobností s dostatečnou kapacitou nedosáhne.

Stačí se zeptat
Pro ty, kteří musí řešit problém jak zabez-
pečit internetovou konektivitu v místech, 
kde jsou ostatní možnosti nedostupné, 
může být tento článek inspirací pro to, aby 
začal zjišťovat informace o této variantě 
zabezpečení připojení. Firma INTV, s. 
r. o. vám ráda zodpoví veškeré dotazy 
a poskytne profesionální rady a služby.
Naše společnost bude od 24. do 27. března 
2015 vystavovat na veletrhu AMPÉR 2015 
na brněnském výstavišti, kde bude jeden 
satelitní komplet se službou TooWay 
zákazníkům k dispozici zákazníkům na 
otestování. Je tedy možné využít i tuto 
příležitost a seznámit se s alternativní 
možností připojení k síti internet blíže.
INTV, spol. s r.o. 
Jana Masaryka 252/6, Praha 2 
www.intv.cz;  intv@intv.cz  
+420 224 222 802
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Po přivítání všech přítom-
ných byly předneseny zprá-
vy o činnosti sboru dobro-
volných hasičů za loňský 
rok. Vloni měla jednotka cel-
kem 24 členů a  provedla 
60 zásahů. Z toho 21 u požá-
rů, dále poskytla osm tech-
nických pomocí, z toho pět 
čerpání vody a tři odstraně-
ní nebezpečných stavů, dále 
bylo uskutečněno třicet vý-
jezdů na likvidaci hmyzu. 
Proběhlo také jedno taktic-
ké cvičení. 

V rámci propagace sbo-
ru a  činnosti jednotky se 
její členové podíleli na ve-
řejných akcích pořádaných 
sborem, městským obvo-

dem a  kulturním domem 
K-TRIO. Účastnili se např. 
dne otevřených dveří, kte-
rý pořádali ve zbrojnici, Sva-
továclavských slavností piva 
nebo stavění a kácení Máje. 
Na přání základních a  ma-
teřských škol prezentova-
li svou činnost, zvláště ukáz-
kami techniky. 

Ve volbě starosty byl zno-
vu zvolen Karel Kupka. Le-
tos se nadále budou pořá-
dat školení, výcviky, jízdy 
na zásahy a  dovybaví se 
nově zařazení členové jed-
notky. Provádět se budou 
také výdělečné akce pro 
sbor za účelem částečné-
ho fi nancování rekonstrukce 

zbylých prostor zbrojnice. 
Bude pokračovat spoluprá-
ce s kulturními domy K-TRIO 
a AKORD, základními a ma-
teřskými školami i dalšími 
organizacemi. 

Letos sbor oslaví 125. výro-
čí od svého založení. V sobo-
tu 16. května se uskuteční se-
tkání praporů s  pochodem. 

V září bude sbor pořádat 
slavnostní valnou hromadu. 
Ze strany městského obvo-
du Ostrava-Jih byly pro le-
tošní rok přislíbeny fi nanční 
prostředky, ze kterých bude 
uhrazena oprava venkovní 
fasády a  část oplocení ko-
lem zbrojnice.

  (d)

Činnost jednotky SDH Ostrava-Zábřeh
V sobotu 24. ledna se v prostorách zbrojnice na 
Dolní ulici konala výroční valná hromada Sboru 
dobrovolných hasičů Ostrava-Zábřeh, které se 
na pozvání starosty sboru Karla Kupky a velitele 
jednotky Víta Ovčačíka zúčastnili i zástupci měst-
ského obvodu Ostrava-Jih, konkrétně místostarosta 
František Dehner, člen zastupitelstva Karel Slezák 
a referent požární ochrany Radim Navrátil.

František Dehner, Karel Kupka a Vít Ovčačík (zleva).
 Foto: Karel Slezák
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příspěvková organizace
•  Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ost-

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

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

596 751 712,  www.kzoj.cz

 KULTURNÍ DŮM K-TRIO
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka

1., 8., 15., 22. 29. 3. v 17.00 hodin
TANEČNÍ VEČERY – živá hudba, pro pří-
znivce společenského tance se skupinou 
DOMINO, předprodej KD K-TRIO.

7. 3. ve 20.00 hodin
PLES HITŮ – diskotéka od 80. let... Zdeňka 
Trembače, programové vstupy. Předprodej 
KD K-TRIO, OIS.

11. 3. v 19.00 hodin 
FRANTIŠEK NEDVĚD S KAPELOU TIE 
BREAK – koncert, který je průřezem těch 
nejlepších písní z dosud vydaných alb.  
Předprodej KD K-TRIO, OIS. 

30. 3. v 19.00 hodin
ÁRSTÍDIR – koncert baladické hudební sku-
piny z islandského Reykjavíku. 
Árstídir je akustická vokální hudební skupi-
na, jež ve svých skladbách propojuje téma-
ta přírody, hledání, rozervanosti i tísně. Její 
členové zpívají, hrají na smyčcové nástro-
je a kytary. Výsledkem je neobyčejně široké 
spektrum tónů a zvuků umocňovaných výji-
mečným rozsahem a barvou šesti mužských 
hlasů. Hudba Árstídiru je kombinací klasiky 
a  popu, někdy proto nazývaná komorním 
popem. Předprodej KD K-TRIO, OIS. 

 DĚTEM
1. 3. v 10.00 hodin
MAŠKARNÍ BÁL S HOPSALÍNEM – zábavný 
pořad pro děti s klaunem Hopsalínem. Před-
prodej KD K-TRIO.

22. 3. v 10.00 hodin 
O KOCOURU MIKEŠOVI – divadelní předsta-
vení na motivy klasické pohádky od J. Lady. 
Hrají herci Divadla Scéna. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS. 

 PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE 
2. 3. v 17.30 hodin
TAJEMSTVÍ ŽENSKÉ SPOKOJENOSTI, vní-
máte své ženské tělo? Dovolíte si cítit samu 
sebe? Chováte hluboký respekt ke svým po-
třebám? Přednáší RNDr. Lenka Krejčí. Před-
prodej a informace KD K-TRIO.

5. 3. v 17.00 hodin 
VÝKLAD KARET, pro účastníky kurzů As-
trologický tarot s  výkladem symbolono-
vých karet, které probíhaly pod vedením 
Mgr. Anny Kudelové, ale i pro další zájemce. 
Předprodej a informace KD K-TRIO.

10. 3. v 17.30 hodin 
KONOPÍ JAKO LÉK a využití léčebného ko-
nopí Cannabis sativa v dnešní době. Vhodné 
pro všechny, co chtějí o konopí vědět víc, ale 
nedopátrali se odpovědí. Přednášku vede 

Nikol Smolková a  Michal Kylar. Předprodej 
a informace KD K-TRIO.

14. 3. od 9.00 do 14.00 hodin
POUŽITÍ TĚLOVÝCH A  UŠNÍCH SVÍCÍ, so-
botní seminář nabízí jednoduchou a  účin-
nou alternativní metodu pro každého. Tělové 
svíce zajišťují přirozený tok životní energie, 
čistí a  harmonizují tělo, ulevují od bolesti 
a jsou vhodné při psychickém stresu. Před-
náší terapeutka a mistr reiki Zuzana Galusz-
ková. Předprodej a informace KD K-TRIO.

               18. 3. v 17.00 hodin
MAGICKÉ ZEMĚ MORAVA A SLEZSKO – 
k pramenům života – Komponovaný pořad 
k nejnovější knize spisovatelky PhDr. Jaro-
slavy Grobcové. Mluvené slovo PhDr. Jaro-
slava Grobcová, Mgr. Zuzana Kaiser, hudební 
doprovod Dana Mazurková. Předprodej a in-
formace KD K-TRIO.

31. 3. v 17.30 hodin
PARTNERSKÁ KOMUNIKACE, jednoduše, 
prakticky, s nadhledem a humorem o vzta-
zích a  komunikaci mezi partnery přednáší 
rodinný terapeut Drahoslav Červenka. Před-
prodej a informace KD K-TRIO.

