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Hudební skupina Hradišťan v čele s uměleckým 
vedoucím Jiřím Pavlicou ozdobila letošní ročník 
Slavností obvodu Ostrava-Jih 19. a 20. června. 

Její vystoupení na pěší zóně 
u K-TRIA v Hrabůvce si při-
šly poslechnout stovky ob-
čanů. Hradišťan zahrál zná-
mé i  méně známé skladby 
ze svého repertoáru a  jeho 
představení sklidilo mezi 
návštěvníky velké uznání. 

Letošní slavnosti byly roz-
děleny do dvou dnů a  na 
více míst. Páteční program 
zahájil ostravský písničkář 
Václav Fajfr, potlesk si vy-
sloužila kapela HTK Band   
(spodní snímek) a  zejmé-
na malým návštěvníkům se 
líbilo představení Cirkusu 
trochu jinak. Návštěvníci si 
v průběhu odpoledne moh-
li ověřit své znalosti o histo-
rii i současnosti  obvodu ve 
vědomostní soutěži o drob-
né ceny věnované starostou, 
pod jehož záštitou se celá 

akce konala. Část venkov-
ního prostoru byla zastře-
šena mobilními stany, takže 
si příchozí mohli užít pro-
gram a  občerstvení z  při-
pravených stánků i  v  něko-
lika průběžných dešťových 
přeháňkách. Závěrečný kon-
cert Hradišťanu za odměnu 
nasvítilo sluníčko. 

V rámci slavností byly vy-
znamenány dvě osobnos-
ti za přínos městskému ob-
vodu. Ředitelka Střediska 
volného času Ostrava-Zá-
břeh Mgr. Alena Valkovičo-
vá byla oceněna za dlou-
holetou záslužnou práci 
pro děti a mládež. Cenu za 
ni převzala Lenka Červe-
ná, vedoucí pobočky stře-
diska Zálom. Za obětavou 
péči o léčící se pacienty byl 
oceněn nemocniční kaplan 
pro Ostravu P. ThLic. Vác-
lav Tomiczek, který působí 
také v  zábřežské římskoka-
tolické farnosti. Oba z  ru-
kou starosty Martina Bed-
náře a místostarostky Hany 
Tichánkové jako poděková-
ní obdrželi plaketu, pamět-
ní listy a dárkové předměty 
obvodu (horní snímek).

Zajímavý hudební záži-
tek čekal návštěvníky v Ko-
morním klubu na Velfl íkově 
ulici v  Jubilejní kolonii, kde 
byl připraven koncert klasic-
ké hudby. Pěvci Soňa Jung-
ová a  Jan Kučera, houslis-
ta Pavel Urban a klavíristka 

Regina Bednaříková před-
nesli mj. skladby Bedřicha 
Smetany, Antonína Dvořáka 
nebo Leonarda Bernsteina. 
Koncert byl vyprodán.

Na sobotu pak připravi-
lo čtyři fi lmová představení 
zábřežské Kino Luna. Pro-
mítaly se francouzská ani-
movaná komedie Sídliště 
bohu, česko-slovenská po-
hádka Sedmero krkavců, 
česká komedie Život je život 
a  na závěr pak americko-

-britský sci-fi  fi lm Interste-
llar. Divácky nejatraktivněj-
ší byly projekce fi lmu Život 
je život a  pohádky Sedme-
ro krkavců, které byly zce-
la vyprodány,“ uvedla Sylva 
Kocurová, ředitelka pořáda-
jící příspěvkové organiza-
ce Kulturní zařízení Ostrava-
-Jih, a dodala, že dvoudenní 
Slavnosti obvodu Ostrava-
-Jih navštívily zhruba tři ti-
sícovky občanů.

Text a foto: Michael Kutty

Slavnosti obvodu se vydařily



3

JIŽNÍ LISTY 

Sportovní centrum CDU Sport

Veřejná diskuse s občany Zábřehu

Na dobrou kávu do Café Luna!

...Postupem času nájemce v prostoru 
vybudoval také lezeckou stěnu, 
kabinovou saunu a solnou jeskyni...

...Jedním z nosných bodů byla parkovací 
místa a plně obsazený sál vyjádřil 
spokojenost s jejich plánovaným 
nárůstem...

...Café Luna s kapacitou zhruba třicet 
míst má otevřeno denně od 14 hodin do 
20.30 hodin...

6

8

10

Vážení spoluobčané, 
milí čtenáři,

známé přísloví 
říká, že člověk se 
stále učí. A Benny 
Hermansson na-
psal: „Pokud nedě-
láte chyby, prav-

děpodobně spíte.“ Proč začínám úvodník 
příslovím a citátem? Určitě sami správ-
ně odhadujete, že mířím k problému ne-
posekané trávy.
Přestože se tomuto tématu obsáhle vě-
nujeme v samostatném článku na stra-
ně 5, dovolte mi pár slov. Naší snahou 
bylo zabránit nehospodárnému plýt-
vání veřejných fi nancí, ke kterému do-
cházelo díky špatné smlouvě s bývalým 
dodavatelem údržby zeleně. Bohužel, 
výběrové řízení na nového dodava-
tele nebylo ukončeno dostatečně včas 
a tráva nám téměř „přerostla přes hla-
vu“. Dostali jsme od vás právem „lekci“ 
a jako noví radní jsme si odvedli „no-
váčkovskou daň“. Jménem celé radnice 
se všem občanům našeho městského ob-
vodu omlouvám a věřím, že tato „kau-
za“ už bude defi nitivně uzavřena.
Každé řešení mívá dvě strany mince. 
Je potěšující, kolik občanů mi napsalo, 
navštívilo mě nebo zatelefonovalo. Bo-
hužel je škoda, že se daleko více lidí ne-
zúčastnilo ankety na téma zlepšení slu-
žeb obce pro občany. Přesto na základě 
došlých odpovědí víme, kde prioritně 
postavit dětské hřiště, kde vybudovat 
chybějící chodník, lavičky či parkovací 
místa. 
Pravidelně se účastním jednání s ob-
čany v terénu při řešení situace v okolí 
jejich bydliště. Mnohdy však slýchávám 
protichůdné názory. Například v jedné 
lokalitě někteří chtějí parkovací místa, 
jiní tamtéž vyžadují zákaz parková-
ní. Jedni chtějí lavičku a druzí si ji ne-
přejí, protože se na ní mohou shlukovat 
nepřizpůsobiví občané. Nikdy nevyho-
víme všem. Každopádně pro mne bylo 
velmi milé jednání spojené s nalezením 
řešení podnětů občanů žijících v okolí 
Uralu či na ulici Svornosti. Tímto jim 
ještě jednou děkuji za aktivní přístup.
Brzy se s občany setkáme v dalších lo-
kalitách (Kotlářova ulice nebo Pískové 
doly) a budeme hledat možnosti zlepše-
ní života v obvodu. Posílen a poučen se 
na to těším. Závěrem bych chtěl popřát 
školákům pěkné prožití prázdnin a do-
spělým příjemně strávenou dovolenou.

Bc. Martin Bednář, starosta

Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, 
s.r.o. • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 
00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samospráv-
ného celku • Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady MO Ost-
rava-Jih • DTP: Lucie Petrová • Vychází jednou měsíčně (kromě července) v Os-
travě v nákladu 50 900 výtisků • Datum vydání: 29. 6. 2015 • Výtisk zdarma
• Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.Kontakt na redakci:
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Kontakty na vedení obvodu
Starosta Bc. Martin Bednář tel.: 599 430 331
Místostarostka  Věra Válková tel.: 599 430 410
Místostarosta RNDr. František Staněk, Ph.D. tel.: 599 430 344
Místostarostka Ing. Hana Tichánková tel.: 599 430 344
Místostarosta Bc. František Dehner tel.: 599 430 345
Členka rady Markéta Langrová tel.: 599 430 331
Člen rady Ing. Adam Rykala tel.: 599 430 410
Člen rady Ing. Otakar Šimík tel.: 599 430 331
Tajemník Mgr. Petr Mentlík tel.: 599 430 268

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

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih: www.ovajih.cz/cs/radnice/urad
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V minulém vydání Jižních listů jsme uveřejnili výzvu 
na zapojení se do týmu připravujícího projekt parti-
cipativního rozpočtu. 

AKTUALITY

Řada z vás se 
ozvala s  do-
tazem na 
bližší infor-
mace. Chce-
te mít mož-
nost ovlivnit 
část rozpočtu 

našeho obvodu? Místosta-
rostka Ing. Hana Tichánková 
(ANO 2011), která je iniciá-
torkou participativních roz-
počtů u  nás, odpovídá na 
nejčastější otázky. 

Co to participativní 
rozpoč ty vlastně jsou?

Participativní rozpo-
čet je  procesem přímé de-
mokracie, v  rámci kterého 
mohou obyvatelé určitého 
místa, v našem případě ob-
vodu, diskutovat a rozhodo-
vat o využití části rozpočtu. 
Městský obvod vyčlení fi -
nanční částku, o  které roz-
hodnou sami občané. Celý 
proces probíhá tak, že ob-

čan nebo nezisková organi-
zace přihlásí v  rámci   par-
ticipativního rozpočtu svůj 
projekt. Dále proběhne hla-
sování obyvatel obvodu 
o  jednotlivých projektech 
a  ten, který získá nejvíce 
hlasů, úřad městského ob-
vodu   následně zrealizuje.   
Mohou se objevit nápady 
na nová hřiště, odpočinko-
vé zóny,   sportoviště, opra-
vy chodníků či cesty, kultur-
ní akce nebo projekt týkající 
se sociálních služeb   – pro-
stě cokoliv, o  co mají lidé 
zájem. Může se zrealizovat 
i více projektů až do vyčer-
pání celé fi nanční částky. 
Každý obyvatel Jihu bude 
moci průběh realizace ví-
tězného projektu sledovat 
od počátku až k  samotné-
mu slavnostnímu předání.

Funguje to?
Ano, a velmi dobře. Zatím 

to vypadá, že v  Česku bu-

Rozpočet, který řídí občané
deme jedni z prvních, v za-
hraničí mají s  participativ-
ními rozpočty několikaleté 
pozitivní zkušenosti. Na jaře 
jsem se zúčastnila konferen-
ce v  Lodži, kde je na přání 
obyvatel letos realizována 
například rekonstrukce post 
průmyslových objektů s dů-
razem na zapojení zelených 
střech.

Bude se participativní roz-
počet týkat pouze celoob-
vodových projektů, nebo 
budou mít lidé možnost 
požádat i o něco malého – 
např. lavičky?

Lidé budou moci navrh-
nout cokoliv. I malé pro-
jekty mohou oslovit tak, že 
získají dostatek hlasů. Na-
víc i ti, co se svým návrhem 
v  silné konkurenci neuspě-
jí, ale zároveň bude podpo-
ra ze strany ostatních ob-
čanů viditelná, mohou být 
inspirací a  dobrým podně-
tem pro rozhodování vede-
ní. Může se stát, že drobný 
projekt občanů sice nevy-
hraje a  nebude fi nancován 

z participativního rozpočtu, 
ale zrea lizujeme jej my.

Jakým způsobem zasahu-
je do rozhodování vedení 
radnice?

Žádným, o  návrzích pro-
jektů  v rámci  participativní-
ho rozpočtu a jejich výběru  
rozhodují   pouze obyvatelé 
Ostravy-Jihu.

Od kdy by se lidé na roz-
hodování o rozpočtu takto 
mohli podílet?

Pokud vše půjde dobře 
a podaří se nám zajistit po-
třebné podmínky, projekt 
participativního rozpočtu 
připravíme v  průběhu roku 
2016 a první vítězný projekt 
bude realizován v roce 2017.

Více informací k  tématu 
naleznete na našem webu. 
Víte už teď, že se na rozpoč-
tu, o kterém rozhodují obča-
né, chcete podílet? 

e-mail: hana.tichankova@-
-ovajih.cz, korespondence: 
ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 
731/3, 700 30 Ostrava-Hra-
bůvka. Tereza Thérová

V dubnovém čísle Jižních 
listů jsme občany vyzva-
li k  zapojení do ankety tý-
kající se výstavby dětských 
hřišť. Účelem bylo zjistit, ve 
kterých lokalitách obvodu 
občanům tato hřiště nejví-
ce chybějí. Z hlasování, jež 
probíhalo také na webo-
vých stránkách obvodu, vy-
šly vítězně lokality v ulicích 
Z. Bára a Horymírova. 

„Na základě výsledků an-
kety budou v  příštím roce 
vybudována dětská hřiště 
právě v  těchto dvou loka-
litách,“ uvedl místostaros-
ta František Dehner s  tím, 
že další dvě budou ještě vy-
brána. Čtyři nová dětská 
hřiště však vzniknou už le-
tos, fi nanční prostředky ve 
výši deseti miliónů korun už 
byly schváleny na výstavbu 

hřišť v  ulicích Lumírova ve 
Výškovicích, Klegova v Hra-
bůvce, Petruškova v  Zábře-
hu a  V.  Vlasákové na sídliš-
ti Bělský Les. Zde by měly 
být herní prvky jako prolé-
zací velryba, pružinová hou-
pačka ve tvaru žraloka, dal-
ší pružinová houpačka ve 
tvaru delfína, piškvorky, ská-
kací panák, uzavíratelné 
pískoviště a  mobiliář (infor-
mační tabule, provozní řád, 
koš a lavičky). 

„V dalších letech plánu-
jeme ve výstavbě hřišť po-
kračovat. Co se týká men-
ších herních prvků mezi 
domy, právě probíhají pří-
pravy koncepce jejich dopl-
nění nebo výměny. Snažíme 
se zohlednit i  připomínky 
a přání občanů,“ doplnil rad-
ní Adam Rykala.  (kut, ter)

Na nová hřiště se mohou těšit
v ulicích Z. Bára a Horymírova Oznámení 

o výběrových řízeních
Statutární město Ostrava, tajemník Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabův-
ka, vyhlašuje výběrová řízení podle zákona 312/2002 Sb., 
o úřednících ve znění pozdějších předpisů, na místa ve-
doucích úředníků:

•  vedoucí právního odboru VŘ č. 20/2015 
(požadujeme VŠ v magisterském studijním programu 
nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 
programu v oboru právo)

•   vedoucí oddělení veřejných zakázek 
VŘ č. 21/2015 
(požadujeme VŠ v magisterském studijním programu 
nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 
programu)

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 7. 7. 2015.

Podrobnosti (včetně popisu práce, náležitostí přihláš-
ky a seznamu zákonem stanovených příloh) najdete na 
www.ovajih.cz v sekci Radnice-Úřad-Volná místa.www.facebook.com/mob.ovajih
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městského obvodu Ostrava-
-Jih 23. dubna, následova-
la zákonem daná lhůta pro 
podání námitek s termínem 
do 13. května a lhůta na pod-
pis do 28. května. Vzhledem 
k nutnosti dodržet zákonné 
termíny došlo ke zdržení. 

Kosení travnatých ploch 
proto začalo v  týdnu od 
5.  května, kdy se začala 
přednostně sekat tráva ve 
školách a školkách. Od 15. 5., 
tedy v  co nejkratším mož-
ném termínu, bylo postup-
ně zahájeno sekání ve všech 
lokalitách obvodu. Ve třetím 
červnovém týdnu skončil 
první pokos ve Výškovicích 
a  v  Zábřehu. Problém pře-
trvával v Hrabůvce a na síd-
lištích v Bělském Lese a na 
Dubině, kde údržbu zajišťu-
je akciová společnost AWT 

Rekultivace (smlouva po-
depsána 21. 5. 2015). Pro-
to byl městský obvod nu-
cen přistoupit k razantnímu 
řešení situace a  zajistit ko-
sení náhradními dodavate-
li na náklady AWT Rekulti-
vace, a. s. Nejpozději od 1. 7. 
začne druhý pokos a  rov-
něž údržba keřů, se kterou 
nebylo možné s ohledem na 
ochranné lhůty hnízdícího 
ptactva začít dříve. Nepří-
jemná situace se v  dalších 
letech nebude opakovat. Už 
v těchto dnech probíhá pří-
prava veřejné zakázky na 
údržbu zeleně pro léta 2017-
2018. Při zohlednění poža-
davků a podnětů občanů se 
kromě údržby zeleně v tom-
to období obvod zaměří i na 
opravu chodníků, laviček 
nebo dětských hřišť.  (d)

Zajištění těchto služeb sa-
mozřejmě patří k dlouho-
době řešeným a v časovém 
předstihu uzavíraným za-
kázkám. Předchozí vedení 
obvodu však původní zakáz-
ku, připravovanou od úno-
ra 2014, neschválilo. Členo-
vé hodnoticí komise tohoto 
výběrového řízení se z  ne-
jasného důvodu nescházeli. 
Technické služby byly v 90. 
letech minulého století zru-
šeny a někteří jejich zaměst-
nanci přešli do soukromé-
ho sektoru, kde se následně 
podíleli na realizaci zakázek 
na údržbu zeleně. Zakázka 
na údržbu zeleně na období 
2015-2018 však byla připra-
vena způsobem, pod který 
se nové vedení radnice, mj. 
z  výše uvedených důvodů 
a  podezření z  nehospodár-
nosti, nemohlo podepsat.

