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 Aktuální zprávy z našeho obvodu
Informace z obvodu, zprávy z radnice, pozvánky na kulturní a společenské akce a další aktuální reportáže můžete pravidelně sledovat na dvou televizních stanicích, a to na Regionální televizi a Polaru.

Jak tyto stanice naladit?
Obě stanice jsou dostupné pomocí pozemní antény DVB-T. Na ovladači svého televizoru nebo SET-TOP boxu pro naladění stiskněte tlačítko menu a pokračujte automatickým nebo manuálním laděním.

Regionální televize

Polar

Magazín Ostravsko

Expres Ostrava-Jih

• DVB-T (pozemní anténa): digitální multiplex RS8,
kanál 50 (Hošťálkovice)
vysílání: 13:40, 17:40
• DVB-C / IPTV (kabelová televize): UPC, Netbox, Nej
TV, RIO MEDIA, T-mobile TV, JON CZ
• DVB-S (satelit): Astra 3B 12207 MHz východní polarizace (23,5° východně)
• web: www.tvova.cz

• DVB-T (pozemní anténa): vysílací síť (multiplex) 4,
Digital Broadcasting, kanál 45 “Polar nový”
• DVB-C / IPTV (kabelová televize): UPC (vždy na posledním programu), PODA, RIO MEDIA
• web: www.polar.cz/porady
• aplikace: Samsung (SmartTV)
Vysílání
• premiéra: úterý 16:45
• reprízy: úterý 19:45, 22:45, středa: 0:45, 7:45, 10:45
a 13:45

Vysílání
• premiéra: út, čt, so 17:40 (UPC Express 18:00)
• reprízy: několikrát denně

Každou celou hodinu se vysílají regionální zprávy Polar.

Městský obvod Ostrava-Jih najdete s aktuálními informacemi,
pozvánkami na akce a fotoreportážemi
také na sociální síti Facebook www.fb.com/mob.ovajih
INZERCE

OPTIKA TRIUMPH

VÁNOČNÍ AKCE
LISTOPAD, PROSINEC

AKCE -30 %

NA BRÝLOVÁ SKLA: MULTIFOKÁLNÍ,
SAMOZABARVOVACÍ TRANSITIONS,

ZTENČENÁ S ÚPRAVOU MAR SH

NA BRÝLOVÉ

OBRUBY

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 |www.triumphoptical.cz
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+Vánoční
DÁREK
SC-351530/2

SLEVY NELZE SČÍTAT.

SLEVA až 50 %
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Sloučení škol

Více než 5,5 tisíce volných míst na základních školách dává základ připravované
školské koncepci. Zastupitelstvo schválilo sloučení svou základních škol. Učitelé
o svou práci nepřijdou.

8

Knihovnice pomáhají krajanům

Děti z českých vesnic na jihu Rumunska
se díky knihovnicím z Výškovic dočkají
přírůstku ve své školní knihovně. Češtinu
je učí učitel z Ostravy-Zábřehu.

14

Podzimní vernisáž

Letošní ročník již tradiční fotosoutěže
střední průmyslové školy stavební a s ním
spojená vernisáž připomene prázdninové
zážitky z našeho kraje.
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Bc. Tereza Thérová
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e-mail: tereza.therova@ovajih.cz

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
tel.: 724 274 181
e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

Kontakty na vedení obvodu
Starosta
Místostarostka
Místostarosta
Místostarostka
Místostarosta
Členka rady
Člen rady
Člen rady
Tajemník

Bc. Martin Bednář
Věra Válková
RNDr. František Staněk, Ph.D.
Ing. Hana Tichánková
Bc. František Dehner
Markéta Langrová
Ing. Adam Rykala
Ing. Otakar Šimík
Mgr. Petr Mentlík

tel.: 599 430 331
tel.: 599 430 410
tel.: 599 430 344
tel.: 599 430 344
tel.: 599 430 345
tel.: 599 430 331
tel.: 599 430 410
tel.: 599 430 331
tel.: 599 430 268

Kontakty na vedoucí odborů a oddělení ÚMOb Ostrava-Jih
Odbor hospodářské správy
Odbor správních činností
Odbor majetkový
Odbor právní:
Odbor ﬁnancí a rozpočtu
Odbor dopravy a komunálních služeb
Odbor výstavby a životního prostředí
Odbor bytového a ostatního hspodářství
Odbor investiční
Odbor sociálně-právní ochrana dětí
Odbor sociální péče
Odbor strategického rozvoje, vztahů
s veřejností, školství a kultury
Odbor podpory volených orgánů
Oddělení kontroly a interního auditu
Oddělení veřejných zakázek

Ing. Roman Škubal
Ing. Radim Navrátil
Mgr. Andrea Miškaříková
JUDr. Petr Holášek
Ing. Kateřina Bláhová
Ing. et Ing. Jindřich Haverland
Ing. Petr Halfar
Ing. Alena Brezinová
Ing. Lubomír Burdík
Mgr. Lenka Pavlíčková
Bc. Lenka Podolinská

tel.: 599 430 316
tel.: 599 430 469
tel.: 599 430 420
tel.: 599 430 335
tel.: 599 430 260
tel.: 599 430 270
tel.: 599 430 207
tel.: 599 430 288
tel.: 599 430 382
tel.: 599 430 465
tel.: 599 430 450

Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA
Jana Zjavková
Ing. Bc. Jarmila Capová
Bc. Gemrotová Kateřina

tel.: 599 430 282
tel.: 599 430 239
tel.: 599 430 456
tel.: 599 430 395

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

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
listopadový pátek třináctého
byl plný událostí. V Ostravě
se odehrály dva
sportovní „zápasy roku“. Ostravští hokejisté v derby
s Třincem prokázali obrovskou vnitřní sílu. A utkání českých fotbalistů se
Srbskem bylo pro Ostravu fotbalovým
svátkem. Při sledování obou zápasů
jsem si uvědomil, kolik společného mají
funkce rozhodčího a politika.
Oba musí řídit a rozhodovat, což mnohdy není jednoduché. Jedni chtějí nařídit
volný kop, druzí se tomu brání. Jedni
chtějí nový chodník, jiní na stejném místě zachování parkovacích míst. Děláte
soudce dvěma stranám, přičemž víte,
že se nemůžete zalíbit všem. Narážíte
na kluby, které chtějí vyhrát za každou
cenu. A je jen na vás, zda podlehnete.
Musíte být klidný a rozhodovat na základě faktů, nikoliv pod vlivem emocí. I rozhodčí může být alibista, který
přehodí své problémy a rozhodnutí na
kolegy asistenty (radní). Na zápasy
(zastupitelstvo) chodí diváci (občané),
kteří obvykle vidí jen jednu stranu mince – svůj klub, svůj zájem v projednávané záležitosti. Rozhodčí se musí řídit
stanovenými pravidly a je samozřejmé,
že při zahlášení pokutového kopu často
slyší: „Fuj,…., ty jsi skončil!“
Zažil jsem si to v obou profesích a nikdy
to nebylo nic příjemného. Ale pokud
jednáte podle pravidel, rozhodujete na
základě faktů, víte, že má smysl pokračovat, přestože vás daný tým chce v tu
chvíli zadupat do země. Dobrý politik
musí umět udělat i nepopulární rozhodnutí (tedy pokud není populista),
které se nemusí líbit všem, ale je dobré
pro většinu. Osobně mne mrzí, že mnozí
znevažují možnosti „být ve hře“, hlasitě
kritizují a útočí snůškou lží, místo aby
se aktivně zapojili a podíleli na smysluplném dění v našem obvodu ku prospěchu všech, nejen pro své osobní blaho.
Ve stejném dni přišlo v Paříži o život
po teroristických útocích 129 lidí. Přeji
nám všem, aby i v budoucnosti všechny
soutěže, souboje i jednání mohly probíhat férově bez ztrát životů, s respektem
k druhým, v míru a pohodě. Prayer for
Paris…
Bc. Bednář Martin
starosta
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 Sloučení škol
S ohledem na demograﬁcký vývoj v městském
obvodě Ostrava-Jih řeší místní odbor strategického
rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury optimalizaci svěřených školských zařízení.
Počet narozených dětí
v obvodu Ostrava-Jih je v posledních letech méně než
1000 za rok a podle odborníků se ani v příštích letech
nedá očekávat výrazné zvýšení porodnosti. Dnes už ani
mateřské školy plně nevyužívají své kapacity a počet dětí
ve školkách klesá. Do roku
2015 byla tato situace řešena
pouhým útlumem investic do
vytipovaných škol a jejich ná-

sledným zrušením. Oddělení
školství pod novým vedením
začíná problematiku řešit systematicky a připravuje koncepci školství, která na Jihu
za 26 let od revoluce nebyla vytvořena. Odbor po souhlasném projednání ve školské a ekonomické komisi a ve
ﬁnančním výboru předložil
radě návrh na sloučení dvou
škol, a to Základní a mateřské školy Mitušova 8 s neda-

lekou školou na Mitušově 16. Nechceme jít cestou okaNávrh byl následně schválen mžitého zavření školy a zrui na listopadovém jednání za- šení výuky, jako se stalo například na ZŠ
stupitelstva.
Žáci prvních, Celková kapacita základních V Zálomu, kdy
druhých a tře- škol v obvodu je v letošním došlo k rozškolním roce naplněna na
hození kolektích (vyjma lopouhých 57 %.
tivů žáků do
gopedických)
různých škol
tříd zasednou
od nového školního roku do a ukončení pracovních pomělavic v učebnách na Mitušově rů s učiteli. Pokud bychom ale
16, stále však se stejnými uči- situaci dnes neřešili postupteli, kteří se jim věnovali do- ným sloučením, za několik let
posud. Jejich starší spolužáci by tvrdá varianta, tedy zrušezměnu na výuce ani místě vý- ní školy, logicky musela nauky nepocítí. „Jedná se o po- stat,“ vysvětluje situaci radní
stupný proces slučování na- pro oblast školství Adam Ryplánovaný až do roku 2021. kala.
(ter)

Stávající zaměstnanci
o práci nepřijdou
Finanční prostředky na
mzdy jsou poskytovány podle
počtu dětí ve škole. Stávající
pedagogové se tak o svá místa
bát nemusí. „Když si uvědomíme, jak docházelo k propouštění v Nové Huti či Vítkovicích
a jaké obavy mají lidé o své
zaměstnání, tak jsme se zachovali velmi sociálně. Sloučením žádný z pedagogů o práci nepřijde. Počítáme s tím, že
postupně naplníme prázdné
učebny na jedné škole dětmi
a pedagogy ze školy druhé.
Zároveň by žáci od letošních
čtvrtých ročníku až po deváté
třídy ještě dokončili výuku na
ZŠ Mitušova 8 ve stávajících
prostorách,“ vysvětlil Rykala.

Školy díky sloučení získají výhodnější pozici větší školy při
řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů nebo posílení kapacity při zapojování do
grantů či rozvojových projektů a získávání ﬁnančních prostředků z jiných zdrojů, např.
Evropské unie. Na zasedání
zastupitelstva rodiče, učitelé
i děti projevili velké obavy, co
se stane s úspěšným projektem logopedických tříd, který
běží na Mitušova 8. Zde radní
Adam Rykala i ředitel základní
školy Mitušova 16 rodiče ujistili, že projekt logopedických
tříd považují za velice přínosný a bude pokračovat i nadále.
(ter)

Obvod stárne
Vedení základní školy obdrželo od odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury
informační dopis za účelem
poskytnutí informací rodičům a zaměstnancům.
Jak bylo zjištěno, dopis
bohužel některým dětem a
rodičům zaměstnanci školy
nepředali. Na otázky rodičů
z Mitušovy 8 tak odpovídal
vedoucí odboru Milan Stoch
až na informačním setkání.
Budovy ZŠ Mitušova 8 zůstanou v majetku obvodu,
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přičemž radnice již jedná
o tom, že by jeden pavilon
sloužil jako denní stacionář
pro děti i dospělé s kombinovaným postižením a seniory a druhý pavilon by
mohl být v roce 2021 přebudován na domov pro seniory. „Právě taková zařízení
v našem obvodě chybí. Peníze, které ušetříme sloučením škol, využijeme na investice do zkvalitnění výuky
a opravy dalších škol v našem obvodě,“ dodal Rykala.
(ter)

X Mitušova 8

X Mitušova 16

zdroj: Mapy.cz

Kontakty
Se svými dotazy se mohou občané obracet na ředitele
ZŠ Mitušova 16 Martina Paila či na oddělení vztahů
s veřejností úřadu.
Ředitel ZŠ Mitušova 16:
Oddělení vztahů s veřejností:

tel.: 724 059 338
tel.: 599 430 137
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Rozhovor: sloučení škol

Přinášíme vám rozhovor s radním pro oblast školství Adamem Rykalou, který odpovídá na aktuální
téma ke sloučení ZŠ Mitušova 8 a Mitušova 16.
Zastupitelé dne 12. 11. 2015
rozhodli o sloučení ZŠ Mitušova 8 a Mitušova 16 k datu
1. 1. 2016. Znamená to, že
se od Nového roku jedna ze
škol uzavírá?
Ne. Slučování bude probíhat až do roku 2021. Proces slučování bude co nejvíce citlivý k dětem, učitelům
i rodičům. Rád bych zdůraznil, že pro stávající žáky se
v současnosti nic nemění.

dopisu a následného setkání jsme se snažili informovat o tom, že se pro většinu
dětí na Mitušově 8 nic nemění a měnit nebude a všichni učitelé zůstávají v pracovním poměru.