 VÝSTAVY
od 6. 3. FANTASY GRAFIKY - Alexandr Do-
beš, MALOVANÉ OBRÁZKY - Jarmila Do-
bešová
AFRIKA SNŮ – výstava fotografi í Jaroslava 
Prokopa – restaurace K-TRIO

 KOMORNÍ KLUB

Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka

13. 3. v 19.00 hodin
126. TÓNY CEST – klubový večer s ostrav-
skou kapelou Tempo di vlak a  jejich hosty. 
KD K-TRIO, OIS a  v  den akce na místě od 
18.30 hodin.

14. 3. v 17.00 hodin
KONCERT PRO FLÉTNU A KYTARU Mariia 
Mikhailova – fl étna, Libor Janeček – kytara. 
V  programu zazní skladby autorů: Johann 
Sebastian Bach, Francesco Molino,  Mauro 
Giuliani, Béla Bartók, Astor Piazzolla, Jorge 
Morel. KD K-TRIO, OIS a v den akce na mís-
tě od 16.30 hodin.

20. 3. v 19 hodin 
KRYLOVINY - koncert - vzpomínka na Kar-
la Kryla. Hrají Jan Kryl a Jiří Berry Beránek, 
předprodej KD K-TRIO a v den akce na mís-
tě od 18.30 hodin.

           KINO LUNA 

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh

27. 3. v 15.15 
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 2D (USA 2014) 
.Animovaná komedie, české znění, přístup-
ný, 90 minut. Vstupné 30 Kč.

27. 3. v 17.15 
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SU-
CHU 2D (USA 2015). Animovaná komedie, 
české znění, přístupný, 94 minut. Vstupné 
30 Kč.

27. 3. v 19.15
FOTOGRAF 2D (ČR 2015). Tragikomedie, 

nepřístupný, 133 minut. Vstupné 30 Kč.

27. 3. ve 21.30  
GHOUL 3D (ČR 2015) Temný thriller, čes-
ké titulky, nepřístupný, 86 minut. Vstupné 
30 Kč.

28.–29. 3. ve 13.15
ZVONILKA A TVOR NETVOR 2D (USA 
2014). Animovaný, české znění, přístupný, 
76 minut. Vstupné 80 Kč.

28. 3. v 15.15
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 3D (Francie 
2015). Animovaná komedie, české znění, 
přístupný, 85 minut. Vstupné 100 Kč. 

28.–29. 3. v 17.15
VYBÍJENÁ (ČR 2015). Komedie, od 12 let, 
100 minut. Vstupné 120 Kč.

28. 3. v 19.15
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI (USA 2015). Ero-
tický, české titulky, od 15 let, 124 minut. 
Vstupné 110 Kč.

28.-29. 3. ve 21.30 
GHOUL 3D (ČR 2015). Temný thriller, čes-
ké titulky, nepřístupný, 86 minut. Vstupné 
110 Kč.

29. 3. v 15.15
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SU-
CHU 2D (USA 2015). Animovaná komedie, 
české znění, přístupný, 94 minut. Vstupné 
100 Kč.

29. 3. v 19.15
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI (USA 2015). Ero-
tický, české titulky, od 15 let, 124 minut. 
Vstupné 110 Kč.

30. 3. – 1. 4. v 15.30
ZVONILKA A TVOR NETVOR 2D (USA 
2014). Animovaný, české znění, přístupný, 
76 minut. Vstupné 80 Kč.  

30. – 31. 3. v 17.45
BABOVŘESKY 3 (ČR 2015). Komedie, pří-
stupný, 103 min. Vstupné 90 Kč, v pondělí 
30. 3. vstupné 60 Kč.

30. 3. – 1. 4. ve  20.00
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI (USA 2015). Ero-
tický, české titulky, od 15 let, 124 minut. 
Vstupné 110 Kč.

1. 4. v 17.45
KÓD ENIGMY (Velká Británie/USA 2014). 
Válečný/životopisný, české titulky, od 12 let, 
114 minut. Vstupné 100 Kč.

2. 4. 17.00
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 3D (USA/Nový 
Zéland 2014). Dobrodružný/fantasy, české 
znění, přístupný, 144 minut. Vstupné 60 Kč. 

2. 4. ve 20.00
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD 2D (USA/ 
Nový Zéland 2014). Dobrodružný/fan-
tasy, české titulky, přístupný, 144 minut. 
Vstupné 60 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

  KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
OSTRAVA-JIH
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 DIVADLA

4. 3. / 19:00 HRDÝ BUDŽES
Bára Hrzánová v kultovní inscenaci Divadla 
A. Dvořáka Příbram

25. 3. / 19:00
VINNETOU – Městské divadlo Kladno
Vojtěch Kotek, Jakub Prachař

 PLESOVÁ SEZÓNA
6. 3. / 20:00
MAFIÁNSKÝ VEČÍREK
Diskotéka v  mafi ánském stylu s  DJ Al Ca-
ponem. Oblečte se jako mafi áni a přijďte se 
pobavit do znovuotevřeného Klubu Akord, 
doupěte plného neřesti, alkoholu, hazardu 
a nespoutané zábavy. V průběhu večera bu-
dete soutěžit o „špinavý mafi ánský prachy“, 
za které pak po půlnoci budete moci naku-
povat v dražbě něco z mafi ánského lupu.
Vstupné 230 Kč.

21. 3. / 20:00
XIII. JARNÍ EROTICKÝ PLES
Lechtivý program v sále i v klubu – dámský 
a pánský striptýz (mistři světa), lesby show, 
autoerotika, sexy kouzelnice, hostesky na-
hoře bez, stylová tombola a další pikantnos-
ti. Moderuje Jiří Basta, hraje kapela Mirabel, 
v klubu diskotéka. 
Vstupné 390 a 350 Kč.

 Další plesy v DK Akord
 6. 3. Jarní ples TŠ Chlopčík
 7. 3. Ples tanečního studia Fatima
13. 3.  Společenský ples hospice Ondrášek
14. 3. Sportovní ples
20. 3. Řecká slavnost
28. 3. Ples gymnázia Františka Hajdy

 ZÁBAVNÉ POŘADY
18. 3. / 19:00
HALINA PAWLOWSKÁ
CHUŤ DO ŽIVOTA
One woman talk-show ... aneb o  vzrušení, 
lásce, katastrofách a  spoustě pitomců, kte-
ří zasluhují, abychom se jim společně smáli. 
A taky, pochopitelně, o jídle! Protože: všech-
no je putna, jen když nám chutná… Nový po-
řad! Vstupné 290 a 240 Kč.

26. 3. / 18:00 DUO JAMAHA
Host: vypravěčka Ozefa Omáčkech

 PRO DĚTI 
11. 3. / dopoledne
RYCHLOKURZ PLAVÁNÍ VE FINANČNÍ 
GRAMOTNOSTI. Zábavný vzdělávací kaba-
ret Zdeňka Kačora pro děti. Doporučeno 
pro žáky ZŠ. Vstupné 55 Kč.

27. 3. / 17:00
MICHALŮV SALÁT
Michal Nesvadba dětem představí své krá-
lovství knížek a  nebude chybět ani dobro-
družství, které se nestává jen v knížkách a při 
jejich čtení. Legrační představení, ve kterém 
poprvé mluví i Michalovy lepicí pásky, je plné 
nových zlepšováků a vynálezů, které rozvíjí 
dětskou fantazii. Vstupné 150 Kč.

 PŘEDNÁŠKY, BESEDY
3. 3. / 15:00  SENIOR KLUB
Afrika, Gabon – přednáška s promítáním fo-
tek Renáty Moskalové
Hudba k tanci a poslechu: PeteSax
Vstup zdarma
6. 3. 2x cestovatel MAREK SLOBODNÍK

18:00 Jawou 250 po Jižní Americe – expe-
dice žlutých trabantů Dana Přibáně

20:15 Jawami Pionýr do Kazachstánu 
a k Aralskému jezeru
Videa, slide show a povídání bánskobystric-
kého cestovatele Marka Slobodníka z  jeho 
dobrodružných expedic na motocyklech 
Jawa.

