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Změna: Osobní vozidla nad 2,5 tuny
mohou parkovat v obytných zónách
Den Země se bude slavit v Zábřehu
V atriu Kina Luna bude prodejna Billy

Díky hlasování občanů
vznikne v Zábřehu
další Rákosníčkovo hřiště

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Dopravní omezení
na Plzeňské ulici

Hlasujme společně
pro náš obvod!

V souvislosti s I. etapou výstavby podchodu pro pěší při propojování Plzeňské a Pavlovovy ulice je automobilová doprava svedena do jednoho pruhu.
Až do 14. července tak bude
v místě stavby uzavřena Plzeňská ulice ve směru do
Hrabůvky. Auta budou přes
tramvajový přejezd přejíždět
do protisměru, kde bude pro
dopravu v každém směru určen jeden pruh. O prázdninách
14. července se tato situace prohodí, uzavřena bude silnice
ve směru do Nové Vsi a auta
v obou směrech budou jezdit
po už zrekonstruované silnici
ve směru do Hrabůvky.
První etapa výstavby pod-

chodu pro pěší zahrnuje také
vybudování dvou rozevřených ramp ze strany od ulice
Pavlovovy, přístupovou rampu k tramvajovým zastávkám
Most Mládeže, výstavbu I. etapy kanalizačního sběrače pro
OVaK a kompletní rekonstrukci a rozšíření silnice na ulici Plzeňské ve směru do Hrabůvky.
S navrácením silničního a tramvajového provozu na ulici Plzeňské do stavu před výlukami
se počítá na začátku prosince
2014.
(kut)

Na webových stránkách regionálního
informačního
portálu www.czregion.cz odstartuje 1. dubna 2014 ve 12
hodin osmý ročník Soutěže
o nejkrásnější město a obec
Čech a Moravy 2014. Také
letos se do ní přihlásil městský obvod Ostrava-Jih. Pokud jej chcete podpořit, hlasujte na
www.czregion.cz/ostrava-jih kliknutím na rámeček Přidej hlas!
v hlasovacím zařízení pod prezentací města/obce, a to po opsání pěti čísel z obrázku. Hlasovat je možné maximálně jedenkrát
za hodinu. Vyhrává město (obec), které získá nejvíce hlasů.
Soutěž končí 31. října ve 12 hodin, výsledky budou zveřejněny
3. listopadu. V loňském roce se MO Ostrava-Jih umístil na pěkném 7. místě s počtem 15 946 hlasů.

Úředníci se učí znakový jazyk
Na dvě desítky pracovníků Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih se od školního roku 2010/2011 pravidelně vzdělávají
v oblasti znakového jazyka. Důvod je prostý, v nejlidnatějším
ostravském obvodu žije nejpočetnější komunita neslyšících
občanů ve městě a se svými stížnostmi, ale také zajímavými
podněty často přicházejí i na radnici. Úředníci mají zájem pochopit mentalitu neslyšících spoluobčanů a naučit se, jak s nimi
jednat. Kurzy probíhají pod vedením lektorů Moravskoslezské
unie neslyšících.
Ve školním roce 2013/2014 byl otevřen už 3. ročník kurzu znakového jazyka, který navštěvuje 12 úředníků, a zájem o další
ročníky nezaniká.
Zatímco pobočky úřadu práce většinou mají zaměstnance,
který dovede komunikovat ve znakovém jazyce, na obecních
úřadech to nebývá pravidlem. Proto vzdělávání zaměstnanců
ÚMOb Ostrava-Jih v této oblasti rozhodně přispěje k jejich lepší
komunikaci s neslyšícími občany. Ti budou vědět, kam se obrátit. Dveře kanceláří, kde najdou pomoc, totiž budou označeny
specifickým znakem – přeškrtnutým uchem.
(kut)

Komentovaná
elektronická aukce
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih připravuje komentovanou
elektronickou aukci na výběr dodavatele veřejné zakázky Zimní
údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území městského obvodu Ostrava-Jih v letech 2014-2018
včetně čištění místních komunikací. „Chceme být občanům co
nejotevřenější, a proto jsme zvolili tuto formu,“ zdůvodnil transparentnost místostarosta Pavel Planka.
Komentovaná aukce se bude konat v nadstavbě hlavní radniční
budovy ÚMOb Ostrava-Jih v místnosti, ve které probíhají zasedání obvodních zastupitelů. Z důvodu omezené kapacity sálu
je třeba přijít co nejdříve. Konkrétní termín konání aukce bude
zveřejněn na webových stránkách obvodu www.ovajih.cz. (kut)
INZERCE

OPTIKA TRIUMPH

BŘEZEN, DUBEN

VELKÉ JARNÍ SLEVY
1+1 30 % SLEVA 30 % SLEVA

akce

JET 150 SH

NA BRÝLOVÉ ČOČKY
SAMOZABARVOVACÍ

NA BRÝLOVÉ ČOČKY

ZTENČENÉ – ODLEHČENÉ

JET 160 SH, JET 174 SH

Poskytované slevy nelze sčítat. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ
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
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Strážníci testují mobilní telefony

…Součástí mobilních telefonů je rovněž zařízení
umožňující vyslat signál nouze, pokud se strážník
dostane do potíží a bude potřebovat posily…

7

Skatepark je chráněn osvětlením

…Novinkou je instalace čtyř stožárů osvětlení,
které v závislosti na viditelnosti pracuje na principu
samospouštění…

10

Dobrovolníci pomáhali v Malawi

…Dobrovolníky zde byli manželé Jiří a Alena Teslíkovi,
kteří žijí na ulici Patrice Lumumby v Ostravě-Zábřehu…

V případě, že vám noviny nedošly do schránky, volejte 774 997 944 (paní Sachrová).
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
hned úvodem chci
poděkovat vám všem,
kteří se svými hlasy
zasloužili o úspěch obvodu v anketě společnosti Lidl o výstavbu
Rákosníčkových hřišť.
Na další dětské hřiště
se tak mohou těšit obyvatelé Zábřehu. Náš
obvod nabídne veškerou součinnost k tomu,
aby hřiště mohlo vzniknout ještě během letošního roku. Více k tématu se dočtete na
straně čtyři.
Zajímavý článek najdete na straně deset,
pojednává o tom, jak dvojice dobrovolníků
z našeho obvodu pomáhala dětem v africkém Malawi. Upozornil bych také na rubriku Pohled do historie, která tentokrát popisuje okamžiky nazvané Velký útěk. Za pár
dní uběhne přesně sedmdesát let od tragické
události zastřelení letců Britského královského letectva na okraji Hrabůvky. Pietní
připomínkou je pomník u ZŠ U Haldy, kde
se ve čtvrtek 27. března od 11 hodin uskuteční vzpomínková akce. Určitě si přečtěte
text na straně devatenáct.
Nenechte si ujít oslavu Dne Země, která se
uskuteční ve středu 16. dubna. Celodenní
program na parkovišti před Vodním areálem Jih připravilo tradičně Středisko volného času Ostrava-Zábřeh. Velký prostor
k prezentaci svých aktivit dostaly v tomto
čísle zpravodaje základní i mateřské školy.
Přeji vám příjemné čtení březnových Jižních listů.
Mgr. Karel Sibinský, starosta

Krátce
 Zastupitelé rozdělili dotace
Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih na svém únorovém zasedání schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory
– účelových dotací v oblasti školství, kultury, sportu, prevence kriminality a volného času dětí a mládeže pro letošní rok.
Celkem bylo posuzováno 165 žádostí,
zastupitelé nejlidnatějšího ostravského
obvodu nakonec schválili částku ve výši
dvou milionů korun. Účelové dotace budou poskytnuty také jedenatřiceti organizacím v oblasti sociální péče, mezi které
bude rozděleno 400 tisíc korun.
 V dubnu začne rajónové čištění
V úterý 1. dubna začne v obvodu Ostrava-Jih plošné rajónové čištění všech
místních komunikací třetí a čtvrté třídy
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(cest i chodníků). Ve všech částech obvodu by mělo být dokončeno do 30. dubna.
Už v tomto měsíci začalo jarní vyhrabání
travnatých ploch.
 Informace DP Ostrava
Ve dnech 5. a 6. dubna bude z důvodu
montáže pěší lávky pod mostem Mládeže výluka na tramvajové lince č. 11,
náhradní doprava je zajištěna. Kvůli
pracím v kolejišti na Horní ulici pak ve
dnech 12. a 13. dubna dojde k výluce na
tramvajových linkách 1, 3, 12, 17, 18 a 19,
i v tomto případě se zajištěním náhradní
dopravy.
 Sbírka na obnovu Libušína
Rozsáhlý požár v noci na pondělí 3. března zachvátil známou chatu Libušín na

beskydských Pustevnách. Historicky
cenný objekt secesní architektury z dílny
Dušana Jurkoviče, jehož interiéry zdobily
fresky s motivy valašských a slovenských
pověstí podle návrhů Mikoláše Alše, byl
zničen téměř z osmdesáti procent, požár
způsobil škodu ve výši osmdesáti milionů korun. Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, které má
tuto národní kulturní památku ve své
správě, se proto rozhodlo vyhlásit veřejnou sbírku na její obnovu. Lidé mohou
peníze posílat na účet u Komerční banky
107-6978880207/0100.
 Den otevřených dveří
Domov Čujkovova Ostrava-Zábřeh pořádá 29. dubna v době od 9 do 11.30
a od 13 do 17 hodin den otevřených dveří.

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Ostrava-Jih získá druhé Rákosníčkovo hřiště!
Podařilo se! Díky hlasování veřejnosti na webových stránkách
společnosti Lidl v soutěži Rákosníčkovo hřiště uspěl městský
obvod Ostrava-Jih.
Konkrétně prodejna tohoto řetězce na Jugoslávské ulici v Zábřehu, která získala 1469 hlasů
a zvítězila v kategorii měst nad
sto tisíc obyvatel. Právě v této
lokalitě by se ještě letos mělo
začít stavět nové hřiště pro děti
v hodnotě 1,5 milionu korun.
Pro letošek má Lidl v plánu vybudovat dvacet hřišť tak, aby

nímu hraní velkou prolézačku,
pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku,
nechybí kolotoč a různé druhy
houpaček. Klidovou zónu doplňuje domeček a oplocené hřiště, které poskytuje dostatek laviček a zpevněnou plochu pro
kočárky. Rákosníčkovo hřiště
je určeno zejména dětem předškolního věku a napomáhá plnohodnotnému trávení jejich
volného času.
Společnost Lidl poprvé věnovala dětská
hřiště v roce 2012
jedenácti
městům
v České republice
v celkové hodnotě
16,5 milionu korun.
Mezi nimi byl také
V této lokalitě nedaleko prodejny Lidl
obvod
Ostrava-Jih,
na Jugoslávské ulici v Zábřehu by mělo
konkrétně
lokalita
vzniknout další Rákosníčkovo hřiště.
sídliště Dubina v ulici
jich do konce roku bylo po celé Františka Formana. Vloni bylo
České republice celkem pade- uvedeno do provozu dalších
sát.
osmnáct hřišť, mezi kandidáty
Projekt výstavby Rákosníčko- byla také lokalita na Jugoslávvých hřišť je zaměřen na roz- ské ulici v Zábřehu. Přestože
víjení volnočasových aktivit po celou dobu trvání hlasování
dětí ve městech. Dětská hřiště se nacházela mezi nejlepšími
se symbolem pohádkového Rá- třemi v dané kategorii měst
kosníčka nabízí dětem k aktiv- nad sto tisíc obyvatel, po zá-

Jedno Rákosníčkovo hřiště už v Ostravě-Jihu je, otevřeno bylo
před necelými dvěma lety na Dubině.

věrečném přepočítávání hlasů
skončila čtvrtá za třemi pražskými oblastmi, takže k realizaci dalšího hřiště v Ostravě
nakonec nedošlo. Letos se místo u prodejny na Jugoslávské
ulici v Zábřehu ucházelo o hlasy veřejnosti znovu a tentokrát

už úspěšně. „Je to pro nás vynikající zpráva. Všem občanům,
kteří nás podpořili v hlasování,
bych chtěl moc poděkovat. Dětských hřišť není nikdy dost. Jen
věřím, že si jej obyvatelé Zábřehu budou vážit více než na
Dubině, kde jej často ničí vandalové,“ uvedl starosta obvodu
Karel Sibinský.
Aktivitu občanů ocenil také
místostarosta Pavel Planka:
„Většinou se setkáváme s tím,
že lidé všechno kolem sebe kritizují a posílají stížnosti. Proto
jsme rádi, že tentokrát se zapojili do hlasování a pomohli
dobré věci.“
Michael Kutty

Informace pro majitele nepojízdných vozidel
Vozidla technicky nezpůsobilá provozu
(vraky) překážejí a zabírají místa na parkovištích na sídlištích. Často mají ostré
hrany nebo jiná nebezpečná místa a jsou
tak zdrojem nebezpečí úrazů dětí i dospělých. Pro usnadnění řešení odtahu
a ekologické likvidace nepojízdného vo-

zidla poskytujeme majitelům těchto vozidel kontakt při řešení situace: Bytprům,
výrobní družstvo v Ostravě, Výškovická 38, 700 30 Ostrava-Zábřeh (tel. čísla:
595 700 131, 602 502 254, e-mail: info@bytprum.eu). Majiteli vozidla, který své vozidlo předá k ekologické likvidaci, bude vy-

staven protokol o převzetí, který je nutný
k trvalému vyřazení vozidla z evidence
na Odboru dopravně-správních činností
Magistrátu města Ostravy, který má sídlo na ul. 30. dubna 35/635, 702 00 Ostrava
(bývalá Union banka), telefon přes spojovatelku č. 599 444 444.

ko obce Raduň. Na děti čeká netradiční
ubytování v indiánských stanech tee-pee,
bohatý program plný her v okolních lesích
a loukách, výlety a jiné sportovní aktivity.
Termín tábora je 26. 7. – 9. 8. 2014 a cena

byla stanovena na 2900 korun (zahrnuje
ubytování, dopravu, pětkrát denně stravu). Bližší informace poskytne p. Tomáš
Jirout (tel. číslo 725 783 787, e-mail: wowjirry@seznam.cz, bludny.kruh@email.cz).

