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JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

INZERCE

Prvním občánkem narozeným 
v letošním roce v nejlidnatěj-
ším ostravském obvodu Jih je 
Nela Chmelíčková. Dvaadvace-
tiletá maminka Nikola bydlící 
v Hrabůvce ji přivedla na svět 
1. ledna v 19:46 minut, přestože 
termín byl o dva týdny pozdě-
ji. První lednový pátek ji přímo 
na novorozeneckém oddělení 
Vítkovické nemocnice navštívil 
starosta obvodu Karel Sibin-
ský. Maminka prvorodička od 
něj dostala kytici, malá Nelinka 
pak zlatý řetízek s přívěškem 
čtyřlístku pro štěstí.  (kut)

První občánek dostal zlatý řetízek

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 občán-
ků): 599 430 410
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 sezdáva-
cích 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 hlav-
ní radniční budově v přízemí na oddělení matriky 
(kanceláře č. A 017, A 018 a A 019).

Asociace středoškolských klubů při SPŠ sta-
vební v Ostravě a Střední průmyslová škola 
stavební v Ostravě v těchto dnech pořádají v ob-
chodním centru Avion Shopping park v Ostra-
vě-Zábřehu výstavu fotografi í, jejímž tématem 
je Architektura Moravskoslezského kraje. Jsou 
na ní vystaveny nejlepší fotografi e ze čtvrtého 
ročníku fotosoutěže, kterou tradičně pořádaly 
dvě výše uvedené organizace. Kromě fotografi í 

jsou zde vystaveny také modely z lepenky, které 
vyrobili studenti pořádající školy. Záštitu nad 
výstavou převzala náměstkyně hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje Věra Palková, primátor 
města Ostravy Petr Kajnar, starosta městského 
obvodu Ostrava-Jih Karel Sibinský a poslanec 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Adam 
Rykala. Výstavu je možné zhlédnout u prodejny 
Deichmann až do 14. února letošního roku.  (d)

Výstava nejlepších fotografi í
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Krátce
  Zastupitelstvo Ostravy-Jihu
Starosta Karel Sibinský zve 
všechny občany na zasedá-
ní Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih, které se 
uskuteční ve čtvrtek 27. úno-
ra v 9 hodin v nadstavbě 
hlavní radniční budovy 
ÚMOb Ostrava-Jih v Horní 
ulici v Hrabůvce.

  Zastupitelé schválili 
rozpočet 

Zastupitelstvo městského 
obvodu Ostrava-Jih schvá-
lilo na svém prosincovém 
zasedání rozpočet pro rok 
2014 včetně rozpočtového 
výhledu. Zdrojová základ-
na v objemu 754 463 tisíc 
korun umožnila pokrýt 
běžné výdaje v celkové výši 
597 342 tisíc korun. Kapitá-
lové výdaje jsou v rozpočtu 
dokryty částkou 157 121 tisíc 
korun. Plánované investice 
budou směrovány do re-
konstrukcí podchodů, škol-
ských, kulturních a sportov-
ních zařízení, rekonstrukcí 
a výstavby bytových domů.

Měření a komplexní vyšetření zraku* * pouze provozovny v Ostravě

akce 1+1 ZDARMA
NA BRÝLOVÉ OBRUBY

PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍPoskytované slevy nelze sčítat.

OPTIKA TRIUMPHTRIUMPH

NA PLASTOVÉ BRÝLOVÉ ČOČKY 
SLEVA až 70 %

MEGA AKCE LEDEN - ÚNOR

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 / Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586 / Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451
Frýdek-Místek OD KAUFLAND, Revoluční ul., tel.: 558 436 218 / Karviná-Ráj (naproti restauraci BRNO) Kosmonautů 837/70, tel.: 596 313 063 / www.triumphoptical.cz

JET 150 A JET 150 SH



3

Vydává městský obvod Ostrava–Jih, ve spolupráci se Strategic Consulting, s.r.o. • Adresa 
vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK 
ČR E 12808 • Za vydavatele zodpovědný Mgr. Karel Sibinský, starosta městského obvodu.
• DTP: Lucie Petrová • Vychází v nákladu 49.000 výtisků • Datum vydání: 27. 1. 2014 
• Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce.

Kontakt na redakci a inzerci:

Šéfredaktor: 
Mgr. Michael Kutty
tel.: 599 430 230
e-mail: michael.kutty@ovajih.cz

 V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).

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

JIŽNÍ LISTY OBSAH/EDITORIAL/AKTUALITY

Nejstarší obyvatelka se dožila 105 let

…Stopětiletá paní se už necítí na osobní návštěvy, 
starosta nejlidnatějšího obvodu Karel Sibinský ji proto 
v den jejich narozenin nechal doručit gratulaci a velkou 
kytici…

5

„Dakoťáci“ sbírají vánoční stromky

…Kromě této ekologické aktivity členové SKST Dakota 
pořádají letos už desátý ročník Soutěže ve sběru PET 
víček v Moravskoslezském kraji…

5

Nejoblíbenější školní sportoviště

…V anketě byly nejlepší dvě základní školy obvodu 
Ostrava-Jih, vítězství získala ZŠ Provaznická před ZŠ 
Jugoslávská…

7

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

nejprve vám všem 
chci popřát vše nej-
lepší v letošním roce, 
hlavně zdraví a spo-
kojenost v osobním 
i pracovním životě. 
Úvodem se vrátím 
k novoročnímu ohňo-

stroji, který jsme pořádali už poosmé. Veli-
ce mě potěšily kladné reakce, které doslova 
zaplavily nejen mou e-mailovou poštu. Moc 
bych vám za ně chtěl poděkovat, některé 
z nich jsme vybrali a zveřejnili na posled-
ní dvoustraně tohoto čísla. Pevně věřím, že 
také první den příštího roku bude mít tato 
už tradiční a oblíbená akce své pokračování. 
Lednové číslo obvodního zpravodaje dále 
nabízí přehled investičních akcí, které plá-
nujeme zrealizovat v letošním roce. Jsme 
rádi také za prvenství v celoměstské anketě 
o nejoblíbenější školní sportoviště, kterou 
vyhrály základní školy Provaznická a Ju-
goslávská. Více o tomto projektu si můžete 
přečíst na straně sedm. Jako každoročně náš 
obvod v závěru loňského roku udělil ocenění 
za úspěšnou reprezentaci dětem a občanům, 
kteří s nimi pracují. Jejich profi ly najdete na 
straně patnáct. Nabízíme přehled veřejných 
zakázek vypsaných pro letošní rok. Velkou 
událostí byla historicky druhá platino-
vá svatba v obřadní síni našeho úřadu, za 
zmínku stojí rubrika Pohled do historie nebo 
představení další základní školy, tentokrát 
ZŠ Krestova. Zajímavého čtení je spousta, 
proto věřím, že si každý najde to své.  
 Mgr. Karel Sibinský, starosta

  Burza práce a rekvalifi kací
Nemáte práci nebo vám hrozí její ztrá-
ta, chcete změnit kvalifi kaci? Udělejte si 
představu o pracovních příležitostech. 
Poznejte možnosti rekvalifi kačních kur-
zů v dělnických i technických profesích, 
v administrativě i službách. Navštivte 
Burzu práce a rekvalifi kací s nabídkami 
poradenských center na jednom mís-
tě. Akci pořádá DTO CZ ve spoluprá-
ci s Úřadem práce v Ostravě. Burza se 
koná 6. února od 10 do 17 hodin v DTO 
CZ (Mariánské náměstí 5, Ostrava-Mar. 
Hory, naproti bývalého Telecomu). Vstup 
pro zájemce je zdarma.

 Lidé kradou vysázenou zeleň
V říjnu loňského roku byly zahájeny pro-
jekty, v jejichž rámci bude na území Ostra-

vy vysázena zeleň za 130 miliónů korun. 
Celkem jde o 114 tisíc stromů a 320 tisíc 
keřů. Cílem akce, která svým rozsahem 
nemá obdoby v jiném městě republiky, 
je výrazné zlepšení životního prostředí. 
Jen prachu v ovzduší by tak mohlo být 
o 53,5 tuny méně. Někteří spoluobčané 
však nově vysazenou zeleň kradou. Např. 
z Bělského lesa zmizelo šedesát keřů šeří-
ků a stejné množství muchovníku hladké-
ho. Z Horní ulice zloději odnesli 45 kusů 
bohyně šarlatové a 30 keřů kaliny tuša-
laj. Před kulturním střediskem K-TRIO 
v Hrabůvce bylo zcizeno 16 kusů svídy 
bílé a 15 kusů kdoulovce. Škoda byla vy-
číslena na bezmála 40 tisíc korun. 

 Úspěšná Škola stolního tenisu
Městský svaz stolního tenisu Ostrava 

pořádá v rámci projektu Ostrava – Ev-
ropské město sportu 2014 výukovou akci 
Škola stolního tenisu pro všechny. Usku-
teční se v soboty 15. února a 15. března 
v herně TJ Ostrava na Varenské ulici 40 
vždy od 8.30 do 13 hodin. Úvodních 
dvou lekcí se první lednovou sobotu zú-
častnilo čtyřiačtyřicet zájemců o výuku 
tohoto sportu ve věku od šesti do pěta-
šedesáti let. K dispozici jim byli čtyři tre-
néři s extraligovými zkušenostmi včet-
ně reprezentanta Ondřeje Bajgera. Také 
vstup na další lekce je zdarma, je však 
nutné se přihlásit vždy s týdenním před-
stihem. Bližší informace podá p. Marian 
Hájko (tel.: 606 774 322, e-mail: mhajko@
centrum.cz), navštívit lze také stránky 
www.ostravskypinec.cz.

Krátce
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K těm zásadním patří rekonstrukce pod-
chodu u zastávky MHD Hrabůvka kostel, 
která začala v prosinci loňského roku. Ob-
čané se dočkají nových výstupů na tram-
vajové zastávky, celkové úpravy tubusu, 
nové bude zastřešení podchodu. Veškeré 
práce by měly být hotovy do poloviny le-
tošního roku. V současné době v tomto mís-
tě chodcům slouží úrovňový přechod.
Neméně důležitou investiční akcí je dal-
ší etapa rekonstrukce zábřežského Kina 
Luna, konkrétně zateplení celého objektu 
včetně střechy, nová bude fasáda i vstup-
ní dveře. „Práce jsou momentálně kvůli 
počasí přerušeny, hotovy by měly být na 
přelomu jara a léta letošního roku,“ uvedl 
místostarosta František Dehner, který má 
na starosti investice. 
Po úspěšné první etapě projektu Ekotermo 
přichází na řadu kompletní revitalizace 
dalších tří základních škol na území obvo-
du. Práce už začaly na ZŠ Alberta Kučery 
v Hrabůvce a ZŠ Šeříková ve Výškovicích, 
v únoru pak v závislosti na povětrnostních 
podmínkách odstartují práce v další výš-
kovické základní škole Srbská. Už v první 
etapě projektu Ekotermo v roce 2012 byly 
revitalizovány základní školy Mitušova 16, 
Krestova, Klegova a MUDr. Lukášové. U 
všech pavilonů jednotlivých škol proběhlo 
zateplení obvodových stěn, výměna oken 
a zateplení střech. Hlavním zdrojem fi nancí 
byly evropské peníze z operačního progra-
mu Životní prostředí, další částkou přispě-
lo statutární město Ostrava a Státní fond 
životního prostředí ČR. Nejinak tomu bude 

i ve druhé etapě tohoto projektu. Zkrátka 
letos nepřijdou ani bytové domy. Zateplení 
čeká mj. domy Bedřicha Václavka 1, 3 a 5. 
Během února bude dokončena výstavba 
obytného domu na Kotlářově ulici. Pokra-
čovat bude celková rekonstrukce souboru 
Jubilejní kolonie v Hrabůvce. „Do konce 
dubna budou hotovy práce na rekonstrukci 
domu Edisonova 21 a poté máme v plánu 
domy Edisonova 17 a 19,“ dodal Dehner. 
Po složitých jednáních se obvodu Ostra-
va-Jih podařilo odkoupit od akciové spo-
lečnosti Vítkovice také plochy v Jubilejní 
kolonii. Vloni v prosinci začala první etapa 
celkové rekonstrukce těchto prostor, kon-
krétně úprava ploch mezi ulicemi Jubilejní, 
Letecká a Edisonova. Z důvodu vegetační-
ho klidu bylo pokáceno asi patnáct stromů, 
na jaře bude provedena náhradní výsadba, 
dojde k výstavbě chodníků, parkovacích 
a kontejnerových stání, nové bude veřej-
né osvětlení, samozřejmě zůstanou zelené 
plochy. Vedle stávajících jeslí na Edisono-
vě ulici vznikne zbrusu nové dětské hřiš-
tě. „Práce budou pokračovat až na jaře a v 
závislosti na povětrnostních podmínkách 
budou dokončeny během letošního roku. 
S tím, jak se postupně opravují další domy 
v Jubilejní kolonii, jsou v plánu další etapy 
rekonstrukce venkovních prostor,“ vysvět-
lil František Dehner. 
V letošním roce budou v nejlidnatějším os-
travském obvodu pokračovat také opravy 
místních komunikací, chodníků, úprava 
pískovišť a dalších veřejných prostranství. 
 Michael Kutt y

Investiční akce v obvodu Ostrava-Jih
Městský obvod Ostrava-Jih se postupně mění k lepšímu a také pro letošní rok je připra-
veno několik důležitých investičních akcí.

Hlavním hostem 
obvodního plesu 
bude Pepa Vojtek
V pátek 31. ledna v 19.30 hodin se v pro-
storách nově zrekonstruovaného Domu 
kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s. r. o., 
uskuteční v pořadí už dvaadvacátý repre-
zentační ples městského obvodu Ostrava-
-Jih. Hlavním hostem plesu bude Pepa 
Vojtek, rocker i muzikálový zpěvák. V hu-
debním sále se uskuteční diskotéka, chybět 
nebude velká i malá tombola. „Věřím, že 
také letošní ples nabídne dobrou zábavu 
a těším se na setkání se všemi,“ řekl staros-
ta Karel Sibinský. (kut)

Krátce
 Šance pro nezaměstnané ženy
V letošním roce se uzavírá úspěšný pro-
jekt Podnikám, slaďuju... sama sobě šé-
fuju. Je určen ženám z MS kraje, kterým 
nabízí výbornou příležitost, jak s podni-
káním začít nebo své stávající podniká-
ní dále rozvíjet. Přináší zážitkový kurz 
podnikání, vedený špičkovými lektory 
z praxe, dále individuální vedení a pora-
denství (mentorink, koučink), možnost 
získat investora pro svůj podnikatelský 
záměr a mnoho dalšího. Vše je zdarma, 
poslední kurzy budou zahájeny v březnu 
a budou probíhat v Ostravě. Přihlásit se 
lze na stránkách www.zahajenipodnika-
ni.cz. Více informací podá p. Proroková, 

tel.: 730 153 707, e-mail: info@zahajeni-
podnikani.cz.