13. 3. / 17:00
Minulé životy, vzorce našich duší, karmic-
ké zadání poselství našich předků
Přednáška spisovatelky a astroložky Marti-
ny Blaženy Boháčové.

28. 3. / 14:00
Láska k Bohu, druhým i sobě samému jako 
univerzální zákon
Přednáškové odpoledne pro duchovní roz-
voj. V mnoha lidech se objevuje touha být 
potřebný, pomáhat druhým. Mnozí cítí, že 
by neměli být lhostejní k utrpení a  bolesti 
svých bližních. Vzniká tak potřeba pomáhat. 
Jak ale pomáhat tak, aby naše pomoc byla 
co nejúčinnější? Kdy pomáháme a kdy už je 
naše pomoc spíše překážkou než pomocí? 
Ve snaze pomoci druhým se projevuje jeden 
z nejsilnějších lidských citů – láska. Existují 
nějaké zákonitosti, podle nichž se opravdo-
vá láska řídí? A jak se vlastně působení této 
lásky projevuje v našem životě?
Přednáší Pavel Kalpakcis, Marie Šuláková, 
Václav Kazda.
Pořádá Nadace Hnutí Grálu v ČR.
Vstupné 120 a 100 Kč.

 KURZY
čtvrtky / 16:00
DRAMATICKÝ KROUŽEK
Kroužek zábavnou a  hravou formou vede 
děti k divadlu. Je založen na představení zá-
kladů divadelních aktivit, děti si vyzkouší roli 
dramaturga, režiséra, scénografa a  herce. 
V kroužku nechybí práce s textem, vytvoře-
ní krátké inscenace se závěrečným předsta-
vením pro rodiče. 
Lektorka: Aneta Borková
Pro děti od 6 do 13 let.

pondělky / 16:00
BODY STYLING
Cvičení je zaměřeno na posílení všech sva-
lových skupin celého těla, s využitím vlastní 
váhy nebo cvičebních pomůcek, pomáhá při 
bolestech zad, dostane vás do formy.
Toto cvičení je vhodné pro začátečníky i po-
kročilé – úplně pro všechny, kteří chtějí pruž-
né a zdravé tělo.
Rezervace předem telefonicky na 
596 762 511, e-mailem na: info@dk-akord.cz 
nebo osobně na recepci DK AKORD. 
Lektorka: Klára Vacková.

Podrobnosti o cvičení a aktuální nabídku 
kurzů najdete na www.dk-akord.cz, prodej 
permanentek v pokladně DK AKORD.

PŘIPRAVUJEME

2. 4. / 19:00
ARAKAIN A LUCIE BÍLÁ
XXXIII tour 2015
Lucie Bílá se znovu stane právoplatnou 
členkou metalové legendy Arakain, se kte-
rou před 30 lety začínala. Fanoušci se mo-
hou těšit na nespočet hudebních lahůdek 
a překvapení, exkluzivní program slože-
ný z nejžádanějších hitů kapely a novinky 
speciálně vytvořené pro toto jarní turné.
Pořádá Livemusic Agency – www.livemu-
sic-agency.cz

Vstupné: předprodej 399 Kč, na místě 499 Kč.
Vstupenky v pokladně DK Akord a na 
http://shop.arakain.eu

10. 4. / 19:00 RANDE S DUCHEM
Hra z pera mistra tragikomedií Neila Simo-
na s Evou Holubovou a Oldřichem Vízne-
rem. Vstupné 410, 360, 310 a 160 Kč.

  STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 746 062

25.-26.2. Recitační soutěž, info: p. Kusyno-
vá
1. 3. Karneval, info: p. Volek
2.-5. 3. Kamarádský týden v kroužcích, info: 
p. Volek
8. 3. Ostravský POM POM, sportovní hala 
Varenská ul., info: p. Kusynová
20.–21. 3. Výstava - Vlaky, vláčky, mašinky, 
info: p. Volek
26.–27. 3. Velikonoční tvůrčí dílny, info: 
p. Kornasová
 

Pobočka V Zálomu 1, Pískové doly, 
tel.: 724 034 750
28. 2.  Karneval, pro rodiny s dětmi, od 16 h, 
info: p. Prais
21. 3.  Stars cup, aula VŠB TU, info: p. Čer-
vená
 
Na všech recepcích nabídka a přihlášky 
na letní pobytové tábory 2015!!!

 VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz

6.–8. 3. 2015 DAVIS CUP – ČESKÁ REPUB-
LIKA  VS  AUSTRÁLIE. ČEZ ARÉNA
1. kolo světové skupiny
pátek 6. 3.  v  15.30 hodin
sobota 7. 3.  v  13.30 hodin
neděle 8.3.  v 13.30  hodin
4. 3.–10. 3. předkolo hokejové play off . 
ČEZ ARÉNA

11. 3. – 24. 3. čtvrtfi nále hokejové play off . 
ČEZ ARÉNA 

26. 3. – 8. 4. semifi nále hokejové play off . 
ČEZ ARÉNA   

MULTIFUNKČNÍ HALA

Tel.: 596 707 213

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

neděle 16.30–18.30 hod.

Připravujeme:

22. 5. v 19 hod. DEF LEPPARD. ČEZ ARÉNA 
15. 6. ve 21 hod. ROXETTE. ČEZ ARÉNA
THE XXX ANNIVERSARY TOUR 
25. 6. v 19 hod. JUDAS PRIEST. ČEZ ARÉNA 
REMEENDER OF SOUL TOUR 2014
27. 10. v 19 hod. DEEP PURPLE. ČEZ ARÉNA 
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Pro 432 soutěžících žáků 
z šestadvaceti základních 
škol byl připraven atraktiv-
ní a odborně zaměřený sou-
těžní program s  pestrou 
škálou interaktivních stano-
višť. Šestičlenná družstva si 
v  rámci tříhodinové soutě-
že prošla osmnácti interak-
tivními stanovišti, na kterých 

se prezentovalo konkrét-
ní řemeslo či obor praktic-
kým úkolem. Pod odborným 
vedením si žáci vyzkoušeli 
vlastní předpoklady pro prá-
ci v nejrůznějších oborech.

Do K-TRIA se přišel po-
dívat také starosta obvo-
du Martin Bednář, pod je-
hož záštitou se akce konala. 

Žáci si v praxi vyzkoušeli nejrůznější řemesla

V prostorách kulturního střediska K-TRIO v Hrabův-
ce se v lednu konal už sedmý ročník dvoudenního 
projektu Řemeslo má zlaté dno. Jedná se o soutěž 
v praktických dovednostech pro žáky základních 
škol ve spolupráci s odbornými učilišti a středními 
školami. 

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih

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

2. 3.

Karpatská 20, 28
V Troskách 29
Písečná 5
Jugoslávská 47, 29
Středoškolská 6
Za Školou 4
garáže Rudná za ČD – 
uprostřed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubovova 9

3. 3.

Bolotova 1
Pavlovova 69, 25, 47
Rodimcevova x Barano-
vova
Rodimcevova x Ase-

jevova
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 50, 38, 4, 23

4. 3.

Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krasnoarmejců 22, 25
Svazácká 6, 48
Svornosti 14
P. Lumumby 74, 28

5. 3.

Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147, 157 

Výškovická 180
Srbská 7, 21

9. 3.

Jičínská 9, 25
Lužická 6
Lumírova 62, 12, 52, 34
Výškovická 174
Proskovická 71, 49, 39
Drůbeží 1

10. 3.

K Odře x Smrčkova 
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříková 21, 6
Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20

11. 3.

Petruškova 14
Volgogradská 108, 133, 
60, 87, 40, 10
Výškovická 94, 84, 54
Řadová 18, 34

12. 3.