Krátce
 Letní tábor Vodní svět
Turistický oddíl mládeže TOM 4334 Bludný kruh organizuje letní stanový tábor
pro děti ve věku 7–15 let na motivy filmu
Vodní svět na základně na Opavsku blíz-
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Společná oslava Dne Země v Zábřehu
Středisko volného času (SVČ) Ostrava-Zábřeh pořádá letos už posedmé Den Země, uskuteční se ve středu 16. dubna od 9 do 17 hodin stejně jako vloni na parkovišti před Vodním
areálem Jih v Zábřehu.
Podtitul letošního celosvětového svátku
zní Roční období a změny v přírodě. Toto
motto by mělo upozornit širokou veřejnost
na změny, které nastávají v přírodě během
celého roku a zároveň probudit zájem o zachování životního prostředí příštím generacím. Pro děti a pro širokou veřejnost budou
po celý den připraveny aktivity ve spolupráci s mnoha organizacemi zabývajícími
se environmentální a globální výchovou
a osvětou (např. OZO Ostrava, Městská
policie Ostrava, Knihovna města Ostravy,
Celní úřad pro MS kraj, Správa CHKO Poodří, ZO ČSOP Alces a další).
Nebude chybět ani pódiová produkce, kde
zaujme Kabaret vědy a techniky. Jde o vystoupení studentů ostravské VŠB-TU pro
děti. Jedná se o populárně naučné představení plné pokusů, her, které začíná Velkým
třeskem. Planeta Země je představena jako
obrovské bohatství, které však nemůže nikdo vlastnit, naopak se o ně musí všichni
společně starat. „Uvidíme pokusy s uhlo-

vodíky, bouchající balonky a dozvíme se
třeba i to, proč nepraskne vlákno žárovky,“
uvedla Lenka Červená z pořádajícího SVČ
Ostrava-Zábřeh.
Připraveno je vystoupení a prezentace dětí
základních a mateřských škol, představení odpadového kabaretu Ozíci společnosti
OZO Ostrava, divadelní Ekobio pohádka
souboru Kvok z Knihovny města Ostravy, prezentace ekologických a občanských
sdružení, ekodílny, ekoateliéry a rukodělné
činnosti pro děti. „A samozřejmě spousta
dalších zajímavých aktivit, soutěží a her,
které si připravilo naše středisko volného
času. Program je vhodný jak pro školní kolektivy, tak pro širokou veřejnost a rodiče
s dětmi,“ dodala Červená.
Den Země je finančně podporován statu-

Červená expozice Asekolu

„Letos jsme chtěli připravit něco, co lidem více přiblíží třídění elektra v jejich
městech. Proto jsme se rozhodli vyrobit
speciální tištěné interaktivní mapy měst
s vyznačením umístění červených kontejnerů a sběrných dvorů,“ upřesnil regionální zástupce Asekolu v MS kraji Zdeněk
Kovářík s tím, že mapa bude k dispozici
v červeném stánku Asekolu.

V posledních dvou letech navštívilo stylový červený stánek Asekolu na Dnech
Země v MS kraji téměř šest tisíc lidí. Díky
interaktivní expozici se zapojili do zábavně-vzdělávacích soutěží a do přistaveného „e-boxu“ přinesli několik stovek kilogramů vysloužilého elektra.

tárním městem Ostrava a vstup na akci je
zdarma. Podrobný program, propozice
výtvarných a fotografických soutěží, možnosti spolupráce a další bližší informace
jsou na stránkách www.denzemeostrava.cz
nebo na www.svczabreh.cz.
(d, kut)

Kromě vyznačení všech červených kontejnerů a sběrných dvorů ve schématických
pláncích jednotlivých měst bude mapa
obsahovat také informace o tom, jaké vysloužilé elektrozařízení je možné do barevných kontejnerů a ve sběrných dvorech
odevzdat. Současně se lidé z tištěného materiálu dozvědí, jak se elektro dále recykluje.
(d)

INZERCE

Z Kamil Caru, čistou káru…
- ruční mytí a komplexní kosmetická péče o automobily
- čištění a dezinfekce klimatizací
- nástřik Plasti Dip



www.kamilcar.com
tel.: 737 367 347



U Hrůbků 119
Ostrava-Pískové Doly
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Akce platí do 30. 4. 2014 při předložení kuponu

SC-330293/10

20 % sleva pro Pakety 12, 14 a 15

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Strážníci při pochůzkách obvodem testují mobily
Strážníci si však nevyřizují soukromé záležitosti v pracovní
době, ve zkušebním provozu
testují, zda bude možné nahradit stávající radiostanice právě
mobilními telefony.
Mobilní telefony jsou výrazně
lehčí (hmotnost o 330 gramů
nižší) a také kvalita spojení je

podstatně lepší, a to i v okrajových částech města, kde se při
používání stávajících radiostanic potýkají mnohdy se špatnou kvalitou signálu. Součástí
mobilních telefonů je rovněž
zařízení umožňující vyslat signál nouze, pokud se strážník
dostane do potíží a bude potře-

Policisté se ve Výškovicích potýkali
s agresivními podomními prodejci
Dne 13. února 2014 přijal operátor tísňové linky městské
policie oznámení o podomních
prodejcích, kteří obcházejí
nájemníky domu v Ostravě-Výškovicích a nabízejí výhodnější odběr elektřiny. Oznamovatel ještě s dalším obyvatelem
domu čekali na strážníky před
domem. Ukázali na vozidlo,
v němž seděli dva muži, s tím,
že toto jsou ti prodejci a jeden
že je stále v domě. V té chvíli
jeden z mužů (29 let) z vozidla
vystoupil. Strážníci jej vyzvali
k vysvětlení a také k prokázání
totožnosti.
Muž se však odmítal se strážníky bavit, přičemž svůj postoj
projevoval vulgarismy a urážením strážníků, kterým vyhrožoval právníky a finančními
postihy za údajné obtěžování.
Přes opakované výzvy z místa neustále odcházel, přestože
byl upozorněn, že neprokáže-li totožnost, může být k jejímu
zjištění předveden. Strážníky
označil za „tupce, kteří nedokončili základní vzdělání a kterým se jejich chování nevyplatí“. Nakonec přece jen vytáhl
občanský průkaz a hodil ho po
strážnících s tím, „ať si s ním
dělají, co chtějí“. Při opakovaném pokusu o odchod z místa
byli strážníci nuceni muži v odchodu zabránit za použití donucovacích prostředků. Ani po

nasazení pout muž nepřestával
strážníkům nadávat a vyhrožovat, že je „svlékne z uniforem
a že se budou ještě divit“.
Protože se i s pouty na rukou
pokoušel z místa odejít, posadili jej strážníci do služebního
vozidla. Vzápětí si muž začal
stěžovat, že mu strážníci způsobili zranění kolene a dožadoval
se lékařského ošetření. Strážníci přivolali sanitku a muž byl
převezen do nemocnice. Zde po
řádném vyšetření lékař konstatoval, že dotyčný žádné zranění
kolene neutrpěl. Ten si vzápětí
začal stěžovat na bolest v kotníku. Ani na kotníku však nebylo zjištěno žádné zranění. Muž
byl po ošetření informován,
že přestupek, z jehož spáchání
je podezřelý, bude oznámen
správnímu orgánu. Za porušení
nařízení města mu ve správním
řízení hrozí pokuta až do výše
30 000 Kč.
Sdílnější nebyl ani 29letý muž
(svědkem označený jako další
prodejce), který po celou dobu
zákroku seděl v autě. Také on
odmítal vysvětlit, co v domě
dělali, a odkazoval se na právníky. Stejné to bylo s třetím prodejcem (23 let), který v průběhu
zákroku vyšel z domu. I tito
muži byli oznámeni správnímu
orgánu.
Zdroj: www.policejnidenik.cz,
14. 2. 2014

bovat posily. Pro mobilní telefony hovoří také podstatná finanční úspora v řádech
desítek tisíc korun u jednoho přístroje. Každý strážník
má v mobilním telefonu
k dispozici mapu včetně navigace, což usnadní jednak
jeho orientaci při výkonu
služby a umožní snadněji
lokalizovat konkrétní místo. Strážníci poměrně často
pomáhají občanům najít
určitý objekt, firmu, dům,
úřad. A právě v takových
případech se aplikace v mobilním telefonu jeví jako velmi praktická. Potenciál pro
další využívání mobilních telefonů strážníky městské policie
v rámci informačních systémů
je značný.
Zda mobilní telefony u ostrav-

ské městské policie zcela nahradí méně praktické vysílačky,
bude rozhodnuto po vyhodnocení zkušebního provozu, který
potrvá až do konce dubna. (d)

INZERCE

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ
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

Objednávky tel.: 773 26 26 26
www.reznictvi-ostrava.cz
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Strážníky městské policie mohou občané městského obvodu Ostrava-Jih v současné době potkávat na ulici s mobilními telefony
v ruce.

JIŽNÍ LISTY

AKTUALITY

Skatepark ve Výškovicích je osvětlen
Ten je každoročně vyhledávaným cílem příznivců tohoto
sportu. Ve skateparku jsou překážky různého tvaru, velikosti,
výšky i obtížnosti. Je vhodný
zejména pro začátečníky, ale
také pro pokročilé skateboardisty a bruslaře. Přímo na místě je možné si bezplatně zapůjčit sportovní potřeby (in-line
brusle, helmy a chrániče). V
době provozu půjčovny bude
na místě přítomen správce.
Před dvěma lety bylo vyměněno oplocení areálu, aby bylo
zabráněno přístupu vandalů.
Toto oplocení se mimo provozní dobu skateparku zamyká.
Opatření se ukázalo jako účin-

né, protože došlo k výraznému
poklesu projevů vandalismu.
Novinkou je instalace čtyř
stožárů osvětlení, které v závislosti na viditelnosti pracuje
na principu samospouštění.
Osvětlena je celá vnitřní plocha areálu, což také napomáhá
k omezení krádeží a ničení zařízení.
Projekt Skatepark Ostrava-Výškovice řeší zabezpečení
stávajícího provozu „skate“
a další zvýšení jeho bezpečnosti a atraktivity pro mládež dané
lokality. Informace o provozní
době skateparku a půjčovny
jsou na www.ovajih.cz v sekci
Informační rozcestník. V pro-

Změna - osobní vozidla nad 2,5 tuny
mohou parkovat v obytných zónách
Městský obvod Ostrava-Jih v
rámci zlepšení parkovacích
podmínek vloni od 1. září přistoupil k omezení parkování
dodávek na místních komunikacích. Stalo se tak na základě
stížnosti občanů na špatné parkovací možnosti.
Vozidla s nejvyšší technicky
přípustnou (celkovou) hmotností nad 2,5 tuny od této doby
v době od 17 do 7 hodin mohou parkovat jen na určených
plochách. „Na parkovištích v
obytných zónách stála spousta
dodávek, které svou velikostí
přesahovaly vymezená parkovací místa a často bránila průjezdu vozidel integrovaného
záchranného systému. Proto
jsme pro taková vozidla vyme-

Foto: Michael Kutty

V úterý 1. dubna začne letošní provoz skateparku na ulici 29. dubna ve Výškovicích.

vozním řádu, který je vyvěšen
i přímo v místě, je uvedeno, že
mimo provozní dobu skateparku je vstup na překážky a do
areálu zakázán. Základní dodržování tohoto řádu je jedinou
podmínkou bezplatného vyu-

žívání areálu skateparku a půjčovny in-line potřeb. Provoz
zabezpečují správci, dohled
nad provozem bude mít Městská policie Ostrava. Projekt je
realizován za podpory Statutárního města Ostrava.
(kut)

INZERCE

zili zvláštní parkovací plochy,“
vysvětlil místostarosta Pavel
Planka. Toto opatření se však
dotklo také řidičů, kteří mají
vozidla nad 2,5 tuny určené
výhradně pro přepravu osob.
„Tuto skutečnost jsme vyhodnotili na schůzce se zástupci
městské policie, a proto na zákazové dopravní značky byla
přidána dodatková tabulka se
symbolem osobního vozidla
a textem „mimo“. V praxi to
znamená, že pro osobní vozidla nad 2,5 tuny omezení
parkování v obytných zónách
neplatí,“ dodal Planka s tím,
že rozhodující je údaj v technickém průkazu, kde je jasně
uvedeno, zda se jedná o vozidlo osobní či nákladní. (kut)

 Velikonoce na Hradě
Ve dnech 12.–13. dubna se
na Slezskoostravském hradě
koná tradiční velikonoční lidový jarmark s programem,
ukázkami řemesel a prodejem
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lidově uměleckých výrobků.
Otevřena bude nová expozice
Permoníci a čerti v podzemí
Slezskoostravského
hradu.
O týden později 19.–20. 4.
se budou slavit Velikonoce
v areálu Miniuni.

SC-332503/13

Krátce

AKTUALITY
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V CDU SPORT se bojovalo o pohár starosty
Putovní pohár starosty Ostravy-Jih Karla Sibinského přilákal do 8. ročníku děvčata a kluky ze škol a okolního sídliště
na power goal game, ve které
se ve svižné hře na jeden dotek
sázejí soupeřům góly hned do
dvou branek najednou. Správná motivace pro dvanáct dvoučlenných týmů, které se v pátek
21. února zapsaly na turnaj
ve sportovním centru CDU
SPORT na Charvátské ulici ve
Výškovicích. O tom, že s fotbalovým míčem může být ve
správné hře pořádná zábava, se
přesvědčily všechny dvoučlen-

né týmy děvčat i kluků, které
po uvítání na akci a rozlosování do základních skupin začaly
prohánět softové míče na dvou
in-door hřištích současně. Do
zápasů o nádhernou putovní
trofej vzešly ze základních skupin tři finálové dvojice. Rozhodující zápas poměrem 2:0
na sety a tím i letošní putovní
pohár vyhrála sehranější dvojice Roman Šťástka (ZŠ Srbská)
a Jakub Vidiševský (ZŠ Klegova), a to nad nováčky v zábavné sálovce Filipem Karáskem
a Samuelem Vosolem ze ZŠ
Provaznická v Hrabůvce.

