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První vánoční strom v Ostravě
svítil na náměstí SNP v Zábřehu
láče, nejrůznější dárečky
a vánoční dekorace.
Akce, kterou pod patronací starosty našeho
obvodu pořádá kulturní
dům Akord vždy týden
před první adventní nedělí, se i přes nepříznivé
počasí těšila velké pozornosti Ostravanů. „Je
každoročně
úspěšná,
jsme rádi, že se lidé nenechali odradit deštěm
a znovu přišli,“ pochvalovala si Vladimíra Dohnalová.
Podobnému zájmu diváků se těšila o týden
později také Mikulášská neděle před kulturStarosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský na náměstí SNP v Zábřehu odpočítává poslední sekundy ním zařízením K-TRIO
před slavnostním rozsvícením prvního vánočního stromu v Ostravě. Foto: Michael Kutty
v Hrabůvce, která byla
ž od první listopadové Pro děti byly připraveny odměny. rovněž spojena se slavnostním rozkdo si přinesl jakékoliv svě- svícením vánočního stromu. Po celý
neděle září v morav- „Každý,
týlko a rozsvítil ho společně s váno- den byl připraven bohatý program
skoslezské metropoli první čním stromem, dostal od hostesek hlavně pro děti, nechyběli Mikuláš
vánoční strom. Jeho rozsví- vánoční hvězdičku z Kaštanového s čertem, připraveny byly čertovské
velkých a malých pěkností,“ soutěže a tvůrčí dílna. Diváci zhlédli
cení na náměstí SNP v Zá- krámku
uvedla Vladimíra Dohnalová z KD divadelní představení Vánoční hra,
břehu odpočítal starosta Akord.
vystoupení folklorních souborů Moměstského obvodu Ostra- Na náměstí SNP předvedli své rava a Holúbek, cimbálové muziky
umění kovář Štefan Kanaloš a řezbář Iršava a pěveckého dua Hluční souva-Jih Karel Sibinský.
Petr Janoš. Návštěvníci využili bohaté sedé. Zazněly koledy a vánoční písně,
Slavnost sledovalo na tři tisícovky nabídky stánkového prodeje. Chy- velké pozornosti se těšil jarmark.
diváků. „Náš obvod je nejlidnatější bět nemohla medovina, perníky, koMichael Kutty
v Ostravě, takže je správné, že jsme
první,“ uvedl Sibinský a pozval občany na novoroční ohňostroj, který
radnice uspořádá naopak jako poslední ve městě až prvního ledna v 18
hodin v Hrabůvce.
Společensko-kulturní akce se před
kulturním domem Akord konala už
čtvrtým rokem. Bohatý program začal v pravé poledne jarmarkem. Následovala vystoupení kulturního souboru Bebek z Proskovic, v programu
se dále představily dětský sbor Formáneček, studentský sbor Volgogradská nebo populární ženský komorní
sbor DUHA. Pro nejmenší byly připraveny pohádky a malování s pracovníky Střediska volného času, potěšil také loutkový betlém. Pravou
vánoční atmosféru i přes deštivé a věDo sváteční výzdoby se oděla také radnice ÚMOb Ostrava-Jih.
trné počasí navodilo závěrečné vyFoto: Michael Kutty
stoupení Revelation gospel choir.

U

Vážení a milí spoluobčané,
pro většinu z nás nastává nejkrásnější období v roce.
Období klidu a rodinné pohody, na které se už dlouho
dopředu těšíme. Vánoční svátky neznamenají jen nazdobené stromečky, vonící cukroví a dárky. Hlavní
je láska, porozumění a štěstí. V tom je pravé kouzlo
svátků. Nadcházející dny bychom si měli všichni společně především užít, strávit je v radosti a alespoň
na chvíli zapomenout na starosti všedních dnů. Přeji
Vám krásné a pohodové svátky a v novém roce hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a dobrou práci.
Bc. Karel Sibinský, starosta

Jižní listy v novém!
Vážení čtenáři,
od příštího roku dojde ve vydávání Jižních listů k výrazné změně.
Radniční zpravodaj městského obvodu Ostrava-Jih najdete ve svých
poštovních schránkách ve zcela nové podobě. Na první pohled upoutá
graﬁcká změna, Jižní listy budou celobarevné, novinový papír vystřídá
daleko kvalitnější leštěný, formát A3 bude nahrazen menším A4. V neposlední řadě dojde i ke změně obsahové náplně, prioritou bude, aby se
občan dozvěděl co nejvíce zpráv z dění v obvodu. Přednost dostanou
informace bezprostředně se dotýkající každého z nás. Článků nebude
méně, se změnou souvisí i zvýšení počtu stran ze současných osmi na
šestnáct. Jižní listy budou už od lednového čísla roku 2008 vycházet
v podobě blízké modernímu pojetí časopisu. Věříme, že se radniční
zpravodaj přiřadí k titulům, které pročtete od začátku až do konce.
Bc. Karel Sibinský, starosta
Mgr. Michael Kutty, šéfredaktor

Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že v pondělí 31. prosince bude ÚMOb Ostrava-Jih z technických důvodů uzavřen. Své záležitosti si můžete vyřídit hned
v první úřední den příštího roku, ve středu 2. ledna 2008.

Reprezentační ples obvodu

Srdečně Vás zveme na 16. reprezentační ples městského obvodu Ostrava-Jih, který se uskuteční v pátek
1. února 2008 od 19.30 hodin v prostorách Domu kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. Ples bude moderovat zpěvačka Heidi, hlavním hostem
večera bude další známá ostravská
zpěvačka Marie Rottrová.
Program:
Hlavní sál: předtančení – folklorní
soubor ŠEVČÍK, skupina LADY M

síc občanů. „Akce měla velký úspěch,
zaznamenali jsme vesměs pozitivní
ohlasy. Obvod s bezmála sto dvaceti tisíci obyvateli si určitě zaslouží důstojnou oslavu státního svátku,“ uvedl místostarosta Radim Miklas. Také první
den příštího roku se obyvatelé obvodu
mohou těšit na velkolepou show. Mix

Městský obvod Ostrava-Jih chce
tradičně slavnostně přivítat prvního občánka, který se narodí
v roce 2008. Vyzýváme rodiče s trvíce než čtyř tisíc světelných výstřelů valým pobytem v obvodu Ostravabude podbarven hudebním doprovo- -Jih, jímž se narodí dítě v prvních
dem Vanessy May. Novoroční ohňostroj by se v Ostravě-Jihu měl přiřadit
k akcím, na kterých se občané obvodu
setkávají. K těm tradičním patří SlavSeznam jubilantů, kteří souhlasí
nosti obvodu, Vinobraní nebo Rozsvíse zveřejněním jména v Jižních liscení vánočních stromů.
(kut)
tech. Starosta MO Ostrava-Jih Ka-

Z usnesení Rady MO Ostrava-Jih
darů v celkové hodnotě do 10 timech zvláštního určení – Domě
síc Kč jako ocenění dětí a mlás pečovatelskou službou na ulici
deže za úspěšnou reprezentaci obOdborářské v Ostravě-Hrabůvce
vodu a občanů pracujících s dětmi
a v Domě s pečovatelskou službou
– souhlasila se změnou graﬁky a roza mládeží městského obvodu Osna ulici Horymírově v Ostravě-Zásahu obvodního zpravodaje Jižních
trava-Jih
břehu
listů takto: leštěný papír, 16 stran,
– souhlasila s navýšením mzdového
formát A4, celobarevný. Cena za – rozhodla o pronájmech pozemků
limitu pro Kulturní zařízení Ostratisk, graﬁku a distribuci jednoho – schválila rozpočtová opatření
va-Jih, příspěvkovou organizaci
čísla při současném nákladu 48 tiRada MO Ostrava-Jih
– schválila navržená rozpočtová
síc výtisků: 135 360 Kč (jeden kus
na 33. schůzi 29. 11. 2007
opatření
2,80 Kč)
– rozhodla o poskytnutí věcných – rozhodla o pronájmech bytů v do- – rozhodla o pronájmech bytů

Rada MO Ostrava-Jih
na 32. schůzi 15. 11. 2007

Disko klub Akord: DJ Heinz
Hudební sál: trio H
Každou hodinu zpestří zábavu
„hudební lahůdky” Heinze Stanowského. Připraveno je losování
bohaté tomboly. Součástí vstupného
je večeře.
Prodej vstupenek bude zahájen od
7. ledna 2008 v Domě kultury Akord
Ostrava-Zábřeh, s.r.o. Vstupné –
hlavní sál: 550 Kč, disko klub Akord:
350 Kč, hudební sál: 250 Kč.

Hledáme prvního občánka obvodu

Novoroční ohňostroj slibuje velkolepou show
Jediný novoroční ohňostroj na území
města Ostravy připravuje na první lednový den radnice městského obvodu
Jih. Patnáctiminutová hudební a světelná show se uskuteční od 18 hodin
u kruhového objezdu v Hrabůvce.
Ohňostroj se na stejném místě poprvé
konal už letos a sledovalo ho na pět ti-

www.ceskydomov.cz

minutách, hodinách či dnech roku
2008, aby kontaktovali p. Šárku
Zubkovou na tel. č. 599 430 410
nebo na e-mailové adrese: sarka.
zubkova@ovajih.cz nejpozději do
4. ledna 2008.

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

rel Sibinský přeje všem do dalších
let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Marie Juchelková .................... 97 let
Přemysl Šmatlák ..................... 95 let
Anna Stelmachová .................. 94 let
Otakar Oršový .......................... 92 let
František Vajs .......................... 91 let
Anna Seidlerová ...................... 91 let
Albína Výtisková ...................... 85 let
Barbora Šebestová ................. 85 let
Zdenka Smudová .................... 85 let
Libuše Schneiderová .............. 85 let
František Rozehnal ................. 85 let
Jaroslav Mikulenka ................. 85 let

Vlasta Fielková ........................ 85 let
Štefanie Čeladynová ............... 85 let
Jiřina Zapletalová .................... 80 let
Ĺudovit Tomi ............................ 80 let
Jiří Toman................................. 80 let
Bernardína Švindrychová ....... 80 let
Ludmila Šeděnková ................ 80 let
Marie Sovičková ...................... 80 let
Alois Pinkava ........................... 80 let
Jiřina Pannová ......................... 80 let
Emilie Oznerová....................... 80 let
Otakar Loska ........................... 80 let
Božena Kuchařová .................. 80 let
Drahomíra Konečná ................ 80 let
Lubomír Kolomazník ............... 80 let
Věra Gavendová ...................... 80 let
Marie Dominová ...................... 80 let
Anna Bartnická ........................ 80 let
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Radnice ocenila práci s dětmi
P

rvní prosincové úterý se
v obřadní síni ÚMOb
Ostrava-Jih
uskutečnilo
tradiční ocenění dětí a mládeže za úspěšnou reprezentaci obvodu a občanů pracujících s dětmi a mládeží.
Ceny předávali starosta obvodu
Bc. Karel Sibinský, místostarostové Ing. Jiří Voloch a Oldřich Lindovský, předseda komise pro bezpečnost, kriminalitu a volnočasové
aktivity Mgr. Petr Opletal, vedoucí
odboru školství a kultury Ing. Eva
Müllerová a koordinátorka prevence
kriminality Ing. Sylva Sládečková.
Ceny získaly: Tereza Sedláčková –
basketbalová naděje Sportovní basketbalové školy Ostrava i české reprezentace. Pětinásobná mistryně
ČR, letos se zúčastnila ME kadetek
v Lotyšsku, kde družstvo získalo
bronzovou medaili.