J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Krestova 30
Cholevova 23
Belikovova 1 
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

Společně s  místostarostkou 
Hanou Tichánkovou předali 
ceny nejlepším týmům, mezi 
nimiž bylo i  družstvo žáků 
ZŠ Horymírova. 

Reportáž z akce je na 
www.tvova.cz/zpravy-z-
-mesta/ostrava-jih/remeslo-
-ma-zlate-dno.html.

Text a foto: Michael Kutty

  Vše jen za dvacku!

Už v sobotu 7. března od 9 do 12 ho-
din se v podchodu u zastávky MHD 
A. Poledníka na sídlišti Dubina usku-
teční tradiční bazar. Návštěvníci mo-
hou nakoupit levné zánovní obleče-
ní dětské, pánské i dámské, ale také 
hračky. „Připravíme i dětská kola 
v cenách od tří set padesáti do tisíce 
korun, ať jsou ratolesti připraveny na 
blížící se jarní sezónu. Nákupem nám 
lidé pomáhají s  dalšími neziskovými 
projekty jako Kola pro Afriku nebo 
dostavení denního stacionáře Žeb-
řík v Ostravě-Nové Vsi pro mladé lidi 
s  handicapem,“ uvedla Petra Tillho-
nová z  obecně prospěšné společ-
nosti Moment ČR, která bazary vždy 
první sobotu v  měsíci pořádá. Více 
na www.moment-ops.cz nebo na tel. 
čísle 725 250 086.

  Avízo bazar na Černé louce

V neděli 29. března od 8 do 12 hodin 
se na výstavišti Černá louka uskuteč-
ní další Avízo bazar, největší prodejní 
akce dětského a kojeneckého zboží, 
sportovního vybavení, kočárků, seda-
ček, hraček a knížek v Moravskoslez-
ském kraji. Součástí akce jsou dětské 
koutky, malování na obličej a tombo-
la o zajímavé ceny. Více informací je 
na www.avizobazar.cz. 

  Karneval na sídlišti Zálom

Středisko volného času Ostrava-Zá-
břeh, pobočka V  Zálomu připravi-
lo tradiční akci Karneval. V sobotu 
28. února od 16 hodin na malé i velké 
návštěvníky budou čekat klaun Evžen 
a  klaun Michal. Připraveno je veselé 
odpoledne plné soutěží i módní pře-
hlídka masek. Všichni se mohou těšit 

na malou sladkou odměnu. Vstupen-
ky je možné zakoupit na recepci po-
bočky nebo v den konání akce. Více 
na www.svczabreh.cz.

  Aktivity v prostorách

UmCirkum

V prostorách UmCirkum na ul. V Zá-
lomu 1 byl otevřen zajímavý kurz po-
pulárního cvičení Ay Fly jógy pod 
vedením lektorky Terezy Berano-
vé. Každou středu od 17 do 18 hodin 
si zájemci mohou přijít posílit fyzic-
kou kondici a uvolnit se po náročném 
dni. Už 1. března od 13 do 16 hodin 
pak začne netradiční a u nás ojedině-
lé cvičení, světově známý cyr wheel – 
tanec v kruhu. Žádaný workshop po-
vede lektor Lukáš Bezděk, je třeba si 
rezervovat místo na info@umcirkum.
cz nebo na tel. čísle 702 001 601.

KRÁTCE
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AHOLCUP 2015 má své vítěze

Tuto soutěž pořádá AHOL 
Střední škola gastronomie, 
turismu a lázeňství a letos ji 
zaštítil také starosta obvo-
du Ostrava-Jih Martin Bed-
nář. Žáci soutěžili v katego-
riích barman junior – cocktail 
competition, mistr kávy juni-
or, letošní novinkou byla ka-
tegorie Dilmah Czech Tea-
tender. 

Jako každoročně byla nej-
těžší soutěž pětičlenných 
družstev v gastronomických 
dovednostech a znalostech. 
Žáci předvedli svůj um při 
krájení cibule na čas, určo-

vání druhů masa, pouring 
testu, poznávání skla, kon-
verzaci v  cizím jazyce a  při 
kuchařském týmovém úko-
lu. Vítězi této kategorie se 
stali žáci ze Střední školy 
společného stravování Ost-
rava-Hrabůvka.

Do letošního ročníku byla 
přidána kategorie, jejímž cí-
lem bylo podpořit soutě-
živou formou zájem žáků 
základních škol o  gastro-
nomické obory. Jednalo se 
o  soutěž tříčlenných druž-
stev v gastronomických do-
vednostech a  znalostech 

junior. Žáci soutěžili v  dis-
ciplínách čištění a  kráje-
ní brambor, určování druhů 
ovoce a  zeleniny, určová-
ní sklenic pro nealko nápo-
je, konverzace v cizím jazyce 

a  příprava teplého pokrmu. 
Na třetím a  druhém místě 
skončili žáci ZŠ Chrjukino-
va, kterým předal ceny sta-
rosta obvodu Martin Bednář 
(na snímku).  (kut)

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Bezmála 160 žáků gastronomických oborů z Česka, 
Slovenska, Polska a Francie se utkalo v prostorách 
Clarion Congress Hotelu Ostrava o prestižní oceně-
ní udílené už sedmnáctým rokem v soutěži s mezi-
národní porotou a účastí AHOL CUP 2015. 

Poslední lednový týden proběhl v  ZŠ Volgogradská 
v Ostravě-Zábřehu Zimní sportovní týden. Pro žáky byl 
připraven bohatý program. Spousta čerstvého sněhu 
umožnila žákům druhého stupně využít lyžařský areál 
Vaňkův kopec v Kyjovicích a lyžařskou školu SUNOUT-
DOOR Bílá, kde se po celý týden třiatřicet dětí prvního 
stupně pod vedením zkušených instruktorů učilo zákla-
dům sjezdového lyžování. Nechyběly výlety do příro-
dy – turistický výšlap druhého stupně na Ondřejník (na 
snímku) a prvního stupně na Kociánku v Čeladné. K vel-
kému nadšení dětí byla do programu sportovních akti-
vit zařazena i návštěva krytého bazénu a zimního sta-
dionu v Ostravě-Porubě. Jeden den byl vyhrazen lehké 
atletice v  každoroční soutěži ve skoku vysokém. Výš-
kařské soutěži předcházely besedy pro žáky druhého 
stupně se zástupci Městské policie Ostrava, Českého 
červeného kříže a odborníky na zdravou výživu. (d)

Sportovní týden 
na ZŠ Volgogradská

Střední škola společného 
stravování Ostrava-Hrabův-
ka uspořádala už šestý roč-
ník soutěže mladých odbor-
níků v  oblasti cestovního 
ruchu s názvem Mladý prů-
vodce. Letošním tématem 
byla Dovolená pro všechny 
aneb cestování bez bariér. 
Studenti z jedenácti střed-
ních škol gastronomie, ho-
telnictví a cestovního ruchu 
z Česka a Slovenska si nej-
prve ověřilli teoretické zna-
losti ve vědomostním testu 
z oblasti služeb cestovní-
ho ruchu. Poté dvojčlenná 
družstva soutěžila o  nejlé-
pe zpracovanou prezenta-
ci při sestavování pětiden-
ního poznávacího zájezdu 

pro klienty s  postižením 
pohybového aparátu. Sou-
částí patnáctiminutové pre-
zentace byl projev v  cizím 
jazyce. Vše hodnotila komi-
se složená ze zástupců ces-
tovních kanceláří a  hotelů 
MS kraje.