Vítězná dvojice kamarádů ze sídliště Jakub Vidiševský a Roman
Štástka (vlevo s větším pohárem).
Foto: Miroslav Cibulec

Co je power goal game?

„Mašinky“ opět sklízely obdiv
hlavně u dětí

Dvě dvojice proti sobě hrají fotbal s míčem na jeden dotek na
squashovém kurtu na dva nebo tři vítězné sety. Set vyhraje dvojice, která dá soupeřům deset gólů. Podrobná pravidla na www.
cdusport.cz/POWERGOALGAME-pravidla-hry.pdf.

Středisko volného času (SVČ)
Ostrava-Zábřeh znovu po roce
uspořádalo výstavu železničních modelů a kolejišť, která se
vloni setkala s velkým zájmem
veřejnosti. Také letos bylo k vidění přes dvanáct kolejišť ve
velikostech N, TT, H0 a 0. Děti
měly možnost vyzkoušet si
ovládání modelů na trenažerovém kolejišti.
„Nechybělo segmentové kolejiště, které staví děti z našeho
kroužku železniční dopravy na
pobočce v Zálomu,“ uvedl Oldřich Volek ze SVČ. Kromě výstavy si děti mohly vyrobit výpravku a záložku do knížky s
železničními motivy. Připraveno bylo několik stanovišť, které
byly jak zábavné, tak i poučné a
ukázaly několik zajímavostí ze
světa železnice.
Na výstavě měli návštěvníci

INZERCE

autor petr kolečko / režie filip nuckolls

TaKY

fAjNy

možnost zakoupit si různá příslušenství ke kolejištím - náklady do vagónů, stromy, lampy,
ale třeba také modely mašinek
a vagónků. „Prodejci těm, kteří si chtěli sestavit své kolejiště
a neměli s tím žádné zkušenosti, velice ochotně poradili,“ dodal Volek.
(kut)
Foto: Oldřich Volek

Krátce
elektrochemická balada zpod
vysokých pecí v divadle petra bezruče
SC-340089/10

www.bezruci.cz

 Tábor v Bělském lese
V rámci 2. ročníku projektu
Prázdniny v Ostravě se letos
v šesti turnusech uskuteční příměstský tábor při ZŠ
B. Dvorského. Je určen dětem
od pěti do třinácti let, kte-

ré budou většinu času trávit
v přilehlém Bělském lese. Každý turnus vyjde na 1600 korun, v ceně tábora jsou obědy,
svačiny a pitný režim. Více
informací na www.prazdninyvostrave.cz.
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Švýcarské peníze pomohou
ohroženým dětem na Dubině
Rozšíření programů pro mladé lidi a výměnu oken v zastaralém
objektu nízkoprahového centra na Dubině umožní grant ve výši
1,24 milionu korun, který získala ostravská Charita z Programu
švýcarsko-české spolupráce.
„Díky poskytnuté podpoře
můžeme vyměnit nevyhovující
okna v objektu Charitního střediska Michala Magone, které
slouží jako nízkoprahové centrum pro ohrožené děti a mládež. Rozšíříme také klubové
aktivity, dovybavíme hudební
zkušebnu a tým na částečný
úvazek posílí sociální pracovník,“ uvedl ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.
Technicky zastaralá budova
dnešního Charitního střediska Michala Magone sloužila
v 70. letech jako šatna pro dělníky při výstavbě ostravského
sídliště Dubina. Od roku 1996 je
zde útočiště pro děti a mládež.
„V Charitním středisku Michala
Magone nabízíme aktivity pro
smysluplné prožívání volného
času neorganizovaným dětem
a mládeži ve věku od šesti do
osmnácti let. Mnozí z nich trpí
citovou a hmotnou nouzí, jsou

v kontaktu s kriminalitou, zneužíváním návykových látek,
sexuálním zneužíváním, násilím na ulicích, záškoláctvím
a podobně,“ vysvětluje vedoucí
střediska Jiří Hořínek. Jak doplnil, mladí lidé, kteří je vyhledají, jsou obvykle v obtížné
životní situaci, mají narušené
rodinné, partnerské, vrstevnické vztahy nebo jsou ovlivněni
nízkou sociální a životní úrovní.
Ve zdejším středisku najdou ti,
kdo se ocitnou v krizové životní situaci, také nouzové ubytování. K dispozici je pět lůžek,
které mohou potřební využít až
na sedm dní. „Může se jednat
například o maminky s dětmi,
které bezprostředně přijdou
o domov, ale i o jednotlivce či
rodiny v krizové životní situaci,“ doplnil Hořínek.
Zdroj: Moravskoslezský deník,
4. 3. 2014

Krátce

AKTUALITY

Starosta pasoval prvňáčky na čtenáře
Jako každoročně také letos
v březnu uspořádala Knihovna města Ostravy ve svých
pobočkách tradiční Týden
prvňáčků. Akci navštívily
první třídy základních škol
nebo také rodiče či prarodiče
se svými prvňáčky. Děti získaly registraci do knihovny
zdarma, mohly si tak hned
půjčit nejen knížky, ale dostaly i barevnou průkazku,
zábavné a poučné Desatero
malého čtenáře a další upomínkové předměty. Knihovnice a knihovníci pasovaly
děti v kostýmech královen a
rytířů, písmenkových skřítků,
ale také jako piráti či hodné čarodějnice, což se dětem líbilo a celému
pasování to dodalo slavnostní atmosféru. Hlavním cílem této akce je
podpora čtení knih u dětí a vytvoření čtenářských návyků. Na snímku
starosta Karel Sibinský v pobočce knihovny na ul. Dr. Martínka pasoval na čtenáře děti ze základních škol Mitušova 8 a Klegova.
Text a foto: Michael Kutty
INZERCE

Studujte na FBI
perspektivní fakultě s vysokou
uplatnitelností absolventů v praxi
Fakulta bezpečnostního inženýrství je perspektivní fakulta,
která nabízí unikátní obory zaměřené
na bezpečnost a požární ochranu.

V České republice je tato fakulta jediná svého druhu.
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liště a spousta dalších soutěží
a her. Poplatek kempu činí
750 korun (obědy a občerstvení), přihlášky je třeba zaslat
do 30. května na adresu fcovajih@seznam.cz, formulář je
ke stažení na stránkách www.
fcostravajih.cz. Bližší informace lze získat také na tel. čísle
731 152 558.
 Přednáška v ostravské Vivě
V pondělí 28. dubna v 17 hodin se v ostravské Vivě na
Horní ulici v Hrabůvce uskuteční přednáška Margit Slimákové na téma Pohybem,
stravou a přirozenými terapiemi ke zdraví. Návštěvníkům
budou doporučeny praktické
rady týkající se stravy a vaření i správný pohybový režim.

Pro akademický rok 2014/2015 nabízí prezenční
i kombinovanou formu studia
Ve čtyřletých bakalářských oborech (titul Bc.)
• Bezpečnost práce a procesů
• Technická bezpečnost osob a majetku
• Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
• Havarijní plánování a krizové řízení
Ve dvouletých magisterských oborech (titul Mgr.)
• Technická bezpečnost osob a majetku
• Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
• Bezpečnostní inženýrství
• Bezpečnostní plánování
Kombinovanou formu studia zajišťujeme i v konzultačních
střediscích v Praze a Lázních Bohdaneč.
Přihlášku ke studiu lze podat elektronicky prostřednictvím formulářů
dostupných na www stránkách univeyrzity do 30. 4. 2014.
Více informací na

www.fbi.vsb.cz

SC-340390/1

 Prázdninový fotbalový kemp
Občanské sdružení FC Ostrava-Jih pořádá od 7. do 11. července Městský prázdninový
fotbalový kemp pro nejmenší.
Je určen pro věkovou kategorii od 6 do 12 let, konat se
bude v budově bývalé mateřské školy na ul. Krasnoarmejců 26A, kde oddíl našel
zázemí pro nově vybudované
hřiště při ZŠ Kosmonautů 15.
Pod vedením kvalifikovaných
trenérů mládeže účastníci
stráví pět dní zdokonalováním a osvojováním nových
herních i pohybových dovedností. Vše bude probíhat
zábavnou formou s míčem!
V závislosti na počasí je
v programu návštěva koupa-

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Dobrovolníci z Ostravy-Jihu pomáhali v Malawi
V létě loňského roku se uskutečnila lékařská humanitární mise
do africké země Malawi pod vedením doc. MUDr. Rastislava Maďara Ph.D., z International Humanity.
Dobrovolníky zde byli manželé
Jiří a Alena Teslíkovi, kteří žijí
na ulici Patrice Lumumby v Ostravě-Zábřehu. V jižním obvodu sídlí také ordinace očkovacího centra doc. Maďara na ulici
Dr. Martínka 7.
„International Humanity je česko-slovenská organizace, odlišující se od ostatních hlavně
tím, že sto procent vybraných
prostředků doputuje k potřebným na místo určení. Veškeré
náklady na provoz, dobrovolníky, lékaře, cestu i pobyt si totiž
účastníci mise hradili z vlastních zdrojů,“ uvedl Jiří Teslík.
Malawi je jihovýchodní africká
země rozlohou i počtem obyvatel podobná Československu.
Patří mezi deset nejchudších
zemí planety a i v dnešním civilizovaném světě zde zbytečně
umírají děti vlivem podvýživy
nebo na banální nemoci.
Šestičlenný tým (dva lékaři
a čtyři dobrovolníci) vyrazil do
této země pomoci s několika
udržitelnými projekty a hlavně

s lékařskou pomocí. „Každý
den za námi chodili lidé pěšky
ze vzdálenosti až sedmdesát kilometrů. Ordinovalo se v zoufalých podmínkách místního
„kostela“ doslova od nevidím
do nevidím. Slunce v Malawi
zapadá celoročně kolem půl
šesté odpoledne, my jsme zpravidla odjížděli za svitu čelovek
až po deváté,“ popsala situaci
Alena Teslíková.
Bělochy viděli všichni poprvé,
a tak byli každodenní atrakcí
nejen pro děti. Členové humanitární mise denně pomáhali
více jak stovce pacientů s běžným onemocněním, chronickou
malárií, úrazy, ale mnozí také
zázračně prozřeli po operaci šedého zákalu provedené MUDr.
Tomášem Utíkalem v tragických podmínkách lokální nemocnice v Mchinji, kam jeho
zásluhou doputoval fakoemulzifikační přístroj coby dar z frýdecko-místecké nemocnice, a na
němž se tyto operace provádějí.
„Začali jsme budovat novou

Manželé Teslíkovi obklopeni místními dětmi.

místní nemocnici, která bude
současně vzdělávacím centrem,
knihovnou a půjčovnou nářadí.
Projekty zde budou pokračovat ještě další dva až tři roky
až k nastartování udržitelnosti
a samostatnosti v dané komunitě,“ vysvětlil dále Teslík.
Koho tento příběh chytil za srdce, může pomoci symbolickým
i pravidelným příspěvkem na
účet www.internationalhumanity.cz (č. ú.: 212911674/0300
VS:812!!!). Dosud proběhlo
několik charitativních akcí

(koncert, squash) a prezentací
s projekcí fotografií a povídáním v Ostravě a okolí. „Pokud
má někdo nápad, jak zvýšit povědomí veřejnosti o této krásné
africké zemi, nebo kdo by chtěl
podobnou prezentaci zažít na
vlastní kůži, může nám napsat,
rádi přijedeme. V březnu chystáme povídání v Ostravě-Svinově a v dubnu v Hlučínském
televizním klubu,“ dodal závěrem Jiří Teslík s tím, že zájemci
mohou psát na adresu teslik@
gupa.cz.
(d)

Krátce
 Velký útěk – 70. výročí
Ve čtvrtek 27. března v 11 hodin se uskuteční vzpomínkové setkání u příležitosti 70. výročí zákeřného zastřelení letců

Královského vojenského letectva Velké
Británie (RAF) u památníku vedle farního
kostela Panny Marie Královny na Metodějské ulici v Hrabůvce. Pietní akt bude

projevem úcty k obětem vojenské akce,
která vstoupila do dějin vojenství pod názvem Velký útěk. Další informace k této
události jsou na straně 19.

INZERCE

Zápis dětí do mateřských škol
www.okna-ostrava.cz www.marek-domino.cz
V programu
OKNA, STŘECHY
Nová
Zelená
úsporám
  ZATEPLENÍ
vyřídíme
  ŽALUZIE, SÍTA
dotaci za Vás!
  REKONSTRUKCE bytů a RD
Adresa: Robert Marek – Domino
Válcovní 1689/34, 703 00 Ostrava
tel.: 596 620 620, fax: 596 620 858, mobil: 736 632 200

SC-340100/7

 

Vážení rodiče, zápis dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih,
pro školní rok 2014/2015, proběhne ve dnech 14. a 15. dubna
2014 od 8 do 16 hodin. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání se podávají vždy v příslušné mateřské škole.
Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku
od tří do šesti let, o přijetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské
školy. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě mateřské školy.
Přehled mateřských škol je zveřejněn na webových stránkách
Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih www.ovajih.cz.
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AKTUALITY

Nový cirkus v Ostravě Humanitární sbírka
Cirkus trochu jinak zve všechny zájemce na oficiální otevření nového cirkusu v Ostravě
nazvaného UmCirkum, které se uskuteční 5. a 6. dubna
v bývalé ZŠ V Zálomu 1 v Ostravě-Zábřehu. V sobotním galavečeru od 17 hodin vystoupí
přední česká novocirkusová
uskupení, jako jsou Cink Cink
Cirk (Praha), Cirkus Levitare
(Olomouc), Žonglér o. s. (Plzeň), ale také ostravský Cirkus
trochu jinak. Umělci předvedou své nejlepší artistické kousky, kde fantazie nezná hranic
a vše, co se zdá být iluze a sen,
je skutečné! O den později od
9 do 17 hodin jsou připraveny
workshopy vzdušné akrobacie (na šále, hrazdě a v kruhu),
párové akrobacie, provazochodectví, žonglování, hula hoop
a chybět nebudou ani balanční
disciplíny – walking ball, rola
bola a také novinka cyrwheel.

