2 / 2 0 08

Z P R A V O D A J Ú M O B O S T R A V A J I H

W W W. O VA J I H . C Z

J I Z N I . L I S T Y  O VA J I H . C Z

Vodní areál se rozšíří
Noví okrskáři MP
Zlatá svatba Burianových
Ocenění sourozenců
Kristýny a Jana Juřinových

Pětka je trest pro mě,
a ne pro dítě

INZERCE

JIŽNÍ LISTY

SC-80116/1

Opravy vodovodních
baterií
Drobnější vodoinstalatérské práce

SC-80110/1

Výměna dřezových
desek
Opravy WC a odpadů

732 548 206
596 961 683

SC-80290/1

Telefon

Inzerci v Jižních listech vám ráda zprostředkuje:

SC-80237/1

SC-80271/1

Ivana Sachrová – 774 997 944

2

JIŽNÍ LISTY
4

Ocenění sourozenců Juřinových
… Sourozenci Kristýna a Jan Juřinovi převzali z rukou zástupců Městské policie Ostrava ocenění Mladý ochránce veřejného pořádku. Žáci ZŠ Volgogradská v Zábřehu
si ho vysloužili za to, že vloni na podzim přivolali pomoc
k bezvládně ležícímu člověku ...

Letos se rozhodne o Vodním areálu

6

... Celý vodní areál by měl být kompletně dokončen v roce 2010, v budoucnu by měl ústit až na ulici Svornosti.
Jeho celková kapacita by měla být pro patnáct tisíc návštěvníků. Cílem je, aby byl využitelný celoročně ...

Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ
Mitušova 8 Mgr. Janou Jeřábkovou

8

…Nemám ráda systém udělování pětek. Beru to tak,
že jsem třeba nebyla dobře připravena, nepodala jsem
látku dětem tak, jak bych měla, když si z hodiny nic neodnesly. Pětka je trest pro mě a ne pro dítě ...

Inspirací byla Prima vařečka

11

… Na Střední škole společného stravování se konal jubilejní desátý ročník soutěže O čokoládovou vařečku.
V konkurenci třiceti žáků z ostravských základních škol
zvítězila Michaela Bangová ze ZŠ Šalounová ...

Zlatá svatba manželů Burianových

14

… Manžele Zdeňka a Antonii Burianovy poslední lednovou sobotu v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih oddal
místostarosta Ľubomír Košík. Manželé se dnes radují ze
čtyř vnoučat: Vladimíra, Michala, Jiřího a Lucie. Většinu
část roku tráví na chatě ve Velké Polomi ...
Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s.p. V případě, že vám nedošly do schránky, stěžujte si u svého pošťáka.
Nebo volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
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nemusejí shodovat se stanovisky redakce.
Kontakt na redakci a inzerci:
Šéfredaktor:
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tel.: 605 292 247
e-mail: michael.kutty@ovajih.cz
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Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
měsíc utekl jako voda a znovu máte v rukou nové číslo Jižních listů. Moc nás potěšily ohlasy, s jakými jste přĳali novou
podobu radničního zpravodaje. Ocenili
jste nejen graﬁku, barevné provedení, ale
také více článků týkajících se dění na území našeho městského obvodu. Za všechny
reakce bych vám chtěl poděkovat.
Věřím, že vás uspokojí také obsahová nabídka tohoto čísla. Více jsme se tentokrát
věnovali vodnímu areálu v Zábřehu. Za
pár měsíců to budou dva roky, co byla
jedna z největších atrakcí našeho obvodu
slavnostně otevřena a uvedena do provozu. V loňských i předloňských horkých
letních dnech jistě mnozí z vás ocenili výhodu areálu, který často doslova praskal
ve švech. Výhledově je našim cílem, aby
byl vodní areál využíván celoročně, což
by si nejlidnatější ostravský obvod určitě
zasloužil. Tematická strana vám přiblíží
další záměry radnice při rozvoji vodního
areálu. Hlavním cílem je rozšíření a zkvalitnění služeb.
Osobností druhého letošního čísla Jižních
listů jsme vybrali Mgr. Janu Jeřábkovou.
Ředitelka ZŠ a MŠ Mitušova 8 v Hrabůvce si naší volbu vysloužila především svou
dlouholetou pedagogickou činností, za
kterou byla oceněna i Magistrátem města
Ostravy. K letošnímu Dni učitelů navíc
podobnou cenu obdrží také od zástupců moravskoslezského krajského úřadu.
Mgr. Jeřábková ve školství působí bezmála
čtyřicet let. Za tu dobu dokázala pro život
připravit spoustu dětí. Přestože vloni oslavila šedesáté narozeniny, je na ni obdivuhodná chuť stále se učit něčemu novému.
Jak sama říká, momentálně jsou její největší výzvou evropské strukturální fondy,
z kterých chce pro „svou“ školu získat co
nejvíce ﬁnancí potřebných i na akce svým
významem přesahující rámec města.
Na dalších stránkách tohoto čísla najdete
ohlédnutí za zajímavými událostmi, které
se na území obvodu konaly, chybět nemohou tipy na březnové akce. Představí se
vám také noví okrskáři Městské policie,
kteří od začátku února působí v našem obvodu. Věřím, že i tentokrát pročtete Jižní
listy od začátku až do konce.
Bc. Karel Sibinský, starosta
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Ocenění sourozenců Juřinových
Sourozenci Kristýna a Jan Juřinovi převzali
poslední lednový pátek z rukou zástupců
Městské policie Ostrava ocenění Mladý
ochránce veřejného pořádku. Žáci ZŠ na
Volgogradské ulici v Zábřehu si je vysloužili za to, že vloni na podzim přivolali pomoc
k bezvládně ležícímu člověku.

Na sourozence pamatovala také radnice,
z rukou místostarosty
Jiřího Volocha a vedoucí odboru školství
a kultury Evy Müllerové
převzali tašku s upomínkovými předměty.

Muže si všimla devítiletá Kristýna. „Běžela jsem domů pro bráchu a ten pak zavolal policii.“ Hlídka zjistila, že muž má
na hlavě krvácející ránu, kterou si nejspíš
způsobil pádem. Strážník přivolal záchrannou službu a ihned zahájil umělé
dýchání a masáž srdce. Zdravotníci poté
pokračovali v oživovacích pokusech, ale
bohužel bezúspěšně. „Muž tam asi ležel
delší dobu. Prvním, kdo pro něj něco udělal, byla má sestra,“ uvedl patnáctiletý Jan
Juřina.
Postup dětí ocenila mluvčí Městské policie Ostrava Dana Klišová. „Kolem muže
už dříve prošla řada dospělých, kteří nĳak
nereagovali. Děti dali příklad všem dospělým, ukázalo se, že každá ležící osoba
nemusí být opilec. Příkladná pomoc dětí
si zaslouží ocenění a nic na tom nemění
ani fakt, že muž zemřel,“ řekla Klišová.
Také ředitel školy Jaroslav Giecek byl
potěšen pohotovou reakcí sourozenců
Juřinových. „Dali příklad všem ostatním, jak se v podobných situacích za(kut)
chovat.“
Foto: Michael Kuy

Dům kultury Akord láká nejen na nové šatny
Dům kultury Akord v Zábřehu prochází
další žádanou změnou: konečně může
návštěvníkům pohybových kurzů nabídnout nové šatny, sociální zázemí a klimatizované všechny tři cvičební sály. Po letech, kdy si cvičící mohli jen umýt ruce ve
studené vodě a převlékali se raději doma
než v nevyhovujících šatnách, na ně čeká
dnes běžný komfort: nové sprchy, příjemná šatna se skříňkami pro každého a hlavně – klimatizované sály.

Změnami prošly také učebny pro účastníky jazykových a hudebních kurzů – výrazně se modernizovala chodba vedoucí
k učebnám, učebny jsou vybaveny žaluziemi, novým osvětlením a jsou příjemně
vymalovány.
Pestrá nabídka kurzů jazykových, pohybových, hudebních a nové moderní prostředí doslova vybízí k návštěvě.
Více na www.dk-akord.cz
DK Akord

Ples obvodu se vydařil
Více než pět stovek návštěvníků se první únorový večer bavilo na šestnáctém
reprezentačním plese městského obvodu
Ostrava-Jih. O skvělou zábavu v Domě
kultury Akord v Zábřehu se vedle moderátorky Heidi Janků postaral hlavní host
večera Marie Rorová (na snímku), při
jejímž vystoupení parket hlavního sálu
doslova praskal ve švech. Aplaus sklidily také folklorní soubor Ševčík a skupina
LADY M, líbily se i hity DJ Heinze. Z bohaté tomboly si vítěz odnesl hlavní cenu
(kut)
v podobě notebooku.