V roce 2007 bylo rozhodnuto o úplném zrušení Základní školy Mjr. Nováka,
o 4 roky později také rozhodli tehdejší zastupitelé o zrušení školy V Zálomu. Proč jste nyní rozhodli
o sloučení namísto úplného
zrušení?
Chtěli jsme, aby děti zůstaly ve svých současných třídních kolektivech a učitelé nepřišli o práci.

Můžete sdělit, jakým způsobem bude toto sloučení
probíhat?
Proces sloučení bude zahájen od 1. ledna, ale stávající školní rok proběhne
bez jakýchkoliv organizačních změn. Některé první,
druhé a třetí třídy se přesunou od nového školního
roku 2016/2017 do učeben
ZŠ Mitušova 16. Děti zůstávají ve stejných kolektivech
a se stejnými učiteli, kteří se
jim věnovali doposud. Jejich starší spolužáci zůstávají
v budově ZŠ Mitušova 8, kde
již nebudou nastupovat noví
prvňáčci.

Jak a kdy jste informovali
rodiče dětí a pedagogy na
obou školách?
Rodiče jsme informovali okamžitě potom, co materiál prošel radou. Formou

Přesunou se i logopedické
třídy 1. a 2. C?
Současné dvě logopedické
třídy nebudou přesouvány
z důvodu obtížnější adaptace těchto dětí na nové pro-

Investice do školských
zařízení v roce 2015
Městský obvod Ostrava-Jih investoval v roce 2015 do
školských zařízení rekordní ﬁnanční prostředky. Odbor
strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury, pod jehož kompetenci školská zařízení spadají, vyčíslil letošní investice na částku 121 300 000 Kč.
Z této částky tvoří 58 % získané dotace. „Jsme velmi
rádi, že se v letošním kalendářním roce podařilo opravit devět velkých škol a školek na území městského obvodu Ostrava-Jih. Jednalo se zejména o celkové rekonstrukce školních objektů, výměnu oken a zateplení budov. V případě ZŠ
Horymírova došlo k rekonstrukci venkovního hřiště,“ uvedl
radní pro oblast školství Adam Rykala.
Konkrétní školské zařízení, do kterých se v roce 2015 investovalo, jsou ZŠ Kučery, kde se rekonstruovala plavecká učebna, ZŠ Horymírova, kde mimo rekonstrukci venkovního hřiště byla realizována také výměně oken a zateplení.
Výměna oken a zateplení proběhla dále na ZŠ Lumumby,
ZŠ Kosmonautů 13, ZŠ Volgogradská, MŠ Adamusova, ZŠ
Krestova, ZŠ Klegova, ZŠ Kučery a ZŠ Dvorského.

středí. Děti z těchto tříd se
svými učiteli zůstanou na Mitušově 8.
Co vedlo k tomu, že se slučují zrovna školy Mitušova 8
a Mitušova 16?
Zvolili jsme sloučení dvou
škol, které jsou v těsné blízkosti s tím, že jedna z těchto škol (Mitušova 8) nebyla
dlouhodobě rekonstruována
a vyžadovala by investici přibližně 18 mil. Kč. Nehledě na
provozní náklady dvou zpola
zaplněných škol.
Jak zajistíte to, aby stanovené podmínky sloučení
byly dodrženy?
Bude vytvořena pracovní
skupina, která se bude skládat z ředitelů obou škol, kterých se slučování týká. Dále
zde budou zástupci sdružení rodičů a přátel školy, předsedkyně a místopředsedkyně školské komise a zástupci
školské rady z obou škol.
Tato skupina bude mít za
úkol dohlížet na proces slučování po celou jeho dobu
a kontrolovat, zda veškeré
kroky jsou učiněny dle předem stanovených kritérií.
Zůstanou budovy školy na
Mitušově 8 majetkem města?

Ano. Tyto budovy jsou našemu obvodu svěřeny do
správy. Prodej neplánujeme.
Naopak. Plánujeme vhodné využití prázdných budov
pro sociální účely. Nedovolíme, aby se z Mitušovy 8 stala
hospoda nebo herna. I takové případy se v minulosti na
Jihu bohužel děly.
Bude na Mitušově 16 dostatek tříd? Nebude sloučení
na úkor kvality vzdělání?
Na škole budou zachovány odborné učebny jako
například jazyková učebna,
učebna informatiky, odborná učebna pro výuku fyziky
a chemie i hudebna. Společně s ředitelem Martinem Pailem to chceme kvalitu nejen
zachovat, ale dále zvyšovat.
Na zastupitelstvu se rodiče
uchýlili i ke křiku a vulgarismům. Nechcete přeci jen
školu zachovat?
Je to nepopulární krok –
nejjednodušší by bylo nic nedělat a fotit se u přestřihávání pásek. Naše školy jsou ale
poloprázdné a v domovech
pro seniory se čeká mnoho let na volné místo. Lidé
si nás zvolili, abychom řešili
problémy obvodu. V tom budeme pokračovat.

Přehled investic v roce 2015
Školské zařízení

popis prací

cena dle SOD v Kč

ZŠ Kučery,
plavecká učebna

celková rekonstrukce

16 800 000

ZŠ Horymírova

výměna oken
a zateplení

14 400 000

MŠ Lumumby 14

výměna oken
a zateplení

3 000 000

ZŠ Horymírova

rekonstrukce venk.
hřiště

6 300 000

ZŠ Kosmonautů 13

výměna oken
a zateplení

10 100 000

ZŠ Volgogradská

výměna oken
a zateplení

14 400 000

MŠ Adamusova

výměna oken
a zateplení

5 200 000

Školní kuchyně ZŠ
Krestova, Klegova,
Kučery

výměna oken
a zateplení

13 900 000

ZŠ Dvorského

výměna oken
a zateplení

37 200 000
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AKTUALITY
Uzavření pokladny
Ve čtvrtek 31. 12. 2015 bude
pokladna Úřadu městského
obvodu Ostrava-Jih uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Šíření zápachu
Jelikož se v řadách občanů množí dotazy týkající se možného šíření zápachu z ﬁrmy Biocel Paskov,
a. s., zveřejňujeme zde telefonní čísla na dispečink tohoto podniku. Na tato místa
je možné volat pro lokalizaci
míst, jakož i původce zápachu v případě, kdy bude pocházet z tohoto závodu.

• 558 462 222
• 558 462 805
Participativní rozpočet
24.11. 2015 se konala další schůzka pracovní skupiny
k participativnímu rozpočtu, na které byly projednány aktuální body navazující
na podněty občanů z veřejného jednání, o kterém jsme
vás informovali v minulém
vydání. “Pokud máte zájem,
stále se do projektu můžete
zapojit, například jako jeho
koordinátor,”uvedla
místostarosta Hana Tichánková.

Doručování Jižních listů
Nenašli jste vy nebo vaši
známí z Jihu tento radniční
zpravodaj ve své schránce?
Nejprve se prosím ujistěte, že byla poštovní schránka v době roznosu (30. 11. až
4. 12.) přístupná a poté kontaktujte paní Ivanu Krůželovou. Tel.: 730 195 065.
E-mail:
ivana.kruzelova@
ceskydomov.cz

JIŽNÍ LISTY

 Veřejná

ﬁnanční podpora
- účelové dotace obvodu

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih vyhlásil výběrové řízení pro poskytování veřejné ﬁnanční podpory – účelových dotací v oblasti
školství, kultury, sportu, sociální péče, prevence
kriminality a volného času dětí a mládeže pro rok
2016.
„Do výběrového řízení se
mohou přihlásit právnické
nebo fyzické osoby působící na území obvodu Ostrava–
Jih v oblasti školství, kultury,
sportu, sociální péče, prevence kriminality a volného
času dětí a mládeže a právnické a fyzické osoby poskytující služby v oblasti sociální
péče pro občany městského obvodu Ostrava-Jih,“ řekl
radní Adam Rykala.

„Pro rok 2016 bude uvolněno o 0,5 milionu Kč více,
než tomu bylo v minulém
roce. Celkem se tedy bude
rozdělovat 3,1 milionu Kč
a počítá se s dalším navyšováním ﬁnančních prostředků v průběhu následujících
let,“ dodal radní Adam Rykala.
Výzva k předkládání žádostí a formuláře jsou k dispozici na úřední desce

Dispečink zimní
údržby

umožňující dálkový přístup,
na internetových stránkách
www.ovajih.cz nebo k osobnímu vyzvednutí:
- pro oblast školství a kultury v kanceláři č. 105, budova B, 1. patro ÚMOb Ostrava-Jih,
- pro oblast sportu, prevence kriminality a volného
času dětí a mládeže v kanceláři č. 110, budova B,
1. patro ÚMOb Ostrava-Jih,
- pro oblast sociální péče
v kanceláři č. 126, budova
C, přízemí ÚMOb Ostrava-Jih.
Příjem žádostí je od 15. 12.
2015 do 15. 1. 2016.

Alej Jiřího Němce

Vzhledem k blížící se zimě
a s ní souvisejícím sněhem
a námrazou, byl zřízen dispečink, na který mohou občané volat své podněty
k zimní údržbě. Dispečink je
v provozu 24 hodin denně
a 7 dní v týdnu. Občané tak
mohou své podněty k údržbě hlásit bez prodlení a přispět k rychlému vyřízení.
Po–pá v době 7:00–14:00
jsou podněty přijímány na
lince 599 430 270.
Mimo tuto dobu mohou
být podněty hlášeny na mobilní číslo 601 568 205.

28. října 2015 byla na památku zesnulého starosty obvodu, Ing. Jiřího Němce, slavnostně odhalena pamětní
deska v lipové aleji na výškovické ulici Proskovická. Slavnostního aktu pojmenování aleje po bývalém starostovi,
který byl svým životem pevně spjat s obvodem, se zúčastnili zástupci obvodu, města i rodina.
(ter)

(nez)
INZERCE

ÚSPĚCH ADVOKÁTA ZÁVISÍ NA VYŘEŠENÍ
VAŠEHO PROBLÉMU,
NIKOLIV NA MNOŽSTVÍ POPSANÉHO PAPÍRU
OBČAN
Vymáhání pohledávek
Osobní bankrot / Insolvence / Exekuce
Výživné, úprava styku s dětmi,
vypořádání SJM, rozvody
Pracovněprávní spory
Přestupková řízení

PRÁCE PROVÁDÍME:

Převody nemovitostí,
problematika družstev, SVJ
Dědické řízení

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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LEVNĚ, KVALITNĚ a RYCHLE

PODNIKATEL
Vymáhání pohledávek
Insolvence / Exekuce
Stavební sektor (zejm. problematika
výstavby a smluv o dílo)
Zakládání a správa společností
Ochranné známky, průmyslové
a užitné vzory
Směnečné právo
Daňové řízení

Pobočka: Pavlovova 3048/40, Ostrava-Jih (areál Office Park)
Kontakt: +420 774 574 960 | krc@advokatkrc.cz | www.advokatkrc.cz

SC-351413/2

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

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

Spirála pomoci

Vánoční trhy

Sociální péče o seniory a zdravotně postižené občany, kteří potřebují pomoc druhé osoby, a přesto
chtějí zůstat v domácím prostředí co nejdéle a žít
důstojným a plnohodnotným životem.
Spirála
pomoci
nabízí osobní asistenci a terénní odlehčovací službu. Obě
služby jsou vhodné pro seniory, osoby
s fyzickým
postižením, osoby s postižením zraku, osoby v rekonvalescenci po úrazu, osoby chronicky nemocné, ale
i osoby s mentálním a kombinovaným postižením, např.
osoby s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.
Osobní asistence je název
pro službu, která zahrnuje
pomoc při zvládání základních potřeb (podání jídla,
pití, provedení osobní hygieny, zajištění pohybu, doprovodu k lékaři).
Terénní odlehčovací služba
v domácím prostředí zajišťuje kompletní péči o potřeb-

ného na dohodnutou dobu,
aby si pečující rodina mohla
odpočinout a načerpat novou energii.
Spirála pomoci tyto služby
poskytuje až 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Službu lze
sjednat dle aktuálních potřeb klienta na jednu nebo
i více hodin denně, na jeden
nebo více dnů v týdnu. Služba je poskytována v místě
pobytu klienta. Na úhradu
služby lze čerpat příspěvek
na péči, který pomůžeme
vyřídit na úřadech.
Unikátnost péče zachovávající důstojný život spočívá
zejména ve:
- 24hodinové péči včetně
víkendů a svátků,
- schopnosti nastoupit ke
klientovi ve velmi krátkém
čase,

- péči o klienty, když si rodina potřebuje odpočinout, načerpat energii,
řešit svoje zdravotní problémy nebo odjet na dovolenou ap.,
- péči o onkologické pacienty - třeba jen na pár
dnů,
- řešení příspěvku na péči,
kompenzační
pomůcky, pleny, dovoz k lékaři
s klientem a rodinou
- možnosti vyzvednutí léků,
zajištění dodavatele obědů,
- zajištění kadeřnice a pedikúry domů,
- péči o klienty po celé Ostravě a v nejbližším okolí
Ostravy.
Osobní konzultaci je možno domluvit na tel. čísle
773 600 497 nebo nás navštívit přímo v naší kanceláři: Mírová 98/18, Ostrava-Vítkovice (budova před
vstupem do Vítkovické nemocnice).
(ter)

Od prvního prosincového
dne až do Štědrého dne jsou
na ploše mezi kulturním domem K-TRIO a budovou Venuše připraveny klasické vánoční trhy s teplými nápoji,
medovinou, trdelníky i typicky vánočním zbožím. Na
mikulášskou neděli (6. 12.) je
nachystán program pro děti
i dospělé spojený se slavnostním rozsvícením vánočního stromu v 16:30.
(ter)

Volný pohyb psů
Rada rozhodla o novém vymezení prostoru s možností
volného pohybu psů v části Bělský les, konkrétně mezi
ulicemi Plzeňská x Zdeňka
Chalabaly a Dr. Šavrdy. Volný pohyb psů bude v této
lokalitě i nadále možný
mimo oblast Fitness parku. Více informací naleznete
na webu obvodu, facebook
stránkách a v příštím vydání
(ter)
Jižních listů.