Charita Ostrava ve spolupráci
s Diakonií Broumov vyhlašuje
humanitární sbírku s názvem
Nepotřebné věci potřebným
lidem. Uskuteční se v úterý
15. dubna od 9 do 18 hodin
v prostorách vjezdu do areálu
nákladního nádraží ČD Cargo
na křižovatce ulic Mariánskohorská a Cihelní. Občané mohou odevzdávat letní a zimní
oblečení (dámské, pánské,
dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (minimálně 1m2, ne odřezky a zbytky látek), domácí
potřeby, bílé i černé nádobí,
nepoškozené skleničky, hrnky,
příbory, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky,
nepoškozenou obuv svázanou
v páru, dětské hračky (staveb-

Workshop na hrazdě
a v kruhu.
Foto: Lukáš Kaštovský

Workshopy povedou zkušení
lektoři - artisté a umělci z celé
České republiky, kteří mají bohaté zkušenosti s podobnými
akcemi i v zahraničí.
(d)

nice, panenky, plyšáci atd.).
Vybírány naopak nemohou
být ledničky, televize, počítače a jiná elektronika, matrace,
koberce, nábytek, jízdní kola
a dětské kočárky, znečištěný
a vlhký textil.
Materiál bude v Diakonii Broumov tříděn lidmi z azylových
domů a dále využit pro potřebné lidi a pro průmyslové zpracování. Věci by měly být zabalené do igelitových pytlů nebo
tašek, aby se transportem ve vagónech nepoškodily. Přepravu
humanitárního materiálu zajišťuje ČD Cargo. Více informací
lze najít na webových stránkách www.ostrava.charita.cz
a www.diakoniebroumov.org
nebo na tel. číslech 596 783 011
a 731 625 853.
(d)

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc duben
3. 4.

Florbal – 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
19 hod. - AutoCont extraliga mužů
5. 4.
Florbal – 1. SC Vítkovice - PLAY OFF
16.15 hod. - extraliga žen
6. 4.
Florbal – 1. SC Vítkovice
8–14 hod. - elévové Aligátoři
INZERCE
9. 4.
Florbal – Biskupské gymnázium Ostrava
8–14.30 hod. - přebor církevních středních škol
12.-13. 4. Sportovní aerobik – FIT &FUN studio Ostrava
8–20 hod. - nominační závod
17.-20. 4. Basketbal – SBŠ Ostrava
mezinárodní velikonoční turnaj chlapců a děvčat ve věku
6–18 let
22. 4.
TJ Sokol Hrabůvka – házená
8–12 hod. - školní liga
25.-27. 4. Basketbal – SBŠ Ostrava
mistrovství ČR chlapců a děvčat ročníků 2003 a 2004

Krátce
 Na Colours zahraje
třiapadesát zahraničních kapel
Mezinárodní hudební festival
Colours of Ostrava připravuje pro svůj třináctý ročník,
který proběhne od 17. do
20. července v industriálním
areálu Doních Vítkovic v Ostravě, řadu novinek. Kromě
už oznámených hvězd jako
Robert Plant, ZAZ, MGMT,

The National či Bastille jsou
do programu nově potvrzena další velká jména mezinárodní scény. Další hvězdou
festivalu je soulově-popový
zpěvák John Newman, který
se singlem Love Me Again
i debutovým albem Tribute
vystřelil na vrcholy žebříčků
a získal dvě nominace na Brit
Awards.
INZERCE



AKCE!!!SLEVA!!!
..................

  

NABÍZÍ 20% SLEVU
NA SVÉ SLUŽBY.
TATO REKLAMA SLOUŽÍ JAKO 20% SLEVA
NA SLUŽBY HOTELU PRO PSY A KOČKY, PSÍ ŠKOLKU,
STŘÍHÁNÍ PSŮ A KOČEK.
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VYSTŘIHNĚTE REKLAMU A PŘIJĎTE K NÁM UPLATNIT SLEVU.
AKCE PLATÍ DO KONCE ČERVNA 2014.

  

  ! "#


  
SC-332383/4

NABÍZÍME DENNÍ HLÍDÁNÍ PSŮ OD HODINY. CENY OD 20 KČ/1HOD.
VÍCE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO VOLEJTE 722 943 908
http://www.stastnypesakocka.cz
http://www.stastnypes.info
http://www.stastnakocka.info
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ŠŤASTNÝ PES A KOČKA





KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH
příspěvková organizace, Kulturní dům K-TRIO,
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, fax 596 739 224
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
596 751 712, 3, www.kzoj.cz
KULTURNÍ DŮM K-TRIO
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
 SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
6., 13., 27. 4. v 17.00 h TANEČNÍ VEČERY,
živá hudba, pro příznivce společenského tance
se skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
2. 4. v 18.30 h NA VLNĚ ŽENSKÉ ENERGIE,
ukázková hodina k cyklu 10 setkání s RNDr.
Lenkou Krejčí. Zahájení cyklu 9. 4. v 18.30 h.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
3. 4. v 17.30 h LÉČIVÉ DECHOVÉ MEDITACE, pravidelná setkávání s Mgr. Zuzanou
Kaiser. Předprodej a informace KD K-TRIO.
4. 4. v 10.30 h RELAXAČNÍ CVIČENÍ
S PRVKY JÓGY vhodné hlavně pro ženy
v těhotenství a nejen pro ně. Předprodej a informace KD K-TRIO.
9. 4. v 19.00 h ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ
TRÁVA, koncert s představením nejnovějšího alba Pojďme se napít s hostem POZDNÍ
SBĚR. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
10. 4. 17.00 h VELIKONOČNÍ VAJÍČKA,
pro zájemce od 14 let. V kurzu si vyhotovíte
netradiční velikonoční vajíčka a dekorativní
ozdoby. Předprodej a informace KD K-TRIO.
12. 4. v 9.00 – 13.00 h REIKI I. STUPEŇ,
kurz vede terapeutka a mistr Reiki Zuzana Galusková. Předprodej a informace KD K-TRIO.
14. 4. v 17.30 h PARTNERSKÁ KOMUNIKACE, jednoduše, prakticky, s nadhledem
a humorem o vztazích a komunikaci mezi
partnery přednáší rodinný terapeut Drahoslav Červenka. Předprodej a informace KD
K-TRIO.
17. 4. v 17.30 h BARVY A NAŠE PODVĚDOMÍ, víte o tom, že barvy mohou ovlivnit
naše pocity, náladu i zdraví? Hostem pořadu
bude vizážistka Anna Kührová.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
20. 4. v 17 h POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA, živá
hudba, pro příznivce společenského tance se
skupinou DOMINO, předprodej KD K-TRIO
23. 4. v 19.00 h LENKA FILIPOVÁ + doprovodní muzikanti s projektem CONCERTINO,
předprodej KD K-TRIO, OIS.
26. 4. v 9.00–13.00 h REIKI II. STUPEŇ, pokračovací kurz vede terapeutka a mistr Reiki
Zuzana Galusková. Předprodej a informace
KD K-TRIO.
28. 4. v 17.30 h BAREVNÝ SVĚT EMOCÍ,
přednáší RNDr. Lenky Krejčí. Předprodej a informace KD K-TRIO.
28. 4. v 19 h RENE TROSSMAN BLUES TRIO
(USA/CZ), autentické blues z Chicaga Rene
Trossman (USA) – kytara, zpěv + Jan Kořínek –
klávesy /hammond organ/+ Tomáš Vokurka –
bicí, předprodej KD K-TRIO, OIS.
30. 4. od 16 h STAVĚNÍ MÁJKY, občerstvení
zajištěno, soutěže pro děti i dospělé, ukázka

hasičské techniky,
vstup zdarma

JIŽNÍ LISTY

doprovodný

program,

 VÝSTAVY
RETRO - SPEKTÁKULUM výstava obrazů Renáty Laryszové

DOLOMITY – výstava fotografií Kamila Übelauera – Restaurace K-TRIO
 DĚTEM
27. 4. ve 14 h ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU, v pořadu MINIDISKOTÉKA V ZOO.
Předprodej KD K-TRIO.

KOMORNÍ KLUB
Komorní klub, Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
5. 4. v 17 h JARNÍ KONCERT program G. Ph.
Telemann, C. Saint-Saëns, O. Fuchs, C. Debussy, F. Doppler, J. Ibert, R. Guiot, A. Dvořák,
A. Mancini, A. B. Fürstenau, účinkují Lenka Vítková – housle, Petra Olajcová – flétna, Regina
Bednaříková – klavír. Předprodej KD K-TRIO,
OIS v den akce na místě od 16.30 hodin.
10. 4. v 19.00 h PHIL SHOENFELT (GB)
& SOUTHERN CROSS (CZ), Phil Shöenfelt
– kytary, zpěv, Pavel Cingl – housle, kytara,
mandolína, Pavel Krtouš – baskytara, Jaroslav
Kvasnička – bicí. Předprodej KD K-TRIO, OIS
v den akce na místě od 18.30 hodin.
11. 4. v 19.00 h TÓNY CEST 121. klubový večer s ostravskou kapelou Tempo di vlak, tentokrát s hostem ŽAMBOŠI. Předprodej KD
K-TRIO, OIS.
17. 4. v 18 h OBRÁZKY Z ŘÍMA – Komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka /film, foto, hudba,
slovo/ z Říma a okolí. Předprodej KD K-TRIO
a v den akce na místě od 17.30 hodin.

KINO LUNA
Výškovická 113, 700 30 Ostrava-Zábřeh
10. 3. – 17. 4. kino nehraje z důvodu probíhající opravy a zateplení fasády!
Od pátku 18. 4. do neděle 20. 4. v 15.30 h.: RIO
2 – 2D (Rio 2, USA 2014). Nejnovější animovaná rodinná komedie v českém znění, 95 minut. Vstupné 135 Kč, děti a studenti 100 Kč.
Od pátku 18. 4. do neděle 20. 4. v 17.30 h.:

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA 3D (Captain America: The Winter Soldier, USA 2014). Akční/dobrodružný/
sci-fi, 3D formát, české znění, 128 minut.
Vstupné 155 Kč, studenti 135 Kč.
Od pátku 18. 4. do neděle 20. 4. ve 20.00 h.:
NOE 2D (Noah, 2014). Výpravné dobrodružné
drama, které vám odvypráví jednu z nejstarších legend lidstva tak, jak jste ji ještě neslyšeli.
V hlavní roli Russell Crowe, Anthony Hopkins, Emma Watson aj. České znění, od 12 let,
135 minut. Vstupné 110 Kč.
Od pondělí 21. 4. do úterý 22. 4. v 16.00 h.:
RIO 2 – 3D (Rio 2, USA 2014). Nejnovější animovaná komedie ve 3D formátu v českém
znění. Vstupné 150 Kč, děti a studenti 130 Kč.
Od pondělí 21. 4. do úterý 22. 4. v 18.00 h.:
VLK Z WALL STREET (The Wolf of Wall
Street, USA 2014). Životopisný/drama, režie Martin Scorsese, české titulky, ml. nepřístupný, 179 minut. Vstupné 90 Kč, levné pondělí – vstupné 60 Kč.
Středa 23. 4. v 17.30 h.: 12 LET V ŘETĚZECH
(12 Years a Slave, USA 2014). OSCAR 2014
v kategorii nejlepší film. Životopisný/drama,
režie Steve McQueen, české titulky, od 12 let,
134 minut. Vstupné 80 Kč.
Středa 23. 4. ve 20.00 h.: NYMFOMANKA,
část I. (Nymphomaniac, Dánsko, Německo,
Francie, Belgie, VB 2013). Drama/erotický/povídkový. Otevřená studie ženské sexuality podle režiséra Larse von Triera. České titulky, od
18 let, 110 minut. Vstupné 80 Kč.
Od čtvrtka 24. 4. do neděle 27. 4. v 17.30 h.:
BABOVŘESKY 2 (ČR 2014). Nová komedie
Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života současné vesnice, jejíž příběh začíná tam,
kde první díl skončil. Ml. přístupný, 110 minut. Vstupné 90 Kč.
Od čtvrtka 24. 4. do neděle 27. 4. ve 20.00 h.:
POMPEJE 3D (Pompeii, USA 2014). Velkolepá podívaná ve 3D formátu, která spojuje
zkázu kvetoucího antického města s akčním
a milostných příběhem. České znění, od 12 let,
102 minut. Vstupné 120 Kč, studenti 100 Kč.
Od pátku 25. do neděle 27. 4. v 15.30 h.: ZVONILKA A PIRÁTI 2D (The Fairy Pirate, USA
2014). Víla Zvonilka, která je věrnou kamarádkou Petra Pana a pochází ze Země Nezemě,
se k nám opět vrací v novém filmu, v němž se