Jedna z oceněných Zuzana Vítečková předvedla i ukázku moderního tance,
na snímku je s medailemi, které letos získala na soutěžích v USA.
Foto: Michael Kutty

KRÁTCE Z OBVODU
n Den otevřených dveří na Gymnáziu Hrabůvka
Gymnázium Hrabůvka zve všechny
zájemce o studium, rodiče i širokou
veřejnost na Den otevřených dveří,
který se uskuteční 16. ledna 2008
od 14 do 18 hodin. Více informací na
www.gkhrabuvka.cz
n Klub předškoláčků a pěvecká
soutěž na ZŠ Krestova
ZŠ Krestova 36 v Hrabůvce pořádá
pro děti každý čtvrtek až do 24. ledna
2008 Klub předškoláčků. Děti se
dozví, co mají umět, než půjdou do
školy. Mohou si zazpívat, zacvičit si
ve velké tělocvičně, kreslit a malovat,
naučit se pár anglických slovíček,
malovat s počítačem, ale také hrát
a soutěžit o sladké odměny. Škola pořádá i další zajímavou akci, ve středu
16. ledna od 16.30 hodin se děti od
pěti do sedmi let mohou zúčastnit
pěvecké soutěže pro nejmenší s názvem Přijďte si zazpívat, která se koná
v hudebním sále ZŠ. Přihlásit se lze
do 7. ledna na tel. č.: 596 713 298
nebo prostřednictvím e-mailu: zskrestova@zskrestova.cz. Více informací
o obou akcích je možno nalézt na
www.zskrestova.cz.
n Nový klub „Předškoláček“
Mateřská škola Předškolní ve Výško-

vicích otevírá od příštího roku klub
Předškoláček určený dětem ve věku
od dvou do tří let v doprovodu rodičů.
Maminky nebo tatínkové mohou každou středu v době od 10 do 11 hodin strávit se svými dětmi příjemnou
hodinku v atraktivním prostředí moderně vybaveného předškolního zařízení. Pod vedením zkušených pedagogických pracovnic se děti obohatí
o nové prožitky, sblíží se s učitelkami, skamarádí s vrstevníky a postupně si vytvoří kladný vztah k mateřské škole. Kromě různorodých her
ve třídě se děti mj. pobaví loutkovými
scénkami, experimentováním s výtvarnými materiály, zazpívají a zatancují si u klavíru, jindy zase zavítají do
školní tělocvičny. V zimním období
jsou plánovány sněhové radovánky
na svahu u mateřské školy, zjara si
děti pohrají na školní zahradě na některém z pěti pískovišť, v létě mohou
dovádět při hrách s vodou na trávníku nebo na terase. Nabídka činností je velmi pestrá.
n Sportovní centrum Dubina
bude uzavřeno
Upozorňujeme návštěvníky, že ve
dnech 24.–26. prosince a 31. prosince a 1. ledna 2008 bude uzavřeno Sportovní centrum Dubina. Ak-

tuální informace o cenách, provozní
době, kontaktech apod. jsou k dispozici na internetových stránkách www.
ovajih.cz
n Kufrování v Ostravě
Mezi vánočními a novoročními svátky
se bude konat už 27. ročník sportovně-společenské akce Kufrování v Ostravě. Jedná se o závody v orientačním běhu v Bělském lese, kde jsou
připraveny tratě pro všechny a pro
každého. Současně proběhne také
17. ročník Lesního běhu Bělským lesem. Pořadatelé akcí se těší 28. prosince od 13 hodin na ZŠ Srbská v Zábřehu.
n ZŠ B. Dvorského zve budoucí
prvňáky
ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1 pořádá 8. a 9. ledna 2008
Den otevřených dveří. Zájemci si vždy
od 8 do 10 hodin mohou prohlédnout
svou budoucí školu – třídy, jídelny, tělocvičny i další prostory školy. Mohou navštívit dnešní prvňáky a podívat se, jak se učí. Otevřena bude
také školní družina. Zápis do školy
bude 22. ledna od 12 do 18 hodin a 23. ledna od 12 do 17 hodin.
Bližší informace o škole lze najít na
internetových stránkách na adrese
www.zsdvorskeho.cz.

Aneta Adámková, Helena Vaňková
a Mariana Kuchařová – členky Mládeže Českého červeného kříže. Jsou zapojeny do projektu „První pomoc pro
všechny“ a „Zdraví do všech rodin“,
připravují přednášky pro školy v rámci
obvodu, spolupracují na aktivitách pro
zdravotně postižené spoluobčany.
Zuzana Vítečková – věnuje se modernímu tanci a baletu, letos byla
bronzová na MS v moderním tanci
v New Yorku, dvakrát zlatá a dvakrát
stříbrná v soutěži v moderním tanci,
akrobatickém tanci, etnickém tanci
a show dance v Hollywoodu.
Irena Šťastná – ve volném čase se
už dvanáct let věnuje cvičení předškolních dětí jako lektorka pohybových kurzů. Zajišťuje aktivity pro
děti, rodiče i veřejnost, propaguje
pohybové činnosti dětí.
Lucie Pracná – dlouhodobě pracuje jako vůdkyně oddílu světlušek
a skautek Truhlíci. Ve své činnosti
dosahuje vynikajících výsledků především v turistických soutěžích na

krajské a republikové úrovni. Oddíl je zapojen do charitativních projektů, např. do Tříkrálové sbírky.
Ondřej Mikulec – je dlouholetým členem, instruktorem a nyní vedoucím turistického oddílu mládeže
Žďorbi Ostrava-Jih. Je výjimečným
morálním vzorem dětí, získal si jejich přirozenou autoritu a důvěru.
Jitka Kubíková – svůj volný čas
věnuje mimoškolní práci s dětmi.
Vede kroužky se sportovní, dramatickou, dopravní i výtvarnou tematikou. Letos se zapojila do projektu
„Bezpečný Jih“, v rámci kterého
o letních prázdninách pracovala jako
sportovní asistentka na veřejně přístupném sportovišti.
Jaroslav Suchý – je policistou ČR.
Mnoho let spolupracuje se školami
na úseku výchovy a prevence, organizuje besedy pro děti a mládež. Pro
děti a mládež zajišťuje exkurze v budově Okresního soudu v Porubě.
Spolupracuje i s Rodinným centrem
v Zábřehu.
Michael Kutty

Mladý ochránce veřejného
pořádku v okrsku Hrabůvka
Městská policie se se svým preventivním programem opět zaměří na
děti a mládež. V lednu příštího roku
bude pokračovat probíhající projekt
s názvem Mladý ochránce veřejného
pořádku. V loňském a letošním roce
byla městskou policií vyhlášena soutěž pro děti a mládež, které se mohly
zúčastnit všechny
děti na území města
Ostravy. Podmínkou účasti byl nějaký čin, který by
mohli následovat
i ostatní vrstevníci,
tj. ochrana, pomoc,
aj. Na konci soutěže
bylo vyhlášeno deset vítězů, pro které
byly
připraveny
ceny. Městská policie se rozhodla navázat na tento projekt, a to ve formě další spolupráce
s těmito dětmi, ale i dalšími z okrsku
Hrabůvka. Proč právě z Hrabůvky?
Protože se do tohoto projektu zapojil

i strážník-okrskář Bc. René Štecher,
který ve spolupráci se strážnicemi oddílu prevence a dohledu připravil náplň a cíl tohoto projektu.
Ten bude zahájen v lednu a ukončen v dubnu 2008. V tomto období
budou děti formou
hry zapojeny do
práce městské policie. Besedami bude
navyšováno právní
vědomí dětí, budou
jim
zprostředkovávány informace
o způsobech přivolání pomoci nebo
poskytnutí základní
první pomoci aj.
Jednotlivými
účastníky tak budou vybrané děti
ZŠ
Provaznická,
ZŠ Březinová, návštěvníci knihovny
na Závodní ul. a výherci soutěže. Velice nás rovněž těší
účast občanského sdružení Mráček,
které se do tohoto projektu zapojí.

Obvod má nové zařízení pro kulturně-společenské aktivity

Tříkrálová sbírka

M

ěstský obvod Ostrava-Jih uvedl do
provozu nové víceúčelové zařízení.
Kompletně zrekonstruovaný dům číslo 8
na Velﬂíkově ulici v oblasti Jubilejní kolonie má rozšířit nabídku vhodných prostor
ke kulturně-společenským aktivitám.

Hlavní sál vybavený audiovizuální technikou lze využít k přednáškové činnosti, školením, ale může sloužit
i jako obřadní síň. „O rekonstrukci domu jsme usilovali
dlouhou dobu, proto jsme rádi, že je dokončena. Zrekonstruovaný objekt má široké možnosti využití,“ uvedl starosta obvodu Karel Sibinský.
Rekonstrukce domu začala už před dvěma lety, její
součástí bylo kromě stavebních úprav také provedení
nových interiérů. Vzhledem k tomu, že dům byl v roce
2002 prohlášen kulturní památkou, respektoval zpracovaný projekt režim ochrany státní památkové péče. Zachovány byly všechny prvky fasád v jejich původních
proporcích a barevném řešení. Hlavní vstupní prostor je
interiérově upraven pro možnost využití jako výstavní
síň. Ve druhém podlaží jsou vstupní hala, šatna, hygienická zařízení a provozní místnost. Nejširší možnosti
využití pak nabízí hlavní sál.
Dům číslo 8 na Velﬂíkově ulici by od příštího roku
mělo převzít do své správy známé kulturní zařízení
K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce.
(kut)

MP Ostrava

Charita Ostrava se pravidelně účastní
Tříkrálové sbírky na pomoc lidem
v nouzi. V Tříkrálové sbírce 2007, které
se Charita Ostrava zúčastnila ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra, nově
vzniklou Charitou v Hrabyni a Dobrovolnickou charitou v Brušperku, bylo
vykoledováno celkem 1 143 154 korun, čímž byl překonán výsledek loňské
sbírky o 64 509 korun. Charitě Ostrava
spolu s Charitou sv. Alexandra a Charitou Hrabyně připadlo celkem 743 050
korun. Tříkrálová sbírka 2008 bude
probíhat od 2. do 13. ledna příštího
roku. Získané ﬁnanční prostředky budou použity mj. pro tyto projekty: doﬁnancování a provozní náklady Hospice
sv. Lukáše ve Výškovicích, sociální pomoc pro lidi v krizové situaci, rozvoj
chráněných dílen (pracovní uplatnění
handicapovaných lidí), humanitární aktivity.
Tyto noviny distribuuje Česká
pošta, s.p. V případě, že vám
nedošly do schránky, stěžujte si
u svého pošťáka. Nebo volejte

Hlavní sál může sloužit také jako obřadní síň.

Foto: Michael Kutty

608 832 606 (pan Sachr).
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Žádosti o dotace do konce ledna ZŠ Provaznická uspěla
v ekologické soutěži

Každoroční setkání se zástupci
dětských a mládežnických organizací, sportovních klubů a center volného času se uskutečnilo poslední
listopadové pondělí v obřadní síni
ÚMOb Ostrava-Jih. Ing. Sylva Sedláčková z odboru školství a kultury
společně s místostarostou Ing. Jiřím Volochem asi dvaceti hostům trpělivě vysvětlovali zásady pro poskytování veřejné ﬁnanční podpory
– účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského
obvodu Ostrava-Jih pro nadcházející
rok. Dotační řízení bylo vedle školství, kultury, sociální péče a volného času dětí a mládeže rozšířeno
o oblast prevence kriminality. Žádosti budou přijímány do 31. ledna
2008. Více informací je možno získat na internetových stránkách radnice www.ovajih.cz
(kut)

Velkého úspěchu v rámci kraje dosáhla ZŠ Provaznická z Hrabůvky.
V soutěži o titul Ekologická škola
Moravskoslezského kraje zabodovala
v konkurenci šestačtyřiceti základních, středních i mateřských škol.
„Velká konkurence byla hlavně mezi
základními školami, čtyřicet z nich
splnilo podmínky soutěže a dvaceti,
které se systematicky věnují oblasti
životního prostředí, bylo předáno
ocenění,“ uvedla ředitelka ZŠ Provaznická Mgr. Libuše Přikrylová. Ceny
předávali hejtman Evžen Tošenovský
a jeho náměstkyně pro oblast školSetkání v obřadní síni ÚMOb Jih proběhlo v příjemné atmosféře.
Foto: Michael Kutty

Oblíbené kurzy pro předškoláky
Š

kolní rok sice ještě
není ani v polovině,
ale rodiče předškoláků už
nyní začínají své děti připravovat na zápis i na povinnosti spojené s nástupem do školy.

