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Ohňostroj nabídne velkolepou show
Psi musejí mít od nového roku čip
Termíny zápisů dětí do prvních tříd
V areálu škol se opět bude bruslit

Tradiční vánoční akce
přilákaly tisíce lidí

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Obvod je už oděn do vánoční výzdoby
První adventní neděli se rozsvítila vánoční výzdoba na území městského obvodu
Ostrava-Jih včetně radniční budovy.
Dvanáctimetrový strom na náměstí SNP
v Zábřehu (na snímku) rozsvítili starosta
Karel Sibinský společně s farářem Vítězslavem Řehulkou. Před Domem kultury
Akord a v jeho prostorách se sešlo přes šest
tisíc lidí. Největšími lákadly programu byly
bubenické vánoční koledy, nechyběl vánoční jarmark ani výtvarné dílny pro děti.
Vánoční atmosféru podtrhly dětské folklórní soubory Salicháček a Hlubinka.
Publikum rozehřáli bubeníci z Jumping
Drums, kteří zahráli tradiční koledy v netradičním aranžmá. Zahrála i mladá nadějná pop-rocková parta Dolls In The Factory.
V závěru akce se z nebe začaly snášet i sněhové vločky.
Pravá zimní atmosféra vládla o týden

později na pěší zóně před kulturním střediskem K-TRIO v Hrabůvce. I přes citelně
mrazivé počasí a nepříznivé rozptylové
podmínky si tisíce lidí nenechaly ujít tradiční Mikulášskou neděli.
Program začal vánočním pásmem v podání folklorního souboru Morava, následovaly pohádka pro děti Veselé peklo, pekelné
soutěže, historickou středověkou hudbu
zahrála kapela Ventus. Nechyběl tradiční
vánoční jarmark. Vrcholem programu bylo
rozsvícení vánočního stromu starostou ob-

vodu Karlem Sibinským, pod jehož záštitou se akce konala.
Text a snímky: Michael Kutty

Zastupitelé schválili rozpočet na příští rok
Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih schválilo na svém prosincovém zasedání návrh
rozpočtu na rok 2013 včetně rozpočtového
výhledu. Zdrojová základna v celkovém
objemu 727 649 tisíc korun oproti letošnímu roku umožnila navýšení rozpočtu vý-

dajů na opravy a údržbu na úseku nebytového hospodářství o 12 625 tisíc korun
a na opravy školských objektů o 14 700
tisíc korun. Rozpočet kapitálových výdajů
v celkové výši 138 812 tisíc korun je směrován do rekonstrukcí domovního a bytové-

ho fondu, rekonstrukci Kina Luna včetně
prostoru před kinem, rekonstrukce víceúčelového sportoviště při ZŠ Provaznická
a spojovacího koridoru při ZŠ Volgogradská, rekonstrukci podchodu Výškovická
(Odra) a přípravu dalších akcí.
(kut)

INZERCE

LISTOPAD, PROSINEC
www.triumphoptical.cz

Ostrava-Hrabůvka Obchodní dům Špalíček, Dr. Martínka / Ostrava-Poruba Francouzská ul.
Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, ( Po - Pá 8. 00 - 18. 00 hod. , So 8. 00 - 12. 00 hod. )
Frýdek-Místek Obchodní dům KAUFLAND, Revoluční ul., ( Po - So 8. 00 - 20. 00 hod. , Ne 9. 00 - 19. 00 hod. )
Karviná-Ráj Kosmonautů 837/70, ( Po - Pá 8. 00 - 17. 00 hod. , 8. 00 - 12. 00 hod. )

OPTIKA TRIUMPH
počítačové měření zraku*

* pouze provozovny v Ostravě

komplexní vyšetření zraku očním lékařem*

Slevu nelze sčítat s jinými slevami
ami a výhodami.

EK
EK
+ Vánoční DÁREK

SLEVA až 50 %

Na vybrané dámské, pánské a dětské BRÝLOVÉ OBRUBY

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ
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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.
Mgr. Karel Sibinský, starosta
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Psi musejí mít od ledna čip

…Z vyhlášky plynou pro každého chovatele psa,
chovaného na území města Ostravy, povinnosti nechat
jej označit elektronickým čipem…

10

DPS Ko-Ko přivezl zlaté pásmo

…Letos DPS Ko-Ko obhájil Zlaté pásmo z roku 2010
a ukázal, že stále patří mezi nejlepší dětské sbory
Česka…

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. • Adresa
vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK
ČR E 12808 • Za vydavatele zodpovědný Mgr. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.
• DTP: Lucie Petrová • Vychází v nákladu 49.000 výtisků • Datum vydání: 17. 12. 2012
• Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.

Kontakt na redakci a inzerci:
Šéfredaktor:
Mgr. Michael Kutty
tel.: 599 430 230
e-mail: michael.kutty@ovajih.cz

Inzertní manažerka:
Ivana Sachrová
tel.: 774 997 944
e-mail: ivana.sachrova@ceskydomov.cz

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
poslední pracovní týden nám zbývá do začátku nejkrásnějších
svátků v roce. Věřím,
že se vám líbily obě
tradiční akce spojené
s rozsvícením vánočních stromů. Reportáž
si můžete přečíst na vedlejší stránce.
Z dalších článků bych chtěl upozornit na
platnost nové Obecně závazné vyhlášky
č. 9/2012, která se týká povinného čipování
psů. Podrobnosti si můžete přečíst na straně čtyři. Jako každoročně v posledním čísle
obvodního zpravodaje přinášíme termíny
zápisů dětí do prvních tříd základních škol.
Končí celoroční seriál o pojmenování ulic
„Víte, kde bydlíte“, který se u vás setkal
s mimořádným ohlasem. Také pro příští rok
se budeme snažit vymyslet zajímavou rubriku na pokračování.
Na straně patnáct se dočtete, že také v letošní zimě se v obvodu bude bruslit, konkrétně
na pěti hřištích základních škol. Už nyní
jsou v plném proudu přípravy na reprezentační ples našeho obvodu, který se uskuteční první únorový den příštího roku.
Závěrem bych vás všechny chtěl pozvat na
novoroční ohňostroj, přes veškerá úskalí
a nesmírně složitá jednání se nám nakonec
podařilo tuto akci zachovat. Veškeré potřebné informace k ohňostroji, který začne
1. ledna 2013 v 18 hodin na kruhovém objezdu v Hrabůvce, najdete na straně pět.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že v pondělí
31. prosince 2012 bude Úřad městského
obvodu Ostrava-Jih z technických důvodů uzavřen.
 Hledáme prvního občánka obvodu
Městský obvod Ostrava-Jih chce tradičně slavnostně přivítat prvního občánka,
který se narodí v roce 2013. Vyzýváme
proto rodiče s trvalým pobytem v obvodu
Ostrava-Jih, jímž se narodí dítě v prvních
minutách nového roku, aby kontaktovali
p. Šárku Zubkovou na tel. č. 599 430 410
nebo na e-mailové adrese: sarka.zubkova@ovajih.cz nejpozději do 7. ledna 2012.
 Jubilejní sňatky
Slavíte padesát, šedesát, pětašedesát, nebo
dokonce sedmdesát let společného man-
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želského života? Pokud vás čeká zlatá,
diamantová či kamenná svatba, je třeba si
zamluvit termín v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Jih, a to u p. Šárky Zubkové (budova
A, 2. patro, č. dveří 201, tel.: 599 430 410,
e-mail: sarka.zubkova@ovajih.cz) i několik měsíců předem. Jubilejní sňatky můžeme zajistit také v bytě oslavenců.
 Sulovský nesedí v radniční budově
Stále více občanů se v poslední době
obrací na zaměstnance Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih s dotazem, zda
v některé z radničních budov má svou
kancelář nově zvolený senátor za volební obvod Ostrava-město Leopold Sulovský. „Nabídku na využívání prostor po
předchozím senátorovi od nás dostal, ale
nevyužil ji,“ uvedl starosta obvodu Karel
Sibinský.

 Pomoc ženám bez práce
Dlouhodobě nezaměstnaným v MS kraji
je určen pilotní projekt Fleximaternity,
zaměřený především na ženy, které jsou
v evidenci úřadu práce déle než šest měsíců. Už letos na podzim proběhl rekvalifikační kurz Pečovatelka o dítě – chůva,
který byl hrazen z prostředků Evropského
sociálního fondu, a je tedy pro zájemkyně
zdarma. Na výuce se mj. podílejí lektoři
Ostravské univerzity (partner projektu).
Do roku 2014 bude uskutečněno osm kurzů, z nichž každý má včetně praxe 160 hodin. Cílem projektu je nabídnout osobám
znevýhodněným na trhu práce nové možnosti řešení jejich situace. Zájemci se mohou hlásit na adrese zdenka.rusnokova@
gracent.cz. Další z kurzů bude realizován
v lednu 2013.