  Nábor házenkářek do přípravky
Házenkářská přípravka při TJ Sokol Hra-
bůvka přijímá do svých řad dívky ročníků 
narození 2000 a mladší. Mohou přijít ve 
sportovním oblečení na tréninky, které se 
konají ve Sportovním centru Dubina kaž-
dé úterý a čtvrtek od 15 do 17.30 hod. Do 
družstva starších a mladších žaček (2000-
2003) oddíl hledá sportovně založené dív-
ky se zkušenostmi z volejbalu a basketba-
lu. Do sportovního areálu na Plavecké ul. 
(v blízkosti Pizzerie Ježek) v Hrabůvce jsou 
každé úterý a čtvrtek od 15 do 16.30 ho-
din zvána děvčata ročníků narození 2002 

a mladší. Další informace podá p. Tomáš 
Bárta na tel. čísle 777 733 947 nebo pro-
střednictvím e-mailu handball@email.cz.

  Avízo bazar na Černé louce
V neděli 23. února od 8 do 12 hodin se 
v pavilonu A výstaviště Černá louka 
v centru Ostravy uskuteční Avízo bazar. 
Kromě větší kapacity prodejních míst 
je připraven zábavný program pro děti 
a tombola. V prostorách kulturního stře-
diska K-TRIO v Hrabůvce se každý mě-
síc konají Avízo minibazary. Ten nejbliž-
ší proběhne v sobotu 8. února, další pak 
1. března, 5, dubna, 17. května a 21. června 
vždy od 8 do 12 hodin. Více informací na 
www.avizobazar.cz.
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„Dakoťáci“ sbírají vánoční stromky
Tradiční sběr a likvidaci vánočních stromků také letos zajišťují 
členové turistického oddílu dětí a mládeže SKST Dakota. 

„Každoročně už přes deset let 
vždy v lednu a v únoru s dětmi 
několikrát procházíme sídliště 
v našem obvodu a stahujeme 
stromky na hromady, odkud 
je pak navážíme k našim klu-
bovnám. Když je stromků přes 
pět set, kontaktujeme dispečink 
OZO Ostrava. Ti pak přijedou 
speciálně upraveným vozem, 
stromky nalisují a odvezou do 
kompostárny v Hrušově, kde je 
buď použijí do kompostu, nebo 
na topení do ekologických kote-
len,“ popsal celý proces Štefan 
Greš z SKST Dakota s tím, že 
sběr stromků probíhá zhruba 

do konce února. „Do poloviny 
ledna se do této akce zapojilo 
čtyřiasedmdesát našich členů, 
kteří do té doby posbírali přes 
2600 vyhozených stromků. 
Hodně z nich bylo pěkných jed-
liček, i letos jsme našli stromky 
se stojany, zalité v betonu nebo 
v sádře,“ dodal Greš.
Kromě této ekologické aktivity 
členové SKST Dakota pořádají 
letos už desátý ročník Soutěže 
ve sběru PET víček v MS kra-
ji. „Ročně odevzdáme k recy-
klaci do plastovny přes třicet 
tun této druhotné suroviny,“ 
pokračoval Greš. V rámci Dne 

Země probíhá ve spolupráci 
s Ostravskými městskými lesy 

výsadba stromků a úklid v Běl-
ském lese.   (kut)

Nejstarší obyvatelka obvodu se dožila 105 let
Ve čtvrtek 9. ledna oslavila sto 
páté narozeniny paní Marie 
Čapková, která je nejstarší oby-
vatelkou Ostravy-Jihu a patrně 
i celé moravskoslezské metro-
pole.
Babička pochází z jihočeské 
obce Dívčice, rodičům se na-
rodila jako čtvrtá ze šesti dětí. 
Vyučila se jako pánská krej-
čová, ve dvaadvaceti letech se 
poznala se svým manželem 
Janem a v září roku 1937 byli 
oddáni. Protože nemohli mít 
dlouho děti, první dceru si 
osvojili, poté se jim narodil syn 
Jan a dcera Miluše. V roce 1952 

se přestěhovali do Zábřehu, 
paní Marie byla inspektorkou 
v prodejnách ovoce, zelenina 
a současně byla zvolena jako 

poslankyně za 
tehdejší městský 
obvod Ostrava. 
Manžel Jan pra-
coval jako úředník 
ve VOKD. Až do 
jeho smrti v roce 
2003 prožili v har-
monickém man-
želství dlouhých 
šestašedesát let. 
Dnes se paní Ma-
rie raduje z deví-

ti vnuků a čtrnácti pravnuků. 
Houževnatá a energická žena 
se smyslem pro spravedlnost 
je velmi obětavá a skromná. 

Recept na dlouhověkost podle 
svých slov nemá. To, že žĳe 
a může se těšit se svými nej-
bližšími, je prý dáno jen Boží 
milostí.
Stopětiletá paní se už necítí 
na osobní návštěvy, starosta 
nejlidnatějšího obvodu Karel 
Sibinský jí proto v den jejich 
narozenin nechal doručit gra-
tulaci a velkou kytici. Jubilant-
ka mu na oplátku popřála, aby 
se dožil alespoň tolika let, co 
ona, a že v rodinném kruhu je 
prý dobře i v tomto požehna-
ném věku.  (kut) 

Foto: rodinný archiv
S

C
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tel.: 553 034 357, 
776 276 526

www.kruhovy-trenink-ostrava.cz

„ZABIJÁK
BŘICHA“

-  ruční mytí a komplexní kosmetická péče o automobily
-  čištění a dezinfekce klimatizací
-  nástřik Plasti Dip

Z Kamil Caru, čistou káru…

www.kamilcar.com U Hrůbků 119
tel.: 737 367 347 Ostrava-Pískové Doly





Akce k Paketu 12, 14 a 15
značková zimní bunda zdarma dle vlastního výběru !!!

Akce platí do 28. 2. 2014
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Regulace nebo zákaz? Jak se popere Jih s hazardem?

Jak se postavit k hernám v Os-
travě-Jihu? Touto otázkou se 
zabývá radnice nejlidnatějšího 
obvodu už několik let, výsle-
dek ale stále není jednoznačný. 
Přesto je vedení radnice roz-
hodnuto s výherními automaty 
něco dělat, i když město připra-
vovanou vyhlášku o regulaci 
hazardu smetlo ze stolu. Ob-
vod si v těchto dnech dokonce 
nechal zpracovat studii Čes-
kým institutem pro výzkum 
závislostí, aby měl další faktor, 
který by jim pomohl posoudit, 
jestli herny na území Jihu čás-
tečně regulovat, nebo rovnou 
plošně omezit.
„Regulace prostřednictvím vy-

hlášky nemá a ani nemůže mít 
ambice vyřešit výskyt či vylé-
čení patologického hráčství, ale 
může stanovit soubor opatření 
k minimalizaci těchto dopa-
dů,“ stojí v průzkumu institutu 
pro výzkum závislostí s tím, že 
plošný zákaz hazardních her 
má velmi podobné účinky jako 
liberální přístup a systematic-
ká regulace je vědecky ověře-
nou účinnou metodou, která 
je aplikována ve všech zemích 
Evropy. I přesto nejsou radní 
Ostravy-Jihu jednohlasně roz-
hodnuti, jestli hazard omezit 
úplně, nebo jej v nějaké míře 
jen regulovat.
„Osobně se přikláním k varian-

tě plošného zákazu. Je to spra-
vedlivé pro všechny a částečné 
omezení vždy někoho zvýhod-
ní,“ řekl Deníku starosta Karel 
Sibinský s tím, že radnice se 
tímto tématem bude v příštím 
roce určitě zabývat.
Stejný názor sdílí i místostaros-
ta Pavel Planka: „Určitě nejsem 
fanoušek hazardu a čím více se 
omezí, tím lépe,“ přiblížil mís-
tostarosta.
Všichni radní však nejsou 
o kompletním zákazu heren 
přesvědčeni.
„Jako pedagožka a psycholož-
ka jsem jednoznačně přesvěd-
čena o tom, že plošný zákaz 
čehokoliv jen vede k tomu, že 
si lidé hledají alternativy a jiné 
cesty, jak se ke své závislosti 
dostat. Proto bych byla raději 
pro přísnou regulaci, ať máme 
přehled o tom, kde a v jaké 

míře hazard probíhá,“ sdělila 
Deníku radní Ivona Klímová.
Provozovatelům heren a vý-
herních automatů se ale ome-
zování heren nelíbí.
„Pokud by nějaká regulace 
měla probíhat, měla by být na-
stavena s rozmyslem tak, aby 
platila v celé republice. Ne aby 
si každá radnice mohla co dva 
měsíce rozmýšlet co a v jaké 
míře zakáže. To se netýká jen 
hazardu. Jak pak v takovém 
prostředí chcete rozumně pod-
nikat,“ uvedl za společnost 3E 
Projekt, která provozuje napří-
klad síť restauračních zařízení 
Šatlava, předseda představen-
stva Martin Eliáš. Ostrava-Jih 
dostává každý rok do rozpočtu 
z hazardu zhruba třicet milio-
nů korun.

Zdroj: www.msdenik.cz, 
20. 12. 2013

Město sice připravovanou vyhlášku o regulaci hazardu stáhlo, 
nicméně nejlidnatější ostravský obvod chce herny na svém úze-
mí regulovat po svém. Radnice si dokonce nechala vypracovat 
studii.

INZERCE

Na letošní neobvykle teplý prů-
běh zimy zareagovala i příroda. 
Tyto nádherně kvetoucí stromy 
byly po celý leden k vidění na 
Horní ulici v Hrabůvce v areálu 
domu s pečovatelskou službou. 
Jedná se o druh okrasné višně 
(višeň chloupkatá). Stejné stro-
my kvetou také na Pavlovově 
ulici v Zábřehu nebo na Dubině 
v ulici  A. Gavlase. 
 Foto: Michael Kutt y

Teplá zima: 
kvetou višně

Krátce
  Na území obvodu žije 

109 267 obyvatel
Přesně 109 267 obyvatel 
mělo k 1. lednu 2014 trva-
lé bydliště na území měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. 
Z tohoto počtu tvoří 3621 
cizinci. Celkem měla met-
ropole Moravskoslezského 
kraje k 1. lednu letošního 
roku 304 136 obyvatel, což 
je o dva tisíce méně než před 
dvěma lety.

ORTOPEDICKÁ A SPORTOVNÍ AMBULANCE

Podrobnosti a kontakty na:
www.ortopedie-ostrava.cz, email.: ortopedie.audax@gmail.com

APROMED – Ostrava Poruba: 732 119 057, 724 831 838, 775 138 348 
pouze objednané pacienty.

Stará Bělá, Blanická 1068, út 15.30-18.30 bez objednání

Specializujeme se na artroskopické operace 
a implantace umělých kloubů 
a další ortopedické operace. 

Operaci provádí specialista, který Vás v ambulanci vyšetří
Čekací doba k TEP 3-6 měsíců u většiny ZP

Léčíme krevní plasmou a krevními destičkami 
– jedna aplikace 1.500 Kč
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Anketa o nejoblíbenější školní sportoviště

Krátce
 Mentoring otevírá ženám dveře k práci
Nezaměstnaným ženám starším padesáti 
let je určen projekt Mentoring otevírá dve-
ře. Přináší individuální poradenství a ve-
dení a také řadu zajímavých kurzů zamě-
řených na rozvoj osobnosti, sebepoznání, 
podporu sebevědomí, dovednosti pro 
hledání zaměstnání, komunikaci, práci se 
stresem, trénink paměti.  Součástí vzdě-
lávacích aktivit je jedinečný počítačový 
kurz, ve kterém se ženy naučí tvořit vlast-
ní „digitální příběhy“. Poslední kurzy bu-

dou probíhat od dubna do května vždy 
dvakrát týdně po třech hodinách. Vše je 
zdarma, více informací podá Bc. Tidricho-
vá (athena.kt@seznam.cz, tel.: 736 140 697, 
www.mentoringoteviradvere.cz).

 SVČ nabízí příměstské tábory
Středisko volného času (SVČ) Ostrava-Zá-
břeh připravilo na období jarních prázd-
nin (10.-14. února) několik příměstských, 
ale i pobytových táborů pro děti. Čeká na 
ně spousta táborových tématických her, 
výtvarného tvoření, sportování a výletů 

do okolí. V nabídce je pobytový tábor na 
chatě Kyčerka ve Velkých Karlovicích pro 
lyžaře i snowbordisty, pobytový tábor 
pro nelyžaře Kokosy na sněhu a turistic-
ký kroužek pořádá jarní tábor na chatě 
Kaménka v Odrách. Dobývání severní-
ho pólu čeká na pobočce SVČ na Dubině 
a Dobrodružství za devatero horami mo-
hou děti prožít v budově na Gurťjevově 
ulici v rámci příměstského tábora, který 
bude každý den od 8 do 16 hodin. Více 
informací je na www.svczabreh.cz.

Hlasovalo se do konce loňského 
listopadu na webových strán-
kách projektu, na facebooku 
města a dalších partnerů pro-
jektu. V anketě byly nejlepší 
dvě základní školy obvodu 

Ostrava-Jih, vítězství získala 
ZŠ Provaznická před ZŠ Jugo-
slávská.
Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže a předání cen vítězům 
i vylosovaným účastníkům an-
kety se uskutečnilo 10. prosince 
2013 v prostorách Integrova-
ného bezpečnostního centra. 
Projekt „Hřiště otevřená pro 
veřejnost“ umožňuje využívat 
sportoviště ostravských škol po 
skončení vyučování, o víken-
dech, svátcích a o prázdninách. 
Děti i dospělí mohou využívat 
bezplatné půjčovny sportov-
ních pomůcek, zúčastnit se or-
ganizovaných aktivit.
Otevření hřišť pro veřejnost je 
v Ostravě považováno za inte-
grální součást rozvoje kvality 
života ve městě a systému pre-

K závěru sezony připravila pracovní skupina rady města Bezpeč-
nější Ostrava soutěž o nejoblíbenější hřiště. 

