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Nový místostarosta: František Dehner
Hlasujte pro další Rákosníčkovo hřiště
Veřejné zakázky MO Ostrava-Jih 2013
MHD na území obvodu dozná změn

Zimní scenérie
v Hrabůvce

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Změny ve vedení obvodu: Místostarostu Prioritou je výstavba
Radima Lauka vystřídal František Dehner krytého aquaparku
Zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih odvolali na svém únorovém zasedání z funkce místostarostu Radima Lauka.

Pro jeho odvolání hlasovalo sedmadvacet
zastupitelů, pět bylo proti, osm se hlasování zdrželo a tři nehlasovali. Lauko (na horním snímku třetí zleva), působil ve funkci
místostarosty od komunálních voleb v říjnu roku 2010. Jedenatřicetiletý politik letos

definitivně přišel o členství v ČSSD, odkud
jej vyloučila krajská konference. Starosta
Karel Sibinský mu na jednání zastupitelů
poděkoval za odvedenou práci. „Jedná se
o politickou záležitost, s jeho pracovními
výsledky na radnici jeho odvolání nijak nesouvisí.“
Novým místostarostou byl následně
sedmadvaceti hlasy zvolen sociální demokrat František Dehner (na snímku vlevo
dole), který byl jediným navrženým kandidátem. Padesátiletý Dehner je členem
zastupitelstva nejlidnatějšího ostravského obvodu a v civilním zaměstnání jako
hydrolog. Od Lauka převzal kompetence
na úsecích stavebně-správního řízení, životního prostředí, vodního hospodářství
a ochrany vod, investiční výstavby a rozvoje, bytového hospodářství, technického
provozu a údržby majetku a památkové
péče.
Text a foto: Michael Kutty

Nový místostarosta František Dehner po
svém nástupu do funkce označil za prioritu vybudování krytého bazénu. „Projektová dokumentace je zpracována, na samotnou realizaci investiční akce však zatím
nebyly uvolněny prostředky. Budeme dělat všechno proto, aby město na tento projekt uvolnilo finanční prostředky.“
Rodák z Ostravy-Mariánských Hor je od
roku 2010 obvodním zastupitelem, kde
pracoval v kontrolním výboru a byl předsedou komunální komise zřízené Radou
MO Ostrava-Jih. Pracuje také ve dvou komisích Rady města Ostravy – protidrogové
a ochrany veřejného pořádku a pro podporu vrcholového sportu. Do ČSSD vstoupil
v roce 2006.
František Dehner byl zaměstnán v ostravské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu v oddělení hydrologie. Není
divu, že k jeho zájmům patří hlavně příroda.
(kut)

Krátce
 Kino Luna bude uzavřeno
Od pondělí 25. února až do neděle
17. března bude Kino Luna pro veřejnost uzavřeno z důvodu probíhající
výměny sedadel. Co se děje za zavřenými dveřmi kina, budou zájemci moci
sledovat v aktuální fotodokumentaci na
www.kzoj.cz v sekci Modernizace kinosálu krok za krokem. V plánu je také
on-line kamera na webových stránkách
obvodu www.ovajih.cz v sekci O Jihu –
fotogalerie a videa.
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Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 / Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka Obchodní dům Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451 / Frýdek-Místek Obchodní dům KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218
Karviná-Ráj Kosmonautů 837/70, tel.: 596 313 063

OPTIKA TRIUMPH
měření a komplexní vyšetření

www.triumphoptical.cz

SLEVA až

CESTA K NÁM SE VÁM ROZHODNĚ VYPLATÍ!

70 %

* pouze provozovny v Ostravě

NA BRÝLOVÉ ČOČKY

Akce 1+1 ZDARMA

Tyto slevy nelze sčítat s jinými slevami a výhodami.

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ
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zraku očním lékařem*
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Ples obvodu se i letos vydařil

...Úspěch sklidili karikaturista Václav Šipoš, kapela
Jupiter, český Elvis Presley, diskotéka v Klubu Akord
i profesionální výkony moderátorů Moniky Žídkové
a Radka Erbena...

8

Rozloučení se starým Akordem

...Vrcholem plesové sezóny bude v pořadí už jedenáctý
Jarní erotický ples s bohatým lechtivým programem...

10

Pohotovost v Hrabůvce bude zrušena

...Proto se nemocnice rozhodla soustředit síly
a prostředky z obou poboček do centra Ostravy
a posílit zejména pohotovostní výjezdovou službu...
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
na únorovém jednání
zastupitelstva došlo
ke změně ve vedení
obvodu, konkrétně na
postu jednoho z místostarostů. Věřím, že
nově zvolený František Dehner ve své
funkci obstojí, bude mít na starosti stejné
oblasti působnosti jako jeho předchůdce.
Pokud v některé z nich budete potřebovat
pomoc, neváhejte se na něj obrátit. Podrobnosti z jednání zastupitelů si můžete přečíst
na vedlejší stránce.
Z dalších článků upozorním na přehled
změn v městské hromadné dopravě, které
se bezprostředně dotknou našeho obvodu.
Jako každoročně nechybí přehled veřejných
zakázek vypsaných pro letošní rok, přinášíme také informace týkající se připravované rekonstrukce další z radničních budov.
Ještě do konce měsíce můžete hlasovat pro
případnou výstavbu Rákosníčkova hřiště
v lokalitě Jugoslávské ulice v Zábřehu. Podrobnosti najdete na straně čtyři.
Děkuji všem, kdo navštívili obvodní ples
v Akordu, který byl vyprodán a dopadl na
výbornou. Závěrem ještě připomínám, že
právě v těchto dnech začala rekonstrukce interiéru v Kině Luna a z tohoto důvodu bude
až do poloviny března uzavřeno. Přeji vám
příjemné čtení únorových Jižních listů.
Mgr. Karel Sibinský, starosta
K foto na titulní straně: Letošní zima nabízí nejen na
horách, ale také v Ostravě pěkné scenérie. Ohlédnutí
za zimní sezónou v krajské metropoli z pohledu meteorologů přineseme v příštím čísle.

Krátce
 Do základních škol přišlo k zápisu 1014 dětí
Celkem 1014 dětí přišlo k zápisu do prvních tříd základních škol v městském obvodu Ostrava-Jih pro školní rok 2013/2014.
Devatenáct škol v nejlidnatějším ostravském obvodu plánuje v září otevřít pětačtyřicet prvních tříd. Počet zapsaných
prvňáčků oproti loňskému roku stoupl
o dvacet, vloni přišlo k zápisu 994 dětí.
„Ještě příští rok by mělo dojít k mírnému
nárůstu, pak čekáme stagnaci,“ uvedla
vedoucí oddělení školství a kultury Sylva
Sládečková.
 Senátorská kancelář L. Sulovského
Nově zvolený senátor za obvod Ostrava-město Lepold Sulovský nemá svou
kancelář v radniční budově. Občané jej
mohou navštívit v objektu bývalé ZŠ Mjr.
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Nováka 34, kde má od začátku letošního
roku pronajatou místnost.
 Hrajeme si s míčem
Oddíl házené při TJ Sokol Hrabůvka pořádá pro žákyně 1.-4. tříd základních škol
hry s míčem se základními prvky házené,
které budou probíhat ve formě sportovních tréninků. Konat se budou zdarma
vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 16 hodin ve Sportovním centru Dubina. Děti si
musejí přinést cvičební úbor – tričko, trenýrky, sportovní úbor do tělocvičny, pití
a ručník. Během roku si budou hrát především s míčem, základním obsahem tréninku jsou prožitky, radost a zábava. V rámci
tréninku děti dostanou všeobecnou pohybovou přípravu, která má rozvíjet rychlost, sílu, míčovou techniku a obratnost.
Cílem je získat kladný vztah k pravidelné-

mu pohybu a sportu. Více informací lze
získat na www.hazenahrabuvka.cz nebo
u p. D. Bártové (tel.: 737 807 034).
 Okresní kolo dějepisné olympiády
Koncem ledna se na ZŠ Mitušova 8 uskutečnil už 42. ročník okresního kola dějepisné olympiády, do kterého se probojovalo 40 žáků z celého Ostravska. Po
oficiálním přivítání předsedkyní komise
Janou Jeřábkovou žáci zasedli do lavic,
aby zpracovali zadání soutěže. Téma letošního ročníku bylo velmi zajímavé - Od
pohanských zvyků ke křesťanským tradicím. Výsledkovou listinu si zájemci mohou prohlédnout na webových stránkách
školy www.zsmitusova8.cz. Nejlepší žáci
ze všech okresů se 25. března sejdou opět
na ZŠ Mitušova 8 na krajském kole této
soutěže.