AKTUALITY
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Psi musejí mít od ledna čip
S účinnosti od 1. ledna 2013 byla Zastupitelstvem města Ostravy
schválena obecně závazná vyhláška (OZV) č. 9/2012, kterou se
upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů.
Z vyhlášky plynou pro každého chovatele psa, chovaného
na území města Ostravy povinnosti nechat jej označit elektronickým čipem, přihlásit se do
evidence ve lhůtě do třiceti dnů
od načipování psa a odhlásit
se z této evidence po ukončení
chovu psa.
V praxi městského obvodu Ostrava-Jih to znamená, že držitelé
psů již přihlášených do eviden-

ce místního poplatku ze psů
a držitelé psů, kteří nechali psy
trvale označit čipem před účinností vyhlášky, se po označení
psa čipem dostaví na referát životního prostředí do kanceláře
č. 102 v budově B Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih (tel.:
599 430 224, 599 430 378).
V případě nově přihlášených
psů k místnímu poplatku, budou-li tito označeni čipem,

bude číslo čipu zavedeno do
evidence přímo na odboru financí a rozpočtu (tel.: 599 430
477).
Plné znění OZV č. 9/2012 je na
www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/9-2012.

Dlužníci dostali od zastupitelů novou šanci
Obvodní zastupitelé na svém
posledním zasedání rozhodli
o tzv. „generálním pardonu“.
Všem dlužníkům (i bývalým
nájemcům obecních bytů),
kteří své dluhy na nájemném
a službách s nájmem spojených
vzniklými před 31. říjnem 2012,
včetně soudních poplatků,
uhradí v plné výši v období od

Pošli vánoční přání
a potěš své blízké
Podpoř své město
v soutěži o nejhezčí
vánoční strom

1. ledna 2013 do 30. září 2013,
budou prominuty dopočtené
poplatky z prodlení ve výši
95 procent. Toto zvýhodnění se nevztahuje na dlužníky,
u nichž probíhá výkon rozhodnutí – exekuce.
Podrobné informace ke „generálnímu pardonu“ a konkrétní
postup bude uveřejněn v dal-

Dokumentární film o životě nejmenších
lidí planety Pygmejové – Děti džungle zvítězil u porotců 38. ročníku mezinárodního
filmového festivalu Ekofilm, který se konal
v ostravské Dolní oblasti Vítkovice. Ceny
v multifunkční aule Gong předával také starosta obvodu Karel Sibinský. Na pódium si
pro ocenění přišla i ředitelka ZŠ Provaznická Libuše Přikrylová, škole realizační tým
udělil diplom za 2. místo (objekt Krokodýl)
a 3. místo (objekt Čáp), oba diplomy v soutěžní výstavě REUSE-RECYKLACE. Mezi
odměnami byly mj. dva fotbalové míče a dva
batohy.
Text a foto: Michael Kutty

Vyhraj vánoční
stromek s ekologickým
osvětlením
Získej originální
fotorámeček s tvojí
fotografií

www.rozsvitimevasevanoce.cz

ším čísle Jižních listů, které vyjdou 28. 1. 2013.
„Do té doby lze informace získat na odboru bytového a ostatního hospořádřství ve třetím
patře budovy B u p. Soldánové
(tel.: 599 430 329) a Ing. Holubové (tel.: 599 430 339),“ uvedl
místostarosta Radim Lauko.
(kut)

Krátce
 Nové jesličky Mrňousek
Od začátku prosince fungují
na území obvodu jesličky Mrňousek, které sídlí na Edisonově ulici 27 v Hrabůvce.
Nabízejí rodinné prostředí
s vlastní kuchyní, individuální přístup v malých skupinách, řadu aktivit pro děti
(kreativní dílna, flétnička,
pohybový kroužek), zkušený a kvalifikovaný personál.

Na komunikacích se objeví měřiče rychlosti vozidel
ekologický partner vánočního osvětlení

Nejbližší sběrné místo s malou sběrnou
nádobou najdete na www.ekolamp.cz.

SC-321989/19

Vysloužilé zářivky obsahují škodlivou rtuť a nepatří do komunálního odpadu. Myslete ekologicky
a odevzdejte bezplatně na vhodné
sběrné místo, které pro vás zřídila
společnost EKOLAMP.

Na území obvodu budou umístěny informativní měřiče rychlosti projíždějících motorových
vozidel. Jedná se o orientační
tabule, které jsou známy z jiných míst Ostravy - velký panel zobrazující rychlost vozidla
a přídavný panel s nápisem
zpomalte, který se rozsvítí, po-

kud vozidlo překročí předepsanou rychlost.
Vybráno bylo několik míst, kde
jsou dlouhodobě monitorovány problémy a pohybují se zde
chodci. Panely budou osazeny
v ulici U Hrůbků (u Assenu),
Moravská (poblíž ZŠ Březinova), Horní (poblíž chodeckých

přechodů na Dubině) a Výškovická (poblíž restaurace Racek).
„K údajům z panelů bychom
měli mít vyhodnocovací software pro PC k dalšímu použití,
například vyhodnocení průměrné rychlosti vozidel v místě,“ řekl místostarosta Pavel
Planka.
(kut)
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Novoroční ohňostroj opět nabídne velkolepou show
V úterý 1. ledna 2013 od 18 hodin se už posedmé uskuteční tradiční novoroční ohňostroj. Dvacetiminutová hudební a světelná
show začne v 18 hodin u kruhového objezdu v Hrabůvce. Ohňostroj se na stejném místě konal už šestkrát, letos ho sledovalo
na čtrnáct tisíc občanů.
Návštěvníci ohňostroje se mohou těšit na velkolepou show.
Ze čtyř míst bude odpáleno na
půl tuny pyrotechniky. Scénický ohňostroj v obrazcích s výškovým finále podbarvený mixem pěti hudebních žánrů (mj.
Slade, AC/DC, Gary Glitter)
bude trvat dvacet minut. Uvede jej novoroční uvítání starosty obvodu Karla Sibinského
a česká státní hymna.
Návštěvníci by měli stát s „větrem v zádech“, pokud budou
stát po větru, mohou na ně padat papírové zbytky a popel.
Motoristé by měli respektovat
dočasné dopravní značení a pokyny policejních hlídek. Kdo
nepojede na ohňostroj, měl by
se v době od 17 do 18.30 hodin
oblasti kruhového objezdu vyhnout. Z křižovatky od Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih
mohou jet po Plzeňské k Intersparu a na Dubinu, z Místecké
mohou jet buď kolem Makra
(směr od centra), nebo v opačném směru přes Rudnou a Pl-

zeňskou kolem ÚMOb k Intersparu.
V době konání novoročního ohňostroje dojde k omezení městské hromadné dopravy v oblasti Hrabůvky. V období od 17:45
do 18:30 hodin bude omezen
provoz linek 1, 3, 12, 17, 24, 26,
27, 41, 48 a 55 projíždějících kruhovým objezdem u zastávky
J. Kotase. Informace o omezení
MHD jsou na zastávkách už od
15. prosince, více podrobností
pak na stránkách DPO a. s.

PODROBNÁ ORGANIZACE
DOPRAVY
Výluka tramvají 17:45–18:30
hodin
Linka č. 1 ukončena na Kolonii
Jeremenko, náhradní autobusová doprava (NAD) Kolonie Jeremenko – Hrabůvka kostel
Linka č. 3 ukončena na Nádraží
Vítkovice bez NAD
Linka č. 12 odklon na Nádraží
Vítkovice, NAD SPORT ARÉNA – Hotel Bělský les – Dubina
Interspar

Linka č. 17 odklon na Nádraží
Vítkovice, NAD Ferona – Hotel
Bělský les – Dubina Interspar
Výluka autobusů 17:30–18:45
hodin
Odklon směr ÚMOb Jih –
Hrabová
bude od zastávky Sámova, vlevo na ulici Provaznickou, vlevo
na Dvouletky, vpravo na ulici
Hasičskou, zastaví na zastávce
Dvouletky, vlevo na ulici Závodní, zastaví na zastávce Jubilejní kolonie, vpravo na ulici
Moravskou, vpravo na ulici
Místeckou, zastaví na zastávkách Moravská a Dřevoprodej,
v případě průjezdnosti zajede
na zastávku Hrabůvka kostel,
jinak rovně na zastávku Benzina a dále po své trase
Odklon směr Hrabová –
ÚMOb Jih
bude od zastávky Benzina,

rampou na ulici Dr. Martínka,
v případě průjezdnosti obslouží zastávku Hrabůvka kostel,
jinak vpravo na ulici U Haldy,
zastaví na přemístěné zastávce Provaznická, vlevo na ulici
Zlepšovatelů, zastaví na zastávce Učiliště Vítkovic, vlevo na
Dvouletky, zastaví na zastávce
Dvouletky, vpravo na ulici Provaznickou, vpravo na ulici Horní a dále po své trase
Linka č. 24
Směr Mariánské hory pojede
odklonovou trasou na zastávku
Dvouletky a dále po své trase
Směr Mitrovice pojede na
Dvouletky po své trase a dále
dle odklonu
Spoje linek č. 26, 27 a 48 končící
na zastávce Poliklinika ukončí
svou jízdu na zastávce Dvouletky a otočí se přes ulici Leteckou,
pokud nebude průjezdná, tak
až přes ulici Závodní

