
Ohňostroj nabídne zajímavé efekty
Pamětní deska manželům Šavrdovým
Radnice šetří finanční prostředky
Nejstarší zvon je ze zábřežské farnosti
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Vánoční akce 
s bohatým 
programem 
se líbily
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Už podeváté se tak stane na 
kruhovém objezdu v Hrabův-
ce. Od 18 hodin na diváky čeká 
patnáctiminutová světelná 
a hudební show uvedená státní 
hymnou a novoročním uvítá-
ním vedení obvodu. 
Kromě změny počtu odpališť 
budou novinkou také zajíma-
vé efekty. Pro diváky bude pro 
zajištění jejich bezpečnosti vy-
mezen potřebný okruh. Návš-
těvníci by měli stát s „větrem 
v zádech“, pokud budou stát 
ve směru větru, mohou na ně 
padat papírové zbytky a popel. 
Motoristé by měli respekto-
vat dočasné dopravní značení 
a pokyny policejních hlídek. 

Kdo nepojede na ohňostroj, 
měl by se v době od 17 do 19 
hodin oblasti u kruhového ob-
jezdu raději vyhnout. Objízdné 
trasy pro řidiče povedou z kři-
žovatky od Úřadu městského 
obvodu (ÚMOb) Ostrava-Jih 
po ulici Plzeňské k nákupnímu 
centru Interspar a na Dubinu, 
z ulice Místecké mohou jet řidi-
či buď kolem Makra (směr od 
centra), nebo v opačném směru 
přes ulici Rudnou a Plzeňskou 
kolem ÚMOb k Intersparu.
Autobusová doprava bude pře-
rušena v oblasti ulic Dr. Martín-
ka a Horní v době od 17.15 do 
19 hodin, odklon tramvajové 
dopravy a nahrazení vsuvkami 

Ohňostroj nabídne nové zajímavé efekty
Také první den příštího roku se na území města Ostravy uskuteč-
ní novoroční ohňostroj. 

se uskuteční v době od 17.50 do 
18.20 hodin. Bližší podrobnosti 
a informace pro cestující bu-
dou včas zveřejněny přímo na 
zastávkách městské hromadné 

dopravy, v autobusech i tram-
vajích a na webových stránkách 
Dopravního podniku Ostrava 
www.dpo.cz. (kut) 
 Foto: Lukáš Kaboň/MS Deník

Srdečně vás zveme na v pořa-
dí už třiadvacátý reprezentač-
ní ples městského obvodu Os-
trava-Jih, který se uskuteční 
v pátek 30. ledna 2015 v 19.30 
hodin v prostorách nově zre-
konstruovaného Domu kul-
tury Akord Ostrava-Zábřeh, 
s. r. o. 
Hvězdou večera bude zpě-
vák, skladatel, textař a hu-
debník Martin Chodúr. Infor-

mace o dalších účinkujících a 
podrobnějším programu bu-
dou průběžně zveřejňovány 
na webových stránkách měst-
ského obvodu Ostrava-Jih 
www.ovajih.cz a DK Akord 
dk-akord.cz. 
V Klubu Akord se uskuteč-
ní diskotéka, chybět nebude 
tombola. Předprodej vstupe-
nek už probíhá v DK Akord. 
 (kut)

Hlavní hvězdou obvodního plesu
v DK Akord bude Martin Chodúr

Krátce
 Zastupitelé se sejdou začátkem března
První jednání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih 
v roce 2015 se uskuteční ve čtvrtek 5. března v tradičním čase 
od 15 hodin. 

 Jubilejní sňatky
Slavíte padesát, šedesát, pětašedesát, nebo dokonce sedmde-
sát let společného manželského života? Pokud vás čeká zlatá, 
diamantová či kamenná svatba, je třeba si zamluvit termín 
v obřadní síni Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, a to 
u paní Šárky Zubkové (budova A, 2. patro, č. dveří 201, telefon: 
599 430 410, e-mail: sarka.zubkova@ovajih.cz) i několik měsíců 
předem. Jubilejní sňatky můžeme zajistit také v bytě oslavenců.
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Koledy v Ostravě i letos zahájily děti

…Po velkém úspěchu loňského vystoupení malých 
předškoláků na školní zahradě se rozhodla koncert 
uspořádat tento rok znovu…
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Vnitrobloky na Dubině září novotou

…Vše nahradila barevně odlišená zámková dlažba, 
která je na rozdíl od původních kachlů určena 
k parkování…
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Další ročník fotosoutěže zná vítěze

…Oba pánové skvěle pobavili přítomné publikum, 
a to zejména poezií Lukáše Balabána z jeho antalogie 
Briketa…
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Starosta 
Bc. Martin Bednář tel.: 599 430 331
Místostarostka
Věra Válková tel.: 599 430 410
Místostarosta 
RNDr. František Staněk, Ph. D.
 tel.: 599 430 344
Místostarostka
Ing. Hana Tichánková tel.: 599 430 344
Místostarosta
Bc. František Dehner tel.: 599 430 345
Členka rady
Markéta Langrová tel.: 599 430 331
Člen rady
Ing. Adam Rykala tel.: 599 430 410
Člen rady
Ing. Otakar Šimík tel.: 599 430 331

Tajemník
Mgr. Petr Mentlík tel.: 599 430 268

Kontakty na vedoucí odborů a oddělení 
ÚMOb Ostrava-Jih
Odbor vnitřních věcí
Ing. Ludvík Mráz tel.: 599 430 293
Odbor majetkový
Mgr. Andrea Miškaříková tel.: 599 430 420
Odbor právní tel.: 599 430 335
Odbor fi nancí a rozpočtu
Ing. Jarmila Rennerová tel.: 599 430 260
Odbor dopravy a komun. služeb
Ing. Radim Dostál tel.: 599 430 270
Odbor výstavby a živ. prostředí
Ing. Petr Halfar tel.: 599 430 207
Odbor bytového a ostat. hospod.
Ing. Alena Brezinová tel.: 599 430 288

Odbor investiční
Ing. Lubomír Burdík tel.: 599 430 382
Odbor soc. právní ochrana dětí
Mgr. Lenka Pavlíčková tel.: 599 430 465
Odbor sociální péče
Bc. Lenka Podolinská tel.: 599 430 450
Oddělení školství a kultury
Ing. Sylva Sládečková tel.: 599 430 282
Oddělení kontroly a inter. auditu
Ing. Jitka Blažková tel.: 599 430 456
Oddělení kancelář starosty
Světlana Chytrošová tel.: 599 430 331
Oddělení organizační
Leona Charwotová tel.: 599 430 289
Oddělení informačních systémů
Ing. Roman Škubal tel.: 599 430 316
Referát tiskového mluvčího
Mgr. Michael Kutty tel.: 599 430 230

Kontakty na vedení obvodu

Podrobná organizační struktura ÚMOb Ostrava-Jih:  www.ovajih.cz/cs/radnice/urad

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

letos se na stránkách 
Jižních listů setkává-
me naposledy. Chci 
vám všem popřát ve-
selé Vánoce a hodně 
štěstí, zdraví a úspěchů 
v novém roce 2015. 
Za všechny své kolegy 

v radě městského obvodu i jménem všech 
zastupitelů mohu slíbit, že budeme i v nad-
cházejícím období pracovat a rozhodovat ve 
váš prospěch.
Krásné svátky vánoční, pěknou cestu z půl-
noční, od Ježíška velký ranec, na silvestra 
pěkný tanec, od muziky lehký krok a pak 
šťastný nový rok. Hodně štěstí, neboť je 
krásné, hodně zdraví, neboť je vzácné, hod-
ně lásky, neboť je jí málo, a všechno další, 
co by za to stálo. 

Bc. Martin Bednář, starosta

Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že ve středu 
31. prosince 2014 bude Úřad městského 
obvodu (ÚMOb) Ostrava-Jih pro styk 
s veřejností otevřen pouze do 12 ho-
din, uzavřena bude pokladna. V pátek 
2. ledna 2015 bude ÚMOb Ostrava-Jih 
z technických důvodů zcela uzavřen. 
V prvním pracovním týdnu nového 
roku budou v pondělí 5. ledna a ve stře-
du 7. ledna úřední hodiny prodlouženy 
až do 18 hodin.
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Vytrhané pásy dlaždic, střepy 
a suť jsou minulostí. Zdevasto-
vané dvory byly v dezolátním 
stavu, za který mohl nejen ne-
kvalitní materiál, ale také řada 
aut, která v nich i přes zákaz 
parkovala. Dlažba ploch byla 
rozdrolená a popraskaná, la-
vičky vytrhané a ztrouchnivě-
lé. Původní červené dlaždice 
špatně snášely výkyvy počasí 
a změny teplot. 
Vše nahradila barevně odliše-
ná zámková dlažba, která je 
na rozdíl od původních kachlů 
určena k parkování. Celkem 
vzniklo pětaosmdesát parko-
vacích míst, z toho šest je urče-

no imobilním spoluobčanům. 
Veškeré vstupy do domů, ke 
kontejnerům nebo k lavičkám 
jsou nyní řešeny bezbariéro-
vým přístupem. V oddycho-
vých zónách bylo instalováno 
čtrnáct laviček. Dva dvory jsou 
doplněny o dřevěná pískoviště, 
jejich okolí je z důvodu bez-
pečnosti zhotoveno z pryžové 
dlažby. Všechny dvory mají 
nové osvětlení.
„Přestože projektová cena in-
vestiční akce byla třináct mili-
onů korun, vysoutěžená cena 
nakonec dosáhla necelých deví-
ti a půl milionu,“ uvedl starosta 
Ostravy-Jihu Martin Bednář.

„Proměna vnitrobloků na Du-
bině je po celkové rekonstruk-
ci podchodu u zastávky MHD 
Hrabůvka kostel, zateplení 
a nové fasádě Kina Luna a re-
generaci ploch v Jubilejní kolo-

nii další významnou investič-
ní akcí, která byla dokončena 
ve druhé polovině letošního 
roku,“ doplnil místostarosta 
František Dehner. 

Text a foto: Michael Kutt y

Vnitrobloky na Dubině září novotou
Obyvatelé domů v ulici Jana Maluchy na sídlišti Dubina se dočka-
li. V uplynulých měsících došlo k celkové proměně tří vnitroblo-
ků, které nyní září novotou.

Úspory a transparentnost jsou 
jedny z hlavních oblastí, na kte-
ré se chce zaměřit nové vedení 
městského obvodu Ostrava-Jih. 
Přestože počet uvolněných čle-
nů rady se zvýšil na sedm, už 
nyní se podařilo výrazně ušet-
řit fi nanční prostředky. 
„Snížili jsme rozpočet orga-
nizačního oddělení o částku 
přesahující půl milionu korun. 
I když nás je ve vedení více, 
nijak nestoupl počet sekretá-
řek. Došlo k optimalizaci vy-
užití autoprovozu, což v praxi 
znamená, že jsme vozový park 
starosty a místostarostů snížili 
o jedno vozidlo. Většina z nás 
jezdí do práce vlastními au-
tomobily nebo městskou hro-
madnou dopravou,“ nastínil 
některé změny starosta Martin 
Bednář. Minimalizace nákladů 
se dotkla také omezení dodá-
vek tištěných médií. 
Dalším znakem je průhlednost 

hospodaření, bylo provedeno 
několik kroků za účelem větší 
transparentnosti. „Pro omezení 
korupce je nutné, aby občané 
o těchto našich krocích vědě-
li. Prosadili jsme zveřejňování 
zápisů z rady a zastupitelstva 
včetně zveřejnění hlasování 
po jménech. Veřejně přístupné 
budou nově uzavřené smlouvy 
a všechny objednávky přesa-
hující sto tisíc korun. Každou 
objednávku nad částku dvacet 
tisíc korun bez DPH musí spo-
lupodepsat členové rady,“ po-
kračoval starosta Bednář s tím, 
že dosud byl tento limit stano-
ven na půl milionu korun.
Novinkou je také změna v čase 
konání obvodních zastupitel-
stev, jednání zastupitelů nej-
lidnatějšího ostravského obvo-
du nyní budou probíhat vždy 
v odpoledních hodinách, aby 
se jich mohlo zúčastnit více ob-
čanů. (kut)

Radnice šetří fi nanční prostředky

Jedná se o soboty 10. a 24. ledna, 14. a 28. února, 14. a 21. března, 11., 18. a 25. dubna, 16. a 30. května, 6., 13., 20. a 27. června, 4., 
11., 18. a 25. července, 1., 8. a 22. srpna, 5., 12. a 19. září, 3. a 24. října, 7. a 21. listopadu, 5. a 19. prosince. Více informací lze získat 
v hlavní radniční budově v přízemí na oddělení matriky (kanceláře č. A 017, A 018 a A 019).