INZERCE

Vedoucí odboru kultury a zdravotnictví MMO Barbora Stankušová 
předává cenu ředitelce ZŠ Provaznická Libuši Přikrylové (vpravo).
 Snímky: Jiří Zerzoň

Místostarosta obvodu 
Ostrava-Jih Radim Miklas předává 
cenu za druhé místo řediteli ZŠ Ju-
goslávská Petru Opletalovi (vlevo). 

vence kriminality. Jejich pro-
voz je fi nancován díky dotacím 
města z podpory prevence kri-
minality. Vloni bylo z rozpočtu 
města podpořeno 33 projektů 
částkou 1 970 tisíc korun. 
Projekt veřejných sportovišť má 

původ v obvodu Ostrava-Jih, 
kde před několika lety vznikla 
myšlenka na využívání školních 
hřišť během prázdninových mě-
síců a víkendů. Dětem se přímo 
na místě věnují sportovní asis-
tenti. Zdroj: www.mmo.cz

AKCE!!! 
ŠŤASTNÝ PES A KOČKA  

NABÍZÍ VYKOUPÁNÍ 
A OSTŘÍHÁNÍ VAŠEHO 
PEJSKA I KOČIČKY DO KONCE 
MĚSÍCE BŘEZNA ZDARMA 
V RÁMCI ZPROVOZŇOVÁNÍ SLUŽEB 
PRO PSY A KOČKY A Z DŮVODŮ PROBÍHAJÍCÍCH 
REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ V HOTELU PRO PSY.

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE: 722 943 908
http://www.stastnypesakocka.cz http://www.stastnypes.info

http://www.stastnakocka.info

KOUPÁNÍ A STŘÍHÁNÍ SMĚŘUJEME NA VÍKENDOVÉ DNY
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 Horní 1471
Ostrava – Hrabůvka
(OC naproti „hlubiňáku“)

 Výškovická 116
Ostrava – Zábřeh
(OD KOTVA)

NAVŠTIVTE NAŠE NOVĚ 
OTEVŘENÉ POBOČKY 
NA ADRESE:

CHCETE SE 
DOZVĚDĚT VÍC?

Změny v novém 
občanském zákoníku 
platné od 1. 1. 2014
mohou mít vliv 
na Vaše stávající 
pojištění.

Krátce
  Individuální bezbariérová doprava
Obecně prospěšná společnost Centrum 
pro zdravotně postižené MS kraje (deta-
šované pracoviště v Ostravě) od letošního 
roku zavedla novou službu Individuální 
bezbariérové dopravy v rámci Ostravy 
a v odůvodněných případech i přilehlých 
měst Opava, Karviná a Nový Jičín. Služ-
ba je určena osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu vysokého věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotní-
ho postižení, jejichž situace vyžaduje po-
moc jiné fyzické osoby. Veškeré informace 
včetně ceníku je možné najít na www.czp-
-msk.cz nebo na tel. 596 115 318.

 KMO má v obvodu čtyři pobočky
V pobočkách Knihovny města Ostravy 
(KMO), které jsou na území Ostravy-Jihu, 
bylo v loňském roce registrováno 13 103 
čtenářů (8940 dospělých a 4163 dětí). Po-
čet návštěvníků (půjčovny, akce, internet) 
dosáhl čísla 149 301, realizováno bylo 465 
vzdělávacích a 358 kulturních akcí, počet 
výpůjček (knihy, periodika, elektronické 

a zvukové dokumenty, stolní hry apod.) 
pak dosáhl čísla 459 275. KMO provozuje 
v Ostravě-Jihu čtyři pobočky: Dr. Martínka 
4, Ostrava-Hrabůvka, 29. dubna 33, Ostra-
va-Výškovice, Závodní 47, Ostrava-Hra-
bůvka a Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh.

 Všechny naše děti malují
Občanská sdružení Dobrá šance, Konto 
Bariéry a Ateliers Stani z Bruselu vyhlá-
sily na začátku roku projekt HORIZON 
– aneb Všechny naše děti malují!!! Jedná 
se o společné výstavy uměleckých děl dětí 
a mladých umělců s handicapem v Ost-
ravě a v Bruselu. Cílem je umožnit talen-
tovaným dětem vyjádřit jejich kreativní 
schopnosti, názory a zúčastnit se sociální-
ho života napříč plastickým uměním libo-
volnou technikou a na volné téma. V květ-
nu se uskuteční výstava s aukcí dětských 
prací v DK Akord v Ostravě-Zábřehu pro 
podporu zúčastněných organizací i dět-
ských zařízení. Patronát nad projektem 
převzal starosta obvodu Ostrava-Jih Karel 
Sibinský. Občanské sdružení se věnuje ne-

jen zdravotně postiženým, ale i seniorům 
a všem, kteří hledají pomoc v sociální ob-
lasti. Kontakty a informace o akcích jsou 
na www.os-dobrasance.eu a www.kafi c-
ko.estranky.cz.

 Další cena pro Chaos teenagerů
Časopis Chaos teenagerů, který tvoří žáci 
ZŠ B. Dvorského, patří několik let mezi 
nejkvalitnější školní periodika u nás. Nej-
nověji to potvrdil v republikovém fi nále 
soutěže Školní časopis roku 2013, kde zís-
kal 2. místo v obsahové kategorii a čtvrtý 
se umístil v grafi ckém zpracování. V cel-
kovém hodnocení fi nále pak ve své kate-
gorii obhájil loňské 5. místo, a to v konku-
renci několika desítek nejlepších časopisů 
ze všech krajů ČR. Soutěž, kterou pořádá 
Asociace středoškolských klubů ČR ve 
spolupráci s MS Deníkem nebo Syndiká-
tem novinářů ČR, má velmi přesný sys-
tém hodnocení. Bodují se úroveň článků, 
grafi cké zpracování, promyšlenost rubrik, 
uvádění zdroje fotek, zařazení obsahu, ti-
ráže či editorialu.



Jednou ze třinácti oceněných 
byla občanka obvodu Ostrava-
-Jih Renáta Solská, která pracu-
je na Odboru školství, mládeže 
a sportu Krajského úřadu Mo-
ravskoslezského kraje.
Renáta Solská se zajímá nad 
rámec svých pracovních povin-
ností o problematiku dětí a mlá-
deže. Významně podporuje 
činnost krajských rad, účastní 
se jejich jednání na úrovni kra-
je, ale i v celostátním měřítku. 
Aktivně se zapojuje do vzdě-
lávacích a prezentačních akcí, 
pravidelně se účastní jako host 
výročních zasedání dětských 
a mládežnických organizací, 
kulatých stolů, slavnostních za-
hájení akcí, prezentuje činnost 

kraje, předává ceny výhercům 
apod. Podílí se na koncepci 
rozvoje činnosti dětí a mláde-
že, aktivně naslouchá potřebám 
těchto organizací a tyto potřeby 
implementuje do grantových 
programů. 
Jako první z obvodu byla už 
v roce 2004 oceněna Sylva Slá-
dečková, současná vedoucí od-
dělení školství a kultury ÚMOb 
Ostrava-Jih. Cenu tehdy získala 
za konkrétní projekty v oblasti 
prevence kriminality (zabezpe-
čení kluboven ze zrušené škol-
ky pro junáky a A-TOM, konání 
krajské Bambiriády na území 
obvodu, prosazení zřízení Cen-
tra pro děti a mládež KLIKA 
a další).  pristav.crdm.cz, (kut) 
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   1. 2. Fotbal  - FC Vítkovice 1919
 8–20 hod. – turnaj starších přípravek 
   2. 2. Florbal - 1. SC Vítkovice
 8–14 hod. – elévové Aligátoři
 14–20:30 hod. – starší žáci A 
   8. 2. Futsal – I. S. C. Sports
 8:30–16:30 hod. – Vítkovice Golden Tour 2014
   9. 2. Florbal - 1. SC Vítkovice 
 13 hod. – junioři
 16–19 hod. – Extraliga žen
14. 2. Futsal – KFV Roub Vítkovice 
 20:15– 22 hod. – 2. liga futsalu  
15. 2. Florbal - 1. SC Vítkovice 
 9–13 hod. – mladší žákyně
 14 hod. – junioři
 17:15 hod. – AutoCont extraliga muži
16. 2. Florbal - 1. SC Vítkovice
 10–13 hod. – ženy B
 13–16 hod. – extraliga žen
 16–19:30 hod. – ženy B
22. 2. – 23. 2. Futsal – JOMA 
 8–20 hod. – JOMA CUP 2014

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc únor

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

INZERCE

Cena Přístav 2013 pro Renátu Solskou
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) udělovala vloni v prosinci vý-
roční Ceny Přístav 2013.

Renáta Solská (vpravo) přijímá gratulace k udělení Ceny Přístav 
2013.  Foto: Vladimír Peter

Krátce
 Jarní tábor v Jablunkově
SKST Dakota pořádá pro děti 
z obvodu jarní tábor nazvaný 
Se strojem času za pokladem. 

Uskuteční se v Jablunkově od 
8. do 14. února. Více infor-
mací na webových stránkách 
www.skaksdakota.cz.

Další informace o nabízených oborech získáte na webových stránkách 

www.soustav-ostrava.cz

Střední škola stavební a dřevozpracující v Ostravě-Zábřehu, 
U Studia 33 nabízí obory, jejichž absolventi mají vysokou 

uplatnitelnost na trhu práce.

Učební obory tříleté, zakončené závěrečnou učňovskou 
zkouškou                            

36-52-H/01 Instalatér      39-41-H/01 Malíř
36-66-H/01 Montér suchách staveb        36-64-H/01 Tesař
33-56-H/01 Truhlář                                      36-67-H/01 Zedník Obkladač
36-67-H/01 Zedník   

Učební obory tříleté s upravenou teoretickou výukou
(speciální vzdělávací potřeby) – ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce       33-56-E/01 Truhlářské práce
23-51-E/01 Zámečnické práce           36-64-E/01 Tesařské práce
36-67-E/01 Zednické práce

Učební obor dvouletý, zakončený závěrečnou učňovskou 
zkouškou
36-67-E/02 Stavební práce

Nástavbové studium v denní i dálkové formě pro uchazeče 
vyučené v oborech označených písmenem „H“ 
33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba  36-44-L/51 Stavební provoz  
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Se svými rodiči, známými 
a učitelkami si před vchodem 
do školky zazpívaly pět koled, 
které vybral Moravskoslezský 
Deník pro svůj každoroční vá-
noční projekt s názvem Česko 
zpívá koledy.
Ředitelce mateřinky Janě Švé-
dové se zalíbila možnost připo-
jit se k této akci. „Myslím si, že 
tradice si zaslouží, aby je lidé 

dodržovali a dále prohlubovali. 
Proto se naše školka vloni po-
prvé přidala ke zpívání koled. 
A moc se to dětem povedlo, 
byla jsem spokojená,“ uvedla 
Jana Švédová. Radost neskrý-
vali ani rodiče, u nichž malý 
koncert jejich ratolestí navodil 
tu pravou vánoční atmosféru.
„Moc se mi to líbilo a doufám, 
že budou takhle na Vánoce děti 

Koledy odstartovali malí zpěváčci z Hrabůvky 

INZERCE

Radostný dětský zpěv, dojatí rodiče a záře prskavek. Tak ve stře-
du 11. prosince odpoledne vypadalo vystoupení dětí z mateřské 
školy v Adamusově ulici v Hrabůvce. 

V předvánočním čase navštívily děti z MŠ Mitušova 90 seniory ze 
Svazu tělesně postižených v České republice, Místní organizace Os-
trava-Stará Bělá. V salónku místní knihovny děti pod vedením paní 
učitelek Sedláčkové a Fuchsové zazpívaly několik písní se zimní té-
matikou, zarecitovaly básničky k blížícím se Vánocům a samozřejmě 
nechyběly ani všemi oblíbené koledy. Děti předaly seniorům vánoční 
přáníčka s vlastnoručně upečenými perníčky. Členové klubu odměni-
li děti potleskem a bohatým pohoštěním. Předsedkyně MO Ostrava-
-Stará Bělá Miloslava Stoklasová jim poděkovala za příjemné a milé 
zpestření předvánočního odpoledne a pozvala děti k dalšímu setkání. 
Příště si děti s babičkami a dědečky zpříjemní jarní chvilky u velkého 
turnaje ve společenské hře Člověče, nezlob se!  (d)

Na návštěvě u seniorů

Ve středu 11. prosince 2013 proběhla v MŠ Staňkova oslava u příleži-
tosti čtyřicet let od jejího otevření. Setkání zahájila ředitelka Šárka Be-
ranová přivítáním hostů, kteří ve školce a jesličkách pracovali od roku 
1973. Hezká slova přidali místostarosta obvodu Ostrava-Jih Radim 
Miklas, vedoucí oddělení školství a kultury Sylva Sládečková a Jaro-
mír Krišica z Nadačního fondu Evraz. Setkání proběhlo ve vánočním 
duchu, paní učitelky s dětmi připravily krásnou pohádku o narození 
Ježíška, zazpívaly vánoční koledy a vystoupily i školkové roztleskávač-
ky. Poté mohli návštěvníci procházet všemi vyzdobenými prostorami, 
zhlédnout prezentaci školy, prolistovat fotoalba a kroniky, občerstvit 
se a prohlédnout si školku.  (d)

MŠ Staňkova slavila kulatiny

MUDr. Ryšánek Jan
Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Ostrava-Hrabůvka

Příjem nových pacientů
E-mail: mudr.rysanek@seznam.cz, web: mudr.rysanek-webnode.cz

Pracovně lékařské služby 
pro fi rmy

mobil: 725 818 447

OČKUJEMEOČKUJEME proti 
klíšťové encefalitidě

S
C

-3
31

36
3/

6

zpívat každý rok,“ podělil se 
s MS Deníkem o své dojmy ta-
tínek dvojčat Martina a Marka 

Růžového, kteří ve sborečku 
vystoupili.  (d)

Foto: MS Deník/Pavel Sonnek

STŘEDISKO BOJOVÝCH UMĚNÍ

  info: www.watejitsu.eu KAŽDOU SOBOTU UKÁZKA NÁBORY

SSTT

KAŽDDOOUUU SSSOOBOTU UKKAŽŽDOOUUU SSSOOBBOTU UK

SSSSS

 KARATE  TCHAJ-ŤI  ČCHI-KUNG  ZÁPAS KARATE

 TATAMI  ZRCADLA  RING  PYTLE atd...