INZERCE

Už počtvrté ocenila Nadace OKD
nejlepší neziskové projekty roku.
Vítězem programu Pro radost
za rok 2012 se stalo Kulturní zařízení Ostrava-Jih (KZOJ) a jeho
projekt Řemeslo má zlaté dno,
který netradičním způsobem přibližuje školákům učňovské obory
z nabídky ostravských středních
škol. „Ocenění Nadace OKD je
pro nás nejen důkazem smysluplnosti a kvality naší práce, ale také
závazkem pro budoucí ročníky
projektu. Příští ročník Řemesla
připravujeme už na leden a pro
velký zájem škol je jeho kapacita zcela zaplněna,“ uvedla Sylva
Kocurová, ředitelka KZOJ.
(kut)
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Úspěch projektu Řemeslo
má zlaté dno
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Volba prezidenta České republiky
Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012 Sb.
volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek
a sobotu 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo se uskuteční
v pátek 25. a v sobotu 26. ledna 2013.
Právo volit prezidenta republiky má státní občan České republiky, který alespoň druhý
den volby prezidenta dosáhl
věku 18 let. Ve druhém kole
volby prezidenta může volit
i občan, který alespoň druhý
den konání druhého kola volby
prezidenta dosáhl věku 18 let.
Hlasování bude umožněno
voliči po prokázání totožnosti
a státního občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem České republi-

Zda je volič ve stálém seznamu voličů zapsán, lze ověřit na
ohlašovně Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih. Žádáme
voliče, aby si včas překontrolovali platnost svých osobních
dokladů.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
nebo rodinných důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Hlasovací lístky obdrží voliči
nejpozději 3 dny přede dnem
volby do své domovní schránky současně s informací o způ-

ky. Pokud nebude moci volič
volit ve svém volebním okrsku,
může požádat o vydání voličského průkazu obecní úřad,
u kterého je zapsán ve stálém
seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu
do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta
v jakémkoliv volebním okrsku
na území České republiky nebo
do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským
úřadem v jakémkoli zvláštním
volebním okrsku v zahraničí.

sobu hlasování ve volbách
a informací o jejich volebním
místě. Upozorňujeme všechny
naše voliče, aby si zkontrolovali, zda mají svou domovní
schránku řádně označenou.
Starosta městského obvodu
Ostrava-Jih Mgr. Karel Sibinský informuje voliče oznámením o době a místě konání
volby zveřejněním na všech 26
volebních místech městského
obvodu a na elektronické úřední desce úřadu.
V městském obvodu Ostrava-Jih je ve stálém seznamu voličů zapsáno cca 89 600 voličů,
kteří volí v 96 volebních okrscích.
Odbor vnitřních věcí
ÚMOb Ostrava-Jih

Ostrava-Jih v Anketě společenské odpovědnosti
Městský obvod Ostrava-Jih se
na základě nominací občanů
zapojil do Ankety společenské
odpovědnosti. Cílem třetího
ročníku této ankety je ocenění a zviditelnění takových
subjektů, které považují odpovědnost vůči lidem, kvalitě
poskytovaných služeb a svým
zaměstnancům za významnou.
Pořadatelem ankety je Institut
společenské
odpovědnosti,
jehož hlavním cílem je získat
zpětnou vazbu, jak občané vnímají jednotlivé organizace ve
svém okolí.

Po ukončení ankety bude na
základě slosování všech hlasujících vybrán jeden účastník, který vyhraje luxusní
zájezd pro dvě osoby.
V případě, že se ztotožňujete s vizí městského obvodu
Ostrava-Jih být společensky
odpovědnou
organizací,
podpořte nás svým hlasem
a přispějte tak co nejlepšímu
umístění obvodu v této anketě.
Děkujeme za váš hlas pro
městský obvod Ostrava-Jih.
(kut)

Své názory ke společensky
nejodpovědnějším organizacím můžete vyjadřovat až do
31. prosince 2012 prostřednictvím odevzdání hlasovacího
lístku nebo elektronicky prostřednictvím odkazu na internetových stránkách Institutu
společenské
odpovědnosti
www.institutso.com. Zde můžete hlasovat pro jednotlivé organizace, které jsou v letošním
roce rozděleny do 12 kategorií.
Zároveň máte možnost nominovat další společensky odpovědné firmy a instituce.
INZERCE

www.som-mosnov.cz
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výrobních a/nebo
kancelářských prostor
u letiště Ostrava-Mošnov
již od 350,- Kč/m 2/rok
Kontakt: 597 471 300
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Víte, kde bydlíte?
Mnoho z vás má trvalé bydliště na ulici, která je po někom pojmenována, a možná jste si sami nejednou položili otázku, kdo ten dotyčný
vlastně byl. Proto jsme pro tento rok do radničního zpravodaje připravili dlouhodobý seriál, v abecedním pořadí jsme postupně představili každou ulici, která se nachází na území obvodu. Celkem je takových ulic úctyhodných 240! Představili jsme úplně všechny, i ty
s na první pohled „obyčejnými“ názvy. Dnešní díl je poslední. Podklady byly čerpány z Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí.

tivní činnost v KSČ zatčen a vězněn až do konce války; zemřel
na následky mučení
Veverkova (Hrabůvka, po roce
1980) – František Veverka, český rolník; spolu s bratrancem
Václavem Veverkou, kovářem,
zkonstruovali ruchadlo, nový
typ pluhu, který půdu dobře
kypřil a zároveň obracel
V. Vlasákové (Bělský Les, od
r. 1984) – Vlasta Vlasáková,
přední členka činohry Státního
divadla v Ostravě
Volgogradská (Zábřeh,
od
r. 1964) – podle města Volgograd v bývalém SSSR, družebního města Ostravy
Výškovická (Zábřeh, Výškovice, asi od r. 1922) – podle části
městského obvodu Výškovic
Z
Za Školou (Zábřeh, od r. 1981)
– podle polohy ulice; použit název ulice, která zde existovala
již před r. 1934 a byla v 80. letech zdemolována
Zajcevova (Zábřeh, od r. 1956)
– staršina Vasilij Grigorjevič
Zajcev, příslušník 62. armády
bojující u Stalingradu; hlavní
iniciátor ostřelovačského hnutí
a nejlepší ostřelovač armády
Závodní (Vítkovice, Zábřeh,
Hrabůvka, od r. 1945) – podle
majitele domů na ulici - Vítkovických železáren (možné je i pojmenování podle bývalého závodiště v Zábřehu)
Závoří (Zábřeh, od r. 1945) – název připomíná původní staročeský název obce

Rada MO Ostrava-Jih schválila termíny sezdávacích dnů pro
uzavírání manželství v roce 2013. Jedná se o soboty 12. a 26.
ledna, 9. a 23. února, 9. a 23. března, 6., 20. a 27. dubna, 11.
a 25. května, 1., 15. a 29. června, 13., 20. a 27. července, 10.,
17. a 24. srpna, 7., 14. a 21. září, 5. a 19. října, 2. a 16. listopadu, 7. a 21. prosince. Více informací lze získat v hlavní radniční
budově v přízemí na oddělení matriky (kanceláře č. A 017, A
018 a A 019).

Z. Bára (Dubina, od r. 1983) –
Zdeněk Bár, regionální kulturní
pracovník a literární kritik, básník, překladatel, publicista
Z. Chalabaly (Bělský Les, od
r. 1989) – Zdeněk Chalabala, šéf
opery Státního divadla Ostravy,
dirigent opery Národního divadla v Praze
Z. Vavříka (Bělský Les, od
r. 1984) – Zdeněk Vavřík, význačný regionální autor zejména literatury pro mládež, zasloužil se o rozvoj knihovnictví
v Ostravě, spolupracoval s divadlem i s rozhlasem, spoluredigoval některé ostravské časopisy
Zimmlerova
(Zábřeh,
od
r. 1932) – E. Zimmler, odborný

znalec pro vodní stavby, člen výboru znalců Regulačního sboru
ostravského, podílel se na rychlém vyřešení základního plánu
upravovacího Moravské Ostravy
a okolních obcí
Zkrácená (Zábřeh, od r. 1971) –
podle charakteru ulice
Zlepšovatelů (Hrabůvka, od
r. 1951) – podle obecného názvu
Ž
Žoluděvova (Zábřeh, od r. 1952)
– V. G. Žoluděv, generálmajor,
velitel 37. střelecké divize,
která byla nasazena na obranu
Traktorového závodu při bojích
o Stalingrad v roce 1942

INZERCE
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V
V Hůrce (Zábřeh, od r. 1962) –
podle starého místního názvu
lesa
V Poli (Zábřeh, před r. 1934) –
podle starého místního názvu
V Troskách (Zábřeh, od r. 1945)
– podle situace z roku 1944, kdy
byla tato ulice nejvíce postižena náletem
V Zálomu (Zábřeh, od r. 1982)
– podle tvaru ulice; byl použit
název staré zaniklé ulice v této
oblasti
V. Jiřikovského (Dubina, od r.
1983) – Václav Jiřikovský, první ředitel Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě
do roku 1923, význačný organizátor ostravského kulturního
života ve 20. letech, za svou
pokrokovou činnost umučen
v koncentračním táboře v Osvětimi
V. Košaře (Dubina, od r. 1982) –
Ing. Václav Košař, CSc., podnikový ředitel Nové huti Klementa
Gottwalda
Vaňkova (Stará Bělá, Bělský Les,
od r. 1945) – František Oldřich
Vaněk, český spisovatel, ﬁlosof,
orientalista, zabýval se i vzduchoplavbou
Velflíkova (Hrabůvka, před
r. 1934) – Ing. Albert Velflík,
profesor ČVUT v Praze, průkopník mostních konstrukcí evropského významu
Věšínova (Zábřeh, před r. 1934)
– Jaroslav Věšín, český malíř
Venclíkova (Výškovice,
od
r. 1978) – Alois Venclík, za ak-
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Termíny zápisů dětí do 1. tříd pro školní rok 2013/2014
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, protože
se blíží termíny zápisu dětí do 1. tříd, nabízíme vám přehled základních škol zřizovaných městským obvodem Ostrava-Jih a zároveň základní informace o 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 vezměte s sebou: občanský
průkaz, 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. Pokud zákonný zástupce bude žádat odklad povinné
školní docházky, doloží společně s žádostí
také doporučující posouzení příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
U dítěte, které dovrší šesti let v období
září-prosinec daného školního roku, musí
zákonný zástupce dítěte doložit vyjádření
školského poradenského zařízení. U dítěte,
které dovrší šesti let v období leden-červen
daného školního roku, musí zákonný zástupce doložit vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Přehled škol a termíny zápisu:
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20:
15. 1. 2013 od 12 do 18 hod., 16. 1. 2013 od
12 do 17 hod.
Více informací na: www.zsakucery.cz
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27: 15. 1.
2013 od 10 do 18 hod., 16. 1. 2013 od 12 do 17
hod. Více informací na: www.zsklegova.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A:
15. 1. 2013 od 13 do 18 hod., 16. 1. 2013 od 13
do 17 hod. Den otevřených dveří: 8. 1. 2013.
Více informací na: www.zskrestova.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8:
15. 1. 2013 od 12 do 18 hod., 16. 1. 2013 od