Rada MO Ostrava-Jih schválila termíny sezdávacích dnů pro uzavírání manželství v roce 2015

Město Ostrava je skokanem 
roku a zároveň vítězem celostát-
ní soutěže Zelená informacím 
o nejlepší prezentaci o život-
ním prostředí na internetových 
stránkách měst. Slavnostní vy-
hlášení se uskutečnilo 4. prosin-
ce v pražském Karolinu.
V loňském roce se město Os-
trava v této soutěži umístilo 
na 21. příčce. Proměna sekce 
Životní prostředí v přehledný 
rozdělovník ekologických té-
mat, doplněný stručnými infor-
macemi o stavu životního pro-
středí ve městě, letos pomohla 
k výraznému posunu o pat-
náct míst vpřed. Ostrava by se 
umístila na 6. příčce, získala 
ale navíc bonus v podobě bodů 
za titul Skokan roku, což ji ka-
tapultovalo až na první místo. 
V soutěži, kterou vyhlašuje 
Týmová iniciativa pro místní 
a udržitelný rozvoj, o. p. s., CI2, 

a Centrum pro otázky životní-
ho prostředí Univerzity Kar-
lovy v Praze, byla hodnocena 
přehlednost a grafi cká úprava 
celkové prezentace města, uži-
vatelská přístupnost informa-
cí, rozsah, kvalita a struktura 
informací, grafi cká a formální 
úprava informací a aktuálnost 
obsahu informací.
„Přestože se město Ostrava 
v letošním ročníku soutěže 
Zelená informacím umístilo 
nejlépe, budeme hledat další 
možnosti zlepšení v jednotli-
vých hodnocených oblastech, 
abychom se i v následujících 
ročnících umístili na předních 
místech,“ řekla náměstkyně 
Kateřina Šebestová. Soutěž se 
konala pod záštitou Minister-
stva životního prostředí a Sva-
zu měst a obcí České republiky.

Zdroj: www.ostrava.cz,
 5. 12. 2014

Nejlepší ekoweb má Ostrava



JIŽNÍ LISTY AKTUALITY

5

Letošní ročník akce Česko zpí-
vá koledy v Ostravě opět zahá-
jili předškoláčci. 

Děti z mateřské školy v Ada-
musově ulici v  Hrabůvce se 
stejně jako minulý rok připojili 
ke čtvrtému ročníku akce pořá-
dané regionálním Deníkem.
Zásluhou vánočního projektu 
Česko zpívá koledy se na růz-
ných místech po celé České re-
publice ve středu 10. prosince 
rozeznělo šest koled.
„Tradice si zaslouží, aby je lidé 
dodržovali a dále prohlubovali. 
Proto se naše školka přidala ke 
zpívání koled. A moc se to dě-
tem povedlo,“ svěřila se před 
rokem po prvním společném 

zpívání ředitelka mateřské škol-
ky Jana Švédová. Po velkém 
úspěchu loňského vystoupení 
malých předškoláků na školní 
zahradě se rozhodla koncert 
uspořádat tento rok znovu. Zpí-

vání začalo v 16 hodin, v době, 
kdy si děti ze školky vyzvedá-
vají rodiče. Předškoláčci zazpí-
vali tři předepsané koledy, ke 
kterým přidali písně, které si na-
cvičili sami z vlastní iniciativy. 

O půl páté se pak sešlo více 
než padesát dětí a rodičů před 
mateřskou školou Klegova 
v Hrabůvce. Jakmile se rozzá-
řily první prskavky a paní uči-
telka začala hrát tóny koled na 
klávesy, děti úplně zapomněly, 
že je venku teplota pod nulou. 
Kromě šesti koled, které zněly 
celou republikou, zpívaly i My 
tři králové či moderní kousky, 
jako Vánoční zvoneček. 
Ofi ciální akce Česko zpívá ko-
ledy pak propukla v 18 hodin 
v ostravském Trojhalí, kde za-
zpíval Martin Chodúr. Zúčast-
nilo se jí přes tisíc zpěváků. 

Zdroj: www.msdenik.cz, 
foto: Pavel Sonnek/MS Deník

Evropské národy, mezi něž se 
Češi, Moravané a Slezané patří, 
i národy z jiných světadílů spo-
jují Vánoce, protože patří k nej-
větším svátkům v roce. 
Po celém světě mají Vánoce 
hodně společného, ale také 
zvláštního. Národy českých 
zemí si vytvořily originální 
podobu těchto svátků, která za-
hrnuje bohatou a mnohověkou 
tradici lidových obyčejů, obřa-
dů a s nimi spojených folklor-
ních projevů. S lidovou tradicí 
je v bezprostředním kontaktu 
vysoké umění. Od středověku 
až dodnes se vánoční motivy 
zobrazují ve výtvarném umě-
ní. V hudebních dějinách mají 
pevné místo vánoční koledy, 
pastorely i jiné skladby inspi-
rované Vánocemi. Každý rok 
prožíváme Vánoce, už od své-
ho dětství. 
Vánoční stromek a betlém, 
které symbolizují současné 
Vánoce, jsou obyčeje nedomá-
cího původu. Stavění betlému 
či jesliček bylo zprvu zvykem 
kostelním. V době baroka se 
jesličky začaly objevovat i v bo-
hatých šlechtických domácnos-

tech. Teprve na sklonku 18. sto-
letí, po zákazu císaře Josefa II., 
jemuž se zdál zvyk chrámu ne-
důstojným, se přenesly do tra-
dičního lidového prostředí. Vá-
noční strom, ve střední Evropě 
novodobá forma zimní obřadní 
zeleně, se šířil do českých zemí 
od konce 18. století, nejdříve do 
měst a posléze byl přijat jako 
symbol Vánoc v širokých ven-
kovských vrstvách. 
Vánoční čas - doba, kdy by si 
lidé měli najít nejen chvilku 
na zamyšlení, ale také více od-
vahy k toleranci, porozumění, 
odpuštění, vnitřní usebranosti 
a pokoře. Mohli bychom se více 
věnovat rodině, příbuzným 
i těm, na které nemáme celý 
rok čas a oni tolik potřebují naší 
péči a starost. Navštivme něja-
ký pěkný adventní či vánoční 
koncert, zajímavou výstavu, 
zajděme do zimní přírody a od-
reagujme se od každodenních 
starostí. Připravme se a prožij-
me v klidu ty nejkrásnější a ta-
jemné svátky plné lásky, dobro-
ty a velikých překvapení. 
 František Staněk, 

místostarosta

Koledy v Ostravě i letos zahájily děti

Vánoční čas je vhodnou 
chvilkou k zamyšlení

Zpívání vánočních koled před MŠ Klegova v Hrabůvce.

INZERCE

VETERINÁRNÍ
ORDINACE

Horní 12, Ostrava Hrabůvka  Po-Pá: 8.00-19.00 / So: 9.00-11.00

PSÍ SALÓN / tel.: 604 592 394

tel.: 603 887 975 www.stankoci.cz
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V neděli 14. prosince vstoupi-
ly v platnost celostátní změny 
jízdních řádů, z nichž některé 
se dotkly i vybraných autobu-
sových a tramvajových linek 
zajišťujících dopravní obsluhu 
obvodu Ostrava-Jih.
Jak jsme informovali v minu-
lém čísle Jižních listů, došlo 
k posílení nové tramvajové 
linky číslo 15, která v době 
přepravní špičky pracovních 
dnů nyní jezdí v intervalu de-
seti minut. Další významnější 
změnou je zrušení zajíždění 
minibusové linky č. 96 na za-
stávky Belikovova a Rodimce-
vova, protože spojení z okolí 
těchto zastávek je nově celo-
denně zajištěno bez přestupu 
právě linkou č. 15.
Pro příští rok Dopravní pod-

nik Ostrava (DPO) garantuje 
zajistit více než polovinu všech 
spojů bezbariérovými vozidly. 
Nově budou do provozu zavá-
děny také ekologické autobu-
sy s pohonem na CNG (jedná 
se o nízkoemisní formu hro-
madné dopravy s vozidly po-
háněnými stlačeným zemním 
plynem). DPO deklaruje také 
příklon ke zvýšení komfortu 
cestování v podobě připravo-
vané služby pro připojení na 
veřejnou internetovou síť ve 
vozidlech a výhledově také 
v podobě pořizování vozidel 
s klimatizací.
Občané mohou své připomín-
ky k přepravě a službám MHD 
směřovat nejlépe přímo DPO, 
případně starostovi obvodu.
 (kut)

Změny se dotkly tramvajové 
a minibusové linky



Krátce
 Miniškolička Ptáčata 
V Zálomu
V říjnu byl v pobočce Stře-
diska volného času Ostra-
va-Zábřeh v budově bývalé 
ZŠ V Zálomu otevřen nový 
kurz Miniškolička Ptáčata. 
Během deseti lekcí se děti ve 
věku od jednoho a půl roku 
bez maminek naučily mno-
ho nového. Od ledna bude 
probíhat další kurz pro nové 
malé Ptáčata. Zájemci si mo-

hou prohlédnout prostory, 
ve kterých děti pod vedením 
pedagogů samy tráví jedno 
dopoledne v týdnu. Také pro 
rodiče, kteří chtějí s dětmi 
prožít jedno dopoledne spo-
lečně, je připraven dopole-
dní kurz Klubko, v němž se 
střídají pohyb, hry, zpívání 
a výtvarné tvoření. Zápisy do 
Klubka i Ptáčat probíhají na 
recepci pobočky V Zálomu 
od začátku ledna.

JIŽNÍ LISTYAKTUALITY

6

V kategorii do 18 let zvítězi-
la Marie Křížová se snímkem 
nazvaným Pohled bublin. 
Mezi dospělými se z prvenství 
radoval Jiří Kočí, který svou 
fotografi i nazval Před ZUŠ-
kou. Vernisáže se zúčastnila 
řada významných hostů v čele 
s hejtmanem MS kraje Mirosla-

vem Novákem a starostou Ost-
ravy-Jihu Martinem Bednářem, 
kterého doprovodili místosta-
rostové Věra Válková s Františ-
kem Staňkem a poslanec Adam 
Rykala, pod jehož záštitou se 
výstava konala. Cenu starosty 
Bednáře získala Veronika Ši-
gutová, cenu místostarostky 

Další ročník fotosoutěže má své vítěze
Střední průmyslová škola stavební v Ostravě a Asociace středo-
školských klubů ČR uspořádaly začátkem prosince v zábřežském 
Domě kultury Akord vernisáž fotografi í, na které byly vyhodnoce-
ny nejlepší snímky z pátého ročníku fotografi cké soutěže, jejímž 
tématem byl Člověk a architektura. 

INZERCE

Válkové Denisa Tománková 
a cenu poslance Rykaly Jozef 
Halml.
Mimořádnými hosty vernisá-
že byli herci Miroslav Etz ler 
a Martin Kraus. Oba pánové 
skvěle pobavili přítomné pub-
likum, a to zejména poezií Lu-
káše Balabána z jeho antalogie 
Briketa. 
Fotografi e budou vystaveny 
v DK Akord až do 5. ledna 2015. 
Zájemci si je mohou prohléd-
nout na adresách foto.stav-ova.
cz/thumbnails.php?album=38 

nebo foto.stav-ova.-cz/thumb-
nails.php?album=39. Další in-
formace jsou na stránkách os-
travské stavební průmyslovky 
www.stav-ova.cz a na www.
ostravan.cz/17696/-miroslav-
-etzler-na-zahajeni-vystavy-
-recitoval-verse-o-ostravskem-
-bramboraku/.
Reportáž z vernisáže je na 
www.tvova.cz/zpravy-z-mes-
ta/ostrava-jih/vernisaz-fotogra-
fii-na-tema-clovek-a-architek-
tura.html.

Text a foto: Michael Kutt y

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

Pracovně lékařské služby 
pro fi rmy

mobil: 725 818 447

email: mudr.rysanek@seznam.cz
web: mudr.rysanek-webnode.czPříjem nových pacientů

Očkujeme proti chřipce
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Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih 

vyhlásil výběrové řízení 
pro poskytování veřejné fi nanční podpory – účelových do-
tací v oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, pre-
vence kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok 
2015. Do výběrového řízení se mohou přihlásit právnické 
nebo fyzické osoby působící na území obvodu Ostrava–Jih 
v oblasti školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence 
kriminality a volného času dětí a mládeže a právnické a fy-
zické osoby poskytující služby v oblasti sociální péče pro 
občany obvodu. 

Výzva k předkládání žádostí a formuláře jsou k dispozici na 
internetových stránkách www.ovajih.cz nebo k osobnímu 
vyzvednutí na ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 3 – pro oblast 
školství a kultury (kanc. č. 103, budova B, 1. patro), sportu, 
prevence kriminality a volného času dětí a mládeže (kanc. 
č. 110, budova B, 1. patro), oblast sociální péče (kanc. 
č. 103 nebo č. 126, budova C, přízemí).

