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Na Nový rok je připraven ohňostroj
Na obvodním plese zazpívá Pepa Vojtek
Na školních hřištích se bude bruslit
Bělský les bude mít zcela novou tvář

Vánoční strom u K-TRIA
je letos nově nazdoben

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Na Nový rok je opět připraven ohňostroj
Ve středu 1. ledna 2014 se už
poosmé uskuteční tradiční novoroční ohňostroj.
Patnáctiminutová
hudební
a světelná show bude připravena u kruhového objezdu v Hrabůvce. Ohňostroj se na stejném
místě konal už sedmkrát, letos
ho sledovalo odhadem patnáct
tisíc diváků. Také 1. ledna 2014
celou akci uvede novoroční
uvítání starosty obvodu Karla
Sibinského a česká státní hymna. Další konkrétní informace

budou postupně zveřejňovány
na www.ovajih.cz.
Návštěvníci by měli stát „s větrem v zádech“, pokud budou
stát ve směru 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 u kruhového
objezdu raději 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 Plzeňskou kolem ÚMOb k Intersparu.
Po zkušenostech s problémy

Hlavním hostem obvodního
plesu bude Pepa Vojtek
Srdečně vás zveme na v pořadí už dvaadvacátý reprezentační ples městského obvodu
Ostrava-Jih, který se uskuteční
v pátek 31. ledna v 19.30 hodin
v prostorách nově zrekonstruovaného Domu kultury Akord
Ostrava-Zábřeh, s. r. o.
Hlavním hostem plesu bude

v dopravě z minulých let bylo
rozhodnuto, že po dobu konání ohňostroje dojde k přerušení
autobusové dopravy v oblasti ulic Dr. Martínka a Horní
v Hrabůvce a k úpravě tramvajové dopravy.
Bližší podrobnosti a informace
pro cestující budou včas zveřejněny na samotných zastávkách
městské hromadné dopravy,
v autobusech a tramvajích a na
webových stránkách Dopravního podniku Ostrava, a. s.,
www.dpo.cz.
(kut)

Obřadní síň má nové sociální zařízení
Obřadní síň Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih má zrekonstruované sociální zařízení. Kromě nových dlažeb, obkladů
a celkové změně interiéru je novinkou prostor pro tělesně postižené spoluobčany.
„Původní letité sociální zařízení už neodpovídalo požadavkům
dnešní doby. V obřadní síni se konají společensky významné
akce a těší mě, že občané zde nyní při návštěvě toalet konečně najdou důstojnější prostředí,“ uvedl starosta Karel Sibinský
s tím, že do budoucna se počítá s celkovou rekonstrukcí obřadní síně.
(kut)

Pepa Vojtek, rocker i muzikálový zpěvák. V hudebním sále
se uskuteční diskotéka, chybět
nebude velká i malá tombola.
Předprodej vstupenek začne od
16. prosince v DK Akord.
Bližší informace budou postupně zveřejňovány na www.ovajih.cz a dk-akord.cz.
(kut)

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ÚMOB OSTRAVA-JIH
Odbor dopravy a komunálních služeb (dotazy směřující např. k sekání trávy,
kácení stromů, přistavování kontejnerů): 599 430 270
Odbor bytového a ostatního hospodářství (např. pronájmy bytů): 599 430 243
Oddělení kancelář starosty (jubilejní sňatky, setkání jubilantů, vítání občánků): 599 430 410 – p. Zubková
Všechny podrobné kontakty na pracovníky jednotlivých odborů a oddělení
ÚMOb Ostrava-Jih jsou uvedeny na adrese www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

Rada MO Ostrava-Jih schválila termíny sezdávacích dnů pro uzavírání manželství v roce 2014.
Jedná se o soboty 11. a 25. ledna, 8. a 22. února,
8. a 22. března, 5., 12. a 26. dubna, 17. a 31. května,
14. a 28. června, 12. a 19. července, 9. a 23. srpna,
6., 13. a 20. září, 4. a 18. října, 8. a 22. listopadu,
6. a 20. prosince. Více informací lze získat v hlavní radniční budově v přízemí na oddělení matriky
(kanceláře č. A 017, A 018 a A 019).
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
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 hromadu dárků. Hlavní je láska, porozumění a štěstí. V tom je to 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 roce 2014
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Mgr. Karel Sibinský, starosta
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Hřiště také pro handicapované děti

…Stavba v hodnotě dva miliony korun se nachází ve
dvoře na Zimmlerově ulici v Zábřehu v místě původně
tří nevzhledných betonových ploch…
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Starosta ocenil autory fotograﬁí

…Cenu starosty obvodu Karla Sibinského získal Roman
Jaroš za fotku Důl Jindřich…

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jsem rád, že spousta
z vás si našla cestu na
tradiční akce spojené
s rozsvícením vánočních stromů v našem
obvodě. Jak náměstí
SNP v Zábřehu tak
i o týden později pěší
zóna u K-TRIA byla plná lidí, snad se vám
program líbil. Fotoreportáž z obou akcí najdete v závěru tohoto čísla.
Rádi přinášíme takové zprávy, jako je otevření nového dětského hřiště na Zimmlerově ulici v Zábřehu nebo sportovního areálu
v prostorách Střední školy společného stravování v Hrabůvce. Přečíst si můžete také
obsáhlý materiál o proměně Bělského lesa.
Věřím, že neopomenete slovo starosty na
straně čtyři, ve kterém jsem se snažil nejen
bilancovat letošní rok, ale také nastínit výhledy do toho následujícího. Blíže tentokrát
představujeme ZŠ Chrjukinova.
Hned v prvním měsíci příštího roku bych
vás chtěl pozvat na dvě akce. Už prvního
ledna v 18 hodin vás přivítám na novoročním ohňostroji u kruhového objezdu v Hrabůvce. Poslední lednový den v půl osmé večer začne reprezentační ples našeho obvodu
s hlavním hostem Pepou Vojtkem. Ples se
uskuteční tradičně v Domě kultury Akord
v Zábřehu, který prošel celkovou rekonstrukcí a nabízí krásné prostředí.
Přeji vám pěkné prožití Vánoc a šťastné vykročení do nového roku. Věřím, že si během
svátků najdete chvilku i na přečtení Jižních
listů. Zachovejte nám přízeň.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že v pátek 27. prosince 2013 bude Úřad městského obvodu
Ostrava-Jih z technických důvodů uzavřen. V úterý 31. prosince 2013 pak bude
pro veřejnost otevřen do 12 hodin.
 Vánoční provoz sportcentra Dubina
Sportovní hala na Dubině bude v době
od 24. do 26. prosince a dále ve dnech
31. prosince a 1. ledna 2014 uzavřena.
 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
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p. Šárku Zubkovou na tel. č. 599 430 410
nebo na e-mailové adrese: sarka.zubkova@ovajih.cz nejpozději do 6. ledna 2014.
 Termíny jednání zastupitelů
V prvním pololetí roku 2014 budou zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih
zasedat ve dnech 27. února, 24. dubna
a 19. června.
 Jubilejní sňatky
Slavíte padesát, šedesát, pětašedesát, nebo
dokonce sedmdesát let společného manželského 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.
 Vánoční nadílka v Eukalyptu
Občanská sdružení Cesta života a Eukalyptus – dům zdraví a osobního rozvoje,
pořádají ve středu 18. prosince v sídle
sdružení v ulici U Letiště 1344/4 v Hrabůvce setkání všech svých příznivců, kteří vnímají potřebu sdílení, inspirace a práce na sobě. Vstup na vánoční nadílku je
zdarma. Na místě bude možné si zakoupit dáreček pro zdraví a potěšení svých
blízkých. Dům zdraví a osobního rozvoje
Eukalyptus nabízí luxuní bio obchůdek
s bio kavárnou a palačinkárnou, každou
středu pořádá přednášky na různá témata
a cashflow večírky na klíč. Více na www.
eukalyptus.cz, www.cestazivota.com.
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Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží závěr roku, pro některé
z vás to byl rok mimořádně úspěšný, pro
jiné symbolická třináctka znamenala spíše
neveselé zážitky. Nicméně i přes všechny
předpovědi a očekávání katastrof jsme jej
přežili a čeká nás pro mnohé radostný,
pro jiné zlý sen nazvaný vánoční nákupní šílenství. Až to všechno pomine, budou
rozdány dárky a mnozí budou rekapitulovat vše, co letos prožili, zároveň ale se
jistě hodně z vás bude zamýšlet nad tím,
co přijde v roce 2014. Tak jako v rodinách,
tak i ve firmách, školách, ale i na úřadech
se hodnotí vše, co se povedlo, ale i to, kde
jsme úspěšní nebyli.
Náš městský obvod prochází neustálým
vývojem. Probíhají změny, které mnohé
uspokojují, protože po nich roky volali,
jiní jsou spokojeni méně, protože ten jejich
chodník, hřiště či pískoviště zase letos nebylo opraveno. Někdy se opravdu těžko
vysvětluje, že vše postupuje podle určitého
plánu, ale má to svůj systém, pro běžného
občana často dost nepochopitelný. Bohužel, tak jak někdo je první, tak musí být někdo i poslední. O tom vše ale nerozhoduje
starosta, jak se mnozí domnívají, ale týmy
sestavené ze zastupitelů a odborníků na
danou oblast.
Když jsme kdysi začínali opravovat Jubilejní kolonii, čelili jsme spoustě námitek,
proč začínáme na jedné, a ne na druhé
opačné straně, proč neděláme současně
rekonstrukci obytných dvorů, zelených
ploch a podobně. Po letech provádění rekonstrukce, kterou jsme nemohli urychlit
z důvodu ekonomických možností rozpočtu, nám zbývá posledních několik domů
a současně se začíná s přípravou rekonstrukce mezidomovního prostředí. V této
oblasti se naprosto změnila struktura nejen
bydlení, ale i bydlících. Jubilejní kolonie
má dnes pověst jednoho z nejkvalitnějších
bydlení v Ostravě.
V této souvislosti se nemohu nezmínit
o události, která byla svým způsobem
výjimečná, ale pro mnohé z nás signálem
k tomu, že občanům není lhostejné, kdo
jsou jejich sousedé a jak se chovají různé
živly, které díky štědré podpoře sociálního
systému hostují v nejrůznějších ubytovnách našeho obvodu. Mám na mysli zářijovou demonstraci na náměstí SNP v Zábřehu. Přestože se vystavuji riziku dalšího
trestního oznámení, musím vás znovu ujistit, že udělám všechno pro to, aby obvod
Ostrava-Jih nebyl odkladištěm kriminálníků, feťáků, sociálně nepřizpůsobivých
a dalších komunit využívajících pro někte-

ré „podnikatele“ výnosný kšeft. Jsou prováděny velice přísné kontroly, udělovány
pokuty, snažíme se bránit tomu, aby vznikaly ubytovny nové. V žádném objektu ve
vlastnictví obvodu ubytovna nevznikne.
Musím ale také konstatovat, že nemáme
pravomoc zabránit tomu, aby ubytovny
vznikaly v objektech, které vlastní fyzické
či právnické osoby. Pokud se nezmění zákony a neomezí se tento výnosný byznys,
budeme neustále čekat na to, kde zase nějaký podnikavec koupí dům a pokusí se z něj