12 do 17 hod. Den otevřených dveří: 10. 1.
2013.
Více informací na: www.zsmitusova8.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16:
15. 1. 2013 od 12 do 18 hod., 16. 1. 2013 od 12
do 17 hod. Den otevřených dveří: 9. 1. 2013
od 8 do 13.30 hod. – je možné zhlédnout
výuku v kterékoliv třídě, od 14 do 17 hod.
prohlídka školy.
Více informací na: www.zsmitusova16.cz
ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29: 15. 1. 2013 od 11 do
18 hod., 16. 1. 2013 od 11 do 18 hod. Den
otevřených dveří: 9. 1. 2013 od 8 do 18 hod.
Více informací na: www.zslukasove.cz
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64:
15. 1. 2013 od 13 do 18 hod., 16. 1. 2013 od 13
do 17 hod. Den otevřených dveří: 8. 1. 2013
(od 8 do 11.40 hod. možnost nahlédnout do
výuky, od 14 do 18 hod. prohlídka školy
s doprovodným programem, možnost konzultace se speciálním pedagogem).
Více informací na: www.zsprovaznicka.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6:
15. 1. 2013 od 13 do 18 hod., 16. 1. 2013 od
12 do 17 hod. Den otevřených dveří: 19. 12.
2012 a 7. 1. 2013 v 15.30 hod. - prohlídka
školy, 10. 1. 2013 – ukázkové hodiny v 1. třídách.
Více informací na: www.kosare.cz
ZŠ Ostrava-Dubina, F. Formana 45: 15. 1.
2013 od 13 do 18 hod., 16. 1. 2013 od 13 do
17 hod. Den otevřených dveří: 18. 12. 2012
od 15 hod.
Více informací na: www.zsﬀormana.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, B. Dvorského 1: 15. 1. 2013 od 13 do 18 hod., 16. 1. 2013
od 13 do 17 hod. Den otevřených dveří: 8.-9.
1. 2013 od 8 do 10 hod. (v tyto dny a v tomto
čase je možná konzultace se školní psycholožkou), 9. 1. 2013 v 16 hod. V MŠ beseda
školní psycholožky na téma „Máme budoucího prvňáka“.
Více informací na: www.zsdvorskeho.eu
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15:

15. 1. 2013 od 12 do 18 hod., 16. 1. 2013 od
12 do 18 hod. Den otevřených dveří: 14. 1.
2013 od 14.30 do 18 hod.
Více informací na: www.kosmonautu15.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů
13: 15. 1. 2013 od 12 do 17 hod., 16. 1. 2013
od 12 do 17 hod. Více informací na: www.
zskosmonautu13.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52:
15. 1. 2013 od 13 do 17 hod., 16. 1. 2013 od
13 do 17 hod. Ukázkové hodiny pro rodiče: 9. 1. 2013 od 9 hod.
Více informací na: www.zs-brezinova.cz
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12: 15. 1.
2013 od 12 do 18 hod., 16. 1. 2013 od 13 do 17
hod. Den otevřených dveří: po dohodě kdykoliv, rádi přivítáme všechny děti a rodiče,
kteří mají zájem o kvalitní výuku, podpořenou zájmem, vstřícností a pochopením ze
strany učitelů.
Více informací na: www.zschrjukinova.cz
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B:
15. 1. 2013 od 12 do 17 hod., 16. 1. 2013 od
13 do 18 hod. Den otevřených dveří: 10. 1.
2013. Více informací na: www.zsvolgogradska.wz.cz
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23: 15. 1.
2013 od 13 do 18 hod., 16. 1. 2013 od 13
do 17 hod.
Více informací na: www.zsjugoslavska.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100:
15. 1. 2013 od 12 do 18 hod., 16. 1. 2013 od 12
do 17 hod. Den otevřených dveří: 10. 1. 2013.
Více informací na: www.zshorymirova.cz
ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2: 15. 1. 2013
od 13 do 18 hod., 16. 1. 2013 od 14 do 17 hod.
Den otevřených dveří: 9. 1. 2013.
Více informací na: www.zs-srbska.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříková 33:
15. 1. 2013 od 13 do 18 hod., 16. 1. 2013 od 13
do 17 hod.
Více informací na: www.zs-serikova.cz
Podrobnější nabídku jednotlivých škol
lze najít na internetových stránkách www.
ovajih.cz v sekci Školy a školská zařízení.

INZERCE

Svetove
ˇ ´ hity ve stylu gregorianskych
´ ´ choralu
´°

The Epic Chants Tour 2013

22. 3. 2013
ČEZ ARÉNA, OSTRAVA

28. 3. 2013 BRNO , HALA VODOVA

PŘEDPRODEJ EKXLUZIVNĚ WWW.TICKET-ART.CZ - VÍCE NA WWW.GREGORIAN.CZ
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Levicový klub žen ve spolupráci s Klubem důchodců č.
1 (vedoucí p. Urbanová) a č.
2 (vedoucí p. Janulková) na
Čujkovově ulici v Zábřehu
uskutečnily sbírku šatstva pro
lidi bez domova. Motivací ke
sbírce z podnětu paní Jarmily
Mihoučové, členky Levicového
klubu žen, byla pomoc druhým lidem v nouzi, kteří jsou
především v zimním období
ohroženi pobytem na ulici. Celkem deset velkých pytlů tříděného ošacení bylo předáno pro
potřeby uživatelů sociálních

služeb v Charitním domě sv.
Františka v Ostravě-Vítkovicích na Sirotčí ulici, kde Charita
Ostrava provozuje noclehárnu
a azylový dům pro lidi bez domova. Na organizaci a třídění
shromážděné humanitární pomoci se podílelo osm členek
Levicového klubu žen. „Děkujeme za iniciativu, užitečnou
pomoc a podporu pro lidi bez
domova,“ uvedl Dalibor Kraut
z Charity Ostrava.
Více informací o službách Charity Ostrava na www.ostrava.
charita.cz.
(d)

Manželé Jarmila a Josef Vladařovi z Ostravy-Jihu si v sobotu 24. listopadu připomněli padesát let společného života. Oddávajícím jejich
Zlaté svatby byl místostarosta Radim Miklas.

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem prosincovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody
v kruhu nejbližších.
Otakar Oršový
97 let
Emilie Oznerová
85 let
Anežka Vajdová
94 let
Miluše Rýparová
85 let
Marie Burianová
94 let
Jiří Toman
85 let
Herta Gřundělová
92 let
Ludmila Mádrová
80 let
Božena Záviská
92 let
Miluše Stuchlá
80 let
Marie Bednářová
92 let
Marie Pavlíková
80 let
Vladimír Šteif
91 let
Vlasta Jeřábková
80 let
Otakar Tyl
91 let
Jindřiška Prokopová
80 let
Božena Novobilská
91 let
Naděžda Šlachtová
80 let
Blažena Seidlerová
91 let
Jarmila Hancová
80 let
Jaroslav Veselý
91 let
Anna Rezková
80 let
Bohumila Výrostková 91let
Zdenka Černecká
80 let
Zdenka Smudová
90 let
Rudolf Tesař
80 let
Žoﬁe Kasalová
90 let
Tereza Dékanyová
80 let
Albína Výtisková
90 let
Marie Adámková
80 let
Marie Sovičková
85 let
Tomáš Machalka
80 let
Jan Šoch
85 let
Adela Orálková
80 let
Božena Kuchařová
85 let
Vlasta Halešová
80 let
Lubomír Kolomazník 85 let
Milada Vojtíková
80 let
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ZLATÁ SVATBA Dagmar
a Tomáše Martínkových
Manželé Martínkovi se
seznámili v Ostravě začátkem roku 1962. Se
sňatkem neváhali a vzali
se hned na podzim téhož
roku. I přesto se jednalo
o sňatek po zralé úvaze, svatba se konala ke
spokojenosti obou rodin
novomanželů. Dnes je
zřejmé, že to bylo správné
rozhodnutí. Manželství
vydrželo a letos to je přesně
padesát let, co si poprvé řekli své ano. Svatba se konala
v Ostravě-Hrabůvce 17. listopadu 1962.
Oba manželé se narodili
v Ostravě, kde žijí dosud.
V manželství vydrželi dobré
i zlé, dobrých chvil však bylo
mnohem více. K jubileu přispěla především starostlivá
péče Dagmar o rodinný krb
a výchova tří dcer Kateřiny,
Jany a Evy. Dagmar umožnila Tomášovi studium v Praze
a byla schopna péči o rodinu
po tuto dobu samostatně zajistit. Tomáš zajišťoval rodinu
finančně, téměř celý profesní
život byl zaměstnán u Dopravního podniku města Os-

travy. Dagmar po ukončení
mateřských dovolených nastoupila ke stejnému zaměstnavateli, takže spojili i život
profesní. Dopravnímu podniku zůstali věrni až do důchodového věku. Poté se znovu
začali věnovat svému koníčku – cestování. Manželé spolu
procestovali kus Evropy už
před narozením svých dcer
a v důchodovém věku k tomu
přidali i Afriku a Asii.
A mají další odvážné cestovatelské plány. V důchodovém
věku se stali intenzivními
chataři a chataření je jejich
velikou vášni. Radost jim
dělají jejich vnučky Dagmar
a Pavlína, s jejichž výchovou
rodičům velmi pomohli a pomáhají dosud.