INZERCE
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JIŽNÍ LISTY

 Knihovnice z Výškovic
podporují krajany
Do českých vesnic v Rumunsku putoval soubor dětských knih i praktické a naučné publikace.
Na jihu Rumunska, kousek od Dunaje (v Banátu,
někdejší části Rakouska-Uherska) je několik českých vesnic. Hornatý kraj
je poměrně chudý a život
v něm je oproti nám jakoby zpožděn. Jednou z těchto vesnic je Eibenthal (původně založený německými
vystěhovalci), česky Tisové
Údolí. „Pozdrav pánbůh“ je
tu obvyklé přivítání, návštěva katolického kostela sv.
Jana Nepomuckého v jinak
pravoslavném Rumunsku je
samozřejmostí. Dost chalup
je prázdných, protože řada
zdejších mladých pracuje
v Česku a někteří se již přestěhovali.
Ve vesnici je škola, společná i pro vesnice Dubova a Nová Baňa. Žáky do ní
denně sváží a pak i odvá-

ží školní autobus, protože
veřejná doprava neexistuje. Škola je zde významným
kulturním centrem. Od září
v ní učí češtinu učitel z Ostravy-Zábřehu. I když zdejší státní správa menšinové školství podporuje,
prostředků na doplňování školní knihovny českou literaturou není nikdy dost.
Něco málo levných tiskovin
občas dovezou čeští turisté, ale pro školní četbu jsou
většinou nepoužitelné.
Díky čtenářským kontaktům se do věci vložila výškovická pobočka Knihovny města Ostravy. Věnovala
pro tamější školní knihovnu krásný a cenný dar v podobě souboru knih. Ten byl
knihovnicemi citlivě vybrán
z vyřazených svazků a obsahuje zajímavou četbu pro

malé i velké a také několik
publikací pro dospělé čtenáře. Je to dar o to cennější, že v oblasti není mobilní
signál a internet je k dispozici jen přes satelit v hospodě-kempu „U Medvěda“,
kterou tu sezónně provozují
dva Češi z republiky.
Krajanský život je zde však
stále čilý. Např. letos se na

zdejších regionálních slavnostech děti z Eibenthalu
prezentovaly českými písněmi, jejich maminky zase
švestkovými knedlíky. Mezi
dětmi účinkovala i „třeťačka“ Maruška, dcera učitele
češtiny. Ve zdejší škole se jí
líbí, nemusí chodit jen na rumunštinu a náboženství.
(d)

INZERCE

Projekt rehabilitačních pobytů
pro postižené se dostal do ﬁnále
Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel pořádá rehabilitační pobyty pro osoby s těžkým
tělesným postižením, které dlouhodobě podporuje statutární město Ostrava
a Úřad městského obvodu
Ostrava-Jih. Nyní se projekt
dostal do ﬁnále soutěže Era
pomáhá regionům. Pomoci
můžete i vy!
Cílem je umožnit poznávat krásy naší republiky i lidem, kteří by si to jinak sami
nemohli dovolit. Odlehčit jim

Detoxikace organismu
= zdravější
a kvalitnější život
Centrum metody C. I. C. nabízí:
• zkušené terapeuty Joalis
• indikace organismu přístrojem
Salvie
• poradenství pro optimální zdraví
email: centrumostrava@joalis.cz
tel.: 730 517 776, 553 034 370
Pražákova 7, Ostrava – Mariánské Hory

.cz
SC-351355/2

www.
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alespoň na pár dnů od daného životního břemene, které si sami nevybrali, přesto
s ním musí den co den bojovat. „Tím chceme přispět
k lepší fyzické i duševní rovnováze jedince,“ řekl předseda sdružení Kamil Třos. (nez)
Jak můžete pomoci i vy?
Přispějte libovolnou částkou a usnadněte život
těm, kteří to potřebují.
Více informací na www.
erapomaharegionum.cz
Projekty/Slezsko.

AKTUALITY

JIŽNÍ LISTY

 Vítání občánků
Jednou měsíčně se v obřadní síni radnice koná vítání občánků.

Foto: Kamila Kolwratová

Přivítání těch nejmenších v našem obvodě probíhá s narůstajícím zájmem ve dvou etapách. Při posledním vítání se
každé etapy účastnilo 18 dětí. Od Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih rodiče v tento slavnostní den dostávají knihu 1. rok dítěte a praktický polštářek. Pro každou maminku
je vždy nachystána květina. Samozřejmostí je možnost objednání foto i video záznamu z průběhu celé akce. Dne 7. 11.
se konalo 11. vítání v tomto roce, další je připraveno na 5. 12.
v adventní atmosféře. Zároveň s vítáním občánků (obecními křtinami) roste zájem i o další obdobné akce v obvodu.
Kontakt: Šárka Zubková tel: 599 430 410, e-mail: sarka.
zubkova@ovajih.cz
(ter)

SC-351487/2

INZERCE
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JIŽNÍ LISTY

Z počátků Jižního Města
Rozvoj hutnictví a uhelného průmyslu po druhé světové válce vytvořil z Ostravska jeden z pilířů československé ekonomiky. Příslib práce přilákal mnoho nových obyvatel, pro které se Ostrava stala brzy druhým
domovem. Jedním z palčivých problémů rostoucí
městské aglomerace se tak stala bytová otázka.

Poválečná výstavba
První ucelená zástavba
domů městského typu byla
vystavěna v našem obvodu
ještě před druhou světovou
válkou v Jubilejní kolonii
v Hrabůvce z iniciativy Vítkovických železáren. V okolí kolonie se po válce začala
rozšiřovat živelná zástavba typických dvouletkových
domů bez hlubšího urbanistického záměru, jejichž protiklad tvořila od roku 1947
výstavba Vzorného sídliště Bělský les (později Stalingrad) v Zábřehu v okolí dnešního náměstí SNP.
Tempo výstavby nových bytových domů ale stále zaostávalo za smělými plány
prognostiků, kteří na počát-

ku 60. let předpokládali, že
v roce 1980 bude v Ostravě žít již více než 400 000
obyvatel.
směřována do jižního sektoru, jehož konečná kapacita měla činit až 250 000
obyvatel a měl se tak stát
největším nově budovaným
sídlištěm v Československu.

Plán rozvoje Ostravy
Na počátku 60. let byl proto vypracován plán rozvoje
města Ostravy, který rozčlenil budoucí bytovou výstavbu ve městě do čtyř sektorů. Severní sektor zahrnoval
výstavbu v okolí Moravské
Ostravy a Mariánských hor,
východní sektor pak zástavbu oblasti Slezské Ostravy.
Prostor za řekou Odrou, kde
po válce vznikalo sídliště
Poruba (dobově nazývaná
Novou Ostravou), spadal do
západního sektoru. Nejrozsáhlejší výstavba měla být

Proč Jižní Město
Pro výstavbu jižního sektoru byla vybrána oblast na
okraji Ostravy v prostoru
bývalého letiště v Hrabůvce a přilehlých obcí Zábřeh,
Výškovice, Hrabová, Stará a Nová Bělá. Místo bylo
pro novou výstavbu vhodné z několika důvodů. Geologický průzkum potvrdil,
že pod plánovaným sídlištěm se nenachází těžitelné
zásoby uhlí. Další nespornou výhodou bylo, že při
převládajícím jihozápadním
směru větrů nebyla lokalita ovlivňována znečištěním
tak, jako jiná místa v Ostravě. Vybudování nového sídliště na jihu města mělo svůj
význam také v tom, že mělo
poskytovat rychlou dopravu
pracovníků k nově otevíranému důlnímu poli v prostoru Paskova a Staříče a také
k dalším průmyslovým podnikům, především Vítkovickým železárnám a Nové huti.

PENÍZE
JEŠTĚ DNES!
AŽ 4.999 KČ
Stačí občanský průkaz a mobil
Peníze vyplácíme na ruku
Bez doložení příjmu
Věk od 21 do 70 let
Rychlá půjčka
VATAonline
www.VATAonline.cz

Výkup, zástava zlata až 580 Kč/g (585/1000)

INZERCE

Velká soutěž

Ostrava - Hrabůvka
1. patro BROADWAY
Otevírací doba: 9:00 - 17:00

Ostrava - Zábřeh

ravě
t
s
O
2x v

1. patro KOTVA

WWW.OVAFIN.CZ Rozvážíme, volejte 608 008 828
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Otevírací doba: 9:00 - 17:00

Urbanistická
příprava výstavby Jižního Města si vyžádala mimořádné
úsilí, protože českoslovenští architekti neměli doposud s projektem obdobného rozsahu zkušenosti.
V letech 1962-63 proběhla urbanistická soutěž, která přinesla 12 odlišných řešení nového sídliště, z nichž
však žádné v soutěži nezvítězilo. Konečný návrh určený k realizaci nakonec vznikl
spojením nejlépe hodnoce-

ných myšlenek vybraných
z jednotlivých řešení. Pomyslným středem celého Jižního Města se měl stát Bělský les, který měl sloužit
jako místo odpočinku obyvatel sídliště. Důraz byl kladen také na využití městské zeleně a komunikační
síť, která měla propojit Jižní
Město s průmyslovými podniky, vytvořit kolem Bělského lesa okružní třídu a zároveň nabídnout dobrou
dostupnost rekreačních oblastí Beskyd a oderské nivy.

Obytná zástavba pak byla
podle návrhu rozčleněna
do několika obvodů, které
byly situovány především
do prostoru mezi Plzeňskou
a Místeckou ulicí a část také
do blízkosti obce Vyškovice. Výstavba Jižního Města byla zahájena v polovině
60. let, kdy se stavbaři pustili do výstavby prvních obvodů pojmenovaných Letiště III, IV a Výškovice. O jejich
vzniku se ale více rozepíšeme v některém z dalších povídání o historii našeho obvodu.
Tomáš Majliš
Zdroje: AMO

PŘEHLED AKCÍ

JIŽNÍ LISTY
 VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

Ruská 135/3077
700 30 Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 707 303
e-mail. ova@arena-vitkovice
www. arena-vitkovice. cz
14. 12. v 18:00
GOSPELOVÉ VÁNOCE 2015 NATE BROWN &ONE VOICE
(USA)
KONGRESOVÉ CENTRUM CLARION CONGRESS HOTELU OSTRAVA
14. 12 ve 20:30
GOSPELOVÉ VÁNOCE 2015 NATE BROWN &ONE VOICE
(USA)

5. 12. v 17:00
MEGAKONCERT OSTRAVA
ARÉNA - Michal Hrůza, Katarina
Knechtová, David Deyl a další
8. 12. v 17:00
HC VÍTKOVICE STEEL – BK
MLADÁ BOLESLAV (utkání hokejové extraligy)
9. 12. v 19:30
BRITTERM TOUR 2015 - MICHAL
DAVID / BLÁZNIVÁ NOC
11. 12. v 19:00
ČÍNSKÝ NÁRODNÍ CIRKUS –
CHINATOWN
13. 12. v 15:30
HC VÍTKOVICE STEEL – HC KOMETA BRNO (utkání hokejové extraligy)

KATEDRÁLA BOŽSKÉHO SPASITELE

16. - 21. 12.
VÁNOČNÍ TRHY

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

26. 12. v 15:30
HC VÍTKOVICE STEEL – PIRÁTI
CHOMUTOV (utkání hokejové extraligy)

MULTIFUNKČNÍ HALA
středy

16:00 – 17:30 hod.

soboty a neděle 16:30 – 18:30 hod.

