
Hlasujme pro další Rákosníčkovo hřiště
Zapsaných prvňáčků je více než vloni
Terorizují obyvatelé ubytovny okolí?
Průkopník: první „obchoďák“ v obvodu
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V obvodu vyrostou 
nová dětská hřiště
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Koncem loňského roku totiž 
byla po mnohaletém úsilí úspěš-
ně dotažena jednání o prodeji 
pozemku vedoucího z tohoto 
mostu. Pozemek byl odkoupen 
ze soukromých rukou do ma-
jetku města zejména za účelem 
výstavby chodníku. Vzápětí 
byla zadána a v současné době 
se už zpracovává projektová 
dokumentace k územnímu ří-
zení a stavebnímu povolení, 
která je ve stavu vyjadřovacích 
procesů správců sítí. Součas-
ně s výstavbou chodníku bude 
vytvořeno tz v. místo pro pře-
cházení přes ulici B. Četyny tak, 
aby nově postavený chodník 
navazoval na vloni opravený 
chodník vedoucí kolem budo-

vy České pošty. „Jsem rád, že 
občané už mi nebudou muset 
posílat desítky dopisů a e-mai-
lů, ve kterých poukazovali na 
tento pro ně nelogický stav,“ 
řekl starosta Karel Sibinský 
s tím, že k samotné realizaci by 
mělo dojít během první polovi-
ny letošního roku po vyřízení 
nezbytných povolení. 
Místostarosta Pavel Planka 
s povděkem kvitoval, že se po 
bezmála osmi letech podařilo 
dohodnout s majitelkami po-
zemků na odkoupení. „Obě 
paní svým postojem pomohly 
ke zdárnému vyřešení situace 
a jen díky jejich vstřícnému pří-
stupu máme možnost chodník 
dostavět.“  (kut)

Chodník z mostu 
bude prodloužen

DŮLEŽITÉ KONTAKTY NA ÚMOB OSTRAVA-JIH
Odbor dopravy a komunálních služeb (dotazy směřující např. 
k sekání trávy, kácení stromů, přistavování kontejnerů):
  599 430 270
Odbor bytového a ostatního hospodářství (např. pronájmy bytů): 
 599 430 243
Oddělení kancelář starosty (jubilejní sňatky, setkání jubilantů, 
vítání občánků):  599 430 410

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

Občané využívající chodník na mostě v ulici V. Vlasákové na Dubi-
ně se konečně dočkají lepšího přístupu směrem k ulici B. Četyny. 

Městský obvod Ostrava-Jih věnoval roční předplatné Moravskoslez-
ského deníku klientům Domu s pečovatelskou službou (DPS) na Od-
borářské ulici 72 v Hrabůvce. Dárkový certifi kát přímo v prostorách 
DPS v pátek 31. ledna předali starosta obvodu Karel Sibinský společně 
s inzertní poradkyní tohoto média Hanou Pátkovou a vedoucí odboru 
sociální péče Lenkou Podolinskou. „Přestože senioři na Odborářské 
se věnují spoustě aktivit, určitě si najdou chvilku také na nejčtenější 
noviny v kraji,“ řekl starosta nejlidnatějšího ostravského obvodu.
 Text a foto: Michael Kutt y

Městský obvod daroval předplatné

Oznámení o výběrovém řízení
Statutární město Ostrava, tajemník Úřadu městského obvodu 
Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, vyhlašuje 
výběrové řízení podle zákona 312/2002 Sb. (ve znění pozdějších 
předpisů) na místo s náplní práce: Právník
Požadujeme VŠ v magisterském studijním programu nebo vysoko-
školské vzdělání v bakalářském studijním programu v oboru právo.
Přihlášky včetně příloh zašlete písemně na adresu nebo doruč-
te na podatelnu úřadu v zalepené obálce s označením – neotví-
rat – výběrové řízení, a to ve lhůtě do 28. 2. 2014. Podrobnosti 
(včetně popisu práce, náležitostí přihlášky a seznamu zákonem 
stanovených příloh) najdete na www.ovajih.cz v sekci Radnice-
-Úřad-Volná místa.
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Čokoládovou vařečku ovládly Barbory

…Úspěch ZŠ MUDr. Lukášové dovršila Barbora 
Vašíčková, její pikantní chilli ocásky se salátem získaly 
zvláštní cenu starosty obvodu Karla Sibinského, pod 
jehož záštitou se soutěž konala…

14

Vítěz tomboly si odnesl zlatý šperk

…V hudebním sále se konala diskotéka, nechyběla 
velká tombola, ze které si výherce hlavní ceny odnesl 
šperk z bílého zlata…

5

V obvodu vzniknou nová dětská hřiště

…Na začátku února Rada městského obvodu Ostrava-
-Jih schválila fi nanční prostředky na zpracování 
projektové dokumentace pro první čtyři hřiště, která 
by se mohla stavět už letos.…

22

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dostalo se k vám úno-
rové číslo obvodního 
zpravodaje Jižní listy. 
Obsáhleji se v něm vě-
nujeme problematice 
dětských hřišť, kte-
rých není nikdy dost, 
zejména v sídlištních 

zástavbách našeho obvodu. Radní už schvá-
lili fi nanční prostředky na zpracování pro-
jektové dokumentace pro první čtyři hřiště, 
která by se mohla začít stavět už v letošním 
roce. Konkrétnější informace si můžete pře-
číst na stranách 22 a 23.
O dalším hřišti můžete rozhodnout přímo 
vy, občané. Obchodní řetězec Lidl pokračuje 
i v letošním roce s výstavbou Rákosníčko-
vých hřišť a ve hře je stejně jako vloni lo-
kalita u této prodejny na Jugoslávské ulici 
v Zábřehu. Právě hlasování veřejnosti je 
pro společnost Lidl hlavním kritériem, před 
rokem to jen těsně nevyšlo, zatím ve své ka-
tegorii nad sto tisíc obyvatel vedeme, takže 
věřím, že to letos dobře dopadne a budeme 
mít další pěkné hřiště. Podrobnosti o tomto 
projektu najdete na straně čtyři. 
Hned na následující straně stojí za to pře-
číst si článek týkající se změny právní le-
gislativy v oblasti pronájmu bytů. Nejen 
milovníky historie určitě zaujme text na 
straně osmnáct, který popisuje vznik první-
ho obchodního domu na území obvodu. Ani 
v tomto čísle nechybí ohlédnutí za zajíma-
vými událostmi a pozvánky na různé akce.
Věřím, že si každý z vás najde to své, přeji 
vám příjemné čtení.

Mgr. Karel Sibinský, starosta

 Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih
Starosta Karel Sibinský zve všechny obča-
ny na zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Ostrava-Jih, které se uskuteční ve 
čtvrtek 27. února v 9 hodin v nadstavbě 
hlavní radniční budovy ÚMOb Ostrava-
-Jih v Horní ulici v Hrabůvce.

 Ukončení výměny jízdenek MHD
Dopravní podnik Ostrava upozorňuje, že 
dnem 28. 2. 2014 končí možnost výměny 
15minutových a 24hodinových jízdenek 
platných v roce 2013.

 Velký útěk – 70. výročí
Ve čtvrtek 27. března v 11 hodin se usku-
teční vzpomínkové setkání u příležitosti 
70. výročí zákeřného zastřelení letců Krá-
lovského vojenského letectva Velké Britá-

nie (RAF) u památníku vedle farního kos-
tela Panny Marie Královny na Metodějské 
ulici v Hrabůvce. Pietní akt bude proje-
vem úcty k obětem vojenské akce, která 
vstoupila do dějin vojenství pod názvem 
Velký útěk.

 Výstava železničních modelů a kolejišť
Středisko volného času (SVČ) Ostrava-Zá-
břeh pořádá druhý ročník výstavy želez-
ničních modelů a kolejišť, která se vloni 
setkala s obrovským zájmem veřejnosti. 
Akce se koná 14. a 15. března od 9 do 18 
hodin v prostorách SVČ Gurťjevova 8. Ve 
spolupráci se Společností přátel železnič-
ního modelářství a železnice bude připra-
veno jedenáct modelových kolejišť ve ve-
likostech N, TT, H0 a 0. Nebudou chybět 
zábavná stanoviště pro děti. Na akci bude 

i prodejna, ve které si zájemci mohou 
koupit modely mašinek a příslušenství ke 
kolejištím. Dostanou i odborné informace 
k výstavbě a údržbě vlastního kolejiště.

 Půjčovna kompenzačních pomůcek pro 
sluchově postižené v Ostravě
Moravskoslezská unie neslyšících i v tom-
to roce poskytuje služby půjčovny kom-
penzačních pomůcek pro sluchově posti-
žené v sídle areálu Dolní oblast Vítkovice 
Hlubina na Vítkovické ulici 3335. Nabízí 
poradenskou službu ohledně kompenzač-
ních pomůcek, zapůjčuje je na vyzkoušení 
v domácím prostředí a zprostředkuje je-
jich prodej. Nadále poskytuje servis slu-
chadel, který je zajištěn odbornou fi rmou. 
Bližší informace jsou na stránkách www.
msun.cz nebo na tel. čísle 606 313 863.

Krátce
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Dětská hřiště se symbolem pohádkového 
Rákosníčka nabízí dětem k aktivnímu hra-
ní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou 
horolezeckou stěnu, lanovou překážku, 
nechybí kolotoč a různé druhy houpaček. 
Klidovou zónu doplňuje domeček a oplo-
cené hřiště, které poskytuje dostatek la-
viček a zpevněnou plochu pro kočárky. 
Rákosníčkovo hřiště je určeno zejména dě-
tem předškolního věku a napomáhá plno-
hodnotnému trávení jejich volného času.
Lidl poprvé věnoval dětská hřiště v roce 
2012 jedenácti městům v České republice 
v celkové hodnotě 16,5 miliónu korun. 
Mezi nimi byl také obvod Ostrava-Jih, 
konkrétně lokalita sídliště Dubina v ulici 
Františka Formana. Vloni bylo uvedeno 
do provozu dalších osmnáct hřišť, mezi 

kandidáty byla také lokalita na Jugosláv-
ské ulici v Zábřehu. Přestože po celou 
dobu trvání hlasování se nacházela mezi 

Hlasujme pro další Rákosníčkovo hřiště v obvodu!
Také v letošním roce bude společnost Lidl pokračovat v projektu výstavby Rákosníčko-
vých hřišť, který je zaměřen na rozvíjení volnočasových aktivit dětí ve městech.

Krátce
 Vzpomínka na Karla Kryla
V pondělí 3. března 2014 uplyne dvacet let 
od úmrtí zpěváka, textaře, básníka a skla-

datele Karla Kryla, který zemřel ve věku 
nedožitých padesáti let. U příležitosti to-
hoto výročí vystoupí 14. března v 19 hodin 

jeho bratr Jan Kryl společně s Jiřím Berán-
kem. Koncert se uskuteční v Komorním 
klubu na Velfl íkově 8 v Hrabůvce.

nejlepšími třemi v dané kategorii měst 
nad sto tisíc obyvatel, po závěrečném pře-
počítávání hlasů skončila čtvrtá za třemi 
pražskými oblastmi, takže k realizaci dal-
šího hřiště v Ostravě nakonec nedošlo. 
Letos se místo u prodejny na Jugoslávské 
ulici v Zábřehu uchází o hlasy veřejnosti 
znovu.
Pro letošek má Lidl v plánu vybudovat 
dalších dvacet hřišť tak, aby jich do konce 
roku bylo celkem padesát. O tom, kde se 
tak stane, může rozhodnout právě veřej-
nost. Až do konce února bude na webo-
vých stránkách společnosti probíhat hla-
sování pro jednotlivé lokality. Hlasovat 
lze prostřednictvím odkazu www-lidl-ra-
kosnickova-hriste-cz.contimex.cz/hlasuj-
te-pro-vase-hriste/ nebo prostřednictvím 
Facebooku a konečně také SMS zprávou. 
Podrobnosti o hlasování jsou na výše uve-
dené adrese.  (kut)

V souvislosti s nabytím účinnosti nového 
občanského zákoníku došlo od 1. ledna 
2014 k některým změnám v oblasti proná-
jmu bytů, tyto změny byly Radou MO Ost-
rava-Jih zohledněny v novém znění Zásad 
a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnic-
tví statutárního města Ostrava, svěřených 
městskému obvodu Ostrava-Jih,  účinných 
od 1. února 2014.
Nájem bytu se nyní nově řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to ode 
dne nabytí jeho účinnosti, tj. od 1. ledna 
2014, i když ke vzniku nájmu došlo před 
tímto dnem. V této souvislosti Rada MO 
Ostrava-Jih schválila nové znění Zásad 
a podmínek pro pronájem bytů ve vlastnic-
tví statutárního města Ostrava, svěřených  
městskému obvodu Ostrava-Jih. Schválené 
zásady pronájmu bytů nabyly účinnos-
ti 1. února 2014 a hlavní změny spočívají 
ve vypuštění už neplatných ustanovení 
týkajících se dřívějšího závazného postu-
pu pronajímatele při zajištění bytových 
náhrad a při zajištění práv nájemců při 
vzájemné výměně bytu. Nová právní le-
gislativa totiž bytové náhrady neupravuje, 

pronajímatel tak už není zajištěním bytové 
náhrady povinován, vč. povinnosti k zajiš-
tění přístřeší, zároveň byl touto legislativní 
změnou zcela zrušen institut „vzájemné 
výměny bytu“. Některá další ustanovení 
byla naopak do zásad pronájmu bytů nově 
vložena, jedná se zejména o ustanovení tý-
kající se následků smrti nájemce bytu, dále 
pak ustanovení o společném nájmu bytu, 
o bydlení manželů a bydlení po zániku 
manželství, tato ustanovení byla zpracová-
na podle té části nového občanského záko-
níku, kterou upravuje rodinné právo.
Současně na změny vyplývající z přijetí 
nového občanského zákoníku reagovala 
Rada MO Ostrava-Jih hned na své první le-
tošní schůzi schválením nového znění ná-
jemních smluv na pronájem obecních bytů. 
Nájemní smlouvy budou ve většině přípa-
dů uzavírány s nájemci bytů na dobu urči-
tou, a to na dobu jednoho roku s možností 
prolongace, to v praxi znamená, že pokud 
nájemce bytu nebude závažným způsobem 
porušovat své povinnosti vyplývající z ná-
jmu bytu, bude nájem bytu znovu ujednán 
(prolongován) na tutéž dobu, na jakou byl 

ujednán dříve. V případě závažného poru-
šení povinností nájemce bytu bude nájem-
ce pronajímatelem písemně vyzván, aby 
byt opustil, což může být v případě neupo-
slechnutí této výzvy spojeno se zahájením 
soudního řízení na vyklizení bytu.  
Zájemci o získání obecního bytu, kteří spl-
ní stanovené podmínky, se i nadále mohou 
u městského obvodu účastnit tří forem 
výběrových řízení, tj. pronájmu bytů za 
smluvní nájemné, pronájmu bytů s váz-
noucím dluhem a pronájmu malometráž-
ních bytů v rámci tz v. nízkonákladového 
bydlení, které je určeno výlučně pro seni-
ory nad 65 let věku a mladé rodiny s dětmi 
do 35 let věku rodiče. 
Nové znění zásad pronájmu bytů účinné 
od 1. února 2014 je zveřejněno na infor-
mační tabuli bytového oddělení nebo na 
webových stránkách www.ovajih.cz, což 
platí i pro aktuální nabídku volných bytů 
a veškeré formuláře týkající se výběrových 
řízení na pronájem volných bytů.

