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Pozvánka na novoroční ohňostroj
Terminál Dubina
Kamerové systémy v bytových domech
Nouzové „Senior tlačítko“

10. NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ NA JIHU
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Pozvánka na novoroční ohňostroj
Novoroční ohňostroj se 1.
ledna na Jihu uskuteční již
po desáté. Informace šířené letákem magazínu Lečo
o nekonání této akce jsou
lživé.„Již od 10. hodiny dopolední se v okolí kruhového
objezdu na ulici Horní mohou lidí stavit na oblíbený
punč či trdelníky do stánků,
které budou na místě koná-

ní ohňostroje letos poprvé.
K parkování doporučujeme
využít ulici Horní od radnice
ve směru ke kruhovému objezdu nebo ulici Dr. Martínka
od zastávky Hrabůvka kostel, opět ve směru ke kruhovému objezdu,“ sdělila
místostarostka Věra Válková. Od 17 hodin bude odkloněna doprava a rozmístěno

dočasné dopravní značení.
Autobusy budou odkloněny
o 15 minut později až do 19
hodin. Tramvajová doprava bude naproti tomu v provozu až do 17:50 a znovu
od 18:20 s tím, že informace se cestující samozřejmě
dozví nejen na vývěskách,
ale také na webu obvodu
i dopravního podniku. „Sa-

motný ohňostroj bude trvat
15 minut, v době od 18:00
do 18:15. Předpokládané náklady se pohybují stejně
jako v loňském roce okolo 250 tisíc Kč,“ dále uvedla Válková. Pět minut před
šestou bude program zahájen krátkým proslovem vedení radnice, následovaným
státní hymnou.

Znovuotevření pošty ve Výškovicích
Dočasně uzavřená pobočka
České pošty, která byla dříve
umístěna v obchodním centru Odra, se dočká opětovného otevření na nové adrese.
Bezprostředně po uzavření pobočky začala intenzivní jednání státního podniku
Česká pošta, s. p., s vedením
městského obvodu Ostrava-Jih. Výsledkem je otevření
nové pobočky „Ostrava 47“
na nedaleké adrese v pro-

Nabídka
parkovacích míst
Majetkový odbor zveřejňuje aktuální dostupnost míst
v parkovacích domech v oblastech Bělský les a Dubina. Minimální měsíční nájemné pro parkování 1 osobního
automobilu je stanoveno ve
výši 800,- Kč včetně DPH,
pro parkování jedné motorky na 400,- Kč včetně DPH.
V případě zájmu kontaktujte Pavlu Šimáčkovou na telefonním čísle 599 430 257.

storách obchodního centra Bobr. Na ulici Výškovická 170 se pobočka otevře již
4. 1. 2016 s následující provozní dobou:
pondělí–pátek
8:00–11:30, 12:30–18:00
sobota 9:00–11:00
Stejnou provozní dobu
bude mít od 4. 1. 2016 také
pobočka „Ostrava 43“ na
Výškovické 118b, jejíž provozní doba byla dočasně

parkovací objekt

po dobu uzavření pobočky
č. 47 rozšířena.
„Po rekonstrukci nabídne nová pobočka větší prostory včetně míst k sezení
a moderní interiér. Bezbariérový přístup umožní používání pobočky hendikepovaným občanům a pro klienty
s malými dětmi je zakomponován dětský koutek. Obsluha klientů bude zajištěna
na dvou univerzálních a jed-

městská část
podlaží
Ostrava

né specializované přepážce,“ uvádí vedoucí pošty Ing.
Lenka Maciejovská.
Zákazníci budou moci využívat kompletních služeb
České pošty včetně Czech
pointu a služeb aliančních
partnerů pošty, mezi kterými
se nachází ČSOB/Era/Poštovní spořitelna, Česká pojišťovna, Českomoravská stavební spořitelna a Raiffeisen
(ter)
stavební spořitelna.

volná stání pro osobní motorová vozidla

volná stání
pro motorky

PP

1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 26, 27, 32, 35,
37, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 62

32 Vl. Vlasákové Bělský Les

PP

1, 12, 19, 20, 24, 29, 31, 36, 37

33 Vl. Vlasákové Bělský Les

PP

1, 2, 8, 14, 16, 19/2, 20, 24, 26, 30, 39, 41/2

PP

1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 30, 33, 35,
9/1
36, 40, 41, 41/1, 41/2

01 Fr. Formana

41 B. Václavka

42 B. Václavka
51 L. Hosáka

Dubina

Bělský Les

Bělský Les
Bělský Les

NP

60/2

PP

5, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19/2, 20, 26, 27, 28,
31, 33, 41/2

NP

58, 61

PP

15/1, 40/1
E-mail: pavla.simackova@ovajih.cz
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5 Rozhovor s Radkou Drabinovou
Obvod ocenil úspěchy dětí a mládeže v zájmových aktivitách a sportu a zároveň pracovníky
s dětmi a mládeží. Trenérka Radka Drabinová
poskytla rozhovor o projektu barevného mini
volejbalu, který do Ostravy přivedla.

8 Staňte se domovníkem
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih se
rozhodl navázat na dlouholetou osvědčenou
zkušenost a zřídit funkci domovníka v dalších
bytových domech ve vlastnictví statutárního
města Ostravy svěřených městskému obvodu
Ostrava-Jih.

23 Zápisy do prvních tříd
Máte-li doma budoucího prvňáčka, věnujte
pozornost straně 23, kde naleznete lednové
termíny zápisů do prvních tříd. Nad rámec
dnu otevřených dveří nabízí řada škol také
nahlédnutí do výuky a ukázkové hodiny.

Jižní listy
Uzávěrka příjmu podkladů
pro příští vydání je
13. 1. 2016.
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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 čtenáři,
milí občané,
kalendář, tóny
koled a vůně
cukroví i jehličí
a všudypřítomná světélka nikoho nenechají
na pochybách, že se blíží oslava Vánoc a nový rok. Co představují svátky
pro vás? Slavíte příchod Božího syna
v duchu původních tradic? Nebo spíše
podléháte podmanivé vánoční atmosféře v podobě zářivé výzdoby a nákupní horečky?
Ať máte k oslavě vánočních svátků jakýkoli důvod, přeji vám, abyste si je
ve zdraví a pohodě užili. Abyste měli
možnost pomyslně „přibrzdit“ každodenní hektické tempo a vychutnali si
i se svými blízkými sváteční dny třeba
při návštěvě kulturních akcí obvodu.
Mnozí z vás navštívili vánoční trhy,
byli společně u rozsvícení vánočních
stromů. Mimochodem, nazdobený
symbol Vánoc kdysi stával u betléma,
ale zatímco stromeček se časem zvětšoval, betlém se zmenšoval.
Význam vánočních svátků se posunul
směrem k oslavě hojnosti, při které mnozí z nás opomíjí, že jde o ten
betlém, ne o stromeček. Měli bychom
si uvědomit skutečný smysl Vánoc.
Važme si toho, co je v našich životech
dobré, važme si toho, že můžeme být
ve společnosti svých blízkých. Vymoženosti dnešní doby nejsou samozřejmostí. Ať už se týkají zdravotní péče
nebo podpory potřebným. Mysleme
na ty, kteří neměli v životě tolik štěstí, možná budeme v budoucnu pomoc
sami potřebovat. Vnímejme fakt, že
na rozdíl od mnoha jiných lidí na této
Zemi žijeme v míru a dostatku v tom
pravém slova smyslu.
Přeji vám pohodové, radostné vánoční svátky a vše dobré v nastávajícím
roce 2016, ve kterém můžeme společně nadále vytvářet z našeho městského obvodu dobré místo pro život.
Bc. Bednář Martin
starosta
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 Ocenění obvodu
30. listopadu 2015 obvod ocenil úspěchy dětí a mládeže v zájmových aktivitách a sportu a zároveň ocenil
pracovníky s dětmi a mládeží. Jako každý rok i letos byla oddělením školství a kultury uveřejněna výzva
k podávání návrhů na ocenění v Jižních listech a na webových stránkách úřadu. V prostorách Komorního
klubu v Jubilejní kolonii obdrželo svá ocenění obvodu z rukou starosty Martina Bednáře a jeho první místostarostky Věry Válkové celkem 7 osob.

Foto: archiv

Kategorie dětí
a mládeže
Laura Smolecová
Laura je členkou Gymnastického klubu Vítkovice.
V letošním roce se jí podařilo obsadit krásné bronzové
místo na Memoriálu Miroslava Kojdeckého v Ostravě. O
tři roky dříve získala zlato na
zahraničním Poháru Michela
Wantena v Belgii. Gymastice
se věnuje již od dětství a ve
svém klubu patří mezi nejlepší. Laura studuje na sportovním gymnáziu Dany a Emila
Zátopkových, které je v našem obvodě.
Vojtěch Piskoř
a David Kopřiva
Oba ocenění jsou členy TJ
Sokol Vítkovice, oddílu zápasu ve volném stylu, který
vzorně reprezentují v česku i v zahraničí. V letošním
roce se oba chlapci ve své
váhové kategorii stali mistry
České republiky v zápase
ve volném stylu v kategorii
žáků i kadetů. Přestože jsou
oba věkem ještě žáci, probojovali se i do reprezentace České republiky v kategorii kadetů. Kromě další
vzorné reprezentace v německém Aichachu se chlap-
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ci mohou pochlubit i dalšími českými úspěchy. Vojta
vyhrál mezinárodní turnaj v
Plzni a v Ostravě, David doplnil klubové trofeje o další tituly z Rzeszówa, Hradce
Králové a Prievidzi.
Přestože se David specializuje na zápas ve volném
stylu, v říjnu se mu podařilo postupně porazit čtyři
soupeře ve své váhové kategorii vyhrát Velkou Cenu Třince v zápasu řecko-římském.

Krivčíkovou a dále jako člen
malé skupiny Darlings.
Nejaktuálnějším
úspěchem jsou dva cenné kovy
z prvního a skupinově i druhého místa v rámci ostravského DANCE WORLD OSTRAVA 2015 uskutečněného
na počátku školního roku.
Své povinnosti zvládá i jako
čerstvý školák s naprostým
přehledem.

Adam Mrowiec
Adam byl navržen na mimořádné ocenění v dětské
kategorii jako člen tanečního
studia DIDEDAnce. Toto studio má mezi svými členy několik výjimečných tanečníků.
Jeden se však od jiných odlišuje. Adam, který v listopadu
oslavil své sedmé narozeniny,
tančí již třetím rokem. Za tu
dobu získal mnoho krásných
ocenění. Již druhým rokem
je Adam reprezentant ČR.
V roce 2014 se stal jako člen
malé skupiny Darlings, věkové kategorie mini, vítězem
Světového poháru na soutěži DANCE FEVER v CHOMUTOVĚ. Pro rok 2015 je Adam
dvojnásobným mistrem ČR
a to v duu s partnerkou Lucii

Ing. Jiří Černota
Trenér dětí a mládeže, trenér judistů v kategorii masters a aktivní závodník kategorie masters v klubu 1.Judo
Club Baník Ostrava, Jiří Černota, učí své svěřence základům moderního sportu
v prostorách základní školy
na ulici Kosmonautů 15. Svým
žákům je skvělým vzorem a
příkladem toho, že judo je nejenom sport pro děti a mládež, ale zároveň celoživotním učením a zábavou. Velmi
úspěšně to dokazuje na soutěžích kategorie masters, kterých se pravidelně účastní.