Vítězná dvojice získala mj. 
pobytový poukaz pro šest 
osob k  Jaderskému moři 
a  také sluchátka blueto-
oth speaker jako cenu sta-
rosty obvodu Martina Bed-
náře, pod jehož záštitou se 
akce konala a který soutěží-
cí pozdravil při slavnostním 
zahájení. Reportáž z akce je 
na www.tvova.cz/zpravy-z-
-mesta/ostrava-jih/mlady-
-pruvodce-2015.html. (kut)

Mladý průvodce 2015
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Začátkem letošního roku městský obvod 
Ostrava-Jih zřídil svůj ofi ciální faceboo-
kový profi l, který lze najít na adrese www.
facebook.com/mob.ovajih. Umožnil tím 
i  registrovaným i neregistrovaným uživa-
telům nahlížet do různých fotoalb. Zobra-

zování informací je úzce provázáno s webem. Zřízením 
ofi ciálních profi lů na sociálních sítích poskytujeme mož-
nost větší informovanosti občanů i širší diskuse. Je ale 
třeba zdůraznit, že sociální sítě nenahrazují ofi ciální ko-
munikaci s úřadem. (kut)

Městský obvod na Facebooku!
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 Sněhuláci, kteří pomáhají dětem v Africe

92x63_NaseOstrava_Roxette_2015.indd   1 16.01.15   14:07

„Naše škola v  té době už 
téměř rok spolupracova-
la s  obecně prospěšnou 
společností Kola pro Afri-
ku a měla za sebou organi-
zaci několika charitativních 
projektů. Sněhuláci pro Afri-
ku pro nás byli další výzvou. 
Děti v  Africe si totiž sně-
huláka nikdy nepostaví, ale 
díky těm českým se mohou 
dostat ke vzdělání,“ uved-
la autorka projektu Micha-
ela Böhmová s  tím, že čes-
ké děti, pro něž je vzdělání 
samozřejmostí, tak mohou 
svou tvůrčí činností pomoci 
dětem jinde ve světě. 

Gymnázium Ostrava-Hra-
bůvka v  prvním roce ve 
„zkušebním“ projektu oslo-
vilo ostravské školy. „Zájem 
o  akci byl velký a  úspěch 
nás vybídl k myšlence uspo-
řádat ji v  celorepublikovém 
provedení. Cílem bylo v  je-
den den ve všech školách za 
dobrovolné startovné po-
stavit sněhuláky a následně 
hlasovat o toho nejoriginál-
nějšího. Přestože myšlenka 
pravých sněhuláků během 

loňské zimy vlivem počasí 
padla, zapojilo se přibližně 
dvě stě dvacet škol a vybra-
la se částka přesahující tři 
sta tisíc korun. Z té se pak 
zaplatila přeprava čtyř kon-
tejnerů plných kol pro af-
rické děti a  to byl úspěch, 
o jakém jsme ani nesnili,“ za-
vzpomínala Böhmová.

Pro letošní rok ostravské 
gymnázium projekt posu-
nulo dál a kromě škol oslo-
vilo i  fi rmy a  organizace. 
„Počasí nám přálo, takže na 
tři dny v závěru ledna jsme 
mohli vyhlásit první cent-
rální termín sněhulákování. 
I když sníh nebyl na území 
celé republiky, téměř polo-
vina všech zapojených škol 
tohoto termínu využila,“ 
upřesnila Böhmová.

Pro Gymnázium Ostra-
va-Hrabůvka nastal den D 
ve středu 28. ledna, kdy 
se školní hřiště proměni-
lo ve sněhulákovou arénu. 
Do akce se zapojili téměř 
všichni studenti a  výsled-
kem bylo hřiště plné sněhu-
láků, nad jejichž tvary, bar-

Už před třemi lety se na Gymnáziu Ostrava-Hrabův-
ka zrodila myšlenka uskutečnit akci Sněhuláci pro 
Afriku. 

vami a  velikostí nevěřícně 
kroutili hlavami všichni ko-
lemjdoucí.

„Jsem ráda, že ve škole 
máme studenty a  kantory, 
kteří nešetří nápady, ener-
gií a chutí do stavby sněhu-
láků a  neváhají přispět ně-
jakou korunou na dobrou 
věc. Nakonec se nám poda-
řilo vybrat přes pět a půl ti-
síce korun. Znovu se ukáza-
lo, že naše gymnázium není 
jen místem, kde se vzdělá-
vá, ale i místem, kde to žije, 
kde studenti nejsou lhostej-
ní a  umějí pomáhat. A že 
se nám podařilo získat dal-
ších skoro tři sta třicet škol, 

je bonusovou třešničkou na 
dortu,“ doplnila Böhmová.

Celý projekt bude zavr-
šen koncem března, kdy už 
bude rozhodnuto o  nejori-
ginálnějším sněhulákovi re-
publiky a  o vybrané část-
ce. „Radost, kterou si teď 
při sněhulácích užíváme my 
tady, se následně přenese 
do Gambie, až se k  taměj-
ším dětem dostanou naše 
sněhulákovská kola. Příští 
rok se do projektu vrhneme 
znovu a opět zaplavíme re-
publiku sněhuláky, kteří po-
máhají,“ slíbila závěrem Mi-
chaela Böhmová.  (kut, d)

Foto: Martin Kotek

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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Pátek třináctého bývá vnímán jako smolný den. Díky úsilí a nadšení dětí pro-
žili tento únorový den v anglicko-české školce EDIN velmi příjemně. Vše zača-
lo přihlášením školky do soutěže s cukrárnou Ollies. Úkolem bylo vyrobit dort 
snů, a přestože dorty nebyly vítězné, dostala každá třída sladkou cenu útěchy 
v podobě banánového dortu. Děti se rozhodly o výhru podělit a věnovaly dva 
dorty Dětskému centru Domeček z Ostravy-Zábřehu. 

Foto: Martina Miškaříková

MŠ EDIN obdarovala Dětské centrum Domeček
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Sociálně-právní ochranou 
dětí se rozumí především 
ochrana práv dítěte na příz-
nivý vývoj a řádnou výchovu 
a  ochrana oprávněných zá-
jmů dítěte. Zákon vymezuje 
okruh dětí, kterým primár-
ně sociálně-právní ochrana 
náleží, přitom většinou ne-
předpokládá jednorázovou 
událost či krátkodobé pů-

sobení. Záležitosti, které je 
nutné řešit, by měly mít ta-
kovou intenzitu, že nepříz-
nivě ovlivňují zdravý vývoj 
dítěte a  je nezbytné při-
jmout vhodné opatření ve 
prospěch dítěte. Odbor so-
ciálně-právní ochrana dětí 
zabezpečuje zejména vý-
kon kolizního opatrovnictví 
v  soudních řízeních ve vě-

cech nezletilých dětí, po-
skytuje sociálně-právní 
a výchovné poradenství, po-
máhá řešit závažné i  méně 
závažné problémy v rodině, 
zabývá se zanedbáváním 
rodičovské péče, domácím 
násilím, psychickým a fyzic-
kým týráním nezletilých dětí 
a  jejich zneužíváním, peču-
je o děti vyžadující zvláštní 
pozornost.

V  souvislosti s  novelou 
zákona o  sociálně-práv-
ní ochraně dětí a  provádě-
cí vyhláškou k  zákonu do-
šlo v činnosti sociálně-právní 

ochrany k  zásadnímu posu-
nu, a to k zavedení standar-
dů kvality a  jejich naplňová-
ní k datu 1. 1. 2015. Jedná se 
o soubor čtrnácti standardů, 
jejichž kritéria určují postupy 
a pravidla při práci s ohrože-
nými dětmi a  rodinami, cel-
kovou úroveň poskytování 
sociálně-právní ochrany, vy-
mezují povinnosti pracoviš-
tě ve vztahu jak ke klientům, 
tak i zaměstnancům (více ke 
standardům na www.ovajih.
cz).

Odbor sociálně právní ochrana 
dětí ÚMOb Ostrava-Jih

Péče o ohrožené děti
Odbor sociálně právní ochrana dětí ÚMOb Ostrava-
-Jih zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí ve správ-
ním obvodu Hrabůvka, Zábřeh, Výškovice, Dubina, 
Bělský Les, Stará Bělá a Proskovice, kdy se místní 
příslušnost řídí místem trvalého bydliště dítěte. 