Termín odevzdání žádostí je 15. leden 2015.
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„V tomto domě žili manželé 
Šavrdovi, těžce zkoušeni v do-
bách normalizace,“ píše se na 
pamětní betonové destičce 
o velikosti 30x30 centimetrů, 
kterou položili ve Výškovické 
ulici v Ostravě-Zábřehu členo-
vé okrasného spolku Za krás-
nou Ostravu spolu s dalšími 

přihlížejícími. Akci si nenechal 
ujít ani starosta obvodu Ostra-
va-Jih Martin Bednář.
„Chtěli jsme vyzdvihnout 
osobnosti a jejich činy, které 
byly tvrdě postihovány minu-
lým režimem a jejichž odvaha 
a odhodlanost by se neměla 
zapomenout,“ uvedla Ilona 

Uctění památky manželů Šavrdových
Položením památní desky a čtením ze soukromého dopisu z vě-
zení si veřejnost připomněla osobnosti Dolores a Jaromíra Ša-
vrdových, kteří patřili mezi hlavní ostravské signatáře Charty 77 
a významně se angažovali v boji proti normalizaci. 

INZERCE

Rozehnalová, členka Spolku 
za krásnou Ostravu a majitelka 
antikvariátu a klubu Fiducia. 
„Inspirací nám bylo pokládání 
mosazných destiček pro při-
pomenutí židovských obětí za 
druhé světové války. Na Ost-
ravsku nebylo mnoho lidí, kteří 
by s komunistickým režimem 
otevřeně polemizovali, a proto 
je důležité o těch odvážných 
vědět,“ dodala Rozehnalová.
Po četbě soukromého dopisu 
Jaromíra Šavrdy z vězení ná-

sledoval proslov historičky Ivy 
Málkové, která zároveň pracuje 
na autobiografi i tohoto ostrav-
ského signatáře. Betonovou 
pamětní desku položili členové 
spolku do trávníku před dům 
manželů. Akci pořádal 18. listo-
padu Spolek Za krásnou Ostra-
vu ve spolupráci s občanským 
sdružením PANT a antikvariá-
tem a klubem Fiducia v rámci 
oslav pětadvaceti let od pádu 
komunismu.  (d, kut)

snímky: Michael Kutt y

V loňském roce bylo na oddě-
lení hospodářské správy Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih, 
které eviduje ztráty a nálezy, 
zaevidováno 152 věcí a deva-
tenáct psů. V devětadvaceti 
případech se majitelé movitých 
věcí našli. U psů tato statistika 
není známa, protože se hned 
předávají do městského útulku 
v Ostravě-Třebovicích. 
Lidé na úřad nejčastěji ode-
vzdávají mobilní telefony, pe-
něženky, klíče, tašky nebo ba-
tohy s různými věcmi. Městský 
obvod je povinen přijmout na-
lezenou věc pouze v případě, 
že se nejedná o věc odloženou 
a nelze-li z okolností poznat, 
komu má být vrácena. Zároveň 
musí být ztracená věc nalezena 
v územním obvodu Ostrava-
-Jih. Pokud je u nalezené věci 

zřejmé, komu patří, řeší takový 
nález sám nálezce. Oddělení 
hospodářské správy přijímá 
pouze ty nálezy, kde není vlast-
ník znám. Tyto se vyhlašují na 
úřední desce (zároveň i na elek-
tronické úřední desce) po dobu 
jednoho roku proto, aby se ob-
čané mohli podívat, zda jeho 
ztracená věc náhodou nebyla 
odevzdána. Ztracené doklady 

Lidé nejvíce odevzdávají mobilní telefony, pěněženky a klíče
odevzdané na úřadě 
jsou přeposílány vy-
hotoviteli dokladu. 
Co se týče zvířat, 
v městském obvodu 
Ostrava-Jih se jedná 
především o nálezy 
zatoulaných psů. Na-
lezeného psa oznámí 
nálezce bez zbyteč-
ného odkladu obci, 
nelze-li z okolností 

poznat, komu má být vrácen. 
Městský obvod nalezeného psa 

hned předává do útulku pro 
psy v Ostravě-Třebovicích.
Nalezené věci jsou uloženy ve 
vyhrazených prostorách. Od 
letošního roku musejí být ulo-
ženy na obci po dobu tří let. 
Po třech letech od vyhlášení 
nálezu nabude městský ob-
vod k nálezu vlastnické právo. 
Agenda ztrát a nálezů se řídí 
platnou legislativní normou – 
zákonem č. 89/2012 Sb, občan-
ský zákoník, v platném znění. 
 (kut)
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11. 10. 2015 OSTRAVA ČEZ ARÉNA, 15:00 A 20:00

EUROPEAN TOUR 2015

WWWW.ALEXAANDROVVCI.CZ

Do 24. 12. ke vstupenkámDÁREK ZDARMAUPOMÍNKOVÉ FOTOALBUM v ceně 100 Kč

Turné k příležitosti 70. výročí 
osvobození a ukončení 2. světové války

12. 9. 2015

www.landa2015.cz S
C
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 Rozšíření půjčovní doby
Pobočka Knihovny města Ostravy na uli-
ci Dr. Martínka 4 v Hrabůvce od nového 
roku rozšiřuje půjčovní dobu v oddělení 
pro děti a mládež. Nově bude mít otevře-
no také ve středu (dosud bylo zavřeno) 
od 12 do 18 hodin, stejně jako v ostatní 
pracovní dny, v sobotu pak od 8.30 do 12 
hodin.

 Hledáme prvního občánka obvodu
Městský obvod Ostrava-Jih chce tradičně 
slavnostně přivítat prvního občánka, kte-
rý se narodí v roce 2015. Vyzýváme pro-

to rodiče s trvalým pobytem v obvodu 
Ostrava-Jih, jímž se narodí dítě v prvních 
minutách nového roku, aby kontaktovali 
p. Šárku Zubkovou na tel. č. 599 430 410 
nebo na e-mailové adrese: sarka.zubkova@
ovajih.cz nejpozději do 5. ledna 2015.

 Táborový sraz stokrát jinak
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh 
pořádá v termínu 23. a 24. ledna 2015 tra-
diční sraz táborníků z letošního léta. Všich-
ni nadšenci z řad příšerek, indiánů, rytířů, 
cestovatelů po sedmi divech světa a další 
se setkají tentokrát v budově střediska na 

Gurťjevově ulici. Čeká na ně večer a noc 
plná her, setkání s kamarády i s vedoucí-
mi, dobré jídlo, záhady, luštění tajemných 
zpráv a závěrečná diskotéka. Příchozí se 
dozvědí, jaké nápady a náměty pro ně při-
pravili vedoucí na příští rok.

 Výměnné schůzky fi latelistů
Klub fi latelistů 07-35 Hrabůvka pořádá 
každou sobotu od 7 do 10 hodin v domě 
s pečovatelskou službou na Odborářské 
ulici 72 fi latelistické burzy. Zájemci na 
nich mohou vyměnit a naopak si doplnit 
známky, mince a pohlednice.

Krátce

Tříkrálová sbírka 2015 bude 
v rámci Ostravy a okolí probí-
hat od 1. do 14. ledna. 
V letošní Tříkrálové sbírce se 
v Ostravě vykoledovalo 1 474 
273 korun. Finance byly vyu-
žity na projekty na podporu 
aktivit Charity Ostrava a Cha-
rity sv. Alexandra pro lidi bez 
přístřeší, lidi v závěrečném 
stádiu života, seniory, lidi se 
zdravotním postižením a pří-
mou humanitární pomoc lidem 

v nouzi. Při pořádání Tříkrálo-
vé sbírky Charity Ostrava jsou 
pokladničky úředně zapečetě-
ny i rozpečetěny Magistrátem 
města Ostravy, celý fi nanční 
výnos je uložen na sbírkové 
konto 66008822/0800 u České 
spořitelny. Využití a vyúčto-
vání fi nancí z Tříkrálové sbírky 
pro záměry charit jsou předklá-
dány ke kontrole Diecézní cha-
ritě ostravsko–opavské. 
  (d)

Tři králové budou koledovat v Ostravě

Antikvariát Ostrava
přijedeme, odvezeme, platba ihned

    739 909 101739 909 101

VÝKUP KNIH


Charita Ostrava se také začátkem příštího roku zúčastní celore-
publikové Tříkrálové sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořá-
dá Charita Česká republika. 

Tři králové zavítali také do Hospice sv. Lukáše ve Výškovicích. 
 Foto: Charita Ostrava

UZÁVĚRKA INZERCE UZÁVĚRKA INZERCE 
dalšího čísla Jižních listůdalšího čísla Jižních listů

 je  je 14. 1. 201514. 1. 2015
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Vítkovická nemocnice, člen 
skupiny AGEL, se může pyšnit 
dalším prvenstvím. Dle celore-
publikové ankety spokojenosti 
pacientů nezávislého HealthCa-
re Institutu (HCI) mají nejlepší 
přístup z pohledu ambulantních 
pacientů lékaři ostravské Vítko-
vické nemocnice. V hodnotící 
anketě, které se letos účastnilo 
156 českých nemocnic, se Vít-
kovická nemocnice stala rovněž 

nejlepší v Moravskoslezském 
kraji v kategorii hodnocení am-
bulantních pacientů. 
Nemocnice uspěla výborně také 
v hodnocení hospitalizovanými 
pacienty, kde skončila v rámci 
Moravskoslezského kraje hned 
po Nemocnicí Podlesí, která je 
také členem skupiny AGEL, na 
druhém místě. 
„Tyto výsledky jsou oceněním 
práce všech zaměstnanců Vít-

Nejlepší přístup k pacientům mají lékaři Vítkovické nemocnice
kovické nemocnice, kteří se pro 
pacienty snaží vytvořit příjem-
nou atmosféru. Ke kvalitní péči 
totiž nepatří pouze odbornost, 
ale také příjemné a bezpečné 
prostředí. Důležité je rovněž 
respektování osobnosti člově-
ka a dobrá komunikace,“ říká 
předsedkyně představenstva 
Vítkovické nemocnice MUDr. 
Marie Marsová, MBA, s tím, že 
ocenění nemocnici zavazuje do 

budoucna neustále zlepšovat 
služby. 
Průzkum spokojenosti pacien-
tů probíhal od března do konce 
září. Pacienti anonymně hod-
notili např. chování personálu, 
pocit soukromí při vyšetření či 
celkovou úroveň ošetření. Ne-
mocnice hodnotilo přes 55 tisíc 
hospitalizovaných a více než 
35 tisíc ambulantních pacientů. 
 (d)
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Zákonný zástupce je povinen 
přihlásit dítě k zápisu k plně-
ní povinné školní docházky 
podle § 36 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský 
zákon).
K zápisu si vezměte s sebou: ob-
čanský průkaz, rodný list dítěte, 
je-li dítě cizí státní příslušník, 
pak i doklad o povolení jeho 
trvalého pobytu. V případě, že 
již byla dítěti odložena povinná 
školní docházka, vezměte origi-
nál tohoto rozhodnutí. 
Pokud zákonný zástupce bude 
žádat odklad povinné škol-
ní docházky, doloží společně 
s žádostí také doporučující po-
souzení příslušného školského 
poradenského zařízení a od-
borného lékaře nebo klinického 
psychologa. 
U dítěte, které dovrší šesti let 
v období září-prosinec daného 
školního roku, musí zákonný 
zástupce dítěte doložit vyjád-
ření školského poradenského 
zařízení. 
U dítěte, které dovrší šesti let 
v období leden-červen daného 
školního roku, musí zákon-
ný zástupce doložit vyjádření 
školského poradenského zaří-
zení a odborného lékaře.