Odbor bytového a ostatního 
hospodářství ÚMOb Ostrava-Jih

Změna právní legislativy v oblasti pronájmu bytů
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Dopravní podnik Ostrava testuje nová sedadla
Dopravní podnik Ostrava se v posledních letech zabývá otázkou 
výběru sedadel v prostředcích městské hromadné dopravy. 

Prvotním impulsem ke změně 
dosavadních, dlouhá léta pou-
žívaných čalouněných sedadel 
byly zvýšené hygienické po-
žadavky a stále častější útoky 
vandalů, které nás donutily 
k přechodu na sedadla omyva-
telná. Snadnější údržba omyva-
telných sedaček je však vykou-
pena na úkor pohodlí. Z tohoto 
důvodu je do provozu zapojen 
tvz. testovací vůz. Tramvaj 

typu VarioLF3/2, evidenční čís-
lo 1653, v těchto dnech projíždí 
Ostravou a nabízí cestujícím je-
dinečnou možnost otestovat na 
vlastní kůži pohodlí čtyř druhů 
nových sedadel. Svůj názor na 
sedadla mohou cestující vyjá-
dřit prostřednictvím speciální 
ankety na webových stránkách 
Dopravního podniku Ostra-
va, kde mohou hlasovat až do 
28. února 2014. Čtyři testovaná 

Poslední lednový den se v pro-
storách zrekonstruovaného 
Domu kultury Akord konal 
v pořadí už dvaadvacátý repre-
zentační ples městského obvo-
du Ostrava-Jih. Jeho hlavním 

hostem byl Pepa Vojtek (ve vý-
řezu), v jehož podání zazněly 
muzikálové písně. V hudebním 
sále se konala diskotéka, ne-
chyběla velká tombola, ze které 
si výherce hlavní ceny odnesl 

sedadla jsou ve vozidle výraz-
ně označena čísly. Sedadla jsou 
rozdílná nejen svým povrchem, 
ale i konstrukcí. Proto je důleži-
té hodnotit nejen použité mate-
riály, ale i celkový dojem, dále 
sklon opěradla, sklon sedáku 
apod. 
Všechna čtyři sedadla prochá-
zejí zkušebním provozem, je-
hož výsledky budou význam-
nými hodnoticími faktory při 
konečném výběru konkrétního 
standardního typu sedadla pro 
následující období. 

Žádný technický test však 
nenahradí názor cestujících. 
Z tohoto důvodu bude rovněž 
k výsledku ankety přistupová-
no jako k významnému hodno-
ticímu faktoru.
Testovací tramvaj č. 1653 je 
označena zvenčí i uvnitř a na-
sazována bude na různé ost-
ravské linky, tak aby sedadla 
v ní umístěná mohlo vyzkoušet 
co nejvíce obyvatel Ostravy. 
V tomto týdnu až do konce mě-
síce bude tramvaj jezdit na lince 
č. 1.  DP Ostrava

Vítěz tomboly z obvodního plesu si odnesl šperk z bílého zlata

šperk z bílého zlata. Aplaus 
publika sklidilo vystoupení ak-
robatů na šálách (snímek vpra-
vo). Celým večerem provázeli 
moderátoři Radek Erben a Mo-
nika Žídková  (na snímku vlevo 
se starostou obvodu Karlem Si-
binským).  (kut)
 Snímky: Jaroslav Elfmark
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Řemeslo má zlaté dno 

Hlavním cílem projektu je zvý-
šení zájmu žáků základních 
škol o jednotlivé řemeslné obo-
ry, zlepšení jejich orientace při 
volbě povolání a následném 
uplatnění na trhu práce. Pro 
žáky osmých a devátých tříd 
byla připravena interaktivní 
stanoviště, na kterých se pre-
zentovala konkrétní řemesla 
praktickým úkolem. Pod od-
borným vedením si žáci v rám-
ci soutěže vyzkoušeli vlastní 
předpoklady pro různorodé 

činnosti související s daným 
oborem. Ceny nejlepším předá-
vali místostarosta obvodu Ra-
dim Miklas a vedoucí oddělení 
školství a kultury Sylva Sládeč-
ková. Projekt se konal pod zá-
štitou starosty obvodu Karla 
Sibinského. Jeho součástí byla 
prezentace jednotlivých střed-
ních odborných škol a učilišť 
s praktickými ukázkami odbor-
ných činností a doprovodným 
programem. 

Text a foto: Michael Kutt y

Tak se jmenuje už šestý ročník soutěžního projektu v praktic-
kých dovednostech pro žáky základních škol ve spolupráci s od-
bornými učilišti a středními školami, který se konal v prostorách 
kulturního střediska K-TRIO v Hrabůvce.

INZERCE

V Ostravě vyroste moderní in-
tegrované výjezdové centrum 
městské policie, hasičů a zá-
chranářů. Zlepší zázemí a služ-
by bezpečnostních a záchran-
ných složek a zvýší bezpečnost 
obyvatel Ostravy a kraje. Vět-
šinu z 380milionového roz-
počtu na výstavbu a vybavení 
centra obstará evropská dotace 
318 milionů korun. Dotaci na 
projekt schválila Regionální 
rada Moravskoslezsko. Cent-
rum má být zprovozněno na 
konci roku 2015.
„O bezpečnost občanů našeho 
kraje je již dnes postaráno na 
špičkové úrovni. S novým in-
tegrovaným výjezdovým cen-
trem se kvalita služeb zejména 
v Ostravě ještě o úroveň zvýší. 
Projeví se to například v lepší 
koordinaci a úspoře času při 
výjezdech. Moderní zázemí 
a vybavení bude mít pozitivní 
vliv na činnost složek integro-
vaného systému a jejich pres-
tiž, dlouhodobě se promítne 
také ve snížení investičních 
a provozní nákladů,“ popisuje 
přínosy integrovaného centra 
Josef Babka, první náměstek 
hejtmana Moravskoslezského 
kraje. 
Centrum vznikne mezi ulice-
mi Fr. Formana a Kaminského 
v městské části Ostrava-Jih. Pů-
jde o novostavbu třípodlažního 
objektu s pravoúhlým půdory-

sem ve tvaru písmene L a něko-
lik dalších objektů. Přestěhuje 
se zde jednotka hasičů z Hasič-
ské ulice v Ostravě-Hrabůvce, 
městští policisté z Hrabůvky, 
Staré Bělé, Třebovic a Hrabové, 
dvě skupiny záchranářů z Výš-
kovické ulice (rychlá zdravotní 
pomoc a rendez-vous). V cent-
ru bude cvičná věž, výcvikové 
a sportovní plochy, tréninkové, 
výukové a kancelářské prosto-
ry a zázemí pro techniku, kyno-
logii a hipologii.
Vliv na rozpočet i termíny stav-
by bude mít probíhající výběr 
dodavatele stavby. Předpoklá-
dá se, že by centrum mělo začít 
fungovat koncem roku 2015.
Nositelem projektu je Morav-
skoslezský kraj, partnerem sta-
tutární město Ostrava.
„Po výstavbě Integrovaného 
bezpečnostního centra Morav-
skoslezského kraje, které hraje 
zásadní roli při řešení běžných 
i mimořádných událostí, půjde 
o druhou významnou evrop-
skou investici do bezpečnosti 
lidí v našem kraji. Sousloví 
ušetřené minuty, zachráněné 
životy je i v případě výjezdo-
vého centra plně aktuální,“ 
komentuje Kateřina Dostálo-
vá, ředitelka Úřadu Regionální 
rady Moravskoslezsko. 

Zdroj: htt p://verejna-sprava.
kr-moravskoslezsky.cz, 

28. 1. 2014

Integrované výjezdové 
centrum Ostrava-Jih fi nančně 
podpoří Evropská unie

Místostarosta Radim Miklas v rozhovoru se studentkami Střední 
školy společného stravování v Hrabůvce.

V sobotu 22. března od 9 do 14 hod. pořádá Český hydrome-
teorologický ústav v Ostravě-Porubě den otevřených dveří. Je 
pořádán u příležitosti Světového dne vody (22. 3.), Světového 
meteorologického dne (23. 3.) a Dne Země (22. 4.). Zájemci mo-
hou blíže nahlédnout do základních i odborných činností mete-
orologů, klimatologů, hydrologů a odborníků z oblasti ochrany 
a čistoty ovzduší. Otázky mohou směřovat k předpovědím po-
časí, povodní, smogových situací, způsobům zpracování a ana-
lýzy klimatických a hydrologických dat, ke zhlédnutí budou 
ukázky přístrojové techniky, publikací a výsledků pozorování. 
Připravena bude prohlídka meteorologické stanice, stanice mě-
řící znečištění ovzduší či ukázka hydrologického vrtu se zasvě-
ceným výkladem.  (d)

Den otevřených dveří ČHMÚ v Ostravě
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Krátce
 Představení Sen o tanci
V pátek 7. března v 18 hodin se 
v divadelním sále Domu kul-
tury města Ostravy uskuteční 
premiéra tanečně divadelního 
představení Sen o tanci. „Ve 
spolupráci mnoha tanečních 
klubů, souborů a škol z Ostra-
vy, kteří prezentují umění tan-
ce různými styly, se podařilo 
nastudovat velkou taneční 
show na autorské libreto zná-
mého tanečníka, choreografa 

a pedagoga Martina Tomsy,“ 
uvedl za pořadatele Tomáš 
Lukasik, ředitel umělecké 
agentury Performing Arts Os-
trava. Návštěvníci se podle 
něj mohou těšit na originální 
snový příběh dívky na klasic-
kou hudbu v rockové úpravě. 
V hlavní roli vystoupí něko-
likanásobná mistryně světa 
v moderním tanci Zuzana 
Vítečková. Více informací na 
www.performingarts.cz.

„Večer si zahrajeme tajuplnou 
hru v celých prostorách Kuky 
klubu i Vivy. Vyrobíme si po-
hádkové masky, zatančíme si 
v nich a před spaním si pro-
mítneme krásnou pohádku,“ 
uvedla za pořadatele Anna 
Vyková s tím, že je dobré vzít 
si spacák nebo deku, polštářek 
a také oblíbeného plyšáčka. 
V ceně vstupného 250 korun je 
večeře, snídaně, materiál na vý-
robu masek a dozor. 
„Každý měsíc je připravena 
jedna zajímavá akce. Po úno-
rové Pohádkové noci bude 
v březnu na programu Barista 
Cup s programem pro děti,“ 
dodala Vyková.

Kuky klub každý pracovní den 
od 8.30 do 17 hodin nabízí hlí-
dání dětí od jednoho do osmi 
let věku. „Nejedná se jen o hlí-
dání jako takové, ale dětem se 
skutečně po celou dobu věnuje-
me a máme pro ně připravený 
program,“ zdůraznila Vyková. 
Třikrát týdně (středa, čtvrtek 
a pátek dopoledne) je na pro-
gramu cvičení pro rodiče s dět-
mi od jednoho do tří let. Pro 
děti od tří let každé pondělí po-
řádáme tvůrčí dílničky, je také 
možné objednat si narozenino-
vou oslavu dítěte.
Na všechny akce je nutné se 
předem přihlásit na kuky@vi-
vaostrava.cz.   (kut)

Kuky klub připravil 
Pohádkovou noc
Dětský klub Kuky, který sídlí v prostorách coworkingového cent-
ra VIVA na Horní 55 v Hrabůvce, připravil na pátek 28. února akci 
s názvem Pohádková noc. 

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih, nabízí 
pronájem velkometrážních volných bytů za smluvní nájemné 
v Ostravě-Hrabůvce v Jubilejní kolonii. Domy a byty jsou po 
celkové rekonstrukci ihned k nastěhování. Možnost prohlíd-
ky bytů po dohodě s pověřeným správcem domu  - Majetko-
vá správa Ostrava-Jih, Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka, tel. 
599 505 634, 599 505 635. Domy jsou vyňaty z privatizace. Do-
poručené minimální nájemné je stanoveno ve výši 80 Kč za m2/
podl. plocha bytu/ měsíc. Stanovená lhůta pro podání přihlášek 
je do 10. 3. 2014.
Bližší informace o podmínkách pronájmu bytů jsou k dispozici 
na ÚMOb Ostrava-Jih, odboru BH, budova B, tel. 599 430 415, 
599 430 243 nebo internetových stránkách www.ovajih.cz (ob-
čan, pronájmy bytů).

Adresa bytu číslo velikost  byt je  celková plocha
 bytu bytu situován v podlaží bytu (m2)

Edisonova 31 4 1+3 2. NP 102,3
Jubilejní 63 3 1+3 2. NP 100,6
Jubilejní 37 3 1+3 2. NP 107,2
Jubilejní 60 1 1+3 1. NP 108,3
Jubilejní 40 1 1+3 1. NP 105,1
Edisonova 23 5 1+2 podkroví 106,3

Pronájem bytů v Jubilejní kolonii

-  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 31. 3. 2014
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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 
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. Tel.: 606 771 082

Pokud nemůžeme Váš hovor přijmout, voláme sami zpět.
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Jejím cílem je otevřít diskusi, 
která má pomoci s přípravou 
sportovních projektů ve městě, 
regionu i České republice. Jed-
ná se o její nultý ročník. Kon-
ference se koná v prostorách 
zasedací síně zastupitelstva 
města Ostravy a od 9.30 hodin 
pak v multifunkční aule Gong 
v Dolní oblasti Vítkovic.
V roce 2014 by se diskuse měla 
sportu dotknout v návaznosti 
na zdraví člověka v průběhu 
jeho životního cyklu. Odborní-
ci z oblasti pediatrie, geriatrie, 
kardiologie, rehabilitace a psy-
chologie představí případové 
studie dokládající nezpochyb-
nitelný přínos pravidelného 
pohybu pro nápravu škod na 
lidském těle i duši a jejich pre-
venci. Jak nebezpečné je pasiv-
ní trávení volného času u po-
čítačů a televizních obrazovek 

a jak se dá vyvolat zdravá zá-
vislost na sportování, přiblíží 
na příkladech z praxe nositele 
konkrétních projektů pro děti, 
mládež, seniory 
i handicapované.
„Tato doba vyža-
duje jiné nástroje 
komunikace a mo-
tivace směrem ke 
všem věkovým skupinám, než 
tomu bylo dřív. I kvalitnímu 
pedagogovi nebo trenérovi 
občas dojdou argumenty vůči 
jeho svěřencům. Jindy je zase 
těžké motivovat nějak izolova-
ného člověka k aktivitě, která 
mu pomůže. Proto v progra-
mu konference dostanou lidé 
mimo jiné také možnost po-
slechnout si zkušenosti odbor-
níka na komunikaci na toto 
téma a následně s ním otevřeně 
diskutovat,“ řekl Martin Štěpá-

Ostrava bere sport vážně. Vy taky? Pojďme o tom mluvit...
Evropské město sportu pořádá v pátek 28. února od 8.30 hodin 
konferenci pro širokou veřejnost.

nek, náměstek primátora pro 
sport a garant projektu Ostrava 
– Evropské město sportu 2014.
Řeč bude také o ekonomickém 
rozměru sportování, který 
ovlivňuje všechny oblasti lid-
ského působení. 