Proto byla vypsána nová 
zakázka na údržbu zele-
ně s  korektními zadávacími 
podmínkami a  transparent-
ně soutěžena za nejvýhod-
nějších podmínek pro měst-
ský obvod. Už v  prosinci 
2014 bylo rozhodnuto o vý-
běru nových dodavatelů for-

mou veřejné aukce. Změ-
nily se zadávací podmínky 
výběrového řízení, přede-
vším zkrácení ze čtyřletého 
na dvouleté období. Měst-
ský obvod byl rozčleněn do 
pěti lokalit. Na rozdíl od mi-
nulých období nebyl pevně 
stanoven počet sekání, po-
žadována byla možnost za-
hájit kosení dle potřeby.

Od 7. 1. 2015, kdy byla zve-
řejněna předběžná výzva, 
probíhaly legislativou dané 
lhůty pro vyhlášení veřej-
né zakázky (do 2. 2.) a po-
dání nabídek (do 27. 3.). 
Veřejnosti přístupnou auk-
ci bylo možné uskutečnit 
až v  dubnu. V  jejím průbě-
hu 21. dubna si své původ-
ní cenové nabídky vzájemně 
snižovalo dvanáct poten-
ciálních dodavatelů, kteří 
před začátkem aukce pro-
kázali splnění kvalifi kačních 
podmínek. Zatímco pro léta 
2011-2014 činily celkové ná-
klady na údržbu zeleně více 
než 95 miliónů korun, v rám-
ci nové smlouvy bylo dosa-
ženo částky 26 589 860,38 
Kč. O výběru nejvhodnějších 
uchazečů rozhodla Rada 

Údržba zeleně na území obvodu
Vzrostlá zeleň v posledních týdnech komplikovala 
život jak alergikům, tak dětem a pejskařům z naše-
ho obvodu. Řada z vás se oprávněně obracela na 
radnici s dotazy, proč situace nastala, a především 
kdy bude vyřešena.
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V předchozích  obdobích 
bylo vzhledem k  nezbyt-
ným investicím rozhodnu-
to o  prodeji budovy a  byly 
zastaveny veškeré investi-
ce do oprav. Objekt tak dále 
chátral.

„Chceme toto oblíbené 
sportoviště zachovat. Po-
soudili jsme všechny aspek-
ty a rozhodli se záměr pro-
deje zrušit. Ještě letos bude 
zpracována dokumentace 
na kompletní rekonstrukci, 
tak aby v příštím roce pro-
běhla realizace všech oprav 
a  objekt mohl opět sloužit 
k  smysluplnému sportov-
nímu vyžití občanů,“ uved-
la radní Markéta Langrová 
(ANO 2011).

Objekt tělocvičny na ul. 
Charvátská v  Ostravě-Výš-
kovicích byl městskému ob-
vodu Ostrava-Jih svěřen do 

správy 21. prosince 1994. 
V  září 1999 byl s  vadnou 
podlahovou krytinou v  tě-
locvičně, poškozenou po-
stříkáním vodou vandaly, 
pronajat společnosti CDU 
SPORT Total Squasch – Re-
lax studio, s.r.o., za účelem 
vybudování Sportovního 
centra pro využití volného 
času.

Tento nájemce po před-
chozím souhlasu vlastní-
ka provedl v  objektu řadu 
úprav a v únoru 2000 bylo 
po řádné kolaudaci veřej-
nosti zpřístupněno sportov-
ní centrum. V prostoru tě-
locvičny nově vznikly nejen 
čtyři squashové kurty, ale 
i  kurty badmintonové, po-
silovna, sklad, cvičební sál 
a  recepce ve vstupní části. 
Část tělocvičny je vyhraze-
na pro občerstvení s  pose-

Veřejné sportovní centrum CDU SPORT
Vzhledem k narůstajícímu počtu dotazů ze strany 
občanů a opakovaného apelu provozovatele spor-
tovního centra CDU SPORT ohledně zhoršujícího 
se technického stavu budovy byl v rámci prohlídky 
řešen další osud tohoto objektu. 

zením a ve stávajících míst-
nostech nechybí zázemí 
pro sportovce, solárium ani 
místnost pro masáže. Po-
stupem času nájemce v pro-
storu vybudoval také lezec-
kou stěnu, kabinovou saunu 
a solnou jeskyni.

Do objektu bylo investo-
váno i ze strany městského 
obvodu Ostrava-Jih. V rám-
ci běžné údržby byly prove-
deny mimo jiné oprava stře-
chy, oprava elektroinstalace, 

výměna ležaté kanalizace, 
výměna podlahových krytin 
v  chodbách, výměna vad-
ných střešních světlíků, zed-
nické opravy, oprava sprch 
mužů a žen, oprava podla-
hy v malém cvičebním sále 
nebo zabezpečení luxfero-
vých stěn. I přes snahu prů-
běžně odstraňovat vznikají-
cí závady se technický stav 
objektu postupem času 
zhoršoval až do současného 
stavu.  Tereza Thérová

Od května letošního roku 
musejí mít žadatelé o  do-
platky na bydlení souhlas 
obce s vyplacením této dáv-
ky. Rada městského ob-
vodu Ostrava-Jih rozhod-
la o  schválení zásad, podle 
kterých bude sociální od-
bor úřadu žádosti o doplat-
ky posuzovat. 

„V obvodu máme čtrnáct 
ubytoven a  počet žádostí 
se blíží tisícovce,“ uvedl sta-
rosta Martin Bednář. Podle 
něj novinka problém zákona 
jako takový neřeší. „Situaci 
sice zlepšuje to, že ubytovny 
musejí dodržovat třeba hy-
gienické podmínky, ale zá-

konem daná úprava je z po-
hledu samosprávných celků 
jen chvilkovou šancí něco 
ovlivnit. Provozovatelé uby-
toven jistě brzy přijdou s no-
vými nápady, jak samosprá-
vu obejít,“ doplnil.

Ne všichni žadatelé sou-
hlas obce dostali. V někte-
rých ostravských obvodech 
proto lidé v pondělí 15. červ-
na vyšli do ulic, aby vyjád-
řili svou nespokojenost. Asi 
stovka lidí žijících převážně 
na ubytovnách přišla s peti-
cí i na radnici v Ostravě-Jihu. 

Přesto, že nebyli ohláše-
ni, starosta Martin Bednář 
přerušil pravidelnou pon-

dělní poradu a  přijal nejpr-
ve zástupce protestujících, 
kterým sdělil, že radnice 
nebude podléhat nátlaku 
neohlášeného shromáždění. 
Nakonec více než půl hodi-
ny s nespokojenými občany 
diskutoval a odpovídal na je-
jich dotazy. 

Městský obvod bude při 
udělování souhlasu nadá-
le postupovat podle zásad 
schválených radou. Hlav-
ním kritériem je trvalé byd-
liště na území obvodu ales-
poň po dobu 12 měsíců před 
podáním žádosti a dále i to, 
že žadatelem je občan byd-
lící v  ubytovně se schvále-

ným provozním řádem. Od 
1.  září bude rovněž zkou-
mána bezdlužnost žadate-
lů vůči městskému obvodu. 
„Domníváme se, že postu-
pujeme správně a  budeme 
touto cestou pokračovat,“ 
zdůraznil Bednář. 

Na základě metodiky, kte-
rou 24. června vydalo Mini-
sterstva vnitra ČR je však 
pravděpodobné, že na ná-
zor obcí nebude brán zřetel. 
K tomuto datu městský ob-
vod Ostrava-Jih obdržel 1218 
žádostí o doplatek na byd-
lení. Vydal 952 souhlasných 
a 266 nesouhlasných stano-
visek.  (kut)

Starosta diskutoval se žadateli o doplatcích na bydlení

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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  Ostrava očima Viktora Koláře

Až do 6. září mohou zájemci navštívit výstavu unikátních 
fotografi í nazvanou Ostrava očima Viktora Koláře seniora, 
která je v prostorách Galerie G Charitního střediska Gab-
riel na Čujkovově ulici v Zábřehu. Válečný zpravodaj, foto-
graf, reportér i kameraman Viktor Kolář senior zde před-
stavuje na třicet dobových fotografi í z let 1926-1947. 

KRÁTCE
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  Kontrolní výbor povede 

zastupitel KSČM Mařák

Zastupitelé městského obvodu Ostra-
va-Jih zvolili na červnovém zasedání 
nového předsedu kontrolního výboru, 
kterým se stal zastupitel KSČM Martin 
Mařák. V uvolněné funkci nahradil stra-
nického kolegu Karla Gavendu, jenž 
rezignoval na vlastní žádost po břez-
novém jednání zastupitelstva. Druhým 
kandidátem byl Zdeněk Hübner z hnu-
tí Ostravak.

  Zvýhodněné ceny 

ve Sport centru Dubina

Sport centrum Dubina bude v  letních 
měsících otevřeno veřejnosti dle pro-
vozního řádu, který je umístěn přímo 
v hale a na www.ovajih.cz. Zájemci se 
mohou objednat buď v hale, telefonic-
ky u správce haly nebo na recepci, e-
-mailem, případně formou písemné 
objednávky - kontakty a  formulář na 
ovajih.ostrava.cz/cs/informacni-roz-
cestnik/sport-a-sportovni-zarizeni/
sportovni-centrum-dubina/sportovni-
-centrum-dubina. Od roku 2013 jsou 
ceny za užívání hracích ploch v  mě-

sících červenec a  srpen zvýhodněny 
oproti běžnému roku. Pouze v  týdnu 
od 6. do 12. 7. bude hala z důvodů sa-
nitárních dnů uzavřena.

  Ořezy keřů a stromů

Smluvně zajištěné ořezy dřevin pro-
bíhají na území obvodu s ohledem na 
hnízdění řady druhů ptáků. Městský 
obvod Ostrava-Jih mapuje stav keřů 
i stromů, tak aby v období vegetační-
ho klidu začal ořez na místech, kde je 
to potřeba. V  případě nutnosti (bez-
pečnostní důvody) je možné provést 
i letní ořez keřů.

  Obvod poskytl dotaci 

na mládežnický projekt

Městský obvod Ostrava-Jih po skytl 
veřejnou fi nanční podporu spolku 
Rada dětí a mládeže Moravskoslezské-
ho kraje. Účelová dotace ve výši sto 
tisíc korun je určena na realizaci pro-
jektu Mládež kraji. Jedná se o  ojedi-
nělý výchovně vzdělávací projekt na 
podporu mládežnických iniciativ. Vlo-
ni byl projekt testován právě v MS kra-
ji, v pěti městech bylo podpořeno pět-
atřicet projektů částkou jeden milion 
korun. Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy pro letošní rok poskytlo 
na projekty pro jednotlivá města kraje 

půl milionu korun, z  toho na projekty 
realizované mládeží z Ostravy-Jihu je 
vyčleněna částka sto tisíc korun. Více 
na www.mladezkraji.cz.

  Nová webová stránka 

o historii obvodu Ostrava-Jih

Zájemci o  historii nejlidnatějšího ost-
ravského obvodu mohou využít nové 
webové stránky. Adresa historie.ovajih.
cz má podtitul Ostrava-Jih – po sto-
pách minulosti. Stránky se budou dále 
rozvíjet, už nyní nabízejí exkurz do his-
torie jednotlivých částí obvodu, ne-
chybí ani fotodokumentace.

  Ekologická brigáda 

v Bělském lese

Chlapci Výchovného ústavu Ostrava-
-Hrabůvka spolu s  pedagogem pro-
vedli po dohodě s Odborem dopravy 
a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-
-Jih ekologickou brigádu v  Bělském 
lese. Konkrétně se jednalo o  údržbu 
a úklid spojovacího chodníku mezi uli-
cemi Na Rybníčkách a Staňkova a ná-
sledně pak úklid odpadků mezi ulice-
mi Na Rybníčkách a  K Jezeru. Takto 
koncipované brigády probíhají v rám-
ci ekologické výchovy každoročně na 
jaře v různých lokalitách Ostravy.

KRÁTCE
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Zalíbilo se mi, že na nás konečně někdo myslí. I tato 
věta zazněla na květnové veřejné diskuzi, kde obyvatelé 
z okolí Jugoslávské ulice v Zábřehu diskutovali nad plá-
novanou rekonstrukcí veřejného prostoru před objek-
tem s restaurací Ural. Představení celého projektu se za 
tvůrce architektonických studií PROJEKTSTUDIO EUCZ 
ujal architekt David Kotek. Jedním z nosných bodů byla 
parkovací místa a plně obsazený sál vyjádřil spokoje-
nost s jejich plánovaným nárůstem. Účastníci průběžně 
hlasovali také o dalších záležitostech. Většinou přítom-
ných bylo odhlasováno, že by do rekonstrukce měla být 
zapojena a v prostoru zůstat i stávající plastika připo-
mínající květ, po této plastice by měla stékat voda, aniž 
by se pod ní hromadila, původně navrhované lavičky by 
měly být nahrazeny tzv. bobky na sezení a že ve fi nál-
ním návrhu rekonstrukce by rozhodně měla být zohled-
něna výsadba nových stromků. 

Diskuse se zúčastnili starosta obvodu Martin Bednář, 
místostarostové Hana Tichánková a  František Dehner 
i  další zastupitelé. V průběhu večera tak přišlo slovo 
i na obecnější témata týkající se například bezpečnosti 
v dané lokalitě či nedalekého podchodu.  (ter)

Foto: Tereza Thérová

Veřejná diskuse 
s občany v Zábřehu

V minulém čísle Jižních listů 
jste se mohli dočíst o  tom, 
jak se zavedlo zveřejňová-
ní kde čeho, jak je vše trans-
parentní a  jak je to to nej-
lepší, co lidé tohoto obvodu 
potřebují. Když už pominu, 
že většina lidí se o tyto věci 
snad ani zajímat nechce 
a  že chtějí naopak hlavně 
uklizený obvod, opravené 
chodníky a  třeba i  poseka-
nou trávu a  že místo toho, 
aby se vedení radnice za-
měřilo na „transparentnost“, 
udělalo by lépe, kdyby za-
čalo pracovat pro lidi. Tím 
nechci říci, že by radnice ne-
měla být transparentní – to 
má být automaticky, nicmé-
ně nemá to být jediná náplň.

Proč jsem u slova transpa-
rentnost použil uvozovky? 
Protože i  tu transparent-
nost vytáhne radnice jen 
tehdy, pokud se jí to zrov-
na hodí. Na posledním za-
stupitelstvu přišli lidé disku-
tovat o trávě, padlo několik 
návrhů, jak tuto diskuzi za-
řadit na program, nicméně 
vedení radnice se debaty 
evidentně bálo a  odsunulo 
celý bod až na závěr jednání 

a vyplatilo se to. Kolik myslí-
te, že vydrželo lidí na jedná-
ní zastupitelstva do desá-
té večer? To je ale jen jeden 
z případů. 

Další výkřik transparent-
nosti nám vedení předved-
lo, když bez výběrového ří-
zení zadalo forenzní audit 
u  příspěvkové organizace 
Majetková správa Ostrava-
-Jih. Audit, který stál skoro 
půl milionu korun a  smlou-
va o něm není na webových 
stránkách obvodu zveřejně-
na dodnes. Vedení chabě 
argumentovalo tím, jak se 
musel audit „ututlat“, jak je 
utajený a  podobné nesmy-
sly. Nicméně na magistrá-
tu města pan primátor za-
dal takových auditů několik 
a výběrové řízení na ně vždy 
vypsal. Co jde na magistrá-
tu, na Jihu evidentně ne. 
Proč vedení radnice odmítá 
uveřejnit informaci, že na-
vrhlo na zastupitelstvu zvý-
šit daň z  nemovitosti o  sto 
procent? To je ta otevřená 
radnice? No pěkně děkuji...