INZERCE

PF 2013
autorizovaný dealer a servis ŠKODA

Vážení zákazníci,
Zveme Vás do autosalonů v Opavě
a Ostravě i v roce 2013
a děkujeme za přízeň v uplynulém roce.
Máme pro Vás zajímavé nabídky i ceny.
ADIV, spol. s r.o. OPAVA
ADIV, spol. s r.o. OSTRAVA
www.adiv.cz
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Senioři pomohli lidem v nouzi

ZE ŽIVOTA SENIORŮ

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

DPS Ko-Ko přivezl prestižní Zlaté pásmo
Začátkem listopadu se v Novém Jičíně
uskutečnila Porta musicae, která je nejprestižnější soutěží dětských sborů v České republice.
Tato akce se koná co dva roky a pravidelně
ji pořádá Sdružení přátel dětského pěveckého sboru Ondrášek ve spolupráci s městem Nový Jičín a organizací Nipos-Artama
Praha. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích: mladší sbory (věk zpěváků do 15 let
včetně) a starší sbory (do 19 let včetně).
Dětský pěvecký sbor (DPS) Ko-Ko, který působí na Gymnáziu Volgogradská 6a
v Zábřehu, byl na této soutěži jediným
zástupcem Ostravy, soutěžil ve druhé kategorii a opět nezklamal. Po několikaměsíční
dřině, letním táboru, třech soustředěních
a výjimečných zkouškách se zpěvákům
v obrovské konkurenci podařilo obsadit

Zlaté pásmo. Vedle kvality pěvecké techniky porota hodnotí i hlasovou kulturu,
celkové ladění sboru, artikulaci, komunikaci se sbormistrem, dirigentský výkon,
spolupráci sboru, sbormistra a korepetitora i konečný zvuk jednotlivých skladeb
a jejich výběr. Nemalou součástí hodnocení je také celková vizáž tělesa i výraz

Tříkrálová sbírka
Charita Ostrava se pravidelně účastní celorepublikové Tříkrálové sbírky (TKS), kterou na pomoc
lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika.
V TKS 2012, které se Charita Ostrava zúčastnila
ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra a Charitou
Nový Jičín bylo celkem vykoledováno 1 527 453 korun. Finance byly použity na projekty na podporu
lidí bez přístřeší, v závěrečném stadiu života, seniorů, se zdravotním postižení a přímou humanitární pomoc lidem v nouzi.
TKS 2013 bude v rámci Ostravy a okolí probíhat
od 1. do 14. ledna 2013. Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky zúčastní ve spolupráci s partnerskou Charitou sv. Alexandra. Při pořádání TKS
Charity Ostrava jsou sbírkové pokladničky úředně
zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem města Ostravy.

jednotlivých zpěváků. „Vše je bodováno
a podle získaných bodů jsou pak všechny
soutěžící sbory rozděleny do pásem. Díky
tomuto bodování nezáleží na tom, ve které kategorii sbor soutěžil, důležité je kolik
bodů získal,“ uvedl sbormistr DPS Ko-Ko
Zdeněk Ševčík s tím, že kategorie slouží
k rovnoprávnosti mladších a starších sborů – mladší děti mají jednodušší povinné
skladby.
Letos DPS Ko-Ko obhájil Zlaté pásmo
z roku 2010 a ukázal, že stále patří mezi
nejlepší dětské sbory Česka. „To ale neznamená, že usneme na vavřínech. Zpěváci
i sbormistři jsou připraveni pracovat na
udržení dosavadní úrovně sboru a jeho posouvání o další stupínky vzhůru. Všichni
víme, že je to náročný úkol, ale jako jedna
parta jsme se rozhodli, že do toho půjdeme,“ doplnil Ševčík.
(d)

Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava-Jih,
vyhlásil výběrové řízení pro poskytování veřejné finanční podpory –
účelových dotací v oblasti školství,
kultury, sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného času
dětí a mládeže pro rok 2013. Do
výběrového řízení se mohou přihlásit občanská sdružení, humanitární
organizace a jiné právnické nebo
fyzické osoby působící na území
obvodu Ostrava-Jih v oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče,
prevence kriminality a volného času
dětí a mládeže.
Výzva k předkládání žádostí a for-

muláře jsou k dispozici na internetových stránkách www.ovajih.cz nebo
k osobnímu vyzvednutí:
- pro oblast školství a kultury v kanceláři č. 103, budova B, 1. patro
ÚMOb Ostrava-Jih,
- pro oblast sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže
v kanceláři č. 110, budova B, 1. patro
ÚMOb Ostrava-Jih,
- pro oblast sociální péče v kanceláři
č. 103 nebo kanceláři č. 126, budova
C, přízemí ÚMOb Ostrava-Jih.
Termín odevzdání žádostí je do
15. ledna 2013.

INZERCE

Nákupní park Centro | Sjízdná 5602/4 | Ostrava – Třebovice | vedle Galerie Tesco
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KONEČNĚ V OSTRAVĚ!

JIŽNÍ LISTY

ZE ŽIVOTA ŠKOL

Starosta ocenil autory
nejlepších fotograﬁí

Na vernisáži byly vystaveny
a vyhodnoceny nejlepší fotografie ze třetího ročníku fotosoutěže. Zatímco předloňský
první ročník byl zaměřen čistě
na architekturu městského obvodu Ostrava-Jih, vloni bylo
téma rozšířeno na celou Ostravu a letos už na celý kraj. Soutěžilo se ve dvou kategoriích,
mezi mládeži do osmnácti let
byla jako nejlepší vyhodnocena
fotografie Náměstí pod sněhem
od Nikoly Liberdové, v kate-

Foto: Michael Kutty

Koncem listopadu proběhla
v zábřežském Domě kultury
Akord vernisáž fotovýstavy na
téma Architektura Moravskoslezského kraje 2012.

gorii dospělých pak zvítězil
snímek s názvem Nevím, kdo
na něm seděl, jehož autorem je
Dalibor Válek (na snímku).
Ceny šestici nejlepším v obou
kategoriích předali ředitel školy Norbert Hanzlík, poslanec
Parlamentu ČR Adam Rykala
a starosta obvodu Karel Sibinský, který nad fotosoutěží převzal záštitu.
(kut)

Jednou ze čtyř základních škol, které v letošním roce prošly kompletní
revitalizací, je ZŠ Krestova. U jejich pavilonů proběhlo zateplení obvodových stěn, výměna oken a zateplení střech. Není bez zajímavosti,
že z důvodu zjištěného výskytu rorýse obecného byly fasádní systémy
školy doplněny zabudovanými hnízdy, které umožní zachování jejich
hnízdních možností. Slavnostní přestřižení pásky na ZŠ Krestova se
zúčastnil místostarosta obvodu Radim Miklas. Před školou krátce pohovořila ředitelka Ladislava Měchová, v hudebně pak děti předvedly
pestrý kulturní program.
Text a foto: Michael Kutty

Charita pro popáleninové centrum

 Dny otevřených dveří na
Gymnáziu Hrabůvka
Gymnázium Ostrava-Hrabůvka pořádá ve dnech 16. ledna
(14-18 hod.) a 26. ledna (9-12
hod.) dny otevřených dveří.
Více informací je na www.
ghrabuvka.cz.
 Školáci navštívili chemickou
průmyslovku
Šest desítek žáků ze dvou ostravských základních škol se
koncem listopadu podívalo
mj. do chemických laboratoří Střední průmyslové školy
chemické (SPŠCH) akademika Heyrovského a Gymnázia
v Ostravě-Zábřehu. V rámci projektu Dejme zelenou
aplikované chemii měli žáci
možnost seznámit se s důležitostí chemie a jejím využitím
v průmyslu či službách. Podle
manažerky projektu, který
škola realizuje v rámci Operačního programu vzdělávání
pro konkurenceschopnost, zaujalo děti především vybavení
laboratoří, ukázková hodina
i prohlídka učeben biologie
a informatiky. „Žáci ze ZŠ
Horymírova a ZŠ Klimkovice,
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kteří prokázali největší znalosti a aktivně se do programu
zapojili, byli na závěr odměněni drobnými dárky,“ uvedla manažerka Marie Míková.
Na organizaci Dne ve škole,
který SPŠCH akademika Heyrovského a Gymnázium pořádala, se podíleli nejen pedagogové, ale i žáci školy. „Věříme,
že se nám podařilo v dětech
vzbudit o chemii zájem a s některými z nich se potkáme minimálně u přijímacích zkoušek,“ dodala Míková.
 Den otevřených dveří na
Biskupském gymnáziu
Biskupské gymnázium v Ostravě nabídne 17. ledna 2013
od 9 do 16 hodin zájemcům
o čtyřleté a osmileté studium
i široké veřejnosti možnost seznámit se s prostorami školy,
pohovořit se studenty a učiteli gymnázia a nahlédnout
pod pokličku svého studijního prostředí. Gymnázium pro
příští školní rok přijme studenty do dvou tříd osmiletého studia a jedné třídy studia
čtyřletého. Další informace
jsou na www.b-g.cz.