AKTUALITY
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Ples obvodu se vydařil Hlasujte pro další
Rákosníčkovo hřiště!
Také v letošním roce bude
společnost Lidl pokračovat
v projektu výstavby Rákosníčkových hřišť, který je zaměřen na rozvíjení
volnočasových
aktivit dětí ve
městech.
Lidl
v loňském roce
věnoval dětská
hřiště jedenácti
městům, mezi
nimi i obvodu
Ostrava-Jih v lokalitě sídliště Dubina. Letos
chce Lidl postavit dalších devatenáct hřišť. O tom, kde se
tak stane, může rozhodnout

V pořadí už jedenadvacátý reprezentační ples městského obvodu Ostrava-Jih, který se uskutečnil v pátek 1. února v prostorách Domu kultury Akord, se po všech stránkách vydařil. Hosté si pochvalovali pestrý program, který obsahoval mj. vystoupení hlavního hosta, zpěvačky
Moniky Absolonové (spodní snímek). Úspěch sklidili karikaturista
Václav Šipoš, kapela Jupiter, český Elvis Presley, diskotéka v Klubu
Akord i profesionální výkony moderátorů Moniky Žídkové a Radka
Erbena (horní snímek). Z bohaté tomboly si vítěz hlavní ceny odnesl
prsten s diamantem.
Snímky: Jaroslav Elfmark

i veřejnost. Až do konce února
bude na webových stránkách
společnosti probíhat hlasování pro jednotlivé lokality,
jednou z nich
je Jugoslávská
ulice v Zábřehu. Hlasovat lze
prostřednictvím
odkazu www-lidl-rakosnickova-hriste-cz.
contimex.cz/hlasujte-pro-vase-hriste/ nebo také SMS zprávou. Podrobnosti o hlasování
jsou na výše uvedené adrese.
(kut)

V obvodu dominoval Zeman
Čestný předseda Strany Práv
Občanů ZEMANOVCI Miloš
Zeman ve druhém kole lednové prezidentské volby u voličů
obvodu Ostrava-Jih zcela jasně
předčil svého protikandidáta
Karla Schwarzenberga.
Zatímco budoucí prezident dostal 30 660 hlasů (69,7 %), současný ministr zahraničí v barvách TOP 09 jen 13 359 (30,3 %).
V nejlidnatějším ostravském
obvodu Zeman dokonce porazil Schwarzenberga o nejvyšší
počet hlasů ze všech volebních

okrsků, konkrétně o 17 301. Takový značný rozdíl se jen těžko
hledal i u jiných větších měst
v republice.
Zeman také v Ostravě-Jihu zaznamenal nejvyšší nárůst počtu hlasů proti prvnímu kolu,
ve druhém kole jich zde získal
o 17 041 více než v prvním.
Celkově Miloš Zeman vyhrál
prezidentské volby poměrem
45,2:54,8 %. Volební účast ve
druhém kole byla 59,11 %,
v Ostravě-Jihu pak 49,9 procent.
(kut)
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Z Kamil Caru, čistou káru…

k

-

tel.: 553 034 357,
731 614 234

Kvalita a individuální přístup k zákazníkovi
Doporučujeme rezervaci termínu
www.kamilcar.com
tel.: 737 367 347

U Hrůbků 119
Ostrava-Pískové Doly
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www.kruhovy-trenink-ostrava.cz

Ušetříme Vám čas – auto si od Vás vyzvedneme a dovezeme zpět
(PICK UP servis)
SC-321252/7

tel.: 553 034 148,
776 276 526

ruční mytí, odsolení, voskování
čištění interiéru suchou i mokrou cestou (včetně kůže)
ochrana laku, leštění karoserie
auto jako NOVÉ – gumový nástřik PLASTI DIP

JIŽNÍ LISTY

AKTUALITY

MHD na území obvodu dozná změn
V ostravské městské hromadné dopravě
dojde od neděle 3. března k několika změnám a úpravám. Jejich cílem nebylo pouhé plošné rušení spojů či prodlužování
intervalů.
Pracovní skupina se snažila hledat a přistupovat na kompromisy, při kterých bude
dosaženo potřebných úspor, ale zároveň
cestující nepřijdou o své spojení, pouze
budou muset např. využít jinou souběžnou linku nebo cestovat s přestupem. Celkem se změny v linkovém vedení dotknou
třetiny denních tramvajových linek a přibližně pětiny autobusových linek obsluhujících území Ostravy.
Na linkách zajišťujících obsluhu městského obvodu Ostrava-Jih dojde k několika
významnějším změnám v přepravní nabídce. První z nich je změna trasy linky
12, která bude nově ukončena na zastávce
Výstaviště a v době dopravní špičky bude
pokračovat až do přestupního uzlu Hra-

nečník. Změnou trasy linky 12 bude především zajištěna náhrada spojení Vítkovic
s přestupním uzlem Hranečník, zároveň
už bude trasa linky splňovat požadavky
na přímé spojení budoucích přestupních
terminálů Hranečník a Dubina Interspar.
V Přívoze ji pak nahradí linka 11, která
bude prodloužena přes centrum města
až na konečnou zastávku Hlučínská. Dále
dojde z důvodu úspor ke zrušení linky 13,
která má většinu trasy shodnou s linkou
2. Kapacita linky 13 bude nahrazena posílením linky 6, na níž budou nasazovány
dvouvozové soupravy. Poslední změnou
v tramvajové dopravě bude zkrácení provozních intervalů dopoledne a v pozdním
odpoledni na linkách 3 a 12 z dvaceti na
deset minut.
V autobusové dopravě dojde k úpravě
trasy linky 48, která pojede po své stávající trase z průmyslové zóny Hrabová přes
Hrabůvku, Zábřeh a dále bude ze zastávky
Pískové doly pokračovat po trase stávající

linky 36 přes Svinov mosty horní zastávku
až do Poruby na konečnou zastávku Opavská, čímž bude zajištěno žádané celodenní
přímé spojení průmyslové zóny Hrabová
s přestupním terminálem Svinov mosty.
Zbývající úsek linky 36 mezi Mírovým náměstím a Pískovými doly bude nahrazen
novými spoji linky 57, která bude vedena
částečně přes zastávku Romo a bude prodloužena až na konečnou S. Tůmy, přičemž počet spojů bude odpovídat dnešní
lince 36. Dále dojde k nahrazení linky 24
linkou 50, která bude vedena z Nové Bělé
přes Dvouletky a Vítkovice shodně se stávající linkou 24, z Mírového náměstí však
pojede přes ÚAN/Nádraží střed na konečnou zastávku Českobratrská, čímž vznikne
nové přímé spojení do centra města s možností přestupu na vlakovou a trolejbusovou dopravu a dojde k úspoře dopravních
výkonů. Poslední změnou bude zrušení
linky 60, která bude nahrazena posílením
DP Ostrava
linky 31.

Hala na Dubině změnila provozovatele
Od začátku letošního roku došlo ke změně provozovatele Sportovního centra Dubina.
Stala se jim společnost FMIB, s. r. o., která sídlí na Moravské ulici 758/95 v Ostravě-Hrabůvce. Hala je v provozu denně od 6 do 22 hodin a nabízí širokou možnost sportovního vyžití (badminton, stolní tenis, basketbal, florbal, futsal, házená, nohejbal, volejbal a tenis). Správcem haly je p. Iveta Polochová (tel.: 775 555 272), kontakt na recepci je
721 177 300. Možné je využít také e-mailovou adresu scdubina@fmib.cz. Provozní řád
haly, způsob objednávání, ceník, nabídka reklamních ploch a další informace jsou na
webových stránkách www.scdubina.cz.
(kut)
INZERCE

Decathlon se představuje
OSTRAVA

Historie

-

První prodejna Decathlon byla založena v roce 1976 Michelem Leclerqem ve
Francii poblíž Lille jako sportovní obchod
s jasným cílem – radost ze sportu dostupná všem. Nabídla zákazníkům naprosto
odlišný koncept než všechny ostatní sportovní obchody. Nyní najdeme 858 prodejen
Decathlon v 18 zemích světa jako je Itálie,
Španělsko, Německo, Rusko, Čína, ale také
Brazílie a chystá se vstup do dalších zemí.

Decathlon zaměstnává po celém světě
přes 50 tisíc lidí, a to především mladých,
dynamických sportovců, kteří jsou připraveni vám vždy profesionálně poradit.
Každá z prodejen nabízí vybavení na více
jak 60 druhů sportů, včetně potřeb pro
rybáře, parkúr, ragby, pétanque, potápění, golf, lukostřelbu, lov, bojové, míčové
sporty a raketové sporty, pobyty v přírodě
a mnohé další.

Chceme zpřístupnit sportovní vybavení všem, a to díky našim nízkým cenám,
které jsou neustále kontrolovány a snižovány tak, abychom byli nejlevnější na
trhu. K tomu nám napomáhají naše vlastní značky jako Quechua, Kalenji, Wedze,
Domyos, ale ty vám představím blíže
v našem dalším povídání.
Jan Bláha
ředitel prodejny Decathlon Ostrava
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Veřejné zakázky městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2013
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 2013.
Dodavatel vyplní přihlášku na
oddělení veřejných zakázek
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih nebo ji může zaslat
poštou na adresu statutární
město Ostrava, městský obvod
Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30
Ostrava-Hrabůvka či prostřednictvím níže uvedené e-mailové
adresy.
K přihlášce dodavatel doloží
aktualizované informace o své
firmě (např. technické a personální zázemí, seznam realizovaných veřejných zakázek
v zájmových oborech, reference, zda je držitelem certifikátů,

Seznam oborů veřejných zakázek, které městský obvod
předpokládá zadat v roce 2013
Poř. č.
oboru

osvědčení apod.). Přihláška
dodavatele je pro zadavatele
nezávazná a v případě většího
počtu dodavatelů nemusí být
výzva k podání nabídky zaslána všem.
Bližší informace podá oddělení veřejných zakázek Úřadu
městského obvodu Ostrava-Jih,
e-mail: zakazky@ovajih.cz, fax:
599 430 490, Ing. Bc. Dana Čechalová, tel.: 599 430 330 nebo
pí Renáta Rárová, tel.: 599 430
355. Veškeré informace i s přihláškou jsou k dispozici na
úředních webových stránkách
www.ovajih.cz.

Jako každoročně přinášíme přehled veřejných zakázek pro letošní rok.
Může se ale stát, že některé z nich nebudou ani vypsány. Vše se bude
odvíjet od příjmů do rozpočtu městského obvodu.