Mnohé děti se bojí například většího kolektivu, některé se nerady
přizpůsobují změnám, jiné jsou
velmi hravé nebo příliš nesamostatné. Nástup takového dítěte do
školy pak může být provázen slzičkami, zbytečným stresem, bolením
bříška a steskem po mamince. Pro

rodiče však existuje rada: návštěva
speciálního kurzu pro předškoláky.
Jeden takový pořádá bezplatně i ZŠ
Mjr. Nováka v Hrabůvce.
„Poprvé jsme kurz pro malé předškoláky zahájili v loňském roce
a překvapilo nás, s jakým úspěchem
se setkal. A to nejen u dětí, ale i u jejich rodičů. Proto jsme se rozhodli
v této aktivitě pokračovat,“ vysvětlil ředitel školy Mgr. Petr Opletal.
„Děti se hravou formou připravují
na vstup do první třídy. Seznámí
se s učebnami i s opravdovými učiteli z prvního a druhého stupně základní školy, kteří tento kurz vedou,
a samozřejmě si rozšíří a upevní
získané vědomosti, znalosti a do-

Vážení spoluobčané,
v tomto článku bych Vám chtěl přiblížit práci
strážníků Městské policie (MP) Ostrava, kteří
působí v obvodu Ostrava-Jih.
Mezi prvořadé úkoly MP patří zajišťování
místních záležitostí veřejného pořádku v rámci
působnosti obce. Při zabezpečování těchto
úkolů strážníci MP Ostrava zejména: přispívají
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, odhalují přestupky a jiné správní delikty,
v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii, resp. jiným zákonem přispívají k bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích, upozorňují fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.
Oblasti, které strážníci věnují maximální možnou pozornost, je zajišťování čistoty města. Zaměřujeme se na znečišťování veřejného prostranství
zejména psími exkrementy nebo odkládáním odpadu mimo místa k tomu
určená, resp. zakládáním tzv. černých skládek.
Chtěl bych občany upozornit, že pokud se potřebují zbavit rozměrnějšího odpadu, jako jsou ledničky, sedačky apod., stačí bezplatně zavolat na zelenou linku 800 159 238 společnosti OZO Ostrava, která poradí, kam s odpadem. Dále jsou na území města Ostravy vybudovány tzv.
sběrné dvory, kde mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný a objemný odpad. Obyvatelé městského obvodu Ostrava-Jih mohou velkoobjemový a nebezpečný odpad odvézt do sběrného dvoru OZO, který se nachází v Zábřehu na ul. U Výtopny (v areálu ﬁrmy Sekos Morava, a. s.,
vedle Kauﬂandu). Otevírací doba sběrného dvora je od pondělí do pátku
od 10 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.
Jsme si vědomi, že narušování klidného soužití občanů trápí obyvatele Ostravy-Jih. Mnohdy jsou svědky opravdu nevybíravého a neslušného chování ze strany těch, kteří se pohybují na veřejném prostranství
mezi panelovými domy. Bohužel musím konstatovat, že ve většině případů se jedná o nezletilé osoby (osoby mladší patnácti let), které nelze
za takovéto přestupky postihnout. Naší snahou však je tyto negativní jevy
v maximální možné míře eliminovat. Z tohoto důvodu bych chtěl občany
požádat o spolupráci v této oblasti. Jestliže jste svědky narušování veřejného pořádku či občanského soužití, a to nezávisle na tom, zda-li jste
se stali oznamovatelem takového jednání nebo jste pouze svědky, poskytněte strážníkům MP a následně i příslušnému správnímu orgánu svědectví k danému přestupkovému jednání. Ve většině případů bohužel dochází k situaci, kdy přestupci nejsou ochotni za přestupek, kvaliﬁkovaný
jako buzení veřejného pohoršení, zaplatit blokovou pokutu, která jim byla
strážníkem MP v blokovém řízení uložena, a proto je nutno přestupkový
děj a osoby podezřelé ze spáchání přestupku oznámit příslušnému správnímu orgánu k projednání. Jestliže má být celá záležitost řádně projednána a pachatelům přestupku uložena sankce, je důležité právě svědectví občanů.
Str. Jindřich Petruška, velitel spádové služebny MP Hrabůvka

vednosti z mateřské školy,“ pokračoval Mgr. Opletal. „Cíleně se věnujeme také rozvoji jemné i hrubé
motoriky, kterou děti při nástupu
do školy velmi potřebují, snažíme
se předškolákům vhodnou formou představit nové metody práce
v rámci školního vzdělávacího programu a také jim pomáháme v rozvoji vzájemné komunikace a samostatnosti.“
Kurz pro předškoláky probíhá od
listopadu až do února 2008 každou
středu od 15.15 do 16 hodin v učebnách školy. Přihlásit se mohou, a to
i v průběhu kurzu, všechny děti,
které se chystají k zápisu.
Lenka Hatlapatková

ství Jaroslava Wenigerová. Odborná
porota hodnotila jednorázové i průběžné ekologické aktivity, systém třídění odpadů, šetření vodou a energiemi, zapojení do projektů vlastních
i realizovaných jinými subjekty. Porotu mj. zajímalo, zda je škola zapojena do sítě M.R.K.E.V. (metodika
komplexní ekologické výchovy).
Mezi vyhodnocenými školami byla
i ZŠ Provaznická, která získala ocenění za vytvoření sítě spolupráce
s ostatními školami v kraji a za mezinárodní spolupráci s polskou školou
v Katovicích.
(kut)

ZŠ Mitušova 16 zve k návštěvě
Ve středu 16. ledna 2008 se na
Základní škole Mitušova 16 v Hrabůvce otevřou dveře všem dětem
a jejich rodičům, kteří chtějí poznat, jak škola vypadá, jak funguje,
jak je vybavena a co všechno žákům nabízí.
Během vyučování budou mít zájemci možnost se podívat na výuku
ve třídách, v aule, v tělocvičně,
mohou si prohlédnout moderně
a funkčně vybavenou učebnu fyziky a chemie, počítačovou
učebnu, učebnu hudební výchovy,
cvičnou kuchyňku pro žáky, dílny.
Škola je akreditovaným počítačovým střediskem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
ZŠ Mitušova 16 je škola s rozšířenou výukou jazyků dle dokumentů
Rady Evropy a tomuto zaměření odpovídá i vybavení jazykové

učebny. V prvním ročníku se začínají žáci učit jazyk anglický, jako
druhý cizí jazyk si mohou žáci zvolit v šestém ročníku francouzštinu,
ruštinu nebo němčinu.
Ve škole názorně předvedou,
s jakými didaktickými pomůckami
učitelé pracují, zájemci si budou
moci prohlédnout, kde a za jakých
podmínek se žáci stravují.
V odpoledních hodinách své
dveře otevře školní družina, která
také nabízí kroužky pro rodiče
s dětmi. Zájemci si mohou zhotovit
svůj vlastní výrobek v keramické
dílně, kde děti mají k dispozici
i hrnčířský kruh. Přímo v akci se
předvede činnost dalších kroužků,
jejichž seznam a další informace
o škole lze najít na webových stránkách www.zsmitusova16.cz.
Mgr. Martin Pail

Basketbalové naděje sídlí na ZŠ B. Dvorského

K

valitní
mládežnický
basketbal. To je nejvýstižnější pojmenování, které
spojuje basketbalové kluby
BK Snakes a BCM Ostrava.
Díky široké základně dosahují družstva chlapců i dívek velmi dobrých výsledků
v rámci celé republiky.
BK Snakes Ostrava vznikl v roce
1998. „Tehdy jsme začínali činnost
v Ostravě-Jihu,“ vzpomíná šéf klubu
Dušan Hrdlička s tím, že posledních pět
let klub působí také v Porubě a v centru města. Centrum klubu je dnes na
Základní škole Bohumíra Dvorského
v Bělském Lese, kde výběry hrají svá

domácí utkání. Podle Hrdličky se ve
své činnosti soustředí na dvě základní
věci. „Záměrem klubu je vychovávat
hráče pro vrcholový basketbal, ale současně je naším cílem oslovit co nejvíce
dětí pro takzvaný masový sport.“ BK
Snakes dnes sdružuje na 450 dětí, kterým se věnuje osm kvaliﬁkovaných trenérů. Mezi nejznámější odchovance patří Jan Veselý, který momentálně hraje
ve slovinské Lublani, Jakub Mikulec působí v Prostějově, Michal Palát
a Martin Gniadek pomalu nakukují do
sestavy prvoligové Nové huti Ostrava.
Letos začal BK Snakes úzce spolupracovat právě s ostravskou Novou hutí.
„Potřebovali jsme vytvořit konkurenční
prostředí. Proto vzniklo společné centrum BCM Ostrava, které sdružuje mládežnické výběry do šestnácti a osmnácti let plus druholigový tým mužů,“

vysvětlil hlavní trenér nového klubu
Dušan Hrdlička s tím, že BK Snakes
a NH Ostrava jsou pro BCM v kategoriích do čtrnácti let konkurenty. Nejlepší hráči z obou týmů jsou vybíráni
do BCM Ostrava.
BK Snakes má momentálně osmnáct
týmů, čímž je nejpočetnějším a v kategorii chlapců dokonce nejúspěšnějším
v rámci celé republiky. „V minulé sezoně jsme byli mistry republiky v extralize mladšího dorostu. Letos mají
v BCM nejvyšší ambice družstva šestnácti a osmnáctiletých, která by se měla
probojovat do závěrečného turnaje Final Four nejlepších čtyř týmů u nás.
V BK Snakes bude cílem čtrnáctiletých
obhajoba titulu mistra republiky a totéž by se mělo podařit i starším minižákům,“ uvedl závěrem Dušan Hrdlička.
Michael Kutty

Škola se dočkala opraveného koridoru
Děti v Mateřské škole na Srbské
ulici ve Výškovicích už nebudou muset při přechodu z jedné části budovy
do druhé mrznout. Po měsíční rekonstrukci byla dokončena rekonstrukce
spojovacího koridoru. Ten byl v havarijním stavu a výrazně ohrožoval
bezpečnost dětí. „Před časem zloději
ukradli hliníkové lišty z oken, takže
při každém větším otřesu skla praskala
nebo vypadávala,“ uvedla vedoucí
učitelka MŠ Srbská Helena Pospišková. Oprava dvacet metrů dlouhého
koridoru stála šest set tisíc korun, ﬁnance poskytla radnice městského obvodu Jih. „Došlo k výměně oken, na
stropě byly umístěny podhledy, nové
jsou také vstupní dveře do obou budov,“ pokračovala Pospišková, která si
pochvaluje i kompletní zateplení koridoru. „V zimním období v něm byla
běžně teplota pod bodem mrazu,“ připomněla. MŠ Srbská je v provozu od
roku 1973.
(kut)

Ředitelka MŠ Srbská Helena Pospišková je ráda, že v novém koridoru už nebude ohrožena bezpečnost dětí.
Foto: Michael Kutty
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DIAMANTOVÁ SVATBA
Lubomíra a Františky Sobasových

Pan Lubomír Sobas se narodil
v dělnické rodině, byl třetím synem ze čtyř chlapců. Do roku 1938
bydleli ve Velké Polomi v okrese
Opava. V roce 1938 se stěhovali do
Ostravy-Mariánských Hor. Vyučil
se horníkem, od roku 1942 pracoval na dole Hlubina, od roku 1946
na dole Jan Šverma, v roce 1982
odešel do starobního důchodu. V
letech 1984 až 1993 byl společně
se svou manželkou zaměstnán v
kuchyni na horské chatě Moravice
v Karlově. Poté si začali užívat důchodu.
Paní Františka Sobasová se narodila ve slezské obci Lazy v dělnické rodině. Pochází ze tří sourozenců. V Lazech bydleli do roku
1938, po zabrání území německými vojáky se museli odstěhovat

do Radvanic, později do Ostravy-Mariánských Hor, kde
se seznámila s panem
Lubomírem.
Paní Františka pracovala nejdříve jako
dělnice v parfumerii, po válce v nakladatelství Melantrich
a pak ve Vítkovických železárnách.
V roce 1965 nastouFrantiška a Lubomír Sobasovi v obřadní síni.
pila jako úřednice
Foto: Aleš Kolowrat
na důl Jana Švermy,
kde působila až do důchodového boše, Kateřiny, Karla, Andrey, Pevěku. K jejím zálibám patří ruční tra a Michaely a devíti pravnoučat.
práce a ráda vaří.
K tomuto významnému životnímu
Manželé vychovali dva syny jubileu přeje celá rodina pevné
– Petra a Karla, a dceru Marii. zdraví, rodinnou pohodu a životní
Mají radost z šesti vnoučat: Lu- optimismus.