Foto: Michael Kutty

Krátce z obvodu
 TJ Mittal hledá talentovaná děvčata
Volejbalový klub TJ Mial Ostrava
bude v únoru a v březnu 2008 doplňovat volejbalovou přípravku o děvčata 3. a 4. tříd (roč. nar. 1998 až 99).
Zájemci se mohou přihlásit každé
pondělí a středu od 15 do 17 hodin
v tělocvičně Sportovního gymnázia
Dany a Emila Zátopkových na ul. Volgogradské 2631/6 v Zábřehu (zastávka
Kotva), nebo se informovat na telefonním čísle 596 127 873.
 Prvňáčci v knihovně
Pobočky Knihovny města Ostravy pořádají letos už potřetí Týden prvňáčků.
Od 3. do 7. března má každý žák první
třídy, který knihovnu navštíví alespoň
s jedním z rodičů a přihlásí se, roční registraci zdarma. Čekají na něho soutěže,
drobné dárky a hlavně pěkné knihy ke
čtení. V městském obvodu Ostrava-Jih
mohou prvňáčci navštívit některou ze
čtyř poboček: Dr. Martínka (K-TRIO)
a Závodní v Hrabůvce, Výškovická
(Areál KD Odra) ve Výškovicích nebo
Gurťjevova (Středisko volného času)
v Zábřehu. Více informací lze získat na
webových stránkách www.kmo.cz
 Druhý ročník POWER GOAL GAME
Druhý ročník turnaje mládeže v POWER
GOAL GAME (kopaná na squashových kurtech) O putovní pohár starosty
městského obvodu Ostrava-Jih proběhne od 26. do 28. února ve Veřejném
sportovním centru na Charvátské ulici
ve Výškovicích. Finále je na programu
28. února od 15 hodin. Více informací
lze získat na tel. č. 608 707 025 nebo na
internetových stránkách www.powergoalgame.cz
 Výtěžek z plesu putuje na MŠ Staňkova
V pátek 15. února se v KD K-TRIO
v Hrabůvce konal I. reprezentační
ples Mladých sociálních demokratů
(MSD) pro ostravskou sociální demokracii. Nechyběli hosté z řad vedení
města, akci si nenechal ujít ani starosta
MO Ostrava-Jih Karel Sibinský. K tanci hrála skupina Mirabel a k poslechu
folklórní soubor Bebek. Vrcholem
večera bylo losování tomboly, jejíž ﬁnanční výtěžek se rozhodl ostravský
klub MSD věnovat dětem z MŠ Staňkova ve Výškovicích. „Chtěl bych poděkovat sponzorům za ceny do tomboly,“ uvedl předseda ostravských
MSD Adam Rykala.
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Městská policie zřídila čtyři nové okrsky
Na území města Ostravy je už od poloviny
roku 2006 v činnosti projekt s názvem
Okrskáři. Jeho úkolem je přiblížení práce strážníků Městské policie občanům.
Celkem bylo do konce loňského roku
22 okrsků. Tento počet se letos rozšíří
zřízením nových okrsků v městských obvodech Ostrava-Jih, Moravská Ostrava,
Přívoz a Svinov.
Na území městského obvodu Ostrava-Jih
od 1. února 2008 strážníci-okrskáři plní
své povinnosti ve čtyřech nově zřízených
okrscích. Oblast jednoho z okrsků se z větší části týká městského obvodu Ostrava-Vítkovice. Protože se jedná o významný
projekt z hlediska prevence, je vhodné
i o této malé části okrsku občany městského obvodu Ostrava-Jih informovat.

Vítkovice – ČEZ Aréna
Hranice okrsku: ul. Závodní, Věšínova,
Plzeňská, U Cementárny, Štramberská,
Ruská, Franklinova, Sovova
Problematika v okrsku: zakládání černých skládek, znečišťování veřejného
prostranství, narušování občanského
soužití, rušení nočního klidu, krádeže
Milan Sýkora
kovového materiá-

lu. Často zde dochází k narušování veřejného pořádku ze strany občanů bez
přístřeší
Okrskář: strážník Milan Sýkora, služebna MP ve Vítkovicích, Lidická 25,
tel. 596 614 098

Zábřeh – Luna
Hranice okrsku: ul. Petruškova, Kotlářova, Volgogradská, Svornosti, podél
Bělského Lesa na ul. Svazáckou, ul. Gerasimovova, Čujkovova
Problematika v okrsku: narušování veřejného pořádku, poškozování majetku,
narušování
občanského soužití,
znečišťování veřejného prostranství,
zakládání černých
skládek, vykrádání vozidel a špatTomáš Vidmoch
ně
parkujícími
vozidly bránění v průjezdu složkám integrovaného záchranného systému
Okrskář: strážník Tomáš Vidmoch, služebna MP ve Výškovicích, Výškovická
169, tel. 599 414 312

Výškovice
Hranice okrsku: ul. Proskovická, Výškovická, Svornosti
Problematika v okrsku: narušování veřejného pořádku, poškozování majetku
převážně sprejery, narušování občanského

soužití, znečišťování veřejného prostranství, zakládání
černých skládek,
vykrádání vozidel
a špatně parkujícíPavel Palička
mi vozidly bránění
v průjezdu složkám
integrovaného záchranného systému
Okrskář: strážník Pavel Palička, služebna MP ve Výškovicích, Výškovická 169,
tel. 599 414 312

Zábřeh – VISTA
Hranice okrsku: ul. Výškovická, Rudná,
Plzeňská, Čujkovova, Náměstí SNP
Problematika v okrsku: narušování
veřejného pořádku – převážně pak občany bez přístřeší, poškozování majetku, narušování
občanského soužití,
znečišťování veřejného prostranství,
zakládání černých
skládek, vykrádáStanislav Libosvárský ní vozidel a špatně
parkujícími vozidly
bránění v průjezdu složkám integrovaného záchranného systému
Okrskář: strážník Stanislav Libosvárský, služebna MP ve Výškovicích, Výškovická 169, tel. 599 414 312
MP Ostrava
Foto: Michael Kuy

Krátce z obvodu
 Ples Gymnázia Ostrava-Hrabůvka
V pátek 28. března od 19 hodin se v Domě kultury v Ostravě-Zábřehu uskuteční tradiční školní ples Gymnázia Ostrava-Hrabůvka. Lístky lze zakoupit na
www.unifo.cz
 Velikonoční jarmark v MŠ Srbská
Mateřská škola Srbská ve Výškovicích
pořádá 13. a 14. března vždy od 7 do 16
hodin ve spolupráci s občanským sdružením Zahrada dětí Velikonoční jarmark.
Děti spolu s učitelkami malují a vyrábí
velikonoční dárečky, dospělí přispějí
nabídkou různých výrobků (keramika,
vystřihovánky na okno, dekorativní závěsy a ozdoby, perníčky a jiné cukroví,
dárkové zboží z látky, velikonoční přání). Zájemci si mohou dárky nakoupit
pro své nejbližší. Výtěžek z prodeje bude

5

věnován na nákup hraček a potřeb pro
mateřskou školu.
 Ozvěny Ekoﬁlmu
Od 11. do 14. března se v Ostravě uskuteční přehlídka vítězných snímků z Ekoﬁlmu
2007 – 33. ročníku mezinárodního ﬁlmového festivalu o životním prostřední, přírodním a kulturním dědictví. Čtrnáctého
března od 8 do 13 hodin se bude promítat v K-TRIU v Hrabůvce, dopolední čas
je určen především pro školní mládež a je
nutné se objednat. Vstup je zdarma, více
informací na www.sweb.cz/zbo
 Svatební veletrh Ostrava 2008
Poslední březnový víkend 29. – 30. března od 10 do 17 hodin se v hotelu Atom
uskuteční už 3. ročník Svatebního veletrhu 2008 – Ostrava. Návštěvníkům se
představí široká škála služeb souvisejí-

cích s přípravami a pořádáním svatby,
ale opomenuti nebudou ani ti, kteří momentálně svatbu nechystají. Náplní akce
je seznámení s nejnovějšími módními
trendy svatební a společenské módy pro
rok 2008 a 2009, inspirace výzdobou svatebních tabulí a vazbou svatebních kytic.
Několikrát denně je připraveno i losování o zajímavé ceny věnované partnery
akce a vystavovateli.
 Výstava Pohled do hmyzí říše
Ve dnech 3. – 5. března od 8 do 15 hodin pořádá ZŠ U Haldy 66 v Hrabůvce
11. ročník výstavy s názvem Pohled do
hmyzí říše. Žáci 2. stupně budou prezentovat své ručně opracované výrobky zhotovené v pracovní výchově – převážně
z plastů a organického skla, z kovů, dřeva,
textilu, papíru a keramiky.
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Letošní rok rozhodne,
jakým směrem bude pokračovat rozšíření Vodního areálu
Vodní areál v Zábřehu na Svazácké ulici začal veřejnosti sloužit v létě roku 2006. Má
dva tobogány a tři skluzavky, padesátimetrový plavecký bazén, relaxační bazén atypického tvaru a dětský bazén. Celkem má plochu 3,1 ha, vodní plochy jsou 2608 m2.
Maximální kapacita je v současné době 3100 návštěvníků.
V letošním roce dozná dalších změn, jejichž cílem je rozšířit a zkvalitnit služby
jedné z největších atrakcí městského obvodu Ostrava-Jih.
Vloni na podzim byly zahájeny práce na
odbourání části valu, který sloužil jako
ochoz pro diváky mimo tribunu přilehlého fotbalového stadionu. „Odbourání
souvisí s dalšími etapami rozvoje celého
území. V první fázi chceme rozšířit plochy ke slunění, instalovat lavičky a také
vybudovat sportovní hřiště,“ uvedl starosta Karel Sibinský.
Momentálně probíhají úpravy v objemu
zhruba dvaceti milionů korun, které by
měly být dokončeny do zahájení letošní