 OSTRAVA ARÉNA
1. 12. ve 20:00 ZAZ
4. 12. v 17:00
HC VÍTKOVICE STEEL – BÍLÍ
TYGŘI LIBEREC (utkání hokejové
extraligy)

30. 12. v 17:00
HC VÍTKOVICE STEEL – HC
ŠKODA PLZEŇ (utkání hokejové
extraligy)
-----------------------------------------

Připravujeme:
14. 1. 2016 ve 20:00
MANOWAR – GODS AND KINGS
WORLD TOUR 2016

historických i současných
betlémů. Vstupné 40,- Kč. Sraz
v 10 hod. na zastávce tramvaje
Kotva (Danuše Hanáková).

 MĚSTSKÝ STADION
5. 12. v 17:00
FC BANÍK OSTRAVA – AC
SPARTA PRAHA (utkání Synot
ligy)

10. 11. – 31. 12.
VÝSTAVA OBRAZŮ
MARIE HORSKÉ

 CHARITNÍ STŘEDISKO

GABRIEL
Čujkovova 40a, 700 30 Ostrava-Zábřeh (poblíž náměstí SNP)
Více informací na tel. 737 610 758
nebo na www. ostrava. charita. cz
9. 12. ve 14 hodin
ADVENTNÍ SETKÁNÍ - společné tradiční předvánoční posezení s hudbou, zahraje Petr a Jiří
Koběrský (o. p. s. Živá paměť).
10. 12. ve 13 hodin
BĚLSKÝ LES - zimní vycházka lesem. Sraz v CHS Gabriel (Danuše
Hanáková).
15. 12. v 16 hodin
ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU - písničky s klávesami a saxofonem.
Vystoupí taneční skupina Kotek
(PETE-SAX).
18. 12. v 10 hodin
SPOLEČNÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY BETLÉMŮ NA
SLEZKOOSTRAVSKÉM HRADĚ
- návštěva výstavy unikátních,

13. 12. od 14.00 do 19.30
Kruh přátel B. Gröninga pořádá
v Charitativním středisku Gabriel promítání ﬁlmu „Fenomén
Bruno Gröning aneb po stopách
zázračného léčitele“.
Všechny zájemce, kteří se chtějí
dozvědět více o zázračných uzdraveních, příjmu životní síly a o tom,
jak ji používat pro sebe a své
blízké, zveme slovy Bruna Gröninga: „Nemusíte mi věřit, ale máte
povinnost se sami přesvědčit“.
Tento trojdílný ﬁlm obsahuje četné
autentické dokumenty a výpovědi (promluví více než 50 uzdravených osob). Film je zaměřen na
vědomosti o příjmu životní energie, která je v různých oblastech
světa označována jako Prána, kosmická energie nebo Čchi;
info: www. bruno-groening. org/
tsch, tel. 776 667 513.
15. 12. od 17.00 do 19.30
proběhne také informační přednáška ve Středisku volného
času, Gurťjevova 8, OV-Zábřeh,
kde bude objasněn příjem léčivé síly. Bližší informace na tel.
776 835 620.

INZERCE

Sportovní centrum Dubina
Zázemí pro tenis, futsal, badminton, ﬂorbal, basketbal, ping
pong, házenou, volejbal i nohejbal.
Horní 287/81, Ostrava-Dubina, tel.: 721 177 300
web: www.scdubina.cz

Plánované akce na měsíc PROSINEC
5. 12. 8:00–15:00
Fotbal – MěFS Ostrava (turnaj fotbal - mladší dorost)
6. 12. 9:00–15:00
Florbal – 1. SC Vítkovice (Přípravka Tygříci)
6. 12. v 17:15
Florbal – Tipsport superliga muži
11.–13. 12.
Futsal – VIŠEGRAD FOUR NATIONS FUTSAL TORNAMENT (Mezinárodní turnaj ve futsal)
18. 12. v 19:00
Florbal – 1. SC Vítkovice (Extraliga žen)
19. 12. v 9:00–16:00
Florbal – 1. SC Vítkovice (Starší žákyně)
19. 12. v 17:00
Florbal – 1. SC Vítkovice (Junioři)
20. 12. v 11:00
Florbal - 1. SC Vítkovice (Junioři)
SC-351618/1

20. 12. v 16:00
Futsal – Baník Ostrava (2. liga futsalu)
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9. 12. v 19.00 hodin
AG FLEK – koncert folkové legendy. Původní
čtveřici Táborská, Viktorin, Markytán a Šobán
doplňují kytarista Michael Vašíček a bubeník
David Velčovský. Předprodej KD K-TRIO, OIS.

 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

OSTRAVA-ZÁBŘEH
příspěvková organizace
Gurťjevova 8, Ostrava-Zábřeh,
tel. 596 746 062, 607 046 379
pobočka V Zálomu 1, Pískové Doly,
tel. 724 034 750
pobočka Dubina, J. Matuška 26a,
tel. 596 768 565, 727 856 841
www. svczabreh. cz
Gurťjevova 8
1. 12.
AKTIVNÍ SENIOR – zájezd do Valašského Meziřící (info: K. Varnušková)
3. 12.
CESTOVATELSKÝ VEČER – Putování do španělského Santiaga (info: K. Varnušková)
4. 12. od 16 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - předprodej na recepci
7. a 8. 12.
VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA pro školy i veřejnost
(info: K. Varnušková)
13. 12.
OSTRAVSKÉ SPORTOVNÍ LIGY – stolní tenis
a ﬂorbal (info: M. Nováček)
16. a 17. 12.
VÁNOČNÍ JOLKA – přehlídka činnosti dětí pro
rodiče (info: M. Nováček)
pobočka V Zálomu 1
28. 11.
PAFORTA – taneční soutěž v DK Akord (info:
L. Červená)
6. 12. od 10 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (info a předprodej na
recepci)
19. a 20. 12.
VÁNOCE S VLÁČKY - setkání fanoušků vláčků
a modelové železnice (info: tel. 702 313 973)
pobočka Dubina
7. 12. v 17 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA (info a předprodej na
recepci)
11. 12. od 15 do 18 h
VÁNOČNÍ TVŮRČÍ DÍLNA

26. 12. v 17.00 hodin
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA živá hudba, pro příznivce společenského tance se skupinou DOMINO. Předprodej KD K-TRIO.
26. 12. v 17 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT v kostele Panny Marie, královny posvátného růžence, v Ostravě-Hrabůvce. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
31. 12. v 19.30 hodin
SILVESTR 2015 živá hudba, diskotéka, taneční vystoupení, půlnoční přípitek. Ke vstupence je možné zakoupit samostatně za zvýhodněnou cenu večeři nebo silvestrovské
menu. Předprodej KD K-TRIO.

 KURZY
ZÁPIS NA DRUHÉ POLOLETÍ KD K-TRIO /
14. 12. v 15.00 hodin
Zahajujeme zápis do vzdělávacích, pohybových i tanečních kurzů pro děti a dospělé.
Podrobné informace s možností rezervace
najdete na www.kzoj.cz.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
 DĚTEM
6. 12. v 10.00, 14.00 hodin
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ S HOPSALÍNEM –
mikulášská nadílka s programem pro děti.
V ceně vstupenky pro děti je balíček sladkostí. Předprodej KD K-TRIO.
 VÝSTAVY
BAREVNÉ IMPULSY – obrazy Jaroslava Vilíma.
KOUZLO VŠEDNÍCH OKAMŽIKŮ, výstava
obrazů na hedvábí - Eva Vontorová a Irena
Egertová

 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

OSTRAVA-JIH

17. 12. v 17.30 hodin,
SLUNOVRATOVÁ MEDITACE jaký význam
měly slunovratové obřady našich slovanských předků a jak probíhaly? Ve společné
meditaci navážeme na tradice mnoha rodů
našich dávných předků a oslavíme znovuzrození slunce, nositele světla a života. Meditací
provází Mgr. Zuzana Kaiser. Předprodej a informace KD K-TRIO.

Kulturní zařízení Ostrava-Jih

 KOMORNÍ KLUB

příspěvková organizace
• Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, 596 739 107, www.kzoj.cz
• Komorní klub, Velﬂíkova 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

K

TRIO

Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
3. 12. v 19.00 hodin
MELANIE SCHOLTZ QUARTET /JAR, CZ/
velký černošský hlas z Kapského města
– jazz, Melanie Scholtz – zpěv, Tomáš Jochmann – piano, Lukáš Kytnar – kontrabas,
Václav Pálka – bicí. Předprodej KD K-TRIO,
OIS a v den akce od 18.30.

JIŽNÍ LISTY
van a pouští formou safari .... Předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce od 17.30
12. 12. v 17 hodin
III. ADVENTNÍ KONCERT – CALATA koncert
– Adventní rozjímání Předprodej KD K-TRIO,
OIS a v den akce od 16.30
16. 12. v 17.00 hodin
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ pro členy Otevřeného
kruhu a jejich hosty. Srdečně vás zveme
na předvánoční večer, kterým vás provede
Mgr. Zuzana Kaiser. K dobré náladě na akordeon zahraje Bohumil Rončka se svými žáky
a na kytaru Stanislav Kvoch. Předprodej KD
K-TRIO.

19. 12. v 17 hodin
IV. ADVENTNÍ KONCERT účinkují Soňa Jungová – zpěv, Andrea Kovářová – violoncello, Regina Bednaříková – klavír, Program
- J. S. Bach, S. Rachmaninov, P. Helebrand,
Z. Marat, J. J. Ryba, J. Vomáčka...a j. Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce od 16.30.

 KINO LUNA
Kino LUNA, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
30. 11. – 2. 12. v 15.30
MRKÁČEK BILL (Blinky Bill The Movie, Austrálie 2015). Animované dobrodružství neposedného medvídka koaly a jeho přátel. České
znění, 89 minut. Jednotné vstupné 80 Kč.
30. 11. – 2. 12. v 17.45
OTCOVÉ A DCERY (Fathers and Daughters,
USA / Itálie 2015).
Drama, české titulky, přístupný, 116 minut.
Vstupné 100 Kč, v pondělí 30. 11. vstupné
60 Kč.
26. 11. - 30. 11. – 2. 12. ve 20.00
GANGSTER KA: AFRIČAN (ČR 2015)
Krimi / drama / thriller, od 12 let, 100 minut.
Vstupné 120 Kč.
3. 12. – 13. 12. v 17.45 (mimo 7. 12.)
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK (ČR 2015)
Komedie, režie F. A. Brabec, od 15 let, 86 minut. Vstupné 100 Kč.
3. 12. – 6. 12. v 19.45
MOST ŠPIÓNŮ (Bridge of Spies, USA 2015)
Thriller /drama, r. S. Spielberg, české titulky,
od 12 let, 135 minut. Vstupné 120 Kč.
4. 12. – 6. 12. v 15.30
SNOOPY A CHARLIE BROWN. Peanuts ve
ﬁlmu 2D (Snoopy and Charlie Brown: A Peanuts Movie, USA 2015). Animovaný / rodinný
/ komedie, české znění, 88 minut. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč.

13., 20. 12. v 17.00 hodin
TANEČNÍ VEČERY živá hudba, pro příznivce
společenského tance se skupinou DOMINO.
Předprodej KD K-TRIO.

5. 12. v 17 hodin
II. ADVENTNÍ KONCERT Účinkují: Ludmila Zálesná, A. Grygar. Program - L. van
Beethoven, F. Schubert, A. Dvořák, C. Franck,
B. Smetana, I. M. Glinka aj. Předprodej KD
K-TRIO, OIS a v den akce od 16.30.

6. 12. v 10.00
POHÁDKY POD STROMEČEK (ČR)
Vánoční ﬁlmové pásmo pohádek pro nejmenší, 72 minut, jednotné vstupné 30 Kč.
Jak šli nadělovat. Vánoce u zvířátek. Divoké
sny maxipsa Fíka. Veselé Vánoce aneb Karlíkovo zimní dobrodružství. Pan Tau naděluje.
Hvězda betlémská.

6. 12. od 10.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NEDĚLE S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU – mikulášský jarmark,
doprovodný program. Vstup zdarma.

10. 12. v 18.00 hodin
NAMIBIE - cestopisná přednáška s projekcí
Radima Ptáčka. Přijďte zažít expedici na
africký kontinent, do namibských hor, sa-

7. 12. v 17.00
SPECTRE (Spectre, VB / USA 2015)
Akční / dobrodružný / krimi /, české titulky,
od 12 let, 150 minut. Vstupné 60 Kč.