Slovo
starosty

zprovoznit ubytovnu. Takovým způsobem
byla prodána i budova v Čujkovově ulici,
kde se navíc ještě významně angažovaly
další osoby zaštiťující se tzv. programem
sociální inkluze. O tom ale někdy příště.
Odpovědní politici by si měli konečně uvědomit, že na náměstí tehdy nestáli pouze ti, kteří se přišli poprat s policisty, ale
i občané, které by ani ve snu nenapadlo, že
někdy budou muset jít dát najevo svou nespokojenost s tím, jak to vypadá na ulicích
nejen v noci, ale už i za bílého dne. Nepovažuji občany našeho obvodu vyjadřující
svůj názor za extremisty ani za rasisty.
Domnívám se však, že kromě této jistě
nepříliš radostné stránky života občanů
našeho obvodu se udály i radostnější věci.
Jak jsem už v průběhu roku informoval,
byla dokončena rekonstrukce podchodu
u Venuše, byla zahájena oprava sousedního podchodu u zastávky MHD Hrabůvka kostel. Zároveň se pracuje na projektu
rekonstrukce prostranství od polikliniky
až po hotelový dům Hlubina. V obvodu
přibylo několik stovek parkovacích míst,

bylo opraveno šest škol a několik školek,
byly zahájeny práce na rekonstrukci areálu po bývalých kasárnách v Bělském lese,
kde vznikne velký odpočinkový prostor
s chodníky, lavičkami, altánky.
Samozřejmě vnímáme i obavy občanů
z bezdomovců, kteří devastují vše, co se dá
ukrást a prodat. Tímto fenoménem se ale
musí zabývat hlavně město, kompetence
obvodu ani městské policie nejsou dostačující k nějakému razantnímu opatření.
Pravdou je, že se naplňuje má obava, že
potíží s bezdomovci bude spíše přibývat,
než aby tomu bylo naopak.
Protože jsem v úvodu řekl, že je třeba se
dívat dopředu, rád bych zmínil, že v příštím roce chceme zcela rekonstruovat tržnici
na náměstí SNP v Zábřehu, dořešit některé
záležitosti týkající se nákupního střediska
Odra ve Výškovicích, vybudovat několik
dětských hřišť hlavně v lokalitách, kde je
jich nedostatek nebo tam nejsou vůbec.
Máme v plánu urychlit opravy chodníků
a napojení dalších cyklostezek. Ve vytipovaných lokalitách by mělo pokračovat
budování nových parkovišť. Jednou ze
staveb, která bude naprosto unikátní svým
interiérem, bude dokončení rekonstrukce
zábřežského Kina Luna.
Osobně mě mrzí, že nebyla zahájena druhá
etapa dostavby Vodního areálu Jih, konkrétně výstavba krytého bazénu. Z naší
strany byla vyhotovena projektová dokumentace včetně stavebního povolení, vše
bylo předáno Magistrátu města Ostravy
a nyní čekáme na rozhodnutí. Musím ale
připustit, že při současné ekonomické
kondici rozpočtu města bez nalezení dotačního titulu bude problém tuto stavbu
zahájit. Uvědomuji si a připouštím i argumenty oponentů této stavby. Pravděpodobně budu iniciovat místní referendum
občanů obvodu o potřebnosti zmíněné investice. Zatím je poměr korespondence asi
osmdesát ku jedné ve prospěch stavby.
Vážení občané, závěrem mi ještě dovolte,
abych vám všem, kteří mi posíláte své náměty, často i kritické, poděkoval za to, že
vám není obvod, ve kterém žijete, lhostejný, že máte snahu nás upozornit na to, jak
by mohly věci fungovat lépe. Bez vaší spolupráce bychom se o spoustě problémů nikdy nedozvěděli. Zároveň bych vám chtěl
touto cestou popřát hezké vánoční svátky,
štěstí, pohodu, zdraví, ale hlavně dobrou
náladu při vstupu do roku 2014. Tímto vás
zároveň zvu na novoroční ohňostroj, který
se uskuteční tradičně 1. ledna v 18 hodin
na kruhovém objezdu v Hrabůvce.
Váš starosta Mgr. Karel Sibinský
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Hřiště s prvky pro handicapované děti
V Ostravě-Jihu bylo otevřeno první dětské hřiště, které díky specifickým herním prvkům mohou využít také handicapované děti.
ží a došlo k instalaci nových
herních prvků – lanové prolézačky, vahadlové houpačky
a malého kolotoče, sestavy
s pohyblivým a lanovým můstkem, sestavy dvou pružinoSnímky: Miroslava Humpolíková

Stavba v hodnotě dva miliony
korun se nachází ve dvoře na
Zimmlerově ulici v Zábřehu
v místě původně tří nevzhledných betonových ploch. Jejich
povrch byl opraven litou pry-

vých houpadel a sestavy se
skluzavkou s nájezdovou plošinou pro tělesně postižené děti.
Zvláštností je zvýšené pískoviště vhodné i pro děti na vozíčku.

Rodiče mohou posedět na nově
instalovaných lavičkách. Celé
hřiště bylo oploceno, u vstupů
jsou umístěny koše a návštěvní
řády hřiště.
(kut)

Na školních hřištích se i tuto zimu bude bruslit
Na hřištích pěti základních škol v Ostravě-Jihu se bude tuto zimu opět bruslit.
Konkrétně se jedná o ZŠ Jugoslávská a ZŠ
Volgogradská v Zábřehu, ZŠ Provaznická
a ZŠ A. Kučery v Hrabůvce a ZŠ V. Košaře
na Dubině.
„Lokality byly záměrně vybrány tak, aby

pokryly velkou část obvodu. Jedná se
zejména o asfaltové plochy, na které se
nastříká voda,“ uvedl starosta Karel Sibinský. Základní podmínkou k realizaci
je tedy delší období mrazivého počasí, na
které byla uplynulá zima skoupá.
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)
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Sportovní areál Volgogradská nabízí atraktivní služby
Oblíbený a atraktivní aquapark s příznačným názvem Vodní areál
Jih má za sebou úspěšnou sezónu.
„Letošní horké léto pro nás
bylo velmi příznivé. Za celou
sezónu, to znamená od začátku června do konce srpna, jsme
prodali přes pětasedmdesát
tisíc vstupenek. V porovnání
s předchozím rokem je to o jedenáct tisíc víc,“ uvedla Petra
Gavendová, tisková mluvčí
společnosti Sareza, která venkovní aquapark provozuje.
Ceny služeb byly v letošním
roce stejné jako vloni.
Vodní areál Jih je otevřen od
roku 2006, má kapacitu tři a půl
tisíce návštěvníků a je vhodný
pro plavce, neplavce, sportovce, rodiny s dětmi i seniory. Kromě množství vodních
atrakcí nabízí i sportoviště.
Celý je v majetku městského
obvodu Ostrava-Jih.
Vedle Vodního areálu Jih
provozuje Sareza na území

obvodu ještě Sportovní areál Volgogradská. Nachází se
na stejnojmenné ulici 2632/6a
v Zábřehu a otevřený je každodenně.
„Zájemci mohou využít víceúčelové hřiště s kvalitním
umělým povrchem pro fotbal
a nohejbal, tenisové kurty nebo
zastřešenou horolezeckou věž.
Pro nejmenší máme dětský
koutek s houpačkami a lavičkami,“ informovala Gavendová. „V relaxačním centru na
návštěvníky čeká infrasauna,
tři hydromasážní vany, vakuové uhličité koupele a léčebná
magnetoterapie. Samozřejmostí jsou také kvalitní masáže.
Zájemce si může vybrat masáž
klasickou, baňkovou, ruční
lymfatickou nebo si dopřát masáž dolních končetin ve vířivé
vaně,“ doplnila.

Kdo si pořídí elektronickou čipovou kartu Sareza, automaticky získává slevu deset procent
na veškeré služby ve všech střediscích. Areál na Volgogradské
ulici je vhodný pro sportovce, ale také pro seniory, osoby
po úrazech nebo jen při běžné
únavě. „Náš odborný personál ochotně poradí a doporučí
správnou rehabilitaci také při
bolestech zad nebo potížích

s pohybovým ústrojím,“ dodala
závěrem Gavendová a přidala
pět cenových tipů pro lepší náladu – částečná masáž (190 Kč),
baňková masáž (200 Kč), hydromasážní vana (130 Kč), infrasauna (40 Kč) a tenisový kurt,
umělá tráva (od 80 Kč). Více informací je k dispozici na webov
ých stránkách www.sareza.cz
nebo na tel. čísle 736 755 999.
(kut)

Krátce
 Škola stolního tenisu
Městský svaz stolního tenisu Ostrava pořádá v rámci projektu Ostrava – Evropské
město sportu 2014 výukovou akci Škola
stolního tenisu pro všechny. Uskuteční
se v soboty 4. ledna a 15. února v herně
TJ Ostrava na Varenské ulici 40 vždy od
8.30 do 13 hodin. Vstup je zdarma, je však

nutné se přihlásit vždy s týdenním předstihem. Bližší informace podá p. Marian
Hájko (tel.: 606 774 322, e-mail: mhajko@
centrum.cz).
 Nový jízdní řád ODIS
V neděli 15. prosince začal platit nový
Jízdní řád ODIS 2013/2014 - Ostravsko.
Ve všech prodejnách Dopravního podni-

Obvod parkovací dům stavět nebude

INZERCE
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Solidarity 897/4, Ostrava-Mariánské Hory

ku, a. s., si zájemci mohou zakoupit vázaný jízdní řád všech linek ODIS s plánem
sítě ODIS včetně mapy regionálních linek ODIS (35 korun) nebo plán sítě ODIS
včetně mapy regionálních linek ODIS (15
korun). Majitelé 365denní nebo 180denní
dlouhodobé časové jízdenky získají Jízdní
řád ODIS 2013/2014 - Ostravsko zdarma.

V souvislosti s připravovanou
výstavbou nového obchodního centra Odra ve Výškovicích
by mělo vzniknout na 280 nových parkovacích míst. Některá z nich budou součástí nově
vzniklého objektu. Uvedl to
Martin Eliáš, předseda představenstva společnosti 3E Projekt,
která je spolumajitelem budovy
obchodního centra.
„Pokud je tato informace uvedená v denním tisku pravdivá, pro
nás to znamená vyřešení problému s parkováním. Je zbytečné,

abychom se v této lokalitě nyní
pouštěli do výstavby parkovacího domu,“ uvedl starosta Karel
Sibinský s tím, že podle studie,
kterou si letos městský obvod
Ostrava-Jih nechal zpracovat,
se situace v této spádové oblasti
počtem nově vzniklých vybudovaných míst vyřeší. „Navíc
jsme od občanů měli signály,
že výstavbu parkovacího domu
v této lokalitě nechtějí. Naopak
jejich přáním bylo zachovat co
největší množství zeleně,“ dodal Sibinský.
(kut)
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Bagry a buldozery: Bělský les
bude mít zcela novou tvář
Bělský les v těchto dnech brázdí nákladní vozy, bagry, buldozery a další těžká technika. Likviduje se bývalý vojenský areál, aby
tady vznikla zrekultivovaná odpočinková zóna.
Do „Běláku“ na Jihu zavítají ročně tisícovky lidí. Zelená plocha,
která se rozkládá na ploše sto
šedesáti hektarů na území Ostravy-Jihu a Staré Bělé tak slouží
jako rekreační zóna v převážně panelákové zástavbě. Právě
v těchto dnech se jedna jeho část,
ta, která spadá pod radnici nejlidnatějšího obvodu, rekultivuje. Z bývalého vojenského areálu
a jeho okolí má vzniknout nová
odpočinková zóna, která zároveň bude sloužit jako centrální
park Ostravy-Jihu. „Myšlenka
je to pěkná. Líbí se mi, že jižní
část lesa je přírodní a ,divoká´,
zatímco ta vrchní bude více připomínat park,“ sdělila Deníku
své pocity Alena Magdovská
ze Zábřehu. V lokalitě by měla
vzniknout zóna, která bude zaměřena hlavně na děti. „Běžecký
ovál s dřevěnými prvky u Koliby slouží spíše dospělým, kteří

sem chodí sportovat. Chtěli jsme
tady proto vytvořit něco, co se
bude líbit hlavně dětem,“ přiblížil starosta Jihu Karel Sibinský.
Co tady bude? Projekt Revitalizace Bělského lesa je rozdělen
do tří etap s tím, že na druhé se
usilovně pracuje a měla by být
dokončena ještě tento rok. „Odstraní se betonové stavby a panely z bývalých vojenských budov a také se začalo s výsadbou
zeleně a terénními úpravami.
V další etapě, která nejspíš začne
na jaře, pak budou vybudovány
chodníky a nový mobiliář,“ uvedl náměstek primátora Dalibor
Madej.
Myšlenkově by měl lesopark navazovat také na arboretum, které v sousedství provozují Ostravské městské lesy, lokalita tak
bude mít i rozšířenou naučnou
funkci. „V létě 2014 by Bělský
les měl být připraven pro obča-

ny stejně tak jako Komenského
sady v centru. Předpokládáme,
že jeho správu převezme obvod,“ doplnil náměstek Madej
s tím, že odhadovaná cena na
údržbu se pohybuje kolem tří
milionů za rok. Revitalizace
Bělského lesa je rozdělena do
tří etap. První zahrnovala spíše
práce bourací, kdy se odstraňovaly betonové plochy a některé
stavby po vojácích. Vyžádala si
náklady 2,9 milionu korun, ale
z pětaosmdesáti procent byla
pokryta z dotací. V nejbližších
dnech bude městem vypsána veřejná zakázka na druhou etapu.
Ta zahrnuje výsadbu 4 tisíc stromů a tisíc keřů. Zároveň budou
upraveny zelené plochy o celko-