Kategorie pracovníků
s dětmi

Ing. Miroslav Cibulec
Od roku 2007 se jako vedoucí, instruktor, trenér a

rozhodčí projektu Nízkoprahového centra pohybových
aktivit ve sportovním spolku
CDU SPORT – VOLNÝ ČAS
věnuje pravidelným sportovním aktivitám dětí, které nevynikají žádnými extra
pohybovými schopnostmi
ani talentem. Svou soustavnou systematickou prací se
mu daří přesvědčit nikde
neorganizovanou
mládež
ze sídliště k pravidelnému
sportování. Horolezectví či
mini fotbal PGG jsou lákadly, která přenáší do prostředí obyčejných kluků a
holek ve věku od 6 do 18 let.
Pravidelně pořádá pro mladé sportovce akce, soutěže
a turnaje. Nejrozsáhlejším
je „Putovní pohár starosty
města“.
Ing. Radka Drabinová
Paní Drabinovou na ocenění nominovalo vedení jejího sportovního klubu, protože dokázala jako koordinátor
projektu Ostraváček během
čtyř let v podstatě z nuly
vybudovat síť sportovních
kroužků pro děti a to již od
prvních tříd. Kromě koordinační činnosti také některé
z těchto kroužků sama vede
jako trenérka. A nad rámec
pravidelných aktivit organizuje také jednorázové akce,
jakými jsou kempy, příměstské tábory nebo turnaje, ať
už pro samotné děti, nebo
ve spojení s rodiči.
Za zmínku stojí také
schopnost zvládat veškerou svou činnost s nikdy nemizícím úsměvem na tváři. To oceňují nejen ředitelé
škol a rodiče, ale zejména
děti. Svědčí o tom velké
množství dětských ocenění
v podobě obrázků, dopisů,
vzkazů a dalších drobností, kterými ji děti pravidelně
(ter)
zásobují.
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 Rozhovor s Radkou Drabinovou
Do Ostravy jste doslova přivedla barevný mini volejbal.
Pracujete s dětmi ze základních škol napříč třídami?
Ano, s prvňáčky pracujeme jak přímo na školách, tak
pro ně organizujeme víkendové pohybovky. Cílem je,
aby měly děti alespoň jednou za týden nebo za dva
sportovní vyžití. S druhou
a třetí třídou si ještě hrajeme, ale už tam jsou prvky minivolejbalu, například
„košíček“. U čtvrtých a pátých tříd už těchto prvků
začleňujeme více. Děti stále hrají ve dvojicích, ale už
pinkají a nesmí míč chytat.
Snažíme se zvýšit povědomí
o tom, že i v nízkém věku se
dá volejbalu věnovat nebo
se k němu postupně přes
různé varianty her dostat.
Proč „barevný“ mini volejbal?
Barvy znamenají jednotlivé kategorie. Žlutí jsou
ti nejmenší v první třídě,
po žluté následuje oranžová což jsou druháci a třeťáci. V červené jsou třeťáci
a čtvrťáci, v zelené zase děti
čtvrtých a pátých tříd a vrcholem je modrá barva pro
pátou a šestou třídu.
Děti pokračují i po páté třídě. Jak? Nacházíte talenty?
Na vybrané škole, což je
tady na Jihu ZŠ A. Kučery,
která je partnerem projektu, pokračujeme až do deváté třídy. Tady se schází děti
z okolí, které volejbal zajímá.
Jedná se už o klasický volejbal, jen hraný ve trojičkách.
Nejlepší kluci přechází trénovat na ZŠ Jugoslávskou v kategorii mladších žáků. Kromě
nich máme také skupinu starších žáků a kadetů. Postupně
tak vytváříme celou mládežnickou strukturu. Dívky mají
v případě zájmu možnost pokračovat v partnerském klubu TJ Ostrava, se kterým spolupracujeme již od počátku.
Zmiňujete Základní školu ZŠ A. Kučery a Jugosláv-

skou. Jaké další školy z Jihu
se do projektu zapojily?
Na Jihu spolupracujeme
s 8 školami. Kromě A. Kučery a Jugoslávské pak s oběma školami na ulici Kosmonautů, se základní školou B.
Dvorského, Krestovou, Horymírovou a Chrjukinovou.
Kde vznikl barevný mini volejbal?
Pilotní
projekt
vznikl
ve Frýdku-Místku, kde jsem
začínala jako trenérka. Když
byl projekt již „zaběhlý“, vedení mi dalo nabídku přenést projekt i do Ostravy.
V prvním roce jsem začínala
se čtyřmi školami, v následujícím jich bylo 6, potom
13 a teď jsme na 18 školách
po celé Ostravě a okolí, kde
máme kroužky a kde náš
projekt funguje.
Jak vás děti oslovují? Paní
učitelko nebo paní trenérko?

Preferujeme spíše uvolněnou atmosféru, ve které se děti cítí dobře. Takže
svým trenérům po dohodě
tykají a říkají jménem. Ale
když někdo zlobí, vyslouží
si trest, samozřejmě sportovní. Třeba jednoduché
dřepy, tak, ať nejsou přetažené. Jsem hodná, ale když
je potřeba, tak umím zařvat
Co vás k vaší práci dovedlo?
Studovala
jsem
tady
na VŠB Sportovní management a vzhledem k tomu, že
jsem byla k volejbalu vedena už od dětství, kývla jsem
na nabídku zapojit se do nového projektu ve Frýdku.
Zaujal mě i díky tomu, že
jsem z učitelské rodiny. Ale
děti v tělocvičně jsou jiné,
než ve škole. Mají takovou
svobodu pohybu, můžou se
vyřádit a jde vidět, že když
něco dělají, baví je to. A to
pak baví zase mě.

Sama jste se sportu věnovala…
Ano, od třetí třídy jsem se
věnovala volejbalu a reprezentovala školu v různých
dalších sportech. Kvůli úrazu jsem musela skončit, takže jsem ráda, že můžu navázat takto. Rozjíždět projekt
v Ostravě jsem se trochu
bála, ale řekla jsem si, že to
zkusím. Povedlo se to a jsem
ráda, že jsem u toho zůstala.
Samozřejmě kromě trénování mám na starosti celou
organizaci projektu včetně
turnajů a kempů, které pořádáme každý měsíc (těch největších se pravidelně účastní více než 250 dětí!).
Na www.sskostrava.cz si
mohou více informací a termíny zjistit i rodiče dětí, jejichž školy se do projektu
zatím nezapojily. Zájemci
mohou kontaktovat přímo
mě a pokusíme se najít nejlepší řešení pro zapojení je(ter)
jich dětí do projektu.
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 Nový terminál Dubina
13. prosince 2015 došlo
ke zprovoznění přestupního terminálu Dubina, umístěného v blízkosti stávající
tramvajové zastávky Dubina Interspar, nově pouze
„Dubina“, dosavadní zastávka Dubina (bývalá konečná) bude přejmenována
na „Václava Jiřikovského“.
Novým terminálem budou
projíždět všechny příměstské autobusové linky z Ostravy ve směru na Krmelín
a dále na Brušperk či Mošnov (případně budou mít
přípoj na linku vedenou
z terminálu) a méně vytížené spoje (zejména v pracovní dny dopoledne a v podvečer a o víkendech) zde
budou ukončeny a na území
statutárního města Ostravy
je nahradí ekologická tramvajová doprava.
„Cestující bez znalosti jízdního řádu bude mít
jistotu, že se do cílové zastávky dostane vždy prvním
možným
spojem.
Terminál nabídne pohodlný bezbariérový přestup z tramvají na autobusy a opačně. Cestující se
po výstupu z jednoho dopravního prostředku ocitne
v těsné blízkosti nástupní
zastávky druhého dopravního prostředku. Při delším
čekání mohou cestující využít zázemí přilehlého hypermarketu,“ uvedl koordinátor projektu Jan Dvořák
z ODIS s. r. o.

Dostupnost
Terminál je dostupný tramvajovými linkami 1 a 10
z centra, linkami
3 a 12 z Mariánských Hor a Vítkovic, linkou 15 ze
Zábřehu a linkou
17 z Poruby a Svinova.

Cíle projektu:
• zefektivnění dopravní obsluhy,
• z p rav i d e l n ě n í
spojů,
• snadnější zapamatovatelnost
odjezdů,
• vytvoření
návazností mezi
linkami,
• zlepšení přestupů na příměstské spoje,
• více
možností
dopravních
spojení.
Z terminálu budou vedeny v novém systému linky 333 do Mošnova, 370 nově až do Řepišť
(možnost přestupu na MHD
do Frýdku), 371 na Hukvaldy,
373 do Trnávky a Kateřinic,
376 do Fryčovic, 378 na Důl
Staříč, 379 do Košatky a Petřvaldíku, 641 do Příbora
a Kopřivnice, 664 do Příbora a Frenštátu a 670 do Nového Jičína. Spoje linek 371
a 670 neukončené v terminálu nově povedou přes za-

stávku Poliklinika (kozlovické spoje však zůstanou
ve stávající trase kolem Průmyslové zóny Hrabová a budou nově označeny jako
linka 372) a v terminálu neukončené spoje linek 373
a 378 pojedou jednotně přes
zastávku Bělský les. Dojde
také k rozšíření počtu spojů
na lince 374 ze Svinova přes
Proskovice do Brušperku.
Do terminálu budou nově
zajíždět i spoje městských

autobusových linek 26, 55
a 59 ve směru ze Staré Bělé,
tzn., bude zde též nástupní zastávka linky 55 směrem
na Novou Bělou. Ve směru
do Staré Bělé se stávající zastávka nemění.
Zrušené linky jsou vždy
nahrazeny spoji jiných linek či přestupem mezi nimi
tak, aby se cestující dostal
do cíle své cesty přibližně
ve stejném čase, jako tomu
(d)
bylo dříve.

INZERCE

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

www.vodar.cz
PRÁC
CE PRO
OVÁD
DÍME:

Přestupková řízení

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

Převody nemovitostí,
problematika družstev, SVJ
p
Dědické řízení

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

Pobočka: Pavlovova 3048/40, Ostrava-Jih (areál Office Park)
Kontakt: +420 774 574 960 | krc@advokatkrc.cz | www.advokatkrc.cz
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 Sady mladých
Radnice tak propojí doporučenou výsadbu zeleně
na minimálně třech místech
obvodu s aktivním zapojením občanů do rozvoje místa, kde žijí. Rodičovský pár
si za symbolický poplatek
strom zakoupí a dále o něj
pečuje, například v rámci procházek. Zároveň bude
ke stromu uložena pamětní
kazeta dodaná po domluvě
s rodiči Úřadem městského
obvodu Ostrava-Jih, obsahující informace o nově na-

Oprava chodníků
rozeném dítěti, na jehož počest byl strom vysazen. Vše
je připravováno ve spolupráci s ostravskou zahradnickou
školou a se společností Ostravské městské lesy a zeleň.
Realizace je podmíněna zájmen ze strany občanů Jihu.
Ten mohou vyjádřit rodiče
i prarodiče e-mailem na adresu místostarosty frantisek.
stanek@ovajih.cz nebo písemně na adresu úřadu dopisem označeným heslem
(ter)
„Sady mladých“.

Workout
a discgolf

Rozpočet
na rok 2016

Na discgolf a hřiště určené pro cvičení si v pěkných
dnech můžete vyrazit do
části Bělský les. Mezi ulicemi Zdeňka Chalabaly, Plzeňskou a Dr. Šavrdy došlo
po této investiční akci obvodu k novému vymezení prostoru pro volný pohyb psů. Na místě je možné
tento prostor snadno rozlišit pomocí chodníčků, na
mapě je znázorněn zelenou
barvou.

V příštím vydání Jižních listů vás budeme informovat o
přehledu významných realizací za rok 2015 a o složení
rozpočtu na rok 2016.

Prohlášení školství

zdroj: mapy.cz

Informace členům Českého
rybářského svazu
Na základě řádného projednání a schválení výborem ČRS MO – Ostrava, bude
k 31. 12. 2015 ukončena
činnost
Místní skupiny
č. 2 v Ostravě-Zábřehu.
Všichni dosavadní členové této
místní skupiny
(dospělí, mládež
i děti) jsou převedeni do Místní skupiny Zábřeh 1,
s účinností od 1. ledna 2016.
Odevzdání úlovkových lístků (nejpozději do 15. 1.

Část oprav asfaltových
chodníků, obecních komunikací i cyklostezek na Jihu
nyní zajistí nový český stroj,
který nabízí výraznou ﬁnanční i časovou úsporu. Výtluky, spáry, kanálové
vpustě nebo praskliny mohou být díky tomuto stroji opraveny během několika
minut nahřátím, rozrušením
prostoru okolo výtluku, zasypáním tohoto prostoru
asfaltem, případě recyklátem, a následným zaﬁxováním opravy. Na práci s tímto strojem není vyžadována
kvaliﬁkovaná obsluha. Opravy jsou trvalé a lze je provádět celoročně.

2016), prodej členských
známek a povolenek na rok
2016, případně převody
člena do jiné místní skupiny v Ostravě
nebo
jiné
MO
mimo Ostravu bude
již organizovat tato
Místní skupina
Zábřeh 1. Termíny pro styk
s členy budou
vyvěšeny ve skřínce na ,, Rybářské boudě “
u Výškovických tůní. Bouda je na konci Kotlářovy uli-

ce v Ostravě-Zábřehu, ulice začíná vlevo od nového
kostela svatého Ducha.
Kontakty:
Telefonický
kontakt
na jednatele výboru MS Zábřeh 1: 604 734 719. Informace podává: výbor MS
- Zábřeh 2.

Vedení městského obvodu Ostrava-Jih se ohrazuje
vůči spekulacím o plánovaném slučování dalších škol.
Vyjma již schváleného sloučení dvou základních škol
na Mitušově ulici se v současnosti o sloučení dalších
škol nejedná. Do konce ledna 2016 dojde k vytvoření
a prvnímu setkání pracovní skupiny složenou z odborníků z kraje, magistrátu
a školské komise. Tato skupina bude mít za cíl stanovit
jasná kritéria pro optimalizaci škol obvodu a připravit
koncepci, jejíž komplexnost
zamezí dalším spekulacím
ve věci slučování a jiných organizačních změn.