V návaznosti na 
zdraví jsou k dispozi-
ci přesná a velmi za-
jímavá ekonomická 
čísla. Ta mohou být 
motivující například 

pro politiky.
Kromě zajímavých hostů 
z České republiky a partner-
ských měst sportu z Evropy 
– Cremona, Marseille, skotský 
region North Lancashire, Vol-
gogradu a dalších – jsou do au-
ditoria zváni všichni, kdo mají 
nějaký vliv na motivaci člově-
ka k zodpovědnému přístupu 
ke svému zdraví. Diskutovat 
se všemi přednášejícími tak 
mohou pedagogové od mateř-
ských po vysoké školy, studen-

ti souvisejících oborů, zástupci 
neziskových organizací, a to 
nejen zaměřených na sport, pe-
čovatelé, vychovatelé. V nepo-
slední řadě také politici, kteří 
nesou břímě nezbytné podpo-
ry sportování z veřejných pro-
středků a vůbec každý, koho 
uvedená problematika zajímá.
„Zváni jsou úplně všichni, kte-
ré téma zajímá a chtějí je spo-
lu s námi dále rozvíjet. Nultý 
ročník se dotýká mnoha témat, 
z nichž každé si zaslouží samo-
statnou konferenci aspoň na 
dva dny. Jsme si toho vědomi, 
ale je to výkop a uvidíme, čím 
Ostrava dokáže navázat dál. 
Bez spolupráce všech to ale 
nepůjde,“ uzavřel pozvánku 
Martin Štěpánek.
Vstup na konferenci je bezplat-
ný. Z důvodu kapacity je nut-
ná registrace na www.ostrava-
mestosportu.cz.

Zdroj: www.ostrava.cz, 
12. 2. 2014

Krátce
 V březnu začíná tradiční kurz Trénování 
paměti

Od roku 2005 pořádá Česká společnost 
pro trénování paměti a mozkový jogging 
bezplatné přednášky s informacemi, jak 

je možné paměť trénovat. Je tomu tak i le-
tos a v rámci Národního týdne trénování 
paměti se k této akci připojí i občanské 
sdružení Senior servis, které uskuteční 
přednášku 11. března v 10 hodin v sále 

Biskupství ostravsko-opavského na Kos-
telním náměstí 1 v Ostravě. Nový kurz 
Trénování paměti bude zahájen 18. břez-
na, zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 
776 763 519.
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 Tato akce měla ukázat krásu 
juda a jeho spojení se sebeobra-
nou. Její součástí bylo vyhlá-
šení nejlepších judistů oddílu 
1. Judo club Baník Ostrava za 
uplynulý rok. 
„Jako každoročně jsme si na 
vyhlášení výsledků a předání 
odměn těm nejlepším pozvali 
významnou judistickou osob-
nost. Letos jí byl momentálně 
náš nejlepší a nejznámější ak-
tivní judista Lukáš Krpálek,“ 
uvedl předseda oddílu Martin 
Pavlica na adresu loňského mi-
stra Evropy z Budapešti, dvoj-
násobného bronzového me-
dailisty z MS a sedmého borce 

z olympijských her v Londýně, 
který početným zájemcům roz-
dával autogramy.
Jeden z oddílových trenérů 
Pavel Olšovský návštěvníkům 
předvedl ukázky juda, které 
byly prezentovány ve třech 
částech, od předvedení ukázek 
akrobacie, pádů až po využití 
sebeobrany v běžném životě. 
Akci, které se za městský ob-
vod Ostrava-Jih zúčastnila ve-
doucí oddělení školství a kultu-
ry Sylva Sládečková, přihlíželo 
přes dvě stovky diváků z řad 
rodičů, sponzorů klubu a členů 
a trenérů klubu 1. JCBO.  (d)

Foto: Romana Králová
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Judo show 2014 v K-TRIU
Poslední lednové pondělí proběhla v pěkném prostředí kulturní-
ho střediska K-TRIO v Hrabůvce každoroční Judo show 2014.Házenkářské naděje z Ostravy-

-Jihu odehrály od loňského pro-
since kvalifi kační turnaj starších 
žákyň, následně první a druhé 
vyřazovací kolo a v celorepub-
likové soutěži se probojovaly až 
do květnového osmifi nále. Děv-
čata pod taktovkou trenérů Bár-
ty a Matuly nechala za sebou 
družstva Karviné, Havl. Brodu 
a interligového mistra z Mostu.
„Hlavním úkolem sezóny byla 
účast v kvalifi kaci z postupo-
vého místa. Cíl se podařilo spl-
nit na tři sta procent, protože 
hráčky prošly dvěma dalšími 
vyřazovacími koly. Výsledek je 
o to cennější, že děvčata z Hra-
bůvky jsou o rok mladší než 
jejich soupeřky,“ pochválil své 
svěřenkyně jeden z trenérů To-
máš Bárta. „Hráčky jsou v této 
kategorii prvním rokem a po-
stupem mohou posbírat cenné 
zkušenosti mezi staršími děv-
čaty, které pak mohou zúročit 
v příštím roce, kdy bychom 
chtěli pomýšlet na mistrovské 
umístění,“ doplnil jeho trenér-
ský kolega Jiří Matula.
Současné házenkářky z Ostra-
vy-Jihu stály u zrodu interli-
gové házené v Ostravě a jsou 
velkou zárukou pokračování 
tradiční výchovy vrcholových 
sportovců z tohoto obvodu. 
„Vždyť současná házená naše-

ho městského rivala z Poruby 
je hlavně z naší líhně. V Ostra-
vě se za naší vydatné pomoci 
a díky trpělivé práci rozjela vr-
cholová soutěž juniorek a žen. 
V dalších letech toho využijeme 
k tomu, že vybudujeme svou 
vlastní vrcholovou základnu 
v našem obvodě a hráčky bu-
dou hrát v místě, pro které jim 
bije srdíčko,“ plánuje Bárta.
Oddíl zároveň chce zintenziv-
nit nabídku aktivity malé háze-
né 4+1 pro základní školy, pro 
které má k dispozici řadu moti-
vačních pobídek a odměn. Děje 
se tak pod záštitou Českého 
svazu házené, Magistrátu měs-
ta Ostravy a městského obvodu 
Ostrava-Jih, kteří už čtrnáctým 
rokem podporují volnočasový 
program Pryč s nudou, pojďme 
hrát házenou.
Oddíl házené Hrabůvka pra-
cuje v současné době s mladší-
mi žačkami a přípravkou, kde 
má chlapce a děvčata. Trénin-
ky jsou ve Sportovním centru 
Dubina každé úterý a čtvrtek. 
„V případě zájmu i starších 
děvčat a doplnění týmů jsme 
schopni také nová děvčata za-
pojit do fungujících družstev. 
Rádi bychom získali vysoká 
děvčata na posty brankářů 
a střelců,“ zakončil trenér Ma-
tula.  (d)

Mladé házenkářky 
z Hrabůvky opět překvapily

Krátce
 Charita Ostrava hledá 
dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dob-
rovolníky do Hospice sv. 
Lukáše na Charvátské ulici 8 
v Ostravě-Výškovicích a Fa-
kultní nemocnice Ostrava. Cí-
lem dobrovolnického hospi-
cového hnutí je poskytování 
kvalifi kované pomoci lidem 
v závěru života, doprovázení 
nemocného a umírajícího člo-
věka. Charita Ostrava dobro-
volníky odborně připravuje, 
rozsah školení je pětatřicet 
hodin teorie, dvacet hodin 

praxe a tři hodiny supervize. 
Po dokončení kurzu obdr-
ží účastník certifi kát o jeho 
absolvování. Nejbližší kurz 
začíná 28. února. Podmín-
kou je minimální věk 18 let 
a osobnostní předpoklady 
(komunikační schopnosti, 
empatie, schopnost týmové 
práce a vyrovnanost s nemocí 
a umíráním). Zájemci se mo-
hou obracet na Bc. Camfrlo-
vou, tel: 599 508 505, 731 625 
768, e-mail:hospicove.hnuti@
charita.cz, web: www.ostrava.
charita.cz.

VOLEJTE 604 960 416

Zdarma Vám poskytneme doprovod či jinou pomoc.

PŘEPRAVA SENIORŮ PŘEPRAVA SENIORŮ 

A NEMOCNÝCHA NEMOCNÝCH

-  z nemocnice?
-  k lékaři?
-  do lázní?
-  na úřady?
-  na soukromé akce?

 Poskytneme Vám doprovod či jinou pomoc.

S
C

-3
31

69
8/

3



10

JIŽNÍ LISTYŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Jedná se o pavilonovou sídlišt-
ní školu, která má vynikající 
dopravní dostupnost a v je-
jím okolí se nachází Poliklini-
ka Hrabůvka, tenisové kurty, 
park a travnatá hřiště. 
Pět pavilonů školy je propojeno 
spojovacím koridorem, jenž byl 
před osmi lety kompletně zre-
vitalizován. K další význam-
né rekonstrukci se přistoupilo 
v roce 2012, tehdy byla vymě-
něna stávající okna za plastová 
a zateplena fasáda. Škola zís-
kala zcela novou tvář a navíc 
dochází k významným úspo-
rám energií. V první řadě je ale 
škola bezpečnější a příjemnější 
pro žáky a všechny, kdo do 
ní přicházejí. Dokončena byla 
oprava všech sociálních zaří-
zení a průběžně se provádějí 
další opatření, která jsou pod-
statná pro běžný provoz školy. 
Vnitřní prostor školy je tvořen 
přírodním atriem, které slouží 
k relaxaci žáků o přestávkách 
za pěkného počasí v jarních 
a podzimních měsících. Velká 
pozornost byla věnována jeho 
revitalizaci, takže i běžný ná-
vštěvník zaznamená podstat-
nou změnu. Nejprve byla s po-
mocí Nadace OKD část atria 
ozeleněna a už dnes tu mohou 
žáci pozorovat keře, traviny, 
pečovat o byliny a skalničky. 
V letošním školním roce zde 
byla vybudována šedesátime-
trová tartanová dráha, insta-
lováno malé lanové centrum 
a lezecká stěna, vše s podporou 
ÚMOb Ostrava-Jih. Atrium tak 
může sloužit nejen k přestáv-
kové relaxaci, ale i výuce těles-
né výchovy, přírodopisu, pěs-
titelských prací nebo výtvarné 
výchovy. V odpoledních hodi-
nách zde nalézá svůj pohodlný 
azyl školní družina.

Školní družina je součástí školy 
a má svá čtyři oddělení přímo 
v budově A základní školy. 
V současnosti ji využívá 120 
žáků, celkový počet žáků školy 
je 380.
Intenzivně využívána jsou 
travnatá hřiště v prostoru ško-
ly, protože ZŠ od roku 1978 
spolupracuje s fotbalovým od-
dílem. Dříve to byla TJ Vítkovi-
ce (později FC) a v současnosti 
MFK Vítkovice. Postupně byly 
zřizovány sportovní třídy, kde 
žáci mohou rozvíjet sportovní 
nadání. Nyní se jedná o navý-
šení hodin tělesné výchovy pro 
tyto děti už od 1. ročníku (3 ho-
diny, resp. 5 hodin) a zároveň 
těsnou návaznost na tréninko-
vé jednotky. Ty vedou zkuše-
ní trenéři, kterých se za celou 
dobu vzájemné spolupráce 
vystřídalo bezmála sto. Mnozí 
žáci těchto tříd se časem pro-
sadili i ve vrcholovém fotbale. 
Připomeňme alespoň Sionka, 
Grigara, Vaclíka, Kušníra či 
Malcharka.
Nejen fotbalem na ZŠ Klegova 
žáci žijí. Své pohybové nadání 
dokazují i v jiných sportovních 
odvětvích, ať už se jedná o fl or-
bal, házenou, atletické disciplí-
ny, či gymnastiku. Žáci školy 
často dosahují vynikajících 
výsledků na úrovni obvodu, 
okresu i kraje. Výjimkou ne-
jsou ani celorepubliková fi nále.
Za více než 40 let své existen-
ce škola navázala spolupráci 
s dalšími subjekty, ať už na 
území obvodu, či města. Žáci 
s oblibou navštěvují Divadlo 
loutek, kulturní domy K-TRIO, 
AKORD, klub Amos, lesní 
školu, pracoviště hasičského 
záchranného sboru, Hornické 
muzeum na Landeku, Dolní 
oblast Vítkovic a další. 

Představujeme základní školy  – ZŠ Klegova

Velmi dobrá je spolupráce 
s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou v Ostravě-Zábřehu 
a díky kvalifi kaci pedagogů se 
daří vzdělávat i žáky se speci-
álními vzdělávacími potřebami 
formou individuální i skupino-
vé integrace. Odborná erudice 
učitelů je také předpokladem 
pro provádění reedukační a lo-
gopedické péče.
V posledních letech se škole 
daří úspěšně zapojovat do do-
tačních programů, které umož-
ňují realizovat školní vzdělá-
vací program a představy jak 
vyučujících, tak žáků a jejich 
rodičů. Na sportovní aktivity 
získává škola tradičně fi nanč-
ní podporu z dotací Magistrá-
tu města Ostravy. Vzdělávací 
potřeby se podařilo naplňovat 
z prostředků ESF v rámci pro-
jektu EU Peníze školám. Škola 
se pokouší získávat prostředky 
i z MŠMT a Moravskoslezské-
ho kraje. Nejen na sportovní 
náplň, ale i přírodní vědy, ja-
zykové vzdělávání, etickou či 
environmentální výchovu.
Velká pozornost je věnována 
rozvoji jazykových kompeten-
cí žáků a podpoře informač-
ních a komunikačních tech-
nologií. Za tímto účelem byly 
zmodernizovány dvě učebny 
ICT a dvě jazykové učebny. 
V dalších učebnách jsou in-
stalovány interaktivní tabule 
s dataprojektory a notebooky 

s připojením k internetu. Škola 
spolupracuje s jazykovou ško-
lou Hello a v loňském roce žáci 
školy mohli získat jazykové 
certifi káty. Úspěšně se účastní 
Anglického desetiboje i okres-
ního kola v olympiádě z ang-
lického jazyka. Už tři roky ško-
la nabízí další cizí jazyk, žáci 
si mohou zvolit ruštinu nebo 
němčinu. Během celého škol-
ního roku se žáci zapojují do 
rozmanitých aktivit, např.: Ev-
ropský den jazyků, Halloween, 
vánoční a velikonoční jarmark, 
Mikulášská laťka, Rozloučení 
se slabikářem, kroužky házené 
a vaření a další. Žáci vydávají 
vlastní časopis Klegováček. 
Škola je zapojena do programu 
Ovoce do škol a Školní mléko 
na podporu zdravé výživy.
Pro ty, kteří se teprve chystají 
zahájit základní školní docház-
ku, je každoročně pořádán 
klub Předškoláček, kde se děti 
hravou formou připravují na 
vstup do první třídy. Usnadnit 
jim to může i Metoda dobrého 
startu. Rodičovská veřejnost 
sdružená v Občanském sdru-
žení Klegovka pomáhá při 
uskutečňování mimoškolních 
akcí pro děti – zejména se jed-
ná o Den dětí a fi nančně pod-
poruje další mimoškolní akti-
vity. 