sezony. Vedle zatravnění odbourané části valu, které by v závislosti na klimatických podmínkách mělo začít v dubnu,
se jedná zejména o vnitřní dovybavení
areálu. „Součástí této etapy je doplnění
mobiliáře a inventáře, občerstvovacích
zařízení, laviček, ale také vybudování
hřiště na beachvolejbal, minigolf, tenisový kurt a postupně i navýšení parkovacích míst,“ pokračoval Sibinský.
Už letos dojde k rozšíření ploch ke slunění. „Všechno je projektováno tak, že
se letos musíme rozhodnout, zda seženeme zahraničního investora,“ řekl dále
starosta Sibinský. Zahraniční investor
by měl pomoci přistavět krytý bazén

za sedm set až osm set milionů korun.
V případě, že se nenajde, bude postaven menší bazén ze čtvrtinovou cenu.
Cílem je, aby byl vodní areál využitelný celoročně. Jeho celková kapacita by
měla být pro patnáct tisíc návštěvníků,
což odpovídá normě, podle které má
pojmout deset procent obyvatel tzv.
spádové oblasti. Tedy těch, kteří to mají
blíže než na koupaliště do Poruby nebo
na Čapkovu sokolovnu.
Celý vodní areál by měl být kompletně
dokončen v roce 2010, v budoucnu by
měl ústit až na ulici Svornosti. „Počítáme se zvětšením prostoru, zmizet by
měla tribuna vedle stávajícího fotbalového hřiště, bude třeba udělat protihluková opatření. Je to celé dost složité,
proto letos musí padnout rozhodnutí,
jak při rozšíření vodního areálu dále
postupovat. Už to nechceme odkládat,“
Michael Kuy
dodal Sibinský.

Foto: Michael Kutty
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32. oddíl skautů Radegast
Máte doma syna, který neustále sedí u počítače, nudí se nebo bezcílně bloumá po
ulicích? Máte problém pro něj nalézt smysluplnou náplň volného času? Máte pocit, že
jste už vyzkoušeli vše, ale nic nezabralo?
Máme pro Vás řešení! Věnujeme se pobytu v přírodě, poznávání malebných koutů
naší vlasti, netradičním moderním aktivitám, jako je horolezectví na umělé stěně,
nízké lanové aktivity, výlety na sněžnicích
nebo geocaching. V kamarádské atmosféře
tak vyrůstají kluci, kteří vědí, jak se v životě neztratit. To vše probíhá každý týden na
dvouhodinové schůzce v klubovně a zhruba jednou měsíčně na jednodenní nebo
vícedenní výpravě a nechybí ani letní čtrnáctidenní tábor. Ptáte se, kdo jsme? Jsme
32. oddíl skautů „Radegast“. Jsme největší
organizace pro děti a mládež v ČR. Jsme
moderní, neustále se vyvíjíme a máme co
nabídnout. Zaujala Vás tato nabídka? Koukněte na hp://radegast.ic.cz, pište na vezir.
jan@seznam.cz, volejte 777 874 433 nebo nás
navštivte každou středu mezi 16.30 a 18.30
hodin v klubovně na Syllabově ulici 16 (poPetr Müller
blíž Ředitelství Vítkovic).

AKTUALITY

Veřejné zakázky Městského obvodu Ostrava-Jih
Pro potřeby aktualizace své databáze vyzývá zadavatel – statutární město Ostrava,
městský obvod Ostrava-Jih – všechny dodavatele k podání přihlášek na níže uvedené obory veřejných zakázek v roce 2008.
Dodavatel vyplní přihlášku na referátu
veřejných zakázek odboru právního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo ji
může zaslat poštou či na níže uvedenou
e-mailovou adresu. K přihlášce dodavatel doloží aktualizované informace o své
ﬁrmě (technické a personální zázemí, seznam realizovaných veřejných zakázek v
zájmových oborech, reference, zda je držitelem certiﬁkátu systému řízení jakosti
apod.). Přihláška dodavatele je pro zadavatele nezávazná a v případě většího počtu dodavatelů nemusí být výzva k podání
nabídky zaslána všem. Informace: referát
veřejných zakázek odboru právního Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, e-mail:
zakazky@ovajih.cz, pí Renáta Rárová,
tel.: 599 430 355 anebo pí Ing. Dana Čechalová, tel.: 599 430 330, fax: 599 430 416.
Veškeré informace i s přihláškou najdete na
webových stránkách úřadu www.ovajih.cz.

Seznam oborů veřejných zakázek, které městský obvod předpokládá zadat v roce 2008
Poř. č. oboru Obor veřejné zakázky
1. Projektová činnost
2. Celková rekonstrukce bytových domů
3. Regenerace panelových domů
4. Vybudování technické infrastruktury pro bytovou výstavbu
5. Terénní a sadové úpravy
6. Rekonstrukce podchodů
7. Opravy a rekonstrukce místních komunikací
vč. cyklostezek
8. Realizace sportovního areálu vč. hřišť a zázemí
9. GO elektroinstalace v bytech vč. instalace
domácích telefonů
10. GO vodoinstalace odpadů vč. osazení vodoměrů
11. Cejchování vodoměrů
12. Výměna oken, vstupních dveří, opravy balkonů a fasády
13. Oprava chodníků
14. Zednické práce
15. Daňové a účetní poradenství
16. Právní služby
17. Dodávka kancelářského materiálu
18. Vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy
19. Provozování Sportovního centra Dubina

Informace pro daňové poplatníky
Vzhledem k blížícímu se termínu (31. březen 2008) pro podání daňových přiznání u daně z příjmu fyzických a právnických osob bychom občany rádi informovali o opatřeních přĳatých na ﬁnančním
úřadě v Ostravě-Hrabůvce, jejichž cílem je zajištění plynulého přebírání daňových přiznání a poskytnutí maximálního servisu jeho
klientům – daňovým poplatníkům. Současně bychom občany chtěli
upozornit na některé důležité informace, které by neměly uniknout
jejich pozornosti. Úřední hodiny budou od poloviny měsíce března
rozšířeny následovně:
 od 17. do 21. 3. 2008 pondělí a středa 8 –17 hod.
úterý, čtvrtek a pátek 8 –16 hod.
pokladna: pondělí a středa 8 –12, 13 –16 hod.
 od 25. do 28. 3. 2008 úterý až pátek 8 –18 hod.
pokladna: úterý až pátek 8 –12, 13 –16 hod.
8 –12 hod.
 sobota 29. 3. 2008
pokladna: 8 –12 hod.
 pondělí 31. 3. 2008 8 –18 hod.
pokladna: 8 –12, 13 –16 hod.
Daňová přiznání lze podat pouze na platných tiskopisech, které lze
mj. obdržet přímo na ﬁnančním úřadě nebo si stáhnout na internetu ze stránek Ministerstva ﬁnancí České republiky (www.cds.mfcr.
cz). Na této adrese lze daňové přiznání podat elektronicky. Podání
je nutno opatřit zaručeným elektronickým podpisem. Pouze v tomto
případě se lze vyhnout další návštěvě ﬁnančního úřadu. Upozorňujeme, že rok 2007 je posledním rokem, za který je možno uplatnit
„společné zdanění manželů“. Tiskopisy – samostatné přílohy – je
možno nalézt na výše uvedené internetové adrese nebo na ﬁnančním
úřadě. Pracovníci ﬁnančního úřadu jsou ve výše uvedených úředních hodinách připraveni poradit a pomoci. Finanční úřad Ostrava II
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Pětka je trest pro mě, a ne
říká Mgr. Jana Jeřábková
Když jsme vybírali osobnost z oblasti školství pro toto číslo Jižních listů, celkem jednoznačně padla volba na Mgr. Janu Jeřábkovou. Od roku 1994 ředitelka ZŠ a MŠ Mitušova 8 v Hrabůvce pracuje v tomto oboru dlouhých 38 let. Za svou obětavou práci získala před dvěma lety vyznamenání Magistrátu města Ostravy. Stejné ocenění obdrží
i letos v březnu ke Dni učitelů z rukou zástupců moravskoslezského krajského úřadu.
Vedle pedagogické činnosti se navíc věnuje široké škále aktivit – ve „své“ škole zpracovává projekty k získávání grantů z evropských fondů, je předsedkyní rady Učitelské
společnosti Ostrava, ve stejné organizaci pracuje v Klubu historiků.