Obor veřejné zakázky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Projektová činnost
Celková rekonstrukce bytových domů
Novostavba objektu pro nájemní bydlení
Zateplení a výměna oken na budovách základních škol
Vybudování víceúčelového sportoviště
Zateplení štítových stěn bytových domů
Komplexní zateplení bytového domu, vč. výměny oken
Rekonstrukce komunikací a ploch
Koordinátor BOZP
Provedení sanačních omítek sklepních prostor
GO vodoinstalace, vč. osazení vodoměrů SV
GO elektroinstalace společných prostor

13.

GO fasády, výměna oken, oprava střechy,
izolace proti zemní vlhkosti

14.
15.
16.
17.
18.

GO – výměna výtahů
Výměna oken
Oprava chodníků
Oprava komunikace
Dodávka kancelářského materiálu

Ostravané přijali tři krále a podpořili lidi v nouzi
V tradiční lednové Tříkrálové
sbírce na podporu lidí v nouzi se na Ostravsku díky štědrosti obyvatel města a přilehlých obcí shromáždila částka
1 342 794 korun.
Peníze z veřejné sbírky využijí
Charita Ostrava a Charita sv.
Alexandra na podporu služeb
pro lidi bez přístřeší, klienty mobilního hospice, lidi se

zdravotním postižením v chráněných dílnách nebo přímou
hmotnou pomoc lidem v nouzi.
Finance získané v rámci Tříkrálové sbírky jsou pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra
neodmyslitelnou pomocí pro
zajišťování kvalitních služeb
a možnost jejich dalšího rozvoje. „Získané finanční prostředky letos použijeme na rozvoj

chráněných dílen, ve kterých
zaměstnáváme okolo padesáti
lidí s různými druhy postižení
– například sluchu, zraku, řeči
atd. Druhá část výtěžku půjde
na v loňském roce nově zřízenou službu Chráněné bydlení
pro lidi s duševním onemocněním,“ uvedl Pavel Folta, ředitel Charity sv. Alexandra, jejíž
aktivity se zaměřují především

na pomoc lidem, kteří ze zdravotních důvodů nemohou pracovat v běžném provozu a nacházejí uplatnění v chráněných
dílnách.
V sociální službě chráněné bydlení se lidé učí základním sociálním návykům a samostatnosti, aby se následně mohli
plnohodnotně zapojit do běžného života.
(d)

INZERCE

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

PRÁCE PROVÁDÍME:

SC-322329/2

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

SC-322298/2

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE
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Rekonstrukce
radniční budovy B

Zajímavá výstava ve SVČ Zábřeh

V pondělí 18. března bude zahájena celková rekonstrukce radniční budovy B a spojovacího krčku.
Postupně dojde k výměně
oken, zateplení fasády a opravě
střechy. Vše potrvá do 10. května, po tuto dobu nebude možné používat parkoviště mezi
budovami A a B a částečně také
mezi budovami B a C. Uzavřen
bude vchod do budovy B z parkoviště, do 22. března bude
vstup do budovy B možný přes
budovu C a poté i přes ostatní
budovy.
Od 18. do 29. března je v plánu
výměna oken v budově B a ve

AKTUALITY

spojovacím krčku. Během této
doby dojde k omezení provozu
všech odborů sídlících v těchto
prostorách. Provoz bude omezen také v restauraci Zlatá rybka a v sousedním kadeřnictví.
Důvodem celkové rekonstrukce objektu jsou značné energetické ztráty, do budoucna dojde
k významným úsporám. (kut)

Středisko volného času Ostrava-Zábřeh pořádá výstavu
železničních modelů a kolejišť. Koná se 15. a 16. března
v prostorách střediska na
Gurťjevově ulici a po oba dny
je přístupná veřejnosti od 9 do
18 hodin.
Členové Společnosti přátel železničního modelářství a železnice přivezou k vystavení
celkem deset kolejišť různých
velikostí. K vidění budou
modely amerických železnic
ve velikosti 0, jedno ze dvou
kolejišť ve velikosti N bude
mít na této akci svou premiéru. Zbývající kolejiště budou
ve velikosti TT. Diváci si budou moci prohlédnout různé
náměty od parních vlaků po

soudobé soupravy, od malých
nádražíček po velkou stanici,
vlaky projíždějící malebnou
krajinou pískovcových skal,
plně funkční zabezpečovací
zařízení včetně nádražního
rozhlasu a mnoho dalších zajímavých věcí a detailů. Více
na www.malevlaky.cz.
Součástí výstavy je výtvarná
soutěž na téma Vlaky, vláčky
a mašinky. Vernisáž děl bude
probíhat během celé výstavy
a nejlepší díla budou vyhodnocena v sobotu 16. března
v 16 hodin. Pro návštěvníky
je připraven doprovodný program s železniční tématikou
(kvízy, soutěže, zajímavosti).
Na své si přijdou všichni nadšenci vláčků i mašinek.
(d)

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih

26. 2.
Pospolitá 26
Starobělská 16, 42

Neklanova 2
Závoří x Mňukova
Dolní x Kapitolní
Hulvácká x Schweigrova
Šamanova 2
Zimmlerova x Tarnavova
Zimmlerova 35, 54
Horymírova 118
27. 2.
Markova 16
Horymírova 14
U Studia 1
Karpatská 26
Za Školou 6
Tylova 27
Jugoslávská 57, 33, 16

Pavlovova 45
Plzeňská 10
Výškovická 51
28. 2.
Rodimcevova 17
Averinova 2
Gurťjevova 7
Assejevova 17
Žoluděvova 1
Kpt. Vajdy 1
Čujkovova 50
Bolotova 9
Gerasimova 2, 18, 34
Průkopnická 24
4. 3.
Krasnoarmejců 18

Svazácká 14
Jižní 14
P. Lumumby 26, 52, 88
Svornosti 4, 20, 31
Husarova 19
K Jezeru 21
Staňkova 10
5. 3.
Staňkova 22
29. dubna 9, 27
Výškovická 147, 157, 182
Srbská 19
Jičínská 11, 29
Lužická 3
Lumírova 6, 74

6. 3.
Lumírova 22, 34
Proskovická 55, 37
Koncová 8
Výškovická 156, 132
Břustkova 21
Na Výspě 4
Husarova x K Odře
Venclíkova 1
Kubalova 2
7. 3.
Petruškova 13, 16
Volgogradská 35, 85,
133,122, 34, 94
Výškovická 76, 153
J. Herolda 12
Z. Bára 4

INZERCE
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25. 2.
Klegova 80
Holasova 4
Provaznická 7, 59
U Prodejny 31
Plavecká 10
Hasičská x Závodní
Bystřinova x U Haldy
Moravská x Beskydská
Mozartova x U Skleníku
náměstí Gen. Svobody 20
Chalupníkova x Komarovova
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Portál sociálních služeb Čističe vzduchu ve školkách
Máte blízkého, o kterého se potřebujete postarat?

Hledáte osobní asistenci pro
dítě se zdravotním postižením?
Potřebujete radu nebo pomoc
při péči o domácnost? Od začátku února vám může pomoci
nový webový portál sociálních
služeb a souvisejících aktivit.
Na webovém portálu (socialnisluzby.ostrava.cz) naleznete
pravidelně aktualizovaný přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit organizací,
jejichž činnost je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Ostrava.
Webový portál je dalším z výsledků dlouhodobé spolupráce
zástupců města a organizací
působících v sociální oblasti.

Veškeré aktivity komunitního plánování jsou směrovány ke zvyšování dostupnosti
a optimalizaci sítě sociálních
služeb, a to s ohledem na potřeby občanů a finanční efektivnost (proces komunitního
plánování je v období od září
2012 do srpna 2014 financován
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu).
Další informace o poskytovatelích sociálních služeb a souvisejících aktivit a o procesu
komunitního plánování v Ostravě naleznete na internetových stránkách www.kpostrava.cz a www.ostrava.cz.
(d)

hygienici nedoporučili
Rodiče žáků navštěvujících
školská zařízení v Ostravě-Jihu se v poslední době stále
častěji zajímají o to, zda ve třídách budou umístěny čističe
vzduchu. S podobnou iniciativou nedávno přišel městský
obvod Poruba.
V nejlidnatějším ostravském
obvodu však podobnou investici neplánují. „O věci jsem
jednal přímo s ministrem životního prostředí Tomášem
Chalupou. Jeho stanovisko
vychází z předešlé konzultace
s hlavním hygienikem České republiky, který už dříve
tuto cestu nedoporučil. Proto
jsme ještě vyčkali i na názor
Krajské hygienické stanice v
Ostravě a ta pořizování těchto přístrojů do školních tříd
rovněž označila za nevhodné
a neplnící svůj účel,“ uvedl
místostarosta Radim Miklas
a pokračoval: „Důvodů je po-

Rozloučení s Akordem
Poslední měsíc před rozsáhlou
rekonstrukcí bude program
v Domě kultury Akord opravdu nabitý. Ve středu 6. března
přijedou Eva Holubová a Zuzana Bydžovská jako BARONKY.
Herecké hvězdy Studia Ypsilon
15. března nechají nahlédnout
do PÁNSKÉ ŠATNY a Ondřej
Brzobohatý a spol. se 25. března představí v hudební komedii jako VYHAZOVAČI. Přední

česká písničkářka Radůza zazpívá a zahraje v doprovodu
kapely 14. března. Vrcholem
plesové sezóny bude v pořadí už jedenáctý Jarní erotický
ples s bohatým lechtivým programem. V DK Akord nezapomínají ani na ty nejmenší, pro
které je na neděli 10. března připraven Pohádkový karneval.
Podrobnější informace jsou na
www.dk-akord.cz.
(kut)

dle odborníků hned několik,
vysoká hlučnost, nutnost nepřetržitého provozu, protože
čističe vzduchu jsou účinné pouze při dlouhodobém
a nepřerušovaném provozu
v uzavřené místnosti, problémem je také energetická
náročnost a s tím spojené provozní náklady. Ze stanoviska KHS vyplývá, že zvýšení
kvality vnitřního ovzduší lze
ve školách řešit jen na úrovni centrálního systému úpravy vzduchu. V tom případě
by ale strojovna musela být
umístěna mimo objekt školy,
aby svým hlukem nerušila
vyučování. Jde také o to, že
inverze nemá podstatný vliv
na ovzduší uvnitř budov.
S ohledem na tyto závěry se
pokusíme zaměřit spíše na
podporu ozdravných pobytů
pro tyto nejohroženější děti,“
dodal Miklas.
(kut)

Krátce
 Poradna SON
Sdružení nájemníků České
republiky SON sděluje, že
poradenská služba k otázkám

bydlení se koná ve čtvrtek
14. března v 16 hodin v kulturním středisku K-TRIO
v Hrabůvce.