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
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JIŽNÍ LISTY
7. 12. - 13. 12. v 19.45
GANGSTER KA: AFRIČAN (ČR 2015)
Krimi / drama / thriller, od 12 let, 100 minut.
Vstupné 100 Kč.
8. 12. – 9. 12. v 15.30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 – 2D (Hotel Transylvania 2, USA 2015)
Animovaný / rodinný / komedie, české znění,
přístupný, 90 minut.
Jednotné vstupné 100 Kč.
9. 12. v 10.00
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM - MRKÁČEK BILL
Jednotné vstupné 45 Kč, bližší info kino.
luna@kzoj.cz.
10. 12. – 13. 12. v 15.30
HODNÝ DINOSAURUS 3D (The Good Dinosaur, USA 2015)
Animovaný / rodinný / komedie, české znění,
100 minut. Vstupné 155 Kč, děti 135 Kč.
12. 12. – 13. 12. ve 13.30 a 14. 12. – 16. 12.
v 15.30
HODNÝ DINOSAURUS 2D (The Good Dinosaur, USA 2015)
Animovaný / rodinný / komedie, české znění,
100 minut. Vstupné 120 Kč, děti 100 Kč.
14. 12. v 17.45
MLÁDÍ (La Giovinezza, Itálie / Francie / Švýcarsko / Velká Británie 2015)
Drama, české titulky, od 12 let, 118 minut.
Vstupné 60 Kč.
14. 12. – 15. 12. ve 20.00
KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU (Krampus, USA
2015). Horor / komedie / fantasy, české titulky, od 12 let, 96 minut. Vstupné 110 Kč.
15. 12. v 17.45
GANGSTER KA: AFRIČAN (ČR 2015)
Krimi / drama / thriller, od 12 let, 100 minut.
Zvýhodněné vstupné 60 Kč.
16. 12. v 17.45
ZTRACENI V MNICHOVĚ (ČR 2015)
Drama / komedie / psychologický, r. P. Zelenka, ml. přístupný, 120 minut. Vstupné
100 Kč.
16. 12. ve 20.00
V SRDCI MOŘE (In the Heart of the Sea, USA
2015). Dobrodružný / historický / drama,
české titulky, od 12 let, 121 minut. Vstupné
100 Kč.
17. 12. – 21. 12. v 15.30 (mimo 19. 12.)
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 (Sněžnaja koroleva 2, Rusko 2014). Animovaný / pohádkový /
rodinný, české znění, 80 minut. Vstupné 90 Kč.
17. 12. – 20. 12. v 17.30 (mimo 19. 12.)
TRABLE O VÁNOCÍCH (Love the Coopers,
USA 2015). Komedie, české titulky, od 12 let,
107 minut. Vstupné 100 Kč.
17. 12. – 20. 12. v 19.30 (mimo 19. 12.)
SPECTRE (Spectre, VB / USA 2015)
Akční / dobrodružný / krimi /, české titulky,
od 12 let, 150 minut. Vstupné 90 Kč.
21. 12. v 17.30
STÁŽISTA (The Intern, USA 2015)
Komedie, české titulky, od 12 let, 121 minut.
Vstupné 60 Kč.
21. 12. – 22. 12. v 19.45
MILENCI TĚCH DRUHÝCH (Sleeping with
Other People, USA 2015)

Komedie, české titulky, od 15 let, 95 minut.
Vstupné 110 Kč.
22. 12. v 16.30
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU (ČR 1973)
Nečekejte na vánoční TV a přijďte si vychutnat naši nejpůvabnější Popelku na velkém
plátně!
Ve spolupráci s Národním ﬁlmovým archivem jsme pro vás připravili pohádkovou lahůdku - premiéru restaurované digitální
verze. Vánoční dárek – vstupné 20 Kč.
23. 12. v 16.30
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
3D (ČR 2015)
Rodinný, české znění, přístupný, 73 minut.
Vstupné 130 Kč.
23. 12. v 18.30
MARŤAN 2D (The Martian, USA 2015)
Sci-ﬁ / akční / dobrodružný, české titulky, od
12 let, 134 minut. Vstupné 60 Kč.
24. 12. – 27. 12. 2015 – KINO NEHRAJE
28. 12. – 30. 12. v 15.00
ŽABÁK RIBIT 2D ( Ribbit, Malajsie 2014)
Animovaný / dobrodružný, české znění, přístupný, 88 minut. Jednotné vstupné 100 Kč.
28. 12. v 17.00
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK (ČR 2015)
Komedie, režie F. A. Brabec, od 15 let,
86 minut. Vstupné 60 Kč.
28. 12. – 30. 12. v 19.30
PADESÁTKA (ČR 2015)
Zimní české komedie, r. V. Kotek, od 12 let,
97 minut. Vstupné 110 Kč.
29. 12. – 30. 12. v 17.00
KRÁLOVÉ HOR (Brothers of the Wind, Rakousko 2015)
Příběh o silném přátelství chlapce a orla
v českém znění. Ml. přístupný.
Vstupné 90 Kč.
31. 12. – 1. 1. 2016 – kino nehraje
……………………………………………………………………

PŘIPRAVUJEME:
Metropolitní opera New York – přenosy vrcholné operní podívané s týdenním zpožděním a s příjemně upraveným začátkem představení vždy v neděli od 16.00 hodin.
Předprodej vstupenek zahájen od 1. 12. 2015,
bližší info www.kzoj.cz, popř. v pokladně kina
Luna.

 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
1. 12. - 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB – Mikulášský speciál
Tradiční setkání seniorů s programem. Chybět nebude tombola a také hudba k tanci
s panem Práškem (PeteSax). Přijďte v masce
Mikuláše, čertů nebo andělů. Vstup zdarma
3. 12. – 19:00 / Velký sál
Francis Veber: ÚNOS!?
Novinka! Bláznivá komedie úspěšného francouzského dramatika o tom, že být drsným
gangsterem není jen tak. Unesená dáma

z vyšších vrstev, katapultovaný pilot, prostoduchý venkovan a hlavně trojice ne příliš
zdatných gangsterů. Nespočet záměn, nedorozumění a plánů, které ztroskotají dříve, než
stihnou být realizovány. Nechte se rozesmát
a překvapit tím, co všechno se může stát na
jednom zapadlém francouzském statku a do
jakých absurdních situací se můžou dostat tři
zlodějíčci, kteří se rozhodnou spáchat únos
století!
Produkce: Pantheon production.
Režie: Martin Vokoun
Hrají: Kamil Halbich, Zuzana Kajnarová, Ladislav Hampl, Jaromír Nosek, Jaroslav Šmíd
a Miloš Vávra
Vstupné 390, 350 a 290 Kč
6. 12. – 10:00 / Velký sál
MIKULÁŠ aneb Čertí sen
Veselá pohádka se zpěvy o tom, jak čerti
chtěli znemožnit, aby Mikuláš přišel za dětmi.
Zabránit jim v tom mohou různé pohádkové
postavy a děti přítomné v sále. Podaří se čertům jejich lumpárna? Přijde nakonec Mikuláš
s nadílkou pro každé dítě?
Hraje divadelní soubor NAHODILE.
Vstupné: děti 120 Kč (nadílka v ceně), dospělí
90 Kč
6. 12. – 14:00 až 19:00 / Klub Akord
BLUEBELLS - bluegrassový festival
8. ročník setkání country a bluegrassových
skupin z Ostravska se zajímavým hostem.
Info o festivalu: http://folkvostrave.cz/bluebells. Vstupné 100 Kč
7. 12. – 19:00 / Klub Akord
INSPEKTOR KLUZô - Fan klub Tomáše Matonohy
Zveme vás na komorní hudební kabaret
v předvánočním duchu s Vendulou Příhodovou, Zdeňkem Králem a samozřejmě Tomášem Matonohou! Můžete se těšit na autorskou hudbu, texty a speciální hosty.
Informace o místě zakoupení a ceně lístků na
e-mailu: vovazova@email.cz.
8. 12. – 19:00 / Velký sál
S NEBO BEZ? – Divadlo Palace
Vanda Hybnerová v bláznivé francouzské
frašce o neschopných divadelnících. Toto
představení vás zavede do divadla, kde skupina herců zkouší divadelní frašku. Je pár dní
před premiérou a nic není hotové. Výborně
choreograﬁcky připravené crazy dění navíc
podtrhuje vtipně řešená výprava (především
pak kostýmy a líčení) a scénograﬁe.
Vstupné 390, 350, 290 a 150 Kč
9. 12. – 19:00 / Klub Akord
MICHAL PENK – Recitál
Zpěvák, který než se vydal v 90. letech na
sólovou dráhu, spoluzaložil skupinu Lucie. Po
delší odmlce se představí s kytarou a zahraje
staré hity i písně z nového alba.
Vstupné: předprodej 90 Kč, na místě 120 Kč
11. 12. – 19:00 / Hudební sál
TANČÍRNA
Večer příznivců tance a taneční muziky, kdy
se o hudební režii postará nestor na společenskou hudbu V. Koždoň. Vstupné 99 Kč.
31. 12. – 19:00 / Klub Akord
FILMOVÝ SILVESTR
Diskotéka nejen s ﬁlmovými písničkami, zábava a soutěže na téma známých ﬁlmů a ﬁlmových postav. Uvádí David Zbavitel (Klauni
z Balónkova, Radio Čas Rock, Tv Rebel). Kdo
přijde v masce ﬁlmové postavy, bude odměněn. Vstupné 490 Kč (večeře a přípitek
v ceně).
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Socha T. G. Masaryka
(anketa starosty)
„V roce 2018 bude sté výročí vzniku Československé republiky. Rádi bychom u této
příležitosti odhalili sochu Tomáše Garrigua Masaryka.
Prosíme občany o vytipování lokality na území našeho obvodu,“ uvedl starosta
obvodu Martin Bednář. Své
tipy můžete zasílat průběžně
na e-mail jizni.listy@ovajih.
cz pod heslem «Socha TGM»
nebo prostřednictvím pošty
na adresu úřadu.
(ter)

JIŽNÍ LISTY

Vernisáž
Letošní vernisáž fotograﬁí
pocházejících z fotosoutěže
Střední stavební školy průmyslové v Ostravě-Zábřehu,
tentokrát na téma Prázdniny v Moravskoslezském kraji, proběhne ve středu 9. 12.
2015 v 16.30 hodin v Kulturním domě Akord v Ostravě-Zábřehu. Návštěvníci se
mohou těšit na taneční vystoupení skupin STARS Ostrava a DIDEDAnce na www.
stav-ova. cz a na facebook
stránkách úřadu.
(ter)
Foto: Filip Szmek

Půlnoční
Také letos se prostranství
před bývalou školou V Zálomu na Pískových dolech
v noci 24. prosince rozzáří
a rozezní. Křesťanské církve
z okolí připravují „Půlnoční
pod štědrým nebem“, aby si
připomněli začátek Vánoc,
společně se všemi, kteří se
nenechají se odradit zimou
a vypraví se na sváteční procházku. Sraz ve 21:30 před
bývalou ZŠ.
(ﬂo)

Nové místo na sport
Pro širokou věkovou skupinu, tedy děti od 2 do 15
let, vzniká hřiště na Lumírově ulici ve Výškovicích.
To nahradí původní hřiště
o dvou pískovištích a několika prolézačkách. Nad rámec
klasických herních prvků
vznikne na východní straně
dopravní hřiště s adekvátním barevným vyvedením
lité pryže.
(ter)
INZERCE

Recyklace zachrání ročně v ČR téměř dva miliony stromů

telům k recyklaci. Z odpadů
se pak pomocí tohoto procesu
vyrábí buď úplně nové výrobky, nebo se přidávají k dalším
surovinám pro výrobu nových
předmětů.

Využití vytříděných odpadů
Z vytříděných PET lahví se
dnes vyrábějí nové PET lahve,
vlákno pro výrobu textilii. Využití např. oděvní, automobi-
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lový průmysl. Vytříděné folie
a sáčky jsou zpět regranulvány
na primární materiál a jsou
využity zpět pro výrobu pytlů
např. i do odpadkových košů.
Ze směsných plastů se vyrábějí
např. obrubníky, protihlukové
stěny kolem rychlostních silnic a dálnic, přepravní palety,
plotové plaňky či zatravňovací dlažba. Papír se nejčastěji
recykluje v papírnách na nový
papír. Tímto způsobem může
být použitý až sedmkrát. Další
možností jeho recyklace je
výroba tepelných izolací nebo
příměsí do stavebních hmot.
Nápojové kartony tj. krabice
od mléčných výrobků, džusů,
vína apod. je možno využít
dvojím způsobem. V papírnách, kde se využije papírová část pro výrobu papíru.
Mimo nového papíru lze z něj
vyrábí i lisované a izolační
desky, které se používají ve
stavebnictví jako alternativa
sádrokartonových desek nebo
při výstavbě montovaných rodinných domů. Z vytříděného
skla se nejčastěji vyrábí sklo
obalové – lahve na minerálky, alkohol a pivo, zavařovací
sklenice a různé skleněné
výrobky. Sklo se také používá

jako přísada do speciálních
druhů betonů, brusných hmot,
tepelných izolací a podobně.

Jak na tom s tříděním jsme?
Třídění odpadu již v České
republice patří k dobrému
vychování. Podle posledních
údajů aktivně třídí 72 % populace ČR, což znamená 15%
nárůst za posledních 10 let.
Zároveň se neustále zvyšuje
počet kontejnerů na tříděný
odpad. V současnosti je v celé
zemi rozmístěno více než
253 000 barevných kontejrů. Díky tomu se zmenšila
průměrná vzdálenost k nim na
99 m a třídění odpadů se tak
stalo pro obyvatele České republiky pohodlnější. Za jeden
rok se podařilo zrecyklovat
a znovu využít 75 % celkové
produkce obalů, což řadí Českou republiku mezi evropskou
špičku.