 7. 3. Florbal - 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 15 hod. - extraliga žen 
 18 hod. - AutoCont extraliga mužů 

 8. 3. Florbal - 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 11 hod. - junioři
 15 hod. - extraliga žen 
 18 hod. - AutoCont extraliga mužů 

13. 3. Futsal - KFV Roub Vítkovice 
 19.30–22 hod. - II. liga futsalu  

14. 3. Futsal - I.S.C.Sports
 8–17 hod. - Vítkovice Golden Tour 2015

17. 3. Florbal - 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 18 hod. - AutoCont extraliga mužů

18. 3. Florbal - 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 18 hod. - extraliga žen 

21. 3. Florbal - 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 17.15 hod. - AutoCont extraliga mužů

22. 3. Florbal - 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 8–14.30 hod. - přípravka, elévky
 15.30 hod. - extraliga žen

29. 3. Florbal - 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 11 hod. - junioři 

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc březen

kontakty

manažerka inzerce:

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

manažer inzerce

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

UZÁVĚRKA INZERCE VE ZPRAVODAJI 
JIŽNÍ LISTY JE 11. 3. 2015

SC
-3

50
10

7/
08



19

JIŽNÍ LISTY SENIOŘI

INZERCE

Město Ostrava realizuje 
projekt určený nejen obě-
tem kriminality pod názvem 
Bezpečnější Ostrava – dopl-
nění služeb pro oběti trest-
ných činů. Strážníci městské 
policie se podílejí na mno-
ha aktivitách projektu a mají 
za úkol zejména informovat 
občany o  dostupné pomo-
ci. Mimo připravované akce, 
o  kterých postupně bude-
me psát, se občané mohou 
s dotazy obrátit na kterého-
koliv strážníka nebo navští-
vit stacionární centrum pre-
vence městské policie na 
ulici Alberta Kučery 31 v Os-
travě-Hrabůvce, kde strážní-
ci nabídnou informace a po-
třebnou pomoc.

Aby se člověk nestal obě-
tí trestného činu, je nezbyt-

né vědět, co mu hrozí, jak 
tomu předcházet a  jak se 
bránit. Samotná policie ne-
může všem zaručit napros-
tou bezpečnost. Každý musí 
svým chováním, jednáním, 
zodpovědností a informova-
ností přispět k tomu, aby se 
cítil bezpečněji. V každém 
čísle Jižních listů se zamě-
říme na jednu konkrétní ob-
last dokumentovanou uve-
dením skutečného příběhu.

Příběh první – falešný 

příbuzný

V poslední době se mno-
ží případy podvodů, kdy do-
mnělý vnuk či jiný příbuzný 
telefonicky kontaktuje seni-
ora a žádá jej o fi nanční po-
moc. Starší člověk, který má 
potíže se sluchem, mnohdy 

v  telefonu nerozezná, kdo 
volá, a  snaží se prosbě vo-
lajícího vyhovět. Podvod-
níkům tak nahrávají emoce 
a strach seniorů o jejich blíz-
ké.

Sedmdesátiletou paní jed-
noho dne brzy ráno probu-
dilo zazvonění telefonu. Ro-
zespalá si vyslechla zprávu 
o  autonehodě své vnučky. 
Ta ji ujistila, že se jí nic váž-
ného nestalo, ale že potře-
buje rychle pět tisíc korun 
na zaplacení pokuty. Babič-
ce vysvětlila, že se nemů-
že od auta vzdálit, a  proto 
pošle pro peníze kamaráda. 
Ve snaze pomoci své vnuč-
ce paní peníze cizímu člo-
věku předala. Tolik skuteč-
ný příběh.

Jak podobné události pře-
dejít? Senior by si měl za-
telefonováním skutečnému 
příbuznému ověřit, zda jej 

o  pomoc žádá opravdu ro-
dina. Senioři by neměli dů-
věřovat cizím lidem a v žád-
ném případě by neměli 
nikomu cizímu dávat své pe-
níze. Pokud i přesto k pod-
vodu dojde, měl by senior 
ihned informovat své pří-
buzné, následně pokusit se 
vybavit si popis pachatele 
a vše oznámit policii.

Pokud je bezprostředně 
ohroženo bezpečí občana, 
může využít tísňové linky 158 
nebo 156. Pokud občan zjis-
tí, že se stal obětí trestného 
činu, může to oznámit které-
mukoliv obvodnímu oddě-
lení Policie ČR a  v  případě 
potřeby vyhledat bezplat-
nou pomoc v poradnách, je-
jichž výčet a kontakty na ně 
jsou na webových stránkách 
www.bezpecnejsiostrava.cz.

Městská policie Ostrava

Pozor na falešné příbuzné!

Božena Bakalová 100 let
Josefa Kachlová   95 let
Františka Szturzová   93 let
Štěpánka Boleslavová   93 let
Božena Laryšová   93 let
Zdeňka Janšová   91 let
Milada Mičaníková   90 let
Růžena Rašnerová   90 let
Alena Havlenová   90 let
Františka Lehnertová   90 let
Marie Mičaníková   90 let
Emilie Králová   85 let
Oldřich Grygar   85 let

Anežka Martiníková   85 let
Ladislav Janáček   85 let
Bohumil Svěch   85 let
Jiřina Sivalová   85 let
Josefa Rybářová   80 let
Jaroslav Šiška   80 let
Jindřiška Kapčová   80 let
Božena Podešvová   80 let
Marie Larmerová   80 let
Ján Kormaník   80 let
Jaromír Misiaček   80 let
Ludmila Šebestová   80 let

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

Každé první úterý v  měsíci se v  DK Akord v  Ostravě-
-Zábřehu koná Senior klub. Ten nejbližší je na progra-
mu 3.  března od 15 hodin a  jeho hostem bude posla-
nec Parlamentu ČR Ing. Adam Rykala. Následovat bude 
přednáška Renáty Moskalové o africkém Gabonu. Hlav-
ní cenou v tombole, do které si návštěvníci sami přinášejí 
drobné dárky, budou dárkové poukazy od vedení obvo-
du na programy v kulturním středisku K-TRIO. Následo-
vat bude tradiční směs od hitů osmdesátých let přes 
polku, valčík až po současnost v podání kapely PeteSax. 
Vstup je zdarma bez ohledu na věk a trvalé bydliště. Na 
setkání a další náměty se těší moderátorka pořadu Šárka 
Zubková.  (kut)

V minulém čísle zpravoda-
je jsme psali o projektu os-
travské městské policie Se-
nior linka, který spočívá 
v  instalaci nouzových ná-
ramků a  tlačítek v  bytech 
seniorů a  zdravotně posti-
žených či tělesně hendike-
povaných osob.

Do projektu se už brzy 
zapojí také městský obvod 
Ostrava-Jih, o  nouzové tla-

čítko si prostřednictvím od-
boru sociální péče požáda-
lo u městské policie dvanáct 
občanů. „Už jsme si ověři-
li bezdlužnost všech vůči 
našemu obvodu. Záleži-
tost projednáme na březno-
vém zastupitelstvu, nicmé-
ně předpokládám, že všem 
bude vyhověno,“ uvedl mís-
tostarosta František Staněk. 
 (kut)

Senioři dostanou tlačítka Březnový Senior klub s cestou do Afriky

Už více než rok platí zákon č. 45 z roku 2013 Sb., o obě-
tech trestných činů, který dal státu nástroje k účinné 
pomoci lidem, na nichž byl spáchán trestný čin. 

Chcete informovat o životním jubileu?