Přehled škol a termíny zápisu:

ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, 
A. Kučery 20: 19. 1. 2015 od 12 
do 18 hod., 20. 1. 2015 od 12 do 
17 hod. Den otevřených dveří: 
15. 1. 2015 od 16 do 18 hod. Více 
informací: www.zsakucery.cz.
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klego-
va 27: 19. 1. 2015 od 12 do 18 
hod., 20. 1. 2015 od 12 do 17 
hod. Den otevřených dveří: 7. 1. 
2015 od 15.30 hod. Více infor-
mací: www.zsklegova.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, 
Krestova 36A: 19. 1. 2015 od 13 
do 18 hod., 20. 1. 2015 od 13 do 
17 hod. Den otevřených dveří: 
6. 1. 2015 od 15 do 17 hod. Více 
informací: www.zskrestova.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 8: 19. 1. 2015 od 12 do 
18 hod., 20. 1. 2015 od 12 do 17 
hod. Den otevřených dveří: 7. 1. 
2015. Více informací: www.
zsmitusova8.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Hrabůvka, 
Mitušova 16: 19. 1. 2015 od 12 
do 18 hod., 20. 1. 2015 od 12 do 
17 hod. Den otevřených dveří: 
6. 1. 2015. Více informací: www.
zsmitusova16.cz.
ZŠ a MŠ MUDr. E. Lukášové 
Ostrava-Hrabůvka, Klegova 
29: 19. 1. a 20. 1. 2015 od 11do 
18 hod. Den otevřených dveří: 
8. 1. 2015 od 8 do 18 hod. Více 

informací: www.zslukasove.cz.
ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Pro-
vaznická 64: 19. 1. 2015 od 12 
do 18 hod., 20. 1. 2015 od 12 do 
17 hod. Den otevřených dveří: 
13. 1. 2015 od 8 do 11 hod. mož-
nost navštívit vyučovací hodi-
nu, od 15 do 17 hod. prohlídka 
školy s programem. Více infor-
mací: www.zsprovaznicka.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Dubina, 
V. Košaře 6: 19. 1. 2015 od 12 do 
18 hod., 20. 1. 2015 od 12 do 17 
hod. Prohlídka školy pro rodi-
če budoucích prvňáčků: 12. 1. 
2015. Den otevřených dveří: 
14. 1. 2015 ukázkové hodiny 
v 1. třídách. Více informací: 
www.kosare.cz.
ZŠ Ostrava-Dubina, F. For-
mana 45: 19. 1. 2015 od 13 do 
18 hod., 20. 1. 2015 od 13 do 
17 hod. Více informací: www.
zsff ormana.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Bělský Les, 
B. Dvorského 1: 19. 1. 2015 od 
12 do 18 hod., 20. 1. 2015 od 12 
do 17 hod. Dny otevřených dve-
ří: 6. a 7. 1. 2015 od 8 do 10 hod. 
Více informací: www.zsdvor-
skeho.eu.
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kos-
monautů 15: 19. 1. 2015 od 12 
do 18 hod., 20. 1. 2015 od 12 do 
17 hod. Den otevřených dve-
ří: 15. 1. 2015. Více informací: 
www.kosmonautu15.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kos-
monautů 13: 19. a 20. 1. 2015 od 
12 do 17 hod. Den otevřených 
dveří: 15. 1. 2015 od 15 do 17 

hod. odpoledne plné her. Více 
informací: www.zskosmonau-
tu13.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Bře-
zinova 52: 19. a 20. 1. 2015 od 
13 do 17 hod. Ukázkové hodi-
ny: 13. 1. 2015. Více informací: 
www.zs-brezinova.cz.
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjuki-
nova 12: 19. 1. 2015 od 12 do 
18 hod., 20. 1. 2015 od 13 do 
17 hod. Den otevřených dve-
ří: 13. 1. 2015. Více informací: 
www.zschrjukinova.cz.
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Volgo-
gradská 6B: 19. 1. 2015 od 13 do 
18 hod., 20. 1. 2015 od 13 do 17 
hod. Den otevřených dveří: 7. 1. 
2015. Více informací: www.
zsvolgogradska.8u.cz.
ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugosláv-
ská 23: 19. 1. 2015 od 13 do 18 
hod., 20. 1. 2015 od 13 do 17 
hod. Více informací: www.zsju-
goslavska.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Ho-
rymírova 100: 19. 1. 2015 od 12 
do 18 hod., 20. 1. 2015 od 12 do 
17 hod. Den otevřených dveří: 
8. 1. 2015. Více informací: www.
zshorymirova.cz.
ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2: 
19. 1. 2015 od 13 do 18 hod., 20. 1. 
2015 od 14 do 17 hod. Den otevře-
ných dveří: 7. 1. 2015. Více infor-
mací: www.zs-srbska.cz.
ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, 
Šeříková 33: 15. a 16. 1. 2015 od 
13 do 17 hod. Den otevřených 
dveří: 8. 1. 2015. Více informací: 
www.zs-serikova.cz.

Termíny zápisů do 1. tříd pro školní rok 2015/2016
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, protože se blíží termíny zá-
pisu dětí do 1. tříd, nabízíme vám přehled základních škol zřizo-
vaných městským obvodem Ostrava-Jih a zároveň základní infor-
mace o zápisu. 

Podrobnější nabídku jednotlivých škol najdete na stránkách www.ovajih.cz v sekci Školy a školská zařízení.

Lampiónový průvod Bělským lesem
V sobotu 15. listopadu večer mohli návštěvníci Bělského lesa obdivo-
vat dlouhého světélkujícího hada. Na průvod se totiž se svými dětmi 
a barevnými lampiony různých velikostí a tvarů vydala parta nadšen-
ců, kteří, i když se navzájem téměř neznají, nechtějí trávit volný čas 
pochůzkami v obchodních centrech či sledováním stále se opakujících 
televizních pořadů. Setkání rodičů a dětí, kteří dorazili ze všech kou-
tů našeho obvodu, potvrdilo, že Bělský les nemusí jednotlivé městské 
části jen rozdělovat, ale právě díky podobným aktivitám pro veřejnost 
i spojovat a vytvářet nová přátelství. Už 4. ročník lampionového prů-
vodu Bělským lesem byl tradičně zakončen ve výškovické čajovně, kde 
si děti i dospělí zahráli různé hry a strávili chvíle pohody u chutného 
a voňavého čaje. Foto: Zdeněk Hübner
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Výškovický kříž 
se dočkal opravy

Přejeme všem našim čtenářům 

spokojené a klidné vánoční svátky

a vše dobré v novém roce 2015

redakce, grafi k  
a obchodní manažeři
Jižních listů

Dobře ho je vidět ve stráni na 
pravé straně při sjezdu z Výš-
kovické na Proskovickou ulici. 
Kříž byl postaven v roce 1828 
a po instalaci byl požehnán sta-
robělským farářem. Výškovice 
tehdy měly osmačtyřicet domů 
a čítaly necelých tři sta obyva-
tel. Přestože se jedná o ryze 
náboženský symbol, nikdy ne-
patřil církvi a dodnes je majet-

kem státu. Na jeho stavu 
se postupně výrazným 
způsobem podepsal zub 
času a v uplynulých le-
tech tak kolemjdoucí 
sledovali jeho pozvolný 
zánik.
Obrat k lepšímu nastal 
až letos, kdy se do zá-
ležitosti vložil správce 
zábřežské farnosti Ví-
tězslav Řehulka. Za-
jistil sponzorský dar 
k renovaci torza kříže 
a k úpravě památného 
místa včetně kamenic-
kých prací. V pátek 21. 
listopadu byl kříž znovu 
vztyčen a o den později 
se konala slavnostní mše 
svatá v kapli Nanebe-
vzetí Panny Marie ve 

Výškovicích. Poté více než dvě 
stovky účastníků pokračovaly 
k pomníku padlých, kde mís-
tostarosta obvodu František 
Staněk položil smuteční kytici 
a svíci při příležitosti výročí sta 
let od začátku první světové 
války. Dále průvod pokračoval 
až ke kříži, kde proběhlo jeho 
slavnostní žehnání.  (d)

 Foto: Michal Domašík

Před pár dny se dočkal opravy tzv. výškovický kříž, který se na-
chází poblíž Husarovy ulice. 

Krátce
 Vánoční provoz sportcentra Dubina bude omezen
Sportovní hala na Dubině bude v době od 24. do 26. prosince 
a dále ve dnech 31. prosince a 1. ledna 2015 uzavřena.
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ OSTRAVA-JIH

příspěvková organizace 
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, 
Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, www.kzoj.cz
Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka
596 739 107, www.kzoj.cz
Kino Luna, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
596 751 712, www.kzoj.cz

KULTURNÍ DŮM K-TRIO

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
 KULTURNÍ PROGRAM
4., 11., 18., 25. 1. v  17.00 hodin
TANEČNÍ VEČERY živá hudba, pro příz-
nivce společenského tance se skupinou DO-
MINO, předprodej KD K-TRIO

29. 1. v 19.00 hodin
LUBOŠ POSPÍŠIL + 5P – Luboš Pospíšil 
koncertuje s obnovenou kapelou 5P, kte-
rou dále tvoří kytarista Mirek Linhart (Yo 
Yo band, Žáha...) a o generaci mladší mu-
zikanti: klávesista a kytarista Ondřej Fencl 
(též Schodiště, Hromosvod, V. Merta...), bu-
benice Pája Táboříková (též Payanoia, Jasná 
páka) a baskytarista Martin Štec (ex-Vltava). 
Předprodej KD K-TRIO, OIS.
31. 1. v 19.30 hodin
COUNTRY BÁL – Kyjovické klepeto, wes-
ternová show, stylové ošacení vítáno. Před-
prodej KD K-TRIO, OIS.

 DĚTEM

21. a 22. 1. od 8.00 hodin  
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO, soutěžní pro-
jekt pro  žáky 9. tříd základních škol v prak-
tických a odborných  dovednostech. Pro ne-
soutěžící žáky je připravený doprovodný 
program s prezentací středních odborných 
škol. 

25. 1. v 10.00 hodin
MAŠKARNÍ BÁL S HOPSALÍNEM - Hurá, 
je tu karneval! Karnevalová show pro děti 
různého věku. Děti jsou od prvého oka-
mžiku vtaženy do karnevalového reje masek 
na poutavé písničky, proložené soutěžemi, 
kde se mohou zapojit i rodiče. Předprodej 
KD K-TRIO.

 PŘEDNÁŠKY a SEMINÁŘE 
24. 1. v 9.30 hodin  
ŘEČ TĚLA, chcete se naučit, jak pomoci řeči 
těla vnímat své partnery, známé, spolužáky, 
kolegy? Chcete si usnadnit komunikaci se 
šéfem nebo rodinným příslušníkem?  Na so-
botním semináři se dozvíte se více o signá-
lech těla, čtení z tváře a různých manipulač-
ních technikách. Zjistíte jak získat přirozený 
šarm. Předprodej a informace KD K-TRIO.

27. 1. v 17.30 hodin 
PARTNERSKÁ KOMUNIKACE, jedno-
duše, prakticky, s nadhledem a humorem 
o vztazích a komunikaci mezi partnery před-
náší rodinný terapeut Drahoslav Červenka.
Předprodej a informace KD K-TRIO.

31. 1. v 10.00 hodin  
EBRU - tradiční turecká malba na hladině 
vody, vhodné pro všechny, kteří se zajímají 
o umění a vlastní tvoření. Dozvíte se více 
o historii této techniky a vyzkoušíte vlastní 
tvorbu s přírodními tureckými barvami. 
K dispozici bude veškerý materiál a po-
můcky. 
Předprodej a informace KD K-TRIO.

 VÝSTAVY
JIŘÍ NEUWIRT a JEHO ŽÁCI /GRAFIKA/, 
Jiří Neuwirt - pedagog školy Ave Art Ost-
rava představí nejen svou tvorbu, ale i práce 
svých žáků
od 5. 1. ARCELORMITTAL OSTRAVA 
V PROMĚNÁCH ČASU – autor Richard 
Sklář, historická fotografi e – archív. 

TAK TO VIDÍM JÁ – fotografi e Pavly Klím-
ková – restaurace K-TRIO.

od 9. 1. AFRIKA SNŮ – výstava fotografi í 
Jaroslava Prokopa – restaurace K-TRIO. 

 KURZY
1.- 31. 1. probíhá zápis do POHYBO-
VÝCH, TANEČNÍCH  A VZDĚLÁVA-
CÍCH KURZŮ
Kurzy pro děti: Výuka hry na kytaru, saxo-
fon, key board, akordeon, Kreslení a malo-
vání, Břišní tance, Hip Hop, Disco dance, Ta-
neční klub MINI.
Kurzy pro dospělé: Kalanetika, P - Class, 
Pilates s Bosu, Cvičení - prevence bolesti 
zad, Cvičení pro seniory, Cvičení pro radost 
i zdraví, Nebojte se cvičit – cvičení v sedě na 
židli, Fitness jóga, Hatha jóga, Jóga, Latina 
dance, Zumba, Linie, Body styling, strečink 
a relaxace, Body Form, Taneční pro manžel-
ské páry a partnerské dvojice, Irské tance, 
Břišní tance
Vzdělávací semináře: Výuka anglického 
a jazyka, Výuka hry na kytaru, saxofon, key 
board, akordeon, Setkání s písničkou, Cesty 
k uzdravení, EBRU - tradiční turecká malba 
na hladině vody, Řeč těla
Podrobné informace a rezervace na www.
kzoj.cz nebo na recepci KD K-TRIO.

KOMORNÍ KLUB

Komorní klub, Velfl íkova 8, Ostrava-Hrabůvka

10. 1. v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT TŘÍ TENORŮ  
- Václav Morys, Peter Svetlik, Juraj Nociar 
– zpěv, Regina Bednaříková – klavír. Pro-
gram F. Lehár, J. Strauss, R. Friml, E. de Cu-
rtis, C. A. Bixio, L. Denza a další... Předpro-
dej KD K-TRIO, OIS a  v den akce na místě 
od 16.30 hodin.