Podklady připravil: 
Mgr. Aleš Vodička, 
ředitel ZŠ Klegova

Historie Základní školy Klegova 27 v Ostravě-
-Hrabůvce se začala psát roku 1970, kdy 1. 9. 
začal první školní rok na zdejší škole. Část žáků 
zde byla tehdy převedena ze ZŠ Místecká a ze ZŠ 
MUDr. Lukášové. Od počátku nebyly k dispozici 

všechny pavilony, to se podařilo až k 1. 1. 1971. 
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INZERCE

V tradiční Tříkrálové sbírce na 
podporu lidí v nouzi se díky 
štědrosti obyvatel Ostravy 
a přilehlých obcí shromáždila 
částka 1 474 273 korun. Peníze 
z veřejné sbírky využije Charita 
Ostrava a Charita sv. Alexan-
dra na podporu služeb pro lidi 
bez přístřeší, klienty mobilního 
hospice, lidi se zdravotním po-
stižením v chráněných dílnách 
nebo přímou hmotnou pomoc 
lidem v nouzi. 
Už počtrnácté tři králové při-

cházeli v první polovině ledna 
do domácností s přáním štěstí, 
zdraví a pokoje do nového roku 
a přinášeli dary v podobě tří-
králových kalendářů a cukru. 
„V Ostravě a přilehlých obcích 
se do sbírky zapojilo tři sta ko-
lednických skupinek, tedy přes 
tisíc dobrovolných koledníků. 
Výsledek letošní sbírky pře-
konal všechna naše očekávání, 
celková částka je o 131 tisíc ko-
run vyšší než vloni. Vnímáme 
to jako jednoznačný projev so-

lidarity a důvěry přispěvatelů. 
Za příspěvky a spolupráci při 
Tříkrálové sbírce 2014 bych 
chtěl poděkovat všem dárcům, 
koledníkům, farnostem, ško-
lám, úřadům, médiím a dal-
ším, kteří se na úspěchu akce 
na podporu sociálních a zdra-
votních služeb pro lidi v nouzi 
podíleli,“ uvedl ředitel Charity 
Ostrava Martin Pražák.
Na Ostravsku sbírku organi-
zovala Charita Ostrava společ-
ně s Charitou sv. Alexandra. 

Z celkově vybrané částky je 
65 procent (celkem 958 277 Kč) 
určeno na fi nancování předem 
stanovených projektů pro lidi 
v nouzi v Ostravě. Zbývajících 
35 procent částky bude použi-
to na tyto aktivity: humanitár-
ní pomoc v zahraničí (10 %), 
na projekty Diecézní charity 
ostravsko-opavské (15 %), na 
další projekty Charity ČR (5 %) 
a zbytek na organizační nákla-
dy republikového pořadatele 
sbírky – Charity ČR.  (d)

Ostravané byli opět štědří k lidem v nouzi

Díky fi nanční dotaci Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih byl 
vloni v pobočkách Knihovny města Ostravy realizován projekt 
S knihou kolem světa. Děti ve věku od 6 do 15 let se mohly 
zúčastnit řady zajímavých přednášek, tvůrčích dílen, worksho-
pů, soutěží, výstav a veřejných čtení. Společně s knihovnicemi 
navštívily také zoologickou zahradu, botanickou zahradu a jíz-
dárnu ostravské městské policie ve Staré Bělé. Prostřednictvím 
knihovny a knih se děti v rámci projektu dozvěděly mnoho za-
jímavostí o obyvatelích všech světadílů, o jejich způsobu živo-
ta, o fauně a fl óře a o životním prostředí. Seznámily se také se 
spisovateli různých koutů světa a s jejich dílem. Projekt rozšířil 
vědomosti mladých účastníků, podpořil dětské čtenářství a ak-
tivní přístup k získávání znalostí mimo jiné i z oblasti multi-
kulturalismu. V rámci projektu se uskutečnilo celkem 116 akcí, 
kterých se zúčastnilo 1823 dětí.  (d)

Děti cestovaly s knihou 
kolem světa

Coworkingové středisko VIVA 
na Horní ulici v Ostravě-Hra-
bůvce uspořádá 27. února od 
13.30 hodin konferenci na téma 
Kroky k úspěšnému startupu. 
„O své příběhy se podělí sedm 
úspěšných podnikatelů, kteří se 
živí tím, co je opravdu baví,“ 
uvedla za pořadatele Kate-
řina Šebestová a za všechny 
uvedla jméno Davida Vikara, 
majitele fi rmy na výrobu, pro-
dej a servis hokejové výstroje. 

Návštěvníci této akce získají 
spoustu nových inspirací a no-
vých kontaktů.
Na 11. března je pak v plánu 
další zajímavý projekt Poznej 
svého souseda. „V portugal-
ském Lisabonu se tímto pro-
jektem podařilo vytvořit z kri-
minální uličky nádherné místo 
k životu tím, že pomoci komu-
nitních nástrojů setkávání, po-
znávání, lokální burzy a dalších 
vdechli ulici nový přátelštější 

život,“ pokračovala Šebestová 
s tím, že summitu se zúčastní 
představitelé komunitního roz-
hodování z Ostravy, zástupci 
neziskových organizací a pří-
mo hosté z Portugalska. Této 
akce by se měl zúčastnit také 
radní obvodu Ostrava-Jih Jan 
Dohnal. 
Kompletní programová nabíd-
ka coworkingového střediska 
VIVA je na webových stránkách 
www.vivaostrava.cz. (kut)

Ostravská VIVA chystá další zajímavé projekty

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

VETERINÁRNÍ ORDINACE VETERINÁRNÍ ORDINACE 
aa

VÝJEZDOVÁ SLUŽBAVÝJEZDOVÁ SLUŽBA
pro malá zvířata
MVDr. Barbara Gottwaldová, 

Vaňkova 921 / 44, Ostrava 
(PARALELNĚ S ULICÍ PLZEŇSKÁ 
ZA PROTIHLUKOVOU STĚNOU)

Tel.: 605 922 937
Email: bargot@seznam.cz

Web: veterinagottwaldova.cz

ORDINAČNÍ DOBA PO–PÁ 16–18 hod.
Ošetření mimo ordinační hodiny možné 

po telefonické domluvě

MOŽNOST OŠETŘENÍ V POHODLÍ 

VAŠEHO DOMOVA

INZERCE

 1. 3. Futsal – I. S. C. Sports
 8.30–12.30 hod. - Vítkovice Golden Tour 2014
 Florbal – 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 14.15 hod. - extraliga žen  17.15 hod. - AutoCont extraliga mužů 
2. 3. Futsal – I. S. C. Sports
 8.30–12.30 hod. - Vítkovice Golden Tour 2014
 Florbal – 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 14.15 hod. - extraliga žen  17.15 hod. - AutoCont extraliga mužů 
7. 3. Futsal – KFV Roub Vítkovice
 20 hod. - II. liga futsalu
8. 3. Futsal – I. S. C. Sports
 8.30–16.30 hod. - Vítkovice Golden Tour 2014
9. 3. Florbal – 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 8–13.30 hod. - přípravka Lvíčata 
11. 3. Florbal – 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 18 hod. - AutoCont extraliga mužů  
12. 3.  Florbal – 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 18 hod. - extraliga žen 
15. 3. Florbal – 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 14.15 hod. - extraliga žen  17.15 hod. - AutoCont extraliga mužů  
16. 3. Florbal – 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 14.15 hod. - extraliga žen  17.15 hod. - AutoCont extraliga mužů 
21. 3. Házená – TJ Sokol Hrabůvka
 8–11.30 hod. - školní liga
22. 3. Florbal – 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
 8–14 hod. - elévové Draci

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc březen

Časopis najdete i na webových stránkách

S
C

-3
40

20
1/

1



12

JIŽNÍ LISTYKULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace, Kulturní dům K-TRIO, 
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Komorní klub, 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
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 
…/. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
2., 9., 16., 23., 30. 3. v  17.00 h TANEČNÍ VE-
ČERY živá hudba, pro příznivce společen-
ského tance se skupinou DOMINO, předpro-
dej KD K-TRIO.
3. 3. v 17.30 h MILUJ SVŮJ ŽIVOT, milovat 
svůj život je krásná příležitost, vášnivá výzva, 
dar. Co to vlastně je a jak na to, se dozvíte na 
přednášce RNDr. Lenky Krejčí.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
6. 3. v 17.30 h LÉČIVÉ DECHOVÉ MEDI-
TACE, dech, to je energie. Pravidelná setká-
vání s Mgr. Zuzanou Kaiser. Předprodej a in-
formace KD K-TRIO.
12. 3. v 19 h NÁVŠTĚVY U PANA GREENA, 
legrační, dojímající příběh lásky a odpouštění, 
Hrají: Stanislav Zindulka, Matěj Hádek. Před-
prodej KD K-TRIO, OIS. 
18. 3. v 19 h KAREL PLÍHAL – Koncertní re-
citál nejcitlivějšího a nejpoetičtějšího folkaře 
současné české scény. Předprodej KD K-TRIO, 
OIS. 
20. 3. v 17.30 h VELIKONOCE - historie 
delší než 3 000 let 
Jaké je tajemství vzniku těchto svátků? Lektor 
a teolog Mgr. Tomáš Oliverius představí pou-
tavým a přehledným způsobem mimořádně 
dlouhou historii Velikonoc. Předprodej a in-
formace KD K-TRIO.
               22. 3. od 9.00 do 13.00 h REIKI I . STUPEŇ, 
Reiki je velmi staré umění léčby, je to jemná 
metoda přirozeného léčení vhodná pro kaž-
dého zájemce. Kurz vede terapeutka a mistr 
Reiki Zuzana Galusková. Nutná rezervace. 
Předprodej a informace KD K-TRIO.
22. 3. od 12 h JARNÍ OZVĚNY Cestovatelský 
festival - Přednášky, fi lmy a diašou z celého 
světa, Otakar Štěrba – Řeky, moje řeky, Hima-
láje v 3D, 3D Show Podzemní mystéria. Host: 
Tempo di vlak, Rolničky.
24. 3. v 17.00 h  VELIKONOČNÍ PLETENÍ 
OZDOB, pro zájemce od 14 let. V kurzu si vy-
hotovíte závěsný košíček na vajíčka nebo koší-
ček s ouškem, klepáčky a dekorativní aj. 
Předprodej a informace KD K-TRIO.
27. 3. 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.

 VÝSTAVY
3.–23. 3. STARÉ TRAMPSKÉ ČASY - JARO-
SLAV VINCE   POSPÍŠIL (Plzeň) - výstava 
obrazů – Tato expozice návštěvníky upoutá 

nejen dokonalým výtvarným zpracováním, 
originálním nápadem, ale také dobrým humo-
rem.
24. 3. v 17 h vernisáž RETRO - SPEKTÁKU-
LUM výstava obrazů Renáty Laryszové
 DĚTEM
2. 3. v 10 h BÁJEČNÝ KARNEVAL II karne-
valová show s klaunem Hopsalínem. Předpro-
dej KD K-TRIO. 
16. 3. v 10 h KRYSÁCI  Dva krysáci, Hubert 
a Hodana si žijí poklidným až nudným živo-
tem na skládce kdesi poblíž Vizovic, který ruší 
trpaslík Ludvíček…Hrají herci divadla Špíl-
berg. Předprodej KD K-TRIO. 
30. 3. v 10 h JAK TONDA LÉČIL ROHA-
TOU PRINCEZNU SAFIRU veselá pohádka 
pro nejmenší. Hrají herci divadla Androméda. 
Předprodej KD K-TRIO. 

 KOMORNÍ KLUB
13. 3. v 18 h GABON úplně jiná Afrika – Ces-
topisná přednáška s projekcí Renáty Moska-
lové. Předprodej KD K-TRIO a v den akce na 
místě od 17.30 hodin
14. 3. v 19 h KAREL KRYL 20 LET – koncert 
- Jirka Beránek a Jan Kryl. Předprodej KD 
K-TRIO, OIS v den akce na místě od 18.30 ho-
din
15. 3. v 17 h MUZIKÁLOVÉ MELODIE účin-
kují Soňa Jungová, Lukáš Adam – zpěv
Regina Bednaříková – klavír, program 
K. Svoboda, A. L. Webber, L. Bernstein, 
G. M. Dermont, J. Kader, J. Malásek aj. Před-
prodej KD K-TRIO, OIS v den akce na místě 
od 16.30 hodin
27. 3. v 19.00 h GWYN ASHTON TRIO (Aus-
trálie-UK/CZ) australsko-britský bluesrock  
zeppelinovského střihu…., Gwyn Ashton – 
kytara, zpěv, Lukáš Kytnar – baskytara, Ro-
man Vícha – bicí.  Předprodej KD K-TRIO, OIS 
v den akce na místě od 18.30 hodin

KINO LUNA 

Výškovická 113, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Od čtvrtka 27. 2. do neděle 2. 3. v 17.30 h., od 
pondělí 3. 3. do středy 5. 3. ve 20.00 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 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.
Od pátku 28. 2. do neděle 2. 3. v 15.30 h.: 
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 3D (The Nut 
Job, USA/Jižní Korea/Kanada 2014). Animo-
vaná dobrodružná komedie pro celou rodinu. 
Formát 3D, české znění, ml. přístupný, 86 mi-
nut. Vstupné 130 Kč. 
Od soboty 1. 3. do neděle 2. 3. ve 13.30 h.: 
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2D (The Nut 
Job, USA/Jižní Korea/Kanada 2014, bez 3D 
brýlí). Animovaná dobrodružná komedie pro 
celou rodinu. České znění, ml. přístupný, 
86 minut. Vstupné 100 Kč.  
Neděle  2. 3. v 10.00 h.: KRTEK A WEEKEND 
(ČR). Pohádkové fi lmové pásmo pro nejmenší 