INZERCE

S ČEDOKEM LETADLEM, AUTOKAREM NEBO AUTEM! Slevy - včasný nákup!

Proč jet
do českých
lázní?

konečná cena
2.5.–5.5., 6.6.–9.6. a 13.6.–16.6.
6.5.–21.10.
26.5.–15.9.
31.5.–4.10.
31.5.–11.6. a 4.10.–15.10
4.6.–24.9.
5.6.–25.9.
6.6.–19.9.
8.6.–21.9.
10.6.–12.9.
10.6.–23.9.
11.6.–24.9.
13.6.–26.9.
20.6.–3.10.

13 390 Kč
od 14 790 Kč
od 10 990 Kč
od 12 590 Kč
32 990 Kč
od 16 190 Kč
od 13 590 Kč
od 13 890 Kč
od 17 490 Kč
od 15 790 Kč
od 21 990 Kč
od 16 090 Kč
od 15 990 Kč
od 14 790 Kč

Více informací naleznete
na www.lecebnelazne.cz

Konkrétních argumentů, které nás přesvědčí o přínosu lázeňské léčby, je mnoho.
Nicméně hlavním důvodem, proč bychom si měli zařadit pobyt v lázních pravidelně do programu, je potřeba a nutnost starat se aktivně o své zdraví. Ve srovnání
se zahraničím jsou naše lázně jedinečné unikátním propojením lékařské vědy se
sílou přírodních zdrojů. Navíc, díky neuvěřitelné rozmanitosti mohou uspokojit potřeby a požadavky téměř jakéhokoliv klienta. Ať se jedete do lázní léčit, relaxovat
či regenerovat organismus, vždy je k vám přistupováno individuálně s ohledem na
aktuální zdravotní stav, možnosti i kondici. Jednoduše řečeno, české lázně nabízejí
velké bohatství a je jen na nás, jestli ho využijeme ve svůj prospěch.

Autokarem z Ostravy a dalších moravských měst
5 dní
10 dní

6 dní
4 dny
10 dní
10 dní

9.3., 29.3.
19.4.–23.4., 3.5.–7.5. a 24.5.–28.5.
19.4.–4.10.
1.5.–5.5., 19.6.–23.6. a 3.7.–7.7.
6.5.–12.5., 19.8.–25.8. a 16.9.–22.9.
7.5.–12.5., 2.7.–7.7. a 9.7.–14.7.
7.5.–12.5., 11.6.–16.6. a 2.7.–7.7.
23.5.–26.5., 22.8.–25.8. a 12.9.–15.9.
24.5.–29.9.
7.6.–29.9.

od 400 Kč
6 890 Kč
od 3 990 Kč
5 290 Kč
8 790 Kč
6 690 Kč
8 290 Kč
3 990 Kč
od 5 990 Kč
od 7 790 Kč

Ostrava, 30. dubna 2b  596 124 087, 596 121 384
Avion Shopping Park Ostrava  595 782 642

Kampaň na propagaci léčebného lázeňství je realizována v rámci Integrovaného operačního programu
ﬁnancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
SC-330378/1

* Jeseníky, Kouty n. D. (lyžařské zájezdy)
* Klasická Paříž
* Termální lázně Harkány, Maďarsko
* Klasický Řím
* Řím s prohlídkou Benátek a Florencie
* Paříž, královna turistiky
* Londýn z Moravy trochu jinak
* Prodloužený víkend v Paříži
* Chorvatsko
* Španělsko, Costa Brava
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Letadlem z Ostravy
* Letadlem z Ostravy do Paříže
* Egypt, Hurghada a Marsa Alam
11/12 dní
* Bulharsko
8/11/12/15 dní
* Turecko
8/11/12/15 dní
* Velký okruh Tureckem
* Rhodos
8/11/12/15 dní
* Kréta
8/11/12/15 dní
* Kos
11/12 dní
* Mallorca
8/11/12 dní
* Korfu
11/12 dní
* Kypr
11/12 dní
* Zakynthos
11/12 dní
* Lefkada
11/12 dní
* Portugalsko, novinka
8/15 dní

JIŽNÍ LISTY
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Tašky na třídění odpadu mění návyky domácností
V červnu loňského roku rozdala městská společnost OZO Ostrava
do 130 tisíc domácností v Ostravě sety tašek na třídění odpadu.
Novinka, která nemá v tomto rozsahu v ČR obdoby, měla
usnadnit třídění odpadu v ostravských domácnostech a přimět ke třídění i ty, kteří původně odpad vůbec netřídili.
Průzkumem bylo nyní zjištěno,
že 77 procent domácností tašky ke třídění i po pěti měsících
skutečně používalo a že tašky
přivedly ke třídění 19 procent
dotázaných.
V říjnu pak OZO Ostrava zadala rozsáhlejší dotazníkové
šetření, aby zjistila, jak Ostravané tašky přijali, zda jim
pomohly při třídění odpadu
a jestli některé z dosud netřídících obyvatel přiměla tato
praktická pomůcka se separací
odpadů začít. „V první polovině listopadu probíhal sběr
dat v šesti stech domácnostech
centrálních i okrajových částí
města Ostravy, druhá polovina

měsíce pak byla věnována vyhodnocování dat. Výsledky potvrdily, možná i předčily naše
očekávání. Tašky na třídění se
setkaly s pozitivním ohlasem.
Ještě po pěti měsících od distribuce tašek je téměř 77 procent
dotázaných domácností ke třídění skutečně
používá, přes
60 procent respondentů se domnívá, že díky taškám se zvýšilo množství vytříděného odpadu v jejich domácnostech a 87
procent dotázaných Ostravanů
by tašky doporučilo k distribuci i v jiných městech,“ uvedla
tisková mluvčí OZO Ostrava
Vladimíra Karasová.
I další výsledky průzkumu
ukazují, že distribuce třídílných setů tašek na separaci do
ostravských domácností měla
smysl. „Zvláště oceňuji fakt, že

tašky změnily postoje občanů –
devatenáct procent Ostravanů
uvedlo, že začalo odpad třídit
právě po doručení tašek na třídění odpadu.
Ukazuje se také, že tašky mají
vliv i na zvýšení produkce
vytříděného odpadu v Ostravě. Například v říjnu loňského roku jsme dosáhli maxima
u svozu separovaných složek
odpadu – 779
tun, u plastů
dokonce absolutního historického maxima – 335 tun (průměr ostatních měsíců letošního
roku je 279 tun). V souvislosti
s tím pozorujeme i pokles produkce odpadu směsného a to
nám umožňuje omezovat počet
kontejnerů na směsný odpad
tam, kde nejsou kapacitně využity, a zlevnit tak své služby

pro město Ostravu,“ zhodnotil
výsledky ředitel OZO Ostrava
Karel Belda. Pro Ostravu znamená zvýšená míra separace
odpadu také možnost získat
větší příspěvek za třídění od
společnosti EKO-KOM, a snížit
tak schodek mezi výší vybraných poplatků a skutečnými
náklady na svoz odpadu ve
městě.
„Po zvážení všech aspektů se
město rozhodlo pro rok 2013
zachovat poplatek za odpady
pro své občany ve stejné výši
jako v minulých letech, tedy
498 korun na osobu a rok,“ řekl
Tomáš Petřík, náměstek primátora Ostravy, a dodal: „Věřím,
že toto rozhodnutí občané města přivítali a že je povzbudilo
k ještě intenzivnějšímu třídění
odpadu. Třídit totiž znamená
šetřit!“
(d)
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Soutěž Foto Fest spuštěna!
Amatérští fotografové z Moravskoslezského kraje se mohou opět zúčastnit soutěže
Foto Fest, kterou pořádá Dům
kultury Akord. Na webových
stránkách www.foto-fest.eu
se mohou zaregistrovat a nahrát své fotografie splňující téma: Šaty dělaj člověka?
„Zvoleným tématem bychom
se chtěli více přiblížit člověku

a tak trochu i zmapovat jeho
postavení ve společnosti. Leccos o nás vypovídá to, co na
sebe oblékáme, ať už se jedná o každodenní oděv nebo
převlek či kostým pro různé
příležitosti. Jsme zvědavi, jak
se s tímto neobvyklým tématem fotografové vypořádají,“
uvedla ředitelka DK Akord
Darina Daňková. Nejlepší fotografové se mohou těšit na
zorganizování cyklu výstav
u nás a v Polsku.
(d)