Kino Luna je do 17. dubna uzavřeno,
v jeho atriu bude mít prodejnu Billa
V pondělí 10. března začala další etapa rekonstrukce zábřežského Kina Luna. „Dojde k výměně oken
a opláštění fasády, celý objekt kinosálu bude kompletně zateplen,“ uvedl starosta obvodu Ostrava-Jih
Karel Sibinský s tím, že vyměněny budou i vstupní dveře do budovy. Z tohoto důvodu je kino od 10. března až do 17. dubna pro veřejnost uzavřeno.
Průběžně také probíhají úpravy vnitřních prostor objektu, v atriu buduje svou prodejnu obchodní řetězec Billa. Tento supermarket má prozatím v Ostravě jedinou prodejnu na Masarykově náměstí v centru města.
Proměna Kina Luna začala už v předchozích letech. Po digitalizaci z roku 2010 byly
v kinosále vloni na jaře instalovány nové pohodlnější sedačky, došlo k úpravě podlah,
osvětlení a opravě prostor pokladny. Nyní přichází na řadu další část rekonstrukce, po
níž bude následovat úprava prostranství před kinem.
(kut)
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tentokrát utká se zlými piráty. České znění,
78 minut. Vstupné 90 Kč
Neděle 27. 4. v 10.00 h.: U VODY (ČR). Pásmo
z večerníčkových pohádek – Jak Křemílek
a Vochomůrka měli trápení s rakem a jak nevěděli, co se děje, O loupežníku Rumcajsovi, Jak
Cipísek chránil jelení studánku, Jak si Rákosníček popletl všechny vody, Pan Tau a samá
voda, Divoké sny Maxipsa Fíka. (71 minut).
Vstupné 30 Kč.
Pondělí 28. 4. v 17.30 h.: DĚDICTVÍ ANEB
KURVA SE NEŘÍKÁ (ČR 2014). Nová komedie s Bolkem Polívkou volně navazující na proslavený první díl. Režie Robert Sedláček, od
12 let, 106 minut. Vstupné 60 Kč.
Od pondělí 28. 4. do úterý 29. 4. ve 20.00 h.:
NEED FOR SPEED (Need for Speed, USA
2014). Filmová adaptace herní legendy přináší
na velké plátno vysoko-oktanový adrenalin,
jízdu bez limitů a především opojný pocit volnosti z rychlých aut. Akční, české titulky, od
12 let, 130 minut. Vstupné 90 Kč.
Úterý 29. 4. v 17.45 h.: GRAVITACE 3D (Gravity, USA 2013). OSCAR 2014 v kategoriích
nejlepší režie, kamera, hudba, vizuální efekty
a střih. Sci-fi/thriller ve 3D formátu, v hl. roli
Sandra Bullock, George Clooney. České titulky, ml. přístupný. Vstupné 80 Kč.
Středa 30. 4. v 17.45 h.: GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ (The Grand Budapest Hotel, Velká
Británie/Německo 2014). Komedie/drama, režie Wes Anderson, české titulky, od 12 let, 100
minut. Vstupné 90 Kč.
Středa 30. 4. ve 20.00 h.: NYMFOMANKA,
část II. (Nymphomaniac II, Dánsko, Německo, Francie, Belgie,VB 2013.) Pokračování
- otevřená studie ženské sexuality podle režiséra Larse von Triera. České titulky, od 18 let,
130 minut. Vstupné 80 Kč.
AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROGRAMU
KINA www.kzoj.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAMY

4. 4. / 19:00 NAHODILE - HECOVINY
Nový díl zábavného pořadu divadelního souboru Nahodile pod vedením Zdeňka Kačora.
Scénky, písničky, skeče, úlety, recese, taneční
vstupy, satira…

pisující nejen modely chování lidí v jejich extrémní podobě.

7. 4. / 10:00 VODNÍKŮV SEN
Divadlo No Kakabus. Humorně laděný pohádkový příběh ze světa vodníků, víl, čarodějnic a čertů... pro děti od 4 let.

6. 6. / 19:00 Divadlo Devítka:
LÁSKA MEZI NEBEM A ZEMÍ
Komedie ostravského ochotnického divadla

8. 4. / 19:00 Neil Simon: VSTUPTE!
Lidsky dojímavá komedie o nekončících patáliích dvou klaunů na penzi. Hrají Petr NÁROŽNÝ, Ladislav MRKVIČKA, Jan ČENSKÝ a Libuše ŠVORMOVÁ.

16. 6. / 19:00 J. Borgeson, A. Long, D. Singer:
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
Divadlo v Dlouhé
Komediálně laděná divadelní pocta velkému
dramatikovi s Miroslavem TÁBORSKÝM
a Janem VONDRÁČKEM.

9. 4. / 10:00
AKTIVNÍ SENIOR – Velikonoční dekorace
10. 4. / 10:00
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
Jaro ve staroslovanské tradici
Dopolední koncert nejenom pro školy.
10. 4. / 19:00
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
Jarní koncert. World music inspirovaná moravskou tradiční hudbou.
www.kocko.cz
23. 4. / 10:00
AKTIVNÍ SENIOR – Jak na vnoučata
24. 4. / 19:00
Miro Gavran: VŠE O MUŽÍCH
Divadelní hitovka - tragikomedie o mužích
pro ženy, aby je opět nepochopily.
Hrají: Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný
29. 4. / 19:00 Éva Pataki: EDITH A MARLENE
Divadlo pod Palmovkou
Příběh dvou slavných šansoniérek Edith Piaf
a Marlene Dietrich s Hanou Seidlovou a Renatou Drössler.

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511, e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz / www.facebook.com/dkakord
1. 4. / 15:00 SENIOR KLUB NA STOPĚ
Setkání s moderátorem televizního pořadu Na
Stopě Romanem Svobodou

30. 4. / 20:00
22. MÁJOVÝ PLES LÁSKY s Elvisem
Tradiční ples DK AKORD a recesního souboru
Nahodile. O zamilované songy se postará CZ
Elvis Presley Vláďa Lichnovský s kapelou,
o diskorytmy pak DJs Sun a Misha.

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 filmovým
tvůrcům dneška…
Ravn je ředitelem a zároveň majitelem firmy,
to ovšem před svými kolegy skrývá a vydává
se již deset let za pouhého řadového zaměstnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak
může svést na vymyšleného ředitele, kterého
nikdo nikdy neviděl. Až nyní, když chce firmu
prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo je pro takovou roli lepší než neznámý a všemi podceňovaný herec! Kristoﬀer
se role rád ujme a jeho nadšení roste s přibývajícími úkoly… Ovšem nic není tak jednoduché,
jak se na počátku zdálo…
V hlavních rolích Michal DLOUHÝ a Kamil
HALBICH

PŘIPRAVUJEME
6. 5. / 19:00
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY
MAKERS. Perly swingu 2
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15. 5. / 19:00
ŠEST TANEČNÍCH HODIN
V ŠESTI TÝDNECH
Divadlo Ungelt
Pavel KŘÍŽ a Chantal POULLIAN v představení plném tance.
26. 5. / 19:00
KAISER-LÁBUS: VÝPRODEJ
Legendární i neznámé scénky oblíbené komediální dvojice.
28. 5. / 19:00 Tadeusz Słobodzianek:
NAŠE TŘÍDA. Divadlo Komedie
Silný příběh, dotýkající se každého z nás, po-

5. 6. / 19:00 SCREAMERS: Šest statečných
Travesti show

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel. 596 746 062
www.svczabreh.cz
7.–9. 4. Velikonoční tvůrčí dílny pro školy, od
9 do 13 h, info: p. Šamajová
17. 4. Florbalový velikonoční turnaj, info:
p. Kusynová
30. 4. Slet čarodějnic, akce pro veřejnost, info:
p. Střelák
Nabídka a přihlášky na pobytové i příměstské letní tábory 2014, info: recepce a www.svczabreh.cz

Pobočka Dubina, J. Matuška 26a,
tel. 596 768 565
17. 4. Velikonoční tvůrčí dílna pro veřejnost,
od 10 h, info. p. Kornasová
28. 4. Slet čarodějnic, akce pro veřejnost, od
15 h, info: p. Volek

pobočka Zálom, V Zálomu 1 (bývalá ZŠ),
tel. 724 034 750
17. 4. Den Země, akce pro veřejnost zdarma,
za náměstím SNP Ostrava-Zábřeh, od 9 do 17
h, info: p. Červená
29. 4. Slet čarodějnic, akce pro veřejnost, info:
p. Prais

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e-mail.ova@arena-vitkovice
www.arena-vitkovice.cz
1. 4. v 17:30 hod. POPELKA. ČEZ ARÉNA
kouzelný muzikál na ledě
2.–14. 4. SEMIFINÁLE HOKEJOVÉ EXTRALIGY. ČEZ ARÉNA
17.–29. 4. FINÁLE HOKEJOVÉ EXTRALIGY. ČEZ ARÉNA
19.–20. 4. FED CUP ČESKÁ REPUBLIKA ITÁLIE. ČEZ ARÉNA
semifinále světové skupiny
24. 4. ČEZ STREET HOCKEY. Multifunkční
hala
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

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

V Gongu se besedovalo o sportu a zdraví
Mezinárodní konference Sport pro všechny a zdraví v rámci projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014 proběhla poslední
únorový den v aule Gong ve Vítkovicích.
V radnici ji předcházelo přijetí
zahraničních hostů v čele s Kevinem O´Connorem, viceprezidentem ACES Europe a asociace Evropských měst sportu při
Evropské komisi, primátorem
Petrem Kajnarem.
Konference se zúčastnili lékaři,
psychologové, fyzioterapeuti,
sportovci a zájemci z řad veřejnosti, kteří si v prezentacích
a diskuzi vyměnili poznatky
z oblasti sportu a jeho vlivu
na lidské zdraví. Řeč byla také
o ekonomickém rozměru sportování, který ovlivňuje všechny oblasti lidského působení.
V návaznosti na zdraví jsou
k dispozici přesná a velmi zají-

mavá ekonomická čísla. Ta mohou být motivující například
pro politiky.
„Doba vyžaduje jiné nástroje
komunikace a motivace směrem ke všem věkovým skupinám, než tomu bylo dřív.
I kvalitnímu pedagogovi nebo
trenérovi občas dojdou argumenty vůči jeho svěřencům.
V programu konference dostali lidé mimo jiné možnost poslechnout si zkušenosti odborníka na komunikaci a následně
s ním otevřeně diskutovali,“
řekl Martin Štěpánek, náměstek primátora pro sport a garant projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014.

Kevin O´Connor, viceprezident ACES Europe, hovoří k účastníkům konference v Gongu.
Foto: Jiří Zerzoň

Kromě hostů z asociace ACES
Europe, z partnerských měst
sportu Cremony, Marseille,
Iasi, skotského regionu North
Lancashire aj. přijeli do Gongu také slavní sportovci, jako

např. olympijský vítěz v desetiboji z Barcelony 1992 Robert
Změlík, europoslanec Evžen
Tošenovský aj.
Zdroj: www.ostrava.cz,
3. 3. 2014

STARS Ostrava v nové sezóně
Občanské sdružení STARS Ostrava je klub mažoretek a roztleskávaček, který funguje od
roku 2004. Trénujeme ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu. Pracujeme s hůlkou
(kategorie BATON), s třásněmi
(kategorie POM-POM) a od letošního roku s vlajkami (kategorie FLAG).
Za dobu svého působení jsme
nasbíraly mnoho ocenění a diplomů. Mezi nejcennější patří
účast ve finále mistrovství České
republiky v kategorii roztleskávaček i mažoretek a loňský
titul druhé vicemistryně Moravy 2013. V současné době jsme
v plném proudu příprav na
novou sezónu, kterou chceme
rozjet opravdu naplno. Máme

pravidelné tréninky a navíc pořádáme jednodenní, víkendová
i pobytová soustředění. Organizujeme také akce pro členky,
rodiče a přátele klubu, např.
Halloweenskou STARS párty,
přehlídku STARS Show, soutěž
STARS Cup, STARS Afterpárty
atp. Kromě snahy, kterou dáváme během trénování do každého pohybu, se snažíme dát něco
navíc. Oslovila nás akce Sběr
plastových víček z PET láhví
pro Marušku. Všechny jsme se
do toho pustily s elánem. Kromě
této sbírky jsme naším vystoupením podpořily i akci Galavečer neslyšících v Ostravě-Porubě, kde se předvedly všechny
naše soutěžní kategorie se svými
pódiovými choreografiemi. (d)

INZERCE

SSTŘEDISKO
T
BOJOVÝCH UMĚNÍ MUDr. Ryšánek Jan
Praktický lékař pro dospělé
Poliklinika Ostrava-Hrabůvka

 TATAMI  ZRCADLA  RING  PYTLE atd...

KAŽDOU
KAŽD
KAŽ
ŽDO
DOU SSOBOTU
OBBOTU
OTU UK
UKÁZKA

NÁBORY

info: www.watejitsu.eu

SC-331897/4

 KARATE  TCHAJ-ŤI  ČCHI-KUNG  ZÁPAS KARATE

Pracovně lékařské služby
pro ﬁrmy

Příjem nových pacientů

mobil: 725 818 447
E-mail: mudr.rysanek@seznam.cz, web: mudr.rysanek-webnode.cz
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Tel.: 608 208 409, www.watejitsu.eu
Plzeňská 16, Ostrava-Jih (za hotelem Vista), Lidická 9, 0strava 3

OČKUJEME proti
klíšťové encefalitidě
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Zimní smogová sezóna 2013/2014
Z dosavadního průběhu zimní sezóny vcelku jednoznačně
vyplývá, že problémů, které by
souvisely s výrazně zhoršenými rozptylovými podmínkami v oblasti Ostravské pánve,
nebylo zaznamenáno mnoho.
K počátku měsíce března je
evidován výskyt jen třech smogových situací na Ostravsku,
tzn. situací, kdy byly čtyřiadvacetihodinové koncentrace
polétavého prachu po několik
dní vyšší, než je stanovena pra-

hová hodnota 100 mikrogr./m3
(17.-19. 11. 2013, 1.-2. 1. 2014
a 28.-29. 1. 2014). Přibližná délka trvání těchto situací byla cca
94 hodin.
Ve srovnání s předešlými sezónami je z tohoto pohledu dosavadní průběh zimní sezóny
jednoznačně pozitivní, což lze
z velké části přičíst příznivému
vývoji a průběhu meteorologických podmínek ovlivňujících kvalitu ovzduší na Ostravsku.
(d)

Klub Kafe Ostrava v G-centru
V budově G-centra na náměstí
SNP v Zábřehu sídlí hned několik poskytovatelů sociálních
služeb. Jednou z neziskových
organizací je obecně prospěšná
společnost Spirála, která zde
provozuje tréninkovou jídelnu
a kavárnu Klub Kafe Ostrava.
Veřejnosti zde nabízí příjemné
posezení u oběda, kávy i čaje.
Lidem se zdravotním handicapem pak sociální rehabilitaci
formou nácviku pracovních
a sociálních dovedností v této
kavárně.
Jídelna je nekuřácká s volným
wi-fi připojením. V nabídce
jsou teplé i studené nealkoholické nápoje a obědy na objednávku za příznivé ceny. Klub
Kafe Ostrava láká také na možnost přípravy rautů a oslav na
přání, vše v „domácí“ kvalitě.
„Přijďte se k nám podívat, dát

si kávu nebo oběd a uděláte tak
službu nejen sobě, ale i lidem,
kteří se u nás rehabilitují,“ zve
ředitelka Spirály Darja Šlahorová.
Spirála postupuje směrem k veřejnosti a chce být prospěšná
nejen zdravotně handicapovaným, ale všem občanům Ostravy-Jihu. Už od minulého roku
zde mohou přijít s dětmi každé
liché úterý od 16 hodin tvořit
z keramické hlíny pod vedením
zkušené lektorky. V letošním
roce plánuje Spirála pro rodiny
s dětmi i další aktivity.
V G-centru zájemci najdou také
služby pro seniory a zdravotně
postižené děti. Klidné prostředí
jídelny a vstřícný personál přímo vyzývají k posezení všechny věkové skupiny. Více informací na www.spirala-ops.cz.
(d)