Zkuste říci, proč by rodiče měli dát svého
prvňáčka právě na ZŠ Mitušova 8? Čím je
tato škola výjimečná?
Především fundovaností pedagogického
sboru a dále pak řadou mimoškolních aktivit zejména v Centru volného času. Jako
jediná z obvodu vlastní „Duhové hřiště“,
které využívají dětí a mládež ze širokého
okolí. Od roku 1996 spolupracuje s orgány
obvodu, města, kraje i dalšími neziskový-

Foto: Michael Kutty
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chodu? Možná v horizontu dvou let, to nikdo z nás přesně neví. Je pravda, že už jsem
si hledala své „náhradní využití“ (smích).
Myslím si, že bych stejně dále pracovala na
předkládání evropských projektů.
Bylo už od dětství Vašim snem stát se učitelkou?
Na gymnáziu jsem si představovala, že jednou budu učit. Lákalo mě sice i studium archeologie, ale věděla jsem, jak nízké je číslo
počtu přĳatých žáků na tuto vysokou školu. Studovala jsem na Pedagogické fakultě
v Ostravě obor český jazyk – dějepis.
A dostala jste se k dějepisu, který je Vaší
celoživotní láskou.
Mé krédo je: Kdo nezná své dějiny, nezná
sám sebe. Víte, dějepis je ožehavý předmět,
dějepisci to nikdy neměli lehké. Na vysoké
škole jsem zažila rok 1968, pak přišla doba
Foto: rodinný archiv Jany Jeřábkové

mi složkami na tvorbě grantů pro zajištění
ﬁnancí dětem pro volnočasové a vzdělávací aktivity jako jsou ozdravné pobyty,
exkurze, soutěže a podobně. Naše škola
patří mezi první koordinátory města Ostravy projektů Sokrates – Partnerství škol,
kde projektem Folklór a tradice zemí Evropské unie navázala spolupráci se školou
ve španělském Arnedu a lyceem v polské
Wroclavi. Čtyřicet dětí tak mělo možnost
tyto země navštívit. Projektem Phare škola navázala spolupráci se školami v Žilině
a v polských Katowicích. Tato spolupráce
trvá díky pochopení zastupitelů obvodu
Ostrava-Jih dodnes.
Co Vás na práci s dětmi nejvíce baví? Čeho
ještě chcete dosáhnout?
Člověk se chystá pětkrát odejít, zejména
když vidí, že věci jdou velmi pomalu. To
mám tendenci tzv. hodit klíče za hlavu.
A pak si řeknete, přece to jen tak nevzdám!
Letošní rok je nastartován symbolem evropských strukturálních fondů, což je pro
mě obrovská výzva.
Když Vás tak poslouchám, nemohu se nezeptat, jak všechno časově zvládáte. Kde
dobíjíte baterky?
Miluji chalupu u Slezské Harty. Tvrdím, že
jde o nejkrásnější místo na moravsko-slezském pomezí. Žĳí tam báječní lidé a kamarádi. Umí se smát i poradit a já mám
odtamtud blíž i do oblak, když vidím, jak
konec louky za chalupou splývá s oblohou.
Hodně relaxuji četbou, zvláště historii faktu, miluji poznávání cizích krajů, setkávání
s novými lidmi všeho druhu, především
s těmi se stejnou krevní skupinou. Těším se
na svá vnoučata i na ta, která teprve přĳdou.
Obdivuji svého muže, rodinu i kolegy, že to
se mnou mohli tak dlouho vydržet. A kvůli
tlaku mám ráda červené víno (smích).
Přesto se zeptám, nemyslíte přece jen na
klidný důchod?
Samozřejmě jsou chvilky, kdy se do takových stavů dostanu. Cítím se jako vyhořelé
palivo, ale většinou to rychle přejde. Když
se mi něco nedaří, nezoufám, ale nabĳe mě
třeba výzva Moravskoslezského kraje k evropským grantům. Představím si, že jsem
na Jihu deset let dělala nějakou práci a třeba
jsem ještě ostatní všechno nenaučila. Nemám ráda, když něco nejde, nastartuje mě
to ještě k větším výkonům. Muž mi říká, že
jsem soutěživý typ. A kdy odejdu do dů-

tvrdé normalizace. Dějepis se vykládal
mnohokrát jinak, ale pravda byla jen jedna.
Dodnes ho učím, navíc vedu Klub historiků
Učitelské společnosti. Letos jsme naplánovali akce věnované přednáškovému cyklu
Osudové osmičky v dějinách.
Jak se vůbec za ta léta změnila škola obecně, často se dnes říká, že děti a mládež jsou
čím dál horší a těžko zvladatelní.
Já takhle nemoralizuji. Tvrdím, že děti se
mění podle doby, ve které žĳí. Určitě si ne-
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myslím, že jsou horší než byly kdysi. Většinou samy přĳdou na to, že bez potřebné
snahy a vědomostí ničeho nedosáhnou.
V tomto směru hodně záleží na učitelském
sboru. Když se dětem řádně věnuje ať v oblasti školních či mimoškolních aktivit, naváže úzkou spolupráci s rodiči, pak škola
funguje dobře.
Slyšel jsem o Vás, že strašně nerada dáváte
žákům pětky.
To je pravda, nemám ráda systém udělování pětek. Beru to tak, že jsem třeba nebyla
dobře připravena, nepodala jsem látku dětem tak, jak bych měla, když si z hodiny nic
neodnesly. Pětka je trest pro mě a ne pro
dítě. Mým úkolem je žáky více motivovat,
pokud zjistím, že učivo neumějí, vodím si
je i do ředitelny, kde si pětku mohou okamžitě opravit.
Myslíte si, že jste mezi dětmi oblíbena?
(smích). To je zajímavá otázka... Nemyslím,
že oblíbená je to pravé slovo. Oblíben budete tehdy, když děti dobře připravíte do
života. Když za mnou za deset let přĳdou
do školy, to jsou pozitivní věci. Navštěvují
mě poměrně často a musím říci, že se vracejí hlavně ti, kteří byli většími lajdáky, jedničkáři chodí méně.
Působíte naprosto klidným a pohodovým
dojmem, dokáže Vás vůbec něco vytočit?
No, teď si zrovna na nic nevzpomínám. Ale
nelíbí se mi, když někdo překrucuje skutečnost a nedokáže říci věci na rovinu. Ať se
raději řekne pravda, byť někdy nemusí být
příjemná. Nemám ráda bezcharakterní lidi.
Michael Kuy

ZE ŽIVOTA ŠKOL
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EDUCAnet preferuje
e-learning
Od září loňského roku se rozšířila nabídka ostravských gymnázií o novou školu
– EDUCAnet – Soukromé gymnázium
Ostrava. Škola sídlí v Hrabůvce na ulici
Mjr. Nováka 1455/34 v jednom z pavilónů zdejší základní školy. Toto gymnázium
nabízí nový – moderní způsob výuky, jaký
u nás zatím není příliš běžný, ale o to víc
umožní studentům připravit se na vysokoškolská studia i na profesní život. I když jde
o všeobecné gymnázium, preferuje e-learning a maximální využití moderních vyučovacích metod. Každý student dostává na
začátku studia svůj notebook, který se stává
jeho každodenní pomůckou ve škole i doma. Ve většině předmětů se využívají elektronické učebnice a výukové weby. Škola se
snaží nabídnout vlídné rodinné prostředí
a nejen studenti, ale i rodiče mohou být ve
stálém spojení s profesory, komunikovat
osobně, prostřednictvím stránek či emailů,
a to je vždy výhoda, pokud se má předcházet jakýmkoli negativním jevům, které
mladého člověka mohou potkat. Notebook
je i výborným pomocníkem např. dyslektikům či dysgraﬁkům, kteří i přes vysoké
intelektuální schopnosti narážejí v „běžné“
škole na problémy při dlouhých zápisech.
Gymnázium EDUCAnet dbá na osobnostní rozvoj studenta nad rámec běžné
výuky – oblíbené jsou společné návštěvy
ostravských divadel a dalších kulturních
a vzdělávacích institucí. Škola funguje několik měsíců, podrobnosti lze získat na
ostrava.educanet.cz/. Mgr. Hana Kurillová
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Sponzorská škola se loučila se „svými“ tygry
Téměř rok a půl přispívali děti a učitelé
ze ZŠ a MŠ B. Dvorského v Bělském Lese
dvěma tygřím mláďatům ze ZOO Ostrava
na jejich potravu. Teď se s nimi museli rozloučit. Tygříci Claudius a Cornelius, kteří
se narodili 10. srpna 2006, totiž dospěli do
věku, kdy se i ve volné přírodě oddělují od
matky, a tak se na konci ledna přestěhovali
do nového domova v německém Straubingu. Na rozloučenou jim pracovníci ZOO
uspořádali akci s recitováním básní, které
tygrům napsaly děti nejen z ostravských
škol. Při loučení v ZOO nemohli chybět
zástupci sponzorské školy z obvodu Ostrava-Jih v čele s ředitelkou Věrou Helebrantovou. Škola do soutěže poslala několik
básní a mezi pěti, které byly vyhlášeny jako
nejlepší, byly od dětí ze ZŠ B. Dvorského
v Bělském Lese hned dvě. Jednu napsala
a na akci také sama zarecitovala Libuše Jemelková z 2. C, druhou na nápěv písně My
jsme žáci třetí B za kolektiv žáků 4. C zazpíval Miroslav Holub. Děti převzaly ocenění
z rukou mluvčí ZOO Moniky Ondrušové.