Tel.: 608 208 409, www.watejitsu.eu

Plzeňská 16, Ostrava-Jih (za hotelem Vista), Lidická 9, 0strava 3 

S
C
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LET NA TRHU

Paní Jarmila se narodila v břez-
nu roku 1926 v Kunčičkách. 
Vyučila se pánskou krejčovou, 
po osvobození začala pracovat 
ve Vítkovických železárnách 
(VŽ) jako pomocnice. Dokonči-
la si mistrovské vzdělání a poté 
nastoupila jako vedoucí na úse-
ku technologických zkoušek. 
Pan Zdeněk se narodil v břez-
nu 1923 v Ostravě-Zábřehu, 
spolu s bratrem byl vychován 
maminkou. Otec byl propuštěn 
z práce, protože aktivně vystu-
poval proti vedení šachty, ne-
sehnal zaměstnání a emigroval 
do Francie, kde zůstal. Matka 
se s otcem po deseti letech roz-
vedla.
Jarmila se znala se Zdeňkem už 
od dětských let, protože bydleli 

kousek od sebe. „Byli jsme sko-
ro sousedé, takže se naše láska 
rodila postupně,“ zavzpomínal 
dnes devadesátiletý pan Zde-
něk. Dne 2. ledna 1944 v církvi 
československé se vzali. Svatba 
jej osvobodila od nástupu na 
nucené práce do říše. V době 
okupace pracoval v německé 
fi rmě, která prováděla i váleč-
né výkopy. V té době byl zatčen 
gestapem, obviněn ze sabotáže 
a nakonec po těžkém výslechu 
propuštěn. 
Po této události se mu podařilo 
získat práci v hlavní laboratoři 
VŽ. Po osvobození začal praco-
vat jako samostatný laborant. 
Absolvoval jednoletou ústřed-
ní dělnickou školu Ministerstva 
průmyslu a rud v Kladně. Jako 

PLATINOVÁ svatba manželů Kublínových
Sobota 11. ledna v 11 hodin. V tuto dobu si před zcela zaplněnou 
obřadní síni Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih připomněli 
úctyhodných sedmdesát let manželského života Zdeněk a Jar-
mila Kublínovi. Oddávajícím jejich platinové svatby byl obvodní 
zastupitel Leoš Luzar, ceremoniářkou Šárka Zubková.

řídící pracovník se podílel na 
výstavbě Havířova. Později byl 
jmenován vedoucím pracov-
níkem ocelárny tehdejší NH 
v Kunčicích. V roce 1983 odešel 
do důchodu. 
Od školních let se věnoval 
cvičení, rád běhával, hrál há-
zenou, fotbal. Stále se těší po-
měrně dobrému zdraví. Nikdy 
nepil, nekouřil, zato se věnoval 
sportu a dodnes každé ráno 
cvičí. 
„Cítím se mladý a žena mi říká, 

že budu žít do sta let,“ usmál 
se. Stav sedmaosmdesátileté 
paní Jarmily je momentálně 
poněkud horší a tak se o ni 
Zdeněk stará společně s dcerou 
Janou. „Je to zlatá žena,“ říká 
manžel.   
Oba jsou hrdi na své děti, syna 
Zdeňka a dceru Janu. Radost 
mají z vnoučat a šesti pra-
vnuků. Receptem na šťastné 
a dlouhodobé manželství je prý 
ta pravá italská domácnost. 

Foto: Kamila Kolowratová

SENIOŘI/AKTUALITY

Krátce
 Zábřežské SVČ otevírá nové kroužky
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, 
pobočka Zálom (v budově bývalé ZŠ) roz-
šířilo nabídku o další zajímavé kroužky 
pro děti i veřejnost. Nově lze děti přihlásit 
do kroužku Retro kino aneb staň se fi lma-
řem. Děti zjistí, co se děje v promítací kabi-
ně kina, naučí se zakládat fi lm do promí-
tačky a vypraví se tak na dobrodružnou 

cestu od laterny magiky k digitálnímu fi l-
mu. Procestovat přírodu mohou v Klubu 
cestovatelů, který začne svou činnost ve 
spolupráci se ZO ČSOP Alces už během 
února. Pro kluky, které baví sport, jsou 
poslední volná místa v kroužcích fotba-
lu, fl orbalu a stolního tenisu, kde si nejen 
zahrají, ale je pro ně připraveno několik 
turnajů. Více informací je na www.svcza-

breh.cz. Zápisy probíhají denně na recepci 
pobočky SVČ Zálom. 

  Ukončení výměny jízdenek MHD
Dopravní podnik Ostrava upozorňuje, že 
dnem 28. února 2014 končí možnost vý-
měny patnáctiminutových a čtyřiadva-
cetihodinových jízdenek platných v roce 
2013.

JIŽNÍ LISTY
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace, Kulturní dům K-TRIO, 
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Komorní klub, Velfl íkova 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
2., 9., 16., 23. 2. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY 
živá hudba, pro příznivce společenského 
tance se skupinou DOMINO, předprodej KD 
K-TRIO
3. 2. v 17.30 h ANDĚLSKÉ PŘÍBĚHY- terapie 
knihou, na čtení z knih, které vás povznesou 
na duši, zve spisovatelka Mgr. Jana Hochma-
nnová. Předprodej a informace KD K-TRIO.
6. 2. v 17.30 h LÉČIVÉ DECHOVÉ MEDI-
TACE, 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 infor-
mace KD K-TRIO.
10. 2. v 17.30 h PARTNERSKÁ KOMUNI-
KACE, jednoduše, prakticky, s nadhledem 
a humorem o vztazích a komunikaci mezi 
partnery přednáší rodinný terapeut Draho-
slav Červenka. Předprodej a informace KD 
K-TRIO.
14. 2. v 19.30 h VALAŠSKÝ BÁL hraje ŠAJTAR 
- folklor, pop i rock, cimbálová muzika IR-
ŠAVA, folklorní soubor MORAVA vás roztančí 
valašskými tanci. Předprodej KD K-TRIO, OIS. 
17. 2. v 17.30 h REFLEXNÍ TERAPIE, zá-
zračně jednoduchá metoda jak povzbudit své 
tělo k ideálnímu fungování. Přednáší Romana 
Farna. Předprodej a informace KD K-TRIO.
               20. 2. v 17.30 h ENERGIE REIKI V NAŠEM 
ŽIVOTĚ,  přednáška terapeutky a mistra Reiki 
Zuzany Galuszkové vám pomůže najít cestu 
k nejjednodušší metodě přirozeného léčení. 
Předprodej a informace KD K-TRIO.
               20. 2. v 17.30 h ASTROLOGICKÝ TAROT - 
přednáška Mgr. Anny Kudelové pro všechny, 
kteří se zajímají o výklad karet, chtějí pocho-
pit jejich význam a naučit se základním princi-
pům práce s kartami. Předprodej a informace 
KD K-TRIO.
20. 2. v 17 h EXPEDIČNÍ KAMERA 2014 je 
čtyřhodinové promítání fi lmů o dobrodruž-
ství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích 
i sportech. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
Připravujeme:
1. 3. v 19.30 h PLES HITŮ, diskotéka Zdeňka 
Trembače, speciální host kapela NEO CHESS 
SUNNY ROCK AND ROLL BAND / Svěží ro-
kenrol od Elvise přes Beatles, Rolling Stones 
…/
12. 3. v 19 h NÁVŠTĚVY U PANA GREENA, 
legrační, dojímající příběh lásky a odpouštění, 
Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek.
18. 3. v 19 h KAREL PLÍHAL – koncert 
 VÝSTAVY
BESKYDY, JAK JE NEZNÁTE – výstava vel-
koplošné fotografi e Martina Glatz nera. 
 DĚTEM
16. 2. v 10 h ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI 

v maňáskové pohádce Divadla Smíšek se zví-
řátka vydají do světa, kde zažijí spoustu dob-
rodružství. Předprodej KD K-TRIO. 
Připravujeme:
2. 3. v 10 h BÁJEČNÝ KARNEVAL II, karne-
valová show s klaunem Hopsalínem.
 KOMORNÍ KLUB
7. 2. v 19 h TÓNY CEST Klubový večer kapely 
Tempo di vlak a jejich hostů.
8. 2. v 17 h TRIO MARTINŮ – Petr Jiřikov-
ský - klavír, Pavel Šafařík - housle, Jaroslav Ma-
tějka – violoncello, v programu zazní -  Ludwig 
van Beethoven – klavírní trio B dur, op. 11, 
Vítězslav Novák – Trio Quasi una Ballata, 
op. 27, Antonín Dvořák – Trio B dur, op. 21. 
Předprodej KD K-TRIO, OIS v den akce na 
místě od 16.30.
27. 2. v 19.00 h Romina Capitani (Itálie), 
přední italská jazzová zpěvačka, Romina Ca-
pitani (Itálie) – zpěv, Tomáš Jochmann – piano, 
Lukáš Kytnar – baskytara a kontrabas Tomáš 
Hobzek – bicí.  Předprodej KD K-TRIO, OIS 
v den akce na místě od 18.30 hodin.

KINO LUNA 

Výškovická 113, 700 30 Ostrava-Zábřeh
AKTUÁLNÍ  INFORMACE O PROGRAMU 
KINA  www.kzoj.cz 
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). Nejnovější komedie 
režiséra Jiřího Vejdělka. Ml. přístupný, 103 mi-
nut. Vstupné 120 Kč.
V sobotu 1. 2. a neděli 2. 2. v 15.30 h.: TURBO 
2D (Turbo, USA 2013). On jezdí rychle. Oni 
zběsile. Animovaná komedie v českém znění 
pro všechny. 96 minut. Vstupné 80 Kč.
Neděle  2. 2. v 10.00 h.: O MALENCE (ČR). 
Pohádkové fi lmové pásmo pro nejmenší. 
Vstupné 30 Kč.
Pondělí 3. 2. v 17.30 h.: BELLA MIA (ČR / Pol-
sko 2013). Film o svobodě, lásce a … kravách. 
Drama, od 12 let, 93 minut. Levné pondělí – 
vstupné 60 Kč.
Od pondělí 3. 2. do úterý 4. 2. v 19.30 h.: HO-
BIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 3D (The 
Hobbit: The Desolation Of Smaug, USA 2013). 
Formát 3D, fantasy, originální verze s českými 
titulky, ml. přístupný, 167 minut. Vstupné 
100 Kč.
Od úterý 4. 2. do neděle 9. 2. v 17.30 h.: 
NĚŽNÉ VLNY (ČR 2014). Komedie, ml. pří-
stupný, 103 minut.  Vstupné 100 Kč. 
Od středy 5. 2. do čtvtka 6. 2. v 19.30 h.: HO-
BIT:  ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 2D  (The 
Hobbit: The Desolation Of Smaug, USA 2013). 
Fantasy, originální verze s českými titulky, ml. 
přístupný, 167 minut. Vstupné 80 Kč.
Od pátku 7. 2. do neděle 16. 2. v 15.30 h.: 
LEGO PŘÍBĚH 3D (Lego: The Movie, USA 
2014). Animovaný/akční/komedie, 3D formát, 
české znění, ml. přístupný, 94 minut. Vstupné 
130 Kč.
Od pátku 7. 2. do neděle 9. 2. v 19.30 h.: PRO-
DLOUŽENÝ VÍKEND (Labor Day, USA 
2014). Romantické drama, české titulky, od 
12 let, 111 minut. Vstupné 120 Kč.