– Krtek a weekend (5´), Krtek a uhlí (5´), Krtek 
a pramen (5´), Krtek a robot (5´), Krtek a fl étna 
(5´), Krtek a a metro (5´), Krakonoš a tova-
ryš (15´), O statečné princezně (16´). Jednotné 
vstupné 30 Kč.
Pondělí 3. 3. v 17.30 h.: NĚŽNÉ VLNY (ČR 
2014). Divácky úspěšná nejnovější  komedie 
režiséra Jiřího Vejdělka. Ml. přístupný, 103 mi-
nut. Vstupné 60 Kč.
Od úterý 4. 3. do neděle 9. 3. v 17.45 h.: BABO-
VŘESKY 2 (ČR 2014). Nová komedie Zdeňka 
Trošky je úsměvným obrázkem ze života sou-
časné vesnice, jejíž příběh začíná tam, kde 
první díl skončil. Ml. přístupný, 110 minut. 
Vstupné 120 Kč.
Od čtvrtka 6. 3. do neděle 9. 3. v 15:30 h.: 
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO 
A SHERMANA 3D (Mr. Peabody and Sher-
man, USA 2014). Můžete se těšit na velkou 
legraci a pár zábavných setkání s velikány 
světových dějin v nové animované rodinné ko-
medii. Formát 3D. České znění, ml. přístupný, 
92 minut. Vstupné 150 Kč, děti 130 Kč.
Od čtvrtka 6. 3. do neděle 9. 3. ve 20:00 h.: 
300: VZESTUP ŘÍŠE 3D (300: Rise of an Em-
pire, USA 2014). Pokračování epické ságy po-
dle nového komiksového románu Franka 
Millera Xerxes, vyprávěného úchvatným vi-
zuálním stylem úspěšné série 300, se přesouvá 
na nové bojiště – na moře. Formát 3D, české ti-
tulky, ml. přístupný, 102 minut. Vstupné 130 
Kč.
Od soboty 8. 3. do neděle 9. 3. ve 13:30 h.: 
DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO 
A SHERMANA 2D ( Mr. Peabody and Sher-
man, USA 2014, bez 3D brýlí). Můžete se tě-
šit na velkou legraci a pár zábavných setkání 
s velikány světových dějin v nové animované 
rodinné komedii. České znění, ml. přístupný, 
92 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
Neděle 9. 3. v 10.00 h.: SPLNĚNÁ PŘÁNÍ 
(ČR). Pohádkové fi lmové pásmo pro nejmenší 
– Jak Rumcajs vyhnal z lesa dubové mužíky 
(7´), Jak Rumcajs vysadil duhu na nebe (7´), Jak 
Rákosníček udělal z nebeského draka kolotoč 
(7´), Jak Křemílek a Vochomůrka zabloudili 
v bedlovém lese (7´), Pau Tau a neděle (30´), 
Divoké sny Maxipsa Fíka – o kopané (7´). Jed-
notné vstupné 30 Kč.
Aktuální informace o programu Kina Luna 
pro období 10. 3. – 31. 3. 2014 bude z tech-
nických důvodů uvedena od 5. 3. 2014 na 
www.kzoj.cz . Bližší info také na kino.luna@
kzoj.cz, popř. na tel. č. 596 751 713. Děkujeme 
za pochopení.

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
5. 3. / 19:00  M. Forman, J. Papoušek, I. Passer: 
LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY - Plavo-
vlásky jedné lásky
Divadlo Husa na provázku
Freska o fenoménu 60. let na motivy slav-
ného fi lmu. Těžko říct, je-li víc zábavná, či 
dojemná… Do malého ospalého městečka 
přijíždí vagón záložáků a kapela z Prahy… vo-
jáci (a muži obecně) jako nedostatkové zboží 
ve městečku plném žen v továrně… Andula 
uvěří, že je vyvolená a Milda si vzpomene na 
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kousek Romea a Julie, načež se všechno pokazí 
nejstrašnějším možným způsobem…
V hlavních rolích: Anežka Kubátová a Robert 
Mikluš … a kapela DiaBEATLES
Režie: Vladimír MORÁVEK
Vstupné 400, 380, 330 a 200 Kč

11. 3. / 19:00  Luboš Balák a kol.:
BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID
První western pro ženy... z Bohnic. Svérázné 
zpracování známého westernového příběhu. 
Z doby, kdy chlapi by potřebovali, aby jim 
alespoň jednou za čas „visely kolty proklatě 
nízko u pasu“, aby si to mohli s grázlem jedno-
duše vyřídit – bohužel však dnešním chlapům 
toho visí od pasu čím dál míň... Od tvůrců Ko-
mediografu. Hrají Josef POLÁŠEK, Tomáš 
MATONOHA a Bára POLÁKOVÁ. 
Vstupné 300, 250 a 200 Kč

19. 3. / 19:00  Vratislav Blažek, Zdeněk Pod-
skalský: SVĚTÁCI
Tři fasádníci od Velhartic pracují v Praze, 
v tom zářivém, velikém hlavním městě pl-
ném lákadel, zábavy a bujarého nočního ži-
vota. Chtějí si také užít a rozhodnou se vzdě-
lat v oblasti společenského chování. Doufají, 
že v „lepším podniku“, jakým je grilbar Diplo-
mat, stráví večer ve společnosti dam na úrovni 
jako opravdoví světáci. Zdá se, že vše probíhá 
podle plánu. Žádný z nich však netuší, na ja-
kou trojici „dam“ ve skutečnosti natrefi li... 
Klasická česká hudební komedie s hvězdným 
obsazením v podání Divadelní společnosti 
Háta - Martin Zounar, Ivana Andrlová, Ma-
hulena Bočanová, Pavel Vítek a spousta dal-
ších. Vstupné 380, 330, 280 a 150 Kč
 KONCERT
26. 3. / 19:30  KAMIL STŘIHAVKA & Le-
aders! Unplugged tour 2014
V programu zazní nejen úpravy Kamilových 
hitů jako Země vzdálená, Kovboj z Teplic, Když 
se snáší déšť, Woo-Doo!, Holka čapni draka, Černá 
růže, ale i písně nikdy živě neinterpretované 
a vybrané ze všech alb jeho bohaté hudební 
kariéry. Nebudou chybět ani coververze zpě-
vákem obdivovaných legendárních světových 
skladeb. Tento Kamilův nový akustický hu-
dební projekt je jakýmsi protipóĺem jeho stan-
dardních rockových produkcí, zejména svou 
nízkou zvukovou hladinou a komorností.
www.strihavka.cz. Vstupné 320 a 270 Kč

 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
1. 3. / 19:15  
PLES TANEČNÍHO STUDIA FATIMA
Velkolepá akce a show plná vystoupení taneč-
níků studia Fatima a pozvaných hostů. Cel-
kem 21 vystoupení mnoha tanečních stylů. Vy-
stoupí Fatima Lei a skupina RIHAB DANCER, 
FATIMA OSTRAVA CREW, BURLESQUE OS-
TRAVA, Patrick Ulman a jeho “Hybridi“. Hlav-
ním hostem plesu je Lenka Macková, jedna 
z našich nejlepších tanečnic BELLYDANCE 
TRIBAL. Celá akce je doplněna čajovnou s ča-
jíčky a arabskými specialitami. K tanci i posle-
chu hraje DJ FEDDI. Vstupné 290 Kč

7. 3. / 20:00  VELKÝ DISKOPLES 2
Koncertní show Robbie Williams Revival 
Brno, diskotéka DJ Vlaďky, moderní tance TS 
Fatima, karaoke show. Vstupné 250 Kč

14. 3. / 20:00  JARNÍ PLES TŠ CHLOPČÍK
Vstupenky v prodeji přes Taneční školu 

Zdeňka Chlopčíka před tanečními kurzy 
v Akordu. www.tanec-ostrava.cz

21. 3. / 20:00  XII. JARNÍ EROTICKÝ PLES
Tradiční ples Domu kultury AKORD s lechti-
vým a odvážným programem: pánský strip-
týz, lesbi show, zápasy v bahně, travesti, sty-
lová tombola. Vstupné 390 a 320 Kč

27. 3. / 19:00  HALINA PAWLOWSKÁ: 
STRAŠNÁ NÁDHERA
One woman show. Nový zábavný pořad o tom, 
jak těžké je udržet si formu, když jsi mimo 
normu! Aneb Co vždycky zabere na muže! Ko-
mediální příběhy o manželství, milencích, jídle 
a showbyznysu. Halina Pawlowská vám bude 
vyprávět o lásce, lehce o sexu, bude vzpomínat 
a odpovídat na dotěrné dotazy. Zvláštní blok 
s názvem „Trapné chvilky" je věnován trapa-
sům. Uslyšíte také vyprávění o jejím muži, ro-
dičích, dovolených a o psech. Vše to bude za-
lito sluncem, protože dokud člověk žije, tak je 
to často strašné, ale… NÁDHERA!!!
Vstupné 290 a 240 Kč

28. 3.  ŘECKÁ SLAVNOST
Pořádá Řecká obec Ostrava
www.reckaobecostrava.cz

 PRO DĚTI A MLÁDEŽ
23. 3. / 15:00 POPLETENÁ MAŠKARÁDA
Velká maškarně-hudební zábava Klaunů z Ba-
lónkova. V rámci přichystaného programu na 
vás čeká promenáda masek, soutěže, tvaro-
vání balónků a spousta humoru a barev. Za-
hrajem si na sochy, zatančíme mašinku a další.
Vstupné 80 Kč.

25. 3.   IVO BATOUŠEK A JUMPING DRUMS
  8:30 Rytmy a bubny naší planety
10:00  Bubny a perkuse v artifi ciální 

(vážné) hudbě
Výchovné koncerty, na které je vítána i širší ve-
řejnost. Vstupné 60 Kč.

 PRO SENIORY
4. 3. / 15:00  SENIOR KLUB
Autorské čtení Jany Richterové z její knižní pr-
votiny Zahrada sféra.
K tanci a poslechu hraje PeteSax. Vstup zdarma

19. 3. / 10:00  AKTIVNÍ SENIOR
Jarní dekorace z papíru
Výtvarná dílna, kapacita omezena, rezervace 
na recepci DK AKORD – tel. 596 762 511 / 
info@dk-akord.cz. Vstup zdarma

 VÝSTAVY
Do 12. 3. FOTO FEST: ŠATY DĚLAJ 
ČLOVĚKA?
Vítězné fotografi e z česko-polské soutěže na 
zadané téma. www.foto-fest.eu

15. 3. – 11. 5. ŠÁRKA VAVŘÍKOVÁ
Fotografi e. www.sarkavavrikova.estranky.cz

 RESTAURACE AKORD
5.–9. 3.  Slavte s námi MDŽ
Speciální menu na oslavu svátku žen 

PŘIPRAVUJEME
1. 4. / 19:00 Lars  von Trier: 
KDO JE TADY ŘEDITEL? Švandovo divadlo
Skvělá dánská komedie od Larse von Triera – 
autora, který patří k nejvýraznějším fi lmovým 
tvůrcům dneška…
Ravn je ředitelem a zároveň majitelem fi rmy, 

to ovšem před svými kolegy skrývá a vydává 
se již deset let za pouhého řadového zaměst-
nance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak 
může svést na vymyšleného ředitele, kterého 
nikdo nikdy neviděl. Až nyní, když chce fi rmu 
prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele se-
hraje. A kdo je pro takovou roli lepší než ne-
známý a všemi podceňovaný herec! Kristoff er 
se role rád ujme a jeho nadšení roste s přibýva-
jícími úkoly… Ovšem nic není tak jednoduché, 
jak se na počátku zdálo…
V hlavních rolích Michal DLOUHÝ a Kamil 
HALBICH. Vstupné 450, 410, 380 a 200 Kč

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel. 596 746 062
www.svczabreh.cz
1.–2. 3.  Turnaj v Dračím doupěti pro veřejnost, 
info: p. Volek
6. 3. Vědecká show s Michaelem, info: p. Ku-
synová
9. 3. Ostravský POM POM – soutěž pro roz-
tleskávačky, sport. hala Varenská, info: p. Ku-
synová
14.–15. 3. Vláčky, vlaky, mašinky... – výstava 
železničních modelů a kolejišť pro veřejnost, 
info: p. Volek
 
Nabídka a přihlášky na pobytové letní tá-
bory 2014, info: recepce a www.svczabreh.cz
Nabídka letních příměstských táborů od 
17. 3. 2014 na recepci.
 
Pobočka Dubina, J. Matuška 26a, tel.  596 768 565
17. 3.  Jarní keramická dílna pro veřejnost, info. 
p. Kornasová

Pobočka Zálom, V Zálomu 1 (bývalá ZŠ), 
tel. 724 034 750
22. 3. Stars cup – soutěž pro začínající mažo-
retky, Aula VŠB, info: p. Červená

 
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
4. 3. v 18:20 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – HC 
VERVA Litvínov. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy  
10.–16. 3. Předkolo PLAY OFF hokejové extra-
ligy. ČEZ ARÉNA  
15. 3. v 19 hod. JOSÉ CURA. ČEZ ARÉNA
host Linda Ballová, Dirigent Mario De Rose, orche-
str opery Jihočeského divadla       
18.-30. 3. Čtvrtfi nále PLAY OFF hokejové ex-
traligy. ČEZ ARÉNA  

Veřejné bruslení   Multifunkční hala
středy 16:00 –  17:30 hod. Multifunkční hala
soboty 16:30 –  18:30 hod.    
neděle 16:30 – 18:30 hod.   
 
Připravujeme:
13. 5. ve 20 hod. PETER GABRIEL. 
ČEZ ARÉNA
 1. 6. ve 20 hod. LUCIE. ČEZ ARÉNA 
 2. 6 ve 20 hod. LUCIE. ČEZ ARÉNA  
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Byla určena žákyním a žákům 
7.-9. tříd základních škol, kte-
ří mají zájem o gastronomii 
a chtějí se tomuto oboru v bu-
doucnu věnovat. Jejich úkolem 
bylo připravit hlavní jídlo, zá-
kladní surovinou k tomu byla 
čerstvá kuřecí prsa. Výběr 
a použití surovin záleželo na 
fantazii soutěžícího, přílohu 
k pokrmu, šťávu nebo omáčku 
si žák vybíral z nabídky Vitany, 
hlavního partnera soutěže.
V letošním ročníku se před-
stavilo šestadvacet účastníků 
z deseti ostravských škol. Dort 
v podobě čokoládové vařečky 

získala Barbora Černá ze ZŠ 
MUDr. Lukášové, která připra-
vila kuřecí frikadelky. Druhý 
skončil František Hořák ze ZŠ 
Mitušova 8 s kuřecí roládkou 
na kuskusu. Ze třetího místa 
se radovala Barbora Kocubová 
rovněž ze ZŠ MUDr. Lukášové, 
která připravila exotický kuřecí 
mix. Úspěch ZŠ MUDr. Luká-
šové dovršila Barbora Vašíčko-
vá, její pikantní chilli ocásky se 
salátem získaly zvláštní cenu 
starosty obvodu Karla Sibin-
ského, pod jehož záštitou se 
soutěž konala. 
Ceny nejlepším kromě něj pře-

Čokoládovou vařečku letos ovládly tři 
Barbory ze ZŠ MUDr. Emílie Lukášové
V prostorách Střední školy společného stravování (SŠSS) na Kra-
kovské ulici v Hrabůvce proběhl už 16. ročník soutěže O čokolá-
dovou vařečku. 