Hodinu před svítáním potěší především ženy. V lehce ironickém a hlavně zábavném duchu se odvíjí nová kniha dvojice ostravských autorů – básníka Břetislava Uhláře a prozaika Miroslava Sehnala, která se v těchto dnech dostává na
knižní pulty v barevném přebalu s kresbou Adolfa Borna. Šest tematicky propojených povídek, proložených hravou a decentně erotickou poezií, nese název Hodinu před svítáním, podtitul knihy (Ne)příjemné čtení pro složité ženy napovídá,
koho především měli autoři při psaní svěžího díla na mysli. „Texty nejsou přehnaně filozofující, neprosakuje jimi skeptičnost, ale spíš humor a laskavost,“ uvedl známý ostravský redaktor Břetislav Uhlář, kterému před časem bylo předáno
ocenění Osobnost obvodu Ostrava-Jih. Knihu pokřtili známí ostravští interpreti Marie Rottrová a Jaroslav Wykrent.

Ukončení činnosti v KD
Odra ve Výškovicích
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, končí v prosinci 2007 svou dlouholetou činnost
v Kulturním domě Odra ve Výškovicích. V jeho prostorách probíhaly desítky kulturních a vzdělávacích akcí pro dospělé i děti.
Útočiště zde našly také další společnosti, které poskytovaly občanům rozsáhlé služby z různých oblastí. Bohužel, zub času vykonal své
a objekt vyžaduje rozsáhlou modernizaci, která není v silách příspěv-

kové organizace ani městského obvodu Ostrava-Jih.
Kulturní zařízení Ostrava-Jih provozuje v současné době Kulturní
dům K-TRIO, zcela moderní stánek
kultury, který nabízí široké spektrum kulturních a vzdělávacích akcí
,včetně restauračních služeb, a kino
Luna, ve kterém lze vedle pravidelných ﬁlmových představení navštívit i koncerty populární hudby a divadelní představení pro děti.
KZOJ

KRÁTCE Z OBVODU
n ZŠ E. Lukášové láká předškoláky
ZŠ MUDr. Emílie Lukášové na
ulici Klegova 29 v Hrabůvce zve
všechny předškoláky spolu s rodiči
k návštěvě prvních tříd ve dnech
7.–11. ledna 2008 vždy od 8 do 10
hodin. Budoucí prvňáčci se mohou
přijít podívat na své starší kamarády.
A nejen nakukovat, mohou si i vyzkoušet školu nanečisto. Uvidí, jak
to vypadá v opravdovém vyučování,
co všechno je ve škole čeká a na co
se mohou těšit. Určitě také zjistí, že
se vůbec nemusejí bát. První třídy
jsou umístěny v budově školní jídelny
a školní družiny v 1. patře. Zápis do
1. ročníků pro školní rok 2008/2009
se koná v úterý 22. ledna od 10 do
18 hod. a ve středu 23. ledna od
12 do 17 hod. Aktuální informace
lze najít na webových stránkách:
www.zslukasove.cz
n Vánoční jarmark se vydařil
Tradičně úspěšný byl vánoční jarmark v MŠ Srbská ve Výškovicích.
Jeho čtvrtý ročník připravovali paní
učitelky, zaměstnanci školy i samotné děti už od září, kdy začala výroba nejrůznějšího sortimentu vánočních výrobků. Vánoční jarmark je
společně s obdobnou akcí o Velikonocích a sběrem papíru, který probíhá dvakrát ročně, vítaným zdrojem příjmu školy. „Veškeré takto
získané prostředky investujeme do
vybavení naší zahrady,“ uvedla vedoucí učitelka MŠ Srbská Helena
Pospišková.
n Vánoční běh Starým Zábřehem
TJ Sokol Ostrava-Zábřeh za přispění
Sokolské župy moravskoslezské zve

zájemce na sváteční mírně „orientační“ běh Starým Zábřehem, který
se za každého počasí uskuteční
21. prosince. Sraz je u sokolského
domu TJ Sokol Zábřeh na Nové ul.
(objekt sousedí s bývalou ZŠ Hulvácká). Prezentace účastníků proběhne od 15.30 do 16 hodin. Místnost na převlečení, teplý čaj a malé
věcné ceny jsou pro účastníky zajištěny. Hlavní běžecké kategorie jsou
mladší a starší žáci (poběží se ve
dvojicích), závodit mohou i dospělí
a rodiče s dětmi.
n Den otevřených dveří na ZŠ
Horymírova
ZŠ a MŠ Horymírova 100 v Zábřehu
pořádá ve čtvrtek 10. ledna 2008
Den otevřených dveří tentokrát nazvaný Společně na Horymírce. Pro
děti i jejich rodiče nabízíme dopoledne možnost návštěvy výuky ve
třídách, po celý den prohlídku školy,
individuální informace a od 14 do
17 hodin hry a soutěže pro děti.
n Výstava ručních prací
Od 11. prosince až do konce ledna
roku 2008 je v prostorách galerie Fiducia na Mlýnské ulici v centru Ostravy možno zhlédnout výstavu ručních prací dětí Výchovného ústavu
a školní jídelny ze Slezská ul. 23
v Hrabůvce.
n Den otevřených dveří na ZŠ
Kosmonautů 15
V pondělí 14. ledna 2008 pořádá
ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 v Zábřehu
Den otevřených dveří. Od 16 do 18
hodin lze získat informace o škole,
prohlédnout si vestibul, odborné
učebny, třídy, školní družiny i školní
klub.

S0N – odpovídáme na dotazy
Z
činnosti naší poradny, telefonických dotazů a zaslaných dopisů vybíráme pro zevšeobecnění a využití
nejfrekventovanější problémy z problematiky bydlení.
Ve stavebním bytovém družstvu
rozhodlo shromáždění delegátů, že
z dlouhodobé zálohy na opravy bytového fondu a dodatečné investice
budou hrazeny odměny funkcionářům samospráv. Členové se ptají,
zda toto rozhodnutí je v souladu
s příslušným ustanovením zákona.
Pokud nějakým způsobem mají dále
nájemci družstevních bytů postupovat, aby již vyplacené peníze byly
vráceny zpět.
Uvedené řešení, na které stavební družstvo přistoupilo, je zcela
neobvyklé. Dlouhodobé zálohy na
opravy jsou určeny účelově na krytí
oprav domu, jak již sám název na
povídá. Odměna funkcionářů družstva je účtována jako náklad družstva (účet 523 - Odměny členům orgánu společnosti a družstev). Tyto
náklady mj. musejí pokrýt nájemné,
představující výnosy družstva (viz.
Vyhl. č. 176/1993 Sb., z nájemného
z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhl.

č. 30/1995 Sb. a vyhl. č. 274A995
Sb.). Z dopisu nejsou zřejmé důvody vedoucí shromáždění delegátů k tomu, aby schválilo uvedené
řešení, které je v rozporu s vyhláškou. Je obtížné tuto situaci komentovat. Stanovy družstva mohou například obsahovat ustanovení, že při
dostatku zdrojů na opravy je možné
k tomuto řešení přistoupit. Ve svém
důsledku veškeré náklady družstva
musejí uhradit pouze členové. Pokud by mělo dojít k opravě, nejde
z účetního hlediska o vrácení peněz
do fondu oprav, ale pouze o přeúčtování v oblasti zdrojů. Jednoznačné
doporučení k postupu při opravě
nesprávnosti nelze poskytnout bez
znalosti dalších, bližších informací
z oblasti účetnictví vašeho družstva.
Jsme společenství vlastníků jednotek (SVJ) v panelovém domě se
třemi vchody (42 vlastníků bytů).
Může každý vchod přispívat do
fondu oprav různou částku s tím, že
o svých ﬁnancích může rozhodnout

samostatně, i když fond oprav je
společný? Mohou to řešit stanovy?
Vlastníci bytů jsou podle paragrafu 15 odstavce 1 zákona o vlastnictví bytů povinni přispívat na náklady spojené se správou domu dle
velikosti spoluvlastnických podílů.
Mohou se však dohodnout jinak.
Ministerstvo ﬁnancí ČR sděluje, že
však musí takovou dohodu odsouhlasit všichni vlastníci. Dále je třeba
připomenout, že nejde o fond oprav,
ale o dlouhodobé zálohy na provoz
a opravy domu. Nedoporučujeme určovat rozdílná pravidla pro jednotlivé
vchody, tím méně zakotvit ustanovení
do stanov společnosti.
Sdělujeme všem členům a příznivcům, že od 1. ledna 2008 dochází ke
změně místa provozu a působení poradny MO SON. Místo v KD ODRA,
který čeká technická a stavební rekonstrukce, bude poradna provozována v kulturním zařízení K-TRIO
v Hrabůvce na ul. Dr. Martínka 4 (tel.
na recepci 59 673 91 07) opět každý
druhý čtvrtek v měsíci vždy od 16
hodin. Termíny pro první polovinu
příštího roku: 10. ledna, 14. února,
13. března, 10. dubna, 15. května
a 12. června.
Břetislav Spurný

Nadílka v DPS Korýtko. Mikuláš s čertem letos zavítali také do Domu pro seniory Korýtko na Petruškově ulici v Zábřehu. Více než stovka seniorů nejprve
ocenila potleskem zdařilé vystoupení žáků ZŠ B. Dvorského z Bělského Lesa,
kteří zahráli pohádku Alibaba a třicet loupežníků. Na závěr odpoledního programu obdrželi ovoce a čokoládové pamlsky. Akci pořádala místní organizace
ČSSD. Foto: Michael Kutty
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JIŽNÍ LISTY

Termíny zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2008/2009
Vážení rodiče a milí předškoláci, jelikož se blíží termín zápisu do 1. tříd pro školní rok 2008/2009, nabízíme Vám přehled základních škol zřizovaných městským obvodem Ostrava-Jih a základní informace k zápisu.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
K zápisu si s sebou vezměte :
– občanský průkaz a rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
– v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí
– v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučení odborného lékaře a doporučení školského poradenského zařízení (§ 37 škol. zákona).