INZERCE

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví
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

SC-351433/03

Sady nebo aleje mladých
jsou novou snahou radnice
o zvýšení patriotismu u nově
narozených Ostravanů i jejich rodičů. „Za starých časů
patřil zasazený strom po narození potomka k dobrým
zvyklostem. Chceme vytáhnout naše občany do přírody
a nabídnout jim způsob, jak
tam přivést i jejich děti,“ uvedl hlavní iniciátor, místostarosta František Staněk. Vysazovány budou pouze stromy
určené pro danou lokalitu.
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Přerušení dodávky
teplé vody a vytápění
Dne 8. 12. 2015 došlo k přerušení dodávky teplé vody
a vytápění z důvodu havárie primárního horkovodního
systému. Společnost Veolia
Energie ČR, a. s., se omlouvá
za způsobené potíže a děkuje za pochopení. Pro více
informací v těchto případech je občanům k dispozici
bezplatná linka zákaznického centra 800 800 860.

Čekáme na prvního
občánka roku 2016
Očekáváte
radostnou
událost v rodině – narození miminka? Pokud se vaše
dítě narodí 1. 1. 2016, prosím,
předejte informaci Šárce
Zubkové, tel. č. 599 430 410
nebo e-mailem sarka.zubkova@ovajih.cz.

Beseda s občany
Zastupitel obvodu, poslanec a člen zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Ing. Leo Luzar připravil
na pondělí 11. 1. 2016 veřejnou diskuzi. Od 15 hodin mohou občané předávat své
podněty v oblasti zahraniční politiky i obecných otázek v hlavním sále kulturního domu K-Trio.

JIŽNÍ LISTY

 Staňte

se domovníkem

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih se rozhodl navázat na dlouholetou osvědčenou zkušenost a zřídit funkci domovníka v dalších bytových domech ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih.
„V roce 2015 zajišťovalo
domovnickou činnost pro
celkem 2909 bytových jednotek 66 domovníků. Ze
srovnání stavu domů a komunikace s nájemci v do-

mech s domovníkem a bez
něj jednoznačně vyplývají výhody domovnické činnosti. Domovníka bychom
rádi měli v každém obecním
domě, který má 12 a více by-

tových jednotek. Cílem je
zajistit odpovídající správu
domu a zefektivnit komunikaci mezi nájemníky a úřadem,“ vysvětluje radní Markéta Langrová.

V současné době hledáme domovníky pro tyto domy:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

B. Václavka 1016/21
B. Václavka 19/1017
B. Václavka 3/1019
Dr. Šavrdy 7/3020
Fr. Formana 47/271
Fr. Formana 49/272
Fr. Formana 34/281
J. Škody 4/183

J. Škody 1/188
J. Škody 7/191
M. Fialy 1/248
Pavlovova 71/1628
Provaznická 32/1647
V. Jiříkovského 27/167
V. Jiříkovského 29/168
V. Jiříkovského 33/170

•
•
•
•
•
•
•
•

V. Vlasákové 17/963
V. Vlasákové 19/964
V. Vlasákové 21/965
V. Vlasákové 2/966
V. Vlasákové 4/967
V. Vlasákové 6/968
Výškovická 151/446
Výškovická 186/632

Chcete se aktivně starat
o dům, ve kterém bydlíte?
Vyplňte žádost o výkon
domovnické činnosti a doručte ji osobně nebo poštou
do 29. 2. 2016 na Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,
Horní 3, 70030 Ostrava.
Formulář žádosti výkonu domovnické činnosti je
k dispozici na www.ovajih.cz
v sekci Občan – Potřebuji si
vyřídit, kde naleznete také
plné znění dohody o výkonu domovnické činnosti. Žá-

dost je možno také napsat
vlastní rukou.
Domovník vybraný z řad
stávajících nájemníků bude
vykonávat
domovnickou
činnost na základě uzavřené dohody, která speciﬁkuje
náplň činnosti a výši odměny formou slevy z nájemného. Domovníkem se nemůže
stát nájemce, který je evidován jako dlužník na nájmu
(god)
bytu.

INZERCE

Ples obvodu

ANTONÍN KRUMNIKL
5HDOLWQtPDNOpŉY2VWUDYė
=müLUxVI`]H[LSt6Z[YH]`QPO
KxR`KȽ]ȓȱLR[LYV\QZ[LTPHTtT\[ûT\Z]ȓȱPSPKVY\RV\QZTLKVRmaHSP
WVTVJPZI`KSLUxTaOY\IHSPKLT7YV[VüLULT`ZSxTLQLUUHZLILa
WȓUȓaR[LYtQZTL]`KȓSHSPQZTL\WVȱmKHSPHRJLÉ+HY\QRYL]KHY\QüP]V[¸
HZV\[ȓüL]LR[LYûJOQZTLYVaKHSPVTHSV]mURV]ûJOZLúP[ȽKVTH
[LȱZRûJOúRVS9VaKHSPQZTLamRSHKUxTúRVSmTYVa]YOȽOVKPUZ[HSP
QZTLZLWHYȶmR`WH[YPV[Ƚ4:2HȏSLU`RVT\UP[`6IJOVKUxJP1POAHȏHSP
QZTLWVKWVYV]H[UHKȓQUt\TȓSJLBez Vás bychom to nedokázali!
*OJP =mT aH =HúP KȽ]ȓY\ KVIYt OVKUVJLUx UHúPJO
ZS\üLI H TUVOV KVWVY\ȏLUx a JLStOV ZYKJL WVKȓRV
]H[H\QPZ[P[=mZüL[HK`WYV=mZI\KLTLPWȱxú[xYVR

www.realitnimaklervostrave.cz

733 164 162

5HDOLWQtPDNOpŉY2VWUDYėQHMOHSåtUR]KRGQXWtNWHUpPśçHWHSŉLSURGHMLQHPRYLWRVWLXGėODW
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V pátek 12. února se
od 19:30 v prostorech DK
AKORD uskuteční tradiční
ples městského obvodu Ostrava-Jih, moderovaný Richardem Šímou a Evou Šimčíkovou.
Hlavním hostem večera
bude zpěvák Martin Chodúr. Mimo něj se návštěvníci
mohou těšit na laserovou
show a živé sochy. Vstupenky je možno zakoupit již
nyní v DK Akord za 500Kč
do velkého sálu, 400Kč
do společenského salonku
a 350Kč do klubu. Součástí ceny je také večeře.
(nez).

AKTUALITY
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Kamerové systémy v obecních
bytových domech

„Stále více nájemníků se na nás obrací s žádostí
o instalaci kamerového systému ve společných prostorách obecních bytových domů. Uváděné důvody
vnímáme jako oprávněné a plně pochopitelné.“
Městský obvod Ostrava-Jih dlouhodobě pracuje
na zvýšení bezpečnosti obvodu. Z důvodu prevence
kriminality, veřejného pořádku, odhalování protiprávního
jednání a dalších částí podpory bezpečnosti na venkovních veřejných prostranstvích spouští ve vybraných
lokalitách kamerový systém
s trvalým on-line monitoringem napojeným na městskou policii.
„V
bytových
domech
ve vlastnictví statutárního
města Ostravy, svěřených
městskému obvodu Ostrava-Jih samozřejmě chceme zajistit bezpečné a nerušené bydlení. Nyní hledáme
způsob, jak dodržet platnou
legislativu a dále uváděné
podmínky nezbytné pro instalaci a správu kamerového
systému,“ doplňuje aktuální

téma radní Markéta Langrová s odkazem na hlavní faktory ovlivňující umístění kamerových systémů v obecních
bytových domech.

Zajištění provozu
Technické provedení instalace a zajišťování provozu vhodného kamerového
systému se záznamem, což
je poměrně náročné. Ukládání dat a nakládání s pořízeným záznamem z tohoto
systému může provádět jen
určená a proškolená osoba.

Kamerový systém
je považován za legitimní a legální prostředek k ochraně majetku
a zdraví osob, ale…
Musí respektovat zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, který uvádí, že kamerový systém se

záznamem ve společných
prostorách obytných domů
lze pořídit s ohledem na jejich zvláštní charakter pouze
v případě, pokud již všechny
méně invazivní prostředky
selhaly. Kamerový systém je
považován za legitimní a legální prostředek k ochraně majetku a zdraví osob
a k zabezpečení ostatních
právem chráněných zájmů
– ale pouze při zohlednění
§ 5 odst. 1 písm. a) zákona
o ochraně osobních údajů,
jsou-li splněny veškeré podmínky tohoto zákona, dodrženy všechny stanovené
principy a zároveň splněna
přiměřenost a úměrnost zásahu do osobnostních práv
subjektů údajů.

Zpracovávat záznam
nemůže kdokoli
Zpracovávat osobní údaje přes kamerový systém
je v současné době možné v rámci příslušných zákonů, jako je např. zákon o Policii ČR, nebo na základě

Informační povinnost o přítomnosti
kamerového systému
V případě umístění kamerového systému se záznamem ve společných prostorách domu musí být splněna
informační povinnost o přítomnosti kamerového systému a o jménu osoby, která
je za kamerový systém zákonně odpovědná. S ohledem na lidská práva by obyvatelé domu měli vědět, že
jsou kamerově sledovaní,
nebo přinejmenším by měl
být kamerový systém viditelný. Dále by měli dostat informaci o tom, kdo je odpovědný za uchování dat a jejich
bezpečí. Osobní údaje procházející přes automatické
zpracování musí být získána a zpracována slušně a zákonně; musí být uchovává-

na pouze pro zákonné účely
a nepoužívána v rozporu
s těmito účely.

Souhlas všech
obyvatel domu
Dle stanoviska Úřadu pro
ochranu osobních údajů je
podmínkou pro zpracování
osobních údajů souhlas všech
obyvatel domu, tedy nejen
nájemníků, ale i všech dalších
osob, kteří v domě bydlí.

Možnost zneužití
Nevýhodou
kamerového
systému je sledování velké
skupiny osob, z nichž jen velmi malé procento páchá nějakou trestnou činnost. Záznam
z kamerového sledování pak
může být použit i proti tak-

zvaně „slušným“ lidem, kteří nijak nenarušují veřejný
pořádek, ale jsou díky kamerám snadno identiﬁkovatelní. Vzniká zde zkrátka prostor
k možnosti zneužití záznamu.
„Otázka zvýšení bezpečnosti patří ke klíčovým tématům radnice. S cílem zajistit nájemníkům bezpečné,
důstojné a nerušené bydlení v obecních domech proto v současné době připravujeme řešení, které umožní
plošné rozmístění kamerového systému v bytových
domech. O dalším posunu
k realizaci kamerového systému budeme nájemníky
průběžně informovat,“ doplnila na závěr radní Marké(god)
ta Langrová.

výslovného souhlasu subjektu údajů, což je však možné
jen v případě, kdy lze přesně určit okruh osob v dosahu kamery (což je případ bytových domů), anebo i bez
souhlasu subjektu údajů při
využití výjimky v § 5 odst. 2
písm. e) zákona o ochraně
osobních údajů při současném respektování podmínek
stanovených v § 4.

Setkání zástupců
organizací zdravotně
postižených
Místostarosta pro oblast
sociální péče, František Staněk, připravuje na 14. ledna ve 14 hodin setkání zástupců organizací zajišťujících péči, aktivity a volnočasové vyžití zdravotně
postiženým osobám. Cílem
setkání konaného v prostorách úřadu je jednání
o výhodných možnostech
pronájmu volných nebytových prostor obvodu. Zájemci mohou kontaktovat
místostarostu
e-mailem
na frantisek.stanek@ovajih.
cz nebo na telefonní lince
599 430 344.

Vánoční strom
u DK Akord
V neděli 6. 12. došlo v odpoledních hodinách k pádu
vánočního stromu před DK
Akord. Příčinu pádu vyšetřuje policie, v úvahu přichází silný vítr. Radnici se
ve spolupráci s dodavatelem podařilo zajistit náhradní jedličku z Krásné pod Lysou během necelých 24
hodin. Kromě stromu před
DK Akord a na pěší zóně
u K-TRIA byly letos nazdobeny 3 živé stromy u kruhového objezdu v Hrabůvce, před budovou radnice
a u bývalého OC Odra. (ter)
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 Z historie ulic v Hrabůvce
Ještě ve dvacátých letech 20. století měla Hrabůvka jen velmi jednoduchou síť
cest a systematické pojmenování ulic se zde začalo zavádět až v souvislosti se
spojením Moravské Ostravy se šesti dalšími obcemi včetně Hrabůvky v roce 1924.
tik, publicista, historik a organizátor kulturního života
na Ostravsku. Ten byl mimochodem příbuzný s výše
uvedenou rodinou Klegových, vzal si totiž za manželku Otýlii Klegovou, dceru
tehdejšího starosty Hrabůvky. Ulice Dr. Martínka vznikla
v letech 1966–1978 (včetně
vybudování napojení na „novou Místeckou” a vybudování tramvajového podjezdu
z ulice Dr. Martínka na ulici
Závodní).

Křižovatka dnešních ulic Závodní a U Haldy počátkem
20. století.