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

Tel.: 603 757 592
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Pohotovost na Poliklinice Hrabůvka bude zrušena
Od prvního března letošního
roku najíždí Městská nemocnice Ostrava na efektivnější
systém poskytování lékařské
pohotovostní služby (LPS).
K nové formě organizace LPS
dospěla na základě dlouhodobé sledovanosti návštěvnosti
na všech třech pracovištích. Na
ambulanci v Porubě i v Hrabůvce v prostorách polikliniky
na ulici Dr. Martínka se návštěvnost v pracovních dnech
pohybovala v řádech jednotek
pacientů. O víkendech se jejich
počet sice navyšoval, přesto kapacita nebyla plně využívána.
Ambulance v centru Ostravy
na Varenské ulici je využívá-

na v hojnějším počtu. Proto se
nemocnice rozhodla soustředit
síly a prostředky z obou poboček do centra Ostravy a posílit
zejména pohotovostní výjezdovou službu. Nepřetržitá pohotovost pro dospělé a zubní
ambulance na Varenské ulici
zůstane zachována, stejně tak
dětská pohotovost na Janovského ulici, která se nachází přímo
v pavilonu dětského oddělení.
Pro nemocné, kteří se vydají
na pohotovost na Varenskou
ulici, bude mít nově nastavený
systém své výhody. Lékaři na
pohotovosti většinou posílají
pacienty k dalšímu odbornému
vyšetření na specializovaná oddělení do nemocnice. Z hlediska

„Uzavření lékařské pohotovosti v nejlidnatějším městském
obvodu nepovažuji za správný
krok. Argumentace, která zaznívá ze strany Městské nemocnice, je možná z ekonomického
hlediska částečně akceptovatelná, nicméně jde také o dopravní
dostupnost, pocity bezpečí a dosah pomoci občanům, kteří tento argument nesdílejí s nadšením. Na jednání rady městského
obvodu jsme přijali usnesení, že
celou záležitost budeme nadále
sledovat a požádáme o předložení dostatečných argumentů
a záruk, že nedojde ke zhoršení
zdravotní péče či ohrožení zdraví občanů,“ řekl místostarosta
Radim Miklas.
(d, kut)

Bezplatná právní poradna

Den otevřených dveří
na pobočce ČHMÚ v Ostravě
V sobotu 23. března od 9 do
14 hod. pořádá Český hydrometeorologický ústav v Ostravě-Porubě den otevřených
dveří. Koná se u příležitosti
Světového dne vody (22. 3.),
Světového meteorologického dne (23. 3.) a Dne Země
(22. 4.). Zájemci mohou blíže
nahlédnout do základních i
odborných činností meteorologů, klimatologů, hydrologů
a odborníků z oblasti ochrany
a čistoty ovzduší. Zodpoví-

nemocného je mnohem šetrnější kompletní ošetření takzvaně
pod jednou střechou, v rámci
areálu nemocnice. Nebude tak
muset řešit přesuny, což v praxi mnohdy znamenalo transfer
i mezi několika obvody ve městě. Nemocný se navíc vyhne
placení dvojího regulačního
poplatku. V areálu nemocnice
se nachází i pohotovostní lékárna. Prostřednictvím ústředny
Městské nemocnice Ostrava lze
kontaktovat lékařskou pohotovostní službu (dospělí, děti,
zubní) na tel. čísle 596 191 111,
pro výjezd sanitky k pacientovi
dispečink pohotovosti Městské nemocnice Ostrava na čísle
596 612 111.

Poslanec Adam Rykala, jehož
poslanecká kancelář sídlí v ulici U Studia 33 v pátém patře
budovy Střední školy stavební
a dřevozpracující v Zábřehu,
plánuje i letos ponechat týdenní frekvenci bezplatné právní
poradny pro občany. V loňském roce vyhledalo právní pomoc 320 lidí, od září roku 2010,
kdy byla poradna zřízena, ji využilo přes 700 občanů.
„V dnešní nelehké době u nás
hledají lidé pomoc zejména
kvůli nájemním smlouvám u
bytů RPG, rozvodům a vypořádání majetku, dědictví, ma-

dány budou dotazy z oblastí
- předpovědi počasí, povodní,
smogových situací, způsobů
zpracování a analýzy klimatických a hydrologických dat,
ke zhlédnutí budou ukázky
přístrojové techniky, publikací, výsledků pozorování.
Připravena bude prohlídka
meteorologické stanice, stanice měřící znečištění ovzduší či
ukázka hydrologického vrtu
se zasvěceným výkladem.
(d)

jetkovým sporům, pracovním
záležitostem či sociálním věcem. Bezpochyby nejčastěji se
však problémy občanů týkají
dluhů, exekucí a bydlení,“ vysvětlil Rykala, který se vzhledem k velkému zájmu o tuto
službu a velmi často i nutnosti
okamžité nebo velmi rychlé
právní pomoci rozhodl rozšířit
počet dnů přítomnosti právníka ve své kanceláři.
Právní poradna funguje každý čtvrtek od 13 do 15.30 hodin, je však třeba se předem
telefonicky objednat na čísle
728 436 888.
(d)

INZERCE

PRONÁJEM
výrobních a/nebo
kancelářských prostor
u letiště Ostrava-Mošnov
již od 350,- Kč/m 2/rok
Kontakt: 597 471 300
www.som-mosnov.cz

Areál autosalonu HYUNDAI, Grmelova 2008, Ostrava-Mar. Hory
SC-330195/2

SC-330376/1
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Výzva pro aktivní seniory

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.

Televizní studio Ostrava připravuje pro podzimní vysílací schéma České televize nový projekt věnovaný aktivním seniorům.
Má název Žiješ jenom 2x a jeho
filozofií je ukázat, že odchodem
do důchodu život nekončí. Právě naopak – že je čas zažít velké
věci a leccos nového se naučit.
Nebo oprášit dovednosti, které
musely kvůli práci či péči o rodinu ustoupit do pozadí. Pořad
se bude vysílat každý týden
a jeho průvodcem je herec Pavel
Zedníček. Česká televize proto
hledá komunikativní a aktivní
seniory, kteří by měli chuť stát
se hlavními hrdiny některého
z dalších dílů tohoto projektu.

ZE ŽIVOTA SENIORŮ

Podmínky pro účast v projektu
jsou: seniorský věk (minimálně
62 let), být komunikativní, mít
cíl, sen a chuť si jej splnit – nemělo by jít o jednorázový zážitek, ale o koníčka, kterému by
se mohl senior věnovat dlouhodobě. Svá přání a přihlášky
s fotografií, stručným životopisem a telefonickým kontaktem
mohou senioři zaslat na e-mail:
zijesjenom2x@ceskatelevize.cz
nebo na adresu Žiješ jenom 2x,
Česká televize, Dvořákova 18,
728 20, Ostrava.
(d)

Ervín Procházka
Ludmila Kubincová
Františka Szturzová
Štěpánka Boleslavová
Božena Laryšová
Libuše Celtová
Květoslava Tostová
Jarmila Vichtová
Zdeněk Brož
Jarmila Skácelová
Otilie Oborná
Erika Bienerová

Trénování paměti

94 let
91 let
91 let
91 let
91 let
91 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let

Jiřina Svěchová
Jaromír Mutina
Věra Šokalová
Miroslava Polášková
Zdeňka Šichorová
Miloslav Hrabina
Vlastimil Feikus
Jarmila Oginská
Marie Dominiková
Vít Musil
Pavel Kolowrat
Anna Balogová

85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

týdne trénování paměti se k této akci připojí i občanské sdružení
Senior servis, které uskuteční přednášku 12. března v 10 hodin
v sále Biskupství ostravsko-opavského na Kostelním náměstí 1
v Moravské Ostravě.
Nový kurz Trénování paměti bude zahájen 19. března, zájemci
se mohou hlásit na tel. čísle 776 763 519.
(d)

V letošním roce oslaví Česká společnost pro trénování paměti
a mozkový jogging 15. výročí své existence. Od roku 2005 jsou
každoročně pořádány bezplatné přednášky s informacemi, jak je
možné paměť trénovat. Je tomu tak i letos a v rámci Národního

12.12.12 14:16

92x63_YAMATO 2013_nase ostrava.indd 1

12.12.12 14:21

SC-330403/1
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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

Předprodej KD K-TRIO.
27. 3. v 19 h. TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR, world music inspirovaná moravskou
tradiční hudbou, koncert k novému CD
Cestou na Jih, předprodej KD K-TRIO, OIS.
31. 3. v 17 h. POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA
živá hudba, pro příznivce společenského
tance se skupinou DOMINO, předprodej
KD K-TRIO.