Učitelé, vychovatelky a žáci ZŠ
Klegova 27 navodili předvánoční náladu už 4. prosince, kdy se
v prostorách školy konal tradiční Vánoční jarmark. K pohodové atmosféře přispěly výrobky
dětí ze školy a školní družiny
a poslech vánočních koled.
Kromě spousty návštěvníků se
letošní jarmark od předchozích
přece jen lišil. „Poprvé jsme
oslovili rodiče našich dětí, aby
se s námi zapojili do charitativní akce. Rodiče i děti mohli
přinášet pod vánoční stromeček hračky pro děti z popáleninového oddělení Fakultní

nemocnice Ostrava,“ uvedl ředitel školy Aleš Vodička s tím,
že tento pěkný nápad vznikl při
rozhovoru vychovatelky školní družiny Marcely Kašíkové
a staniční sestry popáleninového centra Martiny Vzorkové.
„Rodičům, kteří přinesli hračky
a takto projevili zájem o děti,
které nemohou být na Vánoce
doma a budou trávit čas v nemocnici, patří náš velký dík.
V následujících letech bychom
chtěli darovat hračky dětem
i v dalších odděleních Fakultní
nemocnice Ostrava,“ dodal Vodička.
(d)

INZERCE

LVÍ VÁNOCE
www.levpraha.cz

SC-321473/50

Krátce

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH
příspěvková organizace, Kulturní dům K-TRIO,
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
596 751 712, 3, www.kzoj.cz
 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA

6., 13., 20., a 27. 1. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO.
24. 1. v 19 h LUBOŠ POSPÍŠIL A 5P – koncert, předprodej KD K-TRIO, OIS.
26. 1. v 19.30 COUNTRY BÁL hraje skupina KYJOVICKÉ KLEPETO, westernové
dovednosti, country tance. Předprodej KD
K-TRIO, OIS.
31. 1. v 17.30 SNY, IMAGINACE a jiné
projevy nevědomí, úvodní přednáška Mgr.
Jany Molárové, kde se dozvíte jak porozumět snům, co vám sny mohou napovědět
a jak jich můžete využít pro rozvoj své osobnosti. Předprodej a informace KD K-TRIO.
 VÝSTAVY

OBRAZY, KERAMIKA Výtvarná skupina
Jurský park
od 16. 1. ŽIVÁ VODA fotografie PAVEL
MARCOL.
 DĚTEM

1.–31. ledna probíhá zápis do kurzu pro
děti: Vrabčáci - pohybová výchova, Výuka
hry na kytaru, saxofon, key board, akordeon, Výtvarný kroužek pro předškoláky,
Břišní tance, Hip Hop, Disco dance, Break
dance, Taneční klub MINI.
23. a 24. 1. od 8.00 h ŘEMESLO MÁ ZLATÉ
DNO, pátý ročník soutěže žáků 9. tříd základních škol v praktických a odborných
dovednostech. Pro nesoutěžící žáky je připraven doprovodný program s prezentací
středních odborných škol.
27. 1. v 10 h MAŠKARNÍ BÁL S HOPSALÍNEM rej masek, soutěže, tanec a zábava.
Předprodej KD K-TRIO.
 KULTURA TĚLA

1.–31. ledna probíhá zápis do POHYBOVÝCH, TANEČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ
Kurzy pro dospělé: Kalanetika, P-Class, Pilates s Bosu, Port De Bras - Pilates, Cvičení
- prevence bolesti zad, Cvičení pro seniory, Cvičení na velkých míčích, Jóga, Latina
dance, Zumba, Linie, Body styling, strečink
a relaxace, Tai - chi a Čchi - kung, Taneční
pro manželské páry a partnerské dvojice, Irské tance, Břišní tance, Reflexní terapie - základy léčitelských technik, Léčivá síla dechu,
Sny, imaginace a jiné projevy nevědomí, Výuka anglického jazyka, Výuka hry na kytaru,
saxofon, key board, akordeon.
Podrobné informace a rezervace na www.
kzoj.cz nebo na recepci KD K-TRIO.

JIŽNÍ LISTY

 KURZY, SEMINÁŘE, VZDĚLÁVÁNÍ

1.–31. ledna probíhá zápis do POHYBOVÝCH, TANEČNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ
Reflexní terapie - základy léčitelských technik, Léčivá síla dechu, Sny, imaginace a jiné
projevy nevědomí, Výuka anglického jazyka, Výuka hry na kytaru, saxofon, key
board, akordeon. Podrobné informace a rezervace na www.kzoj.cz nebo na recepci KD
K-TRIO.
 KOMORNÍ KLUB

5. 1. v 16 h NOVOROČNÍ KONCERT, program J. A. Hasse, W. A. Mozart, F. Chopin, P. O. Ferroud, B. Smetana, A. Dvořák,
G. Verdi, účinkující Petra Olajcová – flétna,
Petr Němec – zpěv, Regina Bednaříková –
klavír. Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den
akce na místě od 15.30 hodin.
17. 1. v 18 hodin MYA NHAREM - na vlastní
pěst Cestopisná přednáška s projekcí M. Ignačíka. Předprodej KD K-TRIO, v den akce na
místě od 17.30 hodin

KINO LUNA
Digitální kino dle standardu DCI
ul. Výškovická 113, tel.: 596 751 712-3
Info o programu a on-line rezervace vstupenek na
www.kzoj.cz
Úterý 1. 1. 2013 KINO NEHRAJE
Středa 2. 1. v 18.00 h: V TEMNOTĚ (V ciemnošci, Polsko, Německo, Kanada, Francie
2011). Drama, válečný, české titulky, režie
A. Holland, 150 minut. Vstupné 80 Kč.
Čtvrtek 3. 1. v 18.00 h: HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 2D (The Hobbit: An Unexpected Journey, USA 2012). Film ve formátu
2D v původním znění, ml. přístupný, 164 minut. Vstupné 100 Kč.
Od pátku 4. 1. do neděle 6. 1. v 15.30 h: LEGENDÁRNÍ PARTA (Rise of Guardians,
USA 2012). České znění, animovaný pro děti
a mládež, 97 minut. Vstupné 80 Kč.
Od pátku 4. 1. do neděle 6. 1. v 18.00 h: BÍDNÍCI (Les Miserables, USA 2012). Premiéra.
V hlavních rolích Hugh Jackman, Russell
Crowe, Anne Hathaway aj. Muzikál, české
titulky, od 12 let, 157 minut. Vstupné 110 Kč.
Neděle 6. 1. v 10.00 h: MALÝ TYGR (ČR,
film. pásmo). Filmové dopoledne pro nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 7. 1. do úterý 8. 1. v 17.00 h: ATLAS MRAKŮ (Cloud Atlas, USA 2012). Filmová adaptace románu Davida Mitchella.
Sci-fi / dobrodružný / drama, české titulky,
od 12 let, 164 minut. Vstupné 90 Kč. Levné
pondělí - vstupné 60 Kč.
Od pondělí 7. 1. do úterý 8. 1. ve 20.00 h: SINISTER (Sinister, USA 2012). Horor, české
titulky, ml. nepřístupný, 110 minut. Vstupné
90 Kč, levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 9. 1. v 17.00 h: LÁSKA V HROBĚ
(ČR 2012). Dokumentární, r. David Vondráček, 79 minut. Vstupné 70 Kč.
Středa 9. 1. v 19.30 h: HOLY MOTORS
(Holy Motors, Francie, Německo 2012).