Od soboty 8. 2. do úterý 11. 2. ve 13.30 h.: 
LEGO PŘÍBĚH 2D (Lego: The Movie, USA 
2014). Animovaný/akční/komedie, bez 3D 
brýlí, české znění, ml. přístupný, 94 minut. 
Vstupné 100 Kč.
Neděle 9. 2. v 10.00 h.: KRTEK A HODINY 
(ČR). Pohádkové fi lmové pásmo pro nejmenší. 
Vstupné 30 Kč.
Pondělí 10. 2. v 18.00 h.: HOBIT: ŠMAKOVA 
DRAČÍ POUŠŤ 2D (The Hobbit: The Deso-
lation Of Smaug, USA 2013). Fantasy, české 
znění, ml. přístupný, 167 minut. Vstupné 60 Kč
Úterý 11. 2. v 18.00 h.: HOBIT: ŠMAKOVA 
DRAČÍ POUŠŤ 3D (The Hobbit: The Desola-
tion Of Smaug, USA 2013). Formát 3D, fantasy, 
české znění, ml. přístupný, 167 minut. Vstupné 
80 Kč.
Od středy 12. 2. do čtvrtka 13. 2. ve 13.30 h.:  
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY- 2D (Walking 
with Dinosaurs). Dobrodružný/rodinný, české 
znění, ml. přístupný. Vstupné 80 Kč.
Středa 12. 2. v 18.00 h.: VELKÁ NÁDHERA (La 
grande bellezza, Ital./Francie 2013). Drama/ko-
medie, české titulky, ml. nepřístupný, 142 mi-
nut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 13. 2. do neděle 16. 2. v 17.30 h.: 
ROBOCOP (RoboCop, USA 2014). Akční / 
krimi / thriller / sci-fi , české titulky, ml. nepří-
stupný,  121 minut. Vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 13. 2. do úterý 18. 2. (mimo 14. 2.) 
v 19.45 h.: KRÁSNO (ČR 2014). Osobitá černá 
komedie ve stylu bratrů Coenů. Režie Ondřej 
Sokol. Od 12 let, 119 minut. Vstupné 110 Kč.
Od pátku 14. 2. do neděle 16. 2. ve 13.30 h.: 
MRŇOUSKOVÉ  - ÚDOLÍ ZTRACENÝCH 
MRAVENCŮ (Minuscule: La vallée  des four-
mis perdues, Francie, Belgie 2013). Originální 
a zábavné příběhy ze života hmyzu. Animo-
vaný, ml. přístupný, 80 minut. Vstupné 90 Kč.
Pátek  14. 2. v 19.30 h.: LÁSKY ČAS (About 
Time, VB 2013). Co kdyby se dalo žít nane-
čisto? Komedie, české titulky, od 12 let, 123 mi-
nut. Valentýnská akce - vstupné 60 Kč.
Neděle 16. 2.  v 10.00 h.: KAMARÁDI Z TE-
LEVIZE 2 (ČR). Pohádkové fi lmové pásmo pro 
nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Pondělí 17. 2. v 17.30 h.: WALTER MITTY 
A JEHO TAJNÝ ŽIVOT (Secret Life of Wal-
ter Mitt y, USA 2013). Dobrodružná komedie, 
české titulky, ml. přístupný. Levné pondělí - 
vstupné 60 Kč.
Úterý 18. 2. v 17.30 h.: RIVALOVÉ (Rush, 
USA 2013). Skutečný příběh Nikiho Laudy. 
Akční/drama/životopisný. České titulky, od 
12 let. Repríza na přání diváků - vstupné 60 Kč.
Středa 19. 2. v 18.00 h.: ŽIVOT ADÉLE (La 
vie d´Adéle, Francie 2013). Zlatá palma MFF 
Cannes 2013, drama/romance, české titulky, 
ml. nepřístupný, 179 minut. Vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 20. 2. do neděle 23. 2. v 17.45 h., 
od pondělí  24. 2. do středy 26. 2. ve 20.00 h., 
od čtvrtka 27. 2. do neděle 2. 3. v 17.30 h.: DĚ-
DICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ (ČR 
2014). Nová komedie s Bolkem Polívkou volně 
navazující na proslavený první díl. Režie Ro-
bert Sedláček, od 12 let, 106 minut. Vstupné 
120 Kč.
Od čtvrtka 20. 2. do neděle 23. 2. ve 20.00 h.: 
JACK RYAN: V UTAJENÍ  (Jack Ryan: Sha-
dow Recruit, USA 2013). Thriller, české titulky, 
ml. nepřístupný, 100 minut. Vstupné 110 Kč.
Od pátku 21. 2. do neděle 23. 2. v 15.30 h.: BE-
LLA A SEBASTIÁN ( Belle et Sébastien, Fran-
cie 2013). Dobrodružný příběh malého chlapce 
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a jeho fenky Belly natočený podle slavného se-
riálu z roku 1965. České znění, ml. přístupný, 
95 minut. Vstupné 110 Kč, děti 100 Kč.
Neděle 23. 2. v 10.00 h.: KRUŠNOHORSKÉ 
POHÁDKY (ČR). Pohádkové fi lmové pásmo 
pro nejmenší. Vstupné 30 Kč.
Pondělí 24. 2. v 17.00 h.: BLÍZKO OD SEBE 
(August: Osage County, USA 2014). Další vý-
jimečná role Meryl Streep. Drama/komedie,  
české titulky, od 12 let, 130 minut. Levné pon-
dělí – vstupné 60 Kč.
Od úterý 25. 2. do středy 26. 2. v 17.45 h.: 
KLUB POSLEDNÍ NADĚJE (Dallas Buyers 
Club, USA 2013). Drama, české titulky, ml. ne-
přístupný, 117 minut. Vstupné 100 Kč.
Od čtvrtka 27. 2. do neděle 2. 3. v 19.30 h.: 
PAMÁTKÁŘI  (The Monuments Men, USA 
2014). Drama /dobrodružný/válečný, r. George 
Clooney, české titulky, od 12 let, 112 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
4. 2. / 19:00  Marc Camolett i: A DO PYŽAM!
Brilantní komedie Divadla Palace, která si ne-
klade jiný cíl než pobavit diváka. Kultivovaně 
oživuje neselhávající principy francouzské 
bulvární frašky. Hrají Jiří LANGMAJER, Da-
vid SUCHAŘÍPA, Kateřina BROŽOVÁ alt. 
Kamila ŠPRÁCHALOVÁ, Kateřina HRA-
CHOVCOVÁ–HERČÍKOVÁ alt. Nela 
BOUDOVÁ a další. Vstupné 380, 330, 280 
a 150 Kč
19. 2. / 19:00  Tomáš Svoboda, Ondřej Formá-
nek: MILOŠ UBU ANEB … MÁLEM KRÁ-
LEM. Politický kabaret Tomáše Svobody a Di-
vadla pod Palmovkou, od tvůrců Blonďaté 
bestie. Vstupné 240 Kč
27. 2. / 19:00  Neil Simon: HODNÝ PAN 
DOKTOR
Komedie podle povídek A. P. Čechova. Třicet 
postav, třicet životních příběhů… Stejně jako 
my řeší autor, ukrytý do postavy vypravěče, 
věčnou otázku: Lze žít jinak, lépe? V hlavní roli 
Jan ČENSKÝ. Vstupné 350, 300, 250 a 150 Kč
 KONCERT
26. 2. / 19:00 THE BACKWARDS – Beatles re-
vival
Kapela The Backwards získala ocenění nej-
lepší Beatles revival na světě. Kromě známých 
a osvědčených hitů z raného období „Beat-
lemánie“ 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 My-
stery 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
 PRO DĚTI A MLÁDEŽ
9. 2. / 15:00  POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Maškarní rej, soutěže a diskotéka pro děti. 
Uvádí Zdeněk KAČOR. Vstupné 80 Kč

Dopolední pořady nejen pro školy:
DIVADLO KOUZEL PAVLA KOŽÍŠKA
26. 2. / 8:15
Hra kouzel a magie - pro děti od 3 do 12 let
26. 2. / 10:15
Magie a triky a nebezpečí jejich zneužití ve 
společnosti - pro děti a mládež od 11 let
Vstupné 65 Kč.
 PRO SENIORY
4. 2. / 15:00
SENIOR KLUB
Za krásami Islandu – přednáška Dany Barne-
tové s fotoprojekcí.
K tanci a poslechu hraje PeteSax.
Vstup zdarma
 VÝSTAVY
FOTO FEST: ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA?
Vítězné fotografi e z česko-polské soutěže na 
zadané téma.
 RESTAURACE AKORD
11.–13. 2.  ZVĚŘINOVÉ HODY
PŘIPRAVUJEME
7. 3.  VELKÝ DISKOPLES 2
Diskotéka, koncertní show 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 s hvězdným obsaze-
ním v podání Divadelní společnosti Háta

21. 3.  JARNÍ EROTICKÝ PLES
Tradiční ples Domu kultury AKORD s lechti-
vým a odvážným programem.

23. 3.  POPLETENÁ MAŠKARÁDA
Dětský karneval Klaunů z Balónkova

26. 3.  KAMIL STŘIHAVKA & Leaders! 
Unplugged tour 2014

27. 3.  HALINA PAWLOWSKÁ: STRAŠNÁ 
NÁDHERA
One woman show. Nový zábavný pořad 
o tom, jak těžké je udržet si formu, když jsi 
mimo normu!
 DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ
Pro milovníky divadelních lahůdek nabízíme 
zvýhodněné půlroční předplatné na jaro-léto 
2014: 
5. 3.  Divadlo Husa na provázku
M. Forman, J. Papoušek, I. Passer, V. Morá-
vek:  LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY
Klasika ze 60. let v režii Vladimíra Morávka.

1. 4.  Švandovo divadlo
Lars  von Trier: KDO JE TADY ŘEDITEL?
Dánská komedie s Michalem Dlouhým a Ka-
milem Halbichem.

29. 4.  Divadlo pod Palmovkou 
Éva Pataki: EDITH A MARLENE
Příběh dvou slavných šansoniérek Edith Piaf 
a Marlene Dietrich s Hanou Seidlovou a Re-
natou Drössler.

28. 5. Divadlo Komedie
Tadeusz Słobodzianek: NAŠE TŘÍDA
Drama o pogromu v Jedwabném v roce 1941, 
kdy místní občané povraždili své židovské 
sousedy. 

Cena předplatného 1690 a 1490 Kč.
K zakoupení v pokladně Domu kultury 
AKORD. Více na www.dk-akord.cz

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel. 596 746 062
www.svczabreh.cz
  9. 2. – Karneval – veselé odpoledne pro ro-
diny s dětmi, info: p. Střelák
27.-28. 2. – Obvodní kolo recitační soutěže
10.-14. 2. – Jarní pobytový tábor KOKOSY NA 
SNĚHU – pro nelyžaře, info: p. Kusynová, při-
hlášky recepce
10.-14. 2. – Jarní pobytový tábor pro lyžaře 
a snowboardisty, info: p. Kovářová, přihlášky 
recepce
10.-14. 2. – Jarní příměstský tábor Dobrodruž-
ství za devatero horami, cena 700 Kč, info: 
p. Šamajová
24.-28. 2. – Výstava Velké šelmy Beskyd 
(s přednáškou F. Šulgana z CHKO Beskydy)
Nabídka a přihlášky na pobytové letní tábory 
2014, info: recepce a www.svczabreh.cz
 
Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, 
tel.  596 768 565
10.-14. 2. Jarní příměstský tábor – Dobývání 
severního polu, cena 700 Kč, info: p. Kornasová

pobočka Zálom, V Zálomu 1 (bývalá ZŠ), 
tel. 724 034 750
8. 2. – Karneval – veselé odpoledne pro rodiny 
s dětmi, od 15 hodin, info: recepce
10.-16. 2. – Jarní pobytový turistický tábor Ka-
ménka, info: p. Prais
17.-21. 2. – Výstava Velké šelmy Beskyd 
(s přednáškou F. Šulgana z CHKO Beskydy)
od 3. 2. 2014 zápisy do všech kroužků na 
II. pololetí, info: recepce, nabídka na   www.sv-
czabreh.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
31. 1. v   15 hod. DAVIS CUP,   ČR – NIZO-
ZEMSKO ČEZ ARÉNA    
  1. 2. ve 14 hod. DAVIS CUP,   ČR – NIZO-
ZEMSKO ČEZ ARÉNA        
  2. 2. ve 13 hod. DAVIS CUP,   ČR -  NIZO-
ZEMSKO ČEZ ARÉNA      
 6. 2. v 17 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
PSG ZLÍN ČEZ ARÉNA  
utkání hokejové extraligy   
 8. 2. v 17 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
KOMETA BRNO ČEZ ARÉNA  
utkání hokejové extraligy  
20. 2. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
SLAVIA PRAHA ČEZ ARÉNA  
utkání hokejové extraligy  
24. 2. v 19 hod. LORD OF THE DANCE
ČEZ ARÉNA. Nejlepší světová taneční show
28. 2. v 17 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
SPARTA PRAHA ČEZ ARÉNA  
utkání hokejové extraligy   
Veřejné bruslení   
středy 16:00 –  17:30 hod. Multifunkční hala
soboty 16:30 –  18:30 hod.    
neděle 16:30 – 18:30 hod.  
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Je určen pro předškolní děti 
a jejich rodiče, kteří mají zájem 
o plynulý přechod ze školky do 
základního vzdělávání. 
„Děti se pozvolným a přiroze-
ným způsobem seznamují s pro-
středím školy a učiteli prvního 
stupně. Odpadá tak případný 
stres a obavy z nového prostře-
dí na začátku školního roku,“ 
uvedla ředitelka školy Jana Mi-
košková. 
Děti se učí přirozené komuni-
kaci s ostatními, nakouknou 
pod pokličku školního prostředí 
nebo se seznámí s moderními 
technologiemi, jako jsou např. 
interaktivní tabule, počítače 
nebo vizualizéry. Krok za kro-
kem se připravují na zápis do 
1. třídy a na nástup do školních 

lavic. Na každé školičce je pro-
vází jiné téma, využívají se zná-
mé pohádky nebo roční období. 
Zvýšený adrenalin si děti užijí 
při pokusech nebo sportovní 
hodině. Každá školička je pečli-
vě připravována a sestavována 
tak, aby děti co nejvíce obohatila 
a byla pro ně přínosem. Školička 
na ZŠ Chrjukinova probíhá kaž-
dé první úterý v měsíci od 15.30 
hodin a je pro děti i jejich rodiče 
zdarma. 
Druhým rokem škola nabízí ro-
dičům možnost výběru metody 
výuky čtení. Jedná se o léty pro-
věřenou klasiku v podobě ana-
lyticko-syntetické metody nebo 
genetickou metodu čtení, která 
stojí na hláskování celých slov 
a umožňuje dětem čtení textu už 

V ZŠ Chrjukinova pečují o předškolní děti
Už několik let probíhá v ZŠ Chrjukinova v Zábřehu vzdělávací pro-
jekt Školička. 

INZERCE

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

12/2013  Z P R A V O D A J  Ú M O B  O S T R A V A  J I H   W W W. O V A J I H . C Z   J I Z N I . L I S T Y  O V A J I H . C Z

Vánoční strom u K-TRIAje letos nově nazdoben

oln
Bělský leVVánoční stromjje letos nově n

S NÁMI 
OSLOVÍTE 

CELOU 
OSTRAVU-JIH

 

pro informace o inzerci kontaktujte Ivanu Sachrovou na tel.:  774 997 944, ivana.sachrova@ceskydomov.cz; 
Marcelu Černíkovou na tel.: 734 580 095, marcela.cernikova@ceskydomov.cz ; Jiřího Sachra na tel.: 608 832 606,
jiri.sachr@ceskydomov.cz; Šárku Řehulkovou, tel.: 730 195 074, sarka.rehulkova@ceskydomov.cz

PLÁNUJETE V OSTRAVĚ REKLAMNÍ 
KAMPAŇ? INZERUJTE
V MĚSÍČNÍKU JIŽNÍ LISTY!
- náklad 50 900 výtisků

- distribuce zdarma 

   do poštovních schránek

- další číslo vychází 24. února 

Jizni_listy_Inzerujte188x130.ai   1   1/16/14   1:20 PM

velmi brzy po nástupu do školy. 
Vedle možnosti volby metody 
v českém jazyce stojí také vý-
běr výuky metody matematiky. 
Tento problém je pro rodiče ještě 
komplexnější, protože zvolená 
metoda výuky matematiky pro-
vází děti po celé jejich působení 
v základní škole. ZŠ Chrjuki-
nova je partnerskou školou na-
kladatelství Fraus a ve škole je 
možné si zvolit třídu s výukou 
matematiky profesora Hejného. 
Jedná se o výuku, kdy učitel je 
pro děti jen určitým průvodcem 
v procesu objevování zákonitos-
tí a krás matematiky. Tato meto-
da podporuje logické myšlení, 
spolupráci a přirozenou cestou 
rozvíjí matematické schopnosti 
všech dětí.
Už šestým rokem ve škole pů-
sobí přípravná třída, do které 
docházejí děti s odkladem po-

vinné školní docházky. Je pro 
ně neocenitelným přínosem, 
že se setkávají při každoden-
ní přípravě na vstup do první 
třídy. Přípravná třída se zamě-
řuje na zlepšení samoobsluhy, 
koordinace, procvičování jem-
né i hrubé motoriky, rozvíjení 
matematických představ, orien-
tace v prostoru. Děti si nenásil-
nou formou zvykají postupně 
na školní režim dne, přičemž 
v přípravné třídě je stále kla-
den obrovský důraz na relaxaci
a odpočinek. „K tomuto účelu 
byla ve škole vybudována také 
nová relaxační místnost, kde 
mohou děti trávit odpočinkové 
chvíle. Veškeré učení v příprav-
né třídě probíhá formou hry. 
Děti také často využívají školní 
hřiště a tělocvičnu,“ dodala zá-
věrem ředitelka Jana Mikoško-
vá.  (d)
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Ceny předávali místostarosta 
Radim Miklas a vedoucí od-
dělení školství a kultury Sylva 
Sládečková. V doprovodném 
programu předvedly své umě-
ní mažoretky TOM Krokodýl 
a děti z tanečních klubů Katlen 
a Akcent Ostrava. 