vé výměře zhruba 10 hektarů.
Z nákladů 8,69 milionu korun
činí 5,6 milionu dotace.
Tato etapa má být zahájena příští rok na jaře a ukončena v létě
téhož roku. Třetí část obnovy
Bělského lesa je zatím ve stadiu
příprav. Město chce zažádat
o prostředky ze Státního fondu
životního prostředí, což musí
stihnout do poloviny ledna.
Z nákladů převyšujících 25 milionů korun chce město hradit devadesát procent z dotací. Práce
by mohly začít příští rok v srpnu a trvat po dobu tří měsíců. Do
budoucna město plánuje revitalizovat také přilehlé rybníky. To
je ale záležitost tak roku 2015.
Zdroj: www.msdenik.cz, 8. 12. 2013
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Charita Ostrava se pravidelně
účastní celorepublikové Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc
lidem v nouzi pořádá Charita
Česká republika. Tříkrálová
sbírka 2014 bude v rámci Ostravy a okolí probíhat od 1. do
14. ledna 2014. Charita Ostrava
se této tradiční veřejné sbírky
zúčastní ve spolupráci s partnerskou Charitou sv. Alexandra.
V Tříkrálové sbírce 2013
se v Ostravě vykoledovalo
1 342 794 korun. Finance byly
využity v průběhu letošního
roku na projekty na podporu
aktivit Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra pro osoby
bez přístřeší, lidi v závěrečném

stádiu života, seniory, lidi se
zdravotním postižením a přímou humanitární pomoc lidem
v nouzi. Částka čtyřicet tisíc
korun byla poskytnuta na podporu lidí zasažených letošními
červnovými povodněmi.
Při pořádání Tříkrálové sbírky
Charity Ostrava jsou sbírkové
pokladničky úředně zapečetěny i rozpečetěny Magistrátem
města Ostravy, finanční obnos
je uložen na sbírkové konto
66008822/0800 u České spořitelny. Využití a vyúčtování
financí z Tříkrálové sbírky pro
záměry Charit jsou předkládány ke kontrole Diecézní charitě
ostravsko–opavské.
(d)
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Tři králové budou
koledovat v Ostravě
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Ostravští tanečníci dobyli svět
Nejmenší tanečníci TJ Sokol Vítkovice, oddíl Akcent Ostrava ve
věku osmi až jedenácti let vybojovali zlato na mistrovství světa
v show dance formací 2013!
uspěla v konkurenci 26 formací
ze 14 zemí. A „bramborovou“
medaili si odvážela také malá
skupina v hlavní věkové kategorii s názvem Životní kompromisy, která nechala za sebou 31 malých skupin. Velmi
úspěšné bylo ale i dětské duo
Šárka Pavlisková a Markéta
Knoppová, které v konkurenci
32 duet z celého světa vybojovalo 5. místo.
„Show dance je disciplína, která kromě výrazných a náročných tanečních kreací využívá
efektivitu různých rekvizit,
kulis, respektive působivých
kostýmů. Důležité také je, aby
skladba měla zajímavý příběh

Slzičky štěstí, radosti a dojetí provázely vyhlášení MS dětských
show dance formací. Mistrem světa se stala ostravská formace
Salón Cruelly de Vil!
Foto: M. Machač

a nápaditou myšlenku,“ popisuje tento taneční styl choreografka všech vítězných formací
TK Akcent Lenka Buroňová.
„Vítězství je vždy nádherný

Čipování psů: zbývá posledních pár dnů
Od začátku letošního roku platí v Ostravě
povinné čipování psů. Čipem musejí být
označeni všichni nově narození psi nejpozději do svých tří měsíců. Starší pejsci se
budou muset nechat načipovat nejpozději
do konce letošního roku. Z vyhlášky vyplývají pro chovatele psů dvě povinnosti.
Nechat psa označit čipem a přihlásit ho do
evidence v daném městském obvodu. Či-

pování se mohou vyhnout jen lidé, jejichž
pes byl označen bezproblémově čitelným
tetováním do konce roku 2012. Občané by
měli využít nejbližších úředních dnů a termínů a nenechávat tyto záležitosti na poslední chvíli. Posledním dnem je pondělí
30. 12. 2013
Na odboru výstavby a životního prostředí (1. patro budovy B) chovatel předloží

emocionální zážitek, který mě
i tanečníky motivuje k další
práci a tréninkům.“ Více na
www.akcent-ostrava.cz.
Lenka Hatlapatková

potvrzení od veterináře, který aplikaci
čipu provedl, zde pak potvrdí bezdlužnost a uzavře darovací smlouvu. Poté mu
v pokladně (budova D) bude proplaceno
200 korun. Pro získání příspěvku musí být
pes označen čipem v roce 2013 a nejpozději
30 dnů ode dne označení psa čipem musí
být majitel přihlášen do evidence chovatelů psů označených čipem. Kontrolu psů
budou provádět strážníci Městské policie
Ostrava od začátku roku 2014.
(kut)
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Se svou formací Salón Cruelly de Vil tak získali pro tento úspěšný ostravský klub již
26. titul mistra světa! Světový
šampionát v show dance se
uskutečnil v německé Riese,
kam přijelo na dva tisíce tanečníků z 19 zemí celého světa.
Vzhledem k tomu, že TK Akcent zabodoval už při mistrovství ČR v show dance 2013,
odkud si přivezl hned šest
zlatých medailí, bylo z Ostravy nominováno do Riesy přes
sto tanečníků. A ti nezklamali!
Kromě titulu mistra světa vybojovala bronzovou medaili
také juniorská formace s názvem Zákon přežití, která tak
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Starosta ocenil autory fotograﬁí
Střední průmyslová škola stavební v Ostravě a Asociace středoškolských klubů ČR uspořádaly poslední listopadový čtvrtek
v DK Akord vernisáž fotografií, na které byli vyhodnoceni nejlepší
fotografové ze čtvrtého ročníku soutěže, jejímž tématem byla architektura Moravskoslezského kraje.
V kategorii do 18 let zvítězil
Marek Molnári s fotografií nazvanou Pěší lávka - Bohumín,

v kategorii dospělých pak Karel
Návrat se snímkem Gong. Cenu
starosty obvodu Karla Sibinského získal Roman Jaroš za fotku
Důl Jindřich. Zlatým hřebem
podvečera byla účast folkového
zpěváka Wabiho Daňka, který
přítomným zahrál a zazpíval
píseň s příznačným názvem
Fotky. Až do 5. ledna příštího
roku budou nejlepší fotografie vystaveny v prostorách DK
Akord. Bližší informace včetně
jmen výherců jsou na stránkách
www.stav-ova.cz.
(kut)

Starosta předává jednu z cen.

Snímky: Michael Kutty

Tři zážitkové dny ve společnosti aut snů
řešili drobné havárie na trati a ve
spolupráci se studentkami Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
zajišťovali servis
malým a velkým
závodníkům,
kteří se na chvíli
proměnili v piloty

Foto: Jana Ďulíková

Ve Středisku volného času Ostrava-Zábřeh se na přelomu
listopadu a prosince konala výstava výtvarných děl Auto snů.
Doplnila ji řada doprovodných
programů pro děti všech věkových kategorií i pro jejich rodiče.
Nejmenší chlapci a děvčata
absolvovali jízdu zručnosti na
odrážedlech nebo s kočárky
pro panenky, malovali a vybarvovali obrázky dle vlastní fantazie. A také si hrou prověřili
znalosti dopravních předpisů.

Největším lákadlem ale byly
dvě digitální autodráhy, které
pro tuto akci zapůjčil klub Scalextric z Horní Lhoty. Ti také

Formule 1.
Jak uvedla hlavní organizátorka víkendového programu
Auta snů Jana Ďulíková ze Stře-

diska volného času Ostrava-Zábřeh, celá akce vyvrcholila
v neděli 1. prosince v 10 hodin
vyhlášením výsledků výtvarné soutěže. Zúčastnilo se jí
216 dětí z mateřských a základních škol z Ostravy a Českého
Těšína. Vítězi jednotlivých kategorií se stali Lucie Frycová
(MŠ Mjr. Nováka), Josef Duda
(ZŠ F. Formana), Hana Bystřičanová (ZŠ Klegova), Klaudie
Glaicová a Kateřina Linková
(ZŠ Volgogradská).
(d)
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Vážení rodiče, máte pochybnosti
o správném pohybovém vývoji vašeho dítěte? Má vaše dítě skoliózu
nebo vadné držení těla? Doporučil
vám dětský neurolog cvičení Vojtovou metodou?
Chtěli bychom vám oznámit, že
Centrum léčebné rehabilitace Zámeček nabízí od roku 2006 terapii
Vojtovou metodou. Co to vlastně
je?
Vojtova metoda – metoda reflexní lokomoce – je soubor cvičebních
postupů používaných v léčbě hybných i mentálních poruch u dětí

9

s opožděním vývoje či mozkovými
obrnami – u kojenců a batolat, kterou vypracoval český lékař, neurolog prof. Václav Vojta. Je založena
na skutečnosti, že v centrálním nervovém systému člověka jsou gene-

ticky zakódovány vrozené pohybové vzory. Podaří-li se je speciálními
hmaty a polohami vybavit, dochází
k reflexnímu provedení pohybů,
které dítě spontánně nezvládalo,
a v rámci psychomotorického vývoje dochází i ke zlepšování mentální aktivity dětí.
K léčbě malé pacienty odesílá
praktický lékař pro děti, u složitějších případů pak dětský neurolog.
Léčba je prováděna za přítomnosti rodičů, nejčastěji maminky, která
je také podrobně instruována o tom,
jak s dítětem doma cvičit.
Naše pracoviště má smlouvy se
všemi zdravotními pojišťovnami,
které také léčbu hradí.

Centrum léčebné rehabilitace v Ostravě-Zábřehu.

Centrum léčebné rehabilitace
MUDr. Eva Dostalíková
Alejnikovova 5
700 30 Ostrava-Zábřeh
Po–čt 7:00–17:30
Pá
7:00–15:30
tel.: 596 745 032
www.rehabilitace-dostalikova.cz
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Koncepce statické
dopravy je na webu
Městský obvod Ostrava-Jih si nechal zpracovat koncepci statické dopravy, která obšírně popisuje parkovací možnosti na jeho
území. „Na Jihu“ je více než 25 tisíc parkovacích míst, z toho téměř 83 procent je lokalizováno na terénu.
„Byl zpracován přehled o poptávce po parkovacích místech
a dále byla provedena technická inventura stavu, tzv. pasportizace parkovacích stání.
Z hlediska koncepčního řešení
problémů s parkováním bylo
prověřeno celé území obvodu
a byly vytipovány lokality pro
umístění nových parkovacích
kapacit,“ uvedl místostarosta
Pavel Planka s tím, že nejzásadnější problémy jsou v lokalitě
Pískové Doly, v širším okolí
ulice Čujkovovy a části Dubiny
vymezené ulicemi V. Jiřikovského, J. Maluchy a dalších.
„Koncepce je pro nás podkladem pro další práci. Jde hlavně

o to, aby vymizelo parkování vozidel, které je v rozporu
s příslušnými ustanoveními silničního zákona,“ dodal Planka.
Celá studie je umístěna na
webových stránkách obvodu
při rozkliknutí odkazu www.
ovajih.cz/doprava. Jedním z řešení parkování pro obyvatele je
individuální výstavba parkovacích míst. Na uvedeném odkazu je také mapa, ze které se
občané mohou dozvědět, zda
právě v jejich okolí jsou k dispozici místa pro výstavbu stán.
„Je možné, že některá místa
mohla být opomenuta, o všem
je možné jednat,“ uvedl místostarosta Planka.
(kut)

V salonku restaurace U Chýlků v Hrabůvce se koncem listopadu konala tradiční výstava Kouzlo Vánoc. Připravily ji ostravské zahrádkářky
a návštěvníci mohli vidět ozdoby z přírodních materiálů i moderní
vazby, adventní věnce nebo betlémy zhotovené z těsta, perníčky a další
předměty, které se váží k období adventu.
Foto: Michael Kutty

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc leden
4. 1.
5. 1.
11. 1.

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 2014. Do výběrového řízení se mohou přihlásit 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 a právnické a fyzické osoby poskytující služby v oblasti sociální péče pro občany Městského
obvodu Ostrava-Jih.
Výzva k předkládání žádostí a formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách www.ovajih.cz nebo k osobnímu vyzvednutí na ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3 - pro oblast školství a kultury
(kanc. č. 103, budova B, 1. patro), sportu, prevence kriminality
a volného času dětí a mládeže (kanc. č. 110, budova B, 1. patro),
sociální péče (kanc. č. 103 nebo č. 126, budova C, přízemí). Termín odevzdání žádostí je do 15. ledna 2014.

12. 1.
18. 1.
19. 1.
19. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.

29. 1.