HRABŮVKA
Základní škola A. Kučery 20:
22. 1. 2008 od 12 do 18 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
Škola nabízí:
– výuku v moderních multimediálních učebnách
– kvalifikovanou pomoc dětem se specifickými potřebami
– plavecký výcvik v areálu školní budovy
v 1. třídě (zájmový kroužek)
– dopravní výchovu na školním dopravním
hřišti
– možnost navštěvovat školní družinu
a školní klub, výběr z řady kroužků
– možnost nákupu ve školním bufetu
– odpolední, celodenní, víkendové akce pro
děti
– letní prázdninová činnost, ozdravné pobyty pro žáky
Základní škola Klegova 27:
22. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
23. 1. 2007 od 12 do 18 hodin
Škola nabízí:
– sportovní třídy FC Vítkovice od 1. ročníku
– možnost zařazení do specializovaných
tříd pro žáky se SPUCH
– širokou nabídku zájmových kroužků (estetické, sportovní – házená, aerobic, turistické, reedukační, redakční – školní časopis apod.)
– lyžařský výcvik, ozdravné pobyty
– výuku informatiky
– k dispozici ŠD, ŠJ
Základní škola Krestova 36:
22. 1. 2008 od 12 do 18 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
Škola nabízí:
– třídy s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy
– v rámci rozšířené Hv hra na zobcovou
flétnu, možnost docházky do jednoho ze
tří školních pěveckých sborů, reprezentace školy na hudebních soutěžích, festivalech a koncertech v republice i v zahraničí
– v rámci výuky rozšířené Vv tvůrčí dílny, realizace tradičních i netradičních technik,
výstavy, vernisáže, výtvarné soutěže
– od 1. ročníku výuka anglického jazyka
– v odpoledních hodinách družina a zájmové kroužky – angličtina, tenis, keramika, hudebně–dramatický kroužek,
tvůrčí dílna
– pořádání lyžařských a turistických kurzů
– den otevřených dveří 17. 1. 2008
– školní www stránky: www.zskrestova.cz
Základní škola Mitušova 8:
22. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 18 hodin
Škola nabízí:
– výuku anglického jazyka od 1. třídy
– výuku druhého cizího jazyka od 6. ročníku
– přípravku pro budoucí prvňáky únor – červenec
– výuku v nových odborných učebnách
– plně kvalifikovaný pedagogický sbor
– prezentaci projektového vyučování
– široké spektrum nabídky volnočasových
aktivit – CVOČEK
– volný Internet
– služby školního psychologa – Školní poradenské centrum
– lehkoatletické aktivity na Otevřeném
hřišti
– počítačovou gramotnost pro nejmenší
– grantovou politiku na úrovni obce, města,
kraje, MŠMT ČR, strukturálních fondů EU
– možnost výjezdu do zahraničí v rámci
spolupráce s partnerskými školami v Žilině, Katovicích a Omiši
– spolupráci s ČČK při organizování ozdravných pobytů pro děti s alergiemi
– více informací na www.zsmitusova8.cz
Základní škola Mitušova 16
22. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 18 hodin
Škola nabízí:
– od 1. ročníku výuku anglického jazyka
– od 6. ročníku výuku druhého cizího jazyka
(francouzský, ruský a německý)
– pro rodiče kontrola známek pomocí digitální žákovské knížky
– širokou nabídku zájmových kroužků
– kroužek anglická školička pro nejmenší
– pořádání zahraničních studijních jazykových zájezdů
– pořádání jazykových kurzů pro žáky i veřejnost

– rozšíření výuky cizích jazyků dle dokumentů Rady Evropy
– kvalitně a moderně vybavené odborné
učebny
– pedagogický sbor na vysoké profesní
úrovni
– architektonicky zajímavě řešená škola
– MŠMT akreditované počítačové středisko
– školní družinu se širokou nabídkou
kroužků (keramický, sportovní, aerobic,
výtvarný, dramatický)
– pořádání lyžařských a sportovních kurzů
– pořádání akcí pro rodiče s dětmi: Vánoční
jarmark, Velikonoční výstavka, Den Země,
Karneval
– vystoupení hudebních skupin v aule naší
školy
– školní fotbalový klub Jestřábi
– den otevřených dveří pro žáky a rodiče
16. 1. 2008
Tel./fax: 596 716 504
Mobil: 736 761 940
e-mail: pail@zsmitusova16.cz
školní www stránky www.zsmitusova16.cz
Základní škola MUDr. Lukášové:
22. 1. 2008 od 10 do 18 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
Škola nabízí:
– výuku AJ od 1. ročníku – nepovinně dle
zájmu
– v rámci volitelných předmětů výuka němčiny a ruštiny
– širokou škálu zájmových kroužků: turistický, dramatická výchova, sportovní hry,
výtvarná výchova, hra na zobcovou flétnu
a na kytaru, orientační běh, sborový zpěv,
scrabble, školní časopis a další dle zájmu
dětí
– odborné vedení při nápravě řeči (logopedie)
– rozšířenou počítačovou učebnu, přístup
na Internet i mimo výuku zdarma
Další informace naleznete na webových
stránkách školy, případně máte možnost
kontaktovat nás telefonicky nebo e-mailem: www.zslukasove.cz • info@zslukasove.cz • tel.: 596 784 723
Během měsíce ledna – každé dopoledne
mají budoucí prvňáčci spolu se svými rodiči
možnost navštívit výuku v 1. ročnících!
Základní škola Provaznická 64
22. 1. 2008 od 12 do 18 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
Škola nabízí:
– zaměření na environmentální výchovu
a ekologickou výchovu (škola je držitelem
titulu Mezinárodní EKOŠKOLA)
– projekty zaměřené na osobnostní rozvoj
žáků – ročníkové, celoškolní, krátkodobé,
celoroční
– výuku anglického jazyka od 1. třídy
– mezinárodní spolupráce se školou v Polsku
– výuku informatiky a využívání výpočetní
techniky všech tříd ve dvou počítačových
učebnách
– výuku v odborných a poloodborných učebnách, přírodní naučné stezce na školní zahradě, učebně v přírodě, v ekologickém
centru v areálu školy
– různorodou nabídku volitelných předmětů
podle zájmů žáků
– účast žáků na ozdravných pobytech, lyžařských kurzech, tématických exkurzích
– bohatou nabídku mimoškolní činnosti
– kroužků v odpoledních hodinách bez
úhrady
– individuální logopedickou a reedukační
péči
– zdarma přístup k Internetu
– školní družinu a školní jídelnu
Prezentace školy na www stránkách:
www.zsprovaznicka.cz
Dne 16. 1. 2008 proběhne na ZŠ Provaznická 64 v Ostravě-Hrabůvce Den otevřených dveří. V době od 8 do 11.45 hodin je
možné navštívit libovolnou hodinu výuky,
od 13.30 hodin si můžete prohlédnou prostředí školy
Základní škola Mjr. Nováka 34
22. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 18 hodin
Škola nabízí:
– výuku anglického jazyka od 1. ročníku
– velký výběr zájmových kroužků: výtvarný,
keramický, počítačový, modelářský aj.
– ozdravné pobyty v Beskydech
– keramickou dílnu s keramickou pecí
a hrnčířským kruhem
– zdarma přístup k Internetu

– nízké počty žáků ve třídách
– velký výběr sport. aktivit v odpoledních
hodinách

DUBINA

Základní škola V. Košaře 6
22. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 18 hodin
Škola nabízí:
– zaměření na informatiku a enviromentální výchovu
– výuku anglického jazyka od 1. třídy formou zájmového kroužku
– mimoškolní činnost: školy v přírodě pro 1.
i 2. stupeň, lyžařské výcvikové kurzy, cyklistický kurz
– zájmové kroužky v odpoledních hodinách
bez úhrady
– keramickou dílnu s keramickou pecí
a hrnčířským kruhem
– širokou škálu volitelných předmětů dle
poptávky žáků
– prezentace školy na www.kosare.cz
Základní škola Fr. Formana 45
22. 1. 2008 od 12 do 18 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
Škola nabízí:
– výuku dle školního vzdělávacího programu – Škola pro život
– bohatou mimoškolní činnost
– širokou škálu zájmových kroužků
– školní družinu (provoz od 6 do 17 hodin)
a školní klub
– školní jídelnu
– zdarma přístup na Internet
– účast žáků na škole v přírodě, adaptačním pobytu, lyžařská výuka a ozdravné
pobyty
– moderní a velmi estetické prostředí (relaxační přestávkové prostory)
– prezentace školy na www stránkách –
www.zsfformana.cz

BĚLSKÝ LES
Základní škola B. Dvorského 1
22. 1. 2008 od 12 do 18 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
Dny otevřených dveří v 1. třídách:
8.–9. 1. 2008 od 8 do 10 hodin
Škola nabízí:
– výuku podle vzdělávacího programu s názvem „Spolupracujeme – Objevujeme –
Sportujeme“
– výuku anglického jazyka od 1. ročníku
– sportovní třídy od 6. ročníku (zaměření
basketbal a atletika)
– v rámci Centra sportu – sportovní kroužky
a přípravky pro basketbal a atletiku
– široký výběr další mimoškolní činnosti ve
škole i ve školní družině (provoz od 6 do
16.30 hodin)
– reedukační péči pro žáky s poruchami
učení
– na škole působí školní psycholog
Prezentace školy: www.zsdvorskeho.cz
Tel.: 596 711 769, 596 711 773

ZÁBŘEH
Základní škola Kosmonautů 15
22. 1. 2008 od 12 do 18 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
Škola je zapojena do projektu „Škola podporující zdraví“, zaměřuje se na počítačové dovednosti, sport a cizí jazyky. Výuka je zajišťována vstřícným kvalifikovaným kolektivem
pedagogických pracovníků.
Nabízíme:
– příjemnou atmosféru a individuální přístup k žákům
– výuku ve všech ročnících podle školního
vzdělávacího programu, který respektuje
přirozený vývoj dítěte a je ověřen již několikaletou praxí
– zázemí odborných učeben, nové učebny
informatiky s přístupem pro žáky i mimo
vyučování, dalších specializovaných učeben, jako např. hudební výchovy, fyziky,
chemie, multimediálních tříd apod.
– výuku anglického jazyka od 1. třídy ve
formě kroužků, němčinu a ruštinu jako
další cizí jazyky na 2. stupni
– v rámci volitelných předmětů výuku desetiprstového psaní na počítači
– bohatě vybavenou školní knihovnu v podobě moderního informačního centra
s přístupem na Internet, které je otevřeno
celý den
– logopedickou péči pro žáky s vadami řeči,
reedukační péči pro žáky s poruchami
učení
– školní družinu, školní klub, volnočasové
aktivity (keramika, sportovní hry, výtvarná