 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA

 VÝSTAVY

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

2. 3. v 19.30 h. PLES HITŮ od 80 let až po …
nestárnoucí hity v diskotéce Zdeňka Trembače, programové vstupy. Předprodej KD
K-TRIO, OIS
3., 10., 17., 24. 3. v 17.00 h. TANEČNÍ VEČERY živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
7. 3. v 17 h. Vernisáž Objektivem fotografa
Petra BOBa Bouchala
7. 3. v 17.30 h. LÉČIVÁ MEDITACE, cest
uzdravování vede mnoho. Jednou z cest,
jak svá těla a duši léčit, je vědomý prožitek léčivé meditace s Mgr. Zuzanou Kaiser.
Předprodej KD K-TRIO.
12. 3. v 17.30 h. SKRYTÉ UMĚNÍ aneb
jak zvýšit svůj osobní potenciál, využijte
svůj dar ve svůj prospěch metodou založenou na spolupráci obou mozkových hemisfér. Umožní vám vyřešit problémy a posunout hranice vašich možností. Předprodej
KD K-TRIO.
14. 3. v 17.30 h. TOXICKÉ TĚŽKÉ
KOVY – časovaná bomba uvnitř těla,
těžké kovy vstupují do organismu zcela
skrytě a prakticky není možné se jim vyhnout. Většina lidí ani neví, že těžké kovy
v těle mají. Jelikož se hloubkové detoxikaci
od těžkých kovů věnuje pramálo pozornosti, mnoho chronických zdravotních problémů zůstane nevyřešeno. S možností prevence a léčby vás seznámí R. Odstrčilíková,
Prof. Irid. a Ing. J. Damcová, Prof. Irid.
16. 3. v 15 h. JARNÍ OZVĚNY – cestovatelský festival, host pražská skupina PACIFIK.
Předprodej KD K-TRIO, OIS.
18. 3. v 17.00 h. VELIKONOČNÍ PLETENÍ OZDOB, pro zájemce od 14 let
tříhodinový kurz pletení velikonočních
ozdob z pedigu /proutí/. Předprodej a informace KD K-TRIO.
20. 3. v 17.30 h. POSELSTVÍ TAROTU,
Mgr. Jana Molárová vás seznámí s karetním systémem tarotu i jeho historií. Vysvětlí způsoby vykládání tarotových karet a jejich využití v různých životních
situacích. Součásti přednášky je praktická
ukázka uvolnění bloků a obnovení funkce
orgánů v alfa hladině. Předprodej a informace KD K-TRIO.
24. 3. v 15 h. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA BĚLSKÝM LESEM, Bělský les je
místem vycházek a výletů tisíců Ostravanů.
Během prohlídky navštívíme místa spojená
s minulostí Bělského lesa od středověku až
po současnost s poutavým vyprávěním Tomáše Majliše.

7. 3. v 17 h. Vernisáž Objektivem fotografa
Petra BOBa Bouchala, výstava fotografií.
 DĚTEM

3. 3. v 10 h. 2. POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Hurá, je tu karneval s Hopsalínem! Děti
jsou od prvého okamžiku vtaženy do karnevalového reje masek na poutavé písničky,
proložené soutěžemi se zapojením dětí i rodičů, kteří se stanou také aktivními účastníky karnevalového reje. Předprodej KD
K-TRIO.
17. 3. v 10 h. O SNĚHURCE, Smutné království, zlá královna, Sněhurka a sedm malých mužíčků v divadelním představení Divadla Kapsa. Předprodej KD K-TRIO, Kino
LUNA.
 KOMORNÍ KLUB

14. 3. v 18 h. ISLAND - ostrov „ledu
a ohně“, příroda západního a severního Islandu- NP Tingvellir, poloostrov Vatnsnes,
jezero Myvatn a další. Cestopisná přednáška s projekcí Dany Barnetové. Předprodej KD K-TRIO, v den akce na místě od
17.30 hodin.
16. 3. v 17.00 h. OD OPERETY K MUZIKÁLU…
Účinkující Soňa Jungová, Lenka Háčková –
zpěv, Regina Bednaříková – klavír
Na programu operetní a muzikálové melodie těchto autorů:
G. a I. Gershwin, A. L. Webber, D. Rowe,
B. Lane, L. Bernstein, C. M. Schonberg aj.
Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce
na místě od 16.30 hodin.
21. 3. v 19 h. PAUL LIEBARMAN QUARTET (USA/CZ) (autorský jazz & moderrn
jazz & latin jazz), Paul Lieberman (USA)
– saxofon, flétna, Marek Novotný – piano,
Petr Tichý – kontrabas
Tomáš Hobzek – bicí. Předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce na místě od 18.30
hodin.

KINO LUNA
VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI,
DO 17. 3. 2013 KINO NEHRAJE Z DŮVODU VÝMĚNY KINOSEDADEL. CO
SE DĚJE ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI, MŮŽETE SLEDOVAT NA WWW.KZOJ.CZ
„MODERNIZACE KINOSÁLU KROK
ZA KROKEM“
OSCAROVÁ KOLEKCE 2013
Pondělí 18. 3. v 17.00 : NESPOUTANÝ
DJANGO (Django Unchained, USA 2012).

České titulky, r. Quentin Tarantino, ml. nepřístupný, drama, 165 minut. Vstupné 60
Kč.
Pondělí 18. 3. ve 20.00 h: TERAPIE LÁSKOU (Silver Linings Playbook, USA 2012).
Komedie / drama, české titulky, od 12 let,
122 minut. Vstupné 90 Kč.
Úterý 19. 3. v 17.00 h: BÍDNÍCI (Les Miserables, USA 2012). Muzikál, české titulky, od
12 let, 157 minut. Vstupné 70 Kč.
Úterý 19. 3. ve 20.00 h: ARGO (Argo, USA
2012). Thriller, české titulky, 120 minut, režie a hl. role Ben Aﬄeck. Vstupné 70 Kč.
Středa 20. 3. v 17.00 h: LINCOLN (Lincoln,
USA 2012). Životopisný, r. Steven Spielberg,
české titulky, od 12 let, 150 minut. Vstupné
70 Kč.
Středa 20. 3. ve 20.00 h. 30 MINUT PO
PŮLNOCI (Zero Dark Thirty, USA 2012).
Drama / Thriller, české titulky, od 15 let, 157
minut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 21. 3. do neděle 24. 3. v 16.30 h:
HLEDÁ SE PREZIDENT (ČR 2013)
11 kandidátů a exkluzivní záběry ze zákulisí prezidentských kampaní. Mimořádný
dokument Tomáše Kudrny. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 21. 3. do neděle 24. 3. v 18.15 h.
BABOVŘESKY (ČR 2013). Nejnovější komedie Zdeňka Trošky, od 12 let, 133 minut.
Vstupné 90 kč.
Od čtvrtka 21. 3. do neděle 24. 3. ve 20.30
h. SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
(A Good Day to Die Hard, USA 2013).
Akční thriller, české titulky, od 12 let, 110
minut. Vstupné 120 Kč.
Od pátku 22. 3. do neděle 24. 3. ve 14.30
h: ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
(ČR 2013). Nejpopulárnější české postavičky poprvé na filmovém plátně! Animovaný, 95 minut. Vstupné 100 Kč
Neděle 24. 3. v 10.00 h: VĚNEČEK POHÁDEK (ČR). Pohádkové pásmo pro filmové
začátečníky. Vstupné 30 Kč.
Pondělí 25. 3. v 17.00 h: NADĚJNÉ VYHLÍDKY (Great Expectations, USA, VB
2013). Drama, české titulky, od 12 let, 128
minut. Vstupné 60 Kč.
Od pondělí 25. 3. do neděle 31. 3. v 19.30 h:
BABOVŘESKY (ČR 2013).
Nejnovější komedie Zdeňka Trošky, od 12
let, 133 minut. Vstupné 90 Kč.
Úterý 26. 3. 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 70 Kč.
Středa 27. 3. v 17.30 h: ZEMĚ V ZAPOMNĚNÍ (La terre outragée, Francie, Ukrajina, Polsko, Něm. 2011). Před 25 lety byl život v Černobylu nádherný. Drama, české
titulky, od 12 let, 108 minut. Vstupné 80 kč.
Od čtvrtka 28. 3. do neděle 31. 3. v 15.30
h: ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
(ČR 2013). Animovaná rodinná komedie, 95
minut. Vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 28. 3. do neděle 31. 3. v 17.30 h:
CROODSOVI 3D (The Croods, USA 2013).
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Nová dobrodružná animovaná komedie ve
formátu 3D vypráví příběh první pravěké
rodinky na světě. Vstupné 150 Kč.
Neděle 31. 3. v 10 h: ŠVEC A ČERT (ČR).
Pohádkové pásmo pro filmové začátečníky.
Vstupné 30 Kč.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.
AKTUÁLNÍ INFORMACE
O PROGRAMU KINA www.kzoj.cz

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

6. 3. v 19:00
Michael Mackenzie: BARONKY
Eva Holubová a Zuzana Bydžovská v hororu plném lidského porozumění.
Napínavá hra uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté jednání baronky k oddané a zanedbané služce. Baronka svou zdánlivou dobrotou zastírá
vlastní pocity nenaplněnosti, prázdného života a neustálého ponižování ze strany záletného barona.
Režisérem a scénografem je jeden z našich nejvýraznějších divadelníků současnosti Šimon Caban. Jeho zásluhou se do
textu dostala hravost, jisté odlehčení i humor. Uvádí Divadlo Kalich Praha.
15. 3. v 19:00
Studio Ypsilon
PÁNSKÁ ŠATNA
Ypsilonka se vrací ke svému vynálezu totální improvizace. Úspěšné písničky, řeči,
atrakce a nápady.
Nepropásněte jedinečnou příležitost nahlédnout tak trochu klíčovou dírkou do
pánské šatny ypsilonských herců. Zažijete spontánní atmosféru, improvizační nápady, jedinečné propojení herců a diváků
i trochu kolegiální škodolibosti. Vždyť někteří z herců spolu hrají již desítky let a prožili společně velkou část hereckého života.
To vše se odráží na vzájemných „přihrávkách“ i nekompromisních „smečích“.
Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový,
Petr Vacek a další.