SC-351577/2

Vytříděné odpady z barevných kontejnerů odváží svozové ﬁrmy na dotřiďovací linky,
kde se dotřiďují a upravují na
druhotnou surovinu pro další
zpracování.
Na těchto dotřiďovacích
linkách jsou odpady dále
tříděny na různé druhy, podle
jejich materiálového složení
nebo podle potřeb a technologií konečných zpracovatelů.
Například dovezený papír
z modrých kontejnerů se dále
roztřídí na noviny, časopisy,
kartony, lepenku a další druhy. Plasty ze žlutých kontejnerů se třídí na barevné a čiré
PET láhve, fólie podle barev,
duté obaly od kosmetiky a podobně.
Takto roztříděné odpady,
zbavené nežádoucích příměsí,
se lisují do balíků a jsou odváženy ke konečným zpracova-
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 Diplomy s podpisy slavných
Ve sportovním centru CDU SPORT odměňují
rekreační sportovce diplomy s podpisy slavných
sportovních osobností.
Až do konce letošního
roku budou všichni rekreační sportovci využívající centrum CDU SPORT na
Charvátské ulici ve Výškovicích odměněni cenným
diplomem. Původně legrační nápad vyzrál do podoby seriózního projektu „Sport, zábava a zdraví
pro ostravské rodiny“, který získal vřelou podporu od
významných sportovních
osobností: Petra Korbela,
vynikajícího českého stolního tenisty, Jakuba Jandy, vítěze Světového po-

háru ve skocích na lyžích,
Karla Lopraise, šestinásobného vítěze Rallye Dakar,
nově Táni Kocembové-Netoličkové, vynikající československé běžkyně a medailistky z MS a Halového
ME, a Marie Hrachové, nejúspěšnější české a československé stolní tenistky za
posledních 30 let. Potřebnou ﬁnanční podporu projekt získal od statutárního města Ostrava a spolku
CDU SPORT.
Diplomy s podpisy slavných sportovních osob-

ností tak mohou získat
zájemci všech věkových kategorií, kteří se s nadsázkou „vtěsnají“ do pestré nabídky sportů, tj. od hráčů
squashe, badmintonu, stolního tenisu přes lezce a zájemce o bikeﬁtness až po
hráče ﬂorbalu, sálové kopané, volejbalu anebo s-badmintonu, sportů zde uzpůsobených pro malá hřiště.
Pro zisk diplomu je potřeba pouze chuť k pohybu
a uskutečnit alespoň šest
návštěv sportovního centra do konce letošního roku.
Díky podpoře statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava-Jih
a ČUS-OTU se spolku poda-

řilo zajistit fungování sportovního centra na Charvátské na dalších 15 let, a proto
zájemci, kteří diplom letos
už nestihnou získat, mohou
mít šanci i napřesrok.
Na závěr jedna pozvánka pro čtenáře, a to na vánoční turnaj ve stolním tenise do sportovního centra na
Charvátskou, který pořádáme pod záštitou paní Marie
Hrachové. Turnaj bude pro
rekreační hráče všech věkových kategorií a navazuje na nábor do CDU SPORT
školy stolního tenisu Marie Hrachové. Termín konání
a další informace naleznete
na www.cdusport.cz.
(d)

Fotbalové Vítkovice vedou tabulku a vrací klubu jméno
Rovnocenný soupeř v třetí nevyšší soutěži.
Největší mládežnická základna na Moravě.
Městský fotbalový klub Vítkovice za poslední čtyři roky dokázal vrátit tým do soutěží, kam patří, i vrátit klubu prestiž, kterou
si značka vítkovického fotbalu zaslouží.
Poslední
sezóny
jsou sledky v třetí lize, kde hrajepro vítkovický fotbal tak- me o čelo tabulky,“ neskrýval
řka z říše snů. Dvě sezóny radost Pohorelli.
Vedení MFK Vítkovice
v řadě po sobě se podařilo novému klubu, který vy- se netají tím, že důležitějchází z mnohaleté tradice,
ale bojuje od samého začátku, postoupit z krajského přeboru až do třetí ligy.
„Náš cíl byl jasný. Vrátit klubu jeho jméno a přivést jej
tam, kam patří. Do nejvyšších pater fotbalových soutěží. Musíme přiznat, že postupujeme rychleji, než jsme
doufali, ale důležité je, že
správným směrem a k našemu cíli. Tím je vrátit do Vítkovic profesionální fotbal, který bude konkurenceschopný
díky svým odchovancům,“
uvedl odhodlaně sportovní ší než momentální sportovředitel MFK Vítkovice Marek ní výkony A týmu je skutečPohorelli s tím, že klubu za- nost, že klub získává zpět
tím nechybělo ani potřebné svou pověst a dobré jméno.
štěstí. „Za poslední dvě se- To umožňuje budovat kvazóny se nám podařilo dva- litní mládežnickou základnu.
krát postoupit, i když s not- „Když jsme začínali zvedat
nou dávkou štěstí z druhého vítkovický fotbal po insolmísta. Nicméně štěstí přeje venci, neměli jsme důvěru
připraveným a to vítkovický hráčů ani rodičů dětí. Netajífotbal po letech zase je. Vě- me se tím, že naším hlavním
řím, že to dokazují i naše vý- cílem je vybudovat zázemí

pro mládežnické kategorie
a vychovávat mladé fotbalisty, na kterých bude klub do
budoucna stavět,“ upřesnil
Pohorelli.
Šéftrenér mládeže MFK
Vítkovice Milan Duhan neskrýval radost nad tím, že se
tento úkol daří plnit. „V současné době máme na čtyři
stovky fotbalistů a fotbalis-

klubu s rozsáhlou mládežnickou základnou a kvalitním
A týmem nezbytné ﬁnance. Bezmála 75 % rozpočtu
je vynaloženo na mládežnický fotbal, zbytek pak na vše,
co je spojeno s účastí mužů
v třetí lize. „Každým rokem je
těžší rozpočet naplnit. Spolupracujeme s městem, které
nám pomáhá, ale možnosti
dotací jsou omezené a nám
mladých sportovců každým
rokem přibývá. Máme mnoho malých sponzorů, jimž
jsme velmi vděční, ale stále sháníme generálního partnera. Přesto se podařilo klub
zabezpečit tak, abychom nemuseli náklady na sportování
dětí přenášet na rodiče, kteří v dnešní době musí dobře
zvažovat investici každé koruny,“ dodal místopředseda
představenstva MFK Vítkovice Radovan Fajkus.
(mal)
Foto: archiv klubu

tek od šesti do devatenácti
let. Spolupracujeme se školami. O děti se stará padesátka špičkových trenérů
a dosahujeme ve všech kategoriích velmi dobrých výsledků. Rodiče dětí vidí, že
hrát fotbal za Vítkovice má
smysl, a my děláme a budeme dělat vše pro to, aby
to tak zůstalo,“ slíbil Duhan.
V dnešní době jsou pro chod

Něco málo o klubu
Rok založení: 1919 (klub propaguje rok založení staršího z klubů, Vítkovice vznikly
v roce 1919, Porubská kopaná
se traduje od roku 1945)
Symbol klubu: Rytíř Vítek
Jedním z partnerů klubu je
městský obvod Ostrava-Jih
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 Nová tradice: Průvod světel
Druhý ročník průvodu připomínající úctu k zesnulým zasadil kořeny nové tradici napříč generacemi.
na Proskovické ulici. V kapli odsloužil zádušní mši Vítězslav Řehulka s kaplanem
Jakubem Dominikem Štefíkem. Následně se průvod
věřících i občanů z okolních
domů vydal s rozžatými červenými světly k pomníku
padlých první a druhé světové války. K pomníku byla

k tobě, Bože můj“. Po pietním aktu u pomníku se vydal průvod ke kříži, kde přítomní na první stupeň kříže
složili světla a farář Řehulka
připomněl důležitost vzpomínek na zemřelé a uchování tradic.
Po skončení oﬁciálního
programu se účastníci mohli vzájemně pozdravit a zahřát se připraveným čajem
a jinými pochutinami.
(d)

Foto Michal Domašík

Podzim patří v přírodě mezi nejbarevnější období roku. Čas Dušiček má
kouzlo ve své zádumčivosti
a vzpomínkách. V této podmanivé náladě se uskutečnil
již podruhé „Průvod světel“
z kaple v Ostravě-Výškovicích k památníku padlých
a k loni opravenému kříži

místostarostou Františkem
Staňkem
položena kytice žlutých chryzantém ovázaných trikolorou a vzdán
hold hrdinům položením
rozžatých světel bývalým
náměstkem primátora města Ostravy Ivo Hařovským
a zastupitelem Karlem Pražákem. K poctě padlých
zazpíval sbor místní kaple
pod vedením varhaníka Ivana Háby tklivou píseň „Blíž

INZERCE

ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mti new york uvádí muzikál

POSLEDNÍCH 30 PŘEDSTAVENÍ
DO KONCE ROKU V KONGRESOVÉM CENTRU
NTRU PRAHA

Helena vondráčková , adéla gondíková a David gránský

Mamma Mia! tančí

a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · p. KOLÁŘ · R. VOJTEK
j. langmajer · p. vítek · j. ASTEROVÁ · j. KRETSCHMEROVÁ · h. holišová
m. nosková · h. křížková · R. FIŠAROVÁ · H. KŘÍŽKOVÁ · b. slezáček · A DALŠÍ....
GGenerální partner

WWW.MAMMAMIAMUZIKAL.CZ
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
Starosta MO Ostrava-Jih Martin Bednář přeje všem listopadovým oslavencům do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody v kruhu nejbližších.
Marie Baranová
93 let
Ladislav Novák
93 let
Drahomíra
Wavrečková
93 let
Václav Kratochvil
93 let
Vlastimil Štefek
93 let
Zdeňka Schindlerová 92 let
Jiřina Kaštylová
92 let
Božena Bombová
92 let
Vlasta Pastrňáková 91 let
Jiřina Čížková
91 let
Drahoslava Kiková 90 let
Arnošt Válek
90 let

Bohuslav Koudelka
František Pavlík
Zdenka Vřeská
Vlasta Kleinová
Věra Krčmářová
Ján Varga
Jindřich Petrovský
Josef Getler
Věra Himmelová
Aurelia Langrová
Marie Dlouhá
Roman Samson
Marie Kubáčová

90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

 Zlatá svatba

manželů Čejkových
Před 50 lety si v Piešťanech řekli své „ANO“ manželé Čejkovi, rozhodnutí bylo spontánní - po 3,5měsíční známosti, pro mnohé příliš riskantní.

Uvedení jubilanti souhlasili se zveřejněním svého jména
v Jižních listech.

Nabídka stravování
Školní jídelna při ZŠ MUDr. Emílie Lukášové na ul. Klegova 29A v Ostravě-Hrabůvce (za hřištěm u polikliniky) nabízí možnost stravování - zakoupení obědů pro občany
z okolí. Cena jednoho obědu činí 60 Kč. Zájemci se mohou informovat denně od 7.00 do 15.30 na uvedených
kontaktech
Web: www.zslukasove.cz/jidelna
E-mail: jidelna@zslukasove.cz
Tel. čísla: 596 787 636, 724 056 862

Senior aktivoval nouzové tlačítko
Dne 17. října 2015 zasahovali strážníci městské policie
v bytě seniora v Ostravě-Zábřehu poté, co zde došlo
k aktivaci senior linky. 91letý senior strážníkům otevřel
byt a potvrdil, že před chvílí zmáčkl nouzové tlačítko,
protože se mu udělalo nevolno a na chvíli i omdlel. Jelikož pociťoval celkovou slabost a nebylo mu nejlépe,
strážníci přivolali lékaře. Ten pak seniora na místě ošetřil
a po vyšetření jej ponechal v domácím ošetřování. (mp)

Senior klub – přidáte se?
Tradiční setkání seniorů probíhá každé první úterý v měsíci s bohatým a různorodým programem. Nechybí tombola a také hudba k tanci i poslechu s panem Práškem
(Petesax).
Vstupné na akci je vždy zdarma. Akce se koná v prostorách Domu kultury Akord Ostrava-Zábřeh na náměstí SNP 1 pravidelně od 15. hodiny odpolední. Pozor: věk
není překážkou.
(ter)

Paní Gabriela se narodila v roce 1944 v Budapešti.
Pracovala v Tesle Bratislava
na oddělení technické kontroly, následně v Tesle Rožnov v různých pracovních
funkcích. Od roku 1980 následovala manžela do nového bydliště ve Vsetíně, kde
pracoval v OÚNZ Vsetín
jako náměstek ředitele. Po
roce 1989 se stala osobou
samostatně výdělečně činnou a měla v pronájmu bufet na nádraží ve Valašském
Meziříčí a motorest Horní
Bečva. V důchodovém věku
se manželé přestěhovali do
Ostravy, aby mohli pomáhat vnoučatům, a paní Gabriela ještě nastoupila jako
recepční střediska Fyzioterapie. Jelikož bez práce
nemůže vydržet ani v důchodu, působí ve funkci
předsedkyně výboru ČZS
Výškovice, největší zahrádkářské kolonii v Ostravě.
Pan Ing. Pavel Čejka se
narodil roku 1942 ve Zlíně.
Svou pracovní činnost zahájil jako technolog výroby obrazovek v Tesle Rožnov, dále jako mistr výroby

polovodičových prvků, obchodní referent, vedoucí
odbytové skupiny. Následoval přechod do Okresního
ústavu národního zdraví ve
Vsetíně. Od roku 1992 prošel různými funkcemi, od
ekonomického
náměstka,
vedoucího ﬁnančního odboru, likvidátora, ředitele
propagace a ekonomických
služeb. Rovněž pracoval
jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti ekonomického
poradenství
a úvěrování. Jeho důchodový věk v Ostravě doprovází více jak 13 let práce v Kulturním domě K-TRIO, kde
nachází vhodné využití volného času.
Manželé Čejkovi vychovali 2 syny. Starší bydlí v Ostravě a má 3 děti jsou jejich
velkou láskou,
Mladší syn žije v USA. Oba
jsou společensky dobře postavení a dělají jim velkou
radost. Neposlední láskou
v jejich třetí etapě života je
zahrádka, které věnují veškerý volný čas. Považují ji za
prostředek vlastní seberealizace.
(ter)
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 Užilo vaše dítě drogu: čemu se

vyhnout, co situaci ještě zhorší?
hou ani vám ani dítěti. Také
je potřeba rozlišovat mezi
dítětem a jeho chováním,
které odmítáte.