tvorba, písemná elektronická komunikace, kroužek deskových her a další)
– školní pěvecký sbor Ko–ko
– individuální přístup k nadaným sportovcům
– úzká spolupráce s fotbalovým klubem FC
Ostrava–Jih i ostatními kluby
Den otevřených dveří: 14. ledna 2008 v 16
hodin
www.kosmonautu15.cz
Základní škola Kosmonautů 13
22. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
ukázková hodina pro budoucí prvňáčky
14. 1. 2008 v 10 hodin
konzultace pro rodiče budoucích prvňáčků
14. 1. 2008 od 13 do 15 hodin
Škola nabízí:
– rodinné prostředí
– zázemí odborných učeben, především pro
výuku v oblasti informatiky a praktických
cvičení
– výuku jazyka anglického a německého,
výuku anglického jazyka formou kroužků
již od 1. třídy
– bohatě vybavenou knihovnu a informační
centrum s přístupem na Internet
– školní družinu
– bohatý výběr zájmové činnosti – kroužky
sportovní, výtvarné, redakční, šachový aj.
více informací na www.zskosmonautu13.cz
Základní škola Březinova 52
22. – 23. 1. 2008 od 13 do 17 hodin
Co můžeme nabídnout:
– výuku podle nového školního vzdělávacího programu „KAPKA“
– výuku anglického jazyka od 1. třídy
– výuku druhého cizího jazyka od 6. třídy
– výuku počítačové gramotnosti
– klidné pracovní prostředí v nově rekonstruované budově
– individuální přístup k dětem, reedukační
péče pro žáky s poruchami učení
– zapojení do zájmových kroužků na škole
(tělovýchovné, sportovní a výtvarné činnosti, pěvecký, dramatický kroužek
apod.)
– účast na pobytech žáků s výukou v přírodě, na lyžařském a snowboardovém
kurzu
– zařazení dítěte do školní družiny, stravování ve školní jídelně
Další informace: www.zs-brezinova.cz
Základní škola V Zálomu 1
22. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 18 hodin
Škola nabízí:
– výuku anglického jazyka od 1. třídy
– nižší počet žáků v 1. třídě
– zařazení dítěte do školní družiny a školního klubu
– stravování ve školní jídelně
– velký výběr zájmových kroužků – pěstitelský, míčové hry, internet, přírodovědný, florbal, výtvarný, aerobic, sportovní gymnastika, anglický jazyk, stolní
tenis
– další aktivity – školu v přírodě (pro žáky
1. stupně), výuku plavání (2. a 3. třída),
lyžařský výcvik (7. ročník), týdenní výtvarné soustředění (pro žáky 2. stupně),
cyklisticko–vodácké soustředění v jižních Čechách (pro žáky 2. stupně)
– tradiční akce školy – maškarní bál, vánoční jarmark, mikulášský průvod, vernisáže výtvarných prací žáků školy
Web: www.zsvzalomu.cz E-mail: zs.vzalomu@cbox.cz
Základní škola Chrjukinova 12
22. 1. 2008 od 12 do 18 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
Škola nabízí:
– od 3. ročníku rozšířenou výuku jazyků
s dlouholetou tradicí
– výuku anglického jazyka od 1. třídy
– logopedickou péči
– široký výběr zájmových kroužků: jazykové, sportovní, dopravní, dramatický,
výtvarný aj.
– zařazení dítěte do školní družiny
– školní stravování
Základní škola Volgogradská 6B
22. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 18 hodin
Škola nabízí:
– výběr kroužků od sportovních, hudebních, keramických
– kamarádský a vlídný přístup pracovníků
školy
– usilujeme o nízké počty žáků v prvních
ročnících
– školy v přírodě – loni Vysoké Tatry
– kroužky anglického jazyka od prvního
ročníku
– dvě počítačové učebny
– Den otevřených dveří 16. 1. 2008
– organizace Dnů nanečisto v druhém pololetí šk. roku
– chutná strava ve školní jídelně
Základní škola Jugoslávská 23
22. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 18 hodin

Škola je zaměřena na zdravý životní styl,
ekologickou, citovou a estetickou výchovu.
Nabízí:
Pestré mimoškolní aktivity v rámci ŠD a ŠK
– sportovní aktivity (míčové hry, plavání,
bruslení, turistické výlety, stolní tenis)
– keramické kroužky
– výuku anglického jazyka
– výuku tance
– výtvarnou činnost
– divadelní činnost
– kroužek vaření
Tradiční akce školy
– Mikuláš, vánoční besídky, Vánoční a Velikonoční dílna
– výstavy dětských prací
– Den Země
– Den zdraví
– Den pro mého zvířecího miláčka
Akce mimo školu
– plavecký výcvik žáků 2. a 3. tříd
– lyžařský výcvik 7. tříd (Bílá p. Pradědem)
– ekologické soustředění 8. a 9. tříd (Horní
Lomná)
– školní výlety a exkurze
Základní škola Horymírova 100
22. 1. 2008 od 12 do 18 hodin
23. 1. 2008 od 12 do 17 hodin
Škola nabízí:
– seznámení se školou – Den otevřených
dveří ve čtvrtek 10. 1. 2008
– výuku podle školního vzdělávacího programu „Společně na Horymírce“
– výuku anglického jazyka od 1. ročníku
– alternativní výukové metody a projektové
vyučování
– možnost integrace žáků s tělesným postižením – bezbariérová škola
– možnost integrace žáků s poruchami
učení – reedukační péče
– od 6. ročníku možnost volby zaměření na
informatiku a výpočetní techniku
– kvalitní vybavení školy výpočetní technikou a interaktivními tabulemi
– dobře vybavené odborné učebny
– činnosti školní družiny – zajímavé akce
a zájmové kroužky
– školní klub Šemík
– estetické prostření v učebnách a prostorách školy
– širokou nabídku akcí pro žáky i rodiče
– zapojení školy do projektů včetně projektů ESF

VÝŠKOVICE
Základní škola Srbská 2
Vážení rodiče a milí předškoláci,
přijďte se zapsat k nám do 1. třídy, těší se
na Vás Hastrmanova vodní říše!
Zápis proběhne v úterý 22. ledna a ve
středu 23. ledna 2008 vždy od 12 h do
17 h na Základní škole Ostrava-Výškovice, Srbská 2 v budově školní družiny,
ve které probíhá výuka prvních a druhých
tříd a kterou najdete na Výškovické ulici
č. 165.
V této budově je rovněž školní jídelna,
která nabízí i svačinky pro děti, školní družina a školní klub, který se postará o volný
čas dětí formou zájmových kroužků, např.
keramika, florbal, plavání a mnoho dalších aktivit.
Výuka na škole je zpestřena projektovým
vyučováním a dalšími formami moderního vyučování, při kterém je využíváno
kvalitní vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou s připojením na Internet ve 2 počítačových učebnách a ve třídách vybavených dataprojektory s PC.
Základní škola Šeříková 33
16. 1. 2008 od 13 do 18 hodin
17. 1. 2008 od 13 do 17 hodin
Škola nabízí:
– statut fakultní školy Pedagogické fakulty ostravské univerzity
– výuku vedenou kvalifikovanými učiteli
– výuku podle kvalitního školního vzdělávacího programu
– „Školičku“ pro budoucí prvňáčky (každý
čtvrtek od 15.30 hod.), hravá forma přípravy na vstup do školy
– příjemné, estetické prostředí školy
– individuální přístup k dětem se vzdělávacími problémy a nadaným dětem
– výuku zpestřenou vzdělávacími a výchovnými programy
– možnost ovlivňovat práci a činnost
školy ze strany rodičů
– kvalitní vybavení školy výpočetní a audiovizuální technikou
– možnost využití práce s PC, Internetem
a interaktivní tabulí
– zapojení školy do projektů, včetně mezinárodních
– široký výběr zájmových kroužků přímo
ve škole
– pořádání zajímavých společných akcí
pro žáky i rodiče – vánoční a velikonoční jarmark, ozdravné pobyty, školní
soutěže, tvůrčí dílny.
Zuzana Böhmová, Odbor školství
a kultury, ÚMOb Ostrava-Jih
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JIŽNÍ LISTY
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace, www.kzoj.cz
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4,
Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 739 107,
www.kzoj.cz
Kulturní dům K-TRIO má bezbariérový přístup a je vybaven indukční smyčkou pro neslyšící.
SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
6., 13., 20. a 27. ledna od 17 do 21 hodin
– TANEČNÍ VEČERY pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO
V lednu jsme pro Vás připravili na každou neděli překvapení!
16. 1. v 19 hodin – LUBOŠ POSPÍŠIL
se skupinou 5P – koncert. Předprodej:
KD K-TRIO, OIS Ostrava
26. ledna v 10 hodin – COUNTRY
BÁL – již 6 pokračování – hraje DRUHÁ
ŠANCE – westernová show – ukázky
country tanců. Předprodej: KD K-TRIO,
OIS Ostrava
30. 1. v 18 hodin – pořad z cyklu PAVLA
A HOSTÉ: tentokrát na téma ROZUMÍTE SVÉMU TĚLU – čakrová léčba
a práce s energetickými centry. Předprodej KD K-TRIO
DĚTEM
20. 1. v 10 hodin – MAŠKARNÍ BÁL
pro děti. Předprodej: KD K-TRIO
27. 1. – PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ – divadelní představení pro
nejmenší, kino Luna. Předprodej: KD K-TRIO, kino Luna

VÝSTAVY
Galerie K-TRIO
Portréty osobností ze sbírky A. Kovala
8. 1. v 17 hodin – vernisáž – Výstava fotograﬁí SRÍ LANKA – autor Pavel Zuchnický
Restaurace K-TRIO
Můj pohled: Nový Zéland – výstava fotograﬁí Pavla Slívy
NABÍDKA KURZŮ
ZÁPIS ZAHÁJEN 2. LEDNA 2008
VZDĚLÁVACÍ KURZY
ASTROŠKOLA – navazující cyklus o principech moderní astrologie, 11 lekcí po dvou
hodinách, zahájení 9. ledna 2008, vede Milan Gelnar
TAJEMSTVÍ ČÍSEL NUMEROLOGIE –
navazující cyklus, 5 lekcí po dvou hodinách,
zahájení 16. ledna 2008, vede Monika Bumbová
ŠKOLA ZDRAVÉHO ŽIVOTA – metody
vedoucí k harmonizaci těla a ducha,10 lekcí
po dvou hodinách, zahájení 22. ledna 2008,
vede Pavla Charvátová, Zuzana Ondruchová
SETKÁNÍ S LÉČITELEM II. – pokračování cyklu o možnostech alternativní medicíny a výzkumu v rámci záhad, 5 lekcí po
dvou hodinách, zahájení 29. ledna 2008, vede
Ing. František Libica
ROZUMÍTE SVÉMU DÍTĚTI – cyklus seminářů pro rodiče dospívajících dětí, 3 lekce
po dvou hodinách, zahájení 27. února 2008,
vede PhDr. Hana Štěpánová

PRAKTICKÉ KURZY
Šití – začátečníci a pokročilí
POHYBOVÉ KURZY
Kalanetika  Step aerobic  Kondiční cvičení
 Cvičení pro seniory  Cvičení na velkých
míčích  Bodyform  Linie  Jóga  Taichi –
začátečníci  Břišní tance  Cvičení pro ženy
– kondice a relaxace  Taneční pro manželské páry a partnerské dvojice  Country tance
 SALSA – tanec v kubánském stylu pro páry
i jednotlivce
POHYBOVÉ KURZY PRO DĚTI
 Pohybová výchova pro děti od 4 let  Aerobic pro dívky od 8 let – začátečnice, pokročilé  Hernička – pohyb hrou pro rodiče
s dětmi v dopoledních hodinách  Taneční
klub K-TRIO – disco tance, street dance, hip
hop  Břišní tance – pro dívky od 9 do 14 let
PRAKTICKÉ PRO DĚTI
ŠKOLIČKA MALÉHO VÝTVARNÍKA od
5 do 8 let
VZDĚLÁVACÍ PRO DĚTI
OPRAVDOVÉ NOVINY – vytvářejte své
vlastní noviny, od 10 let
VÝTVARNÁ ŠKOLIČKA ANGLIČTINY
od 4 do 7 let
DIVADÉLKO K-TRIO – dramatické hry
podporující kreativitu a komunikaci spojené
s tancem a pohybem, pro děti od 9 do 13 let
RESTAURACE K-TRIO
Každý měsíc speciality kuchyně
16. a 17. ledna – SLOVENSKÁ KUCHYNĚ