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

Ondřej Brzobohatý, Petr Vágner, Ernesto
Čekan, Vojtěch Hájek
Energií sršící hudební komedii dominuje
skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého.
 Koncert

14. 3. v 19:00
RADŮZA s kapelou
Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů, začínala s převážně
bluesově zabarveným repertoárem na ulici,
kde ji v roce 1993 objevila zpěvačka Zuzana
Navarová. Dnes má na kontě několik hudebních ocenění, desek a zajímavých spoluprací.
 Společenská zábava

2. 3. ve 20:00
Diskoples 2
DJ Franta Krásný a jeho starší i současné
diskopecky opět v Klubu Akord.
2. 3.
Ples Tanečního studia Fatima
Večer v orientálním stylu. Moderuje Aleš
Juchelka.
8. 3.
Ples Taneční školy Elán
Nejenom pro absolventy taneční školy
Zdeňka Chlopčíka.
22. 3. ve 19:30
XI. Jarní erotický ples
Lechtivý program, tématická tombola.
Večer plný zábavy a erotiky – pánský
a dámský striptýz a další erotické programy.
Moderuje Jiří Basta.
Hraje Bacardi Music, po půlnoci diskotéka
Franty Krásného.
23. 3.
Řecká slavnost
Pořádá Řecká obec Ostrava
 Dětem

10. 3. v 15:00
POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Král se chystá opravit svůj hrad Akord
a ještě předtím zve všechny děti a jejich rodiče na maškarní rej. V Klubu Akord uvádí
Zdeněk Kačor.

15. 3. ve 20:00
Divadelní soubor Nahodile
HECOVINY
Divadlo v Klubu Akord. Zdeněk Kačor
a jeho tým připravili nové scénky, písničky
a další legrácky.

 Seniorům

25. 3. v 19:00
John Godber: VYHAZOVAČI
Hudební komedie Divadla Radka Brzobohatého.
Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh z prostředí disko klubu. Komická paleta různých lidských charakterů ztvárněná
čtyřmi zpívajícími herci:

13. 3. v 10:00 – Zdravá strava
27. 3. v 10:00 – Jarní květinové vazby
Výstavy
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5. 3. v 15:00
Senior Klub
Jarní setkání s cimbálovou muzikou.
K poslechu a tanci hraje Pete-Sax.
 Aktivní senior

Do 19. 3.
DK Akord představuje:
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 SUŠ AVE ART Ostrava

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
SVČ Ostrava-Zábřeh, Gurťjevova 8,
tel. 596 746 062
2. 3. Tvořivá sobota
3. 3. Ostravský POM POM - soutěž roztleskávaček, sportovní hala Varenská ulice
15. a 16. 3. Výstava železničních modelů
a ukázky modelových kolejišť, vždy od 9
do 18 hodin, vstupné: 30Kč/os.
23. 3. Stars cup - soutěž začínajících mažoretek a roztleskávaček, Aula VŠB-TU
23. 3. Loutky - kurz s akreditací MŠMT
28. 3. Velikonoční kreativní dílna pro veřejnost
pobočka Dubina, J. Maruška 26a, tel. 596 768 565

9. 3. Velikonoční keramika – tvoření pro veřejnost od 9 hod.
28. 3. Velikonoční dílna pro děti i dospělé,
10–15 hodin,
pobočka Zálom, tel. 724 034 750

14. 3. Batika na papír – výtvarné tvoření
28. 3. Velikonoční vajíčko 15x jinak – dílna
pro veřejnost
29. a 30. 3. Sportovní turnaj pro děti
Nabídka i přihlášky na letní tábory jsou
již k dispozici na všech pobočkách a také
na www.svczabreh.cz.

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava – Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
od 1. 3. do 7. 3. – PŘEDKOLO PLAY OFF
HOKEJOVÉ EXTRALIGY. ČEZ ARÉNA
od 8. 3. do 21. 3. – ČTVRTFINÁLE PLAY
OFF HOKEJOVÉ EXTRALIGY. ČEZ
ARÉNA
22. 3. v 19 hod. – ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS. ČEZ ARÉNA. FENG SHUI – životní
harmonie
od 24. 3. – SEMIFINÁLE PLAY OFF HOKEJOVÉ EXTRALIGY. ČEZ ARÉNA
24. 3. v 19 hod. – YAMATO The Drummers
of Japan. Multifunkční aula GONG, Dolní
Vítkovice. ROJYOH – THE BEAT ON THE
ROAD 20th anniversary tour 2013
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ. Multifunkční hala
středy
16:00 - 17:30 hodin
soboty a neděle
16.30 - 18:30 hodin
Připravujeme:

12. 5. v 19 hod. – THE AUSTRALIAN PINK
FLOYD SHOW. ČEZ ARÉNA
ECLIPSED BY THE MOON TOUR 2013
17. 6. ve 20 hod. – KORN. ČEZ ARÉNA

AKTUALITY
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DC ADRA Ostrava hledá dobrovolníky
„Už je to rok a půl, co pomáhám
ve Vítkovické nemocnici, a stále
mě to baví. Každá návštěva mi
přináší něco nového a zejména
ta radost v očích dětí, za kterými docházím, je nezaplatitelnou
odměnou.“ To je úryvek ze slov
jedné dobrovolnice, která tráví
dvě hodiny týdně návštěvou
dětského oddělení. Tento čas
tráví různě – četbou, hrou či povídáním.
Dobrovolnické centrum ADRA
v Ostravě funguje už od roku
2009 a stále hledá nové zájemce
o tuto činnost, kteří mají odhodlání a chuť pomáhat tam, kde je
třeba. Jeho základní ideou je nabídnout pomoc dobrovolníků
osamělým seniorům, osobám se
zdravotním postižením, osamělým a nemocným dětem a také
osobám v terminálním stádiu
života. Nově od ledna 2013 na-

bízí programy: Dobrovolníci
u dětí v pěstounských rodinách
a Dobrovolníci u seniorů v domácnostech.
DC ADRA Ostrava všechny
zdarma proškolí, pojistí a po
dobu výkonu dobrovolné činnosti jim poskytne potřebné
zázemí. Výběrové pohovory
probíhají každou první středu v měsíci od 13 do 17 hodin
v kanceláři na Ahepjukově
ulici 2788/2, následně budou
zájemci pozváni na školení do
vybraného zařízení. Možností
je spousta, např. nyní jsou hledáni dobrovolníci do Domova
pro seniory Korýtko v Zábřehu, Vítkovické nemocnice nebo
Dětského centra Domeček.
Letos DC ADRA Ostrava zahájila nový program – Dobrovolníci v pěstounských rodinách.
Ve spolupráci s orgánem soci-

INZERCE

RIDERA SPORT a.s., sportovně regenerační areál
Městský stadion - Vítkovice, Závodní 2885/86

Otevřeno denně od 6.00 do 22.00 hod.

álně-právní ochrany dětí hodlá
zapojit do programu deset dobrovolníků a deset pěstounských
rodin. Vyškolení dobrovolníci
budou docházet za dětmi a rodinami do jejich domácností.
Dobrovolník bude především
kamarádem, který s dětmi
stráví jejich volný čas různými
hrami, sportem, procházkami,
návštěvou kulturních akcí či
pomocí s přípravou do školy,
a to podle konkrétních potřeb
a zájmů jeho i rodiny. Pěstounům tak pomůže v celodenní
a často náročné péči o osvojené
a případně vlastní děti. Zájemci

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc březen
1. 3
2. 3.
9. 3.

Házená – TJ Hrabůvka
8–12 - školní liga
Florbal – 1. SC Vítkovice
10–17.30 - zápas ženy B
Florbal – 1. SC Vítkovice
8–12 – mladší žákyně a elévky
12–13.30 – junioři
16.15–19 – Extraliga žen
19.15–22 – AutoCont extraliga muži

28. 3. – 31. 3.
ͻtenis ͻtenisová škola ͻbadminton ͻfitcentrum ͻspinning ͻminigolf ͻpétanque

o dobrovolnictví v tomto programu mohou přijít rovněž každou první středu v měsíci od
13 do 17 hodin. Po absolvování
vstupního pohovoru budou pozváni na půldenní školení, které
proběhne v březnu a od dubna
už mohou navštěvovat vybranou rodinu. Více informací je
na www. adraostrava.cz, kde
zájemci najdou zprávy o všech
programech a zařízeních, do
kterých dobrovolníci docházejí.
Dobrovolníci mohou kontaktovat p. Kuperovou (tel.: 732 466
403), senioři p. Bilíkovou (tel.:
776 663 980).
(d)

SBŠ Ostrava – mezinárodní velikonoční turnaj
v basketbalu od těch nejmenších až po dorostence

ͻtenis shop ͻvyplétání raket ͻmasáže ͻlavatherm ͻbazén ͻsauna ͻturbosolárium
ͻšlapací koupele ͻrestaurace ͻdětský koutek ͻWi-Fi zdarma ͻON-LINE rezervace