Mgr. Jan Dohnal, 
zastupitel městského obvodu 

Ostrava-Jih za ODS

slovo zastupitele

Jak je to ve skutečnosti 
s transparentností hnutí 
ANO na Jihu
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Rada městského obvodu Os-
trava-Jih rozhodla nezvý-
šit s  účinností od 1. červen-
ce 2015 nájemné za pronájem 
bytů ve vlastnictví statutární-
ho města Ostravy svěřených 
městskému obvodu Ostrava-
-Jih. 

Cena se nemění u nájemců 
s uzavřenou nájemní smlouvou na byty s dříve tzv. regu-
lovaným nájemným ve výši 50,02 Kč/m2 podlahové plo-
chy bytu/měsíc pro byty standardní a ve výši 45,02 Kč/m2 
podlahové plochy bytu/měsíc pro byty se sníženou kva-
litou. Nájemné se nebude zvyšovat ani u nájemců s uza-
vřenou nájemní smlouvou na smluvní nájemné a u nájem-
ců bytů zvláštního určení se sazbou nájemného 29,48 Kč/
m2 a se sazbou nájemného 32,02 Kč/m2. (kut)

Nájemné v obecních 
bytech se nezvýší
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Hodláte se přestěhovat do 
obecního bytu v  některé 
z  těchto lokalit? Pak je pro 
vás od 1. září tohoto roku 
připravena změna správy 
obecních domů a bytů spo-
lečně se změnou kontaktní-
ho místa pro vyřizování veš-
kerých záležitostí.

Na jednání březnového 
zastupitelstva městského 
obvodu byl schválen převod 
výkonu správy domovního 
a  bytového fondu na měst-
ský obvod, přičemž tato čin-
nost bude s  účinností od 
1. září tohoto roku nově za-
jišťována zaměstnanci úřa-
du. Kontaktní místo pro ob-
čany bude zřízeno přímo 
v budově D úřadu městské-
ho obvodu, tedy na radnici 
v  Ostravě-Hrabůvce. Budo-
va je bezbariérově přístupná 
a přístup k ní je možný z ulic 
Horní, Moravská a  Edisono-

va, tedy hlavním vstupem 
úřadu i jeho bočními vchody. 
Tímto rozhodnutím se sou-
časně ruší stávající kontakt-
ní místo na ul. Provaznic-
ká 62 v  Ostravě-Hrabůvce, 
a to k datu 26. 8. 2015. Ten-
to den je posledním úředním 
dnem na daném místě.

Občané městského obvo-
du budou moci na jednom 
místě, tj. na radnici v Ostra-
vě-Hrabůvce, vyřídit veškeré 
záležitosti související s  pro-
nájmem bytů, nebytových 
prostor, garáží a garážových 
stání v  bytových domech, 
vč. domovnické činnosti. Při 
uzavírání nájemních smluv, 
stanovení předpisu nájem-
ného, evidenci počtu osob 
přihlášených v bytě a úpra-
vě záloh na služby spojené 
s bydlením budou občanům 
v přízemí budovy k dispozici 
čtyři přepážky evidence ná-

POZOR! Změna správy obecních domů 
a bytů včetně změny kontaktního místa 

Bydlíte v obecním bytě v lokalitách Hrabůvky, Zá-
břehu, Výškovic, Dubiny nebo Bělského Lesa? 

 

jmu. V přízemí budovy bu-
dou občané moci taktéž vy-
užít dvě pokladny, v  nichž 
bude možno hotovost-
ně hradit platby souvisejí-
cí s bydlením či pronájmem 
nebytových prostor. Na 
nově zřízeném kontaktním 
místě budou občané moci 
projednávat veškeré záleži-
tosti související s pohledáv-
kami na nájemném a    služ-
bách spojených s  užíváním 
bytů či nebytových prostor 
společně s  možností jejich 
hotovostní úhrady.

V patře budovy budou 
moci občané prostřednic-
tvím technických zaměst-
nanců vyřídit veškeré tech-
nické záležitosti (hlášení 
oprav, údržby v  domech 
a  bytech, vyřízení žádos-
tí o  interiérové a  staveb-
ní úpravy v bytech, předání 
a  převzetí bytů) a  řešit pří-
padné reklamace z  vyúčto-
vání služeb. 

Občané  upřednostňující 

elektronickou komunikaci 
bez nutnosti návštěvy kon-
taktního místa budou i  na-
dále moci využít služeb por-
tálu - elektronické přepážky, 
která bude nově dostup-
ná prostřednictvím webo-
vých stránek úřadu, a o jejím 
spuštění budou občané včas 
informováni.

O uvedených změnách 
budou občané městského 
obvodu podrobně informo-
váni v  měsíci srpnu toho-
to roku, a  to na webových 
stránkách úřadu, na Face-
booku, v Jižních listech a na 
informačním panelu bytové-
ho oddělení. Všichni nájemci 
a uživatelé obecních bytů ve 
správě městského obvodu 
budou zároveň v  dostateč-
ném časovém předstihu in-
formováni vyvěšením infor-
mačního létáku v  bytových 
domech nebo vhozením le-
táků do  domovních poštov-
ních schránek. 

 Tereza Thérová

V období od ledna do dub-
na letošního roku proběh-
la u příspěvkové organizace 
Majetková správa Ostrava-
-Jih kontrola, na jejímž zá-
kladě   byla vypracována 
zpráva, která se věnuje ne-
dostatkům při správě a  vy-
máhání   pohledávek vznik-
lých v domovním a bytovém 
fondu.

Kontrolou bylo zjištěno,   
že systém vymáhání pohle-
dávek u příspěvkové orga-
nizace vykazuje řadu nedo-
statků, a   to i systémových, 
které nelze odstranit jiným 

způsobem než převedením 
agendy vymáhání pohle-
dávek zpět na zřizovatele 
(např. nezajiště-
ní řady pravo-
mocných a  vy-
k o n a t e l n ý c h 
exekučních titu-
lů, opakovaně 
nesprávné označování  žalo-
vaných stran, chybné určení 
příslušnosti soudu apod.).

I to byl jeden z  důvodů,   
proč zastupitelstvo měst-
ského obvodu rozhod-
lo o  převzetí správy do-
movního a  bytového fondu 

od příspěvkové organiza-
ce do vlastní správy k datu 
1. 9. 2015. Ke stejnému datu 

budou převza-
ty zřizovatelem 
i pohledávky, při-
čemž právní od-
bor bude činit 
veškeré příslušné 

kroky k  tomu, aby nedošlo 
k  promlčení nároků, vyčís-
lí případnou vzniklou škodu 
způsobenou porušením po-
vinností   příspěvkové orga-
nizace a zajistí její řádné vy-
máhání. 

„K  datu 31. 5. 2015 činí 

pohledávky   na nájem-
ném a  službách spojených 
s  nájmem obecních bytů 
43 034 582 korun. 

Pracujeme na tom, aby-
chom minimalizovali vznik-
lou škodu a  co možná nej-
větší část prostředků získali 
zpět do bytového fondu na 
nejrůznější opravy a  rekon-
strukce. Dodržování prá-
vě připravovaných zásad 
pro vymáhání omezí riziko 
opakování se této situace 
do budoucna,“ uvedla radní 
Markéta Lang rová. 

 (ter)

Pohledávky Majetkové správy Ostrava-Jih
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Na YouTube kanálu městského obvodu Ost-
rava-Jih bude zveřejněn záznam ze 4. zase-
dání zastupitelstva městského obvodu, které 
se uskutečnilo 4. června 2015. Jedná se o audiovizuální 
záznam anonymizovaný v souladu s požadavky zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění poz-
dějších předpisů. Záznam pořídila FABEX MEDIA, s. r. o.

Záznam zastupitelstva na YouTube
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JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

V příjemném prostředí si 
návštěvníci mohou vybrat 
z  několika druhů káv znač-
ky Julius Meinl, v  nabídce 
jsou dále nealkoholické ná-
poje, sekty, aperitivy, domácí 
limonády, koktejly, míchané 
nápoje, vína či likéry. Nechy-
bí dezerty, poháry nebo tře-
ba panini. Café Luna s kapa-
citou zhruba třicet míst má 
otevřeno denně od 14 ho-
din do 20.30 hodin. Více na 

www.kzoj.cz/cz/page-o-ka-
varne. „Věříme, že kavárna 
bude vítanou službou nejen 
pro návštěvníky našeho kina 
a  brzy si získá své zákazní-
ky,“ uvedla ředitelka Kultur-
ního zařízení Ostrava-Jih 
Sylva Kocurová. Zdůrazni-
la, že kino je v provozu i přes 
probíhající rekonstrukci jeho 
předprostoru. Vstup do kina 
je však nyní možný pouze 
z ulice Kosmonautů.  (kut)

Kam na dobrou kávu? Do Café Luna!

V minulém  čísle 
Jižních listů 
jsme se vás ptali, jaká je 
celková rozloha městského 
obvodu Ostrava-Jih. Správ-
ná odpověď je 1631,35 hek-
tarů, chcete-li 16,3135 km2. 
Z  došlých odpovědí jsme 
vylosovali p. Ludmilu Ďu-
rickou, která získává drob-
né propagační předměty 
obvodu. Vítězku budeme 
kontaktovat.

V tomto čísle chceme vě-
dět, jak se jmenuje dvojice 
letců Britského královského 
letectva RAF, kteří byli bě-
hem války v  roce 1944 za-
vražděni coby zajatci na 
útěku. Na počest obou pi-

lotů se nachází 
památník poblíž 

kostela v  Hrabůvce a  sta-
rají se o  něj žáci nedaleké 
základní školy. Ze správ-
ných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce, kterého 
opět odměníme. Odpově-
di posílejte buď na e-mailo-
vou adresu: soutez@ovajih.
cz, nebo poštou na adre-
su Úřad městského obvo-
du Ostrava-Jih, Horní 791/3, 
700 30 Ostrava, a  to nej-
později do 13. 8. 2015 (roz-
hoduje poštovní razítko). 
V  případě listovní zásilky 
nezapomeňte uvést jméno 
a adresu a na obálku napiš-
te SOUTĚŽ – JIŽNÍ LISTY!

Soutěž

Ve druhé polovině června 
probíhala výměna staniční-
ho kontejneru a měřicí tech-
niky automatizované měřicí 
stanice kvality ovzduší Čes-
kého hydrometeorologické-

ho ústavu na Pavlovově ulici 
v Zábřehu. Do konce letních 
prázdnin proběhne obmě-
na všech monitorovacích 
stanic v  Moravskoslezském 
kraji. Dojde pouze k  dílčím 

změnám v  rozsahu měře-
ní. Aktuální reportáže a dal-
ší informace z měřicí sítě je 
možné zjistit na Facebooku: 
www.facebook.com/ovzdu-
si.chmi. Podrobné informa-

ce o  měření lze získat na 
stánkách www.chmi.cz/fi -
les/portal/docs/uoco/web_
generator/locality/polluti-
on_locality/index_CZ.html. 

(d)

Inovace státní sítě imisního monitoringu


V úterý 9. června zahájila svůj provoz kavárna Café 
Luna. Nachází se v objektu stejnojmenného kina 
v Zábřehu, konkrétně ve vstupním atriu. 

  Informace DP Ostrava

Z důvodu rekonstrukce zastávek MHD 
Městský stadion a SPORT ARÉNA bu-
dou od 29. června až do 5. října tyto 
zastávky přemístěny na ulici Závodní. 
Od 4. do 6. července bude kvůli zjed-
nokolejnění tratě na Místecké ulici vý-
luka na tramvajové lince č. 1. V termí-
nu 27.-29. července pak dojde k výluce 
na tramvajových linkách č. 3 a  11, pří-
činou budou úpravy trolejového vede-

ní na Závodní ulici. V obou případech 
bude zajištěna náhradní doprava.

  Oprava mostů uzavřela 

dálniční přivaděč

V pondělí 25. května Ředitelství silnic 
a dálnic ČR zahájilo opravu dvou mos-
tů na dálničním přivaděči v úseku tzv. 
prodloužené Místecké v  Přívoze. Re-
konstrukce za 48,75 milionu korun po-
trvá asi sto dní. Podle předpokladů 
bude tato část komunikace uzavřena 
do 31. října. Veškerá doprava v ulici Mís-
tecké (I/56) na úseku mezi mimoúrov-

ňovou křižovatkou s  ulicí Mariánsko-
horskou (mimoúrovňová křižovatka) 
a  dálnicí D1 je svedena z  mimoúrov-
ňové křižovatky na ulici Mariánskohor-
skou a silnici II/470 (Severní spoj) s ná-
jezdem na dálnici. Řidiče jedoucí po 
dálnici D1, kteří míří do centra Ostra-
vy, bude dopravní značení navádět na 
sjezd v Bohumíně-Vrbici, odkud se do-
stanou do středu města přes Hrušov 
navazujícími ulicemi Bohumínskou, Mu-
glinovskou a  Mariánskohorskou. Úče-
lem je snížit množství vozidel projíždě-
jících po ulicích Slovenské a Hlučínské. 

KRÁTCE
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Město Ostrava od loňska 
rea lizuje nový projekt urče-
ný nejen obětem krimina-
lity pod názvem Doplnění 
služeb pro oběti trestných 
činů. Strážníci Městské po-
licie Ostrava se podílejí na 
mnoha aktivitách projektu. 
Už druhým rokem je v účin-
nosti novelizovaný zákon 
č. 45/2013  Sb., o obětech 
trestných činů, který dal stá-
tu nástroje k  účinné pomo-
ci lidem, kteří se stali oběťmi 
trestné činnosti. Také strážní-
ci v něm mají vymezeny své 
úkoly, které spočívají přede-
vším v informování občanů o 
dostupné pomoci. Strážníci 

se rovněž podílejí na ochra-
ně obětí před hrozícím ne-
bezpečím. V rámci projek-
tu Doplnění služeb pro oběti 
trestných činů budou stráž-
níci k dispozici občanům ve 
středu 15. července od 9 do 
11 hod. ve vestibulu poliklini-
ky Fakultní nemocnice Ost-
rava v Porubě na ul. 17. listo-
padu a v pátek 24. července 
od 9 do 11 hod. ve vestibu-
lu Hornické polikliniky v Mor. 
Ostravě na Sokolské třídě. 
Za účast v krátké anketě ob-
drží občané dárek v  podo-
bě drobného, ale účinného 
předmětu pro svou osobní 
ochranu.  (d)

Strážníci o pomoci obětem
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INZERCE

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

Se svým počítačem ani tabletem nikdy nezažiješ ta-
kové dobrodružství jako s námi. Tak by se dal charak-
terizovat vzkaz desítek neziskových organizací, kte-
ré představily své aktivity pro děti na prvním ročníku 
Bambifestu v Ostravě. Pořadatelé z Rady dětí a mláde-
že Moravskoslezského kraje přichystali ukázky činnosti 
jednotlivých oddílů i netradiční aktivity.

Program Bambifestu, který je nástupcem dřívěj-
ší Bambiriády, probíhal na loukách u Koliby v Bělském 
lese. Pro děti byly připraveny ukázky táboření, střelba 
ze vzduchovky nebo uzlování, na pódiu se představi-
ly mažoretky, moderní gymnastky, judisté i malí hasiči. 

„Své aktivity představilo přes dvacet organizací. Děti 
se mohly podívat, co všechno se dá v Ostravě po ško-
le a o víkendech dělat, a třeba se do některého oddí-
lu od září přihlásí,“ řekl člen organizačního štábu Vladi-
mír Peter. 