INZERCE

dávali ředitel SŠSS Pavel Ci-
elecký, místostarosta obvodu 
Radim Miklas a vedoucí od-

dělení školství a kultury Sylva 
Sládečková. 
 Text a foto: Michael Kutt y

V termínu od 15. 1. do 7. 2. 2014 
se v základních školách na úze-
mí města Ostravy uskutečnily 
zápisy dětí do 1. tříd pro školní 
rok 2014/2015. Zápisům před-
cházely dny otevřených dveří, 
na kterých si rodiče s dětmi 
mohou prohlédnout prostory 
školy, zúčastnit se ukázkové 
vyučovací hodiny a získat po-
třebné informace o školním 
vzdělávacím programu. 
Počet dětí, které nastupují do 
1. tříd, se na území města stabi-
lizoval. V posledních šesti letech 
se drží na podobné úrovni mezi 
3 100 až 3 300 žáků. Letos k zá-
pisu přišlo zhruba 3 300 dětí.

„Jednou z našich priorit je vý-
uka cizích jazyků ve školách, 
kterou podporujeme už čtyři 
roky formou Dotačního pro-
gramu na podporu bilingvní 
a cizojazyčné výuky. Letos tuto 
výuku podpoříme osmi milio-
ny korun,“ řekl náměstek pri-
mátora Martin Štěpánek.
Letošní zápisy byly motivová-
ny většinou pohádkovými ná-
měty nebo kreslenými příběhy. 
Žáci si pro své budoucí malé 
kolegy připravili příjemná pře-
kvapení v podobě dárečků, ma-
sek a mnohde i doprovodného 
programu.
Kapacita škol převyšuje po-

ptávku. Ze škol odchází více 
dětí, než přichází. Největší zá-
jem je tradičně o školy, které 
jsou známy z minula jako školy 
s rozšířenou výukou cizích ja-
zyků. ZŠ Matiční, ZŠ Ostrčilo-
va, ZŠ Hrdličky, ZŠ Porubská 
831. Dále sportovní školy ZŠ 
B. Dvorského, Porubská 832. Ve 
městě funguje také waldorfská 
škola s alternativní výukou.
Způsob výuky ostravských škol 
se postupně mění v moderní 
a přívětivá vzdělávací a vol-
nočasová centra. Školám se za 
významné pomoci města a zři-
zovatelů úspěšně daří realizo-
vat projekty spolufi nancované 

Evropskou unií. Postupně jsou 
zateplovány a rekonstruovány 
budovy i hřiště, nezapomíná se 
na moderní vybavení interak-
tivními učebními pomůckami 
ani zřizování odborných uče-
ben. 
V městském obvodu Ostrava-
-Jih přišlo k zápisu do prvních 
tříd základních škol celkem 
1115 dětí. Devatenáct škol v nej-
lidnatějším ostravském obvodu 
plánuje v září otevřít padesát 
prvních tříd. Počet zapsaných 
prvňáčků oproti loňskému 
roku stoupl o 101, vloni přišlo 
k zápisu 1014 dětí.
  www.ostrava.cz, (kut)

Počet zapsaných prvňáčků v obvodu stoupl

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
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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 
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Akce byla určena studentům 
středních škol gastronomie, 
hotelnictví a cestovního ruchu 
z Česka, Slovenska a Polska. 
Třináct družstev soutěžilo 
o nejlépe zpracovanou prezen-
taci při sestavování pětidenní-
ho zážitkového pobytu, jehož 
úkolem bylo nabídnout zají-
mavou alternativu klasickým 
dovoleným – pobyt s adrena-
linovými aktivitami. Součástí 
prezentace byl projev v jazyce 
anglickém, německém nebo 
ruském. Časový limit prezen-
tovaného úkolu čítal patnáct 
minut. Hodnotitelskou komisi 
a ostatní partnery tvořili zá-
stupci cestovních kanceláří 
a hotelů Moravskoslezského 

kraje. „Jedná se o zatím ojedi-
nělou akci v tomto oboru, která 
propaguje známá a méně zná-
má místa nejen našeho kraje. 
Podporuje rozvoj cestovního 
ruchu a připravuje budoucí 
mladé odborníky, kteří mají 
opravdový zájem se oboru vě-
novat profesionálně,“ uvedla 
Hana Schwarzová z pořádající 
školy. 
Její dvojice Patrik Falhauer, Ve-
neta Žáčková si v soutěži vybo-
jovala pěkné třetí místo. Akce 
se konala pod záštitou starosty 
obvodu Karla Sibinského, který 
také do soutěže poskytl hod-
notné ceny. 
Účastí družstva z polské školy 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Starosta ocenil vítěze soutěže Mladý průvodce
Střední škola společného stravování (SŠSS) uspořádala už 
5. ročník mezinárodní soutěže nazvaný Mladý průvodce. Letošní 
téma znělo: Dovolená není nuda aneb je libo trochu adrenalinu? 

INZERCE

-Usługowych (ZSEU) z Ryb-
nika soutěž splnila podmínky 
udržitelnosti projektu SILE-
SIA, který byl realizován SŠSS 

a ZSEU v předchozím roce. 
Obě školy nadále spolupracují 
i bez podpory evropských fon-
dů. Text a foto: Michael Kutt y

Originální akce pro školy, je-
jímž cílem je pomoci dětem 
v Gambii, odstartovala v pro-
sinci loňského roku. Projekt 
Sněhuláci pro Afriku vyhlásila 
společnost Kola pro Afriku ve 
spolupráci s Gymnáziem Ostra-
va-Hrabůvka pod záštitou Mi-
nisterstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR. Hlavním úko-
lem je postavit co nejvíce sně-
huláků, přičemž „startovné“ za 
každého sněhuláka činí padesát 
korun. Celá částka všech škol 
v republice bude využita pro 
přepravu kol dětem do Gambie.
„V současné době máme přihlá-
šeno přes 250 škol, zapojují se 
i různé organizace mimo sféru 
školství a číslo ještě zdaleka 
není konečné,“ říká autorka 
projektu Michaela Böhmová.
Sněhuláci nemusí být jen ze 
sněhu, je možné použít jakékoli 
materiály a podělit se o fotogra-
fi e i zážitky na sněhulákovském 
facebooku. Zájemci naleznou 
veškeré informace i přihlášky 
na webových stránkách www.
snehulaciproafriku.cz. Součástí 
projektu je také tipovací sou-

těž o celkový počet sněhuláků 
a hlasovací soutěž o nejorigi-
nálnější sněhuláky republiky. 
Každá škola nominuje svůj 
nejzdařilejší výtvor, o vítězích 
rozhodne veřejnost. „Naším 
plánem je do Gambie přepravit 
za získané peníze celkem čty-
ři kontejnery s přibližně 1600 
koly. Díky akci Sněhuláci pro 
Afriku se tak dostane do školy 
1600 dětí,“ uzavírá Michaela 
Böhmová.

Zdroj: htt p://verejna-sprava.
kr-moravskoslezsky.cz, 

29. 1. 2014

Sněhuláci pomáhají dětem

Děti ze ZŠ V. Košaře na 
Dubině společně se svým 

sněhulákem. Snímek byl pořízen 
během loňské zimy, ta letošní po-
dobným aktivitám vůbec nepřeje. 
 Foto: Jana Misiarzová
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UZÁVĚRKA INZERCE DALŠÍHO ČÍSLA

 JIŽNÍCH LISTŮ  JE 12. 3. 2013

INZERCE

Poněkud netradičně se roz-
hodli uplynulý týden vyučovat 
v ZŠ A. Kučery v Ostravě-Hra-
bůvce. Místní učitele zde totiž 
na několik dvouhodinových 
lekcí nahradili zahraniční stá-
žisté z Brazílie, Číny, Malajsie, 
Kostariky, Turecka a Bosny 
a Hercegoviny.
Deník navštívil lekci brazilské-
ho stážisty Juniora Olivy. Mla-
dý snědý muž vchází do třídy 
a okamžitě přitahuje oči všech 
dětí. Lze v nich spatřit natěše-
ní, vzrušení a také očekávání. 
Junior děti zdraví a v angličtině 
plynně, avšak srozumitelně po-
pisuje, jak se jmenuje a odkud 
pochází.
Postupně děti seznamuje se 
základními informacemi o své 
rodné zemi a její historii. Uka-
zuje jim vlajku a mluví o všech 
podstatných věcech každoden-
ního života. Navíc se zmiňuje 
o karnevalu, sambě a slavném 
sambodromu, který je symbo-

lem Brazílie. Děti se zaujetím 
poslouchají. Pro ty, kdo nero-
zumí všemu, je přítomen i pře-
kladatel, jeden z místních učite-
lů angličtiny.
Po úvodní seznamovací hodin-
ce, kdy lektor děti seznámil i se 
základními frázemi brazilské-
ho jazyka, se najednou postaví 
a vyzve děti, aby jej následo-
valy. Usměje se a říká dětem, 
že je čeká lekce samby, brazil-
ského národního tance. Zapne 
magnetofon a třídu rozezvučí 
divoká latinskoamerická hud-
ba, samba. Začíná se hýbat do 
rytmu a usmívajícím se dětem 
předvádí základní krok. Ze za-
čátku zpomaleně, ale později 
v plném tempu.
Děti jej následují a celá třída se 
pohybuje v rytmu, nebo i mimo 
něj. Třídou se ozývá nadšený 
smích, výskot a zvuky školních 
přezůvek vrzajících o linoleum. 
Lektor si výuku užívá, stejně 
jako děti. Předvádí jim několik 

Projekt Edison: Ještě před prázdninami 
si žáci ZŠ A. Kučery zatančili sambu
V základní škole Alberta Kučery v Ostravě-Hrabůvce probíhal po 
celý týden multikulturní projekt, při kterém se děti dovídají in-
formace o cizích zemích. Součástí lekcí jsou i ukázky tradičních 
tanců a písní.

typů tance, a to dokonce i na 
písničky, které hrají naše tu-
zemská rádia.
Koordinátorka projektu, Tereza 
Krčíková, která ve škole vyu-
čuje angličtinu a výtvarnou vý-
chovu, nám po hodině sdělila: 
„Cílem projektu Edison, který 
jsme zorganizovali s naším 
panem ředitelem a organiza-
cí AIESEC, je zejména to, aby 
to u nás na škole trochu ožilo 
a děti se dostaly do skutečného 
kontaktu s mluvčími.“
Hlavním bodem akce je po-
dle ní posílení mezikulturního 

vzdělávání. „Nadšená jsem nej-
více tím, že stážisté celý týden 
bydlí v domovech našich žáků, 
dostanou se tak do bližšího 
kontaktu a děti se toho dozvě-
dí mnohem více než ve škole,“ 
dodala.
Šestice stážistů se v České re-
publice zdrží celkem pět týdnů, 
během kterých navštíví další 
čtyři české školy. 

Zdroj: www.msdenik.cz, 
10. 2. 2014

Foto: Pavel Sonnek
 (MS Deník)

V pátek 7. února využily příležitosti zahájení zimních olympijských 
her v Soči učitelky MŠ Mitušova 4. Společně s dětmi odstartovaly 
Školkovou olympiádu, které se účastnili i rodiče dětí a společně řešili 
úkoly zaměřené na olympijskou problematiku. Zahájení probíhalo za 
doprovodu olympijské hymny. Zástavu i olympijský oheň si děti šta-
fetově předávaly a společně s učitelkami dopravily do vytyčeného cíle. 
Děti měly možnost si zanotovat i českou hymnu a samy se zasloužily 
o výrobu státních vlajek. Atmosféru si každý užíval, děti se vyřádily 
a s pořádným rámusem z plných plic fandily.  (d)

MŠ Mitušova 4 ožila olympiádou

AKCE!!!SLEVA!!! 
ŠŤASTNÝ PES A KOČKA  

NABÍZÍ 20% SLEVU 
NA SVÉ SLUŽBY.

TATO REKLAMA SLOUŽÍ JAKO 20% SLEVA20% SLEVA 
NA SLUŽBY HOTELU PRO PSY A KOČKY, PSÍ ŠKOLKU, 

STŘÍHÁNÍ PSŮ A KOČEK.
VYSTŘIHNĚTE REKLAMU A PŘIJĎTE K NÁM UPLATNIT SLEVU. 

AKCE PLATÍ DO KONCE ČERVNA 2014.

VÍCE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO VOLEJTE 722 943 908
http://www.stastnypesakocka.cz http://www.stastnypes.info

http://www.stastnakocka.info

NABÍZÍME DENNÍ HLÍDÁNÍ PSŮ OD HODINY. CENY OD 20 KČ/1HOD.

S
C

-3
32

38
3/

3



17

INZERCE

V letošním školním roce se Střední 
škola společného stravování Ostra-
va-Hrabůvka zapojila do projektu 
Active Citizens – komunitní vzdě-
lávání pro střední školy (www.acti-
vecitizens.cz), který od roku 2012 
společně realizují organizace British 
Council a obecně prospěšná společ-
nost Člověk v tísni – vzdělávací pro-
gram Varianty.
Projekt usiluje o posílení komunitní-
ho rozměru školy a aktivní zapojení 
studentů do řešení problémů v oko-
lí školy. V současné době je do projektu zapojeno třicet středních 
škol z celé republiky. Projekt je spolufi nancován Evropskou unií 
a státním rozpočtem České republiky. 
Studenti v rámci svého projektu Gastronomem v každém věku 
organizují od ledna do dubna pro ostravské pěstounské rodiny 
(dvě skupiny po dvaceti účastnících) kurzy gastronomických do-

vedností. „Ty budou zakončeny zá-
věrečnou Velikonoční přehlídkou, 
které se zúčastní všichni účastníci 
kurzů. Náplní jednotlivých kurzů 
je příprava menu a restauračních 
moučníků, nápojová gastronomie, 
etiketa stolování a zdravá výživa,“ 
řekla koordinátorka projektu Petra 
Radková. První kurz se uskutečnil 
25. ledna a zúčastnilo se ho pět ma-
minek a patnáct dětí. Další kurz pro-
běhl 22. února a připraveny jsou ještě 
na 8. a 22. března. 