AKTUALITY

Unikát na obloze

Obyvatelce obvodu Janě Bergmannové se 26. února sedm minut po
šesté hodině ranní podařilo vyfotit na obloze skutečný unikát. Planeta
Venuše, které se lidově říká Jitřenka, byla zcela ojediněle blízko Měsíci.
Odborně se tento úkaz nazývá konjunkce Měsíce s Venuší. Nejblíže
si vesmírná tělesa v tento den byla v 5.39 hodin. Protože bylo jasno,
nebyl potřeba astronomický dalekohled, jev byl pozorovatelný pouhým
okem. Tento snímek byl pořízen v Hrabůvce z okna rodinného domu
na Moravské ulici směrem k ulici Edisonova.
Foto: Jana Bergmannová

Soutěž Jak šmakuje Moravskoslezsko?
Už 4. ročník kulinářské
soutěže s tímto názvem
vyhlásil Moravskoslezský kraj. Zájemci o účast
v úspěšném projektu na
podporu gastroturistiky
mohou do 30. června prostřednictvím stránek www.msregion.cz přihlašovat do soutěže poklady našich předků. Recepty
pak zhodnotí odborná komise a vybere ty nejlepší, jejichž autoři budou oceněni na podzimním gastrofestivalu Jak šmakuje
Moravskoslezsko. Vloni bylo do soutěže přihlášeno 91 receptů.
INZERCE

 LC Ostrava nabízí služby,
prodej a servis všem
milovníků vody
Pro všechny Ostravany se
v měsíci dubnu otevírá poradna, prodej a servis nafukovacích člunů, lodních motorů,
rybářských
elektromotorů,
kajaků, pramic a nových modelů vodních skútrů SeaDoo
pro využití blízkých vodních
ploch pro volný čas a rybaření. V Lodním centru Ostrava
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na Starobělské ulici č. 73/3138
v Ostravě-Zábřehu zájemci dostanou mapku vodních
ploch, kde je možné trávit
aktivní rekreaci, informace,
co vše musejí dodržovat a za
jakých podmínek mohou tyto
vodní plochy využívat. Mohou zde získat i oprávnění
pro vedení plavidel. Více informací na stránkách www.
LODNIcentrum.cz nebo na
tel. čísle: 776 761 983.

Nezisková organizace Svět vzdělávání – SMCCV
z Ostravy-Zábřehu pořádá pilotní ověření vzdělávacího kurzu Ekonom malé a střední organizace.
Výuka probíhá v rámci projektu „Tvorba vzdělávacích
programů“, CZ 1.07/3.2.07/02.0011.
Veškerá nabídka vzdělávání je k dispozici na webových stránkách www.svetvzdelavani.cz Bližší informace Vám rádi sdělíme také na tel. 595 783 013.
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Žáci ZŠ Klegova v olympijském parku na Letné
U příležitosti konání únorových Zimních olympijských her v ruském Soči se žáci ZŠ Klegova zúčastnili vědomostní soutěže nazvané Moje olympiáda a splnili další dílčí úkoly.
du, posílání kamenů po ledové ploše, zametání a bruslení.
Žákům se věnovali instruktoři
jednotlivých sportů a učili je jejich základům,“ pochvaloval si
ředitel školy Aleš Vodička.
Žáci na Letné rovněž sledovali
prostřednictvím velkoplošných
obrazovek biatlonový závod
mužů na 15 km s českým reprezentantem Ondřejem Moravcem, z jehož bronzové medaile
měli všichni velkou radost. Po
sportování a vydatném obědu
následovalo setkání s akrobatickou lyžařkou – boulařkou

Foto: Dagmar Haasová

Za to byli oceněni zájezdem do
Prahy, na čtyři desítky žáků
třetích až devátých ročníků navštívily Olympijský park Soči –
Letná 2014.
Po příjezdu do Prahy čekala
žáky a jejich doprovod ve vyhřívaném stanu svačinka s teplým čajem. „V programu pro
naši školu byla připravena návštěva snowparku, curling a ledový ráj - bruslení. Kdo neměl
vybavení pro jednotlivé sporty,
bylo mu organizátory zdarma
zapůjčeno, a tak si každý mohl
vyzkoušet jízdu na snowboar-

Nikolou Sudovou na hlavním
pódiu a krásná medaile jako
vzpomínka na tuto akci.
„Pro naše žáky to byl velký zážitek. Cesta byla sice dlouhá,
ale stála za to. Škoda jen, že
jsme měli tak málo času a ne-

mohli jsme si vyzkoušet i další
sportovní disciplíny, které park
na Letné nabízel,“ dodal Vodička s tím, že děti nejvíce lákal
biatlon, ve kterém čeští reprezentanti na olympiádě byli tak
úspěšní.
(d)

Nedostatek sněhu žáky
ZŠ Provaznická
od lyžování neodradil

Škola má nové „Gastrocentrum“

Přestože v letošním roce nenapadl žádný sníh a lyžařské
výcviky žáků byly ohroženy,
dopadlo nakonec vše dobře
a žáci ZŠ Provaznická vyrazili
na dva lyžařské kurzy. Jako
první se výcviku zúčastnili
tradičně žáci 2. stupně v Jeseníkách. Počasí sice nebylo
nakloněno zimním sportům,
přesto strávili krásný týden
na lyžích. Lyžovali v areálu
v Koutech nad Desnou, kde
byly na závěr uspořádány
i velkolepé závody. V odpoledních hodinách byly připraveny různé aktivity - koupání
v bazénu, bowling, diskotéka
a hraní společenských her.
Také žáci 1. stupně nepřišli zkrátka. I oni prožili pět
nádherných slunečných dnů

Ve středu 5. března byl ve Střední škole společného stravování (SŠSS)
v Hrabůvce slavnostně otevřen prostor gastronomického centra. Krajský projekt „Gastrocentra“ byl zahájen koncem roku 2010 a v rámci
Moravskoslezského kraje se týkal celkem šesti škol (v každém okrese
jedna škola). Pro jeho realizaci v Ostravě byla vybrána právě SŠSS
v Hrabůvce. „Realizace projektu u nás představovala zejména dodávku technologie a zařízení odborných učeben. Ve škole tak vznikl komplex čtyř učeben – kuchařského studia, učebny pro barmany a baristy
a učebna pro výuku stolničení a cestovního ruchu,“ uvedl ředitel školy
Pavel Cielecký s tím, že cílem projektu bylo vybudování zázemí pro
moderní výuku gastronomických oborů nejen pro žáky školy, ale i pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků a pořádání nejrůznějších
kurzů pro veřejnost.
(kut)

na lyžařském svahu ve Ski
areálu Palkovice. Zúčastnili
se ho žáci od prvních do pátých tříd. Tento kurz probíhal
v odpoledních hodinách po
vyučování, kdy žáci denně
za doprovodu pedagogů odjížděli od školy autobusem.
Poslední den se rodiče přijeli
přesvědčit až na místo lyžařského kurzu, jaké pokroky
jejich děti v průběhu týdne
udělaly. Vyvrcholením kurzu
byly závody družstev, vyhodnoceni byli nejrychlejší lyžaři.
Děti byly odměněny sladkými medailemi a diplomy, na
památku dostaly od organizátorů společnou fotografii.
Dětem i rodičům se akce líbila
a těší se na její zopakování
v příštím roce.
(d)
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Horní 12, Ostrava Hrabůvka Po-Pá: 8.00-19.00 / So: 9.00-11.00
PSÍ SALÓN / tel.: 604 592 394
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ORDINACE

16

JIŽNÍ LISTY

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

ZŠ Horymírova byla nejlepší v kraji
Dalším úkolem bylo vytvoření
videa, které zajímavým způsobem podpoří a povzbudí české
olympioniky v Soči. Spojovacími tématy byly myšlenka olympijských her, zimní sporty, fair
play a sportovní chování.
„V této soutěži jsme byli nejlepší v kraji a celkově jsme
skončili jedenáctí mezi více než
dvěma sty školami z celé republiky. Odměnou byl zájezd
pro čtyřicet žáků do Olympijského parku Soči v Praze na

Letné,“ uvedla ředitelka školy
Marie Lukovská.
Po příjezdu do Prahy se výpravy ujala průvodkyně, která děti
po celý den prováděla olympijským parkem a odpovídala na
zvídavé dotazy. „Dopoledne
jsme si poprvé v životě vyzkoušeli curling, odpoledne pak
někteří z nás běžky. Zabruslili
jsme si na extra dlouhé dráze,
několikrát jsme projeli celou
Letnou. Největší odvážlivci si
nakonec zastříleli při biatlonu.

Foto: Žaneta Stillerová

Žáci ZŠ Horymírova se od listopadu zapojili do zajímavého soutěžního klání - vyráběli plakát a mávátka s olympijskými motivy.

Před odjezdem domů jsme u
velkoplošné obrazovky spolu
s ostatními fandili lyžařce Šárce Strachové. „Jako upomínku
jsme dostali účastnickou olym-

pijskou medaili a další maličkosti, které nám věnoval Český
olympijský výbor,“ popsala
den strávený v hlavním městě
učitelka Žaneta Stillerová. (d)

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka uspořádal v pořadí už 13. ročník
turnaje v halové kopané O pohár starosty Ostravy-Jihu. Ve Sportovním centru Dubina a v tělocvičně Vítkovické střední průmyslové školy
v Hrabůvce bojovalo deset družstev. „Stejně jako vloni se hrálo ve dvou
samostatných skupinách, jednu tvořily ostravské střední školy a druhou výchovné ústavy. Rozhodli jsme se tak z důvodu spravedlivějšího
poměru sil jednotlivých týmů,“ uvedl ředitel pořádajícího Výchovného
ústavu Ostrava-Hrabůvka Pavel Němynář (na snímku vpravo) s tím,
že za rok už by všech deset týmů mělo hrát pouze ve Sportovním centru
Dubina. Mezi středními školami dominoval tým Sportovního gymnázia Ostrava-Zábřeh, třetí skončila Vítkovická střední průmyslová škola,
čtvrtá Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava a pátá Střední
škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka. Mezi výchovnými ústavy zvítězil VÚ Střílky před pořádajícím týmem. Ceny nejlepším předával
starosta obvodu Karel Sibinský.
Text a foto: Michael Kutty

Školní sportovní klub (ŠSK)
Ostrava je propagátorem volnočasové aktivity známé pod
názvem barevný minivolejbal.
V Ostraváčku, jehož náplní
je právě tento sport a který se
zaměřuje na děti už od první
třídy, dostávají malí sportovci
mnoho prostoru pro aktivní
vyžití. Kromě pravidelných
tréninků pro ně ŠSK Ostrava
pořádá také mnoho dalších
akcí – kempy, příměstské tábory a také pravidelné turnaje.
Jedním z nich, jejichž organizaci finančně podporuje také
městský obvod Ostrava-Jih, byl
únorový turnaj na ZŠ B. Dvorského. Díky vstřícnosti vedení
školy a dobré spolupráci realizačního týmu Ostraváčku
s koordinátorkou a učitelkou
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v jedné osobě Taťánou Těminovou se podařilo zorganizovat
úspěšnou akci, které se zúčastnilo 83 dětí ze 17 škol.
V průběhu turnaje byla k vidění spousta sportovních bojů
ve čtyřech barevných kategoriích. Všechny se nesly ve
zdravě soutěživém duchu fair
play a přinesly mnoho radosti
a pozitivních zážitků nejen dětem, ale i rodičům, učitelům,
a kamarádům, kteří se v hojné
míře turnaje zúčastnili jako diváci, a samozřejmě také trenérskému týmu ŠSK Ostrava pod
vedením Radky Drabinové.
Organizátoři věří, že se dětem
aktivní sobota líbila a že se rádi
zúčastní některé z mnoha dalších akcí pořádaných ŠSK Ostrava.
(d)
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PŘEPRAVA SENIORŮ
A NEMOCNÝCH
-

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

VOLEJTE 604 960 416
Zdarma VámVám
poskytneme
doprovodči
či jinou
jinou pomoc.
Poskytneme
doprovod
pomoc.
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Barevný minivolejbal v ZŠ B. Dvorského
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Letošnímu Ahol Cupu dominovaly školy z obvodu
tí, nedočkavost a vzápětí po splnění všech
úkolů i radost, spokojenost nebo zklamání.
Jaké úkoly soutěžící z Česka, Polska, Slovenska, Anglie a Francie čekaly? Pětičlenná družstva konverzovala v cizím jazyce a
soutěžila v pouring testu, rozeznávání skla,
určování masa, krájení cibule a v týmovém
kuchařském úkolu - přípravě teplého hlavního pokrmu z krůtích prsou. Loňské vítězství obhájila Hotelová škola U Borského
parku z Plzně, druhá skončila Střední škola
společného stravování (SŠSS) z Ostravy-Hrabůvky. V kategorii Ahol Cup junior
pod patronací projektu Jak šmakuje Moravskoslezsko? soutěžili žáci ostravských

Ostravský Clarion Congress Hotel se stal
místem Ahol Cupu 2014, soutěžního klání
mladých nadaných kuchařů, barmanů,
baristů – studentů hotelových škol z celé
republiky i ze zahraničí.
Gastronomickou soutěž s mezinárodní
účastí už šestnáct let pořádá Ahol Střední
škola gastronomie, turismu a lázeňství, držitelka ocenění Asociace hotelů a restaurací ČR, Škola roku 2013.
Celý kongresový sál se brzy rozvoněl kávou, dobrým jídlem a exotickými nápoji.
Ve vzduchu byla cítit tréma, energie, napě-

základních škol v gastronomických znalostech – pojmenování cizokrajného ovoce,
loupání brambor, konverzaci a určování
skla. V této kategorii dominovaly tři školy z jižního obvodu - zvítězila ZŠ Krestova
z Hrabůvky před dvojicí zábřežských škol
Volgogradská a Chrjukinova.
Barmani připravovali dva druhy drinků
After dinner a Sparkling. Mistr kávy junior
připravoval espresso i cappuccino a přidaná soutěž ve správném seřízení a nastavení
mlýnku měla vítězku Barboru Korpasovou
z ostravské SŠSS. V odborných porotách
rozhodovali komisaři barmani, baristé
a šéfkuchaři.
(d)

Projektový den v ZŠ Mitušova 8 se vydařil
V pátek 7. března proběhl v ZŠ Mitušova 8 v Hrabůvce projektový den s názvem
Město, ve kterém žiju. První část se nesla
ve znamení soutěží a ve druhé pak žáci
zpracovávali informace, které zjistili o významných památkách Ostravy. Nejzdařilejší výtvory žáků budou zdobit respirium
školy u příležitosti konání květnového celostátního kola dějepisné olympiády.
Žáci celý den soutěžili a pracovali v týmech. Námětem soutěží, které vyučující pro žáky připravili, byly historické
památky, významné osobnosti z oblasti
sportu, literatury, divadla a hudby, ostravská sportoviště, historie i současnost
zoologické zahrady. Inspirací byl také populární Ostravak ostravski nebo obvod-

Družstvo 7.B ZŠ Mitušova 8, které skončilo na 3. místě.
Foto: Tomáš Olša

ní zpravodaj Jižní listy se svým seriálem
o názvech ulic na území obvodu.