Sponzorská akce Nanuk pro tygra (název
vyjadřuje, že děti se vzdají pamlsku a ušetřené peníze věnují zvířatům) se v ZŠ a MŠ
B. Dvorského v Bělském Lese stala tradicí.
Děti i učitelé věnují tygrům každoročně
zhruba patnáct tisíc korun a částka se během pěti let trvání akce pokaždé o něco navýšila. Za tento počin škola v loňském roce
získala prestižní ocenění „Cena Ď“ určené
nejzajímavějším dárcovským akcím z celé
Mgr. Jan Goj
republiky.

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2008/2009
Vážení rodiče, zápis dětí do mateřských
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, pro
školní rok 2008/2009, proběhne ve dnech
31. března a 1. dubna 2008 od 8 do 16 hodin. Žádosti o přĳetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání se podávají v příslušné mateřské
škole. Předškolní vzdělávání je určeno především pro děti ve věku od tří do šesti let,

o přĳetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské
školy. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přĳímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky. Počet
přĳatých dětí podléhá stanovené kapacitě.
Přehled mateřských škol je zveřejněn na
webových stránkách Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz.
Odbor školství a kultury ÚMOb Ostrava-Jih

Pro všechny slunce svítí
Zajímavou akci připravuje na 28. února Základní umělecká
škola V. Petrželky. Od 18 hodin se v Domě kultury Akord
v Zábřehu uskuteční koncert s názvem Pro všechny slunce
svítí. Dnešní společnost se o handicapované občany zajímá,
nejrůznější organizace a zařízení se snaží těmto lidem jejich
život alespoň ulehčit a zpříjemnit. Jednou z možností je právě i poskytování estetické výchovy a uměleckého vzdělání.
Základní umělecká škola V. Petrželky je v městském obvodu
Ostrava-Jih dostatečně známá svými aktivitami na poli uměleckého vzdělávání. Na společném koncertě vystoupí žáci
a učitelé ZUŠ V. Petrželky a Múzické školy při Lidové konzervatoři se speciálním zaměřením na děti a mládež se zdravotním postižením v Ostravě-Mariánských Horách. Každá
se představí jak svými vlastními čísly v programu, tak i ve
společném vystoupení v závěru koncertu. Tento projekt už
proběhl v říjnu a v listopadu 2007 v rámci Evropských dnů
handicapovaných a na koncertu Všechny barvy duhy, kde
rovněž vystoupili známí umělci jako Eva Dřízgová-Jirušová,
ZUŠ V. Petrželky
Ewa Farna nebo Jaromír Nohavica.
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ZE ŽIVOTA ŠKOL

Inspirací byla Prima vařečka

V konkurenci třiceti žáků
z ostravských základních
škol porota vyhodnotila jako nejlepší
zeleninový salát s orestovaným kuřecím masem a žampiony, který připravila Michaela Bangová. Žákyně ZŠ
Šalounová současně obdržela cenu za
nejrozmanitější pokrm. Za nejsuverénnější výkon při přípravě plněného
řízku byl odměněn Patrik Páč. Cenu
starosty Ostravy-Jihu Karla Sibinského, který nad jubilejním ročníkem
populární akce převzal záštitu, obdržel Michal Knotek za měšec lapky
Michala. „Jsem rád, že škola má zájem
přitáhnout děti k něčemu, co se jim
později v životě vrátí,“ uvedl starosta
Karel Sibinský.
Můžete alespoň ve stručnosti nastínit kritéria soutěže?
Čokoládová vařečka je určena žákyním a žákům, kteří mají opravdový zájem o gastronomii a hodlají se tomuto oboru v budoucnu věnovat buď profesionálně, nebo jako
zajímavému a užitečnému koníčku. Žáci
šestých až devátých tříd ostravských základních škol soutěží v přípravě teplého pokrmu s přílohou. Jejich úkolem je připravit tři
porce pokrmu z čerstvých kuřecích prsíček.
Soutěžící mají k dispozici maso, surovinový
koš a jednoho asistenta, žáka 3. ročníku naší
školy z oboru kuchař – kuchařka.
Jakým způsobem probíhá hodnocení?
Porota se zaměřuje na dodržování technologického postupu, hygieny při práci, časového limitu a hlavně na chuť a estetiku připravovaného pokrmu. Porota je složena ze
žáka, který úspěšně reprezentuje naší školu
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Vařečku získala
Michaela Bangová

v národních gastronomických soutěžích,
učitele odborných předmětů a zástupce generálního sponzora Vitana, a. s.
Jak se vůbec zrodil nápad pořádat Čokoládovou vařečku?
Nechali jsme se inspirovat televizní Prima
vařečkou. Našim sponzorem byla Vitana,
která v té době organizovala soutěž o Křišťálovou vařečku. Tak jsme se podobnou
soutěž rozhodli uspořádat na naší škole,
řekli jsme si, že by nebyl špatný dort ve tvaru čokoládové vařečky, i když naše soutěž
nemá se sladkostmi nic společného – právě
proto čokoládová vařečka. Hned první ročník soutěže byl vydařený.
Přihlásit se tedy může kdokoliv?
Dáváme přednost starším žákům z blízkých škol v obvodu Ostrava-Jih. V rámci
celé Ostravy bychom nebyli schopni takovou soutěž zvládnout. Letos se přihlásilo
přes padesát žáků, nakonec jich soutěžilo
třicet. Výběr probíhá i podle receptů, které
nabídnou, stejné nebo podobné by se neměly opakovat.
Reference na soutěž O Čokoládovou vařečku jsou asi více než dobré.
Vařečka se líbí soutěžícím i divákům. Dá
se říci, že nám tato akce vlastně nahrazuje
Den otevřených dveří, je lepší, když je škola
vidět přímo v akci. Vařečku pořádáme jako
jediní v Moravskoslezském kraji a je o ni
stále větší zájem. Samozřejmě chceme, aby
pokračovala, což souvisí i s Vitanou, se kterou máme uzavřenu exkluzivní smlouvu.
Jaké další akce vaše škola v nejbližší době
uspořádá?
Osmnáctého března pořádáme v lázních
Klimkovice vítání jara, což je akce určena široké veřejnosti, pro kterou bude připraven
bohatý gastronomický program. Tento svátek naši kuchaři ozdobí přípravou jídel přímo před hosty. Šestadvacátého března pak
v prostorách školy pořádáme druhý ročník
Zlaté palačinky, která je určena žákyním
a žákům učilišť oboru kuchařské práce.

INZERCE

I letos se bylo na co dívat, při vyhlašování
výsledků měla porota přetěžkou úlohu.
„Soutěž je velice oblíbená, každým rokem
se nám hlásí více žáků,“ říká Mgr. Danuše
Nováčková, zástupkyně ředitele pro praktické vyučování ve škole, která vloni oslavila padesát let od svého založení a která se
věnuje gastronomickým oborům.

Ředitel školy
Mgr. Pavel Cielecký
předává
čokoládovou
vařečku
vítězné
Michaele
Bangové.

Foto: Michael Kutty

Televizní štáby, novináři, fotografové. Poslední lednové úterý měli na Střední škole
společného stravování na Krakovské ulici
v Zábřehu velký den. Konal se zde jubilejní
desátý ročník soutěže O čokoládovou vařečku, která nemohla ujít zástupcům médií.
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH
Kulturní dům K–TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
tel.: 596 739 107, fax: 596 739 224
Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
(tel.: 596 739 107, fax: 596 739 224
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 751 712, 3, www.kzoj.cz

 Společenská zábava
2., 9., 16. a 30. 3.  17 hodin – TANEČNÍ VEČERY
pro příznivce společenského tance se skupinou
DOMINO, předprodej: KD K–TRIO
5. 3. v 17 hodin – ROZHOVORY na téma: Chcete
vypadat a cítit se skvěle? – tvarování postavy,
hubnutí, zdravá výživa, tanec, slosovatelné vstupenky, předprodej: KD K–TRIO
8. 3. ve 20 hodin – PLES HITŮ od 80. let až po
…. – diskotéka Zdeňka Trembače, programové
vstupy, předprodej: KD K–TRIO, Ostravský informační servis
12. 3. v 19 hodin – AG FLEK – koncert – Ivo Viktorín, Blanka Táborská, David Velčovský, předprodej: KD K–TRIO, Ostravský informační servis
23. 3. od 17 hodin – POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA se
skupinou DOMINO, předprodej: KD K–TRIO
26. 3. v 19 hodin – VĚRA ŠPINAROVÁ a Band A.
Pavlíka – koncert v kině Luna, předprodej: KD K–
TRIO, Ostravský informační servis, kino Luna
 Dětem
16. 3. v 10 hodin – VESELÉ VELIKONOCE
S KLAUNEM HOPSALÍNEM – zábavné dopoledne pro rodiče s dětmi, písničky a netradiční
soutěže, předprodej: KD K–TRIO
30. 3. v 10 hodin – TŘI POHÁDKY SVĚTLA
A TMY – Perníková chaloupka, O Zlaté rybce,
O Zvědavém broučkovi – divadelní představení
pro nejmenší – kino Luna, předprodej: KD K–
TRIO, kino Luna
10. 4. – 2. ročník festivalu žákovských a studentských multimediálních projektů a webových
prezentací www.COMP–OST.cz
 Výstavy
Galerie K–TRIO
MALUJEME PRO RADOST
MALUJEME PRO VÁS
MALUJEME SRDCEM
Výstava k 40. založení Základní školy MUDr. E.
Lukášové, Klegova 29, Ostrava–Hrabůvka. Vystavuje Mgr. Anna Hajná se svými žáky.
Restaurace K–TRIO
ROŽNOVSKÉ MOMENTY – Výstava kreseb
a maleb studentů AVE ART Ostrava