Stará Místecká,
zábřežská silnice
a Skotnica
Počátkem 20. století byla
nepochybně nejvýznamnější cestou v Hrabůvce okresní silnice spojující Místek
a Moravskou Ostravu, později známá jako „Stará Místecká“. Dnes tato ulice již
jako celek neexistuje, nahradila ji ulice Místecká v dnešní podobě, která byla v Hrabůvce vybudována mezi
lety 1974 až 1977. Ze „Staré Místecké” se v Hrabůvce
zachovaly jen krátké úseky
v trase dnešních ulic „U Haldy“ a „Aviatiků“.
Do původní silniční sítě
v Hrabůvce dále patřila okresní „zábřežská“ silnice vedoucí od křižovatky se „Starou Místeckou“
v Hrabůvce přes Zábřeh až
do Nové Vsi (v části její trasy leží dnes ulice Závodní),
dále ulice U Lesa spojující
Starou Bělou se Zábřehem
(ulice existuje dodnes). Spojení Hrabůvky a Staré Bělé
zajišťovala cesta nazývaná

Ulice Horní a Plzeňská

jako „Skotnica”, kterou místní vyháněli dobytek na pastvu. Ulice vedla kolem obecního hřbitova (zrušen v roce
1975, dnes parčík u křižovatky ulic Klegova a Adamusova) a končila u Bělského lesa u restaurace Dakota.
Dnes tuto cestu připomínají
jen její úseky v ulicích Podhájí, Klegova a v části ulice
Cholevovy.

Ulice pojmenované
po místních
významných občanech
Mnohé z ulic v Hrabůvce
odkazují ke zdejším rodákům či významným občanům. Například již zmíněná
ulice Klegova je pojmenována po místní rodině Klegů, jejíž členové patřili mezi
největší sedláky v Hrabůvce
a angažovali se i v lokálním
společenském dění a v politice.
Další významnou osobností, po níž je v Hrabůvce
pojmenována ulice, byl Vojtěch Martínek, středoškolský
učitel, spisovatel, literární kri-

Dnešní ulice Horní vznikla po roce 1950 v souvislosti s výstavbou „Proudovek”, ale pouze v úseku
od dnešního ÚMOb Jih k ulici Provaznické. V letech
1967–1970, v souvislosti
s výstavbou nového obytného obvodu „Letiště”, prošla ulice rekonstrukcí a byla
prodloužena až k „rondelu”. Další prodloužení na jih
až k Plzeňské ulici bylo rea-

lizováno v letech 1979–1986
a souviselo s budováním zástavby na sídlištích Dubina
a Bělský Les. Většina ze čtenářů si jistě vzpomene, že se
tato ulice v letech 1979–1992
nazývala „třídou Stalingradských hrdinů“. Aktu slavnostního přejmenování se
tehdy zúčastnila i delegace
z družebního Volgogradu.
Počáteční podobou dnešní ulice Plzeňské byla v roce
1928 vystavěná nepojmenovaná silnice přes Bělský les,
která měla umožnit odklonění stále sílící automobilové dopravy z ulice U Lesa.
Pokusy o vystavění moderní široké silnice byly podniknuty již v letech 1940–1941,
budování však zastavilo nařízení o zákazu veškeré výstavby. Úsek od restaurace
Dakota ke křižovatce s dnešní Čujkovovou ulicí proto byl
na dnešní čtyřproudovou
silnici rozšířen až v letech
1960–1961 a úsek v okolí křižovatky s ulicí Horní byl dostavěn až v polovině 70. let.
Antonín Szturc
Zdroj fotograﬁí:
Archiv města Ostravy

Symbolické míjení staré a nové Hrabůvky (dnešní ulice
Aviatiků, počátek 70. let).

INZERCE

ParlamentniListy.cz
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NIKDO NÁM NEDIKTUJE, O ČEM SMÍME PSÁT

PŘEHLED AKCÍ

JIŽNÍ LISTY
CHARITATIVNÍ STŘEDISKO

GABRIEL
Čujkovova 40a,
700 30 Ostrava-Zábřeh
(poblíž náměstí SNP, 1. patro)
Více informací na tel. 737 610 758
nebo na www.ostrava.charita.cz
7. 1. – 28. 2.
Výstava fotograﬁí
Josefa Kubíčka
6. 1.
ve 14 hodin
Přehled světových náboženství
(Přednáška doplněná fotograﬁemi a literaturou) Milena Slawíková
12. 1.
ve 16 hodin
Odpoledne s písničkou (Písničky s klávesami) Josef Seifert
13. 1.
v 14 hodin
Kavárna pro pamětníky (Novoroční setkání) o. p. s. Živá paměť
22. 1.
v 11:00
Galerie výtvarného umění – sto
děl z galerie (Výstava k 90 letům
založení galerie představuje reprezentativní vzorky evropského
a českého umění. Vstupné 25,Kč) Sraz v 11 hod. na zastávce
tramvaje Kotva, Danuše Hanáková
26. 1.
v 16 hodin
Odpoledne s písničkou (Písničky s klávesami a klarinetem)
Zdeněk a Vašek
28. 1.
v 13 hodin
Staré Výškovice (Vycházka do
St. Výškovic po Husarove ulici.)
Sraz v CHS Gabriel, Danuše Hanáková

 DŮM KULTURY AKORD

OSTRAVA-ZÁBŘEH

20. 1.
19:00 / Velký sál
ÚČA MUSÍ PRYČ!
Divadlo Verze

nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Tel.: 596 762 511
e-mail: info@dk-akord.cz
www.dk-akord.cz
www.facebook.com/dkakord
5. 1.
15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Tradiční setkání seniorů s programem: Z Ostrava do Říma. Chybět nebude tombola a také hudba
k tanci s panem Práškem (PeteSax). Vstup zdarma
14. 1.
17:00 / Klub Akord
PREVENCE NEMOCÍ A PODPORA ZDRAVÍ Z POHLEDU
TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY
Přednáška s praktickou ukázkou
Co je na čínské medicíně tak výjimečného? Které potraviny a kdy
jsou pro nás opravdu vhodné?
Hlavní příčiny většiny nemocí
z hlediska tradiční čínské medicíny
Jak účinně předcházet nemocem.
Cvičení Simijada zhong yuan qigong.
Lektor: Mgr. Marian Volanský, praktik TCM a instruktor qigong a taiji
Vstupné 90 Kč
15. 1.
19:00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Večer příznivců tance a taneční
muziky, kdy se o hudební režii postará jako vždy nestor na společenskou hudbu V. Koždoň.
Vstupné 99 Kč
17. 1.
19:00 hod./Velký sál
VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Divadelní představení

Sportovní centrum Dubina

23. 1.
20:00 / Klub Akord
DISKOPLES
Plesová diskotéka s širokou nabídkou tanečních žánrů pro všechny
kategorie.
Hraje: DJ Sun
Vstupné 220 Kč / 160 Kč
31. 1.
16:00 / Klub Akord
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Veselé odpoledne pro děti plné
písniček a tance s myškou Klárkou
a veverkou Terkou.
Vstupné 80 Kč

Pedagogická hořceostrá komedie,
odehrávající se v 5. třídě základní
školy, kde se sešlo pět rodičů dětí
a očekávají jejich třídní učitelku.
Emoce vřou, v prvním pololetí se
známky dětí rapidně zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, navíc
čekají děti přestupové zkoušky
na osmiletá gymnázia. Kdo za
známky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! Ta však nedává
svoji kůži zadarmo a nastaví rodičům zrcadlo...
Hrají: Petra Špalková, Linda Rybová, Kateřina Winterová, Igor
Chmela, Jana Janěková ml., David
Prachař
Vstupné 400, 350, 300 a 150 Kč
21. 1.
20:00 / Velký sál
ALICE 100/4 TOUR
s DANEM BÁRTOU
Jedna z nejlepších tuzemských
rockových kapel 90. let opět na
scéně. Exkluzivní turné k 25. výročí
od vzniku kapely, a to v původní
sestavě se zpěvákem Danem Bártou! Kapelu dále tvoří: Lumír Václavík – sólová kytara, Martin Střeska – kytara, Zdeny Podskalský
– baskytara, Jiří Mikeš Milý – bicí.
Vstupné: předprodej 390 Kč, na
místě 440 Kč

PŘIPRAVUJEME
4. 2.
SMLOUVA – Divadlo v Rytířské
Tragikomedie s detektivní zápletkou s Miroslavem Etzlerem v hlavní
roli. V rámci jarního předplatného.
10. 2.
VELKÁ ZEBRA – Divadlo Palace
Bláznivá komedie. Hrají Ondřej
Vetchý, Jaromír Dulava, Kateřina
Hrachovcová-Herčíková a další.
17. 2.
FRAGILE
Koncert slovenské špičkové vokální skupiny.
25. 2.
Hvězdy, jak je neznáte:
JAN KRAUS a MATĚJ RUPPERT
Zábavná talkshow s populárním
bavičem a zpěvákem Monkey Business.

Plánované akce na měsíc leden

Zázemí pro tenis, futsal, badminton, ﬂorbal, basketbal, ping–pong, házenou, volejbal i nohejbal.
Horní 287/81, Ostrava-Dubina, tel.: 721 177 300, www.scdubina.cz
2. 1.
9:00–18:00
Malá kopaná – MFK Vítkovice (mezinárodní turnaj žen
v malé kopané „Women´s Cup 2016“)
3. 1.
v 17:15
Florbal – 1. SC Vítkovice (extraliga žen)
8. 1.
v 19:00
Florbal – 1. SC Vítkovice (Tipsport superliga)
9. 1.
8:00–13:00
Florbal – 1. SC Vítkovice (elévové Aligátoři)
9. 1.
14:20–22:00
Florbal – 1. SC Vítkovice (muži Mustang)
10. 1.
9:30–18:30
Florbal – 1. SC Vítkovice (nadstavba juniorek)
15. 1.
v 20:00
Futsal – FC Baník Ostrava (zápas 2. ligy futsalu)
16. 1.
8:00–16:30
Futsal – I.S.C.SPORTS s.r.o. (Golden Tour Ostrava)
17. 1.
9:00–13:00
Florbal – 1. SC Vítkovice (mladší žákyně)

17. 1.
14:00–20:15
Florbal – 1. SC Vítkovice (dorostenky)
23. 1. 8:00–14:15
Florbal – 1. SC Vítkovice (veteráni B)
23. 1. 1 15:00
Florbal – 1. SC Vítkovice (junioři)
23. 1. 17:15
Florbal – 1. SC Vítkovice (extraliga žen)
24. 1. 10:00
Florbal – 1. SC Vítkovice (junioři)
24. 1. 13:00–20:30
Florbal – 1. SC Vítkovice (ženy B)
29. 1. od 20:00
Futsal – FC Baník Ostrava (zápas 2. ligy futsalu)
30. 1. 8:00–16:30
Futsal – I.S.C.SPORTS s.r.o. (Golden Tour Ostrava)
31. 1.
10:00–17:30
Florbal - 1. SC Vítkovice (dorostenci)
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 KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

OSTRAVA-JIH

Kulturní zařízení Ostrava-Jih

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

JIŽNÍ LISTY
jak tuto úspěšnost zlepšit. Jak vylepšit sami
sebe. Přednáší Tomáš Jambor. Předprodej a
informace KD K-TRIO.

2015) Sci-ﬁ / dobrodružný / akční / fantasy, bez 3D brýlí, české titulky, ml. přístupný,
135 minut. Jednotné vstupné 120 Kč.

14. 1. v 17.30 hodin
ROK 2016 Z POHLEDU ASTROLOGIE,
na téma co nám přinese rok 2016 přednáší
Mgr. Anna Kudelová. Dle postavení planet
v horoskopu budeme usuzovat na změny,
které v novém roce nastanou, rozebereme
zásadní společenská témata, se kterými budeme konfrontováni, a budeme hledat odpovědi na důležité celosvětové otázky dnešní
doby. Předprodej a informace KD K-TRIO.

3. 1. v 10.00
JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA (ČR)
Filmové pásmo pohádek pro nejmenší,
66 minut, vstupné 30 Kč.
Kubula a Kuba Kubikula ve Vařečkách a Hrncích. Jak se chtěl zajíček klouzat. Kamenná
tetka. Ondra a sněžný drak. Čarovné lyže. Jak
postavit sněhuláka.

VÝSTAVY

TRIO

od 5. 1. NAMIBIE – výstava fotograﬁí Radima
Ptáčka

Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka
SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
3., 10., 17., 24., 31. 1. v 17.00 hodin
TANEČNÍ VEČERY živá hudba, pro příznivce
společenského tance se skupinou DOMINO,
předprodej KD K-TRIO.
27. 1. v 19.00 hodin
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P – koncert. Luboš Pospíšil koncertuje s obnovenou kapelou 5P,
kterou dále tvoří kytarista Mirek Linhart (Yo
Yo band, Žáha...) a o generaci mladší muzikanti: klávesista a kytarista Ondřej Fencl (též
Schodiště, Hromosvod, V. Merta...), bubenice
Pája Táboříková (též Payanoia, Jasná páka)
a baskytarista Martin Štec (ex-Vltava), předprodej KD K-TRIO, OIS.
29. 1. v 19.30 hodin VALAŠSKÝ BÁL – Marian
333, cimbálová muzika Iršava, Folklorní soubor Morava, předprodej KD K-TRIO, OIS.