Reportáž z prvního dne Bambifestu je na www.tvo-
va.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-jih/zahajeni-bambifestu.
html.  (kut)

První červnový pátek se 
v Ostravě uskutečnilo sčítá-
ní cyklistů. Jako profi l s nej-
větší intenzitou cyklistické 
dopravy na území obvodu 
Ostrava-Jih byl vyhodnocen 
úsek ulice Podhájí ve smě-
ru od Hrabůvky do Bělské-
ho lesa, kde za čtyři hodiny 
pátečního odpoledne pro-
jelo cca 450 cyklistů. Velký 
provoz byl zaznamenán i na 
cyklotrase B v Bělském lese 
v  blízkosti Čujkovovy uli-
ce, kde za daný čas projelo 
téměř 250 cyklistů. Novým 
podjezdem pod Plzeňskou 
ulicí jelo přes 130 cyklistů. 
Letos však nejsou sčítány 
nejvíce zatížené úseky tra-
sy A, tj. podjezd pod ulicí 

Místeckou a  trasa z  Výško-
vic na Honculi, kde probíhá 
revitalizace Odry. „Důvod, 
proč se nesčítá v podjezdu, 
je jednoduchý, loni byl stej-
ný profi l sčítán v rámci pro-
gramu mobility a výsledkem 
bylo asi tisíc cyklistů za čty-
ři hodiny,“ uvedl cyklokoor-
dinátor města Ostravy Mar-
tin Krejčí. Vysoké hodnoty 
byly loni zaznamenány také 
na lávkách přes Rudnou 
u ulic Kpt. Vajdy a U Výtop-
ny (přes 800 a 600 cyklis-
tů, ale za delší časové obdo-
bí – 16 hodin). Další sčítání 
letos ještě budou následo-
vat – v běžný pracovní den 
a v neděli, kdy bývají výsled-
ky nejlepší.  (kut)

Cyklisté nejvíce 
využívají ulici Podhájí

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 12. 8. 2015

 Bambifest nabídl 
zajímavé aktivity

Aktivity některých neziskových organizací si přímo na 
místě prohlédli starosta obvodu Martin Bednář a  mís-
tostarostka Věra Válková.  Foto: Michael Kutty

Spolek pro volný čas v Ost-
ravě nabízí už pátým rokem 
v  rámci projektu Sport pro 
všechny na Dubině XI. příle-
žitost pro děti a dospělé zís-
kat nové dovednosti v  in–
-line bruslení pod vedením 
sportovních instruktorů. Le-
tos se kurzy budou poprvé 
konat v  novém In-line par-
ku U Cementárny v Ostravě-
-Vítkovicích, a  to ve dnech 
7., 8., 9., 28. a 30. července, 
4. a 6. srpna.

Přihlásit do kurzu se lze 
na www.osvolnycas.cz. Při-
hlášeným účastníkům bu-
dou e-mailovou nebo sms 

zprávou zasílány aktuální 
informace o  konání in–line 
kurzů, jejichž plánované ter-
míny mohou být z  důvodu 
nepříznivého počasí změ-
něny. Poplatek účastníka za 
dvouhodinový kurz je pade-
sát korun. Organizačním za-
jištěním kurzů je pověřena 
In- -line škola Ostrava. 

Spolek pro volný čas v Os-
travě získal od MO Ostrava-
-Jih příspěvek pět tisíc ko-
run na celý projekt, který 
zahrnuje i další aktivity, např. 
skupinové návštěvy školní 
mládeže ostravských spor-
tovních fi tcenter.  (kut)

Prázdninové in-line kurzy 
poprvé v novém prostředí

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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JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

příspěvková organizace
•  Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostra-

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

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

596 751 712, www.kzoj.cz

 KULTURNÍ DŮM K-TRIO

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka

5., 12., 19., 26. 7. v    17.00 hodin TANEČNÍ 
VEČERY živá hudba, pro příznivce společen-
ského tance se skupinou DOMINO, předpro-
dej KD K-TRIO
17. 7., 7., 28. 8. od 19.30 hodin POSEZENÍ 
U TÁBORÁKU v areálu Lesní školy v Bělském 
lese, posezení u táboráku, kytarový dopro-
vod ostravský písničkář Mendoš a  Harry, 
opékání párků
7., 14. a 28. 7.,  4., a 25. 8. od 19.00 do 20.00 
hodin ZUMBA KARIBIK PARTY, přes prázd-
niny se můžete s námi přenést na Karibské 
ostrovy a zatancovat si zumbu v rytmu sal-
sy, cha chi, reggeatonu. Předprodej a  infor-
mace KD K-TRIO.
7., 14. a 28. 7.,  4., a 25. 8.  od 18.00 - 19.00 
hodin SUPERKALANETIKA, přes prázdniny 
si můžete vyzkoušet efektivní statické posi-
lovací cvičení, které přispívá k získávání krás-
né postavy, speciální cviky vám zpevní bři-
cho, hýždě, paže a  nohy, vymodelují boky. 
Předprodej a informace KD K-TRIO.
27. - 31. 7. od 9.00. do 13.00 hodin, LÉTO 
PRO SENIORY
Sportovně relaxační týden pro zpříjemnění 
letních dnů v příjemném prostředí Komorní-
ho klubu. Každý den nový program, relaxač-
ní a rehabilitační cvičení pro podporu zdra-
ví, dechové techniky, techniky na zlepšení 
fyzické i duševní kondice, výtvarné tvoření. 
Procházka s výukou nordic walkingu. Nutná 
rezervace. Předprodej, informace a přihlášky 
KD K-TRIO.

 DĚTEM
Zahájen ZÁPIS DO KURZŮ pro děti - Vý-
uka hry na kytaru, saxofon, keyboard, akor-
deon, Kreslení a malování, Břišní tance, Hip 
Hop, Disco dance,Taneční klub MINI, Hraje-
me šachy.
13. – 17. 7., 3. – 7. 8. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁ-
BOR, pro děti je připraven program plný zá-
žitků, zábavy a  letních aktivit v  době od 7 
do 16 hodin (pondělí-pátek). Tábor je vhod-
ný pro děti od 6 do 12 let. 

 KURZY
Zahájen ZÁPIS DO KURZŮ s bohatou nabíd-
kou pohybových a  vzdělávacích kurzů pro 
dospělé - Kalanetika, P-Class, Pilates s Bosu, 
Cvičení-prevence bolesti zad - SM systém, 
Cvičení pro seniory, Jóga, Tai Chi, Linie, Body 
styling, Taneční pro manželské páry a part-
nerské dvojice, Irské tance, Břišní tance, La-
tina dance, Zumba, Astrologie, Astrologický 
tarot - výklad symbolonových karet, Akupre-
sura - celé tělo na dosah ruky, Automatic-
ká kresba pro každého, Jak udělat dojem na 
ostatní,   Výuka hry na kytaru, saxofon, key-
board, akordeon, Výuka anglického jazyka. 
 VÝSTAVY
VÝTVARNÉ PRÁCE studentů Soukromé 
střední umělecké školy AVE ART Ostrava.

Ukázka prací základní školy Krestova v Os-
travě-Hrabůvce. 

 KINO LUNA 

Kino LUNA, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh

1. 7. v  19.30 DRUHÁ MÍZA (Danny Collins, 
USA 2015). Komedie / drama, české titulky, 
přístupný, 106 minut. Vstupné 90 Kč.
2. 7. – 8. 7. ve 20.00 MÉĎA 2 (Ted 2, USA 
2015). Komedie, české znění, od 15 let, 
125 minut. Vstupné 120 Kč.
6. 7. v 17.45 S LÁSKOU, ROSIE (Love, Rosie, 
VB / USA 2014). Komedie / romantický, čes-
ké titulky, 102 minut. Vstupné 50 Kč.
7. 7. – 14. 7. v 17.45
ŽIVOT JE ŽIVOT (ČR 2015). Komedie, od 
12 let, přístupný, 95 minut. Vstupné 90 Kč, 
v pondělí 13. 7. – vstupné 60 Kč.
9. 7. – 12. 7. ve 20.00
TERMINÁTOR GENISYS 3D (Terminator: Ge-
nisys, USA 2015). Sci-fi  / akční / thriller /dob-
rodružný, české titulky, od 12 let, 126 minut. 
Vstupné 150 Kč.
13. 7. – 15. 7. ve 20.00
TERMINÁTOR GENISYS 2D (Terminator: Ge-
nisys, USA 2015). Sci-fi  / akční / thriller / 
dobrodružný, české titulky, od 12 let, 126 mi-
nut. Vstupné 120 Kč.
15. 7. v 17.45 
EVANGELIUM PODLE BRABENCE (ČR 2014)
Dokumentární, režie M. Janek, od 12 let, 
90 minut. Vstupné 80 Kč.
16. 7. – 22. 7. (mimo 20. 7.) v 17.45
DOMÁCÍ PÉČE (ČR 2015). Komedie / drama, 
režie S. Horák, přístupný, 92 minut. Vstupné 
120 Kč. 
16. 7. – 19. 7. ve 20.00
BEZ KALHOT XXL (Magic Mike XXL, USA 
2015). Komedie, české titulky, od 12 let, 
115 minut. Vstupné 100 Kč.
20. 7. – 22. 7. ve 20.00
SEJMI PREZIDENTA (Big Game, Finsko / 
VB / Německo 2014)
Akční / dobrodružný, české titulky, od 12 let, 
90 minut. Vstupné 90 Kč.
23. 7. – 26. 7. v 17.45
ANDÍLEK NA NERVY (ČR 2015)
Komedie / rodinný, od 12 let, 105 minut. 
Vstupné 90 Kč.
23. 7. – 24. 7. ve 20.00
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 3D (Mad Ma-
x:Fury Road, USA / Austrálie 2015)
Sci-fi  / akční / dobrodružný / thriller, české 
titulky, přístupný, 120 minut. Vstupné 60 Kč.

25. 7. – 26. 7. ve 20.00
SAN ANDREAS 3D (San Andreas, USA 2015)
Dobrodružný / katastrofi cký, české titulky, 
přístupný, 118 minut. Vstupné 60 Kč.
27. 7. v 17.45 ŠPIÓN (Spy, USA 2015)
Komedie, české znění, od 12 let, 121 minut. 
Vstupné 60 Kč.
27. 7. – 29. 7. ve 20.00
JURSKÝ SVĚT 2D (Jurassic World, USA 
2015). Akční / dobrodružný / sci-fi , české 
znění, přístupný. Vstupné 100 Kč.
28. 7. v  17.45 PAPÍROVÁ MĚSTA (Paper 
Towns, USA 2015). Mysteriózní, české titulky, 
od 12 let. Vstupné 110 Kč.
29. 7. v 17.45
DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU (Far from 
the Madding Crowd, USA / VB 2015)
Romantický / drama, české titulky, od 12 let, 
119 minut. Vstupné 90 Kč.
30. 7. – 2. 8. v 17.45 ANT-MAN 3D (Ant-Man, 
USA 2015). Akční / sci-fi , české znění, pří-
stupný. Vstupné 155, děti 135 Kč.
30. 7. – 5. 8. ve 20.15 
MISSION: IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZ-
LŮ 2D (Mission:  Impossible – Rogue Nati-
on, USA 2015). Akční / dobrodružný / thri-
ller, české titulky, od 12 let. Vstupné 120 Kč.
3. 8. v 17.45 CO JSME KOMU UDĚLALI? 
(Qu´est-ce qu´on a fait au Bon Dieu, Fran-
cie 2014). Komedie, české titulky, od 12 let, 
97 minut. Vstupné 50 Kč.
4. 8. – 9. 8. v 17.45 ANT-MAN 2D (Ant-Man, 
USA 2015). Akční / sci-fi , české znění, pří-
stupný. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
6. 8. – 9. 8. ve 20.15
IRACIONÁLNÍ MUŽ (Irrational Man, USA 
2015). Mysteriózní, české titulky, od 12 let, 
96 minut. Vstupné 100 Kč.

KAŽDÝ DEN PROMÍTÁME PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ

1. 7. – 5. 7. (mimo 2. 7.) v 15.00
MIMONI 2D (The Minions, USA 2015)
Animovaný / rodinný / komedie, české zně-
ní, přístupný. Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč.
1. 7. – 5. 7. (mimo 2. 7.) v 17.00
MIMONI 3D (The Minions, USA 2015)
Animovaný / rodinný / komedie, české zně-
ní, přístupný. Vstupné 140 Kč, děti 120 Kč.
6. 7. – 12. 7. v 15.30
MIMONI 2D (The Minions, USA 2015)
Animovaný / rodinný / komedie, české zně-
ní, přístupný. Vstupné 125 Kč, děti 100 Kč.
13. 7. – 15. 7. v 15.30

  KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ 
OSTRAVA-JIH
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TUČŇÁCI Z MADAGASKARU 2D (The Pen-
guins of Madagascar, USA 2014)
Animovaná komedie, české znění, přístupný, 
90 minut. Vstupné 50 Kč.
16. 7. – 19. 7. v 15.30
PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 2D (Gus, petit 
oiseau, grand voyage, Francie 2014)
Animovaný / rodinný, české znění, přístupný, 
90 minut. Vstupné 80 Kč.
20. 7. – 21. 7. v 15.30
MALÝ PÁN (ČR / SR 2014)
Loutkový / rodinný, české znění, přístupný 
83 minut. Vstupné 60 Kč
20. 7. v 17.30
SEDMERO KRKAVCŮ (ČR / SR 2015)
Pohádkový / fantasy, přístupný, 97 minut. 
Vstupné 60 Kč.
22. 7. – 23. 7. v 15.30
PADDINGTON (Paddington, VB / Francie 
2014). Komedie / rodinný, české znění, pří-
stupný, 98 minut. Vstupné 60 Kč.
24. 7. – 26. 7. v 15.30
POPELKA  2D (Cinderella, USA 2015)
Fantasy / pohádkový, české znění, přístupný, 
114 minut. Vstupné 80 Kč.
27. 7. – 28. 7. v 15.30
7 TRPASLÍKŮ 3D (The 7th Dwarf, Němec-
ko 2014). Animovaný / dobrodružný / rodin-
ný, české znění, přístupný, 88 minut. Vstup-
né 60 Kč.
29. 7. – 30. 7. v 15.30
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ 3D (Astérix: Le 
domaine des  dieux, Francie 2015)
Animovaná komedie, české znění, přístupný, 
85 minut. Vstupné 60 Kč. 
31. 7. – 5. 8. v 15.30
MIMONI 2D (The Minions, USA 2015)
Animovaný / rodinný / komedie, české zně-
ní, přístupný. Vstupné 110 Kč, děti 90 Kč.
6. 8. – 12. 8. v 15.30
V HLAVĚ 3D (Inside Out, USA 2015)
Animovaný / komedie, české znění, přístup-
ný 102 minut. Vstupné 155 Kč, děti 135 Kč.

PRÁZDNINOVÝ BIJÁSEK
KAŽDOU STŘEDU OD 10:00 HODIN 

ZA BEZVA VSTUPNÉ!

1. 7. v 10.00 Vysvědčení s sebou!  
OVEČKA SHAUN VE FILMU (Shaun the 
 Sheep, VB 2015). Animovaný / komedie, be-
zeslovný, 85 minut. Vstupné 40 Kč, ale …  za 
samé jedničky vstupenka á 1 Kč!
8. 7. v 10.00 
KONEČNĚ DOMA 2D (Home, USA 2015). 
Animovaný / komedie, české znění, 92 mi-
nut. Vstupné 50 Kč.
15. 7. v 10.00 SPONGEBOB VE FILMU: HOU-
BA NA SUCHU 2D. Animovaný / komedie, 
české znění, 84 minut. Vstupné 50 Kč.
22. 7. v 10.00 ŠKATULÁCI 2D
Animovaný / komedie, české znění, 97 mi-
nut. Vstupné 50 Kč.
29. 7. v 10.00 VČELKA MÁJA 2D
Animovaný / komedie, české znění, 88 mi-
nut. Vstupné 50 Kč.
5. 8. v 10.00  VELKÁ ŠESTKA 2D (Big Hero 
6, USA 2014). Animovaný / komedie, české 
znění, 102 minut. Vstupné 60 Kč.
12. 8. v 10.00 ZVONILKA A TVOR NETVOR 
2D (Tinker Bell: Legend of the NeverBeast, 
USA 2014). Animovaný, české znění, přístup-
ný, 76 minut. Vstupné 60 Kč.
19. 8. v  10.00 PÍRKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 
2D. Animovaný / komedie, české znění, 
90 minut. Vstupné 50 Kč.