Fotbal – FC Vítkovice 1919
8–16 hod. - turnaj žákyň a žen
Fotbal – FC Vítkovice 1919
8–16 hod. - turnaj žákyň a žen
Futsal – Vítkovice
8–17 hod. - Vítkovice Golden Tour 2014
INZERCE
Florbal – 1. SC Vítkovice
8 –15 hod. - mladší žáci Tornádo
Florbal – ČFBU
8–22 hod. - ISOline Cup 2014 dorostenci
Florbal – ČFBU
8–15 hod. - ISOline Cup 2014 dorostenci
Florbal – 1. SC Vítkovice
16 hod. - Extraliga ženy
Futsal – KFV Roub Vítkovice
20:15–22 hod. - 2. liga futsalu
Futsal – Vítkovice
8– 17 hod. - Vítkovice Golden Tour 2014
Florbal – 1. SC Vítkovice
13 hod. - junioři
17:15 hod. - AutoCont extraliga muži
Házená – TJ Sokol Hrabůvka
8:30–12 hod. - školní liga

nebo dr. kdekoli v 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

SC-331894/9

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

UZÁVĚRKA MUDr. Ryšánek Jan OČKUJEME proti
klíšťové encefalitidě
Praktický lékař pro dospělé
INZERCE
Poliklinika Ostrava-Hrabůvka
Pracovně lékařské služby
pro ﬁrmy
DALŠÍHO ČÍSLA
Příjem nových pacientů mobil: 725 818 447
JE 15. 1. 2014 E-mail: mudr.rysanek@seznam.cz, web: mudr.rysanek-webnode.cz
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Obvod Ostrava-Jih má
další sportovní areál

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Broučkiáda 2013

V pondělí 11. listopadu byl slavnostním přestřižení pásky otevřen
nově zrekonstruovaný sportovní areál při Střední škole společného stravování na Krakovské ulici v Hrabůvce.
Tato škola byla v letech 2010–
2013 zařazena do projektu
Modernizace,
rekonstrukce
a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I, realizovaného v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko. Stavba byla
realizována pod názvem Střední škola společného stravování
Ostrava-Hrabůvka, rekonstrukce sportovního areálu. Cílem

a mládeže. Konkrétně se jednalo o rekonstrukci travnatého
fotbalového hřiště, vybudování běžecké dráhy a doskočiště,
výstavbu multifunkčního hřiště
s umělým povrchem a provedení celkových terénních úprav
včetně zpevnění komunikačních ploch. Celkové náklady na
stavbu přesáhly sedm miliónů
korun a byly hrazeny z prostředků Regionálního operač-

Ředitel školy Pavel Cielecký s náměstkyní hejtmana pro oblast
školství, sportu a tělovýchovy Věrou Palkovou při slavnostním
přestřižení pásky. Zcela vlevo vedoucí oddělení školství a kultury ÚMOb
Ostrava-Jih Sylva Sládečková.
Foto: Michael Kutty

projektu bylo zlepšení stávající
infrastruktury pro vzdělávání
i pro aktivní využívání volného času dětí a mládeže. Aktivity projektu byly zaměřeny na
zlepšení a rozšíření stávajícího
venkovního sportovního areálu
s možností využití jak v rámci
výuky tělesné výchovy, tak i při
volnočasových aktivitách dětí

ního programu a z rozpočtu
Moravskoslezského kraje. Rekonstruovaný sportovní areál
přináší širokou škálu nových
možností pro využití nejen
v hodinách tělesné výchovy.
Sportoviště mohou být využita i obyvateli domova mládeže, který sídlí v budově školy,
i dalšími zájemci.
(kut)

Ve středu 13. listopadu pořádala MŠ Jana Maluchy 105 na Dubině
už po několikáté tradiční Broučkiádu. Také letos se několik desítek dětí
se svými rodiči či babičkami shromáždilo v zahradě školky, aby absolvovali ,,obřad“ ukládání broučků k zimnímu spánku. Paní učitelky
převlečené za berušky a broučky využily dobu před setměním k přilákání dětí k řadě soutěží o ceny - skládání papírové berušky z PET
víček, uspávání broučků v kočárku, prohazování tenisáky a hledání
svítících berušek v listí.
S nadcházející tmou se rozsvítily lampióny, lucerničky či tykadla
a dlouhý průvod se vydal kolem základní školy V. Košaře zpět na
zahradu mateřské školy. Po společném tančení se broučci uložili ke
sladkému spánku a děti se se svými odměnami vrátily domů. Přestože
večer přinesl nejen krásné chvíle, ale i bohužel déšť, všichni si jej užili
a už se těší na další ročník Broučkiády.
(d)

Krátce
 Den otevřených dveří
Ve středu 15. ledna 2014 od
9 do 16 hodin se uskuteční den
otevřených dvěří na Biskupském gymnáziu v Ostravě.
Škola sídlí na ul. K. Pokorného

1284/2 v Porubě a po předchozí individuální domluvě (tel.
596 784 458) s vedením si ji lze
prohlédnout také individuálně. Podrobné informace jsou
na stránkách www.b-g.cz.

INZERCE

Zlatnictví HELIOS
„Špalíček“ 1. patro, Dr. Martínka 6
Ostrava-Hrabůvka
výroba a prodej snubních prstenů a šperků
velký výběr zlata, stříbra a chirurgické oceli
zlatnické opravy
prodej hodin a hodinek
č
0,- K
hodinářský servis
0
0
2
nad Vás!
u
p
www.helios-zlato.cz ři náku rek pro
á
P
tel.: 596 711 979
–D

Foto: Jiří Ledvoň
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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
5., 12., 19., 26. 1. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY,
živá hudba, pro příznivce společenského tance
se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
9. 1. v 17.30 h LÉČIVÉ DECHOVÉ MEDITACE, dech, to je energie. Dech probouzí naše
vědomí. Prostřednictvím dechu můžeme svá
těla čistit a léčit. Vědomé propojení s dechem
navozuje klid, harmonii. Pravidelná setkávání
s Mgr. Zuzanou Kaiser.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
13. 1. v 17.30 h JAK SE STÁT SPOKOJENOU
ŽENOU, RNDr. Lenka Krejčí pro vás připravila 12 rad a praktických ukázek, jak se stát
spokojenou ženou. Předprodej a informace KD
K-TRIO.
25. 1. v 19.30 h COUNTRY BÁL, country kapela KYJOVICKÉ KLEPETO, programové
vstupy, stylové oblečení vítáno. Předprodej KD
K-TRIO, OIS.
29. 1. v 19 h LUBOŠ POSPÍŠIL + 5P Luboš
Pospíšil koncertuje s obnovenou kapelou 5P,
kterou dále tvoří kytarista Mirek Linhart (Yo
Yo band, Žáha, Lenka Filipová trio…) a o generaci mladší muzikanti: klávesista a kytarista Ondřej Fencl (též Schodiště, Hromosvod,
V. Merta...), bubenice Pája Táboříková (též Payanoia, Schodiště) a baskytarista Martin Štec
(ex-Vltava). Předprodej KD K-TRIO, OIS.
30. 1. v 19.00 h SLUNCE, SENO A DIVOKÉ
KOČKY, premiérový program ostravské travesti skupiny Divoké kočky. Předprodej KD
K-TRIO, OIS.
 VÝSTAVY
BESKYDY JAK JE NEZNÁTE – výstava velkoplošné fotografie Martina Glatznera.
 DĚTEM
19. 1. v 10 h ZIMNÍ PŘÍBĚHY VČELÍCH
MEDVÍDKŮ. Výpravná pohádka pro nejmenší v Kině LUNA. Hrají herci Divadla Krapet. Předprodej KD K-TRIO, Kino LUNA, OIS.
22. a 23. 1. od 8.00 h ŘEMESLO MÁ ZLATÉ
DNO, šestý ročník soutěže žáků 9. tříd základních škol v praktických a odborných dovednostech. Pro nesoutěžící žáky je připravený
doprovodný program s prezentací středních
odborných škol.
Podrobné informace Ingrid Červeňová tel.:
596 721 488, 731 472 996, nebo na www.kzoj.cz.
26. 1. v 10 h BÁJEČNÝ KARNEVAL, karnevalová party s klaunem Hopsalínem. Předprodej
KD K-TRIO.
1.–31. ledna probíhá zápis do pohybových, tanečních a vzdělávacích kurzů
Kurzy pro děti: Pohybová výchova pro předškoláky, Výuka hry na kytaru, saxofon, key
board, akordeon, Kreslení a malování, Břišní
tance, Hip Hop, Disco dance, Taneční klub
MINI.
 KOMORNÍ KLUB
11. 1. v 16 h NOVOROČNÍ KONCERT TŘÍ
TENORŮ. Účinkují: Václav Morys, Petr

JIŽNÍ LISTY

Volný, Peter Svetlík, klavírní spolupráce:
Regina Bednaříková. Program: B. Smetana, G. Donizetti, R. Leoncavallo, F. Lehár,
J. Strauss, R. Friml, E. Künneke aj. Předprodej
KD K-TRIO, OIS v den akce na místě od 16.30
hodin.
17. 1. v 19.00 h Phil McDermott (Irsko, kytara).
Irský kytarista (a navíc výborný zpěvák znějící
jako Sting) se představí v kvartetu s předními
českými jazzovými hráči (Marek Novotný – piano, Petr Tichý – kontrabas a Tomáš Hobzek –
bicí). Předprodej KD K-TRIO, OIS v den akce
na místě od 18.30 hodin.
23. 1. v 18 h NOVÝ ZÉLAND ZEMĚ MAORŮ.
Cestopisná přednáška s projekcí Jaroslava Prokopa. Předprodej KD K-TRIO na místě v den
akce od 17.30 hodin.
 KURZY
1.–31. ledna probíhá zápis do pohybových, tanečních a vzdělávacích kurzů
Kurzy pro dospělé: Kalanetika, P - Class, Pilates s Bosu, Cvičení - prevence bolesti zad,
Cvičení pro seniory, Tantra jóga, Jóga, Latina
dance, Zumba, Linie, Body styling, strečink
a relaxace, Body Form, Tai-chi a Čchi-kung, Taneční pro manželské páry a partnerské dvojice,
Irské tance, Břišní tance, Karibské tance.
Vzdělávací semináře: Reflexní terapie - základy léčitelských technik, Astrologický tarot,
Jak si udržet zdraví, Výuka anglického a francouzského jazyka, Výuka hry na kytaru, saxofon, key board, akordeon, Setkání s písničkou,
Jsem žena, zdravá, spokojená, sebevědomá.
Podrobné informace a rezervace na www.kzoj.
cz, nebo na recepci KD K-TRIO.

KINO LUNA
Výškovická 113, 700 30 Ostrava-Zábřeh
AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROGRAMU
KINA www.kzoj.cz
31. 12. a 1. 1. 2014 KINO NEHRAJE
Od čtvrtka 2. 1. do pátku 3. 1. v 15.00 h.:
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU (Reisen til
julestjerner, Norsko 2012). Rodinný film / pohádka, české znění, ml. přístupný, 80 minut.
Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 2. 1. do neděle 5. 1. v 17.00 h.: 47 róninů 3D (47 Ronin, USA 2013). Akční/dobrodružný/fantasy, 3D formát v českém znění,
ml. přístupný, 119 minut. Vstupné 150 Kč, děti
a studenti 130 Kč.
Od čtvrtka 2. 1. do středy 8. 1. v 19.30 h.: KŘÍDLA VÁNOC (ČR 2013). Drama/komedie, hl.
role R. Krajčo, Vica Kerekes, J. Prachař aj., režie
Karin Babinská, od 12 let, 110 minut. Vstupné
90 Kč.
Od soboty 4. 1. do neděle 5. 1. v 15.00 h.:
ŠMOULOVÉ 2 – 2D (The Smurfs 2, USA 2013).
Oblíbená animovaná šmoulí zábava. České
znění, 105 minut. Vstupné 80 Kč.
Neděle 5. 1. v 10.00 h.: KRTEK A ZASE KRTEK (ČR). Pohádkové filmové pásmo pro nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 6. 1. do středy 8. 1. v 17.00 h.: CYRIL A METODĚJ: APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ
(ČR/SR 2013). Dobrodružný/drama, ml. přístupný, 85 minut. Vstupné 90 Kč, levné pondělí
– vstupné 60 Kč.
Od čtvrtka 9. 1. do neděle 12. 1. v 17.45 h.:
KŘÍDLA VÁNOC (ČR 2013). Drama/komedie, hl. role R. Krajčo, Vica Kerekes, J. Prachař