„Závěrečná Velikonoční přehlídka je naplánovaná na sobotu 
12. dubna a účastníci budou mít za úkol uvařit z přiděleného po-
travinového koše menu pro čtyři osoby, připravit velikonoční ta-
buli a dva druhy nápojů. Pro malé děti bude připraven alternativní 
program v podobě zdobení perníčků, velikonočních vajíček nebo 
modelování z marcipánu,“ dodala Radková.  (d)

Studenti v projektu Gastronomem v každém věku

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY/ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Situace se na konci podzimu 
uklidnila. Hrozí, že problémy 
vypuknou znova?
Začátkem prosince se ale situ-
ace uklidnila, protože se řadu 
problémových rodin podařilo 
ze šestipodlažní budovy vy-
stěhovat. V těchto dnech ale 
redakci Deníku kontaktoval 
čtenář s tím, že v lokalitě opět 
vyvstaly problémy.

„Obyvatelé ubytovny obtěžují 
návštěvníky nákupního stře-
diska. Ztratily se tady krycí 
mřížky kanálků u budovy. Ve 
spodní části stavby jsou provo-
zovány kavárny, květinářství, 
kadeřnictví, čajovny a trafi ky, 
kterým se za tu dobu existence 
ubytovny snížily tržby, proto-
že lidé mají do budovy strach 
vcházet,“ napsal čtenář Deníku 

s tím, že není neobvyklé, že se 
v budově nalézají injekční stří-
kačky.
Redakce se po čtvrt roce do 
lokality opět vydala. Vypadá 
to ale, že krom několika ob-
časných incidentů lidé vnímají 
určité zlepšení situace v oblasti.
„Ano, často se tady obyvatelé 
ubytovny scházejí, a když se 
dají do řeči, tak se vyjadřují 
hlučně a sprostě, ale jinak mi 
nepřijde, že by se tady dělo 
něco nekalého. Chodí tady 
i více policejních hlídek a je 

to několikanásobně lepší než 
v létě,“ komentovala zaměst-
nankyně květinářství, která si 
přála zůstat v anonymitě.
Podobnou zkušenost má i ve-
doucí charitního střediska Ga-
briel pro seniory. „Situace se 
zlepšila, nemáme žádné zprá-
vy od našich klientů, že by měli 
strach k nám docházet, nebo 
jiný problém spojený s provo-
zem ubytovny,“ uvedla vedou-
cí pracovnice Jana Paseková.

Zdroj: www.msdenik.cz,
 22. 1. 2014

Ubytovna v Zábřehu: terorizují její obyvatelé okolí?

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní 
hospicové poradny a Mobilního hospice 
sv. Kryštofa  nabízí možnost zdarma se 
seznámit s péčí o nemocného člověka v do-
mácím prostředí. Na společném setkání 
s profesionálními zdravotními sestrami se 
zájemci dozvědí, jak zvládnout péči o člo-
věka se sníženou pohyblivostí, a získají in-
formace o sociálních službách. Dále o tom, 

jak se nemocnému podává strava, tekutiny 
a léky, jak se provádí osobní hygiena či po-
lohování jako prevence vzniku proleženin. 
Proběhnou také praktické ukázky. Rovněž 
jsou připraveny informace o možnostech 
získávání příspěvku na péči nebo využívá-
ní kompenzačních pomůcek, které mohou 
být nápomocné při naplňování potřeb ne-
mocného člověka. Kompenzační pomůcky 

je možné zapůjčit v Charitní hospicové po-
radně, katalog pomůcek a další informa-
ce jsou na webu www.ostrava.charita.cz. 
Kurz probíhá jednou měsíčně v Hospici sv. 
Lukáše, Charvátská 8, Ostrava-Výškovi-
ce. Na školení je třeba se předem přihlásit 
u Mgr. Štěpánové, tel. 599 508 533, mobil: 
731 534 002 nebo e-mailem: cho.hospicova.
poradna@charita.cz.  (d)

Charita poradí zájemcům, jak mohou pečovat o svého blízkého

Když vznikla ubytovna v Čujkovově ulici v Ostravě-Zábřehu, po-
cítilo to celé okolí. Hluk, nepořádek a výtržnosti byly na denním 
pořádku. 

KRYTÁ HALA

VENKOVNÍ KURTY

UMĚLÝ POVRCH

U NÁS SE HRAJE TENIS ZA KAŽDÉHO POČASÍ!

YY REZERVACE: 731 949 410REZERVACE: 731 949 410

INFO: 604 334 008INFO: 604 334 008

www.tenis-ostrava.czwww.tenis-ostrava.cz

Fráni Šrámka 3Fráni Šrámka 3

Ostrava-Mariánské HoryOstrava-Mariánské Hory
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Vzorové sídliště
První urbanistické návrhy řeší-
cí možnou podobu budoucího 
sídliště vznikaly už na konci 
40. let minulého století. Udá-
losti roku 1948 přinesly změnu 
situace, takže podle původních 
plánů byly realizovány pouze 
domy přiléhající k ulici Kpt. 
Vajdy a čtveřice domů u Pav-
lovovy ulice. V roce 1950 bylo 
Vzorové sídliště Bělský les pře-
jmenováno na Stalingrad a dal-
ší výstavby se ujal nově vznika-
jící Stavoprojekt.

Centrum sídliště podle J. Krohy
Stavoprojekt, jehož součástí 
se stali i někteří z projektantů 
podílejících se na prvních návr-
zích vzorového sídliště na konci 
40. let, pokračoval v následu-
jících letech ve výstavbě obyt-
ných domů především v okolí 
Čujkovovy ulice. Zakázku na 
řešení samotného centra no-
vého sídliště však získal praž-
ský architekt Jiří Kroha, jeden 
z ofi ciálních architektů nového 

komunistického režimu, který 
byl předním propagátorem ar-
chitektury socialistického reali-
smu. Se svými spolupracovníky 
z pražského Mistrovského ate-
liéru národního umělce Jiřího 
Krohy vytvořil návrh náměstí, 

v jehož čele se nacházel kultur-
ní dům a po stranách budovy 
pošty, zdravotního střediska 
a obchodního domu. Vytvořil 
také realizovaný návrh na ře-
šení výstavby bytových domů 
v okolí Rodimcevovy ulice, 
která tvořila hlavní třídu vybí-
hající z náměstí směrem k ulici 
Pavlovově. 

První obchodní dům
V nově budovaném sídlišti vý-
stavba občanské vybavenosti za-
ostávala za výstavbou bytů, což 
novým obyvatelům působilo 
nemalé potíže. Podle dobových 
zpráv mohli první nájemníci 

využívat pouze jeden nevyho-
vující obchod, takže za nákupy 
často dojížděli do Vítkovic nebo 
Moravské Ostravy. Na sídlišti 
chyběla také škola, zdravotnic-
ké středisko a jakékoliv kulturní 
zařízení. Zmíněné defi city byly 

v průběhu 50. let napravová-
ny a v roce 1955 byla zahájena 
na dnešním náměstí SNP vý-
stavba moderního obchodní-
ho domu podle návrhu Jiřího 
Krohy. Stavba trvala téměř tři 
roky, takže nový obchodní dům 
mohl být slavnostně otevřen až 
1. června 1958. 
Pro obyvatele Stalingradu 
bylo slavnostní otevření vel-
kou událostí. Přestože se měl 
obchod poprvé otevřít v osm 
hodin ráno, někteří koupěchti-
ví zájemci se před obchodním 
domem srocovali ve frontě už 
před čtvrtou hodinou ranní. 
Samotného otevření se zúčast-
nili představitelé ministerstva 
vnitřního obchodu, místní sa-
mosprávy a zástupci médií 
včetně televize. Nový obchod-
ní dům získal jméno Průkop-
ník. Byl pobočným závodem 
obchodního domu Průkopník 
z Opavy (bývalý obchodní dům 
Breda & Weinstein), který byl 
také investorem celé stavby.
V obchodním domě se nachá-
zelo celkem 21 prodejních od-
dělení s odlišným sortimentem 
zboží. V přízemí mohl zákazník 
najít parfumerii, bižuterii, oddě-
lení papíru, hudebních nástrojů, 
školních a sportovních potřeb, 
tabáku, dětských potřeb, skla 
a porcelánu, šicích strojů, mo-
tosoučástek, elektro zboží a také 
kuchyňských potřeb. V prvním 
patře se nacházela oddělení 
pánských, dámských a dětských 
oděvů a klobouků, textilní a ko-
žené galanterie, pleteného zboží 
a obuvi. Ve druhém patře pak 

mohli zákazníci zakoupit met-
rový textil, bílé zboží a bytový 
textil.

Samoobslužné nákupy
Průkopník měl po svém ote-
vření sedmdesát zaměstnan-
ců, z nichž padesát se podílelo 
přímo na provozu obchodního 
domu. Jejich práci usnadňoval 
samoobslužný systém nákupu 
v některých odděleních, který 
nebyl ani v jiných ostravských 
obchodních domech v té době 
ještě zcela běžný. V našem ob-
vodu byla například vůbec 
první samoobsluha otevřena 
v roce 1955 a zákazníci, dopo-
sud zvyklí při výběru zboží na 
osobní kontakt s prodavačem, 
byli k tomuto způsobu prode-
je nejprve nedůvěřiví. V Prů-
kopníku byl hned po otevření 
samoobslužný prodej zaveden 
v oddělení kufrů, konfekce 
a metráže. V jiných odděleních 
byly jednotlivé kusy zboží vy-
staveny na konzolách, na kte-
rých si mohl zájemce zboží 
nejprve prohlédnout a vybrat, 
a prodavač se zákazníkovi vě-
noval až při samotném uzavře-
ní nákupu. 
Obchodní dům Průkopník 
změnil v minulosti několikrát 
své jméno. Začátkem šedesá-
tých let byl přejmenován na ob-
chodní dům Hutník a později 
na PRIOR, který zde fungoval 
několik následujících desítek 
let. V současné době můžeme 
v přízemí najít obchod s nábyt-
kem a koberci ORFA. 

Tomáš Majliš

Průkopník: první obchodní dům v našem obvodu
Ještě v průběhu druhé světové války se na severním okraji Běl-
ského lesa rozkládaly široké lány polí táhnoucí se až ke starému 
Zábřehu. Po válce bylo ale toto místo vybráno pro výstavbu vzoro-
vého sídliště určeného pracujícím, kteří se podíleli na budování 
ostravského průmyslu. 
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Rozmístění velkoobjemových kontejnerů na území MO Ostrava-Jih

INZERCE

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

24. 2.
Provaznická 63
U Prodejny 7
Klegova 62
Provaznická 1, 11
Horní 45
U Nové školy 81
Dvouletky 16
Odborářská 16
Jubilejní 32, 58, 100
Hasičská 60

25. 2.
Hasičská 25
Zlepšovatelů 7, 38
Edisonova 15
Moravská 106
U Haldy 16
Úlehlova 25
Rodinná 48
Česká 35
Chalupníkova 57
Ovocná 20
nám. Gen. Svobody 1

26. 2.
Pospolitá 25
Starobělská 40
Věšínova 16
U Hřiště x Krokova
Dolní 75, 82
Mňukova 18
Hulvácká 17
Na Drahách 38
Na Nivách 17
Nová x Schwaigrova
Horymírova 10

27. 2.
Horymírova 30, 114, 126
Tarnavova 14
Zimmlerova 53, 54, 31
Jandova 3
Břenkova
Markova 17
Tylova 7, 35

3. 3.
Karpatská 20, 28
V Troskách 29
Písečná 5

Jugoslávská 47, 29
Středoškolská 6
Za Školou 4
garáže Rudná za ČD – do-
prostřed
Plzeňská 8
Strelkovova 1
Sologubova 9

4. 3.
Bolotova 1
Pavlovova 69, 25, 47
Rodimcevova x Barano-
vova
Rodimcevova x Asejevova
Utvenkova 2
Bogorodského 2
Čujkovova 50, 38, 4, 23

5. 3.
Gerasimovova 8, 16
Průkopnická 18
Výškovická 102
Kosmonautů 11
Krasnoarmejců 22, 25
Svazácká 14, 48

Svornosti 14
P. Lumumby 74, 28

6. 3.
Svornosti 35
Husarova 11
Staňkova 10, 26
29. dubna 7, 23
Výškovická 127, 147, 157, 
180
Srbská 7, 21

10. 3.
Jičínská 9, 25
Lužická 6 
Lumírova 62, 12, 52, 34
Výškovická 174
Proskovická 71, 49, 39
Drůbeží 1

11. 3.
K Odře x Smrčkova 
Husarova 78
Výškovická 138, 154
Břustkova 18
Šeříková 21, 6

Na Výspě 12
Venclíkova 23
Kubalova 1, 33
Petruškova 20

12. 3.
Petruškova 14
Volgogradská 108, 133, 
60, 87, 40, 10
Výškovická 94, 84, 54
Řadová 18, 34

13. 3.
J. Maluchy 75
Plzeňská 3
Dr. Martínka 25
Krestova 30
Cholevova 23
Belíkovova 1 
J. Herolda 6
B. Četyny 2
Z. Bára 2
A. Poledníka 2
Kašparova 2
Oráčova 3

www.bezruci.cz

varovná lekce sexuální 
výchovy v divadle 
petra bezruče

jaroslav havlíček režie: martin františák
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CENA
VSTUPENKY

150 Kčwww.hc-vitkovice.cz 2013/2014

U TOHO NESMÍŠ 

CHYBĚT! PŘIJĎ DO 

ČEZ ARÉNY!
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  20. 2. HC SLAVIA PRAHA
  28. 2. HC SPARTA PRAHA

    4. 3. HC VERVA LITVINOV
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JIŽNÍ LISTYSENIOŘI

INZERCE

Důležité investiční akce v letošním roce
Zábavný spolek „Omladina“ z Hrabůvky

Veřejné zakázky v obvodu Ostrava-Jih 
Platinová svatba manželů Kublínových

1/2014  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

Novoroční ohňostroj: Občané nešetřili superlativy
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Platinová

Novoroční ohOObčané nešetřili 

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.: 604 522 410, 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. března 

Jizni_listy_Inzerujte188x130.ai   1   2/13/14   10:15 PM

Přijďte se pobavit 
do klubů seniorů 

Cítíte se osaměle? Uvítáte 
možnost poznat nové přátelé? 
Chcete se  věnovat různým čin-
nostem, které odpovídají vaše-
mu věku? Pak vás rádi uvítá-
me v období od září do června 
v některém z níže uvedených 
klubů seniorů.
Společně můžete navštěvovat 
divadelní představení, poslech-
nout si zajímavé přednášky, 
v rámci společného zájezdu 
poznat různé kouty naší země, 
chodit společně na vycházky, 
podělit se o své radosti, staros-
ti, nápady i životní zkušenosti 

a věnovat se zábavě podle va-
šich zájmů. Účast není závazná, 
neplatíte žádné poplatky. Proto 
neváhejte a přijďte se podívat 
mezi ostatní členy.
Senioři se setkávají v Ostravě-
-Zábřehu na Čujkovově ulici 
21 (pondělí, úterý a čtvrtek od 
13 hodin), na Horymírově ulici 
121 (úterý a čtvrtek od 14 ho-
din) a v Ostravě-Hrabůvce na 
Odborářské ulici 72 (pondělí–
čtvrtek od 14 hodin). 