26. 8. v 10.00 
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 2D
Animovaný / komedie, české znění, 105 mi-
nut. Vstupné 45 Kč
………………………………………………………………………………
Připravujeme pro vás srpnovou nabídku fi l-
mů, kompletní informace naleznete 
od 1. 8. 2015 na www.kzoj.cz nebo v tištěném 
programu na pokladně kina nebo KD K-TRIO.
………………………………………………………………………………

  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

8. 7. / 19:00 Rob Becker: CAVEMAN
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech 
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví.
Hraje: Jakub Slach
Vstupné 370, 320, 270 a 220 Kč
9. 7. / 21:30
Letní kino v letní zahradě DK Akord
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Cestovatelská road show po letních kinech – 
projekce s doprovodným povídáním.
Životopisný fi lm Petra Horkého přináší oso-
bitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého 
století očima muže, který s Jiřím Hanzelkou 
a  legendárními vozy značky Tatra poznal 
celý svět, přežil 2. světovou válku, komunis-
mus a prožil mnohá dobrodružství.
Vstupné: předprodej 99 Kč, na místě 129 Kč 
 

LETNÍ FESTIVAL

Kulturní léto v zahradě DK Akord

Pohádkové středy s divadélky pro děti
Vždy od 17:00, vstup zdarma, v případě ne-
příznivého počasí se koná v Klubu Akord
1. 7.    Myška Klárka, veverka Terka a Plavá-
ček / Divadélko Ententýky
8. 7.    Námořnická pohádka/Divadlo V ba-
tohu
15. 7. Malované zpívánky/Divadélko Smíšek
22. 7. Indiánská pohádka/Divadélko Smíšek
12. 8. O ztracené panence/Divadélko Smíšek
19. 8. O mazané kmotře lišce/Divadélko 
Smíšek
26. 8.  Jak cvrček ke své písni přišel/Diva-
délko Frnky Brnky
Hudební čtvrtky/FAJN FEST – koncerty ama-
térských kapel a písničkářů
Vždy od 18:00, vstup zdarma
2. 7. ONO – akustický projekt Mikiho z Echo 
Message
23. 7. Ajdontker – studentský pop-rock z Ha-
vířova
30. 7. Maryband – ostřílení bluesmani z Opa-
vy
27. 8. TGM – poetický bigbít z Havířova
Termíny ostatních koncertů upřesněny na 
www.dk-akord.cz
2. 8. / 15:00 POHÁDKOVÝ LES
Zábavné pohádkové letní odpoledne se sou-
těžemi pro děti.
28. 8. / 15:00 AKORD PLNÝ HER
Zábavné sportovní letní odpoledne pro děti, 
mládež i dospělé. Přijďte si vyzkoušet netra-
diční a méně známé sportovní disciplíny.

PŘIPRAVUJEME

17. 9.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Při příležitosti úplného dokončení rekon-
strukce DK Akord, veřejné prohlídky budovy 
s programem pro děti i dospělé.
18. 9. / 19:00
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU – Divadlo Pa-
lace. Novinka! Komedie plná britského hu-
moru a  bláznivých situací s  Miroslavem 
Etzlerem, Vandou Hybnerovou, Sabinou 
Laurinovou a dalšími.
19. 9.  ZAŽÍT OSTRAVU JINAK – VINOBRA-
NÍ V AKORDU. Sousedská slavnost s burčá-
kem
26. 9. / 19:00 KATHY KELLY – Shades Of 
Music. Sólový koncert nejstarší ze sester 
z legendárních The Kelly Family.
14. 10.  SCREAMERS
Populární travesti skupina v  nové sestavě 
s novou show.
16. 10.   HECOVINY – Divadelní soubor Na-
hodile. Kabaretní pořad ostravských diva-
delníků plný zábavných scének, skečů a pís-
niček.
29. 10.  ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE - Diva-
dlo Kalich. Novinka! Současný francouzský 
komediální hit s Janou Paulovou a Davidem 
Suchařípou.
10. 11.   S  HLAVOU V  OBLACÍCH – Divadlo 
Do Houslí. Autorské divadlo úspěšných ko-
mediografů Romana Vencla a Michaely Do-
leželové
15. 11.  ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU - Mi-
nidiskotéka v džungli Tarzan. Míša Růžičko-
vá v pořadu pro děti plném pohybu, tance 
a písniček.
25. 11.  BESÍDKA DIVADLA SKLEP
Kabaretní pořad s  novými scénkami, skeči, 
písničkami.
26. 11.  KAREL ŠÍP – MINIPÁRTY
Zábavný pořad populárního baviče. Host: 
J. A. Náhlovský.
 

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 

podzim–zima 2015
JEDLÍCI ČOKOLÁDY - Klicperovo divadlo 
Hradec Králové (30.9.)
Příběh tří sester, co se stavějí na vlastní nohy 
po smrti otce, který jim zanechal superman-
ský kostým. Úspěšná hra Davida Drábka 
s Pavlou Tomicovou v hlavní roli.
 
BŮH MASAKRU - Činoherní klub (21.10.)
Krutý i zábavný obraz ze života plného kon-
fl iktů. Drama Yasminy Rezy s Ivanou Chýlko-
vou v hlavní roli.
 
KALIFORNSKÁ MLHA - Divadlo v  Řeznic-
ké (5. 11.). Vilma Cibulková, držitelka Thalie 
2014, představí svou divadelní novinku, ame-
rickou hru, která s velkou ironií a nadsázkou 
odhaluje předstíranou odbornost a faleš ce-
lého systému obchodu s uměním.
 
S NEBO BEZ? - Divadlo Palace (prosinec)
Francouzská groteska o  přípravě jednoho 
představení neschopnými divadelníky. Van-
da Hybnerová jako herečka, autorka výpravy 
a scény a také jako spolurežisérka.
 
VZPOMÍNKY ZŮSTANOU - Divadlo Ungelt 
(17. 1.). Příběh o  lásce, rodinných poutech 
a generačním střetu hodnot. 
Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpánek a dal-
ší.
 
Informace o předprodeji na www.dk-akord.
cz nebo v pokladně DK Akord.
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  Příměstský tábor softballistů na Dubině

Softballový klub SK Slávie Ostravská univerzita pořá-
dá za podpory městského obvodu Ostrava-Jih 2. ročník 
sportovního příměstského tábora. Uskuteční se od 24. do 
28. srpna a  je určen dětem od 10 do 15 let. Tábor bude 
zaměřen na všeobecný rozvoj pohybové aktivity. „Podí-
váme se na základy atletiky, gymnastiky a zaměříme se 
na softballové dovednosti. Samozřejmostí je spousta her,“ 
uvedla za pořadatele Veronika Bezecná. Cena 1000 korun 
zahrnuje stravu, pitný režim, zapůjčení sportovního vyba-
vení, pedagogický a sportovní dozor. Tábor se bude konat 
na softballovém hřišti při ZŠ V. Košaře na Dubině. Bližší in-
formace na www.softballostrava.moxo.cz.

  Velký dětský speciál – vše za dvacku

V  sobotu 4. července od 9 do 12 hodin pořádá obecně 
prospěšná společnost Moment ČR v podchodu u zastávky 
MHD A. Poledníka na Dubině dětský bazar, tentokrát spe-
ciál. Připraven bude extra velký výběr zboží, např. dětská 
trička s krátkým rukávem v akci 1 + 1, kraťasy, triko, tílko, 
hračky, croxy boty. Vše v ceně dvacet korun za kus. Na své 
si přijdou i dospělí, pro které bude připraven výběr pán-
ských i dámských oděvů. Na místě budou přijímány zakáz-
ky k opravě oděvů. Nákupem zboží zákazníci podpoří mj. 
projekty Žebřík, Kola pro Afriku nebo Mobilní hospic Ond-
rášek. Více na www.moment-ops.cz, tel.: 725 250 086.

KRÁTCE

Více než dvouhodinová videoprojekce na toto téma se 
uplynulý pátek uskutečnila v prostorách Úřadu měst-
ského obvodu (ÚMOb) Ostrava-Jih. Promítání starých 
snímků původně samostatné zemědělské obce Zábřeh 
nad Odrou doplnil výkladem Petr Přendík. Fotografi e 
pocházející z různých archivů zachytily převratné sta-
vební události této dnešní části městského obvodu Os-
trava-Jih, ale také místa dávno zaniklá. 

Zajímavou akci uspořádala Knihovna města Ostra-
vy, pobočka Závodní, ve spolupráci s ÚMOb Ostrava-
-Jih. Pro velký zájem veřejnosti se konala v sále, ve kte-
rém zasedají obvodní zastupitelé. Projekci historických 
fotografi í si nenechali ujít ani starosta obvodu Martin 
Bednář a místostarostka Hana Tichánková.

Reportáž z  projekce je na www.tvova.cz/zpravy-z-
-mesta/ostrava-jih/projekce-o-starem-zabrehu.html. 

 Text a foto: Michael Kutty

(Ne)zapomenutý Zábřeh

Areál má běžecký ovál 
s  dráhou pro sprinty nově 
krytý dvouvrstvým povr-
chem z  gumového granu-
látu s  lajnami z  polyureta-
nové hmoty. Uvnitř oválu 
je hřiště na kopanou s  ob-
noveným travnatým po-
vrchem s  vnitroareálovým 
oplocením s ochrannou sítí. 
Na jedné straně travnatého 
hřiště byla obnovena roz-
běhová dráha a  doskočiště 
pro skok daleký a na druhé 
straně kruh a dopadová plo-
cha pro vrh koulí. Podél drá-
hy pro sprinty byl rozšířen 
chodník o část se zámkovou 

dlažbou. Další část sportov-
ního areálu – víceúčelové 
hřiště pro míčové hry, které 
je nově oplocené, má také 
povrch z  dvouvrstvého gu-
mového granulátu s lajnami 
z polyuretanové hmoty. 

„Umožňuje využití na há-
zenou, malou kopanou, od-
bíjenou, basketbal, tenis, 
fl orbal a  nohejbal,“ uve-
dl místostarosta František 
Dehner a doplnil, že rekon-
strukce trvala dva měsí-
ce, stála šest miliónů ko-
run a byla hrazena výhradně 
z prostředků obvodu. 
 (kut)

Nový sportovní areál 
v ZŠ Horymírova



V první polovině června byla dokončena investiční 
akce Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ a MŠ 
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100. Modernizovaný 
areál bude sloužit žákům školy, ale také pro spor-
tovní i rekreační využití.

Skatepark Ostrava-Výško-
vice je jednou z aktivit rea-
lizovaných v  rámci projektu 
Sportovní aktivity pro děti 
a  mládež. Areál „skate“ je 
otevřen od dubna, v  bez-
platné půjčovně je mož-
né si zapůjčit kolečkové 
brusle a další sportov-
ní potřeby. Provozní 
doba areálu a  bez-
platné půjčovny je 
uvedena v  provoz-
ním řádu, který je 
vyvěšen na místě a na ova-
jih.ostrava.cz/cs/informac-
ni-rozcestnik/volny-cas/
skatepark-v-ostrave-vysko-
vicich.

Aktivity na „skate“ pro-
bíhají dlouhodobě. Řeší za-
bezpečení stávajícího pro-
vozu a  další zvýšení jeho 
bezpečnosti a  atraktivity 
pro mládež dané lokality. 
V areálu působí správci, se 
kterými spolupracuje stráž-
ník-okrskář Městské policie 
Ostrava.

V letních měsících pro-
běhnou na „skate“ dvě pre-

ventivní akce, které zorga-
nizuje spolek FAUST, o. s. 

Připraveny budou 
soutěže o  ceny. 
Letáček s  termí-
nem konání akcí 

bude vyvěšen v are-
álu a  také na výše 

uvedených webových 
stránkách. 
Další aktivita projektu 

Sportovní aktivity pro děti 
a mládež se jmenuje Do ško-
ly na kole, u školy bezpečně. 
Řeší zabezpečení jízdních 
kol proti krádeži uzavřený-
mi a uzamykatelnými cyklo-
boxy při dojíždění žáků do 
školy na vyučování a  v  od-
poledních hodinách do 
kroužků a  za dalšími čin-
nostmi. Uzavíratelné a  uza-
mykatelné cykloboxy budou 
z  dotace statutárního měs-
ta Ostrava pořízeny pro ZŠ 
Alberta Kučery v  Hrabůvce 
a ZŠ Václava Košaře na Du-
bině. Projekt Sportovní ak-
tivity pro děti a  mládež je 
fi nančně podpořen statutár-
ním městem Ostrava.  (kut)

Sportovní aktivity 
pro děti a mládež
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NAHNILIČKO / ZBABĚLCI 
NORA / ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
FLIGNY, KOKS A FACHMANI

70

70

www.bezruci.czpředplatné 2015/16

BEZRUČI

Na pěší zóně u kulturního domu K-TRIO v Ostravě-Hra-
bůvce se konal tradiční Den dětí. V bohatém programu 
nechybělo např. divadelní představení, interaktivní sou-
těže, malování na obličej nebo klauni na chůdách. Den 
dětí pořádala příspěvková organizace obvodu Kulturní 
zařízení Ostrava-Jih. Akce se konala pod záštitou sta-
rosty Martina Bednáře. Mezi děti zavítala i místostarost-
ka Věra Válková (na snímku).  Foto: Tereza Thérová

Den dětí na pěší zóně u K-TRIA

SC
-3

50
18

2/
11



Nabízí velké tobogány 
s krásným plaveckým bazé-
nem, návštěvníci mohou vy-
užít půjčovnu lehátek, pro 
nejmenší je připraveno dět-
ské hřiště. Vedlejší sportov-
ní areál nabízí tenisové, fot-
balové a  beachvolejbalové 
hřiště. Letošní novinkou je 
ošetření travnatých ploch 
proti klíšťatům. 

Během června a  červen-
ce bude koupaliště otevře-
no od 9 do 20 hodin, v srp-
nu pak jen do 19 hodin. Za 

Vodní areál Jih: letní 
sezóna je v plném proudu

Už od začátku června byl díky příznivému počasí 
otevřen Vodní areál Jih na Svazácké ulici v Zábřehu. 

vstup návštěvník za-
platí stejně jako v loň-
ském roce, rodiny 
mohou využít zvýhod-
něné vstupné. „Zda je 
skutečně otevřeno, si 
mohou lidé vždy ově-
řit na webových strán-
kách společnosti www.
sareza.cz,“ uvedla 

mluvčí Sarezy Ostrava Hana 
Ryšánková.  

V případě nepříznivého 
počasí lze využít bohatou 
nabídku druhého středis-
ka Sarezy v  obvodu Ostra-
va-Jih, kterým je Sportov-
ní areál Volgogradská. Zde 
je možné relaxovat v perlič-
kových vanách, nechat se 
namasírovat nebo jen tak 
odpočívat v infrasauně. Ven-
kovní areál nabízí tenisové 
kurty a  také horolezeckou 
stěnu.  (kut)
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Děje se tak na základě vý-
sledků odborné technické 
kontroly. Jedná se o likvida-
ci starých rizikových, nevy-
hovujících prvků. Ocelové 
prolézačky a  ostatní herní 
prvky nesou riziko zachyce-
ní hlavy a  krku, konstrukce 
jsou často napadeny koro-
zí, chybí jim povrchy tlumí-
cí pád. 

Městský obvod Ostrava-
-Jih jako provozovatel těch-
to zařízení odpovídá za je-
jich bezpečnost. Bezpečné 

jsou prvky, které jsou v sou-
ladu s  platnými normami. 
Ty se mění na základě po-
znatků o nových materiá-
lech, úrazech, fyzické zdat-
nosti populace. Dnešní děti 
mnohdy nedokážou odhad-
nout rizika, jsou fyzicky sla-
bé. To vše se v  současných 
normách promítá. Obvod 
nyní i  na základě spoluprá-
ce s  občany připravuje ne-
jen výstavbu velkých hřišť, 
ale také doplnění či výmě-
nu drobných herních prvků 

v  místech, kde muselo dojít 
k  odstranění starých nevy-
hovujících. Nové herní prv-
ky budou splňovat současně 
platné normy.

„Revize probíhají jeden-
krát ročně a  ověřováno je 
právě i  to, zda prvky splňu-
jí platné evropské normy. 
Prvo řadá je bezpečnost dětí. 
Jednou týdně probíhají také 
vizuální kontroly a podle na-
šich možností jsou nedostat-
ky řešeny,“ uvedla místosta-
rostka Věra Válková.

Součástí občanské vyba-
venosti a  příslušenství by-
tových domů jsou sušáky na 
prádlo a klepáče na koberce. 

Nejedná se o součást měst-
ského mobiliáře, a proto ne-
jsou evidovány ani v majetku 
obvodu. V minulém voleb-
ním období bylo rozhodnu-
to o  jejich plošném odstra-
nění. Kvůli rozdílnosti názorů 
veřejnosti se ale v  posled-
ní době postupuje podle in-
dividuálních potřeb občanů, 
odstraňují se pouze sušáky 
a  klepáče poškozené, ohro-
žující bezpečnost obyvatel.

Odstraňování starých her-
ních prvků, zkorodovaných 
sušáků na prádlo a  klepá-
čů provádí příspěvková or-
ganizace obvodu Majetková 
správa Ostrava-Jih.   (kut, ter)

Obvod musí odstranit herní prvky, 
které nevyhovují platným normám

Z dětských hřišť na území městského obvodu Ost-
rava-Jih v těchto dnech začaly mizet některé herní 
prvky. 

Na území obvodu Ostrava-
-Jih mohou občané využít 
tři kontejnery na biologic-
ký odpad o objemu 770 lit-
rů. Jedná se o zkoušku, zda 
o tuto službu bude zájem. 