aj., režie Karin Babinská, od 12 let, 110 minut.
Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 9. 1. do neděle 12. 1. ve 20.00 h.: PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ (Paranormal Activity: The Marked Ones, USA 2014).
Horor, české titulky, ml. nepřístupný, 84 minut. Vstupné 120 Kč.
Od soboty 11. 1. do neděle 12. 1. v 15.30 h.:
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY 2D (Walking
with Dinosaurs). Dobrodružný/rodinný, bez
3D brýlí, české znění, ml. přístupný. Vstupné
90 Kč.
Neděle 12. 1. v 10.00 h.: Z POHÁDKY DO POHÁDKY (ČR). Filmové pásmo pro nejmenší.
Vstupné 30 Kč.
Od pondělí 13. 1. do úterý 14. 1. v 17.30 h.:
FRAJEŘI VE VEGAS (Last Vegas, USA 2013).
Komedie, české titulky, ml. přístupný, 105 minut. Vstupné 90 Kč, levné pondělí vstupné
60 Kč.
Od pondělí 13. 1. do úterý 14. 1. v 19.30 h.:
GRAVITACE 3D (Gravity, USA 2013). Sci-fi/
thriller ve 3D formátu, v hl. roli Sandra Bullock,
George Clooney. České titulky, ml. přístupný.
Vstupné 90 Kč, levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 15. 1. v 17.45 h.: NYMFOMANKA, část
I. (Nymphomaniac, Dánsko, Německo, Francie, Belgie, VB 2013). Drama/erotický/povídkový. Otevřená studie ženské sexuality podle režiséra Larse von Triera. České titulky, od
18 let, 110 minut. Vstupné 80 Kč.
Středa 15. 1. ve 20.00 h.: NYMFOMANKA,
část II. (Nymphomaniac II, Dánsko, Německo, Francie, Belgie,VB 2013.) Pokračování
- otevřená studie ženské sexuality podle režiséra Larse von Triera. České titulky, od 18 let,
130 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 16. 1. do neděle 19. 1 v 17.00 h.: ŽIVOTNÍ ŠANCE (One Chance, VB 2014). Komedie má sílu Popelky a humor Billy Eliota.
České titulky, ml. přístupný, 103 minut.
Vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 16. 1. do neděle 19. 1. v 19.15 h.:
VLK Z WALL STREET (The Wolf of Wall
Street, USA 2014). Životopisný/drama, režie Martin Scorsese, české titulky, ml. nepřístupný, 179 minut. Vstupné 110 Kč.
V sobotu 18. 1. a neděli 19. 1. v 15.00 h.: LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (Frozen, USA 2013).
Animovaný film podle klasické pohádky
Hanse Christiana Andersena, české znění, ml.
přístupný, 109 minut. Vstupné 100 Kč.
Neděle 19. 1. v 10.00 h.: ZIMNÍ PŘÍBĚH
VČELÍCH MEDVÍDKŮ. Dětské divadélko.
Vstupné 45 Kč.
Od pondělí 20. 1. do úterý 21. 1. v 17.30 h.:
VŠE JE ZTRACENO (All is Lost, USA 2013).
Drama, české titulky, od 12 let, 106 minut.
Vstupné 90 Kč, levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Od pondělí 20. 1. do středy 22. 1. v 19.30 h.:
NA ŽIVOT A NA SMRT (Lone Survivor, USA
2014). Akční/drama/thriller, české titulky, ml.
nepřístupný, 109 minut. Vstupné 110 Kč.
Středa 22. 1. v 17.30 h.: DOBRÝ ŘIDIČ SMETANA (ČR 2013). Dokumentární film o řidiči
autobusu, který politikům maloval tykadla. Od
12 let, 77 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 23. 1. do středy 29. 1. v 17.30 h.
(mimo pondělí 27. 1.) NĚŽNÉ VLNY (ČR
2014). Nejnovější komedie Jiřího Vejdělka, ml.
přístupný, 103 minut, Vstupné 120 Kč.
Od čtvrtka 23. 1. do neděle 26. 1. ve 20.00 h.:
VEJŠKA (ČR 2014). Komedie, režie Tomáš Vorel st., od 12 let, 105 minut. Vstupné 120 Kč.
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Od pátku 24. 1. do neděle 26. 1. v 15.30 h.: SOBÍK NIKO 2 – 2D (Little brother, Big touble:
A Christmas Adventure, Finsko, Něm., Dánsko, Irsko, 2012). Animovaný/dobrodružný/
komedie, české znění, ml. přístupný, 75 minut.
Vstupné 80 Kč.
Neděle 26. 1. v 10.00 h.: NAŠE KARKULKA
(ČR). Pohádkové filmové pásmo pro nejmenší.
Vstupné 30 Kč.
Pondělí 27. 1. v 17.00 h.: KŘÍDLA VÁNOC
(ČR 2013). Drama/komedie, od 12 let, 110 minut. Vstupné 60 Kč.
Od pondělí 27. 1. do středy 29. 1. v 19.30 h:
12 LET V ŘETĚZECH (12 Years a Slave,
USA 2014). Životopisný/drama, režie Steve
McQueen, české titulky, od 12 let, 134 minut.
Vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 30. 1. do neděle 2. 2. v 17.30 h.:
BLÍZKO OD SEBE (August: Osage County,
USA 2014). Další výjimečná role Meryl Streep.
Drama/komedie, české titulky, od 12 let,
130 minut. Vstupné 110 Kč.
Od čtvrtka 30. 1. do neděle 2. 2. ve 20.00 h.:
NĚŽNÉ VLNY (ČR 2014). Komedie, ml. přístupný, 103 minut. Vstupné 120 Kč.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

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
15. 1. / 19:00
Marc Camoletti: MILÁČEK ANNA
Světově proslulá komedie o tom, že není šikovné přivést si domů milence právě, když má
váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, že
je tu služka Anna…Divadlo Palace. Hrají Martina HUDEČKOVÁ, David PRACHAŘ, Linda
RYBOVÁ, Saša RAŠILOV, Vanda HYBNEROVÁ. Vstupné 380, 330, 280 a 150 Kč.
 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
31. 12. / 19:00 FILMOVÝ SILVESTR
Maškarní diskotéka (nejenom) s filmovými
písničkami. Balónková show, zábava a soutěže
s filmovou tématikou. Přijďte v masce filmové
postavy! Uvádí David Zbavitel (TV Rebel, Rádio Čas Rock) a hrdinové ze známých filmů.
Hudební sál DK Akord. Vstupné 480 Kč (večeře s přípitkem v ceně)

17. 1. / 20:00 VELKÝ DISKOPLES 1
Hraje DJ Franta Krásný, revivalové vystoupení ABBA Rock Show a orientální tanečnice
Shahnaz s taneční skupinou Dashuria. Velký
sál DK Akord. Vstupné 250 Kč.
23. 1. / 19:00 RETRO SCREAMERS
Nová show oblíbené travesti skupiny.
www.screamers.cz. Vstupné 320, 250, 200, 150 Kč.
31. 1. / 19:00 XXII. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH
Aktuální informace a program na www.dk-akord.cz
 (NEJEN) PRO SENIORY
7. 1. / 17:00
SENIOR KLUB s Táňou Fischerovou
Dekameron
Milostné listy portugalské jeptišky Mariany
Alcoforado a písně na milostnou středověkou
a renesanční poezii ze sedmi evropských zemí.
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Účinkují: Táňa FISCHEROVÁ (mluvené slovo
a zpěv) a Daniel DOBIÁŠ (zpěv a hudební doprovod). Taťána Fischerová je herečka, spisovatelka, občanská aktivistka, politička, která
v roce 2013 kandidovala na prezidentku ČR. Po
pořadu je možná diskuse s posluchači.
Nejenom pro seniory. V hudebním sále, pozor
začátek až v 17:00!!! Vstup zdarma.
 VÝSTAVY
do 5. 1.
ARCHITEKTURA
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Vítězné fotografie ze soutěže pořádané Střední
průmyslovou školou stavební Ostrava.

od 10. 1.
FOTO FEST: ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA?
Vítězné fotografie z česko-polské soutěže na
zadané téma.
PŘIPRAVUJEME

4. 2. / 19:00 A DO PYŽAM!
Brilantní komedie divadla Palace, která si neklade jiný cíl než pobavit diváka. Kultivovaně
oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Hrají Jiří LANGMAJER, David
SUCHAŘÍPA, Kateřina BROŽOVÁ alt. Kamila ŠPRÁCHALOVÁ, Kateřina HRACHOVCOVÁ–HERČÍKOVÁ alt. Nela
BOUDOVÁ a další.
9. 2. / 15:00 POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Maškarní rej, soutěže a diskotéka pro děti.
Uvádí Zdeněk KAČOR. Vstupné 80 Kč.
19. 2. / 19:00
MILOŠ UBU ANEB … MÁLEM KRÁLEM
Politický kabaret Tomáše Svobody a Divadla
pod Palmovkou, od tvůrců Blonďaté bestie.
Vstupné 240 Kč.
20. 2. / 19:00
THE BACKWARDS – Beatles revival
Kapela The Backwards získala ocenění nejlepší Beatles revival na světě. Kromě známých
a osvědčených hitů z raného období „Beatlemánie“ kapela ve 2. části zahraje skladby z alb
Rubber Soul a Revolver. Ve 3. části diváci uslyší
hity z alb Sgt. Pepper´s a Magical Mystery Tour
a nakonec písně z období „Abbey Road“ (Let
It Be, Hey Jude, Here Comes The Sun, Ob-la-di
Ob-la-da). Kapela se představí i v barevných
uniformách a nových stylových kostýmech.
www.thebackwards.com. Vstupné 290 a 250 Kč.
7. 3. VELKÝ DISKOPLES 2
Hraje DJ Franta Krásný a Robbie Williams
Revival Brno.
11. 3. BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID
První western pro ženy... z Bohnic. Od tvůrců
Komediografu. Hrají Josef POLÁŠEK, Tomáš
MATONOHA a Bára POLÁKOVÁ.
19. 3. SVĚTÁCI
Klasická česká komedie v podání divadelní
společnosti Háta.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel. 596 746 062
www.svczabreh.cz
24.–25. 1. 2014 Čertoviny – tradiční sraz dětí
a vedoucích z letních táborů, info: p. Kusynová

10.-14. 2. 2014 – jarní pobytový tábor KOKOSY NA SNĚHU – pro nelyžaře, info: p. Kusynová, přihlášky recepce
10.-14. 2. 2014 – jarní pobytový tábor pro lyžaře a snowboardisty, info: p. Kovářová, přihlášky recepce
od 27. 1. 2014 – nabídka a přihlášky na pobytové letní tábory 2014, info: recepce a www.svczabreh.cz

pobočka Zálom, V zálomu 1 (bývalá ZŠ)
tel. 724 034 750
13. 1. 2014 Novoroční světlušky – světýlkový
zimní závod - akce pro rodiče s dětmi od 15 h,
info: recepce

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
3. 1. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL –
Mountfield HK. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
10. 1. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL
– Bílí tygři Liberec. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
11. 1. v 11 hod. FC Baník Ostrava – FK Fotbal
Třinec . Městský stadion. Zimní Tipsport liga
11. 1. ve 13 hod. MFK OKD Karviná – MFK
Frýdek Místek. Městský stadion.
Zimní Tipsport liga
15. 1. ve 20 hod. ABBA THE SHOW. ČEZ
ARÉNA
17. 1. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – HC
Oceláři Třinec. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
19. 1. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – HC
ŠKODA PLZEŇ. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
18. 1. v 11 hod. MFK Frýdek Místek – FK Fotbal Třinec. Městský stadion. Zimní Tipsport
liga
18. 1. ve 13 hod. FC Baník Ostrava – MFK
OKD Karviná. Městský stadion. Zimní
Tipsport liga
21. 1. v 11 hod. FK Fotbal Třinec - MFK OKD
Karviná. Městský stadion. Zimní Tipsport liga
21. 1. ve 13 hod. MFK Frýdek Místek – FC Baník Ostrava. Městský stadion.
Zimní Tipsport liga
21. 1. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – RYTÍŘI KLADNO. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
31. 1. – 2. 2. DAVIS CUP. ČEZ ARÉNA
ČESKÁ REPUBLIKA - NIZOZEMSKO
Veřejné bruslení
středy
16:00–17:30 hod. Multifunkční hala
soboty 16:30–18:30 hod.
neděle 16:30–18:30 hod.
Připravujeme:
15. 3. 2014 JOSÉ CURA. ČEZ ARÉNA
host: Linda Ballová, orchestr opery Jihočeského divadla
14. 5. 2014 PETER GABRIEL. ČEZ ARÉNA
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Termíny zápisů do 1. tříd pro školní rok 2014/2015
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 přísluš-

ného 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. 2014 od 12
do 18 hod., 16. 1. 2014 od 12 do

INZERCE

Mediální
partner:

Partner:

SC-332267/5

Hlavní
mediální
partner:

92x130_Jizni listy_JOSE CURA.indd 1

17 hod. Více informací: www.
zsakucery.cz
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova
27: 15. 1. 2014 od 12 do 18 hod.,
16. 1. 2014 od 12 do 17 hod. Den
otevřených dveří: 6. 1. 2014 od
8 do 16 hod. Více informací:
www.zsklegova.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka,
Krestova 36A: 15. 1. 2014 od
13 do 18 hod., 16. 1. 2014 od 13 do
17 hod. Den otevřených dveří:
7. 1. 2014 od 15 do 17 hod. Více
informací: www.zskrestova.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 8: 15. 1. 2014 od 12 do
18 hod., 16. 1. 2014 od 12 do 17
hod. Den otevřených dveří: 8. 1.
2014. Více informací: www.zsmitusova8.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka,
Mitušova 16: 15. 1. 2014 od 12
do 18 hod., 16. 1. 2014 od 12 do
17 hod. Den otevřených dveří:
7. 1. 2014 od 8 do 17 hod. Více
informací: www.zsmitusova16.cz
ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29:
15. a 16. 1. 2014 od 11 do 18 hod.
Den otevřených dveří: 9. 1. 2014
od 8 do 18 hod. Více informací:
www.zslukasove.cz
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64: 15. 1. 2014 od 12 do 18 hod.,
16. 1. 2014 od 12 do 17 hod. Den
otevřených dveří: 9. 1. 2014 (811.40 hod. možnost nahlédnutí do
výuky, 15-17 hod. prohlídka školy s programem). Více informací:
www.zsprovaznicka.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, V. Košaře 6: 15. 1. 2014 od 12 do 18
hod., 16. 1. 2014 od 12 do 17 hod.
Den otevřených dveří: 8. 1. 2014
(v 9 hod. ukázkové hodiny
v 1. třídách po rodiče budoucích
prvňáčků). Prohlídka školy pro
rodiče budoucích prvňáčků: 6. 1.
2014 v 15.30 hod. Více informací:
www.kosare.cz
ZŠ Ostrava-Dubina, F. Formana
45: 15. 1. 2014 od 13 do 18 hod.,
16. 1. 2014 od 13 do 17 hod. Více
informací: www.zsﬀormana.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les,
B. Dvorského 1: 15. 1. 2014 od 13
do 18 hod., 16. 1. 2014 od 13 do
17 hod. Dny otevřených dveří:

7.–8. 1. 2014 od 8 do 10 hod. (lze
navštívit výuku v prvním ročníku a také školní psycholožku),
8. 1. 2014 v 16 hod. (v budově MŠ
proběhne přednáška školní psycholožky pro rodiče budoucích
prvňáčků). Více informací: www.
zsdvorskeho.eu
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15: 15. 1. 2014 od 12
do 18 hod., 16. 1. 2014 od 12 do
17 hod. Den otevřených dveří:
14. 1. 2014. Více informací: www.
kosmonautu15.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13: 15. a 16. 1. 2014 od
12 do 17 hod. Více informací:
www.zskosmonautu13.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52: 15. a 16. 1. 2014 od 13 do
17 hod. Ukázkové hodiny: 13. 1.
2014 od 10 hod. Více informací:
www.zs-brezinova.cz
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12: 15. 1. 2014 od 12 do 18 hod.,
16. 1. 2014 od 13 do 17 hod. Více
informací: www.zschrjukinova.cz
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B: 15. 1. 2014 od 12
do 17 hod., 16. 1. 2014 od 13 do
18 hod. Den otevřených dveří:
7. 1. 2014. Více informací: www.
zsvolgogradska.wz.cz
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská
23: 15. 1. 2014 od 13 do 18 hod.,
16. 1. 2014 od 13 do 17 hod. Více
informací: www.zsjugoslavska.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100: 15. 1. 2014 od 12
do 18 hod., 16. 1. 2014 od 12 do
17 hod. Den otevřených dveří:
9. 1. 2014. Více informací: www.
zshorymirova.cz
ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská
2: 15. 1. 2014 od 13 do 18 hod.,
16. 1. 2014 od 14 do 17 hod. Den
otevřených dveří: 8. 1. 2014. Více
informací: www.zs-srbska.cz
ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice,
Šeříková 33: 15. 1. 2014 od 13
do 17 hod., 16. 1. 2014 od 13 do
17 hod. Den otevřených dveří:
8. 1. 2014. Více informací: www.
zs-serikova.cz
Podrobnější nabídku jednotlivých škol je možné najít na
stránkách www.ovajih.cz v sekci
Školy a školská zařízení.

14.11.13 9:33
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Úspěch střední školy společného stravování
Vyhlašovatelem, garantem i organizátorem byla společnost
Makro Cash&Carry ČR, ostravskou pobočku Makra reprezentovala střední škola společného stravování v Hrabůvce.
Šestičlenný tým studentů kuchařů pod vedením vedoucího
učitele odborného výcviku Petra
Přečka natrénoval vykosťování
kuřete, filetování pstruha, krájení cibule, pórku a brambor. Soutěžní komisaři hodnotili nejen
čas, kvalitu a způsob krájení, ale
posuzovali i ekonomické využi-

tí použitých surovin. V soutěži
jednotlivců se z celkového počtu čtyřiadvaceti zúčastněných
umístili Adam Wachtarczyk na
druhé a Vojtěch Žabka na třetí
příčce.
Úkolem soutěžících týmů byla
příprava třiceti porcí soutěžního menu sestávajícího z teplého
předkrmu a hlavního pokrmu
reprezentujícího českou kuchyni v časovém limitu tři a půl
hodiny a její následné odservírování v průběhu jedné hodiny.
Součástí hodnocení soutěže byl

Foto: Pavel Viskup

V Českých Budějovicích se počátkem listopadu v rámci mezinárodního gastronomického festivalu Gastrofest konala nová
soutěž družstev i jednotlivců nazvaná Makro kuchařský pětiboj.

servis pro třicet osob zajišťovaný čtyřmi studenty oboru číšník,
kteří pracovali pod vedením
učitelky odborného výcviku Heleny Němečkové. Servis číšníci
zpestřili welcome drinkem v podobě alkoholického bonbonu.

Servis byl všemi zúčastněnými
hosty vyzvednut jako nejnápaditější a noblesní. Sehraný tým,
nejchutnější menu a bezchybný
servis ocenila hodnotitelská porota prvním místem Makro Top
Gastro Team 2013.
(d)

Mikuláš naděloval sladkosti Rej strašidel se stezkou odvahy
Doslova mikulášský maraton
odstartoval 3. prosince ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu.
Doprovodnými akcemi byly až
do 5. prosince výtvarné dílny
a vánoční trhy. Děti v dílnách
tvořily s pomocí studentů Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity nebo svých rodičů originální vánoční ozdoby
z papíru. Všechny své výrobky
si odnesly domů.
Na trzích si zájemci mohli zakoupit výrobky symbolizující
Vánoce i milé dárky pro své
blízké. Některé z výrobků renomovaných výtvarníků si

dokončili doma podle své fantazie. Mnozí využili příležitost
ochutnat cukroví nebo perníčky.
Největším zážitkem pro děvčátka a chlapce se však stala návštěva Mikuláše, anděla a čerta. Děti se na návštěvu pečlivě
připravily a všechny je potěšily
básničkou a písničkou, které se
naučily v dopoledních klubech.
Radost nebrala konce, když je
Mikuláš se svou svitou odměnil sladkou nadílkou. V pobočkách Střediska volného času na
Dubině a V Zálomu naděloval
Mikuláš se svým doprovodem
v pátek 6. prosince.
(d)

Krátce

Školní družina při ZŠ Jugoslávská 23 nabízí svým dětem pestrou skladbu činností, a to nejen zájmová zaměstnání podle
týdenní skladby, ale i výjimečné akce vztahující se k různým
příležitostem.
Začátek listopadu byl ve znamení příprav na Rej strašidel se
stezkou odvahy. Děti za pomoci rodičů vymýšlely strašidelné
kostýmy, vyráběly dekorace na výzdobu třídy, seznamovaly se
s nadpřirozenými bytostmi, které se vyskytují v našich národních pohádkách a pověstech. Také bylo potřeba vydlabat dýně,
které sloužily na osvětlení stezky odvahy.
Všechna strašidla se pak sešla v prostorách školní družiny, aby
si užila spousty legrace a zábavy. Děti závodily v letu na koštěti, lovily pavouky, hrály bowling s dýněmi, házely na pyramidu z duchů. Všechny ale netrpělivě čekaly, až nastane tma
a budou moci vyrazit na stezku odvahy. Ta vedla potemnělými
chodbami školy a osvětlena byla jen lampióny a svítícími dýněmi. Za projevenou odvahu každé dítě obdrželo malou odměnu.
Tuto akci finančně podpořilo statutární město Ostrava.
(d)
INZERCE

vit Magistrátu města Ostravy
Marta Szücsová. Po vystoupení mažoretek byly pamětním listem a zlatým dárkem
oceněny také Miroslava Mynarzová ze ZŠ Chrjukinova,
Miluše Vojtovičová, Miloslava
Kočí a Miroslava Dvorjančanská ze ZŠ Volgogradská a Eva
Matušková ze ZŠ Kosmonautů 15.

UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA JE 15. 1. 2014
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 Rozloučení se školskými
zaměstnanci
V prostorách Divadélka pod
věží se ve středu 28. listopadu
konalo slavnostní poděkování
školským zaměstnancům při
odchodu do důchodu. Podvečerním setkáním provázela vedoucí oddělení školství,
sportu a volnočasových akti-

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

JIŽNÍ LISTY

Představujeme základní školy – ZŠ Chrjukinova
ZŠ Chrjukinova slaví šedesát let od svého
založení. Jedná se o školu s bohatou historií a velkými plány do budoucna. Jejím
synonymem jsou moderní postupy práce
ve výuce, vysoká vybavenost a vstřícní pedagogové. Školu v současnosti navštěvuje 360 žáků v sedmnácti třídách.
ZŠ Chrjukinova patří od roku 1967 k několika málo ostravským školám, které mají
status školy s rozšířenou výukou jazyků. V
současné době na škole probíhá bilingvní
vyučování v jazyce anglickém a německém. Děti se učí angličtinu od první třídy,
od šesté třídy si volí druhý jazyk z nabídky
jazyka německého, ruského a francouzského. Při výuce cizích jazyků škola využívá
také metodu CLIL, při níž si žáci nenásilnou formou upevňují znalosti cizího jazy-

ka v nejazykových předmětech. Ve výuce
pravidelně působí rodilí mluvčí. V loňském školním roce bylo ve škole díky programu s agenturou Youglive přes padesát
studentů z USA, v letošním školním roce
pak pořádala týdenní projekt Edison, při
němž v hodinách působilo osm zahraničních studentů. Cílevědomá práce se žáky
v oblasti cizích jazyků přináší odměnu
v podobě mnoha úspěchů v jazykových
soutěžích.
Jistě stojí za zmínku, že ZŠ Chrjukinova
je jedinou školou v Moravskoslezském
kraji s rozšířenou taneční a pohybovou
výchovou. Vedle klasických hodnot, které
představují vysoké znalosti a dovednosti ve vyučovacích předmětech, umožňuje
žákům prostřednictvím taneční a pohybové výchovy obohacovat jejich svět o další
oblast, kterou jim umění a kultura nabízejí.
Taneční a pohybovou výuku ve škole provádějí odborníci z Ostravské konzervatoře.
Pro kvalitní výuku tance je zřízena v jedné
z tělocvičen zrcadlová stěna.
ZŠ Chrjukinova je fakultní školou Ostravské univerzity, spolupracuje s ní nejen při
vzdělávání budoucích pedagogů, ale také

na různých projektech podporujících netradiční výuku žáků. V projektu E-Twining
škola aktivně spolupracuje s několika zahraničními školami. Úspěšně se rozvíjí především spolupráce se školami ve Staškově
a v Povážské Bystrici. Každoročně probíhají vzájemná setkání žáků i pedagogů.
ZŠ Chrjukinova prošla v minulých letech
kompletní rekonstrukcí. Zcela zrekonstruovány byly pavilony národní školy,
2. stupně, školní jídelna a tělocvična. V pavilonu odborných učeben došlo k částečné
rekonstrukci. Díky aktivnímu zapojování
se do mnoha projektů je ve škole vybudována zcela nová chemická učebna, moderně vybavená laboratoř, dvě počítačové
učebny, cvičná kuchyň nebo učebna výtvarné výchovy a dílny. V šestnácti kmenových učebnách probíhá výuka s podporou
interaktivních tabulí. V loňském roce byla
dovybavena školní knihovna, kde mohou
žáci volně využívat šest počítačů s připojením na internet. Knihovna je každoročně
doplňována o velké množství knih. V letošním školním roce se podařilo otevřít novou
relaxační místnost, kterou využívají především děti národní školy a děti z přípravné
třídy. Přípravná třída je ve škole otevřena
šestým rokem. Navštěvují ji děti s odkladem povinné školní docházky. V rámci
péče o předškoláčky je tradičně pořádána
první úterý v měsíci školička. Předškolní
děti se zde seznamují s prostředím školy,
s učiteli prvního stupně i budoucími spolužáky. Rodiče mají možnost prohlédnout
si školu a pohovořit si o metodách výuky.
V prvních třídách škola nabízí výuku čtení
dvěma metodami: analyticko-syntetickou
nebo genetickou. Rodiče se také mohou