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
(dříve Dům kultury NH Ostrava-Jih)
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555
e-mai: info@dk-akord.cz,
www.dk-akord.cz
DIVADLA
23. 1. v 19 hodin – A jedeme dál! – premiérová show pražské travesti skupiny Screamers
Připravujeme:
II. Kapitala – divadelní komedie s D. Prachařem, Davidem Matáskem, Valerií Zawadskou a Martinou Hudečkovou
Dům kultury Akord děkuje
za přízeň a přeje hodně kulturních
zážitků v roce 2008!
KONCERTY
17. 1. v 19.30 hodin – Jarek Nohavica –
koncert. Prodej vstupenek dne 17. 12. od
14.00 hodin pouze v recepci DK Akord
24. 1. v 19 hodin – Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers, hosté: jazzová pěvice Věra
Gondolánová a hot trumpetista Jaraj Bartoš
28. 1. v 19 hodin – Pavel Novák – koncert
Připravujeme:
27. 2. – Ivo Batoušek a Jumping Drums –
jedinečná bubenická koncertní show
8. – 9. 3. – zájezd na muzikál Angelika do
Prahy
SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
4. 1. ve 20 hodin – TŠ Elán – Novoroční ples
6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28., 1. – Taneční
kurz pro pokročilé a manželské páry, TŠ
Elán

8., 15., 22., 29. 1. v 19.30 hodin – Taneční
kurz pro pokročilé a manželské páry, TŠ
Elán, ing. Chlopčík
8. 1. v 15 hodin – Senior klub – novoroční
setkání. Povídání o pořadu Na stopě s dramaturgem A.Kubicou. Naše Rendez-vous s hudbou a tancem
19. 1. v 12 hodin – Ples pěstounů, sdružení
pěstounů v Ostravě
24. 1. v 17 hodin – Dámy, na kafíčko. Plesová sezony začíná. Nejen o Star dance si
povídáme s Ing. Z. Chlopčíkem, Vladčino
překvapení, výstava Miriam Kocourkové –
léčivé obrazy
25. 1. v 19 hodin – Taneční kavárna
26. 1. ve 20 hodin – Diskoples Ples pro
všechny, kteří rádi tančí a baví se. Hraje DJ
Franta Krásný. Programové vstupy, losování
vstupenek
MLÁDEŽI – KLUB
11. 1. v 19 hodin – Folk a country
v Akordu, v pořadu Tóny cest s kapelou
Tempo di vlak, host Falešná karta – trampská skupina z Nového Města, projekce – kaňony Francie
24. 1. v 17 hodin – Dámy, na kafíčko Plesová sezony začíná. Nejen o Star dance si
povídáme s Ing. Z. Chlopčíkem, Vladčino
překvapení, výstava Miriam Kocourkové –
léčivé obrazy
25. 1. v 19 hodin – Taneční kavárna, společenský tanec v hudební režii Vladimíra Koždoně
26. 1. ve 20 hodin – Diskoples Ples pro

všechny, kteří rádi tančí a baví se. Hraje DJ
Franta Krásný. Programové vstupy, losování
vstupenek
DĚTEM
13. 1. v 10 hodin – Králíci z klobouku – legendární postavičky televizních večerníčků
ožívají na jevišti
27. 1. v 15 hodin – Pohádkový karneval.
Přijďte si hrát se Z. Kačorem. Soutěže, tanec,
losování, programové vstupy
29. 1.v 8.15, 9.30, 10.45 hodin – Doktora se
nebojíme, vzdělávací program Pavla Nováka
pro ZŠ a MŠ
VÝSTAVY
Fotogalerie – Miroslav Duda – Na cestách
Klub Akord od 24. 1. – léčivé a duchovní
obrazy M. Kocourkové
KULTURA TĚLA
Zahájení nových pohybových kurzů
Step – pro zájemce od 13 let  Aerobic pro
dívky – od 9–12 let  Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové  Orientální tanec – škola
Elaha  Jóga – pro děti i dospělé  R´nB and
mix dance-pro mládež od 13 let
Dále probíhají kurzy pro ženy:
Koktejl cvičení  Kalanetika – body form 
Bodystyling  Relaxační cvičení
Pro děti
Barevné cvičení  Rytmika  Folklorní tanec
VZDĚLÁVÁNÍ
15. 1. v 8.30 hodin – Seminář „Cestovní náhrady – problémové oblasti“, více
www.economis.cz

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
příspěvková organizace
Gurtěvova 8, PSČ 700 30
tel. a fax: 596 753 223
e-mail: ddm.ova3@worldonline.cz
www.svczabreh.cz
11. – 12. 1. – Čertoviny – setkání dětí z letních táborů
12. 1. – Sportovní sobota – turnaj ve ﬂorbale
a stolním tenise
12. 1. – Výtvarný workshop – malování na
hedvábí + keramika
14. 1. – Městský přebor ve stolním tenise
18. – 20. 1. – Turnaj v Dračím doupěti

24. 1. – Twister
25. – 26. 1. – Taneční workshop
26. 1. – Literární čajovna
26. – 28. 1. – Městský přebor ve stolním tenise
11. – 15. 2. – Vzhůru do hradu – příměstský
jarní tábor s jednodenní výpravou do Beskyd,
hrami a soutěžemi
Cena: 600 Kč
Přihlášky k dispozici od 10. 12. 2007.
11. – 15. 2. – Velké Karlovice – pětidenní pobytový jarní tábor s lyžemi, snowboardem,
ale i bez nich

Cena: 1900 Kč + 600 Kč vlek
Přihlášky k dispozici od 10. prosince 2007!!!
Počítačová herna
Každé pondělí a středu 15–19 hodin
1 hodina/20 Kč, 2 hodiny/30 Kč, 3 hodiny/
40 Kč, 4 hodiny/50 Kč
Bavidlo
Pondělí – čtvrtek 14–17 hodin
Vstup zdarma
Klub deskových a karetních her
Pondělí 15.00–17.30 hodin
Vstupné: 10 Kč

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303, e-mail.ova@arena-vitkovice, www.arena-vitkovice.cz
ČEZ ARÉNA, tel.: 596 707 112
2. 1. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Moeller
Pardubice, utkání hokejové extraligy
4. 1. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Chemopetrol Litvínov, utkání hokejové extraligy
8. 1. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Slavia
Praha, utkání hokejové extraligy
12. 1. od 18 hodin, 13. 1. od 17 hodin
LR COSMETIC ADOS CUP – MOTOXSHOW, supercross a freestyle motocross

20. 1. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Znojemští
Orli, utkání hokejové extraligy
25. 1. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Sparta
Praha, utkání hokejové extraligy
26. – 27. 1.
KYOSHO MASTERS, mezinárodní závody rádiem řízených modelů
Multifunkční hala, tel.: 596 707 112
Středa 16.00–17.30 hodin veřejné bruslení
Sobota 16.00–17.00 hodin diskotéka na
ledě
Neděle 15.30–17.00 hodin veřejné bruslení

Připravujeme:
2. 3. v 19 hodin – OSTRAVA – ČEZ
ARÉNA – THE AUSTRALIAN PINK
FLOYD SHOW – Jedinečná příležitost jak
si vychutnat všechny hity a atmosféru koncertu legendárních PINK FLOYD. Dokonalý zvuk a megascéna s originálním PINK
FLOYD podiovým designem, včetně projekcí, světelných efektů a laserů!
14. 3. v 19 hodin – MULTIFUNKČNÍ
HALA (vedle ČEZ ARÉNY) – YAMATO
– THE DRUMMERS OF JAPAN – strhující show japonských bubeníků
červen 2008 – OSTRAVA – ČEZ ARÉNA
JUDAS PRIEST

KINO LUNA
ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
tel. pokladna: 596 751 712,
nově! GSM pokladna : 605 556 963
www.kzoj.cz
POZOR !
KAŽDÉ PONDĚLÍ VŽDY JEDNO
PŘEDSTAVENÍ PROMÍTÁME ZA ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ 50 Kč!
7. 1. v 19.30 hodin – CRASH ROAD (ČR)
14. 1. v 17 hodin – ZLATÝ KOMPAS
(USA)
21. 1. v 17.30 hodin – CHYŤTE DOKTORA (ČR)
28. 1. v 17 hodin – ŘÍŠE HRAČEK (USA)
Od pátku 4. 1. do neděle 6. 1. v 17 hodin:
EDITH PIAF (La Mome, Francie 2007).
Režisér Oliver Dahan se rozhodl vzdát odpovídající poctu národnímu symbolu a natočil životopisný snímek o ženě, jejíž zpěv byl
stejně strhující a dramatický jako její osud.
České titulky, mládeži nepřístupný, 141 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 4. 1. do středy 9. 1. v 19.30 hodin: CRASH ROAD (ČR 2007). Hořká komedie o lásce, naději a boji s osudem. Příběh
rebelky Veroniky, která již má po maturitě,
ale zkouška z dospělosti ji teprve potká...
V hlavní roli atraktivní Agáta Hanychová.
Režie Kryštof Hanzlík. Mládeži od 12 let, 90
minut. Vstupné 70 Kč.
Od pondělí 7. 1. do středy 9. 1. v 17 hodin:
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
(Elizabeth:Golden Age, VB 2007). Život
a dílo jedné z největších panovnic naší civilizace. Válka se Španělskem, spor se skotskou
královnou Marií Stuartovnou a láska s mořeplavcem Walterem Raleighem ve výpravném
velkoﬁlmu. České titulky, mládeži od 12 let,
114 minut. Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 10. 1. do středy 16. 1. v 19.30
hodin: POSLEDNÍ LEGIE (The Last Region, VB/Fr./SR/Tun./It. 2006). Římské impérium již táhne z posledního a mladý vládce
Romulus Augustus (Thomas Sangster) ve společnosti legionáře Aurelia (Colin Firth) hledá
útočiště v daleké Británii, kde by mohla být
poslední římská legie.Historický velkoﬁlm režiséra Douga Leﬂera. České titulky, mládeži
od 12 let, 110 minut. Vstupné 70 Kč
Od pátku 18. 1. do středy 23. 1. v 17.30
a 19.30 hodin: CHYŤTE DOKTORA
(ČR 2007). Co se stane, když mladý gynekolog zjistí, že čeká miminko se svou milenkou?
Každopádně to, že jeho žena, která je doma
na mateřské, z toho nebude úplně odvázaná.
Situační komedie ve stylu Básníků. V hlavních rolích Michal Malátný (Chinaski), oblíbená Tatiana Vilhelmová (dokonce v dvojroli), Iva Janžurová, Luděk Sobota, Vladimír
Javorský aj. Mládeži přístupný, 95 minut.
Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 24. 1. do středy 30. 1. v 19.30
hodin: VÁCLAV (ČR 2007). Režisér Jiří Vejdělek (Účastníci zájezdu) natočil tragikomedii ze současné vesnice o dvou bratrech
(Ivan Trojan, Jan Budař), které osudově rozděluje jedna žena (Soňa Norisová). Jedná se
o první snímek z volného cyklu Prezidentské
milosti, šesti snímků, které jsou inspirovány
osudy lidí, jimž Václav Havel v prezidentské
funkci udělil milost. Mládeži od 12 let, 97 minut. Vstupné 70 Kč.
FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Sobota 5. 1. a neděle 6. 1. v 15 hodin:
SIMPSONOVI VE FILMU (The Simpsons
Movie, USA 2007). Homer a spol. úspěšně
servírují nášup žlutého humoru v prvním širokoúhlém podání. České znění, 87 minut.
Vstupné 65 Kč.
Ve čtvrtek 10. 1. v 15.30 hodin, od pátku
11. 1. do středy 16. 1. v 17 hodin (so+ne
také ve 14.30 hodin!): ZLATÝ KOMPAS (The Golden Compass, USA 2007).
Vedle našeho světa existují i světy jiné, ke
kterým nám cestu může ukázat“Zlatý kompas“..Hlavní role Nicole Kidmanová a Daniel Craig v adaptaci fantasy bestselleru Philipa Pullmana. ČESKÉ ZNĚNÍ, 113 minut.
Vstupné 75 Kč.
Od čtvrtka 17. 1. do středy 23. 1. v 15.30
hodin: PAN VČELKA (Bee Movie, USA