ÚSPĚCHY DĚTÍ A MLÁDEŽE
Formace 19 děvčat ve věku 
13-21 let – členky TOM Kroko-
dýl, oceněné družstvo věkové 
kategorie seniorky Krokodýl
Po dvanácti letech činnosti se 
velké formaci děvčat povedl 
mistrovský kousek. Na mist-
rovství světa v mažoretkovém 
sportu, které se vloni konalo 
v Praze, se staly mistryněmi 
světa i absolutními vítězkami 
šampionátu a zapsaly se tak do 
dějin českého mažoretkového 
sportu. Dívky z oddílu Kroko-
dýl Ostrava jako první Češky 
dosáhly na světový titul. Děvča-
ta si ocenění městského obvodu 
zaslouží nejen za tyto vynikající 
sportovní úspěchy, ale i za práci 
s mladšími děvčaty. 

Pavel Hrubý (8 let), Velen Hla-
vatý (10 let), Marek Zahradní-
ček (10 let) – žáci ZŠ Dvorského
Všichni tři se věnují papírové-
mu modelářství. Ve školním 
kroužku i díky individuálnímu 
úsilí a přípravě se jim v tomto 
oboru podařilo dosáhnout tako-
vé úrovně, že zaznamenali řadu 
významných úspěchů v soutě-
žích včetně mezinárodních. Zde 
úspěšně konkurují mj. polským 
modelářům, kteří patří k evrop-
ské špičce. 

KATEGORIE VÝJIMEČNÝ ČIN
Dominik Okenica, Barbara 
Lýsková, Martin Gerčák – stu-
denti Vítkovické střední prů-
myslové školy a gymnázia
Studenti se v loňském roce stali 
svědky vážné dopravní nehody, 
při které byl zraněn chodec. Při 

pohledu na něj pochopili, že jde 
o život, a rozhodovaly sekun-
dy. Zavolali záchrannou službu 
a pomocí instruktáže operátora 
zahájili nepřímou srdeční ma-
sáž. Podle záchranářů se zacho-
vali velmi statečně. I když muž 
po dvou týdnech strávených 
v nemocnici zraněním podlehl, 
dle vyjádření záchranářů stu-
denti udělali vše, co bylo v jejich 
silách. Studenty za svůj čin oce-
nil hejtman MS kraje Miroslav 
Novák společně s ředitelem mo-
ravskoslezské policie Tomášem 
Kuželem.

PRACOVNÍCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
Stanislava Kantorová
Rozsah jejich aktivit je značný - 
je předsedkyní sdružení Duhy 
Wings, které od počátku svého 
působení provozuje otevřený 
klub Ulice v Zábřehu. Klub po-
skytuje každý všední den dětem 
bezpečné prostředí pro odpo-
lední aktivity v herně a krea-
tivní dílně. Děti se tam mohou 
bez registrování zapojit do her 
s ostatními, povídat si, připravit 
si domácí úkoly, číst si časopi-
sy, poslouchat hudbu, využít 
bezplatně počítače s připojením 
na internet. Spolupracuje s ob-
vodem Ostrava-Jih na realizaci 
projektů v oblasti prevence kri-
minality. 

Kateřina Vítečková, statutární 
zástupce tanečního klubu Kat-
len
Po celý život se plně věnuje ak-
tivitám pro děti a především 
taneční činnosti, která jí zabí-
rá nejvíce času. Lásku k tanci 
a pohybu naučila spoustu dětí 
i přesto, že tuto činnost vykoná-
vá zdarma. Na soutěžích velmi 
úspěšně reprezentuje Ostravu 
i Českou republiku.

Ing. Martin Pavlica
Zasadil o zřízení juda v Ostra-
vě-Hrabůvce, o rozšíření tohoto 

Obvod ocenil práci s dětmi a mládeží
V prostorách Komorního klubu v Hrabůvce se tradičně koncem 
loňského roku uskutečnilo ocenění dětí a mládeže za úspěšnou 
reprezentaci obvodu a občanů pracujících s dětmi a mládeží.
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VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU OstravaHornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava

vás srdečně zve na vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

který se uskutečníkterý se uskuteční

v pátek 31. ledna 2014 od 9 do 17 hodpátek 31. ledna 2014 od 9 do 17 hod..

a v a v sobotu 1. února 2014 od 9 do 13 hodsobotu 1. února 2014 od 9 do 13 hod..

v nové Aule VŠB - TUOv nové Aule VŠB - TUO

na ulici 17. listopadu v Ostravě - Poruběna ulici 17. listopadu v Ostravě - Porubě

(místnost NA 178 - vstup od tramvajové zastávky “Hlavní třída”).(místnost NA 178 - vstup od tramvajové zastávky “Hlavní třída”).

Seznámíme vás s kompletní nabídkou studijních oborůSeznámíme vás s kompletní nabídkou studijních oborů

pro akademický rok 2014 / 2015 a rovněž získátepro akademický rok 2014 / 2015 a rovněž získáte

podrobné informace o podmínkách přijetí ke studiu.podrobné informace o podmínkách přijetí ke studiu.

Chcete studovat zajímavéChcete studovat zajímavé

a perspektivní obory,a perspektivní obory,

které se specializují nakteré se specializují na

životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologie,životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologie,

geoinformatiku, geovědní a montánní turismus,geoinformatiku, geovědní a montánní turismus,

hornické inženýrství, ekonomiku a řízení v oblasti surovinhornické inženýrství, ekonomiku a řízení v oblasti surovin

nebonebo aplikovanou fyziku aplikovanou fyziku?

... studium v souladu s přírodou... studium v souladu s přírodou

sportu na ZŠ Kosmonautů 15, 
od tohoto školního roku také 
na ZŠ Březinova. V současné 
době jedná o možnosti vzniku 
sportovní třídy juda při ZŠ Kle-
gova. Stará se o klub čítající přes 
pět set aktivních členů. Je také 
garantem dne dětí pořádaného 
v areálu bývalé ZŠ Mjr. Nováka.

Tomáš Haas – tanečník a cho-
reograf disco dance, street 
dance a show dance – TJ Sokol 
Vítkovice (TK Akcent Ostrava)

V juniorské věkové kategorii 
v disciplíně disco dance získa-
la jeho choreografi e k formaci 
Elegantia titul mistra ČR, který 
juniorům zajistil přímý postup 
na MS v Německu. Tam si ve 
velké konkurenci vytančili 
2. místo a mohou se pyšnit titu-
lem vicemistři světa. Na Světo-
vém poháru, jenž byl poslední 
soutěží v disciplíně disco dance 
v loňském roce, si vytancovali 
3. místo.

Michael Kutt y

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY
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To byl hlavní cíl podzimní akce 
pro seniory, kterou pod názvem 
Rotopedtours a Pěškotours už 
sedm let organizuje občanské 
sdružení Národní síť podpory 
zdraví. I vloni jízdou na roto-
pedu nebo pěší chůzí přivítali 
senioři z celé republiky podzim 
a dokázali, že věk ani zdravot-
ní stav nerozhoduje, když chce 
člověk něco udělat pro své 
zdraví. Každý ušel nebo ujel 
to, co zvládl – každý metr byl 
úspěchem! Loňského 7. ročníku 
se zúčastnil rekordní počet 74 
domovů pro seniory, denních 
stacionářů nebo seniorských 

klubů z celé České republiky, 
které doplnilo několik seniorů, 
kteří se přihlásili jako jednotliv-
ci. Původní zaměření akce, jízda 
na rotopedu a sčítání ujetých 
metrů a kilometrů v průběhu 
měsíce října, bylo už v roce 2010 
rozšířeno o aktivní chůzi pro 
ty, kdo nevlastní rotoped nebo 
nemohou zvládat jízdu na kole. 
Toto rozhodnutí se vloni uká-
zalo jako velmi dobré, poprvé 
účastníci v říjnu nachodili více 
kilometrů (57 726,8 km), než jich 
ujeli na rotopedu (28 581,8 km).
Vloni poprvé se projektu zú-
častnilo i šest zařízení pro seni-

ory v Moravskoslezském kraji. 
V Ostravě se zapojil Domov 
pro seniory na Čujkovové ulici, 
Domov Sluníčko, Dům s pečo-
vatelskou službou Odborářská 
a Horymírova. Každý rok or-
ganizátoři zdůrazňují, že nejde 
o rekordy, ale o radost z pohybu 
a z pozitivních zážitků při spo-
lečných setkáních. Přesto byl 
loňský ročník v každém ohledu 
rekordní, účastníci ujeli a ušli 
nejvíce metrů a kilometrů v celé 
historii pořádání tohoto projek-
tu. Před čtyřmi roky si účastníci 
poprvé stanovili odvážný cíl: 
společně zkusit objet a obejít 
planetu po rovníku. Vždy to 
dokázali, ale vloni se opravdu 
překonali: všichni účastníci si 

mohou s hrdostí říci: Dokázali 
jsme to, a ke všemu jsme rovník 
„obešli a objeli“ dvakrát a kou-
sek! Všichni společně ušli a ujeli 
86 308,6 km. To je na jednoho 
účastníka v průměru 48,5 km 
za měsíc, což často nezvládnou 
ani mnohem mladší a zdravější 
lidé. Akce neměla soutěžní cha-
rakter, vždyť pro někoho, kdo 
potřebuje k pohybu chodítko 
nebo berle, je překonání něko-
lika metrů stejný výkon jako 
pro jiného několik kilometrů. 
Každý účastník je tedy vítězem. 
Mnozí účastníci po skončení 
akce potvrdili už nyní zájem 
na účasti v letošním roce a slí-
bili, že budou poctivě trénovat. 
 (dop)

Senioři také vloni na podzim „zdolali rovník“

Hostem lednového Senior klubu, který každé první úterý v měsíci od 
15 hodin pořádá Dům kultury Akord, byla Taťana Fischerová. Česká 
herečka, spisovatelka, moderátorka, politička a občanská aktivistka za 
hudebního doprovodu Daniela Dobiáše zpívala a poté besedovala ne-
jen s občany seniorského věku.  Foto: Jaroslav Elfmark

Třicáté výročí klubu seniorů
Klub seniorů Čujkovova II. slaví v lednu 30. výročí svého založení. 
„Hlavním smyslem klubu je obohatit náš společenský život, udržovat 
si činorodou duševní a fyzickou aktivitu při společných setkáních. 
Během třiceti let se uskutečnila řada přednášek, výletů, kulturních 
a společenských akcí, věnujeme se různým zájmovým činnostem 
a koníčkům,“ uvedla vedoucí klubu seniorů Drahomíra Janulková 
s tím, že mezi sebou rádi přivítají další seniory. „Scházíme se jednou 
týdně, a to vždy v úterý od 13 do 16 hodin na adrese Čujkovova 21, 
Ostrava-Zábřeh,“ dodala. Kromě všech členů klubu seniorů, kteří se 
scházejí a aktivně podílejí na jeho činnosti, patří poděkování i Od-
boru sociální péče ÚMOb Ostrava-Jih za velkou podporu i účast při 
jednotlivých akcích.  (d) Foto: Kateřina Kolářová

Udržet si kondici, zastavit ubývání sil kvůli nedostatku pohybu 
a udělat něco pro své zdraví i náladu.

800 888 120 www.faircredit.cz

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč  

•   Rychlost v pohodlí
Vašeho domova

•   Profesionální jednání
•   Férovost

•   On-line přehled 
nad svým účtem

•   Transparentnost

800 888 120 www.faircredit.cz
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Nově vznikající spolky měly 
sdružovat zájemce o kulturu, 
vzdělání, sport, dobročinnost, 
ale také příslušníky řemesel 
a různých odvětví rozvíjejícího 
se průmyslu. Největší rozkvět 
zakládání spolků nastal na 
Ostravsku na samotném konci 
19. a počátku 20. století, kdy 
se spolkový život ve větší míře 
rozšířil z Moravské Ostravy 
také do okolních obcí, jakými 
byla například Hrabůvka, kte-
rá svým obyvatelům doposud 
možnost pravidelného spole-
čenského vyžití nenabízela.
Nejstarším spolkem, který ob-
čané Hrabůvky založili v roce 
1890, byl Čtenářský spolek, 
jehož cílem bylo rozšiřování 
vědomostí a všeobecný rozvoj 
jeho členů díky společné četbě, 
odebírání časopisů a pořádání 
spolkových zábav v obci. Ve 
stejné době vznikl obdobný 
čtenářský spolek v Zábřehu 
a později také ve Výškovicích. 
Historii čtenářských spolků 
v našem obvodě se budeme 
věnovat v některém z příštích 
čísel, dnes ale nahlédneme 
do historie druhého nejstarší-
ho hrabůvkovského spolku, 
kterým byl Zábavní spolek 
„Omladina“.