DĚTEM
24. 1. od 10.00 hodin
POHÁDKOVÝ KARNEVAL S HOPSALÍNEM
– rej masek, soutěže, pohádkové postavičky,
předprodej KD K-TRIO.
20. a 21. 1. od 8.00 hodin
ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO, soutěž žáků
9. tříd základních škol v praktických a odborných dovednostech. Pro nesoutěžící žáky je
připravený doprovodný program s prezentací středních odborných škol.

PŘEDNÁŠKY
A SEMINÁŘE A KURZY
zápis do pohybových, tanečních a vzdělávacích kurzů
Kurzy pro děti: Výuka hry na kytaru, saxofon,
key board, akordeon, Kreslení a malování,
Břišní tance, Hip Hop, Disco dance, Taneční
klub MINI, Hrajeme šachy.
Kurzy pro dospělé: Kalanetika, Superkalanetika, P - Class, Pilates s Bosu, Cvičení
- prevence bolesti zad, Cvičení pro seniory,
Cvičení na míčích, Jóga, Latina dance, Let´s
dance, Zumba, Linie, Body styling, strečink a
relaxace, Taneční pro manželské páry a partnerské dvojice, Irské tance, Břišní tance, Havajské tance.
Vzdělávací semináře: Akupresura – celé tělo
na dosah ruky, Ajurvéda a jóga – příjemná
změna životního stylu, Zvyšujeme psychickou odolnost, Stop obezitě – hubnutí zdravě
a natrvalo.
Podrobné informace a rezervace na www.
kzoj.cz nebo na recepci KD K-TRIO.
12. 1. v 17.30 hodin
Reálné předsevzetí - posuň sám sebe, kolikrát jste si v životě něco předsevzali? A kolikrát se vám to povedlo dodržet? Povíme si,
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 KOMORNÍ

KLUB
Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
10. 1. v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT TŘÍ TENORŮ Účinkují: Peter Svetlík, Václav Morys, Juraj Nociar
– zpěv, Regina Bednaříková – klavír, Program:
G. Verdi, G. Puccini, F. Lehár, E. Kálmán, P. Bixio, G. Donizetti....aj,, předprodej KD K-TRIO
a v den akce na místě od 16.30 hodin /do kapacity sálu/.
21. 1. v 18.00 hodin
INDONÉSIE – BALI, JAVA cestopisná přednáška s projekcí Ivo Petra, předprodej KD
K-TRIO a v den akce na místě od 17.30 hodin.
28. 1. v 19.00 hodin
DUENDE GUEST autorský projekt výrazného
kytaristy a skladatele Tomislava Zvardoně.
Od jazzu přes rytmicky zajímavou latinskou
a africkou muziku až po ﬂamenco. V kapele
působí kromě kytaristy Tomislava Zvardoně profesionální hudebníci jako zpěvačka a
hráčka na ukulele Veronika Diamantová, peruánský perkusionista Carlo Zegarra, kontrabasistka Madla Vyhnánková a bubeník Adrian
Ševeček. Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den
akce na místě od 18.30 hodin.

 KINO

LUNA

4. 1. v 18.00
CELEBRITY s.r.o. (ČR 2015)
Komedie, ml. přístupný. Vstupné 60 Kč.
5. 1. – 10. 1. v 16.30
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D (Star
Wars: Episode VII – The Force Awakens, USA
2015)
Sci-ﬁ / dobrodružný / akční / fantasy, 3D
brýle, české znění, ml. přístupný, 135 minut.
Jednotné vstupné 155 Kč.
5. 1. – 6. 1. v 19.30
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D (Star
Wars: Episode VII – The Force Awakens, USA
2015)
Sci-ﬁ / dobrodružný / akční / fantasy, bez 3D
brýlí, české titulky, ml. přístupný, 135 minut.
Jednotné vstupné 120 Kč.
7. 1. – 10. 1. v 19.00
OSM HROZNÝCH (The Hateful Eight, USA
2015)
Western, r. Quentin Tarantino, od 15 let,
180 minut. Vstupné 110 Kč.
9. 1. ve 14.30
MIMONI 2D (The Minions, USA 2015)
Animovaný / komedie, české znění, ml. přístupný, 91 minut. Jednotné vstupné 50 Kč.
10. 1. ve 14.30
HOTEL TRANSYLVÁNIE 2 – 2D ( Hotel Transylvania 2, USA 2015)
Animovaný / rodinný / komedie, české znění,
přístupný, 90 minut. Jednotné vstupné 80 Kč.
11. 1. v 17.00
PADESÁTKA (ČR 2015)
Zimní komedie režiséra Vojty Kotka, od 12 let,
97 minut. Vstupné 60 Kč.
11. 1. v 19.30
MOST ŠPIÓNŮ (Bridge of Spies, USA 2015)
Thriller /drama, r. S. Spielberg, české titulky,
od 12 let, 141 minut. Vstupné 60 Kč.

Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh
KINO LUNA OSTRAVA - LEDEN 2016
31. 12. – 1. 1. 2016 – kino nehraje

12. 1. – 13. 1. v 17.00
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D (Star

2. 1. – 3. 1. ve 13.30
MALÝ PRINC ( Le petit prince, Francie 2015)
Animovaný / fantasy, české znění, 106 minut.
Jednotné vstupné 100 Kč.
2. 1. – 4. 1. v 15.30
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 3D (Star
Wars: Episode VII – The Force Awakens, USA
2015)
Sci-ﬁ / dobrodružný / akční / fantasy, 3D
brýle, české znění, ml. přístupný, 135 minut.
Jednotné vstupné 155 Kč.
2. 1. – 3. 1. v 18.00
PADESÁTKA (ČR 2015)
Zimní komedie režiséra Vojty Kotka, od 12 let,
97 minut. Vstupné 110 Kč.
2. 1. – 4. 1. ve 20.00
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D (Star
Wars: Episode VII – The Force Awakens, USA

Wars: Episode VII – The Force Awakens, USA
2015)
Sci-ﬁ / dobrodružný / akční / fantasy, bez 3D
brýlí, české znění, ml. přístupný, 135 minut.
Jednotné vstupné 120 Kč.
12. 1. – 13. 1. v 19.30
JOY (Joy, USA 2015)

PŘEHLED AKCÍ

JIŽNÍ LISTY
Životopisný / komedie / drama, české titulky,
od 12 let. Vstupné 110 Kč.
13. 1. v 10.00
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
– Proč jsem nesnědl svého taťku 2D
Jednotné vstupné 45 Kč, bližší info kino.
luna@kzoj.cz.
14. 1. – 23. 1. v 15.30

24. 1. v 16.00
Metropolitní opera New York – zpožděný přímý přenos vrcholné operní podívané.
GEORGES BIZET: LES PÊCHEURS DE PERLES (Lovci perel)
Bizetova překrásná opera o vášni a touze na
Dálném východě se na jeviště Met vrací po
sto letech!
Účinkují: Diana Damrau, Matthew Polenzani,
Mariusz Kwiecieň, Nicolas Testé
Dirigent: Gianandrea Noseda
Režie: Penny Wollcock
Nastudování: francouzsky s anglickými a českými titulky
Základní vstupné 300 Kč, cena abonmá
250 Kč.

Komedie, české znění, od 12 let, 115 minut.
Vstupné 80 Kč.

25. 1. – 27. 1. v 15.30

28. 1. – 31. 1. ve 20.00
TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ (The Secret in Their
Eyes, USA 2015)
Mysteriózní / thriller, české titulky, od 12 let,
111 minut. Vstupné 110 Kč

LEDOVÁ SEZÓNA 2D (Norm of the North,
USA 2016)
Animovaný / komedie, české znění, ml.
přístupný, 86 minut. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.
14. 1. – 17. 1. v 17.30
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ (ČR 2016)
Hudební / komedie, české znění, ml. přístupný. Vstupné 110 Kč.
14. 1. – 20. 1. v 19.30
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ (The Revenant, USA 2015)
Dobrodružný / drama, české titulky, od 15 let,
151 minut. Vstupné 120 Kč.
17. 1. v 10.00
DVANÁCT MĚSÍČKŮ a jiné pohádky (ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší, 69 minut,
vstupné 30 Kč.
Sněhulák. Dvanáct měsíčků. Krakonoš a mistr Jehlička. Uršula a trpaslíci. Veselé Vánoce
aneb Karlíkovo zimní dobrodružství. Čarovná
rybí kostička.
18. 1. v 17.30
TRABLE O VÁNOCÍCH (Love the Coopers,
USA 2015)
Komedie, české titulky, od 12 let, 107 minut.
Vstupné 60 Kč.

HODNÝ DINOSAURUS 2D (The Good Dinosaur, USA 2015)
Animovaný / rodinný / komedie, české znění,
100 minut. Jednotné vstupné 100 Kč.
25. 1. v 17.45
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ (ČR 2016)
Muzikál, české znění, ml. přístupný. Vstupné
60 Kč.
25. 1. – 27. 1. ve 20.00 a od 28. 1. – 31. 1.
v 17.45
LÍDA BAAROVÁ (ČR 2016)
Životopisný / drama / romantický, režie Filip
Renč, od 12 let. Vstupné 120 Kč.
26. 1. v 17.45
FAKJŮ PANE UČITELI 2 ( Fack ju Göhte 2,
Německo 2015)

27. 1. v 17.45
PROJEKT 100 – SEDM STATEČNÝCH (The
Magniﬁcent Seven, USA 1960)
Nejlepší western všech dob. České titulky, od
12 let, 128 minut. Vstupné 70 Kč.
28. 1. – 31. 1. v 15.30
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA
2D (Alvin and the Chipmunks: The Road
Chip, USA 2015)
Animovaný / komedie, české znění, ml.
přístupný, 86 minut. Vstupné 120 Kč, děti
100 Kč.

31. 1. v 10.00
POHÁDKY Z VEČERNÍČKŮ (ČR)
Filmové pásmo pro nejmenší, 64 minut,
vstupné 30 Kč.
Maxipes Fík – Ve škole. O klukovi z plakátu.
Divoké sny Maxipsa Fíka - O hledání pokladu. Kosí bratři – Dobrý skutek. Říkání o víle
Amálce – Hrompác a Ohniváč. Maková panenka a turecký měsíc. Jak se Rumcajs podruhé potkal s Rabijákem. Jak Rákosníček
předělával mrtvou vodu na živou. Pohádky
z mechu a kapradí

 VIVA OSTRAVA

COWORKINGOVÉ CENTRUM
Horní 1492/55, 700 30, Ostrava–Hrabůvka
www.vivaostrava.cz, tel: 773 40 80 90
13. 1. 2016 v 8:30
Obchodní snídaně @Připojse
Přijďte se seznámit s novými lidmi, pobavit
se, prezentovat svůj business, projekt, nápad
nebo ﬁrmu... A nebo přijďte jen tak...nasát
atmosféru a získat kontakty. Tentokrát na
téma: Jak úspěšně podnikat na volné noze.
Host: Robert Vlach, zakladatel portálu navolnenoze.cz

19. 1. v 17.30

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava–Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303
e-mail: ova@arena-vitkovice • www.arena-vitkovice.cz
8. 1.
v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – BK Mladá
Boleslav (utkání hokejové extraligy)
UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ (Miss You Already, Velká
Británie 2015)
Komedie / drama / romantický, české titulky,
od 12 let, 112 minut. Vstupné 60 Kč.

14. 1.
ve 20 hodin
MANOWAR – GODS AND KINGS
WORLD TOUR 2016

20. 1. v 17.30
ZKÁZA KRÁSOU (ČR 2015)
Dokument, režie H. Třeštíková a J. Hejna, ml.
přístupný, 90 minut. Vstupné 80 Kč.

15. 1. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Energie
Karlovy Vary (utkání hokejové extraligy)

21. 1. – 23. 1. v 17.45 a 20.00
LÍDA BAAROVÁ (ČR 2016)
Nejočekávanější český ﬁlm roku 2016!
Životopisný / drama / romantický, od 12 let.
Vstupné 120 Kč.