„Tato služba nesouvisí 
s  městským systémem na-
kládání s odpady, proto-
že v rámci něj mají občané 
možnost bezplatně trávu 
odkládat ve sběrných dvo-
rech,“ uvedla mluvčí OZO 
Ostrava Vladimíra Karasová 
s tím, že tuto službu OZO 
nabízí jako nadstandardní 
doplněk.

Kontejnery na biologický 
odpad jsou umístěny v Zá-
břehu v ulicích Na Nivách 
a  Věšínova a na Úlehlově 
ulici v Hrabůvce. Obyvatelé 
tak mohou jednodušeji lik-
vidovat bioodpad ze svých 
zahrad. Kontejnery budou 
na výše uvedených místech 
až do konce listopadu. 

Společnost OZO Ostra-
va nabízí speciální popel-
nice na kompost -  110litro-
vou nádobu za 770 korun, 
kterou zájemci pronajme 
na období osmi měsíců 
a sama se postará o odvoz.

Biokontejnery v Ostravě-Jihu

16

 Hasiči besedovali s dětmi

Zábřežští dobrovolní hasiči se podílejí nejen na likvidaci po-
žárů, povodní a nebezpečných událostí, ale i na preventiv-
ně výchovné činnosti k  požární ochraně. Pořádají hlavně 
akce zaměřené na děti předškolního a školního věku. Jed-
nou z nich byl tradiční den otevřených dveří 12. června v ha-
sičské zbrojnici a na hřišti Sboru dobrovolných hasičů v Zá-
břehu. Při instruktážních besedách se děti učily, jak zabránit 
vzniku požárů, jak se chránit před mimořádnými událostmi 
a jak se vyvarovat škodám a případným ztrátám na lidských 
životech. Byla jim předvedena nejmodernější hasební tech-
nika, mládežnické disciplíny požárního sportu, poskytová-
ní první pomoci a hasičská historie. Mnohé z  toho si žáci 
mohli i sami vyzkoušet. O oblibě a úspěšnosti akce svědčí 
pochvalné zápisy a hojná účast více než tří stovek žáků zá-
kladních a mateřských škol obvodu.

 Práce na cyklistické trase P

Správa železniční dopravní cesty začíná opravovat želez-
niční most ve Vítkovicích na trati Ostrava-Svinov – Český 
Těšín vedoucí přes ulici Místecká, tramvajovou trať a sou-
běžnou cyklistickou stezku (mezi zastávkami MHD Důl Je-
remenko a  Kolonie Jeremenko). Po dohodě se zástupci 
stavby se podařilo vyjednat minimální omezení cyklistické-
ho provozu, i přesto se cyklisté do konce roku 2016 musejí 
připravit na opatrný průjezd místem stavby. Od 23. června 
je stezka zúžena a provoz je po jednom pruhu v obou smě-
rech. „Kolem 7. července bude po vytrhání jedné tramvajo-
vé koleje stezka převedena do uvolněného prostoru,“ upo-
zornil cyklokoordinátor města Ostravy Martin Krejčí s tím, 
že cyklisté by měli respektovat přechodné dopravní znače-
ní. Kvůli zvýšenému provozu cyklistů v Cholevově ulici pro-
vedl MO Ostrava-Jih nástřik piktogramových koridorů.

KRÁTCE

Jednou měsíčně se vedení obvodu Ostrava-Jih setká-
vá na pravidelných schůzkách se zástupci Policie Čes-
ké republiky a Městské policie Ostrava. Na pracovních 
poradách se řeší např. podněty a stížnosti, se kterými 
se na radnici obracejí občané. Zástupci obou policej-
ních složek naopak informují o výsledcích akcí a kon-
trol nebo o novinkách, o nichž by občané měli vědět. 

Foto: Michael Kutty
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Těšit se tak mohou na vý-
let za krásami Moravsko-
slezského kraje. Projektu 
se letos zúčastnilo rekord-
ních tisíc školáků ze 37 tříd 
z  Ostravy a  okolí. Sou-
těž Hledej pramen vody je 
dlouhodobá, každoročně ji 
pořádá společnost Ostrav-
ské vodárny a  kanalizace, 
a. s. (OVAK). 

„Žáci získávali za splněné 
úkoly body už od března le-

tošního roku. Nejlepší třídy 
pak postoupily do velkého 
fi nále na Slezskoostravském 
hradě. Každá otázka nebo 
úkol směřovaly k tomu, aby 
se děti dozvěděly důleži-
té informace o vodě a uvě-
domily si, co pro člově-
ka voda znamená. A také, 
aby si uvědomily, že je tře-
ba o  vodu pečovat,“ uved-
la mluvčí společnosti OVAK 
Radka Vanková a dodala, že 

Velkou vodní soutěž vyhráli páťáci ze ZŠ A. Kučery
Vítězi vzdělávací soutěže Hledej pramen vody se 
stali páťáci ze ZŠ A. Kučery z Ostravy-Hrabůvky. 

INZERCE

V rámci projektu Jeden za 
všechny a  všichni za jedno-
ho, který je fi nančně pod-
porován Moravskoslezským 
krajem z  dotačního progra-
mu Podpora aktivit v oblas-
ti prevence rizikových fo-
rem chování dětí a mládeže, 
se v ZŠ Klegova v Hrabůvce 
častěji konaly třídnické ho-
diny. Ty jsou pojímány jako 

jedinečná možnost neruše-
ného setkání třídy a  třídní-
ho učitele, jako pravidelný, 
výsostný prostor pro řeše-
ní aktuálních, ale i nadčaso-
vých třídních témat. Jejich 
význam podtrhuje fakt, že 
nejsou svolávány nahodile 
jako doplněk k  výuce nebo 
jako reakce na nějakou udá-
lost, ale bývají předem jas-

ně vymezeny v měsíčním či 
týdenním harmonogramu 
práce školy. Učitel tak může 
hlouběji poznávat své žáky 
jednotlivě i v kolektivu. 

Na začátku školního roku 
2014/2015 se žáci šestých 
tříd zúčastnili adaptačního 
kurzu, který stál na počát-
ku tohoto projektu. Jak na 
adaptačním kurzu, tak i  bě-

hem třídnických hodin se 
používaly metody brainstor-
mingu, myšlenkové mapy, 
diskuse, volného psaní, hra-
ní rolí apod. Pomocí těch-
to metod mohli žáci sdělo-
vat své pozitivní i  negativní 
emoce a učitel se snažil pod-
chytit a vyřešit problém, kte-
rý by později mohl přerůst 
do neřešitelných rozměrů. (d)

Třídnické hodiny na ZŠ Klegova trochu jinak

děti plnily úkoly nejen ve tří-
dách, ale vyrazily i do teré-
nu hledat vodárenské „keš-
ky“.

Školy oceňují, že je pro-
jekt interaktivní, což po-
tvrzuje učitelka vítězné tří-
dy Zdeňka Třosová: „Plnění 
úkolů děti bavilo a  těšily 
se na ně. Každé kolo hod-
ně prožívaly a snažily se vše 
splnit co nejlépe. Bylo pří-
jemné vidět, jak se zároveň 
mění jejich pohled na vodu 
jako takovou.“ Z vítězství 

její třídy a  získaného výle-
tu měla třídní velkou radost: 
„Nečekala jsem, že bychom 
mohli vyhrát, protože těch 
zapojených tříd a  dětí bylo 
opravdu hodně. Ale poved-
lo se a už se moc těšíme na 
výlet.“ Ve fi nále na Slezsko-
ostravském hradě děti nejen 
soutěžily, ale také se bavi-
ly. Připraven byl pro ně bo-
hatý program plný zábavy 
a her.  

Zdroj: Moravskoslezský deník, 
4. 6. 2015

JEN POCKEJ,  
ZAJICI!´

SHOW NA LEDĚ PRO MALÉ I VELKÉ

2015T
O

U
R

21.11. OSTRAVA CEZ ARENA
www.jen-pockej-

zajici.cz

VELKÁ SOUTĚŽ 
PRO DĚTI

O SPECIÁLNÍ LEKCI  
KRASOBRUSLENÍ  

S TOMÁŠEM VERNEREM

OOSSTTRRAVVAA CCEEZZ AARRRRRENNAA
V HLAVNÍCH ROLÍCH MICHAL NESVADBA A TOMÁŠ VERNER 

ww jejenn popockckejejwwwwwww

SOUTĚŽ PROBÍHÁ OD 1.5.2015

VÍCE INFORMACÍ NA WEBU:

ČÍNSKÝ NÁRODNÍ
CIRKUS

Chinatown

„NEJLEPŠÍ SVĚTOVÁ AKROBATICKÁ SHOW“

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ

11.12.2015 OSTRAVA
ČEZ Aréna, 19:00

hlavní partnerproducent

11. 10. 2015 OSTRAVA ČEZ ARÉNA

EUROPEAN TOUR 2015

WWWW.ALEXAANDROVVCI.CZ

Turné k příležitosti 70. výročí 
osvobození a ukončení 2. světové války
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CHARITA OSTRAVA 
CHARITNÍ ST EDISKO GABRIEL 

               ujkovova 40a, 700 30 Ostrava-Záb eh 

Naše organizace byla podpo ena dotacemi z rozpo t  statutárního m sta Ostravy, ÚMOb Ostrava-Jih, Moravskoslezského kraje a Státního rozpo tu R. 
 
 

                                  

 
AAKKCCEE  VV  EERRVVEENNCCII  22001155 

 
                                                                                      
 
 25.6. -  8.9.            Výstava – Ostrava o ima Viktora Kolá e st.                                  
                                     (Z archivu mého tatínka (období 1924 – 1947) 
                                                                                                                                Hana Papežová 
 
        
st eda      1.7.   10:00    Kolem Odry do Staré B lé     

                           (Vycházka do St. B lé kolem jízdárny v délce asi 6 km) 
                                 Sraz na  zastávce tramvaje Záb eh vodárna v 10 hod. 
 
                                                                                                                 Danuše Hanáková            

 
pátek     17.7.     8:30    Kun ice p. Ond ejníkem – Beskydské rehab. centrum 
                                   (P šky z Neladné p es Opálenou do Kun ic p.O. asi 4,5 km, 
                                           z toho stoupání 2 km. 
                                           Odjezd vlakem z nádraží O. – Vítkovice v 8,59 hod. 
                                           Sraz v 8,30 hod. na nádraží O, - Vítkovice 
                                                                                                                          Danuše Hanáková             
 
úterý     21.7.    16:00    Odpoledne s písni kou     

                           (Písni ky s klávesami a klarinetem) 
                                                                                                                               Zden k a Vašek     
 
                                                                                                                                                                         
st eda    22.7.   14:00    Retrokavárna pro pam tníky 
                                        (Jak se cestovalo za socialismu. Vzpomínky na cestování dob 
                                            minulých.) 
                                                                                                                             o.p.s. Živá pam  
úterý     28.7.     8:00    Zámek Kunín   
                                          (Výlet s prohlídkou zámku a parku. 
                                          Vstupné pro seniory 60,- K . Odjezd z nádraží O.-Vítkovice v 8.28 hod.) 
                                          Sraz na nádraží O.- Vítkovice v 8,00 hod. 
                                                                                                                Danuše Hanáková    
 
  
 
Akce se uskute ní v prostorách st ediska Gabriel v 1. pat e objektu poblíž nám stí SNP. 
               Více informací na tel. 737 610 758 nebo na www.ostrava.charita.cz 
 

                    Srde n  zveme.         
 

CHARITA OSTRAVA 
CHARITNÍ ST EDISKO GABRIEL 

               ujkovova 40a, 700 30 Ostrava-Záb eh 

Naše organizace byla podpo ena dotacemi z rozpo t  statutárního m sta Ostravy, ÚMOb Ostrava-Jih, Moravskoslezského kraje a Státního rozpo tu R. 
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 25.6. -  8.9.            Výstava – Ostrava o ima Viktora Kolá e st.                                
                                     (Z archivu mého tatínka (období 1924 – 1947) 
                                                                                                                              Hana Papežová 
 
        
úterý      11.8.     8:00    Ond ejník     

                           (Výlet, p šky z Frýdlantu  n.O. na Ond ejník a zp t asi 6 km. 
                                  Odjezd z nádraží O.- Vítkovice v 8,36 hod. do Frýdlantu n.O.)                          

                                            Sraz na nádraží O. – Vítkovice v 8,00 hod.  
                                                                                                                Danuše Hanáková     
 
st eda    12.8.    14:00    Kavárna pro pam tníky 
                                         (Rozlou ení s n meckým dobrovolníkem Benjaminem Browem.) 
                      
                                                                                                                           o.p.s. Živá pam  
 
úterý      18.8.    16:00    Odpoledne s písni kou     

                           (Písni ky s klávesami ) 
                                                                                                                                   Josef Seifert            
 
pátek     21.8.    12:10    Klimkovice – lázn , restaurace Mexiko 
                                    (Prohlídka areálu lázní a dále 1,6 km do restaurace Mexiko. 
                                             Odjezd autobusem . 64 z dolní zastávky ve Svinov  v 12,17 hod.) 
                                             Sraz na dolní zastávce autobusu ve Svinov  v 12,10 h  
                                                                                                                          
                                                                                                                         Danuše Hanáková    
                                                                                                                                                                  
úterý      25.8.     9:50    P es Proskovice k penzionu Florián     
                                            (Autobusem . 27 z nám. SNP v 10,00 hod. na zastávku 
                                            St. B lá k ižovatka. Pak p šky p es Proskovice k penzionu Florián. 
                                            Celkem p šky asi 4 km. Zp t autobusem nebo p šky do St. B lé). 
                                            Sraz na zastávce autobusu nám.SNP v 9,50 hod. 
                                                                                                               Danuše Hanáková    
                                                                                                                                 
 
Akce se uskute ní v prostorách st ediska Gabriel v 1. pat e objektu poblíž nám stí SNP. 
               Více informací na tel. 737 610 758 nebo na www.ostrava.charita.cz 
 

                    Srde n  zveme.         
 

slovo zastupitele

Vážení spoluobčané, 
milí rodičové, 

nejlepší by bylo, kdyby žád-
ný seriál o  drogách nemu-
sel vycházet. Drogy jsou ale 
tvrdou realitou a nevyhýba-
jí se ani našemu početnému 
obvodu. Neznají slitování 
s žádnou věkovou skupinou, 
tedy ani s dětmi. Vedení ob-
vodu se společně s naší ko-
misí a Městskou policií Ost-
rava rozhodlo bojovat proti 
drogám. Proto jsme se spo-
lečností Renarkon připra-
vili vícedílný seriál na téma 
závislost dítěte na drogách. 
Poděkování patří panu Bře-
tislavu Kantorovi, panu sta-
rostovi, radě, komisi, ale 
zvláště Viktoru Panuškovi 
a Tereze Thérové. Pokud se-
riál někomu pomůže, mělo 
smysl, že vznikl.

Mgr. Jiří Dostál, zastupitel MO 
Ostrava-Jih za KDU-ČSL a předse-
da komise pro bezpečnost a proti 
kriminalitě, pro sport a volný čas

Jak můžete poznat, že vaše 
dítě užívá drogy? Není 
snadné to poznat, a  to ze-
jména tehdy, když jde jen 
o  občasné užívání. Dítě se 
také bude snažit užívání 
drog tajit. Můžete zachytit 
určité signály, ale je důleži-
té nedělat předčasné závě-
ry, protože mnoho z nich je 
stejných jako normální zna-
ky dospívání. Vy sami nejlé-
pe znáte své dítě a můžete 
tak rozlišit varovné signály 
užívání drog od běžných vý-
vojových změn svého dítěte.

Pokud již experimenty 
s drogou přecházejí do pra-
videlnějšího užívání, můžete 
nejčastěji zachytit níže uve-
dené signály. Věnovat dítě-
ti větší pozornost, případně 
navštívit odborné zařízení. 
To je  na místě především 

v případě, že se u něj objeví 
více těchto varovných sig-
nálů najednou:
-  náhlé změny nálady, silný smu-

tek a naopak výrazné veselí
-  neobvyklá nevyrovnanost, po-

drážděnost a agresivita
-  vyčerpanost a ospalost během 

dne a neobvyklá noční aktivita 
-  ztráta chuti k jídlu a výrazněj-

ší hubnutí
-  lhaní, ztráta zájmu o přátele, 

dosavadní koníčky a zájmy
-  zhoršování známek, špatná do-

cházka ve škole, ztráta zájmu 
o školu

- ztráta léků v domácnosti
-  ztráty peněz a jiných věcí z do-

mácnosti, prodej osobních věcí 
dítěte nebo věcí z bytu

-  stažení dítěte do sebe, jeho 
izolace od přátel a rodiny, malá 
komunikace s okolím

-  zvýšené fi nanční požadavky dí-
těte

-  zamykání se v pokojíčku, kou-
pelně

Pokud máte jakéko-
liv otázky nebo chcete po-
moci s  řešením drogového 
problému a  využít pora-
denských služeb Drogové 
poradny Renarkon, o. p.  s., 
můžete se kdykoliv obrá-
tit na následující kontak-
ty. Služby jsou bezplatné 
a anonymní.