NABÍDKA KURZŮ
 Vzdělávací kurzy
ŠKOLA ZDRAVÉHO ŽIVOTA – intenzivní výuka ke zlepšení zdraví spojená s pohybovými
a relaxačními metodami,10 lekcí po dvou hodinách, zahájení 4. března v 18 hodin
 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
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 Praktické pro děti
Školička malého výtvarníka
 Vzdělávací pro děti
Opravdové noviny – dětská redakce novin JIŽNÍ
VÝBĚR
Výtvarná školička angličtiny od 4 let

KOMORNÍ KLUB
20. 3. v 18 hodin – cestopisná přednáška
26. 3. v 18.30 hodin – koncert vážné hudby

KINO LUNA
ul. Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
tel. pokladna: 596 751 712,
NOVĚ! GSM pokladna: 605 556 963
www.kzoj.cz

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
Každé pondělí jedno představení jen za 50 Kč!
3. 3. v 17 hodin – SÍLA SRDCE (USA)
10. 3. v 17 hodin – CHYŤTE DOKTORA (ČR)
17. 3. v 17 hodin – EDITH PIAF (Francie)
24. 3. v 17 hodin – LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY
(USA)
31. 3. v 17 hodin – O RODIČÍCH A DĚTECH
(ČR)
Od čtvrtka 28. 2. do neděle 2. 3. v 17 a 19.30 hodin (mimo 28. 2. v 17 hodin). Od pondělí 3. 3.
do středy 5. 3. v 19.30 hodin: NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ (ČR 2008). Akční drama slibuje režisér
Filip Renč příběhem majitele cestovní kanceláře,
specializující se na extrémní sporty. Za zdánlivě
řadovou zakázkou – sjezdem nebezpečné balkánské Černé řeky – se totiž skrývá mnohem víc
než touha po dobrodružství. V hlavních rolích
Jiří Langmajer, Miroslav Krobot, Filip Blažek, Lucia Siposová a další. Mládeži od 12 let, 92 minut,
vstupné 90 Kč.
Od pondělí 3. 3. do středy 5. 3. v 17 hodin: SÍLA
SRDCE (A Mighty Heart, USA 2007). Michael
Winterboom natočil drásavou rekonstrukci
únosu a zavraždění reportéra listu Wall Street
Journal Daniela Pearla teroristy. Tragédii budeme
sledovat očima jeho manželky Mariane (Angelina
Jolieová). České titulky, mládeži nepřístupný, 107
minut, vstupné 70 Kč.
V pátek 7. 3. v 17 a 19.30 hodin, od neděle 9. 3.
do středy 12. 3. v 19.30 hodin, od soboty 15. 3. do
středy 19. 3. v 19.30 hodin: VÁCLAV (ČR 2007).
Volně podle skutečných událostí natočil Jiří Vejdělek tragikomedii o vesnici a jejím bláznovi.
Nejtěžší role herce Ivana Trojana je považována
za výkon roku! Mládeži přístupný, 97 minut,
vstupné 70 Kč.
V neděli 9. 3. v 17.30 hodin, ve čtvrtek 13. 3.
v 19.30 hodin, v pátek 14. 3. v 17.30 a 19.30 hodin: Láska mezi Dublinem a Prahou v muzikálu, jaký tu nebyl nejméně pár desetiletí
a možná nikdy... Nenechte si ujít! ONCE (Irsko
2006). Hudební drama Johna Carneyho s hudbou Glena Hansarda, vyprávějící o osudovém setkání potulného irského muzikanta s českou imigrantkou (Markéta Irglová), získalo Cenu diváků
na festivalu Sundance. České titulky, mládeži přístupný, 87 minut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 10. 3. do středy 12. 3. v 17 hodin:
CHYŤTE DOKTORA (ČR 2007). Jeden den v životě mladého gynekologa (Michal Malátný) – má
dát přednost manželce s dítětem, nebo těhotné
milence (Tatiana Vilhelmová ve dvojroli)? Michal
dostane v komedii Martina Dolenského hned několik šancí, jak situaci vyřešit. Mládeži přístupný,
95 minut, vstupné 70 Kč.
Od pondělí 17. 3. do středy 19. 3. v 17 hodin:
EDITH PIAF (La Mome, Francie 2007). Životo-

pisný snímek o ženě, jejíž zpěv byl stejně strhující
a dramatický jako její osud. Divácky úspěšný ﬁlm
režiséra Olivera Dahana. České titulky, mládeži
nepřístupný, 141 minut, vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 20. 3. do neděle 23. 3. v 16.30 hodin,
od pondělí 24. 3. do úterý 25. 3. v 19.30 hodin:
LET´S DANCE 2 STREET DANCE (Step Up 2
the Streets, USA 2008). Zpět do marylandské taneční školy, kde se mezi jednotlivými kroky setká a zamiluje další dvojice. Hudební romantické
drama v režii Jona Chu. České titulky, od 12 let,
110 minut, vstupné 70 Kč.
Od pátku 21. 3. do neděle 23. 3. mimořádně
vzhledem k délce ﬁlmu v 19 hodin: AMERICKÝ
GANGSTER (American Gangster, USA 2007). Ridley Sco natočil volně podle skutečnosti příběh
veleúspěšného černošského gangstera a jeho policejního pronásledovatele. V hlavních rolích excelují Russell Crowe a Denzel Washington. České
titulky, mládeži nepřístupný, 157 minut, vstupné
70 Kč.
V pondělí 24. 3. a úterý 25. 3. v 17 hodin: LÁSKA
ZA ČASŮ CHOLERY (Love in the Time of Cholera, USA 2007). Nesmrtelný příběh o lásce, vášni
a o rozhodnutích, jejichž následky mohou člověka pronásledovat celý život, slibuje napínavou
a vzrušující cestu do exotické Latinské Ameriky
na přelomu 19. a 20. století. Podle románu G.G.
Márqueze natočil Mike Newel. České titulky,
mládeži nepřístupný, 138 minut, vstupné 70 Kč.
Ve středu 26. 3. v 19 hodin : KONCERT –VĚRA
ŠPINAROVÁ SE SKUPINOU
Od pátku 28. 3. do neděle 30. 3. v 19.30 hodin, od
pondělí 31. 3. do středy 2. 4. v 17 hodin: O RODIČÍCH A DĚTECH (ČR 2008). Po Babím létě
slibuje režisér Vladimír Michálek další herecký
koncert (Josef Somr, David Novotný, Zuzana Stivínová, Jiří Lábus) a silný divácký zážitek. Téma
jeho nového ﬁlmu je stejně tak banální jako silné –
otec a syn a všechno viditelné a skryté mezi nimi.
Mládeži od 12 let, 110 minut, vstupné 75 Kč.
Od pátku 28. 3. do neděle 30. 3. v 17 hodin: POKÁNÍ (Atonement, VB/USA/Francie 2007). Keira
Knightleyová a James McAvoy jako hrdinové tragického milostného příběhu natočeného podle
bestselleru Iana McEwana. Režie Joe Wright.
České titulky, mládeži nepřístupný, 123 minut,
vstupné 70 Kč.
Od pondělí 31. 3. do středy 2. 4. v 19.30 hodin:
OKO (The Eye, USA 2008). David Moreau a Xavier Palud natočili remake hongkongského ﬁlmu
o dívce, jíž transplantace oka vrátí zrak, ten ale
vede do jiného světa, než je ten náš … České titulky, mládeži nepřístupný, thriller, 108 minut,
vstupné 70 Kč.