??
Občané se stále častěji dotazují, zda je ve zpravodaji 
městského obvodu možné uveřejnit informaci o životním 
jubileu jejich rodinných příslušníků. Vzhledem k velikosti 
obvodu a počtu jeho obyvatel nelze tuto službu nabízet 
bezplatně, zájemci se mohou obrátit na inzertní manažerku 
Jižních listů p. Ivanu Sachrovou (tel.: 774 997 944, e-mail: 
ivana.sachrova@ceskydomov.cz). (kut)

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

Příjem nových pacientů
E-mail: mudr.rysanek@seznam.cz, web: mudr.rysanek-webnode.cz

Pracovně lékařské služby 
pro fi rmy

mobil: 725 818 447

OČKUJEMEOČKUJEME proti 
klíšťové encefalitidě
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JIŽNÍ LISTYŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

INZERCE

 Dort s čokoládovou vařečkou získala
Markéta Musilová ze ZŠ MUDr. Lukášové

Devětadvacet účastníků z jedenácti ostravských zá-
kladních škol se představilo v sedmnáctém ročníku 
populární soutěže O čokoládovou vařečku, kterou 
každoročně pořádá Střední škola společného stra-
vování v Ostravě-Hrabůvce. 
Soutěž je určena žákům 
a žákyním, kteří mají zájem 
o  gastronomii a  hodlají se 
tomuto oboru v  budoucnu 
věnovat profesionálně nebo 
jako zajímavému koníčku. 

Žáci sedmých až devá-
tých tříd připravovali tři por-
ce teplého pokrmu s  pří-
lohou. Základní surovinou 
bylo čerstvé mleté vepřové 
maso nebo si mohli vybrat 
pro bezmasý pokrm surovi-
nu ze spotřebního koše. Pří-
lohu k  pokrmu, šťávu nebo 
omáčku si žák zvolil z  na-
bídky hlavního partnera 
soutěže, akciové společnos-
ti Vitana. Každý soutěžící si 
před vlastním pódiovým vy-
stoupením nejprve připravil 

potřebné suroviny. Násle-
dovalo veřejné předvádě-
ní kuchařského umu, to vše 
v  časovém limitu. Všich-
ni soutěžící měli k  ruce 
pomocníka, žáka třetího 
ročníku učebního oboru ku-
chař-kuchařka. 

Vítězkou se stala Markéta 
Musilová ze ZŠ MUDr. Emílie 
Lukášové. Za přípravu po-
krmu nazvaného hambáček 
s  gratinovanými brambory 
a plněnými žampiony si od-
nesla sladkou hlavní cenu 
– dort s  čokoládovou va-
řečkou. Druhý skončil Domi-
nik Fromelius ze ZŠ Srbská 
s  fugu po česku. Ze třetího 
místa se radovala nejmlad-
ší soutěžící, Veronika Staro-

vičová ze ZŠ Jugoslávská, 
která nachystala hokaidó 
s mletým masem. 

Zvláštní cenu staros-
ty městského obvodu Os-
trava-Jih Martina Bednáře, 
pod jehož záštitou se sou-
těž konala, získala Barbora 
Jandová ze ZŠ MUDr. Emí-
lie Lukášové za přípravu 
středomořských čuft s  pe-
čenými brambory a  oblo-
hou. Ocenění od společnos-

ti Vitana si převzala Tereza 
Bajorová ze ZŠ Mitušova 16 
za nápaditý pokrm sate ala 
Bali. Všichni soutěžící si od-
nesli upomínkové předmě-
ty, které do soutěže věnoval 
i  městský obvod Ostrava-
-Jih, a pamětní list. 

Reportáž z  akce je na 
www.tvova.cz/zpravy-z-
-mesta/ostrava-jih/soutez-
-cokoladova-varecka-2015.
html. Text a foto: Michael Kutty
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JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

1. Jak jste spokojen(a) s hodinami pro styk s veřejností Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih?

zcela spokojen(a) 1 2 3 4 5 zcela nespokojen(a)

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

2. Jak jste obecně spokojen(a) s přístupem úředníků v jednání s vámi? 
(Ochota, vstřícnost, vystupování, snaha pomoci)

zcela spokojen(a) 1 2 3 4 5 zcela nespokojen(a)
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

3. Vyjádřete se k úrovni zimní údržby na území městského obvodu.
(Městský obvod zajišťuje pouze zimní údržbu místních komunikací III. a IV. třídy, chodníků a vybraných zastávek MHD.)

zcela dostatečná 1 2 3 4 5 zcela nedostatečná
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

4. Vyjádřete se k úrovni údržby zeleně na území městského obvodu Ostrava-Jih.
(Městský obvod provádí správu většiny veřejné zeleně na území městského obvodu, s výjimkou míst jako např. travní 
pásy v drážních tělesech, zeleň v bezprostřední blízkosti silnic I. a II. třídy apod.)

zcela dostatečná 1 2 3 4 5 zcela nedostatečná

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

5. Nakolik je pro vás srozumitelný systém přidělování tzv. „městských bytů“?
(Přidělování bytů se řídí platnými zásadami a podmínkami pro pronájem bytů, podle nichž jsou obecní byty přidělo-
vány různými způsoby na základě vícekritériového hodnocení radou městského obvodu.)

zcela srozumitelný 1 2 3 4 5 zcela nesrozumitelný

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Vážení občané, 
dostává se vám do rukou dotazník, jehož cílem je zjistit 
vaši spokojenost s  komunikací a  službami Úřadu měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. Rádi bychom vás požádali 
o  jeho anonymní vyplnění. Hodnocení a návrhy zpracu-
jeme a  využijeme pro přípravu nové komunikační stra-
tegie městského obvodu, která bude sloužit k interakci 
mezi vámi občany, volenými zástupci městského obvo-
du i úředníky zařazenými do úřadu městského obvodu. 
Odpověď na každou z otázek má dvě části. V první vás 

žádáme o zhodnocení aktuálního stavu (známkujte jako 
ve škole – 1 nejlepší/výborně a 5 nejhorší/zcela nedosta-
tečné), ve druhé (volné) je pak prostor pro vaše návrhy 
na zlepšení a požadavky.
Šetření probíhá od 1. března do 31. března 2015. Vyplně-
ný dotazník můžete zaslat poštou na adresu Úřad měst-
ského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava 
(obálku označte nápisem DOTAZNÍK), nebo jej můžete 
přinést osobně na podatelnu úřadu. Odpovídat lze také 
na webových stránkách www.ovajih.cz.

Chceme znát váš názor!
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6. Jak jste spokojen(a) s nabídkou sportovních akcí?

zcela spokojen(a) 1 2 3 4 5 zcela nespokojen(a)
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

7. Jak jste spokojen(a) s možnostmi kulturního vyžití a s nabídkou kulturně společenských akcí pro veřejnost?
(Městský obvod Ostrava-Jih je zřizovatelem příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih, jejíž součástí je 
i Kino Luna v Zábřehu a Komorní klub na Velfl íkově ulici. Dále pořádá slavnostní rozsvícení vánočních stromů na ná-
městí SNP v Zábřehu a na pěší zóně u K-TRIA v Hrabůvce, novoroční ohňostroj a Slavnosti obvodu Ostrava-Jih.)

zcela spokojen(a) 1 2 3 4 5 zcela nespokojen(a)
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

8. Jaká je podle vašeho názoru úroveň bezpečnosti v městském obvodu?
(Bezpečnost zajišťuje především Policie České republiky a Městská policie Ostrava a vztah obou těchto složek 
k vedení obvodu je pouze nepřímý.)

zcela dostatečná 1 2 3 4 5 zcela nedostatečná
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

9. Jak jste spokojen(a) se sociálními službami, které jsou v rámci městského obvodu k dispozici? 
(Městský obvod provozuje dva domy s pečovatelskou službou – Odborářská a Horymírova, Rodinné centrum 
na Čujkovově ulici a dětské Centrum volného času Klika.)

zcela spokojen(a) 1 2 3 4 5 zcela nespokojen(a)
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

10. Jak jste spokojen(a) s obsahem zpravodaje Jižní listy?   

zcela spokojen(a) 1 2 3 4 5 zcela nespokojen(a)
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Statistické údaje