Ve spolupráci s drogovou poradnou Renarkon připravila komise pro bezpečnost a proti kriminalitě,
pro sport a volný čas, která je poradním orgánem
Rady městského obvodu Ostrava-Jih, seriál zaměřený na prevenci užívání drog dětmi.
Mnoho rodičů chybuje v tom, že situaci řeší ještě v šoku z toho, co zjistili,
panikaří a často si myslí, že
stačí jeden rozhovor s dítětem a to všechny jejich
požadavky splní. Někdy se
zase stydí za své problémy s dítětem a izolují se
od okolí. Jindy je v rodině
hledán viník, který za danou situaci může, a dochází
k hádkám mezi rodiči, které mohou vést až k rozpadu rodiny, navíc mohou výrazně poškodit další členy
rodiny, včetně dětí. Mějte
rovněž na paměti, že se nemusíte stydět za problémy
s drogami, může se to stát
v každé rodině. Důležité je
problém si přiznat a začít
ho řešit.
Výčitky - nevyčítejte dítěti, jak to vůbec mohlo udělat, zkuste si vzpomenout,
co zakázaného jste vy nebo
vaši přátelé v dospívání
udělali. Navíc je tato forma
nátlaku nebezpečná, neboť
se ji dítě velmi rychle učí
a dochází pak k hádkám se
vzájemnými výčitkami, které nikam nevedou a jen od-

dalují řešení problému a zamezují zdravé komunikaci
v rodině.
Atmosféra strachu a nedůvěry - může situaci spíše zkomplikovat a vést dítě
k úniku od rodiny. Vyhrožování, nedůvěra, nepřiměřené tresty a zákazy vůbec
nic neřeší a není při nich
možné vytvořit prostředí
pro řešení problému! Dítě
potřebuje mít doma bezpečné prostředí.

Moralizování,
kázání, proslovy, poučování
a přednášky o správném
chování - zvláště dlouhé
monology, ve kterých rodič popisuje řadu špatných
skutků dítěte, dává do souvislosti, co spolu nesouvisí, a předkládá mu, jak je to
správné, nejsou k ničemu
a jen narušují vztah dítěte
k rodičům.

Vyhrožování něčím, co
nemůžete nebo nechcete splnit - ačkoliv o určité
sankce má jít, v momentálním stavu mysli nejsou rodiče obvykle zcela soudní a mohou stanovit tresty,
které nejsou přiměřené, nelze je kontrolovat, nejsou
reálné anebo se nevztahují k tomu, čemu je potřeba
skutečně předejít. Je tedy
lepší počkat s jejich případným uložením na později.

Mladíci kouřili marihuanu

Dne 29. října 2015 ve večerních hodinách byla hlídka městské policie vyslána do Ostravy-Zábřehu, kde byli na
základě kamerového systému zjiště-

Neumožňujte dítěti dál
užívat drogy - nevymýšlejte za něj omluvy, neplaťte
jeho dluhy, neřešte za něj
jeho problémy, neomlouvejte jeho absenci ve škole,
nechoďte za něj vyřizovat
jeho záležitosti, nedávejte mu kapesné, pokud si za
něj kupuje drogy atd.
Nepopírejte a neskrývejte problém, zbytečně tak
ztrácíte čas a problém se
jen prohlubuje.
zdroj: brožura Renarkon

Drogová poradna Renarkon,

Hledání viníka, obviňování sebe či dítěte - situaci
to jen zhoršuje. Stejně tak
dalekosáhlé rozbory, kde
jste udělali chybu, nepomo-

KRÁTCE


Nerealistické strašení například hrůznou budoucností. Slova typu „Chceš
skončit mrtvý na ulici s jehlou v ruce?” nejsou založena na skutečnosti. Děti
o drogách vědí víc než dospělí a k takovým nepravdivým tvrzením přistupují
s tím, že rodiče tomu nerozumí, a řeknou jim cokoliv,
jen aby jim v něčem zabránili. Děti pak rodiče neberou vážně a přestanou jim
věřit.

Pozor, aby toho nebylo příliš - pokud se budete dítěte neustále vyptávat,
jestli je vše v pořádku, jestli něco nepotřebuje, pokud
budete chtít, aby s vámi
mluvilo o svých problémech, i když o to zrovna
nemá zájem, pokud ho budete každý den kontrolovat, jestli náhodou není pod
vlivem drog, a říkat mu, že
se vám nezdají jeho oči, ničeho dobrého tím nedosáhnete, jen v dítěti vyvoláte vztek a chuť utéct pryč
a vzít si drogu.

Mgr. Břetislav Kantor,
mobil: 724 154 239,
email: poradna@renarkon.cz

ni tři mladíci, kouřící a předávající si
cigaretu. Na místě strážníci skutečně
nalezli tři mladíky (17, 17 a 24 let), kteří vzhledově vypadali mladší 18 let. Ti
poté strážníkům přiznali, že kouří marihuanu. Totožnost osoby, která jim
omamnou látku poskytla, však hlídce neuvedli. Na místo byla přivolána

Policie ČR, která u mladíků provedla orientační zkoušku na přítomnost
omamných a návykových látek s pozitivním výsledkem. Nezletilí mladíci
skončili v rukách svých rodičů a celá
událost byla poté postoupena orgánu
sociálně-právní ochrany dětí.
(mp)
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Zajistíme pro Vás služby v oblasti ekonomické, organizačně- právní i technické.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh
e-mail: sekretariat@sbdhlubina.cz, telefonní číslo: 554 819 611

SC-351616/1

SC- 351433/02

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

Jako stabilní bytové družstvo v Ostravě s dlouholetou zkušeností
v oboru a týmem zkušených pracovníků nabízíme své služby
správy pro Společenství vlastníků jednotek a malá bytová
družstva v rámci ostravského regionu.
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Neukázněný cyklista
Dne 7. listopadu 2015
večer po půl deváté hlídka městské policie při přesunu služebním vozidlem
spatřila v Ostravě-Výškovicích neosvětleného cyklistu. Ten byl navíc oblečen
zcela v černém. Na jízdním kole mu chyběla světla, neměl odrazky a žádné
reﬂexní prvky ani na oblečení. Hlídka ho proto předjela a předepsaným způsobem zastavovala. Muž
však nezastavil a na červený nápis „STOP“ na služebním vozidle strážníků nijak
nereagoval. Hlídce se tohoto muže podařilo zastavit asi po 60 metrech. Poté
z vozu vystoupila a požádala ho, aby se s kolem postavil na chodník. 47letý
muž se poté hlídce omlouval, že mu obě světla z kola
někdo ukradl a že mají řešit tuto krádež, a nikoli jeho osobu. Při komunikaci byl z tohoto muže cítit

alkohol. Když však hlídka muže vyzvala, aby se
podrobil orientační dechové zkoušce na zjištění alkoholu v dechu, muž náhle naskočil na kolo a začal
jí ujíždět. Po asi 15 metrech
a neúspěšných výzvách
k zastavení ho strážníci dostihli a za pomocí donucovacích prostředků zpaciﬁkovali. Muž měl poté další
skvělý nápad. Začal si náhle stěžovat na bolest levé
nohy, a tak k němu byla
přivolána sanita. Po prohlédnutí lékařem ho bolest nohy záhadně přešla.
Přesto se strážníkům odmítl podrobit jak dechové
zkoušce, tak odbornému
lékařskému vyšetření na
zjištění přítomnosti alkoholu v krvi. Přestupky na úseku dopravy a proti veřejnému pořádku, kterých se
muž dopustil, byly postoupeny příslušnému správnímu orgánu.
(mp)

Ostravský gynekologický den
Zaměření na pacientky, jejich komfort, zkrácení doby
trvání zákroků i hospitalizace. Hlavní témata, kterým se
věnoval III. Ostravský gynekologický den. Ten proběhl
uplynulý čtvrtek 5. listopadu v gynekologickém centru GYNET a v klubu Heligon-

ka za účasti bezmála dvou
set lékařů z celé republiky
i sousedních států. Hlavním
hostem byl vyhledávaný
pařížský operatér Nicolas
Castaing. Význam celé akce
potvrdil svou účastí také ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.
(mal)

Pařížský operatér Nicolas Castaing uprostřed s šéﬂékařem
GYNETU Hynkem Kudělkou se se svými techniky radují po
úspěšném dokončení operačních zákroků v rámci odborného workshopu Ostravského gynekologického dne.
INZERCE

josef škvorecký

holky, jazz a válka

SC-350182/16

světová premiéra
v divadle petra bezruče
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Pohodová škola
8. prosince 2015 se uskuteční den otevřených dveří na škole v Ostravě-Výškovicích. Na adrese 29. dubna
číslo 33 si budete moci prohlédnout školu, používané
učebnice a pomůcky i adventní dílny. Návštěvníci
mohou nahlédnout také do
výuky - více informací na
www.pohodovaskola.eu.

Týdenní výuka
ve Velké Británii
V rámci Operačního programu pro vzdělávání pro konkurenceschopnost se vybraní žáci ZŠ Srbská zúčastnili
zahraničního výjezdu do Velké Británie. Ubytování u anglických rodin poskytlo ideální
prostor pro rozvoj angličtiny
v reálném životě i možnost
procvičit si znalosti z anglických dějin.

Německo – Berlín,
Drážďany
a Moritzburg
Na začátku října navštívili na několik dní žáci Mitušovy 8 díky Výzvě MŠMT
56 Německo. Očima žáka
O. Rybníčka: „Nakonec jsme
došli k televizní věži. Po skupinkách jsme vyšli nahoru a rozhlíželi se po tomto
nádherném moderním velkoměstě. Celý den jsme završili pobytem na Alexandrplatzu – nejznámějším
náměstí Berlína.“

Adaptační program
Školní rok je sice teprve ve
své první části, ale pedagogové již myslí a připravují se na své budoucí prvňáčky. Rodičům a jejich dětem,
kteří se chystají v lednu
k zápisu do prvních tříd, nabízí základní škola Srbská
ve spolupráci s mateřskými
školami adaptační zážitkový
program Těšíme se do školy.