Odbor sociální péče ÚMOb 
Ostrava-Jih

Vážené seniorky a senioři, rádi bychom vás prostřednictvím 
únorového čísla obvodního zpravodaje Jižní listy srdečně pozva-
li do některého z klubů seniorů, které se nacházejí v městském 
obvodu Ostrava-Jih.

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

Božena Bakalová 99 let

Anežka Kubíková 95 let

Jaroslav Tkáč 94 let

Josefa Kachlová 94 let

Štěpánka Boleslavová 92 let

Ludmila Kubincová 92 let

Božena Laryšová 92 let

Libuše Celtová 92 let

Jana Myslíková 91 let

Bohumil Jurajda 90 let

Františka Chvílová 90 let

Antonín Kukla 85 let

Marie Slezinská 85 let

Oldřich Čajka 85 let

Marie Ferenčíková 85 let

Marie Augustinová 80 let

Jaroslava Labičová 80 let

Emil Nevoral 80 let

Zdeněk Marcalík 80 let

Gerhard Vitásek 80 let

Jelizaveta Smetanová 80 let

Danuše Bastová 80 let

Anatol Kinšt 80 let

Helena Čablová 80 let

Magdalena Lysáková 80 let

Jiří Šrubař 80 let

Lubomír Bystroň 80 let

Vladimír Kubálek 80 let

Rudolf Baláž 80 let

Jaroslav Feč 80 let

Pavlína Habláková 80 let

Miroslav Komínek 80 let
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JIŽNÍ LISTY SENIOŘI

Projekt volně na-
vazuje na celore-
publikovou akci 
Miss staré koleno, 
která probíhala 
v pobytových za-
řízeních sociálních 
služeb. Cílem pro-
jektu Kočka 60+, 
jak říká jeho autor-
ka, stylistka a vizážistka Jana Hrutková, je nabídnout komornější 
formou povídání o módě, volbě barev a obecně o životním stylu 
všem aktivním seniorkám.
Projekt Miss staré koleno i Kočka 60+ podpořila fi rma ABENA (za-
stoupená v ČR ostravskou společností Untraco), která podporuje 
řadu charitativních projektů i aktivit seniorů. Právě na ně je zamě-
řena největší část její produkce - zdravotní pomůcky pro inkonti-
nentní osoby.  (d)

Povídání o módě, 
barvách a životním stylu
Danuše Hanáková a Markéta Štěpánová z Charitního střediska 
Gabriel v Ostravě-Zábřehu zorganizovaly zajímavou akci nazva-
nou Kočka 60+. 
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Na lednové schůzi schválila 
rada městského obvodu mate-
riál s názvem Plán revitalizace 
dětských hřišť na území měst-
ského obvodu Ostrava-Jih. Co 
od něj mohou obyvatelé Ostra-
vy-Jihu očekávat?
Tím zásadním, co plán revi-
talizace přináší, je označení 
čtyřiadvaceti lokalit vhodných 
pro výstavbu a dlouhodobou 
údržbu dětských hřišť. Na šesti 
vytipovaných plochách už hřiš-
tě stojí, takže nás fakticky čeká 
výstavba osmnácti zcela no-
vých hřišť. Bude se jednat jak 

o hřiště větší s rozlohou v prů-
měru 600 m2, tak o hřiště menší 
o průměrné velikosti 300 m2.

Podle jakého klíče se určovalo, 
kde budou hřiště stát?
Snažili jsme se o proporcionál-
ní rozmístění dětských hřišť na 
území obvodu tak, aby každá 
rodina s dítětem měla „své“ 
veřejné hřiště v docházkové 
vzdálenosti. Žádné z uvažova-
ných hřišť nebude postaveno na 
zelené louce, ale v místech, kde 
hřiště dříve existovala, čímž do-
jde k revitalizaci zanedbaných, 
především betonových, ploch 
(viz snímky). Samozřejmě jsme 
také přihlíželi k evidovaným 
požadavkům občanů, k zasíťo-

vání území, k hustotě zástavby, 
ale i k tomu, zda v dané loka-
litě existují veřejnosti otevřená 
hřiště mateřských a základních 
škol. 

Myslíte si, že cílový stav čtyři-
advaceti hřišť bude pro obvod 
naší velikosti dostatečný?
Nová, moderní a atraktivní 
dětská hřiště budou tvořit jen 
jakousi pomyslnou základní 
osu. K těmto hřištím musíme 
připočítat už zmíněná otevřená 
hřiště mateřských a základních 
škol. Samostatnou kapitolou, 

kterou se plán revitalizace také 
zabývá, je rekonstrukce a bu-
dování pískovišť s drobnými 
herními prvky, které budou 
s ohledem na jejich větší počet, 
a tudíž i lepší dostupnost, síť 
velkých hřišť vhodně doplňo-
vat. Výstavba dětských hřišť 
není levnou záležitostí, stejně 
tak není levná jejich údržba. 
Před dvaceti lety neexistovaly 
normy na budování a provo-
zování hřišť, měli jsme sídliště 
plná herních prvků, které se 
postavily a už neudržovaly, 
počet dětí byl nesrovnatelně 
vyšší než dnes a demografi cký 
vývoj je bohužel stále nepřízni-
vý a těžko se v blízké budouc-
nosti změní. Naším záměrem je 

stavět hřiště, která bude měst-
ský obvod schopen udržovat 
tak, aby byla bezpečná a mohla 
dlouho sloužit. Zkušenosti z ji-
ných měst ukazují, že je hospo-
dárnější postavit menší počet 
větších kvalitních hřišť než mít 
desítky malých hřišť, jejichž 
provoz je výrazně nákladnější 
a těžko udržitelný. Nikde ale 
není napsáno, že se plán revi-
talizace s ohledem na aktuální 
požadavky občanů a možnosti 
rozpočtu nemůže měnit a do-
plňovat. Plán revitalizace je 
pouze základem, na kterém se 
může dále stavět.

Existuje přehled, kolik herních 
prvků a pískovišť se na úze-
mí našeho obvodu v současné 
době nachází?
Odbor dopravy a komunál-
ních služeb má ve správě asi 
350 herních prvků vesměs ještě 
z dob sídlištní výstavby. Tyto 

herní prvky sice mohou do-
sloužit, ale z dnešního pohle-
du už nesplňují přísné normy 
ČSN, a proto budou postup-
ně s výstavbou nových hřišť 
odstraňovány. Současně je na 
území obvodu zmapováno při-
bližně 370 dětských pískovišť či 
jejich pozůstatků, přičemž už 
několik let dochází ke snižová-
ní jejich počtu. Plán revitalizace 
předpokládá pokračování této 
redukce až na konečný stav 
přibližně 150 kusů, vyjma pís-
kovišť, která budou nedílnou 
součástí nových hřišť. Každé ze 
sto padesáti pískovišť bude do-
plněno jedním až dvěma herní-
mi prvky určenými především 
nejmenším dětem.

Nemáte obavy z toho, že bude 
docházet k rychlé devastaci no-
vých hřišť, jak jsme toho svěd-
ky například u Rákosníčkova 
hřiště na Dubině?

V obvodu by mělo vzniknout osmnáct no

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

Bezmála s dvaceti novými dětskými hřišti počítá 
plán revitalizace, který schválila Rada městského 
obvodu Ostrava-Jih. „Mohlo by se začít stavět ještě 
v letošním roce,“ říká v následujícím rozhovoru člen 
obvodní rady a předseda komunální komise Rado-
van Horák (na snímku).

Klegova x Dr. Martínka

Volgogradská x Petruškova

B. Václavka x V. Vlasákové
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ových dětských hřišť

JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

Pokud bychom vycházeli 
z předpokladu, že všechna 
hřiště budou za krátkou dobu 
zdevastována, asi by nemělo 
smysl nic stavět. Vandalismus 
ale bohužel představuje jev, 
který nikdy zcela nevymýtíme, 
proto předpokládáme zavedení 
souboru několika opatření, kte-
rá by měla ničení herních prvků 
minimalizovat. Kromě nezbyt-
ného oplocení budou hřiště vy-
bavena provozním řádem, kte-
rý stanoví, kdy je možné hřiště 
používat a pro koho je určeno. 
Líbí se mi nápad realizovaný 
ve Vsetíně, kde ke každému 
hřišti hledají správce, a to pře-
devším z řad aktivních senio-
rů bydlících v bezprostřední 
blízkosti hřiště. Správce pak na 
hřiště dohlíží, provádí drob-
ný úklid, večer hřiště zamyká 
a hlásí případná poškození her-
ních prvků. U některých hřišť 

bude stát za úvahu zavedení 
kamerového systému či třeba 
levnějších fotopastí, které by 
monitorovaly aktivitu na hřiš-
tích mimo provozní dobu. Zá-
kladem ale vždy zůstane zájem 
a všímavost občanů. Věřím, 
že si budou nových hřišť vážit 
a k jejich případnému ničení 
nebudou lhostejní.

Jak mají nová hřiště vypadat 
a kdy se jich nejmenší obyvate-
lé našeho obvodu dočkají?
Všem osmnácti novým hřištím 
by měl dominovat jeden velký 
centrální herní prvek, který dá 

hřišti určitý charakter a tvář. 
Na českém trhu se objevila celá 
řada nových nádherných her-
ních prvků, například v podobě 
hradů, lodí, domečků, zvířat, 
stromových prolézaček, a toho 
bychom měli při výstavbě vyu-
žít. Přál bych si, aby hřiště ne-
byla unifi kovaná, ale každé na-
tolik jiné a atraktivní, aby lákalo 
k návštěvě nejen děti bydlící 
v jeho bezprostředním okolí. 
Hřiště budou oplocena a roz-
dělena na herní zónu s herními 
prvky pro děti do čtyř let a pro 
děti starší a samozřejmě vyba-
vena nezbytným mobiliářem, 
jako jsou lavičky či odpadkové 
koše. Plán revitalizace předpo-
kládá výstavbu hřišť v obdo-
bí let 2014–2018. Na začátku 
února Rada městského obvodu 
Ostrava-Jih schválila fi nanční 
prostředky na zpracování pro-
jektové dokumentace pro první 

čtyři hřiště, která by se mohla 
stavět už letos. Konkrétně v Zá-
břehu (Volgogradská x Petruš-
kova), ve Výškovicích (Lumíro-
va), v Hrabůvce (Klegova x Dr. 
Martínka) a na sídlišti Bělský 
Les (Bedřicha Václavka x Vlasty 
Vlasákové). 
 Michael Kutt y 

Snímky: 
Miroslava Humpolíková, 

Lenka Bojdová

K foto na titulní straně: Nové 
dětské hřiště bylo vloni na podzim 
otevřeno mezi panelovými domy 
na Zimmlerově ulici v Zábřehu. 

Foto: Michael Kutty

Strážníci městské policie 
řeší v Ostravě ročně tisícov-
ky přestupků na úseku ve-
řejného pořádku. Mezi ty, 
které zjišťují nejčastěji, patří 
znečišťování veřejného pro-
stranství psími exkrementy 
a nerespektování povinnosti 
vedení psa na vodítku.
Obecně platí, že zodpovědní 
majitelé psů nepotřebují, aby 
jejich chování korigovala ně-
jaká vyhláška nebo nařízení. 
Plní si své povinnosti i bez 
nich. Bohužel však řada pej-
skařů hřeší na skutečnost, 
že strážníci nemohou být na 
všech místech, aby dohlíželi, 
zda si všichni plní 
své povinnos-
ti. Protože 
objeví-li se 
strážník ales-
poň na dohled, 
jen málokdo po 
svém pejskovi 
neuklidí a té-
měř každý má 
svého psa řádně 
na vodítku. Při-
tom neuklizený ex-
krement může majitele 
pejska vyjít poměrně draho. 
Strážník může na místě uložit 
pokutu do 1000 Kč, ve správ-
ním řízení pak hrozí pokuta 
vyšší, a to až do 20 000 Kč. 
Za ignorování povinnosti 
vedení psa na vodítku hrozí 
ve správním řízení pokuta až 
30 000 Kč. Pokuta vyměře-
ná strážníkem na místě činí 
v nejvyšší sazbě taktéž 1000 
Kč. V letošním roce dosud 
strážníci zjistili 356 těchto 
přestupků, z toho 326 v sou-
vislosti s volným pohybem 
psů a 30 v souvislosti se zne-
čištěním veřejného prostran-
ství psími exkrementy.
Přitom psí exkrementy před-
stavují riziko z hlediska 
epidemiologického a velmi 

nebezpečné mohou být v pří-
padě, že s nimi přijdou do 
styku děti. Zejména ty menší 
mají ve zvyku vše, co najdou, 
ochutnávat. Proto by se psi 
neměli pohybovat na dět-
ských hřištích a v místech, 
kde si děti hrají. Obdobná 
rizika hrozí, nechávají-li ma-
jitelé své čtyřnohé miláčky 
pobíhat volně, bez vedení na 
vodítku tam, kde to není do-
voleno. 
Každý pes může v určitých 
situacích zareagovat nepřed-
vídatelně a i pro svého maji-
tele často nečekaně. Případné 
následky např. napadení člo-

věka nebo i jiného 
zvířete mohou 
být tragické. 
V souvislos-

ti s kontrola-
mi dodržování 
povinností ze 
strany držitelů 
a chovatelů psů 
se strážníci za-
měřují rovněž 

na kontrolu do-
držování vyhlášky, 

kterou se upravuje trva-
lé označování psů a evidence 
jejich chovatelů. 
V rámci úkonů, které strážní-
ci vykonávají při řešení pře-
stupků spáchaných v sou-
vislosti s držením psů, jsou 
prováděny rovněž kontroly 
dodržování povinnosti řád-
ného označení psa čipem, 
případně zda je pes označen 
čitelným tetováním. 
Od počátku letošního roku 
do poloviny února strážníci 
odhalili 17 případů, kdy ma-
jitel neměl svého psa řádně 
označeného. Obdobné kont-
roly jsou strážníci připraveni 
realizovat v rámci součinnos-
ti s jednotlivými úřady měst-
ských obvodů. 

MP Ostrava

Strážníci kontrolují dodržování 
povinností v souvislosti 
s chovem a držením psů

, 

-

m
p

n
d ž

Lumírova



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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Expert
na optimalizaci 
úvěrů
Více informací 
v UniCredit Bank v Ostravě
Horní 1642/55a, Ostrava-Hrabůvka
tel.: 955 959 907 
mob.: 607 038 222
www.splatkomat.cz 
www.unicreditbank.cz
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tel.: 553 034 357, 
776 276 526

www.kruhovy-trenink-ostrava.cz

„ZABIJÁK
BŘICHA“

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ

Objednávky tel.: 773 26 26 26
www.reznictvi-ostrava.cz

PAVEL DAVID
• Tržnice nám. SNP, Ostrava-Zábřeh

• Budoucnost – ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka

  výrobky z čerstvého masa
  ceny od výrobce
  tradiční rodinné receptury
  výroba specialit
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