Jste   Stav 
muž žena svobodný/á zadaný/á ženatý/vdaná rozvedený/á vdovec/vdova

Věk 
do 15 let 16–20 21–25 26–35 36–45

46–55 56–65 66–75 76– 

Nejvyšší dosažené vzdělání:
základní vyučen(a) střední s maturitou vyšší odborné vysokoškolské

Bydliště: Hrabůvka Výškovice Dubina
 Starý Zábřeh Zábřeh – Pískové doly Bělský Les
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Přestože únor má před sebou posledních pár dní, kalen-
dářní zima skončí skoro až za měsíc. Sněhová nadílka 
v Ostravě nebývá výjimkou ani v předjaří, stačí se ohléd-
nout dva roky zpět, kdy měsíc březen byl nejchladnějším 
začátkem jara za posledních sto let. V Ostravě 30. března 
2013 napadlo 7 cm nového sněhu a o den později dokon-
ce 22 cm. Na Velikonoční pondělí 1. dubna tak byla celko-
vá sněhová pokrývka v Ostravě 27 cm.
Proto i v následujících týdnech může být aktuální výzva 
týkající se zimní údržby. Pokud budou mít občané připo-
mínky k údržbě na území obvodu, mohou je zavolat na 
číslo 702 082 477. Všechny jejich požadavky budou zpra-
covány a následně vyřízeny.  (kut)

Zima ještě nekončí

Autor knihy Bílý kůň ve zna-
ku s podtitulkem Vyprávění 
z historie Ostravska, která 
se snaží zpřístupnit dějiny 
Ostravy výpravným stylem 
založeným na beletrii faktu, 
už není mezi námi. Oldřich 

Šuleř, spisovatel, dramatik 
a publicista zemřel 26. led-
na 2015 ve svém rodném 
městě. Bylo mu 90 let. 
Ohlédnutí za tvorbou čest-
ného občana Ostravy při-
neseme v příštím čísle.

SMUTNÁ ZPRÁVA

Zemřel spisovatel Oldřich Šuleř

Vzniknout má místo zchát-
ralého obchodního areálu 
Odra v Ostravě-Výškovicích, 
na jehož demolici vlastník, 
společnost 3E projekt, už 
má od stavebního úřadu po-
volení. Obyvatelé této čás-
ti Ostravy se již zkulturně-
ní zdevastovaného objektu, 
postaveného v  70. letech 
minulého století, nemohou 
dočkat. Odra totiž nejen 
hyzdí okolí, ale lidem chybě-
jí obchody, cukrárna a  dal-
ší služby. „V první etapě by 
mělo dojít k demolici býva-
lého kulturního domu a  Ji-
žanky, ve druhé etapě pak 
objektu, ve kterém jsou mo-
mentálně nájemci jako Čes-
ká pošta a  Česká spořitel-
na,“ informoval Právo mluvčí 
Ostravy-Jihu Michael Kutty. 
Dodal, že žádost o  výstav-
bu nového objektu ale zatím 
nebyla podána. Podle mluv-
čího má také radnice zá-

jem na tomto místě postavit 
parkovací dům. 

„Pokud se výstavba parko-
vacího domu zrealizuje, tak 
to bude v  roce 2016. Nyní 
hledáme zdroje fi nancování, 
ty rozhodnou. Vedeme jed-
nání také s ostravským ma-
gistrátem,“ upozornil mluvčí. 

„Už aby to bylo hotovo 
všechno. Už tu nemáme té-
měř nic. Bylo tu knihkupec-
tví, domácí potřeby, chodili 
jsme na kávičku do cukrárny. 
Ještěže je ten obchod tady 
už opravený,“ líčila Právu 
87letá Jarmila Vichtová, kte-
rá u zdevastované Odry byd-
lí už mnoho desítek let. Upo-
zornila tak na to, že obchod 
s  potravinami, který s  Od-
rou sousedí, zůstal na svém 
místě a  už je i  zrekonstruo-
ván. Na webu společnosti 3E 
projekt je již proměna Odry 
představena. Vzniknout by 
tak mělo moderní, obchodní 

a společenské centrum s re-
stauracemi, retaily, bankov-
ními a  poštovními službami. 
Projekt počítá i s úpravou ze-
leně, osvětlením a komunika-
cí venkovního prostranství, 

ale také s parkovacími místy 
venku i v parkovacím domě. 
Vzniknout by tak mělo v této 
části Výškovic 400 nových 
parkovacích míst.

 Zdroj: Právo, 9. 2. 2014

Odru má nahradit nákupní centrum
Další nové nákupní centrum by se mohlo už příští 
rok otevřít v Ostravě. Stanovisko společnosti 3E projekt, a. s.

Jako vlastník pozemků a objektů, které tvoří obchodní 
centrum Odra v Ostravě-Výškovicích na ul. Výškovická, 
zejména pak objekty bývalého kulturního domu Jižanka 
a střediska služeb se všemi přilehlými nadchody a ram-
pami, chceme tímto informovat o zahájení demolič-
ních prací zchátralých budov a stavebních částí. Demo-
licí výše uvedených objektů chceme zajistit bezpečnost 
a  pořádek v této lokalitě a  zároveň připravit pozemky 
pro výstavbu nového obchodního centra Odra, které 
bude opět sloužit všem občanům Ostravy-Výškovic.

Dovolujeme si požádat o pochopení s  dopravní-
mi omezeními pěších tras, která vzniknou v souvislos-
ti s  prováděnou demolicí. Průchodnost pod nadchody 
spojujícími středisko služeb bude zcela omezena počína-
je dnem 11. února, a to po celou dobu demolice. Nejzazší 
termín pro dokončení demolice je 31. 10. 2015. Omezení 
týkající se chodníků, které jsou v přímém okolí demolo-
vaných objektů, budou vždy jen dočasná, a to pouze po 
nezbytně nutnou dobu. Za vzniklé nepříjemnosti se pře-
dem omlouváme a děkujeme za pochopení a trpělivost.

Majetková správa Ostrava-Jih má ve správě osm parko-
vacích objektů krytých garážových stání, ve kterých je 
622 parkovacích stání. Jedná se o objekty převážně na 
sídlišti Bělský Les, konkrétně v ulicích B. Četyny, V. Vla-
sákové, B. Václavka a L. Hosáka a dále v ulici Fr. Forma-
na a u opěrné zdi ve Výškovické ulici. K 1. lednu 2015 bylo 
v těchto objektech evidováno celkem 101 volných míst.

„Parkovací stání pronajímáme na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou tři měsíce. Měsíční nájemné činí osm set, 
u držitelů průkazu ZTP čtyři sta korun,“ uvedla členka 
obvodní rady Markéta Langrová.

Zájemci o krytá garážová stání se mohou hlásit v sídle 
příspěvkové organizace Majetková správa Ostrava-Jih na 
Provaznické ulici 62 u ing. Karkoškové (tel.: 599 505 632, 
e-mail: karkoskova.msoj@centrum.cz). K vyřízení je nut-
né vzít s sebou velký technický průkaz.  (kut)

Volná místa v krytých stáních
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PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 

plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Kosmická 1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz
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NEPŘEHLÉDN
UTELNÁ

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno 
nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. Nebo 
novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, nejmodernější 
asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová Fabia Combi 
se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. Navíc 
s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně a při 
využití protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se s novým 
vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

mojefabiacombi.cz

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou 
prodlouženou na 5 let.

AUTO DUBINA, a.s.
Horní 122
700 30 Ostrava-Dubina
Tel.: 599 526 261
www.auto-dubina.cz

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ 
s inženýrskými sítěmi a příjezdovou komunikací
Horní Datyně, ul. Nad Točnou
do konce roku 2015 bez DPH

 tel.: 774 650 695
e-mail: nadtocnou@seznam.cz
prezentace při osobním jednání 

Horní Datyně Nad TočnouK prodeji: č. 70/15, 70/16, 70/18, 70/28, 
70/29, 70/30, 70/31, 70/32, 70/33 
Změny parcel individuálně
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