SC-322337/3

22. 3. 2013
ČEZ ARÉNA, OSTRAVA

SC-322379/54

MP Ostrava zaměstnává
asistenty prevence kriminality
Ministerstvo vnitra ČR, odbor
prevence kriminality, v reakci
na prohlubování bezpečnostních
problémů v sociálně vyloučených
lokalitách realizuje v rámci operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost z evropských sociálních fondů projekt Asistent prevence kriminality.
V období od 1. července 2012 do
30. června 2014 bude zaměstnáno
50 asistentů v jedenácti městech tří
krajů. Z tohoto počtu připadají tři
asistenti na Ostravu. Působí v sociálně vyloučených lokalitách na
území městských obvodů Vítkovice, Slezská Ostrava, Jih, Svinov
a Moravská Ostrava a Přívoz.
Úkolem asistentů je poskytovat
služby a pomoc občanům v sociálně vyloučených lokalitách. Infor-

mují občany o prevenci páchání
trestné činnosti a působí v oblasti
ochrany veřejného pořádku. Jedním z prvních úkolů byla spolupráce se státními orgány, nestátními
organizacemi a policií při řešení
situace na ulici Přednádraží v Ostravě-Přívoze.
Asistenti prevence kriminality
jsou zaměstnanci obce zařazení do
Městské policie Ostrava. Řídí se
pokyny příslušných velitelů, jejich
zástupců a mentorů, kteří jim zadávají konkrétní úkoly. Ty vycházejí
z aktuálních potřeb ve vztahu k veřejnému pořádku.
V případě jakýchkoli dotazů nebo
i požadavků na asistenty prevence
kriminality lze kontaktovat odpovědného pracovníka městské policie na tel. č. 950 739 436.
(d)
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ZE ŽIVOTA ŠKOL

Klub nadaných dětí na ZŠ a MŠ Hello
Bilingvní česko-anglická ZŠ
a MŠ Hello se stala teprve
druhou ostravskou školou
s titulem Škola spolupracující
s Mensou.
Tento nenárokový titul uděluje
Mensa ČR školám, které se na
celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými
dětmi. Zároveň je na ZŠ a MŠ
Hello otevírán Klub nadaných
dětí. Mensa zřizuje tyto kluby po celé republice a tento je
prvním v nejlidnatějším ostravském obvodu Jih. Účelem klubu
je podchytit velmi nadané dětí
už v raném věku a poskytnout

jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů.
„Nadstandardní péče nejen
o nadané děti je v naší Helloškole samozřejmostí, a proto je
udělení titulu Škola spolupracující s Mensou a zřízení Klubu
nadaných dětí nejen oceněním
našeho snažení, ale také velkou
výzvou k další práci a rozvoji,“
uvedla ředitelka bilingvní Helloškoly Alena Tůmová s tím,
že spolupráce s Mensou má čistě nekomerční charakter. Otevíraný klub nabídne mj. možnost
vyzkoušet si strategické, logické a zábavné deskové hry nebo
řešit zajímavé matematické

Projekt Malá policejní škola
za účasti ZŠ Kosmonautů 15
Od února do prosince loňského roku Městská policie
Ostrava realizovala projekt
s názvem Malá policejní škola. Zapojily se do něj dvě ostravské základní školy – ZŠ
Kosmonautů 15 v Zábřehu
a ZŠ v Michálkovicích. Cílem
projektu, určeného pro děti
od 8 do 11 let, byla prevence
kriminality dětí, nasměrování
ke smysluplnému trávení volného času, vytvoření základů
právního vědomí a kolektivní
odpovědnosti.
V prosinci byl projekt zakončen v budově Krajského bezpečnostního centra MS kraje.
Zúčastnily se jej děti obou
škol, jejich rodiče, vedení škol
i zástupci vedení obou městských obvodů. Po celkovém
vyhodnocení projektu obdrželi jeho účastníci pamětní
listy a drobné dárky.
Realizace projektu probíhala ve třech úrovních, které
se po celou dobu vzájemně
prolínaly. V první úrovni si
děti v Malé policejní škole
formou interaktivních cvičení, her a soutěží rozšiřovaly
právní povědomí, získávaly
nové dovednosti, rozšiřovaly

své komunikační schopnosti
jak mezi svými vrstevníky,
tak při kontaktu s policií, při
úředním styku apod. Ve druhé úrovni získané znalosti
využívaly v praxi. Oblečeni
do policejní reflexní vesty a se
zápisníky mladých strážníků
získávaly nové postřehy a odhalovaly nedostatky např.
v okolí svého bydliště nebo
cestou ze školy. Třetí úroveň
zahrnovala návštěvy a exkurze na pracovištích jednotlivých složek integrovaného
záchranného systému, v kulturních a sportovních zařízeních včetně výletů do přírody.
Děti si během těchto setkání
osvojovaly nové poznatky
o práci policie, hasičů a záchranářů. Pro účely projektu
strážníci pro děti vytvořili
zápisník mladého strážníka,
který je po celou dobu projektu provázel.
Projekt Malá policejní škola
byl určen dětem z rizikových
lokalit, etnických menšin
a dětem ohroženým sociálním
vyloučením. Ze svého rozpočtu jej financovalo statutární město Ostrava.
(d)

úlohy, rébusy či křížovky. „Ale
nebudeme jen sedět ve škole.
Připravujeme také řadu zajímavých exkurzí, sportovních klání
i poznávacích výletů na tradiční místa s netradičním programem. Ta časově i finančně
náročnější poznání zajímavých
míst naší planety a neobyčejné
živočišné říše budeme realizovat formou interaktivních besed se zkušenými průvodci,“
dodala Tůmová, zároveň jedna
z vedoucích klubu.
Klub je otevřen všem dětem
prvního stupně základních
škol, které prošly testováním
IQ Mensy ČR či jiným testem

IQ u psychologa s výrazně nadprůměrným výsledkem. Testování IQ dětí dle standardů Mensy je možné po domluvě přímo
v ZŠ Hello. Setkání se budou
konat dvakrát měsíčně, vždy ve
čtvrtek v liché týdny. Podrobnější informace jsou k dispozici
na webové prezentaci www.
helloskola.cz nebo www.deti.
mensa.cz. Informace poskytnou
také Hana Kalusová z Mensy
ČR (hana.kalusova@mensa.cz,
777 004 678) a ředitelka Helloškoly Alena Tůmová (reditelka@helloskola.cz, 775 345 369,
facebook.com/ZSaMSHello).
(d)

Vzdělávání na ZŠ U Haldy 66
Už dva školní roky vzdělává
a vychovává ZŠ U Haldy 66
v Hrabůvce v rámci projektu
Škola otevřených přístupů ke
vzdělávání – Škola bez bariér žáky s poruchami chování,
které jsou spojeny s poruchou
hyperaktivity, pozornosti a impulzivity (syndrom ADHD/
ADD). Porucha hyperaktivity se u žáka se syndromem
ADHD/ADD vyznačuje nápadným nutkáním k pohybu, které
žák nedokáže ovládat, a proto
tito žáci potřebují mít v rámci
vzdělávání a výchovy zajištěnou optimální intervenci (podporu). Škola vzdělává žáky se
zdravotním postižením (mentální postižení – lehké a středně těžké, autismus, syndrom
ADHD/ADD).
Tato základní škola má zajištěny optimální podmínky (materiální a personální), úspěšně
realizuje výchovu a vzdělávání
žáků i s poruchami chování,
které jsou spojeny s poruchou

hyperaktivity, pozornosti a impulzivity podle běžného RVP
ZV (včetně reedukace specifických poruch učení). Nyní se
v této základní škole vzdělávají
dvě třídy žáků se syndromem
ADHD/ADD. Obě třídy disponují vhodným nábytkem.
Výuku v každé třídě zajišťuje
učitel (kvalifikovaný speciální
pedagog) za pomocí asistenta
pedagoga. Ve třídách je snížený
počet žáků (max. 12. žáků). Základní škola bude žáky s těchto speciálních tříd na konci
1. stupně v rámci inkluze vřazovat zpět do hlavního proudu
do běžné ZŠ Klegova 27.
ZŠ U Haldy 66 bude i ve školním
roce 2013/2014 přijímat žáky
s poruchami chování, které jsou
spojeny s poruchou hyperaktivity, pozornosti a impulzivity
do 1., 2., 3., a 4. ročníku ZŠ. Více
informací lze získat na tel. čísle
595 782 380, e-mail: sk_uhaldy@
volny.cz, d.hankova@volny.cz,
web: www.zs-uhaldy.cz.
(d)
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MUDr. Ryšánek Jan
Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Ostrava-Hrabůvka

Pracovně lékařské služby
pro ﬁrmy

ů
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mudr.rysanek@seznam.cz
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Př
tel.: 595 703 326

web: mudr.rysanek-webnode.cz
SC-330301/1
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PRESTO Půjčka
Spojte své úvěry do jedné výhodnější
půjčky a ušetřete.
Vše vyřídíme za vás!

SC-322286/2

Více informací v UniCredit Bank v Ostravě
Horní 1642/55a, Ostrava-Hrabůvka
tel.: 955 959 907, mob.: 724 362 825
e-mail: ostrava.hrabuvka@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

9276_UCB_Ostrava_inz_Obecny_PRESTO_188x130_V02.indd 1

Potkáváte ji každý den.
A přesto je jedinečná.
Nová ŠKODA Octavia

2/12/13 5:04 PM

Vyzkoušejte si ji mezi prvními
a vyhrajte některý z jedinečných
zážitků.
Zažijte jako první novou generaci vozu,
který se stal měřítkem pro všechny ostatní.
Objednejte si svou testovací jízdu přímo
u nás nebo na www.zazijteoctavii.cz a nová
ŠKODA Octavia vám předvede, že vás stále umí
překvapit. Navíc můžete vyhrát některý
z nezapomenutelných zážitků!

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO DUBINA, a.s.
Těšínská 30, 746 01 Opava
Tel.: 555 531 786
ßvjruØprodej.opava@auto-dubina.cz
www.autoßdubina.cz

SC-330116/1

AUTO DUBINA, a.s.
Horní 122ÖĜĕĕĘĕ|}{jjß~krwj
Tel.: 599 526 261
ßvjruØprodej@auto-dubina.cz
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