24. 1. v 15,30
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Verva
Litvínov (utkání hokejové extraligy)

26. 1. v 17 hodin
HC VÍTKOVICE STEEL – Mountﬁeld
Hradec Králové (utkání hokejové extraligy)
31. 1.
v 15,30
HC VÍTKOVICE STEEL – HC Sparta
Praha (utkání hokejové extraligy)

Multifunkční hala
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
středy
16,00–17,30 hod.
soboty a neděle 16,30–18,30 hod.
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KULTURA A SPORT
Ve středu 9. 12. 2015 proběhla v DK Akord v Ostravě-Zábřehu vernisáž fotograﬁí,
na které byli vyhodnoceni
nejlepší autoři snímků. Vernisáže se zúčastnila celá
řada významných hostů, například náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
Mgr. Věra Pálková, místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih Věra Válková, tajemník Asociace
středoškolských klubů ČR
pan Martin Kalužík, dále vedoucí odboru kultury a školství městského obvodu Ostrava-Jih Ing. Milan Stoch
a zastupitelka Krajského
úřadu
Moravskoslezského
kraje Ing. Lenka Fojtíková.
Fotograﬁe budou vystaveny
v DK Akord do 15. 1. 2016. (d)

JIŽNÍ LISTY

Vernisáž fotograﬁcké soutěže

Marie Křížová

VÝHERNÍ FOTOGRAFIE
Nejlepší fotografové do 18 let

Nejlepší fotografové nad 18 let

1. místo Tereza Grodová
2. místo Jana Valášková
3. místo Tereza Bučková

1. místo Alena Kanková
2. místo Dominik Michalčík
3. místo Elen Ioanidisová

INZERCE
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Elen Ioanidisová

Jana Valášková
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Dominik Michalčík

Tereza Bučková

KULTURA A SPORT

JIŽNÍ LISTY

 Během ku zdraví – letos i v zimě!
O tom, že běhat se dá i v zimě, se můžete přesvědčit na jednom z veřejných tréninků v Bělském lese.
Tréninky organizuje zdarma spolek Bezva běh pro
bezva lidi, v současné době
jich proběhlo už více než
30. Každé setkání běžců
i neběžců vede zkušená trenérka Tereza Šádková. Společné tréninky jsou tak hravější a zábavnější.
„Pokud jsem mohl vnímat
atmosféru během jejich tréninků, tak pozitivní energie
byla cítit všude… lidé na Terezku nedají dopustit,“ komentuje trenérku Radovan
Rudický z Sk Oceláci Ostrava.
Ať již jste začátečník, či
pokročilý, na společném
tréninku můžete zjistit, jak
správně běhat, ale také
jak se před během rozcvičit a jak správně dýchat při
běhu samotném, před ním
i po něm. Před každým tré-

ninkem se běžci dohodnou
na celkové vzdálenosti. Skupina se podle potřeby rozdělí podle výkonnosti, takže
se nikdo nemusí obávat, že
by fyzicky nestačil. Tréninky se prokládají běžeckými cviky. „Na každého běžce vždycky počkáme, ať má
čas se vydýchat. Trénink je
velice pestrý a variabilní.
Zaměřujeme se na metody
intervalových tréninků, fartleků, rychlosti běhu a v neposlední řadě speciálnímu
běžeckému cvičení s patřičným strečinkem,“ říká trenérka Šádková.
Na přibližně 60minutový trénink si mohou obyvatelé Jihu zajít zdarma, vždy
ve středu v 16 hodin a v neděli v 15 hodin. Start je jak jinak než v Bělském lese, konkrétně u restaurace Koliba.

Ostravské
karatistky
byly úspěšné
na mistrovství
České republiky

„V lednu, až se začne později stmívat, tak začátek tréninků posuneme, aby je stihli i ti, kteří jsou ještě v práci.
Vždy se snažíme přizpůsobit většině účastníků,“ popisuje Rostislav Bažanowski,
hlavní organizátor těchto veřejných tréninků. Pana
Bažanowského můžete pro
více informací kontaktovat
na e-mailu rostislav.bazanowski@bezvabeh.cz.

Třináctičlenná reprezentace dětí, které tradičně trénují na ZŠ Provaznické, vybojovala deset medailí. Zlato,
dvojnásobné stříbro a devítinásobný bronz, tedy celkem 12 medailí si domů dovezlo
13
reprezentantů
na konci listopadu v České
Lípě, kde se konalo mistrovství České republiky FSKA.
Drtivou většinu klubové reprezentace tvořily v počtu
10 zúčastněných mladé karatistky. Karate není pouze pro muže a kluky. Lidé si
spojují karate a bojové sporty pořád jen s muži. Dávno už to, ale není pravda,”
uvedla trenérka reprezentace Veronika Škodová, která na turnaji také startovala.

(ter)

(ter)

INZERCE

Mistrovství v Lodži
vých postech. Nejlepším závodníkem klubu se stal Jakub Ferad, který ze třech
startů vybojoval tři medaile.
V kata starších žáků 12-13 let
vybojoval bronz, kde v boji
vyhrál 5:0. Poprvé pak startoval v kategorii kata dorostenci 14-15 let, kterou absolutně ovládl a vyhrál 1. místo.
V kumite starších žáků 12-13
let -50 kg vybojoval stříbr(ter)
nou medaili.

Ostrav
a Arén
a

z

ovice.c

c-vitk

www.h

TOMÁŠ KUDĚLKA
obránce #88
výška 190, váha 93, hůl levá

SC-341272/15

12. prosince slavili úspěch
ostravští karatisté také v Lodži. V kategorii kata mladších
žákyň 10-11 let startovala
Eliška Čubová, která vyhrála postupně všechny kola,
z toho tři kola v poměru 5:0
a ﬁnále vyhrála 3:2. Vybojovala tak titul mistryně Lodže
v karate. Taktéž závodníci
klubu Alex Kozubal, David
Šebek a Dominik Přikryl se
umístili na krásných bronzo-

zdroj: archiv klubu
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 Sraz žáků z „Březinky“ po 50 letech
Bývalí žáci ze základní školy na Březinově ulici
plánují na květen nebo červen roku 2016 sraz po
úctyhodných 50 letech.
V roce 1966 se se školními
lavicemi rozloučily dvě deváté třídy s vyučujícími Věrou Burianovou a Jarmilou
Novotnou. „Než umřeme,
chceme vidět své spolužáky,“ s úsměvem prohlašují dvě energické dámy, jejichž mottem je, že zatím
nejsou staré, jen více pamatují. „Kdysi jsem se z oken
dívala na budovu hasičárny, ale potom jsme dostali
byt ve Výškovicích,“ líčí paní
Eva, která stále žije na Jihu.
„Hodně z nás zůstalo na
Jihu, řada z nás tu má rodi-

BLAHOPŘEJEME
JUBILANTŮM
Starosta MO Ostrava-Jih Martin Bednář přeje všem prosincovým oslavencům do dalších
let hodně zdraví, spokojenosti
a pohody v kruhu nejbližších.
Marie Burianová
Marie Bednářová
Vladimír Šteif
Božena Kožušníková
Emanuel Gazda
Drahomíra Janulková
Vítězslava Starečková
Lucie Retková
Jiřinka Pešková
Miroslav Grochal
Miloslav Skřínský
Marie Vajdová
Antonie Folvarčná
Anděla Szafarczyková
Věra Slaměnová
Kamil Hloušek
Jaroslav Korvas
Anna Kotková
Petr Hansel
Eliška Schrimpelová
Stanislava Paličková
Vanda Špačková
Marie Kmentová
Josef Braš
Konstantina Lalíková
Jan Šurman
Zdenek Frais
Marie Kotalová

97 let
95 let
94 let
94 let
92 let
91 let
91 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Uvedení jubilanti souhlasili se zveřejněním svého jména
v Jižních listech.
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če,“ doplňuje paní Dáša. „Už
zhruba 4 roky se průběžně
vídáme v počtu asi 10 lidí.
Dlouhá léta jsme se ve větším počtu nesetkali. Zajímaly by nás ale osudy a příběhy všech našich spolužáků,“
pokračuje. Alespoň jednou
za 50 let je prý na čase se
setkat a zjistit, koho kam
vítr zavál.
Pokud jste v letech 1557
až 1966 usedali ve školních
lavicích na základní škole Březinova a chcete oživit vzpomínky školou povinných, ozvěte se svým

bývalým spolužačkám na
níže uvedené kontakty. (ter)
Dáša Němcová (za svobodna) tel.: 737 808 220
Eva Petrišáková (za svobodna) tel.: 737 827 595

Diamantová svatba manželů Polkových
Pan Štefan, narozený
v březnu 1931 v chaloupce
v horách, jako prvorozený
syn z pěti dětí, pomáhal rodičům na malém hospodářství. Paní Jozefa, narozená
v srpnu 1936 a jako dvouletá pamatuje stavbu chalupy,
ve které se dodnes schází
s rodinou. Otec brzy po narození bratříčka zemřel a
Jozefa se od osmi let starala o bratra i hospodářství,
chodila do školy, do služby
za prací.
Budoucí manželé se setkali na venkovské zábavě
a 5. listopadu 1955 se vza-

li. Po svatbě pan Štefan dojížděl za prací do Ostravy
a Jozefa se starala o hospodářství. Tvrdá dřina měla
za následek předčasné narození a umrtí prvorozených dvojčat V roce 1958
přišlo štěstí v podobě dcerky Anny a v roce 1963 syna
Jaroslava. V roce 1962 se
rodina přestěhovala do Os-

travy. Štefan se stal pomocným valcířem ve Vítkovických
železárnách,
Jozefa uklízečkou ve škole, později dělnicí ve Vítkovicích. O dovolených se
vraceli do rodného kraje
v Dlhém Poli na Slovensku.
Štefan ve 44 letech zůstal
kvůli nemoci v invalidním
důchodě. Dnes jim dělají radost vnučky Lenka, Lucie, Mirka, Veronika, vnuk
Zbyněk a pravnučka Olivie.
Oddávajícím byl zastupitel
Zdeněk Hübner, ceremoniářkou Šárka Zubková. (god)
foto Kamila Kolowratová

Zlatá svatba manželů Vidličkových
Paní
Anna,
narozená v Nemilanech v září
1946, pochází z 15 dětí
a již od svých 14 let pracovala v olomouckém Kovopolu. Po přestěhování
do Hrabůvky přijala místo uklízečky, aby se mohla
co nejvíce věnovat dětem.
Pan Václav, narozený v září
1943 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí je z 6 dětí. Po základní škole nastoupil jako
kovář do Vítkovických železáren. Ke své profesi se
vrátil i po vojně a ve Vítko-

vických železárnách pracoval až do důchodu. Se
svou Aničkou se seznámil na pomlázkové zábavě
v Brumovicích, kde od dětství bydlel. Své ano si řekli 18. prosince 1965 v Olomouci. Brzy se přestěhovali
do Ostravy-Hrabůvky, kde
bydlí již 48 let. Společně vychovali syny Václava, Daniela, Martina, Lukáše a dceru Hanku. Od svých dětí se
dočkali 11 vnoučat a 1 pravnoučete, kterým se oba
rádi věnují. Anna se ráda

baví s lidmi, často poslouchá hudbu. Václav pěstuje
na zahrádce ovoce, zeleninu a květiny, krom toho jezdí na kole a luští křižovky.
Oddávající byla zastupitel(ter)
ka Lucie Foldynová.
foto Kamila Kolowratová

SENIOŘI
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 Senior tlačítko
Již dříve jsme psali o projektu Ostravské městské
policie „Senior linka“, který spočívá v instalaci nouzových náramků a tlačítek
v bytech seniorů a zdravotně postižených či tělesně hendikepovaných osob.
Do tohoto projektu je opět

možno se přihlásit! „Tlačítko nabízí přímé spojení mezi seniorem v nouzi
a hlídkou městské policie bez potřeby telefonu
či zdlouhavého vytáčení
policejní linky. Již zavedená tlačítka přispěla k rychlému zásahu u zdravotních

jektu

i jiných potíží,“ uvádí
místostarosta pro sociální oblast František
Staněk.
Obvod
Ostrava-Jih se do prozapojil i tentokrát

a občané Jihu tak mohou
o nouzové tlačítko požádat
prostřednictvím Odboru sociální péče na úřadu městského obvodu v Ostravě-Hrabůvce. „Podmínkou je
bezdlužnost všech vůči našemu obvodu,“ uzavírá aktuální téma místostarosta. (ter)

Sokolky z Jihu

Vánoční sbírka

Přibližně
50
sokolek se každé
pondělí v 17 hodin setká v tělocvičně základní
školy Kosmonautů 15, kde pod vedením sestry Nováčkové utužují svou kondici
i dobrou náladu. Během hodinového tréninku podporovaném sokolskou župou přichází řada nejen na prostné
cviky, ale také na cvičení s hudbou či irské tance.

Členové
klubu
seniorů uspořádali „Vánoční sbírku“ pro Mobilní hospic Ondrášek. Ve čtvrtek 26. 11. 2015
předali členové klubu seniorů
Odborářská II vánoční ozdoby a dárečky pro „malé pacienty“, kteří navštěvují dětský stacionář. Tento čin však
není první spoluprací klubu
s Mobilním hospicem Ondrášek. Senioři rovněž darovali při příležitosti slavnostního
otevření dětského stacionáře
ručně vyrobené panenky. (d)

Foto: archiv

„Občas to spojíme s bowlingem v restauraci a víkendovým společným výšlapem
do Beskyd,“ uvádí jedna ze
členek Olga Mandrlová jako
pozvánku k setkání v novém
(ter)
roce.