2007). Rozkošná animovaná pohádka o netradičním přátelství mezi newyorskou květinářkou a maličkou včelkou. V českém znění
Petr Rychlý, Hana Ševčíková aj. České znění,
86 minut. Vstupné 70 Kč.
Od pátku 25. 1. do středy 30. 1. v 17 hodin
(so 26. 1.+ne 27. 1.také v 15 hodin!): ŘÍŠE
HRAČEK (Mr. Magorium´s Wonder Emporium, USA 2007). Vítejte v nejkouzelnějším místě na světě – v Říši hraček. Musíte ale
přistoupit na pravidla hry a věřit všemu, co
vidíte! Co se ale stane, když se 243letý majitel hračkářství rozhodne odejít na odpočinek?
V hlavních rolich rodinné komedie v českém
znění Dustin Hoffman a Natalie Portman. (94
minut) Vstupné 70 Kč.
Ve čtvrtek 31. 1. v 15.30 hodin: KOUZELNÁ ROMANCE (Enchanted, USA
2007). Princezna Giselle (Amy Adamsová)
byla zlou královnou (Susan Sarandonová)
uvržena do skutečného, nepohádkového
New Yorku. Jak si poradí s moderním světem a také s pohledným právníkem Robertem
(Patrick Dempsey)? Romantická pohádka
rodinného typu v českém znění.(108 minut)
Vstupné 80 Kč.
POHÁDKOVÉ NEDĚLE PRO
NEJMENŠÍ
Vždy v 10 hodin. Jednotné vstupné 30 Kč
s možností uplatnění uplatnění rodinné slevy!

6. 1. KOČIČÍ SLOVO
(ČR – ﬁlm. pásmo)
13. 1. KRTEK A MEDICÍNA
(ČR – ﬁlm. pásmo)
20. 1. DOROTKA A DRAK
(ČR – ﬁlm. pásmo)
27. 1. PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
(divadelní představení)
PROMÍTÁME
MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
23. 1. v 10 hodin: PAN VČELKA (USA,
české znění).
Rezervace, info – tel. 596 751 713
PROMÍTÁME ŠKOLNÍM DRUŽINÁM
18. 1. v 13.45 hodin: PAN VČELKA (USA,
české znění)
Rezervace, info – tel. 596 751 713
KLUB FILMOVÉHO UMĚNÍ
Každý čtvrtek v 17.30 hodin promítáme
nejen pro čelny FK. Vstupné 60 Kč!
Čtvrtek 3. 1. v 17.30 hodin: 4 MĚSÍCE, 3
TÝDNY A 2 DNY. Režie Cristian Mungiu,
Rumunsko 2007, 113 minut. Drama dvou
studentek kolem nelegálního potratu během
dvou dnů před dvaceti lety. Drastický příběh
z neutěšeného totalitního prostředí získal Velkou cenu v Cannes.
Čtvrtek 10. 1. v 17.30 hodin: ZTRACENÁ
DOVOLENÁ. Režie Lucie Králová, ČR
2007, 84 minut. Dokumentární esej vycházející z náhodného nálezu nevyvolaných ﬁlmů
se odehrává i v Číně. „První česká dokumentární detektivka“ byla oceněna na MFF Karlovy Vary.
Čtvrtek 17. 1. v 17.30 hodin: PROJEKT
100 – 2008: NOVÝ SVĚT (New World).
Režie Terrence Malick, USA 2005, 140 minut.
Legenda o Pocahontas v demýtizovaném pojetí slavného amerického tvůrce. Meditativní,
hypnotické obrazy podávají svědectví o střetu
dvou kultur počátkem 17. století.
Čtvrtek 24. 1. v 17.30 hodin: PROJEKT
100 – 2008: AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ
(Aguirre, der Zorn Gottes). Režie Werner
Herzog, Německo 1972, 93 minut. Honba dobyvatele Aguirreho za zlatem jihoamerických
indiánů. Vizuálně omamný ﬁlm s běsy posedlým Klausem Kinským.
Čtvrtek 31. 1. v 17.30 hodin: PROJEKT
100 – 2008: NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE (Le Charme discret de la Bourgeoasie). Režie Luis Bunuel, Francie 1972,
102 minut. Bizarní příhody skupiny přátel
z lepší společnosti, kteří se marně někde snaží
spolu pojíst. Vysoce hodnocená surreálná komedie byla mj. nominována na Oscara. Připojení: ANDALUSKÝ PES (Un chien andalou). Režie Luis Bunuel, Francie 1929, 16
minut. Sled absurdních situací napojený halucinační atmosférou.
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VODO – TOPO – PLYN
HAVARIJNÍ SLUŽBA
NONSTOP
Tel.: 732 548 206

Inzerci v Jižních
listech vám
zprostředkuje
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Jiří Sachr
tel.: 608 832 606
e-mail:
jiznilisty@ceskydomov.cz
sachr@ceskydomov.cz

Střední škola stavební a dřevozpracující
U Studia 33, Ostrava-Zábřeh
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zedník, tesař, instalatér, montér
suchých staveb, malíř, obkladač,
kamnář, truhlář, čalouník.
Den otevřených dveří:
16. 1. 2008 od 14–18 hodin.
Více informací najdete
na www.soustav-ostrava.cz
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Lesy potřebují dobré hospodáře
oblasti lesnictví jsme vstoupili koncem roku 2003, kdy jsme uspěli ve
výběrovém řízení organizovaném
Lesy České republiky, s. p. – Lesní
správa Javorník. Od roku 2005 jsme
působili coby smluvní partner Lesů
České republiky, s. p., při Lesní
správě Jeseník na revíru Šumná.

Můžete našim čtenářům v krátkosti připomenout, co je hlavním
předmětem vaší činnosti?
Naše ﬁrma byla založena roku
1993. V letech 1997 až 2002 byla
její hlavní činnost směrována do
oblasti poradenství při obchodování se surovým dřevem se zaměřením na rakouský trh. V roce 2002
jsme naše hlavní aktivity přesunuli
do oblasti Jeseníků. V té době spočívala činnost ﬁrmy ve výkupu surového dřeva od přímých majitelů,
povětšinou z obcí v daném regionu, které jsme následně zpracovali, roztřídili a dodali dle požadavků cílových odběratelů. Do

Kolik hektarů lesního majetku
v současné době obhospodařujete?
Do poloviny roku 2007 se jednalo o necelých 1500 ha lesa. Dá
se říci, že jde o velmi složitý horský revír s 50% podílem lanovkových technologií a s nadmořskou
výškou 600–1100 metrů. Tyto podmínky s sebou přinášejí nemalé nároky na zvládnutí technologicky
náročných procesů, přičemž celkový roční úkol je třeba zvládnout,
v závislosti na povětrnostních podmínkách, zhruba za 8 měsíců.
Vaše společnost je držitelem
certiﬁkátu spotřebitelského řetězce dřeva. Co to pro vás znamená?
Certiﬁkát spotřebitelského řetězce dřeva potvrzuje původ dřevní
suroviny a výrobků z ní. Pomocí
certiﬁkátů C-o-C může výrobce

nebo obchodník prokázat, že surovina použitá ve výrobku pochází
z certiﬁkovaných lesů. Dochází tím
k eliminaci využívání takzvaných
kontroverzních zdrojů suroviny,
která pochází z nelegální těžby,
jako například těžby v lesních oblastech s těžbou přísně zakázanou
zákonem nebo kde je plánován zákonný zákaz těžby. Obecně lze říci,
že tímto svým přístupem podporujeme trvale udržitelné obhospodařování lesů. Kromě výše zmíněného
certiﬁkátu jsme i držitelé všech certiﬁkátů ISO důležitých pro předmět
naší činnosti.
Blíží se začátek nového roku
a s ním i bilancování roku letošního. Co vám jako lesnické ﬁrmě
přinesl rok 2007?
Nutno říci, že rok 2007 byl pro
ﬁrmy působící v našem oboru
velmi speciﬁcký. Nevím, zda si
ještě čtenáři vzpomenou, ale v noci
z 18. na 19. ledna se přehnala Evropou vichřice o síle orkánu. Tato
vichřice, později pojmenovaná jako
orkán Kyrill, spolu s větrnými poryvy v následujících deseti dnech
napáchala na lesních majetcích extrémně vysoké škody ve formě polomů. I když jsme nepatřili do nej-

INZERCE SC 72186/2

Zimní les je pro většinu z nás místem plným romantiky a tajuplné
krásy. O tom, že je les i ekonomickým a krajinotvorným útvarem, jsme
si s představitelem firmy Luděk Plachký působící v malebné krajině
jesenických hor již povídali. Tentokrát bylo hlavním námětem našeho
rozhovoru bilancování letošního roku. Hovoří pan Luděk Plachký.

více postižených oblastí, prakticky
celé první pololetí jsme se s následky větrné smršti potýkali. Následný přebytek surového dříví na
evropském trhu způsobil jeho cenový propad, což situaci ještě více
zkomplikovalo. V současné době
dochází k pozvolné stabilizaci trhu,
a pokud nás nepotká nějaká další
přírodní katastrofa, doufám, že rok
2008 bude z tohoto pohledu vcelku
standardní.
Jak hodnotíte v současnosti
hodně vyostřenou situaci kolem
zadávání zakázek na práce pro
státní podnik Lesy České republiky?
Tato otázka je poměrně složitá.
Myslím si, že už o ní bylo řečeno
či napsáno erudovanými odborníky
velmi mnoho, a proto bych se raději

zdržel komentáře. Já osobně kvituji
snahu současného managementu
Lesů ČR v čele s Ing. Vladimírem
Dolejským, Ph.D., dotáhnout poslední tendry do úspěšného konce,
a stabilizovat tak prostředí, ve kterém se jako lesnická ﬁrma pohybujeme.
Zúčastnili jste se tolik diskutovaných střednědobých tendrů na
práce pro Lesy ČR?
Samozřejmě a potěšilo nás, že
i přes značnou konkurenci jsme
byli poměrně úspěšní. V této souvislosti bych rád poděkoval všem
svým spolupracovníkům, kteří se
na tvorbě nabídek podíleli.
Na závěr našeho rozhovoru jsme
panu Plachkému poděkovali za jeho
ochotu a tolik cenný čas, který nám
věnoval.
-kmi-
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Koupím 1–3+1 v os. vl., nebo dr. v OV, nejlépe OV Jih, Hrabůvka,
Poruba a okolí centra. Balkón výhoda, platím hotově, solidní jednání. Můžete poslat i SMS. Spěchá. RK nevolat! Tel.: 603 757 592

Jižní
listy
– každý
měsíc zdarma
do vašich
schránek
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10% - a máte vystaráno!

SC 72107/2



SC 72143/1
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MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA!!

Na veškeré nově sjednané majetkové pojištění, včetně aut a podnikatelských rizik, prodlužujeme pro velký zájem na našem obchodním
zastoupení Kooperativy do 31. 1. 2008 slevu minimálně10%!

Tel.: 596 111 491, Fax: 596 124 558
E-mail: jmarusak@koop.cz
www.koop.cz

PŘIJĎTE SI K NÁM PRO SLEVU A DÁREK
Příjďte si pro dárek za sjednání smlouvy životního pojištění, penzijního
připojištění, stavebního spoření …. a dalších. Využijte daňový odpočet.

SC 71750/1

(vlastní parkoviště, dosah MHD – zastávka Most mládeže)

SC 72031/1

Ing. Jaroslav Marušák
Rudná 49, 700 30 Ostrava Zábřeh