22. 1. v 18.00 hodin
AFRIKA SNŮ aneb Po stopách Dr. Emila 
Holuba. Cestopisná přednáška formou ko-
mentované fotografi e, vás provede jihem 
Afriky – Zambií, Zimbabwe, Botswanou, 
Namibií a Jihoafrickou republikou. Doku-
mentuje 5 600 km dlouhou trasu, od Vikto-
riiných vodopádů až do Kapského města. 

Předprodej KD K-TRIO, OIS v den akce na 
místě od 17.30 

24. 1. v 19.00 hodin
Chris Kazarian funk&soul Project (USA/
CZ), Chris Kazarian  (USA ) – zpěv a kytara, 
Petr Kalfus – saxofon, Marek Novotný – pi-
ano, Petr Dvorský – baskytara (a jen místy 
kontrabas), Martin Kopřiva – bicí. Předpro-
dej KD K-TRIO, OIS a  v den akce na místě 
od 18.30 hodin.

DŮM KULTURY AKORD OSTRAVA-ZÁBŘEH

Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511, e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz / www.facebook.com/dkakord

6. 1. / 15:00  SENIOR KLUB 
Chorvatsko, Střední Dalmácie – cestopisná 
přednáška Jana Witka za podpory Vítkovice 
Tours. Hudba k tanci a poslechu: PeteSax.
Vstup zdarma.

9. 1. / 20:00  
Novoroční ples TŠ Zdeňka Chlopčíka
Více na www.tanec-ostrava.cz

21. 1. / 19:00  
Městské divadlo Zlín: 
ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
Divadelní adaptace knižního bestseleru 
Kateřiny Tučkové. Vstupné 430, 380, 350 
a 200 Kč.

22. 1. / 19:00 SCREAMERS: Tyjátr
Tyjátr – to je velká iluze! V novém předsta-
vení skupiny Screamers vás čeká velká ex-
kurze divadelním světem. Šminky, velkolepé 
kostýmy, záplava fl itrů a peří, primabaleríny 
i šmíra.
Prozkoumejte s Láďou, Paulou, Lili, Vale-
rií, Sašou a Nadjou divadlo od sklepa až po 
půdu! Ti odvážnější se projdou po prknech, 
jež znamenají svět! Odhalte skrytá zákoutí 
a netušené rozměry skvělé show! Vstupné 
320, 250 a 200 Kč.

26. 1. / 9:00 Slovanský tyátr: *O*EO a *U*IE
Studentské zpracování klasiky Williama 
Shakespeara Romeo a Julie, ověnčeno 
mnoha cenami z různých divadelních pře-
hlídek. Doporučeno pro žáky od 7. tříd ZŠ 
a pro studenty SŠ. Vstupné 55 Kč.

27. 1. / 10:00  SKŘÍTKOVÉ
Ekologická pohádka s písničkami Ivana 
Mládka. Doporučeno pro děti od 3 do 11 let. 
Vstupné 60 Kč.

28. 1. / 19:00 Intimní divadlo Bláhové Dáši: 
MONOLOGY VAGÍNY
Provokativní a dnes již legendární hra Eve 
 Ensler. Hrají Dáša Bláhová, Míša Sajle-
rová a Jit  ka Asterová. Vstupné 350, 290, 220 
a 150 Kč

30. 1. / 19:30 Reprezentační ples Městského 
obvodu Ostrava-Jih
Podrobnosti a program na www.dk-akord.cz

 KURZY
Myslete na cvičení po Vánocích už teď a za-
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kupte si permanentku, případně dárkový 
poukaz v hodnotě kurzu pro své blízké. 
Přijďte si v roce 2015 vyzkoušet nové reha-
bilitační cvičení - Skupinové cvičení „spi-
rální stabilizace páteře“ SM-systému pro 
zdravá záda. Cílem cvičení je zvýšit pruž-
nost svalů, pohyblivost kloubů a vyrovnat 
svalové dysbalance. Vysoce efektivní re-
generace meziobratlových plotének po se-
davém zaměstnání nebo náročném sportu. 
Cvičení je vhodné pro každého. Cvičení 
bude probíhat od 16. 1. 2015 vždy v pátek 
v 18:30, lekcí vás provede Robert Kaleta - 
certifi kovaný terapeut a lektor SM-systému.
Podrobnosti o cvičení a aktuální nabídku 
kurzů najdete na www.dk-akord.cz a na re-
cepci DK AKORD.

PŘIPRAVUJEME

5. 2. / 19:00
ONDŘEJ HAVELKA a jeho MELODY 
MAKERS. Když zaválí hot-jazz nebo swing.

11. 2. / 19:00 
Studio Ypsilon: VRATKÁ PRKNA
Komedie s Jiřím Lábusem z divadelního zá-
kulisí. 

14. 2. / 20:00 VELKÝ DISKOPLES

15. 2. / 16:00 POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Maškarní rej pro děti se soutěžemi. Uvádí 
Zdeněk Kačor.

25. 2. / 20:00 ANETA LANGEROVÁ
Turné k nové desce Na Radosti za dopro-
vodu kapely, smyčcového tria a piana.

26. 2. / 19:00
Studio Dva – Patrik Hartl: HVĚZDA
One woman show Evy Holubové, s humo-
rem o zákulisí českého showbyznysu.

18. 3. / 19:00
HALINA PAWLOWSKÁ: Chuť do života
One woman talk-show. Nový pořad!

25. 3. / 19:00
Městské divadlo Kladno: VINNETOU
Vojtěch Kotek a Jakub Prachař v příběhu 
o ideálech hrdinství, příběhu plném humoru 
a nostalgie.

27. 3. / 17:00 MICHALŮV SALÁT
Interaktivní zábavný pořad Michala Ne-
svadby pro děti o knížkách.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA-ZÁBŘEH

Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 746 062
23.-24. 1. Čertoviny – sraz dětí z letních tá-
borů, info: p. Kusynová
 
Pobočka Dubina, J. Matuška 26a
tel.:  596 768 565
30. 1. 2015   Tudy z nudy – akce pro celou ro-
dinu, od 9 do 16 hodin, info: p. Kornasová
 

Od 25. 1. 2015 na všech recepcích nabídka 
a přihlášky na letní pobytové tábory 2015!!!

VÍTKOVICE ARÉNA, A. S. 

Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303, e-mail.ova@arena-vitkovice     
www.arena-vitkovice.cz
  4. 1. v 15:30 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC OLOMOUC.  ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
 9. 1. v 17:00 hod.  HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC VERVA LITVÍNOV.  ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
12. 1. ve  20 hod.  MANOWAR - KINGS OF 
METAL MMXIV WORLD TOUR 2015. 
ČEZ ARÉNA
16. 1. v 17:00 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – 
BK MLADÁ BOLESLAV. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy
25. 1. v 15:30 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC ENERGIE KARLOVY VARY.  
ČEZ ARÉNA. Utkání hokejové extraligy
30. 1. v 17:00 hod. HC VÍTKOVICE STEEL – 
HC OCELÁŘI TŘINEC. ČEZ ARÉNA
utkání hokejové extraligy

Veřejné bruslení   
Multifunkční hala
středy 16:00–17:30 hod. 
soboty 16:30–-18:30 hod.    
neděle 16:30–18:30 hod.  

Sportovní centrum Dubina
Plánované akce na měsíc leden

  4. 1. Fotbal - MFK Vítkovice 
   8-16 hod. - mezinárodní turnaj v kopané žen 
  7. 1. Florbal - 1. SC Vítkovice
 20.15 hod. - AutoCont extraliga muži
10. 1. Futsal - I.S.C. SPORTS s.r.o.
 8-16 hod. - Golden Tour Ostrava
10. 1.         Florbal - 1. SC Vítkovice
 17.15 hod. - extraliga žen
11. 1.         Florbal - 1. SC Vítkovice
 8-15 hod. - mladší žáci Tornádo
17. 1. Futsal - Městský fotbalový svaz 
  8-14 hod. - mladší dorost
17. 1. Florbal - 1. SC Vítkovice
 18.15 hod. - AutoCont extraliga muži
18. 1. Florbal - 1. SC Vítkovice
 7-13.30 - veteráni A
24. 1. Florbal - 1. SC Vítkovice
 9-16 hod. - mladší žáci Hurikáni
 17.15 hod. - extraliga žen 
25. 1. Florbal - 1. SC Vítkovice
 8-14 hod. - přípravka Lvíčata 
 14.30-20.30 hod. - mladší žákyně
31. 1. Futsal - I.S.C.SPORTS s.r.o. 
 8-16 hod. - Golden Tour Ostrava
31. 1. Florbal - 1. SC Vítkovice
 18 hod. -  junioři
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Integrované výjezdové centrum 
by mělo stát do konce příštího roku
Výstavba integrovaného výjezdového centra (IVC) v ostravském 
městském obvodu Ostrava-Jih odstartovala v úterý 2. prosin-
ce 2014 poklepáním na základní kámen budoucí stavby.

Moderní zázemí pro složky 
integrovaného záchranného 
systému za zhruba 210 milionů 
korun by mělo vyrůst do října 
příštího roku na ulici Kamins-
kého. Většinu nákladů by měly 
pokrýt evropské dotace, kraj 
se bude na fi nancování podílet 
15 procenty. 
„Stavbou dalšího integrované-
ho výjezdového centra v Mo-
ravskoslezském kraji pokra-
čujeme v úspěšném konceptu 
společných center složek IZS, 
který je na území Moravsko-
slezského kraje realizován více 
než dvacet let a prokazatelně 
přináší kvalitnější služby ob-
čanům za nižších provozních 
nákladů,“ konstatuje morav-
skoslezský hejtman Miroslav 
Novák.
IVC v Ostravě-Jihu bude urče-
no hasičům ze stanice Hrabová, 
strážníkům z oblastní služebny 
Hrabová (včetně skupin hipo-
logie a kynologie) a Zdravot-
nické záchranné službě Morav-
skoslezského kraje - výjezdové 

stanoviště Hrabová. Centrum 
bude vybaveno cvičnou věží, 
výcvikovými a sportovními 
plochami, tréninkovými, vý-
ukovými a kancelářskými 
prostorami i zázemím pro ky-
nologii a hipologii. Hasiči i zá-
chranáři budou mít k dispozici 
cvičné polygony, sklady pro 
hasicí techniku, místnosti de-
kontaminace i dílny pro opravu 
a testování dýchací techniky.
„Nové integrované výjezdové 
centrum zajistí složkám IZS 
moderní a odpovídající záze-
mí pro jejich práci. Zlepší pře-
devším koordinovaný postup 
složek integrovaného záchran-
ného systému při zásazích 
u mimořádných událostí, čímž 
minimalizuje jejich následky. 
Spolupráce mezi hasiči, záchra-
náři i strážníky se tak v přípa-
dě krizových stavů dostane na 
kvalitativně vyšší úroveň a mo-
derní infrastruktura umožní 
rozšíření poskytovaných slu-
žeb,“ vysvětluje 1. náměstek 
hejtmana Moravskoslezského 

kraje Josef Babka. Stavba na-
bídne zázemí také jednotce 
zaměřené na práci a záchra-
nu osob na vodních plochách, 
která bude v kraji zajišťovat 
požadavky a úkoly vyplýva-
jící z platných mezinárodních 
smluv o spolupráci a vzájemné 
pomoci v případě katastrof, ži-
velních pohrom a jiných mimo-
řádných událostí, které uzavře-
la Česká republika s Polskou 
a Slovenskou republikou.
Další výjezdové centrum hasičů 
a policistů za evropské peníze 

vyroste v Třinci. Výstavba mo-
derního zázemí pro záchran-
né a bezpečnostní složky za 
275 milionů korun by měla od-
startovat příští týden. Výstavba 
by měla být hotova do konce 
příštího roku. Reportáž z pokle-
pání základního kamene je na 
www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/
ostrava-jih/zahajeni-stavby-in-
teg-zachranneho-centra-v-ob-
vodu-o-jih.html.
Zdroj: www.kr-moravskoslez-

sky.cz,
2. 12. 2014

Ve středu 12. listopadu se 
uskutečnilo pietní setkání jako 
vzpomínka na mjr. Františka 
Doležala. Tento stíhací pilot 
vykonal přesně před čtyřiceti 
lety nad Výškovicemi hrdin-
ský čin, při kterém zahynul 
(více jsme informovali v říjno-
vém čísle Jižních listů). 
U malého památníčku na Ma-
jerovci na okraji lesíku Hra-
nečník se setkala skupina čle-
nů Svazu letců ČR z Příboru 
s občany Ostravy-Jihu a Staré 
Bělé. Major letectva v záloze 
Oskar Roš připomněl cestu 

Františka Doležala od jeho 
mládí k proudovému letectvu, 
přes Prahu do Mošnova a na-
konec nad Výškovice. 
Svým pilotním mistrovstvím, 
rozhodností a sebeobětová-
ním našel za posledním pa-
nelákem smrt. Lze jen hádat, 
kolik tehdy zachránil životů 
a jakým obrovským škodám 
zabránil. Květiny k památníč-
ku položila i přítomná vdova 
Jiřina Doležalová a kamarádi 
letci, Starobělští a Výškovičtí 
zapálili svíčky. 
 (kas)