Foto: archiv

SC-351792/01
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 Jak předcházet problémům s drogami?
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.
O drogách se s dětmi nebojte hovořit již v nízkém
věku okolo 10 let, většinou
se s nimi totiž poprvé setkají již kolem 13. roku. Tvrzení,
že tím dítě k drogám přivedete, není pravdivé, naopak,
připravíte ho tím na setkání s nimi, které je v dnešní
době, bohužel, takřka nevyhnutelné. Díky takovéto přípravě má však velkou šanci,
že pro něj setkání s drogou
dobře dopadne. Při rozhovoru nepaušalizujte „drogy
jsou nebezpečné“, ale řekněte konkrétně, jak která
droga působí, jaké potřeby
si jimi člověk obvykle uspokojuje a jaká rizika přináší
její pravidelné užívání nebo
jednorázové užití. Seznamte je s nebezpečím jednotlivých způsobů užívání drog
– především se věnujte přenosu infekčních nemocí a riziku nemožnosti přesně

identiﬁkovat drogu a její čistotu. Posilujte schopnost dítěte bránit se tlaku vrstevníků, bavte se s ním o reálných
situacích, při kterých nabídnutí drogy a tlak vrstevníků může nastat, o obtížnosti
odmítnutí drogy a následném postavení ve skupině
vrstevníků.
V pozdějším věku se rozhovorům o drogách rovněž
nevyhýbejte, ale informace
a rozhovory zaměřte spíše
na dovednosti, jak prosadit
a obhájit své názory a postoje, hlavně mezi vrstevníky, jak řešit různé mezilidské
a psychické problémy nebo
jak vyjadřovat své emoce
a zvládat zlost. Dospívající
v tomto věku již znají rizika
i následky užívání drog, stejně jako jejich účinky a odlišnosti.
Pomozte svému dítěti vybudovat a rozvíjet zdravé

„Bereš? Zemřeš!“
Setkali jste se například
v prostředcích hromadné dopravy s poněkud netradičně
naaranžovanými
medvídky? Pokud ano, vězte, že se jedná o tiskoviny ke kampani „Bereš? Zemřeš!“
moravskoslezské
policie. Kampaň má za cíl
informovat cílovou skupinu, tedy dospívající, nejen
o možných zdravotních, sociálních následcích, ale zejména informuje o rovině
trestněprávní.
Zúčastnění si často neuvědomují, že
nejen výroba a prodej jsou
trestné, ale také jednorázové poskytnutí či zprostředkování omamné či psychotropní látky v minimálním
množství je trestným činem!
Jaký postup volit při podezření z předmětného protiprávního jednání se v rám-
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ci informačních akcí dozví
i pedagogové.
„Vedli jsme vyšetřování
skutků, kdy byly drogy distribuovány v rámci kamarádských vztahů, zúčastnění
si je poskytovali navzájem,
společně je užívali. Omamné a psychotropní látky si
mladí lidé darovali jako dárek k narozeninám apod.,“
uvedla v oﬁciální tiskové
zprávě policie vrchní komisařka Gabriela Holčáková.
Díky tomu i graﬁcká stránka kampaně koresponduje s fatálními následky, které
může užívání drog a omamných látek přinášet.
V roce 2015 bylo zřízeno nové oddělení obecné
kriminality, specializující se
na rozkrývání předmětné
trestné činnosti. Moravskoslezští policisté v prvních

sebevědomí. Právě nedostatek sebevědomí, nízké sebehodnocení, pocity nedostatečnosti, méněcennosti
či vlastní neschopnosti mohou přivést vaše dítě k drogám. Nebojte se ho pochválit a povzbudit, potřebuje to,
stejně jako každý člověk.
Podporujte
individualitu dítěte. Vysvětlujte mu,
že nemusí být stejné jako
ostatní. Naopak, být jedinečný a jiný je to, co se cení.
Veďte dítě k tomu, aby se
učilo rozhodovat se podle
sebe a svého názoru, a ne
podle kamarádů, party, většiny apod.
Získejte si důvěru dítěte a naučte se mu naslouchat, nebude se tak obávat svěřit se vám se svými
problémy, třeba s drogami.
O to větší šance pak je, že
se mu tyto problémy podaří úspěšně vyřešit. Je také
důležité trávit spolu dostatek volného času a mluvit

s dítětem o jeho radostech
i starostech. Také podporujte všechny pozitivní aktivity
svého dítěte a předcházejte
nudě.
Vytvořte jasná a srozumitelná rodinná pravidla,
včetně odměn za jejich dodržování a trestů za jejich porušení a důsledně je
uplatňujte. Pravidla ovšem
nevytvářejte sami, ale spolu s dítětem. Dítě potřebuje vědět, že mu nasloucháte, a jeho názor je pro vás
důležitý. Samozřejmě máte
v otázce rodinných pravidel
poslední slovo, ale čím více
do jejich tvorby zapojíte své
dítě, tím pravděpodobněji budou fungovat a dítě je
bude dodržovat.
Rovněž se s dítětem dohodněte, jaké domácí práce
bude provádět, tedy jak se
bude podílet na chodu vaší
domácnosti, jelikož je také
jedním z jejích členů. zdroj:
brožura Renarkon

Drogová poradna
Renarkon, Mgr. Břetislav Kantor, mobil: 724 154 239,
e-mail: poradna@renarkon.cz

deseti měsících letošního
roku zajistili 34 varen (vloni 28) a 39 pěstíren (v roce
2014 celkem 34). Ostrava
se co do počtu stíhaných
osob drží na předních příčkách. „Pro zvýšení prevence
distribuce drog a konečně i
vandalismu Úřad městského obvodu Ostrava-Jih rozšiřuje
bezpečnostní kamerový systém
napojený přímo na
pult Městské policie. Díky tomu může
v případě jakéhokoli protiprávního jednání Městská policie za-

kročit a pořízený záznam
použít jako důkazní prostředek. Přesto vnímáme kamerový systém pouze jako jeden z prostředků prevence
kriminality, kdy i nadále zůstává důležitá práce informovanosti dětí i rodičů“,
doplňuje téma radní Adam
(ter)
Rykala.
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„Za záchranu života“

Výjimečné ocenění převzala z rukou primátora policistka sloužící na Jihu.

Muž zapíjel prášky
vínem
Strážníci zasahovali také
dne 21. listopadu 2015 po
poledni v Ostravě-Zábřehu, kde spatřili v přístřešku MHD ležet na zemi vedle lavičky muže. Ten nebyl
viditelně zraněn, dýchal, ale
nebyl schopen se strážníky komunikovat. Navíc z něj
byl cítit alkohol. Strážníci
uložili muže do stabilizované polohy a přivolali k němu
lékaře. Přivolaná záchranná služba následně převezla
32letého muže na urgentní
příjem do nemocnice a případ si k dalšímu šetření pře(mp)
vzala Policie ČR.

Hořící reklamní poutač

Celkem tři strážníci přijali 1. prosince 2015 v budově Magistrátu města Ostravy
z rukou primátora města významné ocenění „Za záchranu života“ společně s poděkováním ředitele ostravské
městské policie, Zdeňka Harazima.
Jednou ze stužkou oceněných policistů je i Jana
Koňaříková, která je strážnicí v oblasti Ostrava-Jih.

Ve svém osobním volnu
se dne 12. října 2015 stala
svědkyní dopravní nehody, při níž muž srazil ženu,
v Ostravě-Porubě. Žena
byla poraněna na hlavě
a v době, kdy k ní strážnice
přiběhla, ležela obličejem
k zemi. Strážnice ji s pomocí jiného občana opatrně otočila, a jelikož žena
nedýchala, ihned začala
s masáží srdce. Po obno-

vení základních životních
funkcí předala strážnice
ženu do péče přivolané záchranné služby.
Paní Jana je jedním z důkazů, že v městské policii
jsou profesionální strážníci,
lidští a ochotní být zde pro
občany i mimo svou pracovní dobu. Do příštího vydání Jižních listů připravujeme
s Janou Konaříkovou rozho(ter)
vor.

Podomní prodej

Lámaly se kosti
Strážníci městské policie
o víkendu zasahovali v Ostravě-Zábřehu, kde byl na základě kamerového systému
zjištěn muž, který poškozoval skleněnou výplň zastávky tak, že do ní vrýval čáry
neznámým
předmětem.
Na místě muž okamžitě při
spatření hlídky svého jednání zanechal. Rychlou chůzí
se snažil vytratit. Hlídka ho
však oslovila a tak se zastavil. Poté hlídce ukázal nápis
o velikosti 20x30cm, který do skla vyryl a hned potom uchopil ze země kámen
a do skla ho vhodil přímo
před očima strážníků. Sklo

nerozbil, jen poškrábal.
Hlídka muže poté za
pomocí donucovacích prostředků
okamžitě zpaciﬁkovala. Byl značně ovlivněn alkoholem, neustále
kladl odpor a proto
i se strážníky upadl
na zem a přitom se udeřil do levé části tváře a začal
krvácet. Proto byl na místo
přivolán lékař. Do jeho příjezdu se spoutaný muž snažil neustále vstávat a tak byl
strážníky upozorněn, aby
seděl, jinak by si mohl ublí-

Dne 21. listopadu 2015 odpoledne spatřila hlídka městské policie v Ostravě-Hrabůvce při výkonu služby na
budově hořící reklamní poutač. Ten visel na vnější stěně
mezi druhým patrem a podkrovím a oheň se neustále
zvětšoval. Strážníci okamžitě na místo přivolali hasiče
a jeho okolí zajišťovali proti
vstupu nepovolaných osob.
Po čas likvidování požáru, na
kterém se podílelo celkem 5
hasičských vozidel a jedna
plošina, usměrňovali v okolí
dopravu. Celá událost je v šetření Policie ČR. Požár vznikl
nejspíše díky technické záva(mp)
dě na elektroinstalaci.

žit.
Dotyčný
však neposlechl a při opakované snaze vstát
si spoutané ruce
zasedl a zlomil
si záprstní kůstku na levé ruce.
Lékař přivolané
záchranné služby poté rozhodl o
převozu 31letého muže
na traumatologické oddělení do nemocnice. Škoda na
majetku dopravního podniku se vyšplhala na 2 500 Kč,
přestupek muže byl postoupen příslušnému správnímu
orgánu. (mp)

Dne 18. listopadu 2015
byla v odpoledních hodinách v Ostravě-Zábřehu
vyslána hlídka městské policie na základě oznámení občana k domu, kde má
probíhat podomní prodej.
Na místě strážníky očekával oznamovatel události, který označil dva muže
zrovna vycházející z domu.
Tito muži nabízeli nájemníkům domu slevu na dodávku energie. Jelikož je podomní a pochůzkový prodej
na území města zakázán,
přestupek obou mužů byl
postoupen
příslušnému
(mp)
správnímu orgánu.
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Soukromá základní škola
a mateřská škola, s. r. o.

Základní škola
logopedická s.r.o.

21. 1. 2016

Bližší informace na www.zs-klokanek.cz

SC-351782/01

od 14.00 do 18.00
se na budově Aviatiků 462
uskuteční zápis do 1. třídy
pro děti s vadami řeči.