Filmová představení pro děti a mládež
V sobotu 1. 3. a neděli 2. 3. v 15 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.
V neděli 9. 3. v 15 hodin: ZLATÝ KOMPAS (The
Golden Compass, USA 2007). Vedle našeho světa
existují i světy jiné, ke kterým nám cestu může
ukázat Zlatý kompas. V hlavních rolích fantastického příběhu pro celou rodinu uvidíme mj. Nicole Kidmanovou a Daniela Craiga. České znění,
113 minut, vstupné 50 Kč.
Ve čtvrtek 13. 3. a pátek 14. 3. v 15.30 hodin, v sobotu 15. 3. a neděli 16. 3. v 15 a 17 hodin: ASTERIX A OLYMPĲSKÉ HRY (Astérix aux jeux
olympiques, Fr/Šp/Něm 2008). Comicsoví bĳci se
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vracejí na plátna kin v nejnovějším hraném dobrodružství. Coby Caesar se jim na sportovní veleslavnosti postaví sám Alain Delon! České znění,
117 minut, vstupné 70 Kč.
V sobotu 22. 3. a neděli 23. 3. ve 14.30 hodin:
HVĚZDNÝ PRACH (Stardust, Velká Británie
2007). Pohádkový příběh, který stvořila sama
Fantazie. V hlavních rolích Michelle Pfeiﬀerová,
Robert DeNiro, Claire Danesová aj. České znění,
127 minut, vstupné 60 Kč.
V sobotu 29. 3. a neděli 30. 3. v 15 hodin: ARTHUR A MINIMOJOVÉ (Arthur et les Minimoys, Francie 2006). Desetiletý Arthur se ve ﬁlmu
Luca Bessona přátelí s animovanými pidistvořeními. Rodinná podívaná v českém znění, 102 minut, vstupné 50 Kč.

Pohádkové neděle pro nejmenší
Každou neděli v 10 hodin ﬁlmová pásma za
30 Kč s možností uplatnění rodinné slevy
2. 3.
9. 3.
16. 3.
23. 3.
30. 3.

AUTÍČKOVÁ ROMANCE (ČR – ﬁlmy)
BRUNDIBÁŘI (ČR – ﬁlmy)
HRNEČKU VAŘ! (ČR – ﬁlmy)
A ZASE TA ŽOFKA (ČR – ﬁlmy)
TŘI POHÁDKY (divadlo)

Promítáme mateřskám školám
Rezervace, info – tel.: 596 751 713

Středa 26. 3. v 9.30 hodin: RATATOUILLE
(USA)

Promítáme školním družinám a ostatním zařízením pro děti a mládež
Rezervace, info – tel.: 596 751 713

Pátek 14. 3. ve 13.30 hodin: ASTERIX A OLYMPĲSKÉ HRY (Francie 2008)

Klub ﬁlmového umění
PROJEKT 100–2008
Čtvrtek 6. 3. v 18 hodin: NÁMĚSTÍ SPASITELE (Plac zbawiciela, Polsko 2006). Drama současné ženy, která manželovu zradu řeší podobně
jako bájná Médea. Nejlepší polský ﬁlm minulého
roku. Režie Krzysztof a Joanna Krauzeovi, 105
minut, vstupné 60 Kč.
Čtvrtek 13. 3. v 18 hodin: KABINET DOKTORA CALIGARIHO (Das Cabinet des
Dr. Caligari, Německo 1920). Šílený ředitel blázince, který hypnotizuje svou oběť, aby páchala
zločiny. Klasický snímek reprezentující expresionismus ve ﬁlmu. Režie Robert Wiene, 71 minut, vstupné 60 Kč.
Čtvrtek 20. 3. v 18.30 hodin: SVATÁ HORA (The
Holy Mountain, USA/Mexiko 1973). Mýtický příběh o podivuhodném putování poutníka podobného Kristu. Film se odehrává v bizarních a groteskních scenériích plných náboženských obrazů.
Režie Alexandro Jodorowsky, 114 minut, vstupné
60 Kč.
Čtvrtek 27. 3. v 18 hodin: KAŽDÝ PRO SEBE
A BŮH PROTI VŠEM (Jeder für sich und Go
gegen alle, SRN 1974). Osudy nalezence Kašpara
Hausera ve ﬁlmového zpracování, které získalo
celou řadu ocenění. Režie Werner Herzog, 109
minut, vstupné 60 Kč.

DŮM
AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
12.
– 13.KULTURY
12. – ZABĲAČKOVÉ
HODY
(dříve Dům kultury NH Ostrava-Jih)
Nám. SNP 1, Ostrava–Zábřeh
tel.: 596 762 511, fax: 596 762 555
e-mail: info@dk–akord.cz
www.dk–akord.cz

 Divadla
7. 3. v 19 hodin – Novecento – Magické piáno –
strhující příběh geniálního klavíristy. David Pra-
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chař získal cenu Thálie za hlavní roli za rok 2006.
Ostravskému publiku se představí i klavírista
Emil Viklický.
 Koncerty
4. 3. v 19 hodin – Žalman a spol. – opět s Pavlínou Jíšovou a Tondou Hlaváčem
11. 3. – Moravskoslezský festival gymnaziálních pěveckých sborů
27. 3. v 19 hodin – Spirituál kvintet
29. 3. v 17 hodin – Luční zvonky – přehlídka
předních bluegrassových skupin – BG styl, Vrtáci, Rowdy Rascals, Jan Bican
 Společenská zábava
1. 3. ve 20 hodin – Orientální ples trochu jinak
aneb 1. pohádka princezny Shahrazad
2., 3., 4., 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23., 26., 31. 3.
v 19.30 hodin – Taneční kurz pro pokročilé
manželské páry – TŠ Elán Ing. Z. Chlopčík
11. 3. v 15 hodin – Senior klub – zajímavosti
z Knihovny města Ostravy, Naše Rendez vous
s hudbou a tancem
13. 3. v 18 hodin – XVIII. Ročník MISS SZŠ
a VZŠ Ostrava
21. 3. ve 20 hodin – Jarní ples – hraje skupina
Bacardi, DJ Franta Krásný, bohatý program
27. 3. v 17 hodin – Dámy, na kafíčko – „Mejdan“ se souborem Nahodile – povídání na téma
„když se žena nedá…“ Vlaďčino překvapení
 Dětem
9. 3. v 10 hodin – Kouzelné křesadlo – jednu
z nejkrásnějších pohádek H. Ch. Andersena
uvede Divadlo Pohádka Praha
10. 3. v 10 hodin – Carmen 20:07 – činoherní inscenace doporučena pro žáky 7.–9. tříd
12. 3. v 10 hodin – Jaro s kamarády – velikonoční pořad pro děti MŠ a 1.-4. třídy
 Kultura těla
Orientální tanec – Dagmar Vašíčkové  Orientální tanec – škola Elahe  Jóga – pro děti i dospělé
Dále probíhají kurzy pro ženy:
Koktejl cvičení  Kalanetika – body form  Bodystyling  Relaxační cvičení
Pro děti:
Step – pro zájemce od 13 let  Aerobic pro
dívky – od 9–12 let  Barevné cvičení  Rytmika
 Folklorní tanec
 Vzdělávání
10. 3. – Seminář Economis: Novely účetních
předpisů pro podnikatele
13. 3. – Seminář Odbortconsult D: seminář:
Fakturace, faktury a daňové doklady 2008, Jak
správně vést personální agendu
14. 3. – Seminář Economis: Právo pro ekonomy
a obchodníky
19. 3. – Seminář Odborconsult-D: Aktuální vyhláška o FKSP a soc. fondy od 1. 1. 2008
25. 3. ve 14 hodin – Konference – Česká asociace sester
 Výstavy
Fotogalerie Akord – Miloslav Brzák (do 15.
dubna)
2. 3. v 8 hodin – TerraExhib – prodejně výstavní
akce pro přátele exotických zvířat, rostlin a přírody vůbec, více na hp://.terraexhib.czweb.org

STŘEDISKO
VOLNÉHO
ČASU NEHRAJE
OSTRAVA-ZÁBŘEH
23.
12. – 02. 01.
2008 – KINO
Příspěvková organizace
Gurťjevova 8, PSČ 700 30
tel.: 596 746 062
fax.: 596 753 223
e-mail: ddm.ova3@seznam.cz
www.svczabreh.cz

1. 3. – Sportovní sobota – turnaje ve ﬂorbale
a stolním tenise, startovné 30 Kč/soutěžící
1. 3. – Výtvarný workshop – dopoledne s různými výtvarnými technikami
9. 3. – Karneval – odpoledne plné her a zábavy
v maskách, vstupenky je nutné si zajistit dopředu
8.–9. 3. – Dračí doupě – dvoudenní hraní této hry,
ke které je třeba mít trochu fantazie
11.–12. 3. – Recitační soutěž – soutěž v recitaci
pro děti základních škol
20. 3. – Velikonoční vajíčko – den plný ﬂorbalu,
lukostřelby, velikonočního tvoření, stolního tenisu, sálové kopané, deskových her a spoustu
jiné další zábavy
30. 3. – Stars Cup – jednodenní soutěž mažoretek
9. 4. – Bavíme celou rodinu – vystoupení dětí našich kroužků pro své rodiče a známé.
Středa 15–19 hodin – Počítačová herna – možnost zahrát si nějaké ty hry po síti či brouzdat po
internetu, vstupné: od 20 do 50 Kč
Pondělí až čtvrtek 14–17 hodin – Bavidlo – klub
pro děti od 6 let, všechny, co si chtějí hrát a bavit
se, vstup: zdarma
Pondělí 15–17 – Klub deskových a karetních her
– Klub s možností zahrát si nějakou deskovou či
karetní hru či se naučit nějakou novou méně známou, vstupné 10 Kč
Nabídka letních táborů
Přihlášky k dispozici na recepci SVČ
Čarták
30. 6.–5. 7. – rodiče s dětmi
5. 7.–10. 7. – rodiče s dětmi
10. 7.–22. 7. – Operace Saturn
22. 7.–1. 8. – celotáborovka, soutěže
1. 8.–10. 8. – výtvarný tábor
10. 8.–17. 8. – soustředění mažoretek
Velké Karlovice
13. 7.– 20. 7. – putování se Shrekem
20. 7.–31. 7. – Stroj času
31. 7.–3. 8. – Rytíři kulatého stolu
13. 8.–20. 8. – Soustředění Street dance
Vlkovice – 1.–10. 7. – Vítejte v Africe
Příměstské tábory – 7.–15. 8. v 6 týdenních turnusech, přihlášky od 3. března 2008