rozhodnout pro moderní výuku matematiky prof. Hejného. Žáci se při ní učí logicky
myslet a používat matematiku v praktických úlohách. Samozřejmostí je nově vybavená školní družina pro žáky prvního
stupně a školní jídelna, kde mají děti možnost výběru ze dvou jídel.
Mezi tradiční školní aktivity patří drakiáda, karneval, mnoho projektových dnů
(den jazyků, multikulturní den, sportovní
den…). Každoročně jsou pro žáky pořádány ozdravné pobyty v Beskydech, turistické a sportovní kurzy, výuka plavání a návštěvy na dopravním hřišti. Během celého
školního roku jsou žáci zapojeni ve svých
třídních kolektivech do celoškolní soutěže,
na jejímž konci je čekají krásné odměny.
V ZŠ Chrjukinova si žáci mohou vybrat
z široké škály mimoškolních aktivit (na
škole působí v letošním školním roce třináct zájmových kroužků se zaměřením na
jazyky, sport a výtvarné činnosti), pro žáky
devátých ročníků se pravidelně konají přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na
střední školy. V rámci výběru budoucího
povolání jsou pro žáky pořádány exkurze
do vybraných ostravských středních škol
a podniků.
Žáci ZŠ Chrjukinova se pravidelně účastní
různorodých vědomostních i sportovních
soutěží a olympiád, kde příkladně reprezentují školu a umísťují se na předních
místech. Heslem školy se stal slogan: Nám
na vašich dětech záleží. Více informací
o životě školy je na internetových stránkách www.zschrjukinova.cz.
Podklady připravila:
Mgr. Jana Mikošková,
ředitelka ZŠ Chrjukinova
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Planka: Zvolili jsme výrazně levnější variantu
Po silnějších deštích se v opravených podchodech na tramvajových zastávkách MHD A. Poledníka resp. Poliklinika občas objevuje stékající voda.

Snímky: Michael Kutty

Občané se ve svých dopisech
dotazují, proč tomu tak je, jako
reakci přinášíme následující
odborné vyjádření.
V projektu bylo zadáno zamezení průsaků povrchové a podzemní vody dovnitř podchodu
metodou injektáží média (epoxid, polyuretan…) do spár,
trhlin, kaveren degradovaného
betonu podlahy, stěn i stropu.
Tento projektantem navržený

způsob opravy a stav betonu
před rekonstrukcí byl v zadání doložen posudkem odborné
firmy.
Procentuální úspěšnost zabránění průniků vody metodou
provádění injektáže trhlin betonu a spár se odvíjí od stavu
a kvality betonové konstrukce.
Pokud je jak řešeto, tvořena
silně degradovaným betonem,
trhliny a kaverny jsou v podstatě celoplošně, je tato metoda méně úspěšná, protože
celoplošně konstrukci jen zevnitř zainjektovat nelze. Voda,
která je injektážním médiem
z praskliny vytlačena, si brzy
najde cestu někde jinde. Z výše
uvedeného vyplývá, že jediné

stoprocentně účinné řešení by
bylo odkrytí celé konstrukce
podchodu, provedení celoplošné izolace stropu a stěn a zpětný zásyp podchodu.
„Takové řešení by však přineslo
komplikace spojené s vyloučením nebo omezením automobilové a tramvajové dopravy
vždy nad částí podchodu. Ne-

mluvě o daleko vyšších finančních nákladech na rekonstrukci. Myslím si, že současný stav
s občasným menším zatékáním
neznamená vážnější problém,“
vysvětlil místostarosta Pavel
Planka, proč byla v zadání
upřednostněna výrazně levnější varianta celkové rekonstrukce.
(kut)
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Orlíkové z Laziska – pánové Zábřehu nad Odrou
Ondřej Orlík
Po bitvě na
Bílé
hoře
a porážce stavovského povstání v roce
1620 byly mnohým z účastníků
povstání zkonfiskovány jejich
majetky. Stejný osud potkal
také dosavadního majitele Zábřehu nad Odrou Jana Skrbenského z Hříště, který se povstání na Moravě aktivně účastnil.
V následujících letech patřil Zábřeh postupně několika katolickým rodům a v roce 1639 jej
zakoupil olomoucký kanovník
Ondřej Orlík z Laziska.
Rod Orlíků z Laziska pocházel
z Polska a na Moravě se usídlil
na konci 16. století. Ondřej Orlík získal své vzdělání v Římě
a po svém návratu zastával významné církevní funkce. Krátce
před svou smrtí získal Ondřej
od olomouckého biskupa mocný list zaručující právo volného
nakládání se svým majetkem,
který mohl odkázat dle vlastní
vůle. Po smrti tak přešel Zábřeh
na základě závěti na bratra Jana
Kryštofa a jeho syny. Jan Kryštof zemřel nedlouho po svém
bratru a majetek čítající několik
statků a obcí si na základě platného mocného listu rozdělili
jeho synové. Zábřeh nad Odrou
získal nejmladší ze synů Mikuláš Felix Orlík z Laziska.

Odebrání Zábřehu
Ihned po převzetí majetku byl
ale ze strany olomouckého biskupa nařknut z neoprávněného držení Zábřehu. Jejich strýc
Ondřej prý svou závěť nesestavil na základě získaného mocného listu, a z tohoto důvodu
mělo být držení Zábřehu protiprávní. Bratři se marně bránili
námitkou, že na základě stejné
závěti držel Zábřeh již jejich
otec. Olomoucký biskup a soud

námitky nepřijali, Zábřeh byl
bratrům odebrán a připojen ke
kapitulnímu
petřvaldskému
panství.
Jaký byl důvod takovéhoto nečestného jednání biskupa? Jednalo se o snahu získat majetek
bratrů a rozšířit tak své panství,
nebo byl důvod jinde? Odpověď nabízí regionální historik
Jiří Stibor, který poukázal na
to, že důvodem pro odebrání
léna mohla být samotná osoba
nového majitele Mikuláše Orlíka, který byl podle všeho sadista a sexuální zvrhlík. Byl to
právě on, kvůli komu biskup

pravděpodobně zničil mocný
list a zpochybnil poslední vůli
jejich strýce Ondřeje.

Soud
Svých činů se Mikuláš Orlík
dopouštěl v letech 1644–1647,
kdy se stal postrachem svých
poddaných. O jeho osobě nejlépe vypoví několik úryvků žaloby a výpovědí svědků zaznamenaných soudem, který tyto
skutky následně projednával.
Mikuláš se před soudem zodpovídal „...z chlípného a násilného s poctivými děvečkami
obcování, kterak on, když děvečky podle obyčeje večerního
času spolu byly, mezi ně přišel, jednu děvečku služebnou
u peci porazil a ji násilně, ne-

Foto: Tomáš Majliš

Dlouhá historie zábřežského zámku nabízí řadu příběhů. Jeden
z nejzajímavějších je spojen s rodem Orlíků z Laziska, kteří byli
majiteli Zábřehu nad Odrou v první polovině 17. století.

stydíce se tu přítomných poctivých lidí a také ouřadních osob,
sprznil a poškvrnil.“ Jinou děvečku „hanebně porazil, ale se
mu bránila, ji zubama skousal,

takže až doposud zdráva nejni.“ Další z incidentů se odehrál o Vánocích, kdy do zámku
přišlo na koledu pět mladých
dívek, „...a když vánoční písně
zpívati počaly (...), tu ihned pan
Mikuláš Orlík dveře zavříti dal
a tuze, aby žádná utéci nemohla, zadržovati poručil, potomně
je k pití vína a páleného přinutil, okna slámou zahraditi dal,
a tak s nimi již opojenými hanebnou chlípnost vedle libosti
svej provozoval.“
V bezpečí se před Mikulášem
Orlíkem nemohl cítit v Zábřehu a okolních obcích nikdo. Obžalován byl také „z nečestného
a nekřesťanského s poddanými
manskými zábřežskými zacházení a procedirování, kde (...)

některým koně jejich častými
pojezdy zpřetrhal a dokonce
ochromil, jiným pak dobytky
a hovádka jejich z moci pobral
a jim za to nic nedal.
Za vinu mu byly kladeny dokonce dvě vraždy. V Moravské
Ostravě měl v roce 1646 zastřelit švédského vojáka, za jehož
smrt se vojáci jeho pluku odplatili třemi trestnými výpravami do Zábřehu a okolních
vsí, během nichž pobrali poddaným téměř všechen majetek.
Druhou vraždu měl spáchat
při pěší cestě z trhu ve Frýdku.
Orlíkův písař nesl tehdy svému pánovi ručnici, se kterou
při přecházení lávky upadl do
vody. Mikuláš Felix na něj podle výpovědi zvolal: „Sakramentská šelmo, nemoč mně
prachu a ručnic!“ Po těchto
slovech písař odevzdal ručnici
a začal ve strachu ustupovat.
„Nato pak pan Orlík na něho
německy zavolal a písař roztáhl ruce a prosil. Pan Orlík pak
ihned do něho z ručnice vystřelil a toho písaře prostřelil, až
ihned k zemi padl.“
Za své činy byl Mikuláš Orlík
z Laziska odsouzen k peněžité
pokutě a tříměsíčnímu vězení.
Největším trestem pro něj ale
byla ztráta Zábřehu, který byl
spolu s Výškovicemi a Starou
Bělou v roce 1653 připojen ke
kapitulnímu statku Petřvald
a zůstal zde nepřetržitě až do
roku 1848.
Tomáš Majliš
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ZLATÁ SVATBA manželů Musálkových
Po ukončení základní školy začala pracovat ve Vítkovických železárnách jako písařka. Pan Jaroslav se narodil v září 1942
a po vyučení nastoupil jako soustružník do
závodu 3 Vítkovických železáren, později
jako obráběč kovů a klikových hřídelů pro
zahraniční odběratele.
Seznámili se v tanečních a po tříleté známosti, dne 23. listopadu 1963, si na ostrav-

Foto: Kamila Kolowratová

Paní Jaroslava se narodila v dubnu roku
1945.

ské radnici řekli své ano. Vychovali syny
Tomáše a Radima, dnes se radují ze dvou
vnuků Jana a Vítězslava a vnučky Petry.

Od jara do podzimu rádi pobývají na chatě
v Čeladné, kterou si postavili. K jejich koníčkům patří cestování po Česku i do zahraničí. V poslední době si oblíbili Slovensko, kde relaxují v termálních lázních. Rádi
si zajdou do divadla nebo do kina, jsou
aktivní v klubu důchodců, kde hrají karty,
jezdí na zájezdy a účastní se sportovních
her. Padesát let společného života si připomněli v sobotu 7. prosince zlatou svatbou.
Jejich oddávajícím byl zastupitel Petr Opletal, ceremoniářkou Šárka Zubková.