V jednom z kvízu žáci odhalili úspěšné
absolventy školy, mezi něž patří např.
filmový a divadelní herec, zpěvačka operety, úspěšná krasobruslařka nebo reportérka televize Nova. Všichni se pobavili
a někdy zapotili při překladu z „ostravštiny“ do češtiny. Nebo se dozvěděli, že první slon chovaný v ostravské zoo, se jmenoval Pepík.
Všechny soutěže probíhaly formou kvízů, křížovek, soutěže Riskuj, skrývaček
v textu, skládání domina nebo puzzle. Na
vítězné týmy čekala sladká odměna a diplom. Projektový den byl příjemnou změnou školní výuky a zajímavým poučením
pro žáky i učitele.
(d)

Den otevřených dveří v MŠ Alberta Kučery

Krátce
 Výstava výtvarných prací
žáků ZŠ Provaznická
V kulturním středisku K-TRIO v Hrabůvce se od 5. do 30. dubna koná výstava výtvarných prací žáků 6.-9. ročníků ZŠ Provaznická na téma Příroda
v nás.
INZERCE

Tel.: 603 757 592
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nebo dr. kdekoliv v Ostravě,
nejlépe okolí centra, Poruba,
Hrabůvka, Výškovice. Balkón
není podmínkou, rychlé jednání –
platím hotově, cenu respektuji.
Pošlete SMS, RK nevolat!

Foto: Vojtěch Žižka

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví
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POHLED DO HISTORIE

Velký útěk a poprava spojeneckých letců
V blízkosti vchodu do kostela Panny Marie v Hrabůvce se nachází
malý pomník se jmény dvojice letců.

19

uložit na 130 tun, z toho 40 tun
pouhým trousením z kapes.
Na začátku března 1944 byl
tunel Harry dokončen. Datum
útěku bylo stanoveno na noc
z 24. na 25. března, kdy mělo
podle předpokladu uprchnout
220 zajatců. Samotný noční útěk
ale zkomplikovaly nečekané
události, jakými byl zával části
tunelu způsobený zavaděním
o výdřevu a také fakt, že ústí
tunelu se oproti předpokladům
nacházelo tři metry před hranicí lesa. Okolo páté hodiny ráno
byl útěk odhalen a v táboře vyhlášen poplach, takže se na svobodu podařilo uprchnout pouze 76 zajatcům. V reakci na útěk
vydal Adolf Hitler rozkaz, aby
byli uprchlíci po zadržení předáni gestapu. Po výslechu měli
být zajatci fingovaně převáženi
zpět do tábora a po cestě větší
část z nich zastřelena pro výstrahu ostatním, přestože takovýto akt odporoval Ženevským
konvencím.
Mezi uprchlíky byli také letci
Gordon A. Kidder a Thomas
Kirby Green, kterým se podařilo s pomocí falešných dokladů
oklamat po útěku hlídku v nedalekém Saganu a nasednout
do vlaku směrem na Vratislav.
Během tří dnů se oba uprchlíci
stihli přepravit až do Protektorátu, kde ale byli 28. března ve
Zlíně zatčeni, předáni gestapu
k výslechu a následně dopraveni do vězení v Uherském Hradišti.
Poslední hodiny života obou
letců se podařilo na základě
poválečných výpovědí svědků zrekonstruovat historikovi
Mečislavu Borákovi. Oběma
letcům bylo po výslechu oznámeno, že budou odvezeni zpět
do tábora. Už před odjezdem
ale bylo gestapem rozhodnuto,
že zajatci budou během převozu na některém méně frekventovaném místě zastřeleni.
Vyslechněme poválečnou vý-

pověď řidiče zlínského gestapa, který se převozu zúčastnil:
„Když jsme přijeli k Moravské
Ostravě, mohlo být tak kolem
šesté hodiny ranní, ještě bylo
šero. Zacharias (příslušník gestapa) mi přikázal, abych zastavil, že si všichni zajdeme na
malou stranu. (…) Odebral se
se zajatcem k silničnímu příkopu. Nesundal mu pouta, ale
dovolil mu, aby vykonal malou
potřebu. Totéž prováděl úředník brněnského gestapa s druhým zajatcem. (…) Viděl jsem,
jak Zacharias střelil zajatého
důstojníka ze služební pistole
zezadu do hlavy. V té chvíli
vystřelil i onen druhý úředník
gestapa na svého zajatce. Také
ten spadl do příkopu a ihned
zemřel. Potom poradil Zachariasovi, aby mrtvým odňal
svěrací řetízky, aby při vyšetřování nebylo možné zjistit, že
byli zastřeleni v poutech.“ Oba
mrtví letci byli následně odvezeni do moravskoostravského

krematoria, kde byli téhož dne
anonymně zpopelněni a urny
s ostatky byly předány gestapu. Podobný osud jako letce
zastřelené u Hrabůvky potkal
také další účastníky Velkého
útěku. Ze 76 uprchlých zajatců
bylo 73 zatčeno a 50 po výslechu popraveno. Útěk do Británie se tak podařil pouze třem
šťastným.
Velký útěk zajatců z tábora
Stalag Luft III u Saganu nemá
svým rozsahem a provedením
v dějinách druhé světové války obdoby. Právem se proto
po válce stal symbolem všech
útěků z nacistických zajateckých táborů a také inspirací
pro slavný film Velký útěk
(1963) v hlavní roli se Stevem
McQueenem. Pietní připomínkou Velkého útěku a jeho účastníků je také pomník v Hrabůvce, který je po celý rok pečlivě
udržován žáky a pedagogy nedaleké ZŠ U Haldy.
Text a foto: Tomáš Majliš
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Nabízíme skvělou kávu, domácí čerstvé pečivo a jídla dle denní
nabídky, dýňový olej, sezónní ovoce, domácí chorvatské uzeniny
a kravské sýry, přísady do jídel a mnoho dalšího zboží.
Pořádáme oslavy a různé akce do 20 osob.
Bistro Šišmiš, Ostrava-Zábřeh
(areál nad poštou, 1.poschodí), zast. tram 2, 7 Karpatská
Otevřeno: Po-Pá 8:00-18:00
T: 737 033 339 E: goran.t@seznam.cz www.sismis.cz
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Připomíná tragickou událost,
která se odehrála před 70 lety
30. března 1944, kdy byli na
okraji obce zastřeleni příslušníky gestapa váleční zajatci Gordon Arthur Kidder, poručík kanadského královského letectva,
a Thomas Kirby Green, major
britského královského letectva.
Společný osud obou letců se
začal psát v nacistickém zajateckém táboře Stalag Luft III
nedaleko německého města Sagan (dnes polský Żagań) poté,
co byla jejich letadla sestřelena
německou Luftwaﬀe. V táboře,
ve kterém byli koncentrováni
především spojenečtí zajatci
ze zemí britského společenství, Francouzi, Norové, Poláci
a také dvacítka Čechoslováků,
se oba letci zapojili do organizace hromadného útěku zajatců
podzemním tunelem, který je
dodnes znám jako Velký útěk.
Na počátku dubna 1943 začali
zajatci s hloubením tří nezávislých tunelů s názvy Tom, Dick
a Harry, vedoucích ven z tábora do nedalekého lesa. Do celé
akce se zapojilo více než šest set
zajatců, kteří se podíleli buď na
samotném kopání, nebo na zajištění dodávek materiálu, civilního oblečení a falešných dokumentů. Vstupy do tunelů byly
skryty v barácích, pod nimiž
se nacházely podzemní dílny,
ve kterých pracovali řemeslníci
zajišťující údržbu zařízení pro
hloubení, budování osvětlení
a větrání tunelu. Poté co byl
strážnými objeven tunel Tom,
zajatci přestali hloubit také nedaleký tunel Dick a soustředili
se na dobudování 111 metrů
dlouhého tunelu Harry, který se nacházel v hloubce devět metrů pod zemí. Hloubení
tunelu bylo obtížné. Jedním
z nejtěžších úkolů zajatců byla
likvidace vykopaného písku,
kterého se zajatcům přes všechny komplikace podařilo nepozorovaně v prostoru tábora
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Děti ze školek lyžovaly
ve skiareálu na Bílé

 Modeláři ze ZŠ B. Dvorského
druzí na největší soutěži v ČR
Čtyři medaile za jednotlivé
modely a 2. místo v kategorii klubů z osmnácti hodnocených získali modeláři ze
ZŠ B. Dvorského na největší
soutěži papírových modelů
Papírové království, která se
konala 1. března v Brně-Lužánkách. „Některé kategorie
jsme úplně ovládli, například
Velkou architekturu mladších
žáků. Zde jsme získali všechna medailová místa,“ uvedl
vedoucí modelářů Martin
Svoboda. První místa si za
své modely odvezli Marek
Zahradníček a Velen Hlavatý, stříbrnou medaili získala Adéla Valenčinová, třetí
byl Erik Fišer. Bodovali také
Vojtěch Polák (4. místo) a Richard Tomáš (5. místo).

vymýšleli pro ně nové činnosti, rozvíjeli u nich především
koordinační schopnosti, obratnost a techniku lyžování.
I přes horší sněhové podmínky
si děti týden na horách užily.
Pro učitelky bylo velkou radostí pozorovat své žáčky, jak
se s pomocí instruktorů rychle zlepšují. V závěru týdne se
mohli o významu a smyslu
tohoto kurzu přesvědčit také
rodiče dětí.
(d)

 Vánoční sbírka ZŠ Klegova
potěšila děti hospitalizované
v ostravské fakultní nemocnici
Po loňské pozitivní reakci
ze strany rodičů pokračovala ZŠ Klegova v Hrabůvce
v organizaci vánoční sbírky.
Žáci a jejich rodiče přinesli
u příležitosti vánočního jarmarku hračky, kterými chtěli
potěšit děti hospitalizované
v ostravské fakultní nemocnici. V polovině února vychovatelka školní družiny paní
Marcela Kašíková předala
v prostorách infekčního oddělení MUDr. Lence Petroušové
a ošetřovatelce Jiřině Hromasové hračky z vánoční sbírky. „Všem rodičům a dětem,
kteří přispěli na dobrou věc,
bychom chtěli poděkovat,“
uvedl ředitel ZŠ Klegova Aleš
Vodička.