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 707 303
e-mail.ova@arena–vitkovice.cz, www.arena–vitkovice.cz

ČEZ ARÉNA
1. 3. – předkolo PLAY OFF hokejové extraligy –
dle umístění HC VÍTKOVICE STEEL
2. 3. v 19 hodin – 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!
3.–16. 3. – čtvrtﬁnále PLAY OFF hokejové extraligy – dle umístění HC VÍTKOVICE STEEL

Multifunkční hala
14. 3. v 19 hodin – YAMATO – strhující vystoupení japonských bubeníků
14. 3. v 16.30 hodin – FC Vítkovice – Fotbal Fulnek – Městský stadion – utkání 2. fotbalové ligy
28. 3. v 16.30 hodin – FC Vítkovice – FK Fotbal
Třinec – Městský stadion – utkání 2. fotbalové
ligy
středy v 16–17.30 hodin – veřejná bruslení
soboty v 16 – 17.30 hodin – diskotéky na ledě
neděle v 15.30–17 hodin – veřejná bruslení

ZE ŽIVOTA SENIORŮ
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Zlatá svatba – Zdeňka a Antonie Burianových

Manžele Burianovy v obřadní síni radnice ÚMOb
Ostrava-Jih oddal místostarosta Ľubomír Košík
(druhý zprava) a ceremoniářka Šárka Zubková
(vpravo).
Foto: Jiří Galusek

Zdeněk Burian se narodil v roce 1937, byl
jediným synem z pěti dětí. Dětství prožil
v Ostravě-Michálkovicích. Vyučil se tavičem ve Vítkovických železárnách, kde pracoval až do důchodu. K jeho zálibám patří
sport, v mládí hrával závodně házenou
a v důchodovém věku se věnoval mládeži,
kde pomáhal trénovat děti v oddíle SSK
Vítkovice. Velice rád pracuje na zahrádce
a houbaří.
Od jara do podzimu manželé Burianovi
pobývají na chatě ve Velké Polomi. Antonie Burianová se narodila v roce 1940
v dělnické rodině. Pochází ze tří sourozenců. Až do svých jedenácti let bydle-

la v Ostravě, pak se s rodiči přestěhovali
do Řepišť. S panem Zdeňkem se poznala
v roce 1956 na podnikovém plese v hotelu Palác. V roce 1958 vstoupili do svazku
manželského, ve stejném roce se manželům narodila dcera Vladimíra, o tři roky
později dcera Květoslava a za další tři
roky dcera Zdeňka.
Po mateřské dovolené nastoupila paní
Antonie jako účetní u Bytového podniku
v Mariánských Horách, kde působila až
do důchodového věku. K jejím zálibám
patří práce na zahrádce, ruční práce, četba
a vaření. Manželé se radují ze čtyř vnoučat: Vladimíra, Michala, Jiřího a Lucie.
Oblíbený Senior klub.
Více než stovka seniorů
z celé Ostravy se pravidelně schází jednou
měsíčně v úterý od 15
hodin v DK Akord na
náměstí SNP v Zábřehu.
V rámci Senior klubu je
pro ně připraven zajímavý program. Hostem
únorového pořadu byla
mořeplavkyně Karin
Pavlosková, která svůj
výklad obohatila promítáním dokumentárních
snímků. Seniory její povídání zaujalo natolik,
že mnozí si odnesli její
publikaci i s věnováním
autorky.
Foto: Michael Kutty

Trénování paměti
v DPS Korýtko
Česká společnost pro trénování paměti
a mozkový jogging, která je specializována na trénování paměti pro seniory, vyhlašuje v týdnu od 10. do 16. března 2008
Národní týden trénování paměti. Koná
se v rámci desátého ročníku celosvětové
akce Týden uvědomění si mozku. Cílem
Národního týdne trénování paměti je
přesvědčit nejen seniorskou populaci,
že si ještě docela slušně pamatuje, když
jí někdo poradí, jak na to. V Ostravě se
přednáška uskuteční 10. března v sále
Biskupství ostravsko-opavského na Kostelním náměstí 1, začátek je v 10 hodin.
Další přednáška se ve stejný den koná
v kulturní místnosti Domova pro seniory
Korýtko na Petruškově ulici v Zábřehu
(kut)
ve 14.30 hodin, vstup je zdarma.

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem únorovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.

Valentýnský ples v DPS Korýtko.
V Domově pro seniory Korýtko v Zábřehu se
i letos konal Valentýnský ples. Velký aplaus
sklidilo vystoupení břišních orientálních
tanečnic (na snímku). Foto: Michael Kutty

Ludmila Klvaňová
Emil Dzida
Vladimír Rolčík
Karel Dvořák
Jan Štika
Břetislav Žídek
Eliška Vašíčková
Jozefa Španihelová
Marta Pilchová
Františka Kuryaliová
Karel Kudla
František Kořínek
Josef Kočica
Angela Kelemecová
Marie Jantová

97 let
92 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Božena Holinková
Jarmila Vichtová
Jiřina Svěchová
Anna Mojtková
Jarmila Mertová
Vlasta Matějová
Milada Kyselá
Marie Krečmerová
Jiřina Kaiserová
Drahomíra Holušová
Anna Grygarčíková
Helena Galušková
Erika Bienerová
Zdenka Bedřichová
Vanda Adamusová
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85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
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Jubilejní světýlka. Zajímavou akci s názvem Jubilejní světýlka uspořádala první únorový den příspěvková organizace Kulturní zařízení Ostrava-Jih. Pro
rodiče s předškoláky byla připravena večerní procházka se světýlky v Jubilejní
kolonii v Hrabůvce. Start byl v nově otevřeném Komorním klubu na Velﬂíkově
ulici, během trasy děti plnily soutěžní úkoly a dočkaly se zajímavých překvapení. „Celkem přišlo pětadvacet dětí v doprovodu rodičů, babiček a dědečků. V cíli
na všechny čekal účastnický diplom a sladká odměna,“ uvedla Ingrid Červeňová
z pořádající organizace.
Foto: Michael Kutty

Dějepisná olympiáda. V prostorách ZŠ a MŠ Mitušova 8 v Hrabůvce proběhl začátkem února už 37. ročník
okresního kola Dějepisné olympiády. Přes šedesát žáků
z ostravských základních a středních škol odpovídalo na
otázky zaměřené tentokrát na téma Osobnosti české
a moravské kultury – od národního obrození do konce
1. republiky. Vítězem se stala Lenka Vavrošová ze ZŠ Komenského Poruba, společně s druhým Michalem Krausem
(ZŠ Mitušova 8) a třetím Tomášem Konečným (ZŠ Komenského Poruba) postoupili do krajského kola, které se na
stejné škole uskuteční 4. dubna.
Foto: Michael Kutty
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Stříbrná plaketa. Kytici z rukou starosty Karla Sibinského obdržela na únorovém zasedání Rady MO Ostrava-Jih
Ing. Miriam Živorová. Zaměstnankyniodboru kontroly a interního auditu radní pogratulovali ke stříbrné medaili
prof. MUDr. J. Jánského, kterou ji udělil Český červený kříž za
dvacet bezpříspěvkových odběrů krve. Foto: Michael Kutty

Zápisy prvňáčků. Celkem 929 dětí přišlo k zápisu do prvních tříd základních
škol v městském obvodu Ostrava-Jih pro školní rok 2008/2009. Jednadvacet škol
v nejlidnatějším ostravském obvodu plánuje v září otevřít dohromady třiačtyřicet
prvních tříd. Počet zapsaných prvňáčků oproti minulým rokům poklesl, vloni přišlo
k zápisu 1005 a v roce 2006 dokonce 1056 dětí. Na snímku ze ZŠ Jugoslávská v Zábřehu je zachycen šestiletý Wiliam Bendinha. „Na Jugoslávskou chodí už můj starší
syn Maxmilián. Škola má dobré výsledky, učitelé tady jsou vstřícní,“ zdůvodnila
jeho maminka Karin, proč si vybrala právě tuto školu.
Foto: Michael Kutty
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SC-80037/1

SC-80235/1

SC-800178/1

SC-80234/1

SC-80083/1

Tlapákova 7, Ostrava-Hrabůvka
Po – Pá 8.00 –17.00 hodin

SC-80106/2

SC-80249/1

INZERCE
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