Pietní setkání 

Slavnostního poklepání základního kamene se zúčastnil i staros-
ta obvodu Martin Bednář (vpravo).  Foto: Michael Kutty

V rámci zatím poslední letošní smogové situace platila od so-
boty 6. prosince do ranních hodin v pondělí 8. prosince pro část 
území Moravskoslezského kraje, která nezahrnovala aglome-
raci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek a Třinecko, regulace vy-
jmenovaných zdrojů znečištění ovzduší. Pro regulaci zdrojů 
na území aglomerace (tedy ani pro ostravské zdroje) nebyla 
splněna jedna ze zákonných podmínek, a to šest hodin rostou-
cích trendů dvanáctihodinových průměrů koncentrací PM10. 
Smogová situace je defi nována zákonem o ochraně ovzduší 
č. 201/2012 Sb. (§ 10, odst. 1) a podmínky pro její vyhlášení a vy-
hlášení regulace jsou ukotveny v příloze 6. Podrobné informace 
spolu s trendy vývoje aktuálních koncentrací jsou k dispozici 
na stránce www.chmi.cz/fi les/portal/docs/uoco/smog/index.
html. (d)

Proč nebyla vyhlášena regulace 
zdrojů znečišťování ovzduší?
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felicia zeller / klub outsiderů
prokrastinační groteska

samuel beckett / čekání na godota
klauniáda pod stromem

martin mcdonagh / osiřelý západ
bratrovražedná komedie

ödön von horváth / kazimír a karolína
rychlá a zběsilá jízda na horské dráze

alexander dumas / tři mušketýři
ostré kordy i jazyky cuchají nervy a trhají bránice

SEZÓNA ZTRÁTY A NÁLEZY

novoroční předplatné

BEZRUČI

www.bezruci.cz

Objednávejte online na www.bezruci.cz, prostřednictvím mailu 
vstupenky@bezruci.cz nebo na tel. 596 618 363.

DPB_2014-predplatne_inzerce_216x305.indd   1 15.12.2014   10:09:22
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Vánoční akce přilákaly tisíce lidí

Už ve 14 hodin odstartoval 
bohatý program před Domem 
kultury Akord. Vystoupily Mo-
ravský folklorní soubor Ševčík 
a Škola popového zpěvu Olo-
mouc, která zahrála vánoční 
a muzikálové hity. Dále se 
představila polská bluesová ka-
pela The Blues Experience, Cir-
kus trochu jinak a také ostrav-
ská kapela Acoustica s českými 
a světovými rockovými hity 

v akustickém podání. Součástí 
slavnostního programu bylo 
ofi ciální vyhlášení vítězů soutě-
že Foto fest 2014. Nechyběl vá-
noční jarmark, na své si přišly 
i děti, pro které byla připrave-
na Kouzelná vánoční pohádka 
v podání divadla Smíšek a také 
tvůrčí dílny. Přesně v 16.30 ho-
din se po odpočítávání starosty 
Martina Bednáře rozzářil vá-
noční strom a rozsvícena byla 

také další výzdoba na území 
obvodu.
Reportáž z akce je na www.
tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostra-
va-jih/vanocni-strom-na-nam-
-snp.html.
O týden později přilákala 
Mikulášská neděle na pěší 
zónu před kulturním domem 
K-TRIO i do jeho prostor tisíce 
návštěvníků, které neodradilo 
ani nevlídné počasí. Program 
začal už v 10 hodin představe-
ním pro děti Čertův mlýn aneb 
Mikulášská nadílka s Hopsalí-
nem. Jednalo se o pohádkový 
příběh, do kterého byly děti 
vtaženy a samy se podílely na 
úkolech, po jejichž splnění při-
šli Mikuláš s čertem. Vše bylo 
doplněno výpravnými písnič-
kami, kulisami a světelnými 
efekty. V ceně vstupenky byl 
i balíček pro děti.

První adventní neděli se na náměstí SNP v Zábřehu rozsvítil vá-
noční strom. V mrazivém počasí si tradiční akci nenechaly ujít 
tisíce lidí.



Ve 13 hodin začal Mikulášský 
jarmark, o dvě hodiny pozdě-
ji pak odstartoval doprovod-
ný program plný koled a vá-
nočních písní v podání kapel 
Quanti Minoris a folklorního 
souboru Morava. V prostorách 
K-TRIA byla připravena tvůrčí 
dílna, na pěší zóně se pohybo-
vali Mikuláši s čerty a andě-
ly. Krátce po půl čtvrté začali 
zdarma rozlévat punč starosta 
obvodu Martin Bednář s mís-
tostarostkou Hanou Tichánko-
vou. Zájem byl značný, o čemž 
svědčila dlouhá fronta zájemců 
a zhruba po pětačtyřiceti minu-
tách už nebylo co nalévat.
Program vyvrcholil po půl páté 
rozsvícením vánočního stromu. 
Nejprve přednesl sváteční po-
selství Vítězslav Řehulka z řím-
skokatolické farnosti Ostrava-
-Zábřeh. Starosta si tentokrát 
na pódium kromě místostaros-
tů Hany Tichánkové a Františ-
ka Dehnera přivedl z hlediště 
náhodně vybranou mladou 
maminku s malou holčičkou 
Magdalénkou, která pomohla 
s odpočítáváním před rozsvíce-

ním stromu. Na závěr zahrála 
oblíbená skupina Šajtar. Repor-
táž z akce je na www.tvova.cz/
zpravy-z-mesta/ostrava-jih/mi-
kulasska-nedele-u-k-tria.html.

Text a foto: Michael Kutt y
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Město poděkovalo pedagogům
Ačkoliv se stát dlouhodobě chová ke školství jako k Popelce, 
město Ostrava si svých učitelů váží. 

Na slavnostním setkání pe-
dagogů a zaměstnanců škol 
a školských zařízení, kteří le-
tos končí svou aktivní činnost 
a odcházejí do důchodu, to řekl 
náměstek primátora pro úsek 
školství a vzdělávání Zbyněk 
Pražák.
„V hierarchii hodnot je vzdě-
lání jednou z nejvyšších met, 
které společnost potřebuje, 
aby prosperovala. Je také jed-
nou z hlavních priorit města 
Ostravy. Dnešní setkání pro-

to považujte za poděkování 
a vyjádření úcty k vaší práci, 
v níž někteří z vás možná bu-
dou ještě pokračovat,“ konsta-
toval v pondělí 24. listopadu 
v radniční restauraci při akci 
uspořádané městem a vedením 
jednotlivých škol náměstek 
Pražák.
Šestatřicet pozvaných pedago-
gů a pracovníků školství zhléd-
lo vystoupení světově úspěš-
ných mažoretek z ostravského 
oddílu TOM Krokodýl a pře-

vzalo zlaté přívěšky a pamětní 
listy, které jim budou připomí-
nat jejich dlouhodobou práci, 
která se pro mnohé z nich stala 
více posláním a koníčkem, než 
plněním každodenních povin-
ností. To, že něco významné-
ho končí, si ale zatím většina 
z nich nepřipouští.
Za odvedenou práci poděko-
valy učitelům a zaměstnancům 
škol také vedoucí oddělení škol-
ství, sportu a volnočasových 
aktivit MMO Marta Szücsová 
a předsedkyně Oblastní rady 
odborového svazu pracovníků 
školství Marie Horvátová.

Mezi pozvanými bylo také de-
vět zástupkyň školských za-
řízení z obvodu Ostrava-Jih: 
Anna Sedláčková, Eva Sokolo-
vá (obě MŠ Volgogradská 4), 
PaedDr. Zdeňka Majcherová 
(ZŠ a MŠ Kosmonautů 13), Mgr. 
Marie Rejtharová (ZŠ a MŠ Vol-
gogradská 6B), Ing. Věra Stašo-
vá, Mgr. Jana Jedličková, Mgr. 
Jana Houdová (všechny ZŠ 
Chrjukinova 12), Jozefa Kope-
rová, Jitřenka Slívová (obě ZŠ 
a MŠ Kosmonautů 15). 

Zdroj: www.ostrava.cz, 
25. 11. 2014, 

(kut)

Jedním z cílů MŠ F. Formana je integrace dětí se zdravotním postiže-
ním do běžného života.
„Chceme, aby děti už v předškolním věku dokázaly vytvořit prostředí 
pohody nejen pro sebe, ale i pro druhé. Aby vnímaly své vrstevníky 
s jejich odlišnostmi jako přirozený stav. Rozvoj tolerance, vzájemné-
ho respektu, porozumění ve vztahu ke zdravotně postiženým se nám 
podařilo realizací projektu Hrou pochopíme druhé za fi nanční pomoci 
společnosti ArcelorMitt al Ostrava,“ uvedla ředitelka školky Martina 
Raková.
V průběhu roku děti běžných tříd a tříd pro děti se zdravotním posti-
žením měly možnost seznámit se s nevidomým a neslyšícím člověkem 
a v praktických hrách si vyzkoušet, co znamená neslyšet a nevidět. 
V zábavném sportovním odpoledni procvičovaly narušenou koordi-
nační schopnost a za pomoci kamarádů překonávaly překážky a stezky 
odvahy. Úspěch zažily také v soutěži ve skládání puzzle. Proběhla i ce-
loškolní pěvecká soutěž SuperStar. Na závěr projektu děti z běžných 
tříd mateřské školy zahrály svým kamarádům pohádkové divadlo.
„Účasti v aktivitách projektu si děti uvědomily nelehké postavení ka-
marádů s hendikepem a naopak děti se zdravotním postižením zažily 
úspěch a nalezly své místo v životě,“ dodala Raková.  (d)

Projekt Hrou pochopíme druhé První vánoční jarmark 
na ZŠ Krestova

K adventnímu období neodmyslitelně patří vánoční jarmarky, 
vůně cukroví a punče,  ale také vánoční koledy a dětský smích. 
To vše bylo součástí prvního vánočního jarmarku na ZŠ Kre-
stova. Zapojili se do něj malí i velcí, někde pomáhali rodiče. Po 
dlouhých přípravách a vytištění pozvánek se všichni těšili, až 
na jarmarku vystaví své výrobky. 
Návštěvníky přivítali členové dětského pěveckého sbo-
ru Mendíci, kteří vánočními písněmi a koledami navodili 
příjemnou adventní atmosféru. Vše podtrhly rozzářené oči 
dětí, které se chtěly pochlubit svými výtvory. Každá třída si 
připravila svůj stánek, ve kterém žáci prodávali vánoční oz-
doby, přáníčka, perníčky a spoustu dalších drobností. Kdo si 
nakoupil drobné dárky, mohl se občerstvit u deváťáků, kteří 
sami připravili lahůdky. Děti se ukázaly jako dobří obchodníci 
a své zboží vyprodaly do posledního kousku.  (d)
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INZERCE

Učíme se společně

Ředitelka školy Libuše Přikrylová při prezentaci projektu.
 Text a foto: Michael Kutty

V létě roku 1997 byl výchovný 
ústav rozšířen o nově vznik-
lé oddělení v Polance n. O. 
v prostorách bývalých kasáren 
a o pět let později o další nové 
oddělení ve Frýdku-Místku. 
Všechna tři oddělení prošla 
v průběhu dvaceti let staveb-
ními rekonstrukcemi a úprava-
mi. Přestože byl název zařízení 
pětkrát změněn, jeho poslání – 
pomáhat dětem hledat lepší cíl 
a smysl života a cesty, jak k ním 
dojít – se nezměnilo a přetrvává 

i nadále. Postupným rozšiřová-
ním se kapacita celého zařízení 
ustálila na 78 dětech (22 dívek 
a 56 chlapců). Vzniklo 104 pra-
covních míst, z toho 77 pedago-
gických. Výchovný ústav spo-
lupracuje s osmnácti středními 
školami, ve kterých se děti při-
pravují na budoucí povolání. 
Každoročně dívky a chlapci ab-
solvují okolo čtyřiceti učebních 
a studijních oborů.
„V rámci péče o umístěné děti 
se v našem zařízení realizují 

dva specializované programy. 
V oddělení pro chlapce v Hra-
bůvce a v oddělení pro dív-
ky ve Frýdku-Místku se jedná 
o program otevřeného typu 
s důrazem na posilování samo-
statnosti, spoluzodpovědnos-
ti, morálních vlastností a vůle 
v každodenních aktivitách 
a povinnostech dětí v reálném 
prostředí mimo ústav,“ uvedl 
ředitel VÚ Ostrava-Hrabůvka 
Pavel Němynář.
Za dvacet let prošlo výchov-
ným ústavem celkem 1420 dětí, 
z toho oddělením Ostrava-Hra-
bůvka 622 chlapců, oddělením 
Frýdek-Místek 116 dívek a od-
dělením Polanka n. O. 677 dětí. 