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.
Anežka Vajdová
Marie Burianová
Marie Slívová
Mária Nowaková
Božena Záviská
Marie Bednářová
Vladimír Šteif

95 let
95 let
94 let
94 let
93 let
93 let
92 let

Otakar Tyl
Jan Brandýs
Karla Gaviánová
Emanuel Gazda
Stanislava Pokludová
Vlastimil Novotný
Karel Bulla

Irena Hluzínová
František Muroň
Stanislav Kvěch
Božena Gondková
Oldřich Piecha
Marie Macurová
Marie Heiserová

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

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

Bohuslav Menkina

80 let

Libuše Vránová

80 let

Marie Přecechtělová

80 let

Miloslava Gelnarová

80 let

Jarmila Brožová

80 let

Richard Gröger

80 let
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- náklad 50 900 výtisků
- distribuce zdarma
do poštovních schránek
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Marcelu Černíkovou na tel.: 734 580 095, marcela.cernikova@ceskydomov.cz ; Jiřího Sachra na tel.: 725 359 990,
jiri.sachr@ceskydomov.cz; Šárku Řehulkovou, tel.: 730 195 074, sarka.rehulkova@ceskydomov.cz
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Sokol Hrabůvka slaví sto deset let od svého vzniku
Významné kulaté výročí svého založení si v letošním roce připomíná tělovýchovná jednota Sokol Hrabůvka. Byla založena před
sto deseti lety, konkrétně 2. února 1903 v obecním hostinci tehdejší Malé Hrabové.
Postupně procházela různými
obdobími činnosti, sportovně
tělovýchovné aktivity vznikaly
a zanikaly, aby třeba později obnovily svou činnost nebo
místo nich vznikly zase jiné.
K těm nejdéle trvajícím patří dnešní Asociace sportu pro
všechny (ASPV). „Už v roce
1903 to byl ženský odbor, který
často měnil své označení – základní tělesná výchova, odbor
Sokol, základní a rekreační tělesná výchova až po současnou
ASPV,“ připomněl za TJ Sokol
Hrabůvka Karel Nytra.
V letech 1922-1924 bylo vybudováno letní sportoviště, dnes
známé jako tělovýchovné středisko Plavecká. V roce 1940 TJ
získala pozemek v Čeladné,
později přibyly i srubové chaty

a toto místo je dodnes turistickým střediskem jednoty.
Při padesátiletém jubileu TJ se
její název změnil na Dobrovolnou sportovní organizaci Sokol
Hrabůvka, poté na Baník Hrabůvka - středisko VŽKG. Původní název se vrátil až roku
1957.
Významným datem v historii
TJ byl 3. prosinec 1968, kdy za
přítomnosti kamer tehdejší Čs.
televize byla předána do uží-

vání nově vybudovaná herna
stolního tenisu včetně sociálního a klubového zařízení na
Plavecké ulici. „Tím však budování tělovýchovných zařízení
naší jednoty neskončilo. V letech 1974 až 1976 vyrostl nový
areál na Adamusově ulici. Obě
tato zařízení byla vybudována
v akci Z,“ pokračoval Nytra.
Rozšíření a rekonstrukce tělovýchovného střediska Plavecká, včetně nového asfaltového
koberce házenkářského hřiště,
proběhla v letech 2005-2006.
Tato investice si vyžádala částku blížící se jednomu milionu
korun.
V roce 2000 vznikl ojedinělý
projekt Školní liga házené dívek pod názvem Pryč s nudou,
pojďme hrát házenou, který se
letos uskuteční už potřinácté.
Zájem dívek o tento sport se
odrazil v úspěšných výsledcích, žákyně TJ Sokol Hrabůvka získaly v letech 2001 a 2003

na mistrovství republiky bronzové resp. stříbrné medaile,
o další dva roky později pak
starší žákyně vybojovaly dokonce mistrovský titul.
Z dalších úspěchů sportovců TJ
stojí za zmínku připomenout
alespoň kulturistu Miroslava
Mráze, který se stal přeborníkem tehdejší ČSSR, triatlonistu
Jiřího Štalmacha a jeho 16. místo na ME nebo stolní tenistku
Sylvii Spěváčkovou, která přivezla stříbrnou medaili z MS
veteránů.
Dnes TJ Sokol Hrabůvka nabízí sportovní a turistické vyžití
v oddílech ASPV, fotbalu, házené, stolního tenisu, tenisu,
turistice a volejbalu. „Jsme rádi
za podporu z Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih i Magistrátu města Ostravy, kteří se
každoročně finančně podílejí
na údržbě našich sportovních
zařízení,“ poděkoval závěrem
Karel Nytra.
(dop)

• ASPV hledá nové děti ve věku od čtyř let pro Cvičení pro děti,
který probíhá v tělocvičně ZŠ Provaznická každé pondělí od 16.25
do 17.25 hodin. Děti se naučí základním pohybovým aktivitám,
cvičení probíhá pod odborným vedením kvaliﬁkovaných cvičitelek, které mají v zásobě spoustu zajímavých a pro děti podnětných činností. S sebou je třeba vzít si cvičební oblečení, vhodnou
obuv a něco k pití, hodina stojí dvacet korun. Každé pondělí od
17.30 do 18.30 hodin probíhá na stejném místě pro děti od dvou
let kurz Cvičení pro děti s rodiči za cenu třicet korun pro pár. Informace k oběma aktivitám podá p. Milada Bluchová na tel. čísle
731 877 539.
• Oddíl fotbalu TJ Sokol Hrabůvka provádí nábor mládeže pro
žáky a dorostence. Chlapci ročníku narození 1999-2007 mohou
přijít na hřiště na Pavlovově ulici (vedle areálu VISTA) každé úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin a dorostenci ročníku narození
1995-1998 ve stejné dny od 16 do 18 hodin. Oddíl fotbalu hledá
i trenéry pro mládežnická družstva. Více informací podá p. Jan
Materanka na tel. čísle 734 145 280.
• Oddíl házené TJ Sokol Hrabůvka přijímá každé úterý a čtvrtek od
15 do 16.30 hodin do svých řad dívky do přípravky. Děvčata ročníků narození 2000 a mladší mohou přijít ve sportovním oblečení
na tréninky do sportcentra Dubina na Horní ulici 81. Přípravku
vedou zkušení trenéři mládeže. Oddíl hledá také děvčata ročníku
narození 2000-2003, která mají za sebou zkušenosti z různých
sportů a pomohla by v již rozehraných soutěžích na postu brankáře a střelců (vítány jsou zkušenosti z volejbalu). Více informací
podá p. Tomáš Bárta na tel. čísle 777 733 947 nebo e-mailem na
handball@email.cz.
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Podzimní akce v rodinném centru
Návštěva klubovny rodinného
centra na Čujkovově ulici v Zábřehu byla pro děti z obvodu
Ostrava-Jih jednou z možností
trávení podzimních odpolední. Zkracující se dny byly naplněny výtvarnými činnostmi,
pohybem v přírodě, návštěvou
kina a planetária. Vstupem do
adventního období byla mikulášská oslava, kdy čtyřicet zúčastněných dětí dostalo nejen
pozornosti v podobě sladkostí,

ale také se mohly vydovádět
při sportu či vyrobit si vánoční
dekorace.
Rodinné centrum je od 1. 7.
2003 odloučeným pracovištěm
odboru sociálně-právní ochrany dětí statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava-Jih. Jeho posláním je práce
s rodinami ohroženými sociálním vyloučením. Více na www.
rcentrum.com.
(d)
Foto: Petra Pokludová

Informace o kvalitě ovzduší
Stavební práce na propojení ulic
Plzeňská a Pavlovova ovlivňují
kvalitu ovzduší. Zejména během suchých a větrných dnů se
to projevuje i na koncentracích
prašných částic PM10, které
sleduje poblíž stojící
stanice Českého hydrometeorologického
ústavu. Neznamená
to však, že za všechny
zvýšené koncentrace
může pouze tato stavba. Jsou-li vyšší koncentrace
PM10 pouze na stanici Ostrava-Zábřeh, může to být způsobeno lokálními vlivy. Jsou-li
však zvýšené koncentrace na

většině nebo na všech stanicích
v Ostravě, je pravděpodobně
zhoršená situace v celé oblasti
Ostravsko-Karvinska.
Aktuální naměřené hodnoty jsou
každou hodinu aktualizovány
společně s informacemi ze stanic z celé
České republiky na
internetových stránkách www.chmi.cz
v záložce Ovzduší,
k dispozici jsou rovněž na teletextu České televize
na stranách 188–194. Dvakrát
denně vydává pobočka ČHMÚ
v Ostravě zprávy na telefonním
čísle 596 900 265.
(d)

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů
na území MO Ostrava-Jih
16. 12.
U Skleníku 3
Moravská 65
Rodinná 67
Pospolitá 19
Věšínova 24
Krokova 8
Dolní 67
Na Drahách x Schweigrova
Zimmlerova 23, 48
Horymírova 91, 114
17. 12.
Břenkova 11
Karpatská 29
Jugoslávská 20, 39, 28
Čujkovova 21, 37, 50
Plzeňská 10
Averinova 2
P. Lumumby 2
Svazácká 44

18. 12.
Jižní 5
Svornosti 24
Kischova 12
Volgogradská 57, 110, 111
Petruškova 14
Výškovická 74, 94, 144
Husarova 74
Šeříkova 11
19. 12.
Drůbeží 2
Proskovická 53
Lumírova 11, 44, 26, 78
Výškovická 178
Jižní 25
Srbská 21
Výškovická 155
29. dubna 1
Staňkova 10

INZERCE
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14 je v numerologii dvojnásob šťastné číslo (7+7)
14 krajů ČR pokrývají tituly sítě Český Domov
14 let je Český Domov na mediálním trhu
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Obvod se oděl do vánoční výzdoby
V neděli 1. prosince se na náměstí SNP v Zábřehu konala tradiční
akce Rozsvícení vánočního stromu.
Bohatý kulturní program před
DK Akord probíhal už od odpoledních hodin. Vystoupila

nulo, ale pět minut před půl
pátou už se hlavně ti nejmenší
dočkali. Vše klaplo a náměstí

olomoucká folková kapela Bujabéza a moderní cimbálová
muzika Medicimbal, v jejímž
podání zazněly kromě lidových
písní také hity U2, Stinga, Pink
Floyd, Petera Gabriela, Coldplay aj. Pro děti zahrálo divadlo Smíšek pohádku Čarovné
Vánoce a divadélko Sluníčko
pohádku O Smolíčkovi Pacho-

před zrekonstruovaným a pěkně nasvíceným Domem kultury
Akord rozzářil vánoční strom.
První adventní neděli se rozsvítila také vánoční výzdoba
na území obvodu včetně hlavní
radniční budovy.
Druhou adventní neděli 8. prosince se na pěší zóně u kulturního střediska K-TRIO v Hrabův-

líčkovi. Nechyběla tradiční adventní výtvarná dílna. Sváteční
slovo přednesl farář Vítězslav
Řehulka a poté několik tisíc občanů pozdravil starosta obvodu Karel Sibinský. Vzhledem
k jasné obloze se rozsvícení
stromu o deset minut posu-

ce uskutečnila akce nazvaná
Mikulášská neděle. Za krásného zimního počasí si ji nenechaly ujít tisíce lidí. Mikulášský
jarmark začal už v 10 hodin,
doprovodný kulturní program
Pokračování na vedlejší straně
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Dokončení z vedlejší strany
pak ve 14 hodin. Pro děti byla
připravena pohádka Jak Puklik
s Puklinkou slavili Vánoce, následovalo vánoční pásmo koled
v podání Folklorního souboru
Morava, sváteční slovo faráře
Vítězslava Řehulky, vystoupení kapely Marian&333, zahrál
oblíbený Stanley‘s Dixie Street
Band. V 16.15 hodin pak byl

23

slavnostně rozsvícen vánoční
strom. Jak starosta obvodu Karel Sibinský před rokem slíbil,
letos je strom ověšen novými
ozdobami.
Pro děti byla připravena tvůrčí
dílna, betlém Babky Miládky,
mezi nejmenšími se pohybovali
Mikuláš, čert i anděl. V restauraci se podávalo speciální mikulášské menu.
Text a snímky: Michael Kutty
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Nakou
ve slevá pím
ch

Začněte nový rok
optimálně

Začnu
s rekonstrukcí bytu

Splňte si snadněji svá novoroční
předsevzetí. Optimalizujte s námi své
úvěry. Ušetříte anebo si můžete půjčit více.
Více informací v UniCredit Bank v Ostravě
Horní 1642/55a, Ostrava-Hrabůvka
tel.: 955 959 907, mob.: 607 038 222
ostrava.hrabuvka@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

Koupím si
notebook

SC-332314/3

Váš expert na optimalizaci úvěrů
a reﬁnancování hypoték.

Hrabůvka
Výškovice
Zábřeh
Bělský Les
Dubina
a blízké okolí

Centrum bydlení a služeb Ostrava - Jih

Prodej, Výkup bytu, Exekuce,
Dělení majetku, Likvidace pozůstalosti
Zdarma Vám poradíme s vaším bydlením (prodej, rekonstrukce, dedíctví, aj.)
Rychlý prodej, výkup bytů
Řešíme exekuce a dluhy po splatnosti
Půjčky se zástavou nemovitostí bez nutnosti příjmu

Prodáváte byt? Vánoční
kapr pro Vás zdarma!

Nabídka platí pro klienty, kteří v období od 10.12.2013 do 23.12.2013, zadají u realitní kanceláře BYTY JIH.cz inzerci
prodeje bytu v lokalitě Ostrava-Jih. Živí kapři k výběru denně u OD Venuše v Hrabůvce. Nabídka je platná do
vyčerpání zásob.
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