Vedoucí: Mgr.  Břetislav 
Kantor, tel.: 596 638  806, 
mobil: 724 154 239, 
e-mail: poradna@renarkon.
cz, adresa:  Mariánskohorská 
1328/29, 702 00 Ostrava 
702 00.

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

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



Díky Nadačnímu fondu 
V.O.D.A. – nápoj života mají 
školáci neomezený přístup 
ke zdravé vodě. Nezávadná 
pitná voda jim je nepřetržitě 
k dispozici a nemusejí si no-
sit nezdravé a sladké nápoje 
z  domova. Prostor pro po-
dobné projekty nabízí ne-
dávná novela Ministerstva 
školství, mládeže a  tělový-
chovy ČR, která vytlačila ne-

zdravé automaty na slazené 
nealko nápoje ze škol. Tuto 
aktivitu velmi kladně hod-
notí i lékaři, podle nichž prá-
vě slazené nápoje mohou za 
to, že s obezitou dnes boju-
je každé páté dítě ve škol-
ním věku.

ZŠ Alberta Kučery se sta-
la jakousi vlaštovkou zave-
dení konzumace pitné vody 
ve školách. „Hlavně menší 

děti jsou na nový stroj zvě-
davé, snad tato jejich zvě-
davost brzy přejde ve zvyk,“ 
usmál se ředitel školy Rosti-
slav Pytlík. 

Podle zřizovatele by ZŠ 
Alberta Kučery neměla být 
poslední. „Jedná se o  pi-
lotní projekt a  rádi bychom 
jej rozšířili i do dalších škol, 
aby se děti naučily pít méně 
sladké nápoje a  podpoři-
li jsme tak jejich zdravý vý-
voj,“ uvedla místostarostka 

obvodu Ostrava-Jih Hana 
Tichánková, která se otevře-
ní Cool water pointu zúčast-
nila. 

Zvukové reportáže lze 
zhlédnout na adresách in-
foportaly.cz/ostravsko/
ostrava/18173-v-ostrave-
-byl-otevren-prvni-skol-
ni-cool-water-point nebo 
www.ceskatelevize.cz/pora-
dy/10122978233-udalosti-v-
-regionech-ostrava/video/. 

 (d)

Žáci ZŠ A. Kučery mohou pít zdravou vodu
V Ostravě byl otevřen první školní Cool water point, 
konkrétně v ZŠ Alberta Kučery v Hrabůvce. 

V Jablonci nad Nisou se uskutečnil Svátek fotbalu, ve fi -
nále McDonald‘s Cupu - největšího fotbalového turnaje 
pro kluky a holky prvních stupňů základních škol - měl 
zastoupení také městský obvod Ostrava-Jih. Z krajské-
ho fi nále se do něj probojovalo v kategorii starších žáků 
družstvo ZŠ Klegova pod vedením trenéra Radka Hala-
míčka. Přestože v šestnáctičlenné konkurenci z celé re-
publiky skončilo poslední, už jen samotná účast ve fi ná-
le znamená velký úspěch. Ostravští se totiž do Jablonce 
probojovali jako jediní z Moravskoslezského kraje.

McDonald’s Cup se hraje na více než tři tisíce sedmi 
stech základních školách, ve dvou věkových kategoriích 
do turnaje nastupuje téměř osmdesát tisíc chlapců 
a děvčat od šesti do jedenácti let. Pořadatelem turna-
je je Asociace školních sportovních klubů ČR ve spolu-
práci s Fotbalovou asociací ČR a Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a hlavním městem Praha. 

 (kut)

Děti z  MŠ Staňkova navštívily ostravské planetárium, 
kde zažily spoustu legrace, zábavy i poučení. Na úvod 
následovala prohlídka zákoutí planetária. V tzv. experi-
mentáriu děti čekal model robotického průzkumného 
vozítka na Marsu, a když se otočily, překvapil je model 
raketoplánu. Po pár krocích vykouklo světýlko v podo-
bě interaktivního glóbusu, který děti zavedl do hlubin 
Země. Mohly si také „vyskočit“ na měsíčním povrchu.

Po zajímavých zážitcích program pokračoval v  sále 
planetária, kde děti zhlédly očekávané tajemství hvězd-
né oblohy. Děti jej sledovaly se zaujetím a spontánně 
reagovaly smíchem a potleskem. Nakonec se pobavi-
ly u sférického kina s  programem Život stromů, díky 
němuž pochopily rozmanitost a důležitost péče o nád-
hernou planetu Zemi.  (d)

Tajemství hvězdné oblohyZŠ Klegova ve fi nále 
McDonald‘s Cupu
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????  Úspěch žákyně Nikoly Nyklové

Po vítězství v mezinárodní literární soutěži Do nebe, kte-
rou organizovalo Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, 
zaznamenala žákyně 8. třídy ZŠ B. Dvorského Nikola Ny-
klová další úspěch. S povídkou Druhý život zaujala porotu 
10. ročníku celostátní soutěže Malá Proseč Terézy Nováko-
vé a v kategorii próza žáků 8. a 9. tříd skončila třetí. Vyhlá-
šení vítězů proběhlo v Proseči a bylo spojeno s interpretací 
nejlepších prací. Povídka Druhý život vypráví příběh chlap-
ce s výjimečnými psychickými i fyzickými vlastnostmi, kte-
rý pro svou odlišnost trpí nepochopením a agresí okolí.  

KRÁTCE

Začátkem června zaháji-
li žáci ZŠ Mitušova 8 cestu 
za poznáním do Salzburgu 
a  na Orlí hnízdo. Salzburg 
všechny uchvátil svou ma-
lebností, zejména historic-
kou částí. Při prohlídce se 
seznámili s rodným domem 
W. A. Mozarta, význam-
ným kostelem sv. Ruprech-
ta a  nejrozsáhlejším stře-
dověkým hradem Evropy 
Hohensalzburgem. Druhý 
den žáky čekal nezapome-
nutelný zážitek při návště-

vě solných dolů s  projížď-
kou vláčkem, zdoláváním 
skluzavek a plavbou po Zr-
cadlovém jezeře se světel-
nou projekcí. Následně po-
kračovali na Orlí hnízdo, 
kde díky příznivému poča-
sí mohli pozorovat nádher-
né scenérie s  výhledy na 
Alpy. Svůj program výpra-
va zakončila návštěvou uni-
kátních zahrad zámku Hell-
brunn s  vodními hrátkami 
s mnoha fontánkami i skry-
tými tryskami.  (d)

Děti ze ZŠ Mitušova 8 
na Orlím hnízdě
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 Dovolená – příležitost pro zloděje a podvodníky

Velkou pozornost je tře-
ba věnovat výběru cestovní 
kanceláře. Je vhodné infor-
movat se u známých, rodi-
ny a  také prostřednictvím 
recenzí na internetu, kde 
je hodnocena spokojenost 
 klientů se službami jednot-
livých cestovních kanceláří. 
Ty mají řadu povinností, kte-
ré musejí plnit. Takovými po-
vinnostmi se zabývá zákon 
o cestovním ruchu, nový ob-
čanský zákoník a živnosten-
ský zákon.  Cestovní kance-
láře mají např. povinnost být 
řádně pojištěny, respektovat 
nabídku v  katalogu nebo 
dodržet smluvní podmínky. 
Důležité je vědět, že nespo-
kojený klient má možnost 
reklamace služeb dané kan-
celáře. Je třeba si dát pozor 
i na příliš levné zájezdy, kte-
ré nemusejí splnit očekává-
ní. Ostražitost je nutná při 
zprostředkování zájezdů na 
předváděcích akcích, lep-
ší je jednat přímo v cestov-
ní kanceláři.

Příběh pátý 

– nezvaní hosté

Z vyprávění staršího man-
želského páru jsme se do-
zvěděli příběh, který by 

mohl být varováním pro 
ostatní. Loni se spolu vyda-
li na jejich vysněnou dovo-
lenou, na kterou léta šetřili. 
Jaké bylo jejich překvape-
ní, když se vrátili a našli svůj 
dům vykradený. Chyběly 
především cenné věci, pe-
níze, ale i  předměty, kte-
ré měly pro seniory zvláštní 
význam. Ke vloupání došlo 
proto, že manželé před od-
jezdem na dovolenou zapo-
mněli zavřít sklepní okén-
ko, přes které, jak se později 
ukázalo, pachatel do domku 
vnikl. Mnoho lidí si majetek 
po dobu své nepřítomnosti 
nedostatečně zabezpečí. 

Jak vloupání předejít?

Především není třeba zná-
mé osoby informovat o od-
jezdu na delší dobu pryč. 
Velkou chybou bývá sdě-
lování takových informací 
prostřednictvím sociálních 
sítí. Dohled nad majetkem je 
třeba si zajistit ze strany ro-
diny, případně spolehlivých 
sousedů. Jedná se např. 
o vybírání domovní schrán-
ky nebo o občasnou vizuální 
kontrolu bytu či domku.

Zvnějšku je třeba zabez-
pečit vstupní dveře, okna, 

u domu nezapomenout na 
sklepní okénka a  dveře ga-
ráže. U rodinných domů není 
vhodné nechávat na zahra-
dě žebříky, které by mohly 
zlodějům posloužit ke vstu-
pu např. na balkon. Uvnitř 
bytu je dobré vypnout elek-
trické spotřebiče a  uzavřít 
přívod vody i plynu. Vhodná 
je i  instalace jednoduchých 
poplašných zařízení.

Jak jednat, když k vlou-

pání do domu či bytu 

dojde?

Taková stresující událost 
způsobí, že člověk je otře-
sený a neví si rady. Přesto je 

třeba si uvědomit, že nejdů-
ležitější je přivolat na mís-
to Policii ČR a nevstupovat 
zbytečně do prostor, kde 
se pachatel zřejmě pohybo-
val. Policisté tak budou mít 
snadnější vyšetřování trest-
ného činu a  nebudou zni-
čeny případné stopy. Po-
kud je domácnost pojištěná, 
je vhodné uplatnit náhra-
du škody. S psychickými ná-
sledky, které bývají u obě-
tí vloupání velmi závažné, 
pomohou odborníci v  po-
radnách pro oběti trestných 
činů.

Městská policie Ostrava, 
úsek prevence

V dnešním díle chceme upozornit na rizika, která 
jsou spojena s odjezdem na dovolenou, kdy může 
být ohrožen opuštěný majetek seniorů. 

PRÁVA OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ 
 Bezplatná odborná pomoc a právní informace 
 Informace o místě a způsobu podání trestního oznámení 
 Doprovod důvěrníkem při úkonech v trestním řízení  
 Na peněžitou pomoc při splnění zákonných podmínek 
 Respektování osobnosti a důstojnosti, zdvořilý přístup

PODÁNÍ TRESTNÍHO OZNÁMENÍ 
 Trestní oznámení lze podat ústně či písemně  
 Oznámení je povinen převzít každý útvar Policie ČR  

 a každé státní zastupitelství

ZLATÁ SVATBA manželů Tunákových
Paní Jaroslava se narodila 
v září roku 1931. Dvanáct let 
působila v klášteře v Opavě, 
později pracovala jako uklí-
zečka.

Pan Pavel se narodil v říj-
nu 1925 ve slovenské Tur-
zovce. Za druhé světové 
války nenastoupil na nuce-
né práce a byl Němci zadr-
žen. Několik měsíců strávil 
ve vězení v  Ružomberoku. 
Při osvobozování Slovenska  
postřelil jednoho z partyzá-
nů a sám byl zraněn. Vojen-
ský soud jej poslal na deset 
let nucených prací do Rus-
ka. Kromě dřiny v  nároč-
ných klimatických podmín-
kách se musel vypořádat se 

zoufalým nedostatkem jíd-
la. V roce 1949 byl převezen 
na východní Sibiř, kde hlav-
ní pracovní náplní byla vý-

stavba železnice. Po návra-
tu z gulagu 15. června 1965 
se pan Pavel oženil se sleč-
nou Jaroslavou a přestěho-

vali se do Ostravy. Do dva-
ašedesáti let pracoval na 
Dole Hlubina. S manželkou 
vychovali dcery Věru a Pav-
lu, dnes se radují z vnoučat 
Marka, Veroniky, Evy a dvoj-
čat Kláry a  Vojty. Manže-
lé Tunákovi mají nesmírně 
rádi svou rodinu a umějí se 
radovat z  každého prožité-
ho dne.

Padesát let společného ži-
vota si připomněli 12. června 
v obřadní síni radnice zlatou 
svatbou a podpisem do pa-
mětní kroniky. Jejich oddá-
vajícím byla místostarostka 
Věra Válková, ceremoniář-
kou Šárka Zubková.   
  Foto: Michael Kutty 
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V týmu pracovníků nezisko-
vé organizace působí empa-
tické osobní asistentky, které 
pomáhají klientům bez roz-
dílu věku a postižení překo-
návat a  zvládat jejich ome-
zení a zapojit se tak aktivně 
a důstojně do běžného živo-
ta. Pomoc je převážně po-
skytovaná v přirozeném do-
mácím prostředí klientů, kde 
nejčastěji asistentky pomá-
hají s  péčí o  vlastní osobu, 
při osobní hygieně, se zajiš-

těním a  podáním stravy, se 
zajištěním chodu domác-
nosti apod. Pracují s  klienty 
tak, aby si pomocí aktiviza-
ce a  nácvikem samoobsluž-
ných dovedností zachovali 
a pokud možno i zlepšili stá-
vající zdravotní stav. Senioři 
jsou doprovázeni k  lékařům, 
na úřady, za kulturou.

Osobní asistence zahrnuje 
i dopomoc lidem s nejrůzněj-
šími handicapy. Poměrně po-
četnou skupinu klientů tvoří 


Umožnit seniorům setrvat co nejdéle v jejich domá-
cím přirozeném prostředí a podpořit je v udržení 
samostatnosti, soběstačnosti a sociálním začle-
ňování, tak aby i nadále žili důstojným a plnohod-
notným životem - to je poslání nestátní neziskové 
organizace Podané ruce – osobní asistence.

Seniorům pomůže osobní asistentka

Červen

Marie Dočkalová  99 let
Marie Kubánková 95 let
Anna Kočvarová 94 let
Věroslava Sýkorová 93 let
Alexej Dvořáček 93 let
Marie Fajkusová  93 let
Olga Ziembinská  92 let
Božena Horáková 92 let
Anežka Snopková 90 let
Štěpánka Hlaváčová 90 let
Ladislav Čežák 85 let
Alexander Blecha 85 let
Zdeňka Husáková 85 let
Marie Gelnarová 85 let
Libuše Fousová 80 let
Oľga Chorendžaková 80 let
Jiří Orlík  80 let
Libuše Beránková 80 let
Antonín Burda 80 let
Maria Volfová 80 let
Jaromír Pešl 80 let
Atina Cekurasová 80 let
Jiřinka Zezulková 80 let
Zdeněk Vašut  80 let
Bohumila Hrabinová 80 let
Vladimíra Senftová  80 let 

Červenec

Miroslav Vojtovič  99 let
Vlasta Buroňová  96 let
Anna Kolářová    92 let
Eliška Šulerová 91 let
Klára Demlová 91 let
Valeska Schnürchová 90 let

Helena Navaříková 90 let
Ludmila Wašniowská 90 let
Jarmila Janovská 90 let
Zdenka Romaňáková 90 let
Anna Krautwurstová 90 let 
Otakar Weber 90 let
Leopold Duda 90 let
Brigita Dadáková 85 let
Edeltrauda Brázdová 85 let
Osvald Sýkora 85 let
Anna Langerová 85 let 
Františka Štefková 85 let
Melanie Cabáková 85 let
Miluše Zacharová 85 let
Květoslava Langerová 85 let
Květoslav Tučník 85 let
Anna Wolfová 80 let
Miroslav Tichý 80 let
Milan Pěčka 80 let
Marie Vlčková 80 let
Milada Hebdová 80 let
Jozef Hanák 80 let
Jaromír Piškor 80 let
Ludmila Vavrlová 80 let
Helena Kiliánová 80 let
Miroslav Tileček 80 let
Jaromír Habr 80 let
Helena Otáhalová 80 let
Jarmila Kumanovová 80 let
Anna Bajdová 80 let
Vlasta Rýdlová 80 let
Marie Kovaličková 80 let
Ján Vasilenko 80 let
Libuše Dvořáková 80 let

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Již-
ních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Martin Bednář pře-
je všem červnovým a červencovým oslavencům do dalších 
let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.

děti se specifi ckými vzdělá-
vacími potřebami, s mentál-
ním postižením, s poruchou 
autistického spektra nebo 
kombinovanými vadami. Or-
ganizace naplňuje potřeby 
zhruba třem stovkám klien-
tů. Cena za službu osobní 

asistence je hrazena více-
zdrojově, fi nančně přispívá 
i městský obvod Ostrava-Jih.  