Den s bílou holí
V mateřince na Klegově 4
děti na Mezinárodní den
bílé hole besedovaly s nevidomým Ladislavem Holbou
a seznámily se i s jeho vodicím psem.
(d)
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 Studenti gymnázia dobývají Evropu
Žáci gymnázia v Hrabůvce úspěšně reprezentují příkladem je cena pro nejlepšího lídra studentského
týmu i certiﬁkáty podnikatelských dovedností ESP.
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, nabízí studentům
řadu nepovinných zájmových aktivit. Speciﬁcké místo mezi nimi zaujímá aplikovaná ekonomie, jež je
každoročně nabízena studentům třetích ročníků. Ti si
založí vlastní ﬁrmu, vymyslí sféru podnikání a pak už
je míra úspěšnosti jen na jejich organizačních, propagačních a komunikačních
schopnostech. Ve svých aktivitách se mohou měřit s jinými školami také na poli
soutěžním, což zajišťuje nezisková vzdělávací společnost JA Czech. A přestože
studentská ﬁrma na gymnáziu vzniká každý rok nová,
pokaždé s jinými studenty
a jiným produktem, úspěchy máme stabilní. Studenti se pravidelně nominují do evropských ﬁnále, kde
zastupují Českou republiku
a dosahují umístění na předních příčkách. Zmínit můžeme souvislou řadu úspěchů Berlín 2007, Stockholm
2008, Rotterdam 2009,

Oslo 2011, Bukurešť 2012,
Londýn 2013, Tallinn 2014
a Berlín 2015.
A právě v Berlíně se velmi
úspěšně prezentovala naše
letošní ﬁrma Czech-it ve
složení Tomáš Šindel, Nikola
Sýkorová, Jiří Adámek, Šárka Königová a Tomáš Krupník, pod vedením vyučující
Taťany Szlaurové. Skvělou
prezentací svého produktu, zaujetím poroty a umístěním mezi nejúspěšnějšími
ﬁrmami celé Evropy však jejich úspěchy a s nimi otevírající se možnosti neskončily. Na domácím poli byli
oceněni v rámci hodnocení
nejúspěšnějších žáků středních škol Moravskoslezského kraje a příležitost dostali také za hranicemi kraje
i naší republiky.
Šárka Königová na veletrhu studentských ﬁrem získala cenu Reiffeisenbank
Student Leadership Award
- cenu pro nejlepšího lídra
studentského týmu, jako
výhru získala Studentské
konto a stínování manažerů

v pražské centrále Raiffeisenbank.
Jen málokomu se dostane
té příležitosti stínovat přední evropské politiky. Studenti si tuto možnost svými skvělými výkony před
porotou vydobyli. Dostali se tak jako jediní reprezentanti České republiky
mezi 36 studentů ze 14 evropských zemí, jimž bylo
umožněno nahlédnout do
pracovních aktivit osobností Evropské komise, Evropského parlamentu a zástupců společností působících
v centru Evropské unie
v Bruselu. Všichni čtyři taktéž získali certiﬁkát podnikatelských dovedností ESP.
Děvčata stínovala české
europoslankyně - Šárka Königová Michaelu Šojdrovou
a Nikol Sýkorová Martinu
Dlabajovou. Chlapci strávili
den s top manažery - Tomáše Krupníka získal Anso Thiré, belgický ředitel obchodního rozvoje společnosti
Euroclear, a Tomáše Šindela
Thomas Tindemans, výkonný ředitel evropské centrály agentury Hill&Knowlton,
rovněž Belgičan.
(d)

FUSION – hudba pro teenagery
Baví vaše dítě hudba,
tanec nebo divadlo?
Fusion je projekt, kde se
mladí lidé v neformálním
prostředí mohou naučit
rozvíjet své hudební schopnosti, jako je hra na elektrickou kytaru, bicí, basovou
kytaru, zpěv nebo divadlo
a tanec.
Fusion setkání probíhají každou středu v 17.00
v CVČ Klika a přibližně co
3 měsíce probíhají koncerty

Kurz: Mladý policista
Středisko volného času Ostrava-Zábřeh, příspěvková
organizace, připravilo pro
děti ve věku od 9 do 14 let
praktický kurz sebeobrany.
Děti se pomocí her a soutěží učí základům sebeobrany,

pro veřejnost. Na každém
koncertu Fusion je někdo,
kdo poprvé zpívá sólo, hraje v kapele, tančí nebo hraje divadlo. V průběhu celého týdne probíhají hudební
workshopy, kde se mladí
lidé mohou zdokonalovat
v hraní na hudební nástroje,
zpěvu, tanci nebo divadle.
Díky tomu, že se mladí lidé ve Fusion učí mimo
jiné také praktické dovednosti jako je týmová práce,
organizování různých akcí,

vedení větší skupiny lidí
apod., je Fusion oceňován
v České republice i v zahraničí za pozitivní transformaci života teenagerů.
Pokud je tato aktivita pro
vás zajímavá, můžete se přijít podívat či nás kontaktovat přes Facebook skupinu: FUSION – Ostrava nebo
na e-mailu jnelson@kam.
cz. Fusion v Ostravě Jihu
je provozován občanským
sdružením křesťanů Kudy-Kam.
(Milan Michalko)

ale také tomu jak být správným účastníkem silničního
provozu. Zároveň je součástí programu základ poskytování první pomoci. Všechny
lekce probíhají pod vedením
odborného lektora. Kurz se
koná každé úterý od 16 do 17
na adrese V Zálomu 1. Přes-

tože 5 lekcí je již za dětmi,
na další polovinu kurzu zbývají ještě volná místa. Více
informací poskytne Matěj
Smeták z pobočky Zálom
na e-mailu matej.smetak@
svczabreh.cz nebo na telefonním čísle 724 034 750.
(mp)
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 Den jablek

Indiánské léto
a Halloween

Téma jablko je ve školním stravování vítané. Jinak
tomu není ve školní jídelně na MŠ A. Gavlase a MŠ
J. Maluchy. Na 21. 10. 2015 byl proto dětem připraven Den jablek.

V tento den byla hlavní surovina jablko a paní učitelky
formou hry dětem vysvětlily, co všechno nám konzumace tohoto ovoce přináší
a v čem je lepší naše české jablko před dováženým
např. tropickým ovocem.
Rodiče přinesli křížaly, jablečnou přesnídávku a také
proběhla ochutnávka závinů, koláčů a buchet z jablek.

Letošní podzim jsme na naší škole prožili netradičně.
Přivítali jsme ho jako indiáni nebo halloweenské příšerky.
Vše začalo v hodinách výtvarné výchovy. Žáci vyzdobili
školu indiánskými motivy a různými podzimními náměty. Pan ředitel v průběhu 26. 10. a 27. 10. ocenil originalitu kostýmů. Do masek se zahalili nejen žáci, ale i vyučující s panem ředitelem. Ten měl na sobě kostým náčelníka
indiánů kmene Apačů.
Náš náčelník se vydal nejdříve do budovy školní družiny, kde pozdravil svá malá Apáčata. Děti měly na sobě
různorodé kostýmy. Zakončením Indiánského léta na ZŠ
Srbská byla tradiční halloweenská noc ve školní družině - noc plná strašidelných soutěží, jako například krvavé „Člověče, nezlob se“, do půlnoci probíhající sportovní soutěže a vybíjená, výroba Halloweenských netopýrů
a dýní a hlavně příprava krvavé večeře.
(žáci školy)

Den JABLEK proběhl velice úspěšně. Na oběd byla
připravena játra s ananasem
a jablky, rýží a jablečný džus.
Paní učitelky s dětmi malovaly jablíčka, vystřihovaly
a povídaly si o nich. „Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se do akce
zapojili“, dodala vedoucí jídelen Jana Knoppová.
(d)
INZERCE
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Představujeme: mateřská škola na ulici Rezkova 14
Mateřská škola byla otevřena 1. 9. 1988 a nachází se
v sídlištní zástavbě Starý Zábřeh.
Do června roku 1994 dvě
z pěti tříd sloužily jako jesle. Od září 1994 má mateřská škola celkem 5 tříd. Od
1. 1. 2003 je mateřská škola součástí právního subjektu „Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,
Horymírova 100, příspěvková organizace“. V současné
době tvoří MŠ pět běžných
tříd, z čehož jedna třída je
zaměřena na výuku anglického jazyka. O děti se stará plně kvaliﬁkovaný pedagogický personál. Provozní
doba mateřské školy je od
6:00 do 16:30.
Budova MŠ se skládá ze tří
mimoúrovňových pavilónových budov, které jsou navzájem propojeny nadzemním koridorem. V objektu je
celkem pět učeben. Součástí
mateřské školy je také školní
jídelna a prádelna. Každá třída má vlastní vchod, šatnu,

-Jih prochází postupnou rekonstrukcí a opravami, tak
aby bylo prostředí v MŠ pro
děti co nejpříjemnější a nejbezpečnější. V posledních
letech byl navýšen plot kolem objektu, opravena část
chodníků v areálu MŠ, vyměněna okna, opravena
střecha,
zrekonstruováno
sociální zařízení.

sociální zařízení, hernu a výdejnu jídla. Součástí vybavení MŠ je také solná jeskyňka,
relaxační místnost s logopedickou pracovnou a infrasaunou. Zahrada MŠ je oplocená a poskytuje zázemí
pro všechny děti mateřské
školy. Je prostorná, členitá a vybavená mnoha herními prvky: prolézací soustavy „Loď“ a „Housenka“,
houpadla, pískoviště, hřiště,
lanová pyramida, venkovní
ekologická učebna, tabule,
naučný pocitový chodníček,
dřevěné pódium, balanční žebřík a dvě venkovní terasy. V zahradě je vysázeno
velké množství zeleně, které
poskytuje zejména v letních
měsících dostatečné množství stínu. K zimním venkovním hrám dětem slouží i mírný svah v areálu MŠ.
Budova mateřské školy ve
spolupráci s ÚMOb Ostrava-

Mezi poslední rekonstrukci patřilo zkvalitnění zabezpečení MŠ, kdy za ﬁnanční podpory MŠMT byly na
mateřské škole vyměněny vstupní dveře k jednotlivým třídám a nainstalovány
videotelefony. Tím jsme výrazně minimalizovali možnost vniknutí cizích osob
do budovy MŠ a zvýšili tak

INZERCE

KONTAKT NA INZERCI

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE DO PROSINCOVÉHO
VYDÁNÍ JIŽNÍCH LISTŮ JE JIŽ 9. 12. 2015.
Máte-li zájem o umístění inzerce, prosím
volejte nebo pište na uvedený kontakt.
VÝPRAVNÝ RODINNÝ MUZIKÁL

NA MOTIVY SLAVNÉHO FILMU O. LIPSKÉHO

OD DUBNA 2016

Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181
e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA

www.ATZIJIDUCHOVEMUZIKAL.cz
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bezpečnost dětí i personálu.
Školní vzdělávací program
MŠ je zpracován v souladu
s Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání a má název
„Školka hrou“. Předškolní vzdělávání vnímáme jako
základní pilíř pro další vzdělávání dítěte. Plně si uvědomujeme, že základy položené v předškolním věku
dítěte ho dále ovlivňují během celého jeho života. Výchovně-vzdělávací proces
v naší mateřské škole tak
doplňuje rodinnou výchovu a díky své nabídce podporuje přirozený vývoj dítěte, uspokojuje jeho touhu po
společenství a poznání. Naším cílem je, aby dítě ukončující předškolní vzdělávání dosáhlo svého maxima
vzhledem ke svým možnostem a věku. Aby bylo schopno přiměřené samostatnosti
a orientovalo se v sociálních
vztazích a ve světě.
Naše MŠ úzce spolupracuje se ZŠ Horymírova 100,
Ostrava-Zábřeh. Díky této
výborné spolupráci mají

děti možnost seznamovat
se především v posledním
ročníku MŠ s prostředím ZŠ
a tím se lépe adaptovat na
přechod do ZŠ. S dětmi navštěvujeme ukázkové hodiny v prvních třídách, tělocvičnu, hudebnu, knihovnu

„

výchovně-vzdělávací
práci v MŠ. Díky těmto projektům máme v MŠ vybavená
jazyková centra „Zvídálek“
novými dětskými knihami,
pro environmentální výchovu máme pozorovací sady,
které děti velmi často a rády

“

Jsme také úspěšnými žadateli
ﬁnančních dotací z MŠMT na podporu
logopedické prevence v MŠ. Díky těmto
ﬁnancím jsme zřídili logopedickou
pracovnu a mateřskou školu vybavili
nejmodernějšími logopedickými
pomůckami, s kterými je učení pro
děti mnohem zábavnější, efektivnější
a kvalitnější.

ZŠ, jsou pořádána vystoupení dětí ZŠ pro MŠ. Do školní
družiny pak děti dochází na
keramiku.
Při mateřské škole sídlí spolek Pohádka, který se
podílí na organizaci různých
akcí pro děti z MŠ a blízkého
okolí. Mateřská škola podává
pravidelně grantové žádosti
na nejrůznější dílčí projekty,
kterými chceme zkvalitnit

používají při pobytu na zahradě. V průběhu roku
2015 jsme díky dotaci mohli v prostorách MŠ uspořádat 4 olympijská odpoledne,
kdy si děti společně se svými rodiči, sourozenci a kamarády zasportovaly.
Dne 3. 11. 2015 jsme v mateřské škole ve spolupráci s neziskovou organizaci
Edulab
slavnostně

otevřeli Metodické centrum pro předškolní vzdělávání pro Moravskoslezský
kraj. V rámci tohoto centra budeme pořádat školení
a ukázkové hodiny pro pedagogy dalších mateřských
škol zaměřená na smysluplné využívání digitálního obsahu ve výuce. Cílem je tak
dětem představit nejrůznější technologie ne jako konečný a konzumní produkt
pro prosté hraní her, ale
jako produkt, se kterým mohou dále pracovat, poznávat
a učit se novým věcem. Ve
výuce tak děti mohou aktivně využívat interaktivní tabuli, především pro skupinovou a kolektivní práci při
řešení nejrůznějších úkolů, digitální mikroskop pro
zkoumání a bádání, včelku
Bee-boot, díky které se učí
základy programování, digitální kameru a fotoaparát
pro další zpracování vlastního materiálu, detektory
kovu apod.
(d)
Další informace o MŠ lze
získat na webových stránkách www.msrezkova.cz.

Jana Z.
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