„Velký důraz klademe na spo-
lupráci s rodiči umístěných dětí 
a se sociálními kurátory z od-
dělení sociálně právní ochrany 
dětí,“ dodal Němynář s tím, že 
vloni v září byl VÚ udělen Os-
travskou univerzitou čestný ti-
tul Fakultní instituce Ostravské 
univerzity v Ostravě. „S touto 
univerzitou nás pojí mnohaletá 
spolupráce na projektech zamě-
řených na osvojování doved-
ností a kompetencí důležitých 
pro život našich dětí po ukon-
čení jejich ústavní péče,“ řekl 
závěrem Němynář a poděkoval 
za podporu ze strany města Os-
travy i městského obvodu Ost-
rava-Jih.  (d)

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka slaví kulatiny

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka pořádala 
regionální kolo soutěže Gastrojunior – Bidvest Cup 2015. Junioři 
soutěžili v oborech kuchař, číšník a cukrář. Na snímku je žák 2. ročníku 
oboru kuchař-číšník, soutěžící kuchař Jan Schrenk, který skončil na 
prvním místě a postoupil do jarního fi nále soutěže v Brně. Připravil 
grilovanou tresku na citrónovém tymiánu s limetkovou omáčkou 
a uzenou galantinou, kaštanovou polentou a restovanou zeleninou. Na 
soutěž se připravoval s učitelem odborného výcviku Radkem Plačkem. 
Součástí dvoudenní akce byl také Unihost Cup - Memoriál Zdeňka 
Kopky, ve kterém se utkaly hotelové a odborné školy i učiliště z celé 
republiky v oborech barista, čepování piva, slavnostní tabule a som-
melier.  Foto: Michael Kutt y

Tak se jmenoval projekt, který 
v uplynulých dvou letech rea-
lizovala ZŠ Provaznická v Hra-
bůvce. Jeho cílem bylo zlepšení 
rovných příležitostí žáků školy, 
žáků se speciálními vzdělávací-
mi potřebami a žáků mimořád-
ně nadaných. „Projektem jsme 
se snažili vytvořit všem dětem 
kvalitní podmínky pro vzdě-
lávání,“ uvedla ředitelka školy 
Libuše Přikrylová.  
Poslední listopadové úterý se 
uskutečnil závěrečný workshop 
k projektu. Cílem akce bylo 
zhodnotit průběh projektu 
a ukázat všechny výstupy, kte-
ré v rámci něj byly vytvořeny. 
Nejpodstatnější bylo zapojení 
žáků do různých aktivit. Od 

zájmových kroužků, exkurzí, 
tematických odpolední až po 
besedy a různé zajímavé akce 
ve Školním informačním cen-
tru. Vznikla také spousta me-
todického materiálu do výuky 
a učitelé školy prošli mnoha 
školeními. Workshopu se zú-
častnili i starosta obvodu Mar-
tin Bednář a uvolněný člen ob-
vodní rady Adam Rykala, který 
má oddělení školství a kultury 
ve své gesci. Projekt byl spolu-
fi nancován Evropským sociál-
ním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky. 
Reportáž o projektu je na www.
tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostra-
va-jih/workshop-projektu-uci-
me-se-spolecne.html.

Výchovný ústav (VÚ) Ostrava-Hrabůvka byl zřízen k 1. lednu 1995 
a jako vhodné sídlo pro toto školské zařízení byla ve spoluprá-
ci s tehdejším Školským úřadem Ostrava vybrána budova po 
zvláštní škole na Slezské ulici. 
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Zvon dosud považovaný za 
nejstarší, z roku 1286 v muzeu 
v Chebu, totiž není domácího 
původu a byl pro muzeum za-
koupen v obchodu se starožit-
nostmi v Itálii. 
„Zábřežský zvon z přelomu 
13. a 14. století má zcela uni-
kátní plastickou výzdobu, je-
jíž součástí je i otisk pečetního 
typáře a gotický štít s českým 
dvouocasým lvem. Jedná se 
o historicky i typologicky mi-
mořádnou středověkou ko-
volijeckou památku, výrazně 
přesahující obvyklý regionální 
význam památek tohoto řemes-
la,“ říká historik umění Leoš 
Mlčák v nově vydané publikaci 
Zámek Zábřeh, jejímiž autory 
jsou Daniela Hradilová s foto-
grafem Danielem Šírou.
Jak se vůbec zvon dostal na 
území tehdejšího Zábřehu nad 
Odrou? Pro místní farnost to 
bylo velké vyznamenání. Malý 
exkurz do historie nabízí výše 
zmíněná publikace. Píše se v ní: 
„Roku 1345 český král Karel 
IV. Lucemburský vyrazil s voj-
skem proti slezskému knížeti 
Boleslavovi, který ohrožoval 
tehdy českou Vratislav…jeho 
tažení bylo úspěšné a donutilo 
Boleslava zavázat se smlouvou 
k poddanství k české koruně… 
na zpáteční cestě však krále ve 

Slezsku zaskočila velká voda 
– řeka Odra se po vytrvalých 
deštích vylila z koryta a zapla-
vila území kolem Zábřehu… 
aby panovníka náležitě uctili, 
přivítali ho místní lidé nejen 
chlebem a solí, ale i dlouhotr-
vajícím zvoněním na soused-
ním kostelíku svatého Marka… 
pro malou vísku bylo velmi 
náročné postarat se o pohoštění 
a nocleh početných a vzácných 
hostů, což král ocenil a na zna-
mení vděčnosti za „zvonivé“ 
přivítání zdejšímu kostelu vě-
noval „stříbrný zvon“/dle úst-
ně tradované legendy.“
Gotický zvon není veliký, ale 
přesto váží 226 kilogramů. 
Kvůli chemickému složení se 
mu také říká stříbrný zvon. 
Obsahuje totiž značnou pří-
měs stříbra, která se do zvonů 
přidávala jednak kvůli pověr-
čivosti, často také kvůli mylné 
představě, že stříbro vylepšu-
je akustické vlastnosti. V ev-
ropském kontextu je naprosto 
ojedinělý dvojitou „patrovou“ 
korunou zdobenou hlavami 
řeholníků, patrně benediktinů 
a na tehdejší dobu je unikátní 
i svými reliéfy. „Koruna svědčí 
buď o tom, že zvon byl určen 
pro klášterní komunitu, nebo 
byl ulit přímo klášterní hutí, 
která byla v nejstarších dobách 

Nejstarší český zvon pochází 
ze zábřežské farnosti
Jen málokdo ví, že patrně nejstarší zvon v republice byl odlit na 
přelomu 13. a 14. století a pochází z Ostravy-Zábřehu. 

tohoto řemesla doménou pře-
devším benediktinů,“ pozna-
menal dále Leoš Mlčák.
V padesátých letech minulé-
ho století byla zvonu nešetrně 
uřezána horní koruna. „Bylo 
to proto, aby se vešel do elek-
trického rozhoupávání. Zvo-
novina je velice křehká, takže 
funkce zvonu byla výrazně 
omezena a zvonilo se jen jeden-
krát v roce, a to na velikonoční 
svátky,“ uvedl farář Vítězslav 
Řehulka z římskokatolické far-
nosti Ostrava-Zábřeh. Done-
dávna byl zvon uložen v koste-
le Navštívení Panny Marie (na 
snímku) postaveném na místě 
původního zábřežského koste-
líka. Před osmi lety se v Brně 
konala výstava středověkého 
umění a její pořadatelé požá-
dali o zapůjčení zvonu. „Aby 
zvon mohl být přístupný veřej-
nosti, bylo třeba provést odbor-
ný znalecký posudek. Souhla-
sili jsme za podmínky, že zvon 
bude zrestaurován,“ řekl dále 

Řehulka. Od května roku 2007 
je zvon zapůjčen Arcidiecézní-
mu muzeu v Olomouci, kde je 
součástí stálé výstavy v Men-
ším sklepení v expozici román-
ských a raně gotických artefak-
tů. „Jediný důvod, proč se tak 
stalo, je ten, aby byl přístupný 
veřejnosti. V Ostravě nemáme 
výstavní prostor,“ vysvětlil 
Řehulka. Kvůli své váze musel 
být zvon vyzdvihnut na pod-
stavec za pomocí kladky a ně-
kolika silných mužů. „Srdce 
zvonu se bohužel nedochovalo, 
proto jsme zvolili umístění na 
podstavec,“ uvedl historik Ml-
čák s tím, že návštěvníci si ale-
spoň budou moci tento skvost 
prohlédnout skutečně zblízka 
a třeba si i poklepáním zkusit, 
jaký má zvuk. Do Ostravy se 
zvon krátce vrátil před čtyřmi 
lety, kdy byl součástí výstavy 
o Janu Lucemburském nazvané 
Král, který létal. 

Michael Kutt y s využitím
 jiných pramenů
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Vánoční setkání 
v domově pro seniory

Bavíme se sami

V úterý 9. prosince se v Domově pro seniory Čujkovova v Ostravě-
-Zábřehu konalo setkání dobrovolníků, kontaktních osob přijímajících 
organizací a zaměstnanců Dobrovolnického centra ADRA. Smyslem 
setkání bylo poděkovat dobrovolníkům za jejich obětavou činnost. Akce 
dala prostor ke sdílení zážitků a zkušeností z dobrovolnictví, sblížení 
všech přítomných a v neposlední řadě dala přítomným možnost po-
cítit sounáležitost s lidmi, kteří pomáhají druhým. Celý podvečer se 
nesl ve vánoční atmosféře, dobrovolníci byli oceněni drobnými dárky 
a pohoštěním. Na třicet šťastlivců si domů odneslo ceny z tomboly. 
Kulturní program zajistily mažoretky Bambulky z Domova Korýtko 
a sólový kytarista Jakub Sivek.  (d)

Tak se jmenovalo předvánoční setkání klubů seniorů, které se začátkem 
prosince konalo v prostorách domu s pečovatelskou službou na 
Odborářské ulici v Hrabůvce. Členové jednotlivých klubů si připravili 
program v podobě čtení vánočních koled nebo zpívání písní. Seniorům 
zahrál harmonikář Bohumil Rončka a pohovořil k nim místostarosta 
František Staněk. Akci zorganizoval Odbor sociální péče při Úřadu 
městského obvodu Ostrava-Jih.  Foto: Michael Kutt y

Paní Ludmila se narodila v led-
nu 1941 ve Slezské Ostravě. 
Pracovala jako prodavačka 
a při zaměstnání vystudovala 
ekonomickou školu s maturi-
tou. Po mateřské dovolené na-
stoupila do účtárny podniku 
Mototechna, kde setrvala až 
do roku l996, kdy odešla do 
důchodu. K jejím koníčkům 
patří práce na zahrádce, pečuje 
o květiny.
Pan Miloslav se narodil v listo-
padu 1938 v Provodově v okre-
se Zlín. Po škole nastoupil do 
podniku Barum Rudý říjen 
v Otrokovicích. V roce 1963 při-

šel za prací do Ostravy, kde se 
seznámil se slečnou Ludmilou. 
Až do důchodu pracoval ve 
Vítkovických železárnách. Jeho 
velkým koníčkem byl sport, od 
patnácti let se aktivně věnoval 
řeckořímskému zápasu a vol-
nému stylu v TJ Sokol Vítko-
vice. S manželkou rádi cestují, 
luští křížovky a sledují televizi.
Své „ano“ si řekli 14. listopa-
du 1964 na ostravské radnici. 
Vychovali dceru Danu a syna 
Pavla. Rodina se postupně roz-
rostla o vnuka Michala a vnuč-
ky Evu, Petru, Martinu a Šárku.
Padesát let společného života si 

ZLATÁ SVATBA manželů Červenkových

připomněli 22. listopadu v ob-
řadní síni radnice. Oddávajícím 
jejich zlaté svatby byl místosta-

rosta František Dehner, cere-
moniářkou Šárka Zubková. 

Foto: Petr Grimm

Blahopřejeme jubilantům
Seznam jubilantů, kteří souhlasí se zveřejněním jména 
v Jižních listech. Starosta MO Ostrava-Jih Martin Bednář přeje 
všem prosincovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, 
spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.