Omladina a její počátky
Omladina byla založena v roce 
1892 a její zakládající členové 
si vytkli za cíl pořádat v Hra-
bůvce přednášky, zábavy, di-
vadelní představení a koncer-
ty. S ostatními členy spolku se 
chtěli společně věnovat sboro-

vému zpěvu, hře na hudební 
nástroje a společným výletům. 
Cílem bylo také vytvořit spol-
kovou knihovnu, do které 
by si členové kupovali knihy 
a časopisy, které by mohli ná-
sledně využívat. Počet členů 
od založení spolku neustále 
rostl, takže v roce 1898 čítal již 
54 členů, mezi kterými nechy-

běl například starosta obce Jan 
Golat, místní učitelé, duchovní, 
přední sedláci, ale také rolníci 
a dělníci. 
Omladina měla ryze český 
charakter a její členové se za-
pojovali do aktivit českého 
národního hnutí. Podporovali 
například výstavbu Českého 
domu (dnešní restaurace Čes-
ký dům) v nedalekých Vítkovi-
cích, které byly nejgermanizo-
vanější obcí na Moravě. Český 
dům se měl stát centrem čes-
kého spolkového života, vzdě-
lání a sportu, a jeho výstavba 
byla fi nancovaná převážně 
z příspěvků a darů, na jejichž 
získávání se členové Omladi-
ny rovněž podíleli. Členové se 
zúčastnili položení základního 
kamene budoucího Českého 
domu v roce 1898 a o rok poz-
ději také jeho slavnostního ote-
vření. Pro členy Omladiny, stej-
ně jako pro další české spolky, 
bylo otevření Českého domu 
velkou událostí, na kterou se 
z Hrabůvky vypravili v průvo-
du i s vyhrávající kapelou.

Z činnosti spolku 
Jak dokládají dochované zprá-
vy, činnost Zábavního spolku 
„Omladina“ byla bohatá. Čle-
nové v průběhu celého roku 
organizovali divadelní před-
stavení a zábavy, na jejichž 
programu se kromě tance ob-
jevovaly také sólové výstupy 
místních zpěváků a komiků. 
Od jara do podzimu členové 
spolku pořádali pěší výlety do 
blízkého okolí Hrabůvky, kde 

Zábavní spolek „Omladina“ z Hrabůvky

INZERCE

byl často připraven také zábav-
ný program. Jak takový výlet 
vypadal, můžeme ukázat na 
příkladu žádosti policejnímu 
ředitelství o povolení jednoho 
z nich z roku 1903: „Zábavní 
spolek Omladina v Hrabův-
ce zamýšlí uspořádat v neděli 
dne 30. srpna tz v. dožínkovou 
slavnost spojenou s výletem do 
Bělského lesa s následujícím 

programem. V jednu hodinu 
odchod z hostince p. F. Halade-
je s hudbou v průvodu okresní 
silnicí až k obecnímu hostinci, 
odkud polní cestou p. F. Tomší-
ka až na výletiště do Bělského 
lesa. (…) Na výletišti bufet, 
hanácké koláče a buchty a krá-
lovské pivo. Pivo a lihoviny če-
povati bude p. Ludvík Mácha, 
hostinský ve Staré Bělé.“
Na společné akce si členové 
Omladiny brali spolkové od-
znáčky, které si nechali vyrobit, 
a také spolkový stejnokroj, kte-
rý členové spolku popsali jako 
„dlouhý kabát se šosy a bez 
límce, jež sluje čamara, obyčej-
né kalhoty, vše z černého sukna 
a měkký černý klobouk.“
Svou činnost ukončil Zábavní 
spolek Omladina náhle v roce 
1904. Důvodem byl pravdě-
podobně přechod jeho členů 

k Tělocvičné jednotě Sokol, 
která byla v Hrabůvce založena 
v roce 1903 a které Omladina 
po rozpuštění předala veškerý 
svůj majetek. Přestože Zábav-
ní spolek „Omladina“ působil 
v Hrabůvce pouze necelých 
dvanáct let, zapsal se díky roz-
voji kulturního a společenské-
ho života v obci neodmyslitelně 
do její historie.  Tomáš Majliš

Postupné uvolňování poměrů a demokratizace veřejného života 
ve druhé polovině 19. století s sebou na Ostravsku přinesly obdo-
bí rozkvětu spolkového života. 

Spolkové razítko

Stejnokroj členů spolku 
Omladina

  Bakalářské studijní obory - Všeobecná sestra (P, K*), Porodní asistentka (P), 

Zdravotní laborant (P), Radiologický asistent (P), Zdravotnický záchranář (P, K*), 
Fyzioterapie (P), Ergoterapie (P), Ochrana veřejného zdraví (P), Společenská 

patologie a logistika terénních rizikových situací.
  Magisterský studijní obor - Všeobecné lékařství (P).
  Navazující magisterské studijní obory (po ukončení Bc.) - Odborný pracovník 

v ochraně veřejného zdraví (P), Ošetřovatelská péče v pediatrii (P, K**), Ošet-

řovatelská péče v geriatrii (P, K**), Komunitní péče v porodní asistenci (P, K**), 

Intenzívní péče (K*), Fyzioterapie (P).
(P – prezenční studium, K – kombinované studium, K* kombinované studium zdrav. profese, k této 
formě studia je nutnou podmínkou výkon příslušného zdrav. povolání, tzv. registrace v oboru). Po-
kud tato podmínka není splněna, může se uchazeč na tuto formu studia přihlásit, ale bude praktickou 
výuku absolvovat v plné šíři prezenční formy studia v rozsahu, jež určuje Vyhláška č. 39/2005 Sb., K** 
kombinované studium zdrav. profese, k této formě studia je nutnou podmínkou výkon příslušného 
zdrav. povolání, tzv. registrace v oboru).
Upřesněné informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2014/2015 jsou 

zveřejněny na www stránkách fakulty.
  Den otevřených dveří 10. a 11. ledna 2014, www.osu.cz
  Přijímací zkoušky   Talentové zkoušky: duben, květen 2014. 

Písemné testy: v organizaci fakulty.

Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě se zaměřuje 
zejména na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků 
pro výkon lékařských a nelékařských profesí ve zdravotnictví 
v souladu s požadavky EU.

Lékařská fakulta OU, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3, tel.: 597 091 710, 711, 712, 
e-mail: lenka.kubinova@osu.cz

Pro akademický rok 2014/2015 nabízí fakulta studium v následujících oborech: 
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Domov Korýtko má novou 
místnost plnou vzpomínek
Domov Korýtko na Petruškově ulici v Zábřehu se od 6. prosince 
2013 může chlubit novou místností, v níž shromáždil spoustu 
vzpomínek seniorů nejen na jejich mládí. 

INZERCE

Místnost bude sloužit pro ro-
dinné oslavy, posezení s přáteli 
nebo jako koutek pro chvíle od-
dechu a relaxace. 

Posezení při slavnostním otevření 
místnosti.  Foto: Jitka Kišková

Josef Chovanec (ve-
doucí služby stře-
diska C3) a Veronika 
Králová (vedoucí úse-
ku odborných sociál-
ních služeb) několik 
měsíců shromažďo-
vali a instalovali do 
místnosti vzpomín-
ky ve formě různých 
předmětů, kusů 
nábytku a doplňků 
od štědrých dárců. 
Domov tím získal 
úžasný prostor pro 

soukromé chvilky s rodinou, 
místo vhodné pro relaxaci nebo 
jen pro společné zavzpomínání 
s přáteli.  (d)

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

Marie Čapková 105 let

František Pavlíček   96 let

Oldřich Vaněk   94 let

Ladislav Bílý   92 let

Amalie Majkusová   92 let

Libuše Stráníková   91 let

Věrka Fajkošová   91 let

Zdeňka Sedlářová   91 let

Božena Křižovská   90 let

Vlasta Kuchařová   90 let

Anna Sovová   90 let

Oldřich Synáček   85 let

Ervín Czaderna   85 let

Věra Markovičová   85 let

Anna Matějová   85 let

Milada Tořová   85 let

Olga Schestagová   80 let

Libuša Janíková   80 let

Irena Hercová   80 let

Anna Mokrišová   80 let

František Vavrečka   80 let

Jaruška Majdyšová   80 let

Helena Sosnovcová   80 let

Josef Toufar   80 let

Ján Michalko   80 let

Jaroslav Pořízka   80 let

Jiří Korcyl   80 let

Ján Zemánik   80 let

Ruben Oborný   80 let
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Název školního vzdělávacího 
programu Škola, která si zpívá 
a kreslí, prozrazuje, že ZŠ Kres-
tova 36A poskytuje žákům nad-
standardní umělecké vzdělává-
ní. Jako jediná škola v obvodu 
Ostrava-Jih nabízí žákům rozší-
řenou výuku výtvarné výchovy 
nebo hudební výchovy.
V letošním školním roce na-
vštěvuje základní školu 372 
žáků vyučovaných v 17 třídách 
1. a 2. stupně. Ke škole patří také 
školní družina a školní jídelna.
Historie školy se píše od 
1. 9. 1971, kdy do lavic zased-
lo 458 žáků v 15 třídách. Od 
té doby škola urazila dlouhou 
cestu lemovanou množstvím 
změn. Dne 1. 1. 1997 škola zís-
kala právní subjektivitu a 1. 1. 
2003 se její součástí stává také 
MŠ Ignáta Herrmanna. V roce 
2012 se škola díky fi nanční do-
taci z EU Operačního progra-
mu životní prostředí EU Fondu 
soudržnosti pro vodu, vzduch 
a přírodu dočkala nového pře-
vleku. Byly zatepleny obvodové 
stěny pavilonů, jejich střechy 
a došlo k výměně oken. Fasáda 
školy barevně ožila. 
Také vnitřní vybavení dozná-
vá změn. V budově školy jsou 
kmenové třídy, množství z 
nich je vybaveno interaktiv-
ními tabulemi, interaktivními 
dataprojektory a další moder-
ní technikou, která pomáhá ke 
zkvalitnění výuky. Žáci mají 
možnost vzdělávat se v řadě 
odborných učeben - fyzika, 
chemie a přírodopis, dvě počí-
tačové učebny, jazyková učeb-
na, interaktivní učebna, dvě 
výtvarné a dvě hudební učebny 
vybaveny moderní technikou. V 
současné době se škola zapojila 
do přípravy projektu v OPVK, 
jehož cílem je zkvalitnění výuky 
přírodovědných předmětů. Pro-
jekt se připravuje pod záštitou 
ÚMOb Ostrava-Jih a škola se do 
výzvy připojila s modernizací 
učeben pro výuku fyziky, pří-
rodopisu a chemie. Technické 

zázemí škola poskytuje také pro 
předmět svět práce. Žáci vyu-
žívají učebnu dílen a cvičnou 
kuchyň. Výuka tělesné výchovy 
probíhá v prostorné tělocvičně 
nebo na venkovním školním 
hřišti. V prosinci byla zaháje-
na rekonstrukce toalet a sprch 
u školní tělocvičny.
Jednou ze specializací školy je 
hudba ve všech jejích podobách. 
Ať jde o zpěv, hru na různé hu-
dební nástroje, výuku hry na 
zobcovou fl étnu od 1. ročníku či 
další zajímavé aktivity zařazo-
vané do hodin hudební výcho-
vy. Žáci s rozšířenou hudební 
výchovou mají možnost navště-
vovat některý ze tří pěveckých 
sborů. Ty sklízejí úspěchy na 
pěveckých soutěžích v regionu 
i okolí.  V posledních letech žáci 
školy doprovázejí vystoupení 
známých pěveckých osobností 
(H. Vondráčková, B. Basiková. 
D. Landa, L. Kerndl). Nedílnou 
součástí života školy se stalo 
každoroční pořádání koncer-
tů (např. jarní a vánoční), kde 
vyvrcholí úsilí a snaha členů 
pěveckých sborů a jejich sbor-
mistryň.
Protože škola už několik let 
spolupracuje se ZUŠ L. Janáčka 
v Ostravě-Vítkovicích, docháze-
jí v odpoledních hodinách vyu-
čující hry na klávesové, dechové 
a strunné nástroje přímo do bu-
dovy školy a rodičům tak od-
padá starost o dítě při přepravě 
dítěte do budovy ZUŠ.

Představujeme základní školy  – ZŠ Krestova

INZERCE

ZŠ Krestova se dále specializu-
je na výuku výtvarné výchovy. 
V rámci výuky rozšířené výtvar-
né výchovy se žáci seznamují 
s různými výtvarnými techni-
kami a materiály. Práce žáků 
jsou vystavovány v prostorách 
školy. Ty nejlepší jsou zasílány 
do výtvarných soutěží a žáci 
se často umisťují na předních 
místech. Velmi oblíbené se stalo 
a veřejností je kladně přijímáno 
pořádání tvůrčích dílen pro děti 
a jejich rodiče. Tematicky laděná 
setkání vedou k tvorbě originál-
ních výrobků, na nichž se podí-
lejí rodiče i jejich děti.
Škola nabízí také výuku ang-
lického jazyka už od 1. ročníku 
a od 7. ročníku možnost výběru 
druhého cizího jazyka (němec-
ký či ruský). Volný čas mohou 
žáci trávit v odpoledních krouž-
cích. Mezi nabízené kroužky 
patří keramický, výtvarný, hra 
na altovou fl étnu, dopravní, 
plavání, jóga pro děti, tenisový 
a doučování anglického jazyka.
K životu školy patří i pořádání 

škol v přírodě pro žáky 1. stup-
ně. Pro letošní rok byla poskyt-
nuta dotace Magistrátu města 
Ostravy z Fondu pro děti ohro-
žené znečištěním ovzduší. Díky 
této fi nanční podpoře se 90 žáků 
1. stupně zúčastní školy v příro-
dě v Beskydech. Nepravidelně 
škola pořádá turistické a lyžař-
ské kurzy pro žáky 5.–9. roční-
ku. 
Každoročně se účastní dobro-
činných sbírek Děti dětem pro 
občanské sdružení Život dětem.
Ve škole působí i Sdružení ro-
dičů a přátel školy. Posláním 
organizace je podpora pozitiv-
ních aktivit žáků, jejich moti-
vace k rozvoji svých schopností 
a k smysluplnému využívání 
jejich volného času a dále za-
jištění trvalé spolupráce školy 
s rodičovskou veřejností a dal-
šími jednotlivci i organizacemi 
ovlivňujícími chod školy. Díky 
činnosti SRPŠ a jeho fi nanč-
ní podpoře se podařilo na ZŠ 
Krestova uskutečnit řadu akcí 
v oblasti sportovní, umělecké, 
zábavné či naučně-vzdělávací. 
Škola se snaží získávat fi nanční 
podporu také z projektů ÚMOb 
Ostrava-Jih, Magistrátu města 
Ostravy či z projektů Evrop-
ského sociálního fondu. Jedním 
z fi nančně podpořených projek-
tů je Klub předškoláčků, který 
má u nás dlouholetou tradici. 