Drama, české titulky, od 15 let, 115 minut.
Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 10. 1. do neděle 13. 1. v 15:30 h:
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 3D
(Sammy´s Adventures 2, 3D brýle). Další
pokračování úspěšné animované komedie v českém znění, 93 minut. Formát 3D vstupné 120 Kč.
Od čtvrtka 10. 1. do neděle 13. 1. v 18.00 h:
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 2D (The
Hobbit : An Unexpected Journey, USA 2012.
České znění, ml. přístupný, 164 minut. Formát 2D – vstupné 100 Kč.
Sobota 12. 1. a neděle 13. 1. ve 13.30 h: SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 – 2D (Sammy´s Adventures, bez 3D brýlí). České
znění, 93 minut. Vstupné 90 Kč.
Neděle 13. 1. v 10.00 h: KRTEK FILMOVÁ
HVĚZDA (ČR - film. pásmo). Filmové dopoledne pro nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 14. 1. do úterý 15. 1. v 17.00 h:
OUI, ŠÉFE! (Comme un chef, Francie, Španělsko 2012). Komedie, české titulky, ml. přístupný, 84 minut. Vstupné 80 Kč, levné pondělí - vstupné 60 Kč.
Od pondělí 14. 1. do středy 16. 1. v 19.00 h:
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. ČÁST
(Twilight Saga Breaking Dawn Part 2, USA
2012). Poslední díl úspěšné série. Fantasy /
romance / thriller, české titulky, od 12 let, 115
minut. Vstupné 80 Kč.
Středa 16. 1. v 17.00 h: OBCHOD PRO SEBEVRAHY (Le magasin des suicides, Francie 2012). Francouzský šarm, černočerný humor, animovaný, české titulky, od 12 let, 79
minut. Vstupné 70 Kč.
Od čtvrtka 17. 1. do neděle 20. 1. v 15.30 h:
PÍ A JEHO ŽIVOT (Life of Pi, USA 2012,
2D formát). Dobrodružný film podle knihy
Yanna Martela. České znění, od 12 let, 127
minut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 17. 1. do neděle 20. 1. v 18.00 h:
LINCOLN (Lincoln, USA 2012). Premiéra.
Životopisný, r. Steven Spielberg, české titulky, od 12 let, 150 minut. Vstupné 110 Kč.
V sobotu 19. 1. a neděli 20. 1. ve 13.30 h:
O MYŠCE A MEDVĚDOVI (Francie 2012).
Premiéra. Animovaná pohádka pro nejmenší v českém znění. Vstupné 90 Kč.
Neděle 20. 1. v 10.00 h: KAŠTANKA (ČR,
film. pásmo). Filmové dopoledne pro nejmenší. Vstupné 30 Kč.
V pondělí 21. 1. a úterý 22. 1. v 17.00 h:
ANNA KARENINA (Anna Karenina, USA
2012). Keira Knightley a Jude Law v milostném příběhu, který se odehrává v Rusku
19. století. České titulky, od 12 let, 130 minut. Vstupné 90 Kč, levné pondělí – vstupné
60 Kč.
Od pondělí 21. 1. do středy 23. 1. v 19.30 h:
MISTR (The Master, USA 2012). Příběh zakladatele scientologické církve a jeho obdivovatele. České titulky, od 12 let, 144 minut.
Vstupné 90 Kč.
Středa 23. 1. v 17.00 h: KUŘE NA ŠVESTKÁCH (Poulet aux prunes, Francie, Německo, Belgie 2012). Romantický příběh
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o osudové lásce. České titulky, od 12 let, 93
minut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 24. 1. do neděle 27. 1. v 17.00 h:
NA DIVOKÉ VLNĚ (Chasing Mavericks,
USA 2012). Dobrodružné drama, české titulky, od 12 let, 117 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 24. 1. do středy 30. 1. v 19.30 h:
JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL
(Jack Reacher, USA 2012). Tom Cruise v akčním thrilleru. České titulky, ml. nepřístupný,
130 minut. Vstupné 90 Kč.
V sobotu 26. 1. a neděli 27. 1. v 15.00 h: HOTEL TRANSYLVÁNIE 2D (Hotel Transylvania, USA 2012). Kam jezdí strašidla slavit
narozeniny? Animovaný, 2D formát, české
znění, 91 minut. Vstupné 80 Kč.
Od pondělí 28. 1. do úterý 29. 1. v 17.00 h:
SKYFALL (Skyfall, USA 2012). Akční krimi,
české titulky, od 12 let, 115 minut. Vstupné
80 Kč. Levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 30. 1. v 17.00 h: SVATBA MEZI CITRÓNY (Den skaldede frisor, Dánsko 2012).
Romantická komedie, české titulky, od 12
let, 112 minut. Vstupné 80 Kč.
Ve čtvrtek 31. 1. v 19.30 h: NIC NÁS NEROZDĚLÍ (The Impossible, USA 2012). Premiéra. Drama / thriller, české titulky, od 12
let, 107 minut. Vstupné 110 Kč.
PŘIPRAVUJEME :
Pátek 1. 2. 2013
PŘÍMÝ PŘENOS OPERY – TEATRO ALLA
SCALA MILANO – GIUSEPPE VERDI:
NABUCCO

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz / www.facebook.com/dkakord
 Divadlo

23. 1. v 19:00
Monology vagíny
Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední
neprobádané oblasti je oslavou ženské sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti.
Úspěšná inscenace Intimního divadla Bláhové Dáši slaví 10 let! Ve hře Eve Ensler
hrají Dáša Bláhová, Míša Sajlerová a Jitka
Asterová.
29. 1. v 19:30
Soukromý skandál
Komedie Patrika Hartla o lásce v době finanční krize. Groteskní příběh o mladém
manažerovi, který po uši v dluzích využije
celosvětové pandemie upřímnosti a pokusí
se kvůli penězům svést svou stárnoucí nadřízenou, aniž by si uměl představit, jak velký
skandál tím způsobí.
Hrají: Kryštof Hádek, Eva Holubová, Maroš
Kramár alt. Jaromír Dulava, Alexandr Hemala a Kristýna Fuitová-Nováková
 Společenská zábava

4. 1.
Novoroční ples TŠ Elán Zdeňka Chlopčíka
19. 1. v 19:30
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Diskoples
DJ Franta Krásný v Klubu Akord
24. 1. v 19:00
Screamers: Kdopak by se konce bál
Nová show populární travesti skupiny.
 Koncerty

22. 1. v 19:00
Ivo Batoušek a Jumping Drums
SOUTH – Návrat ke kořenům
Bubenická show. Jih (South), to je pro Jumping Drums především Afrika. Kontinent,
který vdechl život civilizaci. Vydejte se
s námi za poznáním kořenů naší existence
a načerpejte z nich sílu pro současnost.
 Pro děti a mládež

Výchovné koncerty Jumping Drums
Přístupné i pro veřejnost
22. 1. v 10:00
Japonské bubny
23. 1. v 10:00
Rytmus v nás
27. 1. v 15:00
Pohádkový karneval
Maškarní diskotéka Zdeňka Kačora a soutěže pro děti.
 Seniorům

8. 1. v 15:00
Senior Klub v Akordu
Novoroční generační setkání - vystoupení
souboru Babky z Vražného.
 Výstavy

leden - únor
Technické muzeum Tatra + AVE ART
– Hans Ledwinka – Od Präsidenta do Síně
slávy
Život a dílo geniálního konstruktéra kopřivnické Tatry.
– Závodníci na vozech Tatra
očima studentů AVE ART Ostrava
Připravujeme:

1. 2.
Reprezentační ples městského obvodu Ostrava-Jih
21. 2. v 19:00
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
–
Perly swingu
25. 2. v 19:00
Komediograf
Groteskní kabaret popularních komiků:
Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Marek Daniel a další
27. 2. v 19:00
David Koller & Band
Akustický divadelní koncert
6. 3.
Baronky
Herecký koncert Evy Holubové a Zuzany
Bydžovské
14. 3.
Radůza s kapelou

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, tel. 596 746 062
dopolední kurzy KLUBKO (pro rodiče
s dětmi) začínají od 7. 1. 2013
nabídka Jarních táborů pro děti od 4. 2. - 8. 2.
2013

Velké Karlovice - lyže a snowboard - cena
2 600,- + vleky
Ostravice – Po stopách Yettiho - cena 1950,5. 1. 2013 – Tvořivá sobota - keramická dílna,
malování na hedvábí, smaltování
12. 1. 2013 – Sobotní hrátky - dopoledne pro
rodiče s dětmi
25. 1. – 26. 1. – Čertoviny - setkání dětí z letních táborů

pobočka Zálom, V Zálomu 1, tel. 724 034 750
Senior klub čt 9-11 hod.:
10. 1. Smaltování
24. 1. Hrátky s voskovkami
Pro veřejnost čt 15-18 hod.:
10. 1. Smaltování
24. 1. Hrátky s voskovkami
26. 1. Futsalový turnaj družstev
31. 1. Kouzelná noc - akce pro děti s noclehem
VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
6. 1. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– HC SPARTA PRAHA. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
11. 1. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– Bílí tygři Liberec. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
13. 1. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– HC MOUNTFIELD. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
16. 1. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– HC Energie Karlovy Vary. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
20. 1. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– Rytíři Kladno. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
27. 1. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– HC Verva Litvínov. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
29. 1. v 17:00 hod. – HC VÍTKOVICE STEEL
– HC ČSOB pojišťovna Pardubice. ČEZ
ARÉNA
utkání hokejové extraligy

MULTIFUNKČNÍ HALA
Tel.: 59 67 07 213
Veřejné bruslení:
středy: 16:00 - 17:30 hodin
soboty a neděle: 16.30 - 18:30 hodin
Připravujeme:

24. 3. v 19 hod. – YAMATO – The Drummers Of Japan. Multifunkční aula GONG,
Dolní Vítkovice
v novém programu k 20 letům existence nejslavnějšího bubenického souboru světa
12. 5. v 19 hod. – THE AUSTRALIAN PINK
FLOYD SHOW. ČEZ ARÉNA
evropské turné k 40. výročí vydání legendárního alba Pink Floyd „THE DARK SIDE
OF THE MOON“!