Anežka Vajdová 96 let
Marie Burianová 96 let
Marie Bednářová 94 let
Vladimír Šteif 93 let
Otakar Tyl 93 let

Marie Buďárková 93 let
Božena Kožušníková 93 let
Jaroslav Veselý 93 let
Emanuel Gazda 91 let
Zdeněk Ondračka  90 let

Drahomíra Janulková 90 let
Vítězslava Starečková 90 let
Drahomíra Fiandová 85 let
Mária Urbanová 85 let
Františka Štenclová 85 let
Adolf Bohunský 85 let
Kazimír Tetur 85 let
Zdeněk Podešva 80 let
Elfrieda Tomíčková 80 let
Emilie Benešová 80 let
Marie Fečová 80 let

Libuše Grünerová 80 let
Olga Honová 80 let
Drahomíra Píclová 80 let
Julie Hurníková 80 let
Miluška Lesňáková 80 let
Jindřiška Švancerová 80 let
Naděžda Martináková 80 let
František Palička 80 let
Drahomíra Kohnová 80 let
Marie Krčálová 80 let
Irena Štěpánková 80 let
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Ani nepříznivé povětrnostní 
podmínky neodradily star-
ší spoluobčany od návštěvy 
prosincového Senior klubu 
v Domě kultury Akord. Odmě-
nou jim bylo setkání s novým 
vedením obvodu. Seniorům 
se představili starosta Martin 

Bednář, místostarostka Věra 
Válková a místostarosta Fran-
tišek Staněk. Všichni se aktivně 
zapojili do losování oblíbené 
tomboly. K poslechu i dobré 
náladě zahrála cimbálová mu-
zika Ševčík.

 Text a foto: Michael Kutt y

Vedení obvodu 
zavítalo mezi seniory

Krátce ze škol
 ZŠ B. Dvorského má almanach
Příspěvky nejen v českém, ale 
i polském a anglickém jazy-
ce si zájemci mohou přečíst 
v novém, v pořadí už čtvr-
tém Almanachu literárních 
a výtvarných prací žáků, kte-
rý v těchto dnech vydává ZŠ 
B. Dvorského 1. Autory pol-
ských textů jsou děti z Gimna-
zja Pawla Stellera z Katowic, 
s nímž škola ze sídliště Bělský 
Les dlouhodobě spolupracuje. 
Příspěvky věnované Ostravě 
a ekologické tematice čeští 
i polští žáci přeložili i do an-
gličtiny. Publikace, kterou fi -
nančně podpořilo město Ost-
rava, je dostupná na stránkách 
školy www.zsdvorskeho.eu.

 Pečeť kvality pro SŠSS
Pro Pečeť kvality si začátkem 
listopadu dojel do Prahy pro-
jektový tým pedagogů a žáků 
Střední školy společného stra-
vování (SŠSS) v Ostravě-Hra-
bůvce. Ocenění za projekt 
v Programu celoživotního 
učení Leonardo da Vinci s ná-
zvem Evropská gastronomie 
na cestách 2011 na Valori-
zační konferenci Zahraniční 
zkušenost, velký krok pro 
život, převzala koordinátor-
ka projektu Lenka Čapková. 
Významné ocenění Pečeť 
kvality je každoročně udíleno 
Domem zahraniční spoluprá-

ce nejlepším projektům, in-
stitucím a účastníkům indivi-
duálních stáží realizovaných 
v Programu celoživotního 
učení a Mládež v akci.

 Předškoláci zpívali seniorkám
Desetiletí spolupráce vítá-
ní adventního času oslavili 
klienti Domova pro seniory 
Korýtko společně s dětmi 
z MŠ Ignáta Herrmanna. Děti 
si připravily vánoční písně 
a společně si s babičkami za-
zpívaly známé české koledy. 
Na závěr setkání si všichni 
předali drobné dárečky s přá-
ním pevného zdraví a vánoč-
ní pohody.

 Chaos teenagerů zabodoval
ZŠ B. Dvorského se může po-
chlubit jedním z nejlepších 
školních časopisů u nás. Ve 
fi nále soutěže Školní časopis 
roku, které v Brně pořádala 
Asociace středoškolských klu-
bů ČR, časopis získal dvě oce-
nění. První místo za nejlepší 
obsah a v celkovém hodnoce-
ní (ve své kategorii druhý stu-
peň ZŠ) místo třetí. Časopisu 
s názvem Chaos teenagerů se 
tak po předešlých úspěších 
v krajských kolech této sou-
těže (dvakrát první místo) 
poprvé podařilo stanout na 
pomyslném stupínku vítězů 
i na republikové úrovni. 

V letošním roce probíhal pod 
záštitou Knihovny města Os-
travy (KMO) projekt Paměť 
Ostravy, kterého se zúčastnila 
i knihovní pobočka na Závod-
ní ulici v Hrabůvce. Původně 
mělo být centrum zmíněného 
projektu v rámci obvodu Ost-
rava-Jih pouze ve Výškovicích, 
ale ukázalo se, že aktivní pa-
mětníci existují i v Hrabůvce. 
„Bylo mi ctí se několika setká-
ní projektu zúčastnit a poznat 
blíže zdejší obyvatele a jejich 
minulost plnou zajímavých 
příběhů. Po skončení projektu 
jsem se rozhodl vytvořit pro-

jekci snímků staré 
Hrabůvky nejen 
s pamětníky, ale i s 
veřejností. Promítání 
fotografi í se konalo 
dvanáctého prosin-
ce za hojné účasti 
v knihovně na Zá-
vodní (na snímku) a 
plánujeme ještě dru-
hý díl. V tom prvním 
se díky pamětníkům 
podařila rozluštit 
řada anonymních fotografi í,“ 
uvedl návštěvník knihovny 
Petr Přendík a pokračoval: 
„Odvedli jsme spolu kus práce. 

Proto bych rád poděkoval pra-
covnicím knihovny na Závod-
ní, zejména paní Kosekové, kte-
rá do celého projektu vkládala 
spoustu energie. Zapomenout 

nesmím ani na manžely An-
tonína a Evženii Blažkovy (p. 
Blažek v rámci projektu Paměť 
Ostravy v listopadu přednášel 
v knihovně na téma Figurky 
Jubilejní kolonie a p. Blažko-
vá se zhostila několika recita-
cí – pozn. aut.) nebo Antonína 
Obůrku, který je tvůrcem Dějin 
Hrabůvky.  Na projektu Paměť 
Ostravy se každý svým dílem 
podíleli paní Huslerová a Jureč-
ková i pan Kantor z Výškovic. 
Dík patří i pracovnici knihovny 
Jarmile Burešové za to, že mne 
k projektu přizvala,“ dodal Petr 
Přendík.  (d)

Pamětníci knihovně, knihovna všem
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Představujeme základní školy  – ZŠ Březinova
Nejstarší škola v obvodu Ost-
rava-Jih oslaví v příštím roce 
2015 neuvěřitelných osmde-
sát let od svého založení. 

Je situována do klidné části 
města ve vilkové čtvrti Druž-
stvo v okrajové oblasti Zábře-
hu. Škola byla založena v roce 
1935 a jedná se tak o budovu 
s mnohaletou školní tradicí 
a hluboce zapuštěnými kořeny. 
Jak bude níže uvedeno, přesto 
si v ničem nezadá se školami, 
které se představily v předcho-
zích vydáních tohoto zpravo-
daje, a nabídkou aktivit může 
směle konkurovat ostatním 
školám v obvodu.
Areál školy tvoří dvě propoje-
né budovy s tělocvičnou, bu-
dova školní družiny se sklení-
kem, školní hřiště a rozsáhlý 
školní pozemek. Budova školy 
získala po rekonstrukci novou 
výrazně žluto-modrou fasádu. 
Byla zrekonstruována všechna 
sociální zařízení, nově byl také 
rekonstruován skleník s učeb-
nou školní družiny. Pavilony 
školy byly propojeny moderní 
prosklenou přístavbou, ve kte-
ré vznikla recepce a šatny pro 
žáky 1. stupně. Postupně byly 
rekonstruovány i šatny 2. stup-
ně v suterénu školy, každý 
žák má svou vlastní uzamy-
katelnou skříňku, šatny byly 
obloženy pestrým dřevěným 
obložením. U školy vzniklo 
nové víceúčelové hřiště s umě-
lým povrchem, které od jara do 
podzimu funguje jako veřej-
né. Pro stravování žáků slouží 
prostory školní jídelny a vlast-
ní školní kuchyně.   
Škola má bezbariérový přístup 
do jedné z budov. Komunikace 
v objektu školy jsou vydláždě-
ny zámkovou dlažbou, vznikla 
parkovací místa pro auta a hoj-
ně využívaná kolárna.
Vyučování probíhá v kme-
nových třídách a odborných 
učebnách. Patří k nim učebna 
přírodovědných předmětů, 
jazykové učebny, učebna pro 

výuku dějepisu a geografi e, 
učebna hudební výchovy, vý-
tvarné výchovy a počítačo-
vá učebna. Všechny odborné 
učebny a rovněž tak všechny 
kmenové učebny na 1. stupni 
jsou vybaveny buď interaktiv-
ní tabulí, nebo PC, ozvučením 

a dataprojektorem s promíta-
cím plátnem. Všechny prostory 
školy jsou propojeny počítačo-
vou sítí s přístupem na inter-
net. Bohatě zásobená žákovská 
knihovna nabízí encyklopedie, 
odbornou literaturu, slovníky 
i beletrii. Hojně jsou její fondy 
využívány ke společné četbě 
žáků.
Přestávky mohou děti aktivně 
strávit hraním stolního fotbál-
ku, stolního tenisu, zahrát si 
minikošíkovou, zaskákat paná-
ka anebo jen tak si oddechnout 
v odpočinkových koutech.
Škola má většinou dvě třídy 
v ročníku, snaží se být školou 
rodinného typu, kde se učitelé, 
žáci i rodiče znají a úzce spolu-

pracují. Pro budoucí prvňáčky 
škola každoročně nabízí krou-
žek Předškoláček, ve kterém 
se děti připravují na školní do-
cházku.
Ve škole probíhá výuka podle 
školního vzdělávacího pro-
gramu (ŠVP) KAPKA (ŠVP se 
chová k žákům KA-marádsky, 
má být jejich P-artnerem a má 
je připravit na jejich budou-
cí KA-riéru). Značný důraz je 
kladen na informační a komu-
nikační technologie a výuku 
cizích jazyků, jejichž využívání 
by se mělo stát pro absolventy 
programu běžné. Od 1. ročníku 
je zařazena výuka anglického 
jazyka a od šestého je žákům 
umožněn výběr druhého cizí-
ho jazyka – ruštiny nebo něm-
činy.
Nedílnou součástí života ZŠ 
Březinova je pořádání školy 
v přírodě pro žáky 1. stupně, 
lyžařského a snowboardové-
ho kurzu pro žáky 2. stupně 
a cyklistického a turistické-
ho vícedenního výletu pro 
žáky nejvyšších ročníků. Žáci 
1. stupně se účastní výuky pla-
vání a výuky na dopravním 
hřišti. Škola pořádá také eko-
logicky zaměřené předmětové 
exkurze a každoročně se konají 
velmi oblíbené školní sportov-
ní turnaje.  
Cílem školy je podchytit i děti 
nadané. Škola proto organi-
zuje různé druhy znalostních 

a dovednostních soutěží. Její 
žáci jsou úspěšní i ve vyšších  
kolech soutěží, zvláště pak 
v recitaci, přírodovědných 
a chovatelských soutěžích, kde 
reprezentují naši školu v kraj-
ských, celostátních i meziná-
rodních kolech a získávají zde 
přední umístění.
ZŠ Březinova se zaměřuje také 
na ekologickou výchovu žáků, 
je zapojena do projektu Recyk-
lohraní, ve kterém žáci separují 
elektroodpad. Jednou ročně je 
organizován sběr starého pa-
píru, celoročně se sbírají víčka 
z pet lahví. Den Země škola 
slaví různými ekoaktivitami. 
Ve škole pracuje školní žákov-
ský parlament, který aktivně 
připravuje akce pro žáky (Mi-
kulášská nadílka, Čteme dě-
tem 1. a 2. tříd, Škola potmě 
aneb stezka odvahy, soutěž 
o nej vánoční stromeček, vol-
ba Sympaťáka a Sympaťačky 
roku, dny pro radost - Pohád-
kový den, Den bláznivých 
účesů, Den naruby, Černobílý 
den aj.), pořádá sbírky pro cha-
ritativní účely – na vybavení 
dětských nemocnic, na podpo-
ru hippoterapie pro postižené 
děti, dlouhodobě sponzoruje 
zvířátko v ostravské zoo. Ve 
spolupráci s rodiči a prarodiči 
škola pořádá vánoční a veliko-
noční jarmark.
Velký zájem žáků je také o zá-
jmové činnosti pod vedením 
pedagogů školy či jiných insti-
tucí ve škole (lehkou atletiku 
a národní házenou zajišťuje 
SSK Vítkovice, kroužek juda je 
vedený JUDO Clubem Baníku 
Ostrava).
Škola je rovněž úspěšná v zís-
kávání fi nanční podpory 
z grantů statutárního města 
Ostravy a evropských fondů.
Ke škole patří mateřská škola 
na Mozartově ulici, která je za-
měřena rovněž na ekologickou 
výchovu.

Podklady připravila: 
Mgr. Eva Vratislavská, 

pedagožka školy
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PRÁCE PROVÁDÍME:

LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE
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Ostrava Poruba

tel./fax: 596 956 220
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