Podklady připravila: 
Mgr. Ladislava Měchová, 

ředitelka ZŠ Krestova

  opravy televizorů LED, 
LCD, PLASMA

   opravy veškeré elektroniky 
a elektrospotřebičů všech 
značek

  opravy i v bytech

ELEKTRO OPRAVY CHARVÁT s.r.o.ELEKTRO OOOPPRRAAVVVYYY CCHHHAARRVVÁÁTT ss.r.o.

www.Elektrocharvat.cz
mobil: 605 935 265, 739 823 410

náměstí Generála Svobody 14, Ostrava-Zábřeh

Vývoj nezastavíš... 
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NOVÁ 
SHOW 2014

19. 

WWW.CINSKY-NARODNI-CIRKUS.CZ předprodej:

U V Á D Ě J Í

24/2/2014
OSTRAVA
ČEZ ARÉNA

PŘEDPRODEJ  VSTUPENEK EXKLUZIVNĚ NA

WWW.TICKET-ART.CZ

N E J S L A V N Ě J Š Í  S V Ě T O V É 
P Ř E D S T A V E N Í  I R S K Ý C H 
T A N C Ů  A  S T E P U 

Dodavatel vyplní přihlášku na 
oddělení veřejných zakázek 
Úřadu městského obvodu Os-
trava-Jih nebo ji může zaslat 
poštou na adresu statutární 
město Ostrava, městský obvod 
Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka či prostřed-
nictvím níže uvedené e-mailo-
vé adresy. 
K přihlášce dodavatel doloží 
aktualizované informace o své 
fi rmě (např. technické a per-
sonální zázemí, seznam reali-
zovaných veřejných zakázek, 
osvědčení apod.). Přihláška 

dodavatele je pro zadavatele 
nezávazná a v případě většího 
počtu dodavatelů nemusí být 
výzva k podání nabídky zaslá-
na všem.
Bližší informace podá oddě-
lení veřejných zakázek Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih, 
e-mail: zakazky@ovajih.cz, fax: 
599 430 490, Ing. Bc. Dana Če-
chalová, tel. č.: 599 430 330, 
nebo Bc. Renáta Rárová, tel. č.: 
599 430 355. 
Veškeré informace i s přihláš-
kou jsou k dispozici na webo-
vých stránkách www.ovajih.cz.

Poř. č. Předmět veřejné zakázky
1.  Projektová činnost
2.  Výstavba centrální spisovny 
3.  Celková rekonstrukce bytových domů
4.  Zateplení a oprava střechy bytového domu
5.  Zateplení částí bytového domů (štítů, pláště, půdy)
6.  Komplexní zateplení bytového domu, vč. výměny oken
7.  Novostavba bytového domu pro zdravotně postižené
8.  Rekonstrukce ploch – úpravy komunikací a terénní úpravy
9.  Koordinátor BOZP

10.  GO vodoinstalace, vč. osazení vodoměrů SV
11.  GO plynovodních rozvodů
12.  GO elektroinstalace 
13.  Oprava hydroizolace budovy a kanalizace
14.  Oprava sociálního zařízení
15.  Cejchování vodoměrů SV, TUV
16.  Výměna oken 
17.  Výměna plotu
18.  Výměna vzduchotechniky školní kuchyně
19.  Údržba komunikací III. a IV. třídy 
20.  Údržba veřejné zeleně
21.  Dodávka kancelářského materiálu
22.  Činnosti při vydávání obvodního zpravodaje Jižní listy

Veřejné zakázky městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2014
Pro potřeby aktualizace své databáze vyzývá zadavatel - statutární 
město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih - všechny dodavatele 
k podání přihlášek na níže uvedené veřejné zakázky v roce 2014. 

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

Seznam veřejných zakázek, které městský obvod Ostrava-Jih 
předpokládá zadat v roce 2014
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www.ceskydomov.cz

PŘÍŠTÍ ČÍSLO ZPRAVODAJE JIŽNÍ LISTY 

VYCHÁZÍ 24. 2. 2014 a UZÁVĚRKA UZÁVĚRKA 

INZERCE JEINZERCE JE 12. 2. 2014 

INZERCE

12.–16. března 2014 
v divadle petra bezruče

kašparův
ostravský týden 

www.bezruci.cz

Znečištění ovzduší v roce 2013
V prvních třech měsících loňského roku byly i vlivem nižších 
teplot rozptylové podmínky celkově nepříznivější než např. 
v roce 2012, což se projevilo vysokým počtem dnů s překroče-
ním denního imisního limitu pro PM10. V Ostravě-Zábřehu na 
měřicí stanici ČHMÚ na Pavlovově ulici (která je jedinou na 
území obvodu Ostrava-Jih) tak už v 1. čtvrtletí 2013 došlo k pře-
kročení maximálního počtu 35 dnů s nadlimitní 24hodinovou 
koncentrací PM10 akceptovaných legislativou. Naopak v zá-
věru loňského roku převládaly dobré rozptylové podmínky, 
což se promítlo do nízkého počtu výskytu dnů s nadlimitními 
hodnotami. Celkově bylo naměřeno 106 dnů s nadlimitní den-
ní koncentrací. Výsledná roční průměrná koncentrace suspen-
dovaných částic PM10 byla mírně vyšší než v letech 2011–2012, 
hodnotou 45 μg.m-3 překročila roční imisní limit. Nepříznivá 
situace na lokalitě byla ovlivněna i probíhajícími stavebními 
pracemi v blízkosti měřicí stanice.  (d)

Krátce
  Ceny předá Lukáš Krpálek
1. JC Baník Ostrava pořádá 
27. ledna v 17 hodin vyhláše-
ní nejúspěšnějších závodníků 
klubu za rok 2013. Ceny předá 

nejlepší český judista Lukáš 
Krpálek, mistr Evropy a třetí 
závodník z mistrovství světa. 
Akce se uskuteční v kulturním 
středisku K-TRIO v Hrabůvce. 
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Uprostřed rondelu, kde se schá-
zejí ulice Horní a Dr. Martínka, 
přichystala fi rma Pyro Moravia 
Ostrava vše potřebné, aby divá-
ci byli opět spokojeni.
„Ohňostroj připravujeme asi 
týden ve fi rmě a zhruba dva 
dny trvá zakomponování do 
muziky. Při přípravě vybere-
me pyrotechnické efekty, sla-
díme je barevně a časově. Pak 
je vkomponujeme do muziky, 
do určitých pasáží. Pokud je 
rychlá pasáž, nebo hlasitá část, 

jsou výraznější efekty, pokud je 
klidnější, tak volíme klidnější 
pasáže, jako například fontány, 
komety a podobně,” informo-
val ředitel fi rmy Daniel Hradil 
s tím, že ohňostroj má čtyři od-
paliště. 
Pro letošní rok organizátoři 
připravili patnáctiminutovou 
hudební a světelnou show, kte-
rou sledovalo přes deset tisíc 
lidí. Tradiční akci zahájila čes-
ká státní hymna a novoroční 
uvítání starosty Karla Sibinské-
ho. Po skončení ohňostroje byl 
odměnou všem dlouhotrvající 
potlesk.

O tom, že se ohňostroj líbil, 
svědčí spousta děkovných 
e-mailů, ze kterých jsme 
vybrali následující:
Včera jsem byl na novoročním 
ohňostroji a z překvapení jsem 
byl ohromen. Bydlím ve Staňkově 
u Domažlic a nemohl jsem si ne-

chat ujít tuto ohnivou show. Díky 
moc! 
Albín Augustýn Balát (16 let), 

Dětský domov, Staňkov

Dobrý den, touto cestou bych ráda 
poděkovala panu starostovi za no-
voroční ohňostroj, který byl opět 
úžasný a nezapomenutelný. Ještě 
jednou díky. 
 H. Doležalová

Dnes jsme se byli poprvé celá rodi-
na i s desetiměsíčním synem podí-

vat na krásný ohňostroj, malý byl 
z něj paf a my také. Moc děkujeme 
za krásnou podívanou, doufám, že 
příští rok bude zas. Určitě přijde-
me.

Dobrý pane Sibinský, chceme 
Vám velmi poděkovat za ohňostroj 
1. 1. 2014, byl opravdu moc hezký 
a velmi se nám líbil. Hezký nový 
rok a doufáme, že další ohňostroj 
bude i příští rok. 
 Máchovi, Ostrava-Bělský Les

Pejskaři Vám „děkují“!!!, doufám, 
že po volbách 2014 tam už nebude-
te (ČSSD). 
 Mižák I., Ostrava

Moc děkujeme za tak nádherný 
a velkolepý ohňostroj. 

Iveta Matušková, 
Ostrava-Dubina

Děkujeme moc za krásné zakon-
čení svátků vánočních. Ohňostroj 

je pro mého pětiletého syna po Je-
žíškovi další nejdůležitější událost 
a stala se už příjemnou tradicí. 
 Šnajdarovi

Pane starosto, ohňostroj neměl 
chybu, senzační. Nejsem z Ostra-
vy, takže hlas ve volbách Vám dát 
nemůžu, takže ať Vám to na pod-
zim vyjde, ať je zase za rok stejný 
nebo lepší ohňostroj. 

Tomáš Herman, 
Bohumín-Skřečoň

Pane Sibinský, dnes jsme Vás sly-
šeli z první řady před ohňostrojem. 
Zvýšil jste nám adrenalin podobně 
jako pár ohňostrojných raket, kte-
ré nedopatřením o chvíli později 
mířily do davu. Doufáme, že se 
nikomu nic nestalo. Ohňostroj byl 
nááááádherný, děkujeme. A proto-
že jste nás zaujal svou osobností 
i činy jako starosta a jako ohňos-
trůjce, chceme vědět, jak Vám mů-
žeme pomoci ve věcech souvisejí-
cích s Vaší politickou činností. 
 Kamila Šeděnková

Novoroční ohňostroj opět sklidil apla

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Už poosmé se na Nový rok uskutečnil tradiční ohňostroj. Velko-
lepý ohňostroj v Hrabůvce se stal pojmem, a proto jej navštěvuje 
stále více lidí z Ostravy i širokého okolí. 
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Vážený pane starosto, děkuji Vám 
za sebe a mou rodinu za vydařený 
novoroční ohňostroj. Je příjemné 
vědět, že žijeme ve městě, kde se 
lidé mohou pobavit díky zastu-
pitelům, a nejsou  obtížný hmyz 
potřebný jen před volbami. I když 
jsme z Poruby, tak Vám držíme 
palce do dalších voleb a dovolu-
jeme si Vám popřát úspěšný rok 
2014.  Dana Janecká

Vážený pane starosto, včera jsem 
se poprvé osobně dostala na oh-
ňostroj v Hrabůvce, na který jsem 
dřív ze všech stran slyšela jen sa-
mou chválu. Bylo to tak nádher-
né, že to ani slovy nevystihnu. 
A to jsem češtinářka… V životě 
jsem tak ohromující podívanou na 
vlastní oči neviděla (je mi 61 let). 
Děkuji a gratuluji! Krásný rok 
2014 přeje Jana Svobodová 
 z Poruby

Dobrý den, po včerejším ohňo-
stroji, který byl mimochodem opět 
velmi dobrý, jsem se rozhodl Vám 
za něj poděkovat a doufám, že le-
tos překonáte hranici 482 (snad si 
číslo pamatuji dobře) děkovných 

mailů. Lidí, co ohňostroj viděli, 
bylo dost, proto si myslím, že se to 
podaří!  Martin Ciosk

Letošní tradiční ohňostroj byl opět 
velkým lákadlem pro tisíce spoluob-
čanů a opět se vydařil. Moje kama-
rádka ze Slovenska viděla podobou 
parádu poprvé a prohlásila, že na 
tuhle krásu nikdy nezapomene. Oh-
ňostroj byl krásný a svižná hudba 
sváděla málem k tanci i ty „dříve 
narozené“ spoluobčany (včetně 
mě). Ještě jednou moc děkuji a tě-
ším se, že tradice bude zachována 
a novoroční ohňostroj 1. 1. 2015 se 
uskuteční.  Věra Martiníková, 

Ostrava-Hrabůvka

Vážený pane starosto, byla jsem 
vaši občankou městského obvodu 
23 let. Již 5 let v tomto obvodě ne-
bydlím, ale ještě ani jednou jsem 
si nenechala ujít novoroční ohňo-
stroj. Moc vám fandím. Je to něco 
krásného, úžasného, dojemného, 
prostě nádhera. Všem, kdo se na 
tomto ohňostroji podílí, patří vel-
ké děkuji. Už teď se těším na další 
rok, na tu krásu. 
 Elen Pěkníková ze Staříče
Snímky: Michael Kutt y, Lu-
káš Kaboň (MS Deník), Josef 
Zajíc, Věra Martiníková, Josef 
Kořenek



PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické, 

plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí

Kosmická 1723/2

Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220

ISO: 9001: 2000

e-mail: vodar@atlas.cz
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Budu
chytřejší Nakoupímve slevách

Pojedu
 k moři

Začnu
s rekonstrukcí bytu

Koupím si
notebook

 
  

Začněte nový rok 
optimálně
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

Váš expert na optimalizaci úvěrů 
a refi nancování hypoték.

Pohybové centrum nabízí všem rodičům s dětmi  
zejména pravidelný kombinovaný program.

ul. Krasnoarmejců 26a, Ostrava Zábřeh
tel.: 608 963 655, 603 828 110
e-mail: babyfitostrava@seznam.cz
www.babyfitostrava.webnode.cz

-  Cvičení rodičů s dětmi od 3 měsíců do 6 let
- Angličtina s úsměvem pro děti od 2 - 6 let

- Kurzy pro těhotné, vedené soukromou porodní asistentkou
-  Pohybové kurzy pro děti  

(dětská joga, tanec, sportovní průprava)
-  Pohybové kurzy pro maminky: 

 - úterní kondičí zumba s posilováním se Šárkou 
 -  čtvrteční zumba s mexickým instruktorem Manuelem

-  Odborné semináře s dětskou problematikou
Páteční herna pro věřejnost (9-12 hod., 15-18 hod.)

Pohybové centrum nab
zejména pravidelný k

- Cvičení 