INZERCE

SC-340008/10

Mateřské školy Mitušova 90,
A. Gavlase a J. Maluchy se také
letos rozhodly využít nabídku pětidenního výjezdového
kurzu nazvaného Lyžujeme se
sluníčkem, který ve skiareálu
Bílá v Beskydech pořádalo občanské sdružení Sun Outdoor.
V péči lyžařské školy se ocitlo několik dětí začátečníků
i pokročilejších lyžařů. Kvalifikovaní instruktoři pracovali
s dětmi v malých skupinkách,

Krátce

SC-340008/11
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Kolemjdoucí obdivovali pravé sněhuláky
Studenti a žáci škol z celé České republiky, kteří se zapojili do celorepublikového projektu Sněhuláci pro Afriku 2014, první březnový pátek stavěli a tvořili sněhuláky z nejrůznějších materiálů.
Přestože letošní zima sněhulákům vůbec nepřála, z více
než 320 přihlášených škol
a organizací většina nezaváhala, z projektu nevycouvala
a se sněhuláky si poradila po
svém. Studenti gymnázia v ulici Františka Hajdy v Hrabůvce,
které ve spolupráci s obecně
prospěšnou společností Kola
pro Afriku akci zorganizovalo,
stavěli přece jen ze sněhu.
Největším překvapením tak
pro všechny kolemjdoucí byli
dva nefalšovaní sněhuláci, které se podařilo vytvořit díky
nápadu aktivních rodičů navézt před školu sníh. Více než
metroví sněhuláci v rozkvetlé
Ostravě způsobili pořádný roz-

ruch a stali se symbolem celé
akce. „Sníh nám dodala jedna
z maminek jako sponzorský
dar škole,“ uvedla ředitelka
Gymnázia Ostrava-Hrabůvka
Šárka Staníčková.
Výtěžek z celé akce přispěje na
převoz kol dětem do Gambie.
„Za naši školu se nám podařilo vybrat 5750 korun. Přidáme
je ke zhruba dvou set tisícům,
které projekt do dnešního dne
přinesl. A ani tato částka není
konečná, projekt stále pokračuje a spolu s ním se blíží velké
hlasování o nejoriginálnějšího
sněhuláka republiky,“ uvedla
autorka projektu z pořádající
školy Michaela Böhmová s tím,
že každá škola nominovala své-

ho favorita a až poslední březnový den ukáže, kdo se stane
vítězem soutěže. „Vítězem projektu jsou ale všichni, kdo se
zapojili. Děti ve školách v celé
republice ukázaly, že jsou
ochotny pomoci. Naše gym-

názium projekt nastartovalo,
postavilo kostru, ze které díky
všem zapojeným školám bylo
vytvořeno krásné dílo hodné
poklony,“ dodala Böhmová.
(d, kut)
Foto: Tereza Misiarzová

Nový stacionář ulehčí rodičům postižených dětí
Zpříjemnit život rodičům postižených dětí z Frýdecko-Místecka
a Ostravska a jejich ratolestem
se snaží Čmeláček – Klub rodičů
a přátel postižených dětí. „Zázemí má naše sdružení v Paskově,
kde budujeme v přízemních prostorech rodinného domu denní
stacionář,“ uvedla místopředsedkyně sdružení Martina Bohumínská. Čmeláček pořádá a připravuje výlety, víkendové pobyty,
vyjížďky na koních v jízdárně,
připravuje letní tábor i příměstský tábor právě pro postižené děti
a také dovolenou v zahraničí.
„Na našich akcích se potkají
rodiče postižených dětí, popovídají si o problémech, vymění
si rady a zkušenosti. Jejich děti
si najdou nové kamarády. Děti
se těší nejen na akce, ale právě
i na své kamarády, zažijí něco
zajímavého a to považuji za velmi důležité,“ potvrdil předseda
občanského sdružení Čmeláček
Jaroslav Hájek, který pracuje
jako zástupce přednosty Onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Právě jeho
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JÍZDÁRNA. Rodiče a děti z Čmeláčku vyrazili loni do jízdárny.

zásluhou vzniká denní stacionář
v Paskově. „Stacionář budujeme
díky sponzorským darům, kdy
hlavním sponzorem Čmeláčka
je společnost Promotion & Sale,
a také jsem do něj vložil své
vlastní peníze, aby mohly práce
pokračovat,“ řekl Jaroslav Hájek.
Věří, že stacionář bude dokončen
a začne sloužit v nejbližších měsících.
„Účastním se akcí rodičů s dětmi

a mohu říct, že je to smysluplná
práce. Mě osobně ohromně nabíjí a těší mě, když mohu pomoci
rodičům a dětem v jejich nesnadné životní situaci přinést trochu
radosti,“ vyznal se MUDr. Hájek. Sdružení se rovněž snaží
začlenit postižené osoby do běžného života a najít jim pracovní
uplatnění, organizuje semináře
a přednášky ohledně speciální
pedagogiky a lékařské vědy.

Čmeláček organizuje v červnu
12denní pobyt pro rodiče s postiženými dětmi v Řecku. „Samozřejmě i zde nám mohou pomoci
sponzoři a budeme rádi, když
podpoří třeba jen jednu rodinu.
Kdo nemá postižené dítě, ani netuší, v jak těžké sociální situaci
se taková rodina ocitne a že se
samozřejmě nikdy nemohla podívat třeba do Řecka. Bude to pro
ně velký zážitek s celoživotními
vzpomínkami,“ potvrdil Jaroslav Hájek.
Kontakty a informace o sdružení naleznete na stránkách
www.cmelacek.cz.
(res)

kontakt
Čmeláček - Klub rodičů
a přátel postižených dětí
Mitrovická 260
739 21 Paskov
bankovní spojení:
211657643/0600
tel.: 725 366 140
e-mail: martina@cmelacek.cz

SENIOŘI

JIŽNÍ LISTY

Senioři slavili jubileum

Blahopřejeme jubilantům

Foto: Libuše Holušová

Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména v Jižních
listech. Starosta MO Ostrava-Jih Karel Sibinský přeje všem březnovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti
a pohody v kruhu nejbližších.

Koncem února uplynulo pětatřicet let od založení Klubu
důchodců na Čujkovově ulici v Zábřehu. „Zavzpomínali
jsme na doby, které jsme společně prožívali. Jezdíme na zájezdy, mezi naše aktivity patří
různé přednášky jako je cvičení
paměti, dostáváme lístky do divadla, zúčastnili jsme se besed
pořádaných městskou policií
na téma bezpečnost seniorů,“

vyjmenovala alespoň některé
z činností vedoucí Klubu důchodců Čujkovova I. Františka
Urbanová a dodala, že vloni
s velkým úspěchem uspořádali
sbírku šatstva. „Chtěli bychom
poděkovat za podporu obvodnímu úřadu, konkrétně panu
starostovi Karlu Sibinskému
a vedoucí odboru sociální péče
paní Lence Podolinské,“ zdůraznila Urbanová.
(d)

Drahomíra Černochová 93 let

Oldřich Prnka

85 let

Marie Vzatková

93 let

Ladislav Hebda

85 let

Věra Pieschová

93 let

Jiřina Polochová

85 let

Ludmila Valová

92 let

Jiřina Gavlasová

85 let

Jiřina Víchová

92 let

Juraj Danczik

85 let

Josef Janečka

92 let

Zdeněk Kublín

91 let

Bedřiška Březinová

80 let

Vlasta Pavlíčková

91 let

Milivoj Vůjtek

80 let

Anděla Polášková

90 let

Helena Šamánková

80 let

Rozálie Chimičová

80 let

Albín Brix

80 let

Vlasta Jirešová

90 let

Marie Petryková

90 let

Irma Posládková

90 let

Věra Svěchová

80 let

Marie Bestová

90 let

Milan Plucnar

80 let

Milan Kašpar

85 let

Ilona Zuskiová

80 let

Jiřina Zulkowská

85 let

Jaroslav Poledník

80 let

Zdeňka Marešová

85 let

Jan Krpela

80 let

INZERCE

PLÁNUJETE V OSTRAVĚ REKLAMNÍ
KAMPAŇ? INZERUJTE
V MĚSÍČNÍKU JIŽNÍ LISTY!
- náklad 50 900 výtisků
- distribuce zdarma do poštovních
NÁMI
S
schránek
OSLOVÍTE
CELOU
- další číslo vychází 28. dubna
H
OSTRAVU-JI
pro informace o inzerci kontaktujte Ivanu Sachrovou na tel.: 774 977 944, ivana.sachrova@ceskydomov.cz;
Marcelu Černíkovou na tel.: 734 580 095, marcela.cernikova@ceskydomov.cz ; Jiřího Sachra na tel.: 608 832 606,
jiri.sachr@ceskydomov.cz; Šárku Řehulkovou, tel.: 730 195 074, sarka.rehulkova@ceskydomov.cz
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Představujeme základní školy – ZŠ Mitušova 16
Psal se rok 1979 – Mezinárodní rok dítěte – a ZŠ Mitušova 16, tehdy známější pod názvem Paseky, slavnostně zahájila svůj první
školní rok. Svým atypickým dispozičním řešením interiéru se
stala ojedinělou stavbou v dřívějším Československu. Moderně
pojatou stavbu ještě zviditelnilo umělecké dílo akademického
sochaře Kurta Gebauera Sedící dívka.
Dominantou školy je krásná
prostorná aula, kde se konají
veškeré kulturní akce. Využívá
se také k výuce a v odpoledních hodinách k volnočasovým
aktivitám.

Vyučování probíhá v kmenových třídách a účelně zařízených odborných učebnách
vybavených většinou počítači
a interaktivními tabulemi. Patří k nim jazykové učebny, počítačová učebna (akreditované
počítačové středisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy), chemická a fyzikální učebna, moderní žákovská
kuchyňka, hudebna, výtvarná
učebna a učebna pracovních
činností. Počítači a interaktivními tabulemi se postupně vybavují i jednotlivé třídy nižšího
stupně. Hodiny tělesné výchovy probíhají ve zrekonstruované moderní tělocvičně nebo na
rozlehlém školním hřišti, které
je po vyučování a o prázdninách k dispozici veřejnosti.
Zpestření výuky nabízí za
vhodného počasí ekologická
„Zelená“ učebna vybudovaná
na školní zahradě.
Prioritou školy je vytvářet dětem natolik podnětné prostředí, aby se mohly všestranně
rozvíjet. Odměnou obětavým
učitelům jsou nemalé úspěchy
a vítězství žáků. Škola organizuje jazykové, chemické,
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zeměpisné olympiády, matematické a recitační soutěže
a tělovýchovné turnaje. Žáci
se každoročně účastní Čokoládové vařečky a soutěží pořádaných Zoologickou zahradou
v Ostravě, sportovních soutěží
a soutěže Řemeslo má zlaté
dno.
Od roku 1997 škola spolupracovala s ekologickým sdružením
Vita, ve stejném roce vyhrála
ekologickou soutěž v třídění
odpadů a poprvé oslavila Den
Země. Tato oslava se ve škole
stala tradicí. Připravuje výstavku žákovských výtvarných
a literárních prací a projektů
s ekologickým zaměřením, ve
třídách vznikají tvůrčí dílny,
kde se žáci učí např. recyklovat papír nebo třídit odpady.
S nadšením všichni přijali ojedinělý projekt Velcí malým,
kdy si žáci devátých tříd připravují ekologický program
určený žákům nižšího stupně
a poznávají, jaké to je stát před
třídou v roli učitele. Nejhezčí
výtvarné práce jsou vystaveny ve školní galerii, stávají se
součástí výzdoby školy nebo
zdobí stěny poradny pro závislé Modrý kříž. Mnohé práce
také prezentovaly školu na nejrůznějších výstavách. V rámci
oslav Dne Země jsou pořádány
pravidelně sbírky pro psí útulky, dětský domov a škola spolupracuje s ostravskou ZOO,
kde žáci postupně adoptovali několik zvířat. V současné
době sponzorují kočkodana
Dianina.
Děti vyjíždějí na pobytové
programy v přírodě, které připravuje ekologická organizace
Alcedo. Zúčastnily se např. nizozemsko-českého ekologického projektu Tulipán. ZŠ Mitu-

šova 16 získala tituly Ekoškola
města Ostravy a Ekoškola České republiky. Pravidelně pořádá sběrové akce tzv. Papírové
týdny aneb Zachraňme stromy
(ocenění Papírová škola).
Do projektu Velcí malým jsou
zapojeny také děti z mateřské
školy, kromě ekologie se jim
starší žáci hravou formou snaží přiblížit anglický jazyk.
Od školního roku 2007/2008
se v ZŠ Mitušova 16 vyučuje
podle školského vzdělávacího
programu Klíče ke světu, který je zaměřen na výuku cizích
jazyků. Jedná se o školu s rozšířenou výukou cizích jazyků
dle dokumentů Rady Evropy.
Anglický jazyk se vyučuje od
prvního ročníku a jako druhý
cizí jazyk si žáci volí v sedmém
ročníku ruštinu, němčinu nebo
francouzštinu. V rámci mezinárodního projektu Comenius
žáci navštívili partnerské školy
v Bulharsku a Řecku. Od listopadu 2007 se škola účastní
mezinárodní spolupráce škol
v rámci projektu eTwinning,
který podporuje především
motivaci výuky cizích jazyků a celkovou informovanost
žáků o Evropské unii a lidech,
kteří v ní žijí. Žáci jsou zapojeni do celoročních mezinárodních projektů, za které získali
řadu ocenění. Své jazykové
znalosti si mohou ověřit na
poznávacích zájezdech pořádaných pravidelně do Velké
Británie a německy mluvících

zemí. Tradicí se také staly vlastivědné exkurze do Prahy a do
Osvětimi a vyučující tělesné
výchovy pravidelně pořádají
lyžařské výcvikové kurzy a letní sportovní kurzy zaměřené
na cyklistiku, skalní lezení, vodáctví a netradiční sporty.
Součástí školy je školní družina, která nabízí žákům
rozmanité zájmové činnosti
a umožňuje tak každému dítěti seberealizaci. Velký zájem
je o kroužek keramiky pro děti
a rodiče, který probíhá v keramické dílně, kde je k dispozici keramická pec a hrnčířský
kruh. Také rodiče s budoucími
prvňáčky se mohou vždy na
podzim zúčastnit tvůrčích dílniček a seznámit se tak se školou ještě před zápisem dětí do
1. třídy.
Od letošního školního roku ZŠ
Mitušova 16 spolupracuje s Ostravskou univerzitou. Studenti
jednotlivých fakult docházejí
na náslechové hodiny, mohou
být nápomocni vyučujícím
na akcích pořádaných školou
a v odpoledních hodinách vedou různé kroužky.
Před dvěma lety škola prošla
celkovou revitalizací, její fasáda se rozzářila teplými barvami, v obou budovách včetně
spojovací chodby byla vyměněna okna a před školou byl
postaven plot.
Podklady připravila:
Mgr. Ivona Rusnoková,
pedagog školy

VAŠE JARNÍ PLÁNY
ZAČÍNAJÍ U NÁS

Dny výhodné jarní péče
u autorizovaných servisů
ŠKODA
Obraťte ve svém motoristickém kalendáři
list na novou sezonu. U autorizovaných
servisních partnerů ŠKODA na Vás čekají
dny výhodné jarní péče. Naši specialisté
zařídí vše tak, abyste si jaro za
volantem Vašeho vozu užili co nejlépe.
Zkontrolujeme funkčnost jeho řízení,
podvozkových částí nebo osvětlení.
U zjištěných závad Vám nabídneme
opravu za příznivou cenu. Potřebujete
vyčistit klimatizaci, přezout na léto nebo
opravit poškozené čelní sklo? Vše pro
Vás rádi zajistíme.

AUTO DUBINA, a.s.
Tešínská 30
746 01 Opava
E-mail: servis.opava@auto-dubina.cz

SC-340402/1

AUTO DUBINA, a.s.
Horní 122
700 30 Ostrava-Dubina
Email: servis@auto-dubina.cz

SC-340434/1

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

PRÁCE PROVÁDÍME:

SC-340318/5

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

SC-332415/3

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