Důležité kontakty: tel.: 
777 011 934, e-mail: osa.os-
trava@podaneruce.eu, web: 
www.podaneruce.eu. 

 (d)

Charita Ostrava otevřela na 
Jeremenkově ulici 8 ve Vít-
kovicích sociální šatník pro 
lidi v  obtížné životní situa-
ci. Jeho smyslem je předá-
vání darovaného ošacení 
a  obuvi lidem, kteří to po-
třebují. „Šatník je určen li-
dem v nouzi, především uži-
vatelům denních center pro 
lidi bez domova, noclehá-
ren, azylových domů,“ uvedl 
ředitel Charity Ostrava Mar-
tin Pražák. Materiální pomoc 
ve formě ošacení nebo obu-
vi lidé v šatníku získají bez-
platně na základě žádanky 
potvrzené sociálním pracov-
níkem poskytovatele sociál-
ní služby nebo úřadů ostrav-
ských městských obvodů. O 
rozsahu a četnosti poskyto-
vané pomoci bude rozhodo-
vat sociální pracovník, který 

je v úzkém kontaktu s uživa-
telem sociál ní služby v rám-
ci individuální práce.

Pro lidi v nouzi Charita Os-
trava využije především pán-
ské, dámské a dětské oděvy, 
ručníky a  ložní prádlo, vel-
mi potřebná je také obno-
šená, ale použitelná pán-
ská a  dámská obuv. Příjem 
materiální pomoci od dár-
ců do Šatníku Charity Ostra-
va probíhá během otevírací 
doby od pondělí do čtvrtku 
od 11 do 15, ve středu až do 
17 hodin. Dar je také možné 
kdykoli vložit do červeného 
sběrného kontejneru umís-
těného na parkovišti v blíz-
kosti objektu. Důležité kon-
takty: e-mail: cho.satnik@
charita.cz, tel.: 553 034 198, 
603 247 707, web: www: os-
trava.charita.cz.  (d)

Sociální šatník Charity Ostrava

Alena Doležalová, koordinátorka Šatníku Charity Ostrava. 
 Foto: Michael Kutty
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V Domově Korýtko se konal už 18. ročník turnaje v rus-
kých kuželkách. Zúčastnilo se jej šest ostravských do-
movů pro seniory, které doplnil tým denního stacioná-
ře z Havířova a svůj tým postavil také Úřad městského 
obvodu Ostrava-Jih v čele se starostou Martinem Bed-
nářem. Z vítězství se radoval Domov Slunečnice z Ost-
ravy-Poruby, druhý skončil zábřežský Domov Sluníčko 
společně s týmem ÚMOb Ostrava-Jih a třetí denní sta-
cionář z Havířova.  Foto: Michael Kutty

Senioři si zahráli kuželkyZLATÁ SVATBA 
manželů Štverkových

SENIOŘI/AKTUALITY

Paní Alena se narodila 
v  červnu roku 1946 v  Klad-
ně. S panem Radomírem, 
který se narodil v  únoru 
1943 v Ostravě, se seznámi-
la na dovolené ve Špindle-
rově Mlýně. Své ANO si řekli 
3. července roku 1965. Poté 
se přestěhovali do Ostravy-
-Zábřehu. Vychovali dvě děti 
- dceru Radku a syna Dalibo-
ra. Radují se z  vnuků Pavla 

a Reného, kterým věnují svůj 
volný čas. K jejich koníčkům 
patří cestování a  rádi jezdí 
na chatu do Janovic.     

V sobotu 13. června si zla-
tou svatbou připomněli pa-
desát let společného života. 
Oddávajícím byla místosta-
rostka Hana Tichánková, ce-
remoniářkou Šárka Zubko-
vá.  

Foto: rodinný archiv

Na radnici se nedávno ob-
rátil občan, který žije čtr-
náct let v  obecním bytě, 
a  aniž by cokoliv dlužil, 
u dveří jeho bytu zazvonil 
exekutor. Dotyčný až při 
této příležitosti zjistil, že 
jeho adresu má jako trva-
lé bydliště uvedenou jiná 
osoba. 

Městský obvod Ostrava-
-Jih už v  roce 2007 přijal 
opatření spočívající v  ru-
šení místa trvalého pobytu 
všem osobám, tj. původ-
ním nájemníkům obec-
ních bytů, u kterých bylo 
na základě usnesení sou-
du zrušeno užívací prá-
vo k  bytu a  nařízeno vy-
klizení bytu. Pokud však 
nájemník obecního bytu 
byt vyklidí dobrovolně 
a  do dluhových problémů 
se dostane až po vystě-
hování, přičemž neprove-
de změnu místa svého tr-
valého pobytu, může dojít 

k výše uvedené situaci, za 
kterou městský obvod ne-
nese žádnou právní odpo-
vědnost a nemá zákonnou 
možnost v  dané věci za-
sáhnout. I  přes tuto sku-
tečnost může kterýko-
liv občan nebo právnická 
osoba na základě svého 
vlastního návrhu a po pro-
kázání práv (vlastnických, 
nájemních, užívacích) 
k dané nemovitosti (bytu), 
podat návrh na zrušení tr-
valého pobytu předchozí-
ho nájemníka nebo uživa-
tele bytu. 

Podmínky pro stanove-
ní a  zrušení trvalého po-
bytu řeší ohlašovna civilně 
správního oddělení Od-
boru vnitřních věcí ÚMOb 
Ostrava-Jih. Více na www.
ovajih.ostrava.cz/cs/rad-
nice/urad/odbor-vnitr-
nich-veci/zivotni-situace/
zruseni-udaje-o-mistu-tr-
valeho-pobytu.  (kut)

Podmínky pro stanovení 
a zrušení trvalého pobytu

Řada občanů si stěžuje na 
volně pobíhající psy, kteří 
často ohrožují bezpečnost 
zejména malých dětí. Pra-
vidla pro pohyb psů na ve-
řejném prostranství a vyme-
zení prostor pro jejich volné 
pobíhání na území města 
Ostravy stanovuje obec-
ně závazná vyhláška (OZV) 
č. 12/2005. Veřejným pro-
stranstvím se rozumí všech-
na náměstí, ulice, tržiště, 
chodníky, veřejná zeleň, par-
ky a další prostory přístupné 
každému bez omezení, tedy 
sloužící obecnému užívání, 
a to bez ohledu na vlastnic-
tví k tomuto prostoru. Cho-
vatelem je každá právnic-
ká nebo fyzická osoba, která 
drží nebo chová psy trva-

le nebo dočasně. Chovatel 
je povinen zabezpečit psa 
tak, aby na veřejných pro-
stranstvích, s výjimkou míst 
k  tomu určených a  označe-
ných, volně nepobíhal nebo 
se nepohyboval a  ani jinak 
neohrožoval nebo neob-
těžoval občany, je povinen 
vést psa na vodítku, v přípa-
dě potřeby nasadit psovi ná-
hubek a usměrňovat chování 
psa povely. Porušení povin-
ností stanovených OZV lze 
postihovat jako přestupek 
nebo jiný správní delikt.

Na území městského ob-
vodu Ostrava-Jih jsou pro-
story pro volné pobíhání psů 
v  územích vymezenými uli-
cemi U Studia, Středoškol-
ská a  ubytovnou Metalurg 
(Zábřeh), Proskovická, Špi-
larova, Smrčkova (Výškovi-
ce), Plzeňská, Z.  Chalabaly, 
Dr. Šavrdy (Dubina), Aviati-
ků, Dr. Martínka a  Místecká 
(Hrabůvka).  (kut)

Plochy pro volný pohyb 
psů určuje vyhláška
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Vážení čtenáři, jak jsme slíbili v minulém čísle, přinášíme 
první část podrobnějšího vyhodnocení dotazníku z  úno-
rového čísla, jehož smyslem bylo zjistit vaši spokojenost 
se službami a komunikací Úřadu městského obvodu Ost-
rava-Jih. Průzkum se týkal deseti konkrétních oblastí. Ten-
tokrát nabízíme grafy týkající se témat, kterým se v tomto 
čísle věnujeme. Nejlepší hodnocení získaly Jižní listy, klad-
ně je ohodnotily tři čtvrtiny dotázaných. Jsme za to vel-
mi rádi a je to pro nás závazek do budoucna. Budeme se 
snažit obvodní zpravodaj udržet minimálně na stejné úrov-
ni. Velmi spokojeni jste byli s hodinami pro styk s veřejnos-

tí, s přístupem úředníků při jednání nebo s nabídkou spor-
tovních akcí či sociálních služeb. Naopak nejvíce vám vadí 
úroveň bezpečnosti v obvodu, kterou jako špatnou hodno-
tí téměř pětapadesát procent občanů. Málo srozumitelný 
je pro vás systém přidělování tzv. městských bytů, rezer-
vy spatřujete také v úrovni zimní údržby na území obvo-
du. Průzkum probíhal během měsíce března, zapojilo se do 
něj nejvíce občanů žijících v Hrabůvce. Co se týče dalších 
demografi ckých údajů, převažovaly ženy a respondenti se 
středoškolským vzděláním. Druhou část tzv. grafi ckých ko-
láčů přineseme v dalším čísle.

AKTUALITY

Jak jste spokojen(a) s obsahem 

zpravodaje Jižní listy?

Příští číslo vyjde 
24. srpna 2015
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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

SC
-3

41
84

8/
6

Venkovní kanalizace
 PVC, PP roury a tvarovky hladké, korugované, 

žebrované pro venkovní kanalizace
 Plastové revizní šachtice a vpustě
 Litinové poklopy, mříže, vpustě
 Betonové výrobky pro venkovní kanalizace
Venkovní vodovody
 Tlakové roury a tvarovky z tvárné litiny, vodáren-

ské armatury
 PE roury a tvarovky pro vodovodní přípojky, 

vodoměry, vodoměrné šachty a příslušenství

Možnost nákupu a slev

i pro maloodběratele

Prod. doba Po-Pá: 6.30 – 16.00

Sobotní prodej: 7.00 – 11.00 (květen – říjen)

Velkoodběratelům poskytujeme 

množstevní slevy ! 

Frýdecká 332, Ostrava-Kunčice
(100 m za mostem Rudná – Frýdecká směr Vratimov)

VŠE PRO VÁŠ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, 
ODVODŇOVACÍ TECHNIKU

VELKOOBCHOD – MALOOBCHOD
s materiály pro výstavbu a opravy inženýrských sítí
Tel.:  596 237 489-9 • fax : 596 238 97 • www.pcvalfa.cz  • e-mail: pcvalfa@pcvalfa.cz
Domovní odpady
 PP potrubí a tvarovky pro vnitřní 

odpady s odolností 90°C
 Tiché odpadní systémy
 Vpustě, sifony, odpady pro sklepy, 

balkony, dvory, koupelny i střechy

Plynovody
 PE potrubí a tvarovky, chráničky, 

armatury, HUP

Ostatní
 Drenážní systémy, geotextilie
 Chráničky pro vedení kabelů
 Odvodňovací žlábky
 Ostatní doplňky z plastů, folie, mříže, 

lapače(gajgry), nádrže, žumpy aj.
 Vnitřní rozvody pitné vody, topení, 

mirelon
 Betonové výrobky pro terénní úpravy 

(dlažby, obrubníky, palisády aj.)
 Gabionové sítě

SC
-3

50
67

4/
1

SC
-3

50
92

4/
1

Kapela Fency vznikla 28. říj-
na 1998. Byla to sobota 
v  Image Baru. V tu dobu 
již Lukáš pravidelně asi dva 
měsíce hrával v  černém di-
vadle Image v Pařížské ulici 
s  kapelou Lazy Bones. Byla 
to první Lukášova česká 
kapela, jejíž ostatní členové 
bohužel nebyli příliš zvyklí 
na italské temperamentní 
chování. Nelíbilo se jim, že 
tehdy jejich sedmnáctile-
tý pianista a  zpěvák během 
vystoupení skákal po pianu, lezl po něm 
a  dělal striptýzy... Přesto, že tohle lákalo 
fanoušky a diváky mnohem více než tehdy 
ještě hrubě amatérská hudba, co z chlapců 
lezla, Lukáš byl tedy z kapely jednoduše vy-
hozen. 

Jenže podniky, ve kterých kapela v  té 
době vystupovala, chtěli Lukáše a nechtěli 
čtyři „tvrdá Y“, co stála nehybně na podiu 
a  neuměla hrát... Lukáš měl tedy před se-
bou těžký úkol: Zůstaly mu sjednané ter-
míny, asi 8-12 koncertů za měsíc, ale neměl 
kapelu, která by je odehrála. Tak narychlo 
sestavil kapelu Fancy. Název byl určen ná-

hodným otevřením anglické-
ho slovníku... Tehdy začalo 
nesmírně dlouhé kamarád-
ství s  bubeníkem Martinem 
Švubem, který v kapele hraje 
dodnes. Kapela Fancy mě-
nila často hráče, a  dokonce 
i název. Jelikož v Image Baru 
tehdy měli divadelní předsta-
vení s názvem Fancy, kapela 
se přejmenovala na Fency, 
aby se to nepletlo. 

V kapele se vystřídalo 
mnoho hráčů. Někteří vydr-

želi pár let, někteří jen jeden večer... Petr 
Koranda, Jirka Pilař, „Hona“ (z  kapely 
Classic Rock And Roll Band Pepy Pilaře), 
Dan Kozel, Adam Lešikar (z kapely And 
Th e End). V roce 2001 se náhle objevil On-
dra Skoumal, se kterým Lukáš nahrál desku 
Chiodo Fisso. A protože v tomto tandemu 
byly nahrány všechny nástroje a zpěvy na 
desce, vznikl název TASK, složený ze jmen 
TAverna a  SKoumal, aby se tímto odlišili 
od kapely Fency. Jenže postupně se kape-
la Fency přejmenovala na Task a  dodnes 
vlastně není jisté :-), jak se kapela jmenuje, 
a používají se oba názvy. 

V lednu 2001 Lukáš spolupracoval s Kar-
línským Spektrem. Jednoho dne tam měl 
mít přednášku o Beatles a  poté koncert. 
Zde se náhodně potkal s kytaristou Jirkou, 
který tu zkoušel se svou big-beatovou ka-
pelou. Jirku nadchl Lukášův hlas, a tak ho 
vzal do kapely jako zpěváka. Postupem času 
se však ukázalo, že s kapelou to nikam moc 
nevede, a tak Lukáš nabídl basákovi Tomáši 
Hurychovi místo ve své kapele Task. Tomáš 
tedy v roce 2003 vystřídal basáka Jirku Pi-
laře, který z kapely odešel po dlouhých pěti 
letech. A o rok později se také kytarista Jir-
ka stal členem kapely Task. 

Tomáš s Jirkou dnes s Lukášem hrají již 
asi pět let. S Ondrou Skoumalem se Lukáš 
naposledy viděl v roce 2002, kdy se po zá-
plavách šli podívat do Ondrova bytu v Kar-
líně na jejich nahrávací studio, které bylo 
totálně vyplaveno a zničeno... Nyní již má 
kapela vlastní nahrávací studio, kde vzni-
kají všechny jejich skladby, které se objevu-
jí i na koncertech. 

Sláva, kterou si Lukáš vždycky sliboval 
a  přál, přichází velmi pomalu a  postupně 
a možná nikdy nebude tak velká, jak by si 
ji kapela představovala a  zasloužila... Ale 
hlavní je dělat to, co člověka baví! 

Historie kapel FENCY a TASK... 

ZPRAVODAJ JIŽNÍ LISTY 
má uzávěrku inzerce 

na měsíc ZÁŘÍ 12. 8. 2015 
a distribuován do schránek 

bude 24. 8. 2015