AKTUALITY
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Potravinové sbírky jsou přínosem Smogové situace
Potravinová banka v Ostravě pořádala
v říjnu u příležitosti Mezinárodního dne
za vymýcení chudoby sérii potravinových
sbírek pořádaných nejen v rámci různých
církví, ale i v institucích veřejné správy,
školách, podnicích a rovněž se zapojením
široké veřejnosti.
V letošním roce se jednalo již o třetí ročník
s překvapivým výsledkem sbírky, která
představovala dvě a půl tuny potravin.
„Pro pracovníky naší banky znamenal
tento výtěžek zvýšený objem práce, kdy
většinu času věnovali třídění, evidování
a distribuci takto získaných potravin. Důležitější než práce navíc byl dobrý pocit ze
zvýšeného zájmu a solidarity společnosti
vůči lidem v nouzi,“ uvedla zástupkyně
ostravské Potravinové banky Irena Mrázková a poděkovala za štědrost všem dárcům, kteří do potravinových sbírek přispěli (Magistrát města Ostravy, Krajský úřad
MS kraje, ArcelorMittal, Česká spořitelna,
1st International school of Ostrava, Křes-

ťanská MŠ a VOŠS z Mariánských Hor).
Do celkového výtěžku sbírky nemalou mírou přispěly také i církve. Osm římskokatolických farností (Moravská Ostrava, Polanka n. O., Zábřeh, Hrabůvka, Mariánské
Hory, Třebovice, Pustá Polom a Kyjovice),
dále Slezská církev evangelická a. v., Českobratrská církev evangelická a Bratrská
jednota baptistů.
„Nesmím zapomenout poděkovat i veřejnosti, která potraviny do sbírky přinesla.
Všech potravinových darů si nesmírně
vážíme a jsou pro nás významným přínosem,“ pokračovala Mrázková.
Potravinová pomoc ze všech uskutečněných sbírek je postupně rozdávána matkám s dětmi v azylových zařízeních, osobám bez přístřeší, lidem v nouzi a ostatním
potřebným osobám v rámci města Ostravy
a Moravskoslezského kraje.
Činnost Potravinové banky v Ostravě významně finančně podporuje Magistrát
města Ostravy, Nadace OKD i Krajský
úřad MS kraje. Díky této podpoře je zajišťován její provoz.
(d)

v Ostravě
Ještě nejsme ani v polovině chladné sezóny
2012/13 a už máme za sebou tři smogové
situace.
První proběhla v říjnu (od 21. do 24.), druhá v listopadu (od 15. do 22.) a zatím poslední v prosinci (od 9. do 10.). V prvních
dvou případech překročily denní koncentrace „prašného aerosolu“ na stanici
v Ostravě-Zábřehu dvou- až trojnásobně
stanovený denní limit, ve třetím téměř
čtyřnásobně.
Český hydrometeorologický ústav provozuje na základě pověření Ministerstva
životního prostředí Smogový regulační
systém (SVRS). Informace, které systém
poskytuje, slouží jednak k informování
o výskytu situace se zvýšenými koncentracemi škodlivin v ovzduší a dále k regulaci
(omezení) vypouštění znečišťujících látek
ze zdrojů, které významně ovlivňují kvalitu ovzduší daného území.
Provoz SVRS je od 1. září 2012 nově upraven zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší.

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc leden

V listopadu se dožil devadesáti let pan Vlastimil Štefek z Výškovic. Po celý svůj život se
aktivně zapojoval do života obce a činný zůstává i přes svůj pokročilý věk. K významnému životnímu jubileu mu přišel poblahopřát
starosta Karel Sibinský s místostarostou Radimem Laukem.

5. 1.

Florbal - 1. SC Vítkovice
10.30-16 hod. - liga dorostenek
17.15-20 hod. - Fortuna extraliga

19. 1.

Florbal - 1. SC Vítkovice
10-16 hod. - 1. liga veteránů B
17.15-20 hod. - Fortuna extraliga

6. 1.

Futsal - FC Vítkovice 1919
8-20 hod. - mezinárodní turnaj
starších přípravek r. 2002, r. 2003

20. 1.

Futsal - FC Vítkovice 1919
8-20 hod. - mezinárodní turnaj
mladších přípravek r. 2004, r. 2005

12. 1.

Florbal - 1. SC Vítkovice
9-15 hod. - liga starších žáků B
16-19 hod. - 1. liga juniorů
19.15-22 hod. - Extraliga žen

26. 1.

Florbal - 1. SC Vítkovice
9-15 hod. - liga elévů - Draci

27. 1.

Florbal - FBC Tigers Poruba
9-16 hod. - turnaj ČFbU - Elévové

13. 1.

Florbal - 1. SC Vítkovice
8-14 hod. - liga přípravek - Tygříci
15-18 hod. - 1. liga juniorů

INZERCE

Krátce

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

Tel.: 603 757 592

 Vánoční provoz sportovního centra Dubina
Sportovní hala na Dubině bude v době
od 24. do 26. prosince a dále ve dnech
31. prosince a 1. ledna 2013 uzavřena.
SC-322010/4

nebo dr. kdekoliv v Ostravě,
nejlépe okolí centra, Poruba,
Hrabůvka, Výškovice. Balkón
není podmínkou, rychlé jednání –
platím hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!

 Nábor nových členů
1. JUDO CLUB BANÍK OSTRAVA pořádá
nábor nových členů, zvány jsou všechny

děti od čtyř let. Zájemci se mohou přijít
podívat každé úterý a čtvrtek od 15 do
18 hodin do střediska v Hrabůvce na
ul. Mjr. Nováka 34 nebo každé pondělí
a čtvrtek od 15.15 do 16.45 hodin do
střediska v Zábřehu na ul. Kosmonautů
15. Více informací na WWW.1JCBO.CZ.
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Na školních hřištích se opět bude bruslit
Na hřištích čtyř základních škol
obvodu se bude v zimních měsících opět bruslit.
Jako první připravili plochy na
ZŠ Alberta Kučery v Hrabůvce
a na ZŠ Jugoslávská v Zábřehu,
kde se bruslilo už v první polovině prosince.

Už letos v únoru se bruslení
setkalo s velkým zájmem veřejnosti. Kluziště byla vybudována v areálech hřišť základních
škol Jugoslávská, Volgogradská,
Provaznická a V. Košaře. K nim
se nyní nově připojila také ZŠ
A. Kučery. Z důvodu připravované rekonstrukce školního hři-

ště se tuto zimu nebude bruslit
na ZŠ Provaznická!„Lokality
byly záměrně vybrány tak, aby
pokryly velkou část obvodu.
Jedná se o asfaltové plochy, na
které se nastříká voda,“ uvedl
místostarosta Pavel Planka. Základní podmínkou k realizaci je
tedy mrazivé počasí.

Hlavním hostem plesu
bude Monika Absolonová
Srdečně vás zveme na v pořadí
už jednadvacátý reprezentační
ples městského obvodu Ostrava-Jih, který se uskuteční v pátek 1. února 2013 v 19.30 hodin
v prostorách Domu kultury
Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o.
Večerem bude provázet Radek
Erben. Hlavním hostem plesu
bude zpěvačka Monika Abso-

Jedná se o veřejně přístupná kluziště, bruslit se bude zdarma na
vlastní nebezpečí. O úklid ledových ploch se postarají žáci druhého stupně jednotlivých základních škol. Z prostředků obvodu
budou hrazeny náklady na vodu,
materiál na vybudování malých
mantinelů a dodání hadic. (kut)

Krátce

lonová, dále zahraje kapela Jupiter. V Klubu Akord je připravena diskotéka, chybět nebude
velká i malá tombola. Předprodej vstupenek začne 20. prosince v DK Akord. Vstupné do velkého sálu je 450 Kč, do salónku
u velkého sálu 370 Kč a do
Klubu Akord 300 Kč. Součástí
vstupného je večeře.
(kut)

 Fusion v Ostravě-Jihu
Fusion je aktivita, při které se
mladí lidé v neformálním prostředí mohou naučit rozvíjet
své hudební schopnosti, jako je
hra na elektrickou kytaru, bicí,
basovou kytaru, zpěv nebo divadlo a tanec. „Creazy zkoušky“ probíhají každý čtvrtek
v 17 hodin v Centru volného
času Klika na Bedrnově ulici
v Zábřehu a přibližně každé tři

měsíce se konají koncerty pro
veřejnost. Na každém koncertu Fusion je někdo, kdo poprvé
zpívá sólo, hraje v kapele, tančí nebo hraje divadlo. Projekt
podobný Fusion v České republice obdržel od městských
úřadů ocenění za práci, která
pozitivně transformuje životy
teenagerů. Fusion v Ostravě-Jihu je provozován občanským
sdružením Kudy-Kam.

INZERCE

SC-321228/29
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 OKNA
 STŘECHY
 ZATEPLENÍ

tel.: 553 034 357,
731 614 234

 ŽALUZIE

tel.: 553 034 148,
776 276 526

www.kruhovy-trenink-ostrava.cz

SC-321252/5

 SÍTA

ISO
PROTI HMYZU

www.okna-ostrava.cz
www.marek-domino.cz

Adresa:
Robert Marek
– Domino
Válcovní 1689/34
703 00 Ostrava
TELEFONY
tel.: 596 620 620
fax: 596 620 858
mobil: 736 632 200

SC-320151/8

INZERCE

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

PRÁCE PROVÁDÍME:

SC-322219/1

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

SC-311725/11

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE
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