PŘIJÍMÁ
děti a žáky se zdravotním postižením a autismem

• vzdělávání v malém kolektivu dětí
• přípravné třídy – pro děti
v posledním roce před vstupem do školy
• logopedická péče
s dohledem klinického logopeda
• Son-rise program – Cesta z autismu
• výuka alternativní komunikace – pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami a PAS
• rekreační pobyty
• svoz a rozvoz dětí a žáků
www.volgogradska.cz
www.facebook.com/soukroma.skola.Ostrava/
Telefon: 602 713 226

SC-351809/01

SC-351801/01

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Gymnázium Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6a nabízí
pro žáky 5. tříd ZŠ osmiletý obor
vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium
• kvalitní všeobecné vzdělání a z toho vyplývající
vysoká úspěšnost při přije a studiu na VŠ
• přátelské a vstřícné prostředí
• otevřená komunikace mezi žáky a učiteli
• široká nabídka cizích jazyků a volitelných předmětů
• možnost mimoškolních ak vit a zájmových
kroužků
• přípravné kurzy pro uchazeče
• přijímací zkoušky nanečisto
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SC-351794/01

www.gvoz.cz

SC-351748/01

Den otevřených dveří 26. 1. 2016 od 15–18 hod.
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Lukáška v Krevním centru Ostrava

V pondělí 30. listopadu 2015 se žáci 9. ročníku ZŠ
MUDr. Emílie Lukášové v Ostravě-Hrabůvce zúčastnili exkurze do Krevního centra Fakultní nemocnice
Ostrava.
Před úvodem prohlídky byli žáci a učitelé seznámeni s aspekty dárcovství
krve a dostali informační leták s důležitými informacemi pro potencionální dárce.
Následně byla zahájena samotná exkurze, kdy se žáci
osobně setkali s několika
dárci a mohli si tak popovídat o samotném zákroku.
Dozvěděli se, že mimo od-

běry krve probíhají také odběry krevní plazmy. Žákům
byly zpřístupněny také prostory s krevními vaky a laboratoře. Všechny zúčastněné
prohlídka velice zaujala, což
odpovídalo množství kladených dotazů.
Díky exkurzi žáci pochopili, že dárcovství krve je záslužná činnost a doopravdy
se není čeho bát. Někteří jsou

Lampionový průvod
Již 2. rokem proběhl ve čtvrtek 12. listopadu 2015
Lampionový průvod, pořádaný Základní školou
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, ve spolupráci s žákovským parlamentem a školní
knihovnou. Průvod se sešel
opět v hojném počtu, bylo
rozdáno 200 účastnických
listů a ještě pochyběly. Módní
přehlídka jednotlivých lampiónků stála za to, viděny byly
nejrůznější tvary a barvy.
Letos
průvod
zavítal
do přilehlého parku U zá-

zdroj: archiv školy

mečku, kde měly děti
za úkol najít a chytit strašidlo, od kterého dostaly razítko. Za obdržené razítko

zdroj: archiv školy

už nyní rozhodnuti, že krev
v budoucnu budou darovat.
Žáci i učitelé ZŠ MUDr. Emílie Lukášové by rádi poděkovali Bc. Naděždě Kalužové
a celému personálu za obohacující a motivující prohlídku ostravského Krevního
(nez)
centra.

je čekala sladká odměna.
Chytit strašidlo vyžadovalo
rychlost a hlavně odvahu.
Součástí letošního lampionového průvodu byla také
školní soutěž o nejkrásněji vyřezanou dýni. Soutěžily jednotlivé třídy a účastníci
lampionového průvodu hlasovali prostřednictvím víček
z PET lahví o nej dýni. Nejvíce víček získaly dýně ze tříd
2. A paní učitelka Šárka Trunkátová a 8. A paní učitelka
Martina Doubravová. Výhercům jsme předali sladké ml(nez)
sání a gratulujeme.

Pěvecké sdružení ostravských
učitelek slavilo 60 let
Pěvecké sdružení ostravských učitelek (PSOU), které
bylo založeno před šedesáti lety, má své sídlo v Ostravě – Jih. Své 60-té narozeniny
oslavilo den 7. listopadu 2015
výročním koncertem v Janáčkově konzervatoři za přispění
Statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava –
Jih a dalších sponzorů. Jako
hosté se na koncertě představil sbor Tap Týda z Loučné
nad Desnou a Ženský pěvecký sbor Krnov.
Čtyřicetičlenný pěvecký
sbor už řadu let úspěšně reprezentuje
moravskoslezskou metropoli na mnoha domácích i zahraničních

festivalech i soutěžích a pravidelně koncertuje doma
i v zahraničí. Jeho dirigentem, sbormistrem a uměleckým vedoucím je již dvanáctým rokem Jurij Galatenko,
sbormistr Národního divadla moravskoslezského.
Mezi úspěchy ostravských
učitelek patří prvenství v loňské
mezinárodní
soutěži
ve Varšavě, kde získal Jurij Galatenko také cenu za nejlepší

dirigentský výkon. Další vavříny sklidily ostravské učitelky
například v Praze, maďarském
Debrecenu, německém Wenigerode…. V letošním roce se
zúčastnily Mezinárodního festivalu sborového umění v Jihlavě a ve velmi silné konkurenci získaly ve své kategorii
zlaté pásmo.
K letošním šedesátinám si
sbor nadělil malý dárek, natočil si narozeninové cédéčko.

Malý průvodce
27. 1. 2016 proběhne již 7.
ročník
mezinárodní
soutěže mladých odborníků v oblasti cestovního ruchu. Akce
se uskuteční od 9 do 14 hodin v prostorách společenského sálu Střední školy společného stravování na Krakovské 33.
Škola touto i řadou dalších akcí
oslaví své již 60 výročí.
13. 1. 2016 a 10. 2. 2016 vždy
od 15:00 do 18:00 hodin si školu
v rámci dne otevřených dveří mohou prohlédnout zájemci z řad ve(ter)
řejnosti.

Tkaničkování
Přijďte si navázat zázračné tkaničky, které si do svých bot nemusíte zavazovat. Stačí, když si
přinesete své tenisky, které mají
tkaničky k nám do Střediska volného času Ostrava-Zábřeh, p. o.,
pobočka V Zálomu 1 ve středu 13.
ledna 2016 v 16 hodin! Vyberete si nové barvy svých tkaniček
a také si můžete vyzkoušet různé barevné kombinace. „Akce je
pro všechny děti zdarma! Těšíme se na vás,“ vzkazuje Lenka
Červená z SVČ Zábřeh. (ter)
více na www.svczabreh.cz

ZŠ Dvorského
vydává kalendář
Žáci a pedagogové Základní školy B. Dvorského 1 vytvořili
originální kalendář na rok 2016,
který připomíná desetileté výročí spolupráce školy s polským Gimnazjem nr 5 im. Pawla Stellera z Katowic.
„Kalendář obsahuje české
a polské pranostiky na daný
měsíc a také fotograﬁe zachycující momenty z řady setkání, exkurzí či výletů, které jsme
za dobu spolupráce realizovali, a to jak u nás, tak v Polsku,“
uvedla zástupkyně ředitelky
a vedoucí mezinárodních projektů Vlasta Krmášková.
Kalendář je vyzdoben originálními výtvarnými pracemi
tvořenými žáky pod vedením
graﬁčky a pedagožky školy Ing. Gabriely Bezručové. Ta
s žáky realizovala rovněž menší
variantu kalendáře, jíž si bude
možno zakoupit ve škole.
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 Jak děti čekají na Vánoce
v mateřských školách?
Advent v našich mateřských školách A. Gavlase
a J. Maluchy v Ostravě – Dubině je plný očekávání, pře-kvapení a radosti. Tento
nejkrásnější čas roku začíná
Mikulášem a jeho bohatou
nadílkou. Děti si pro tento
den připravují pásmo tanečků, písniček a básní, kte-rými chtějí potěšit Mikuláše s Andělem. Za odměnu si
pak domů odnášejí balíčky
s ovocem a adventní čokoládové kalendáře. Další dny
děti strojí stromky ve svých
třídách, zdobí okna a všechny prostory MŠ. Celou školku také provoní perníčky,
na které si děti s pomocí
učitelek vyrobí těsto, které
samy vyválí a vykrojí ty nejúžasnější tvary. Nadcházejí-

zdroj: archiv školy

cí dny pak děti ochutnávají, co napekly a příjemně si
tak zkracují chvíle při čekání na Ježíška. K velmi oblí-

beným tradicím našich mateřských škol patří Vánoční
tvořivé dílny pro děti a jejich rodiče nebo prarodiče,

kde si děti z tradičních i netradičních materiálů vyrobí ozdoby, přáníčka aj. Vyvrcholením všech příprav
a čekání na nejkouzelnější svátky v roce je Vánoční
koncert na školní zahradě,
na kterém si všichni společně zazpívají koledy. Od slavnostního zažehnutí stromu
paní ředitelkou pak schází jen malý krůček do dne,
na který se děti těší nejvíce. A tím je Vánoční besídka
a posezení u stromečku, kde
každé dítě najde svůj dárek.
Společně pak všichni ochutnají cukroví, které napekly
maminky a babičky s dětmi
doma, rozkrajují se jablíčka a dlouhé netrpělivé čekání máme za sebou. Po roce,
jsou tady opět VÁNOCE! (d)

 Černobílý turnaj měl velký úspěch
Na první adventní neděli připravil Školní sportovní klub Ostrava s podporou Městského obvodu Ostrava
Jih společný turnaj dětí a rodičů v minivolejbalu pod názvem Černobílý turnaj.
V prostorách tělocvičny základní školy A. Kučery
to už od rána 29. listopadu
vřelo jako v úle. Šedesátka účastníků se při společné rozcvičce pořádně zapotila, stejně jako organizátoři
z našeho klubu, kteří si museli poradit s hracím systémem pro tři výkonnostní kategorie. Všechny děti
hrály takovou úroveň minivolejbalu, kterou zvládly, ale
pro rodiče organizátoři akce
žádnou úlevu neměli a museli hrát klasický volejbal.
Jak děti, tak rodiče se
s tím však "poprali" na výbornou. Všichni zažili nejen spoustu krásných sportovních momentů, ale také
příjemnou a přátelskou atmosféru, která panovala
po celý den. Nakonec byli
za svou snahu odměněni drobnou sladkostí úplně
všichni účastníci. Ti nejlepší pak byli dekorováni me-
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dailemi a obdrželi drobné
ceny v podobě voucherů na služby RC Sepetná.
Velké poděkování za zdár-

ný průběh turnaje patří hlavně samotným aktérům – dětem a rodičům, ale
také vedení školy A. Ku-

čery a Městskému obvodu
Ostrava Jih, který ﬁnančně podporuje činnost klubu. (d)

zdroj: archiv školy
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Termíny zápisů do 1. tříd pro školní rok 2016/2017

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, jelikož se blíží termíny
zápisu dětí do 1. tříd nabízíme
vám přehled základních škol
zřizovaných Městským obvodem Ostrava–Jih a zároveň
základní informace o zápisu.
Přehled škol a termíny zápisu :
Základní škola a mateřská škola
Ostrava-Hrabůvka, A.Kučery 20
18. 1. 2016 od 12:00 do 18:00
19. 1. 2016 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 12. 1. 2016 od
16:00 do 17:00 hod.
Základní škola Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 27
18. 1. 2016 od 12:00 do 18:00
19. 1. 2016 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 11.-15. 1. 2016
v dopoledních hodinách
Základní škola a mateřská škola
Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A
18. 1. 2016 od 13:00 do 18:00
19. 1. 2016 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 5. 1. 2016
15:00–17:00 hod.
Základní škola a mateřská škola
Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16
18. 1. 2016 od 12:00 do 18:00
19. 1. 2016 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 5. 1. 2016
Základní škola a mateřská škola
MUDr.E.Lukášové Ostrava-Hrabůvka,
Klegova 29
18. 1. 2016 od 12:00 do 18:00
19. 1. 2016 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 14. 1. 2016
Základní škola Ostrava-Hrabůvka,
Provaznická 64
18. 1. 2016
od 12:00 do 18:00
19. 1. 2016
od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 12. 1. 2016
8:00 - 11:40 náhled do výuky
15:00 - 17:00 prohlídka školy
s programem
Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V.Košaře 6
18. 1. 2016 od 12:00 do 18:00
19. 1. 2016 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří a ukázkové hodiny: 13.1.2016

Základní škola Ostrava-Dubina,
F. Formana 45
18. 1. 2016 od 13:00 do 18:00
19. 1. 2016 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří : nepořádá

Základní škola Ostrava-Zábřeh,
Volgogradská 6B
18. 1. 2016
od 13:00 do 18:00
19. 1. 2016
od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 12.1.2016

Základní škola a mateřská škola
Ostrava-Bělský Les, B.Dvorského 1
18. 1. 2016 od 12:00 do 18:00
19. 1. 2016 od 12:00 do 17:00
Dny otevřených dveří:
6. 1. 2016 (8:00-10:00)
7. 1. 2016 (8:00-10:00)

Základní škola Ostrava-Zábřeh,
Jugoslávská 23
18. 1. 2016
od 13:00 do 18:00
19. 1. 2016
od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: nepořádá

Základní škola a mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15
18. 1. 2016 od 12:00 do 18:00
19. 1. 2016 od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 14. ledna 2016
Ukázkové hodiny: 14. ledna 2016
v dopoledních hodinách

Základní škola a mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100
18. 1. 2016
od 12:00 do 18:00
19. 1. 2016
od 12:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 11. 1. 2016 od
14:00 do 17:00 hodin

Základní škola a mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13
18. 1. 2016
od 12:00 do 17:00
19. 1. 2016
od 12:00 do 17:00

Základní škola Ostrava-Výškovice,
Srbská 2
18. 1. 2016
od 13:00 do 18:00
19. 1. 2016
od 14:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 6. 1. 2016 pro
1. a 2. ročníky (budova ŠD 6:00-17:00
hod.)

Základní škola a mateřská škola
Ostrava-Zábřeh, Březinova 52
18. 1. 2016 od 13:00 do 17:00
19. 1. 2016 od 13:00 do 17:00
Ukázkové hodiny: 14. 1. 2016 nebo
15. 1. 2016 od 8:45 hod.

Základní škola a mateřská škola
Ostrava-Výškovice, Šeříková 33
18. 1. 2016
od 13:00 do 17:00
19. 1. 2016
od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: 12. ledna 2016
v době od 8:00 do 16:30 hodin

Základní škola Ostrava-Zábřeh,
Chrjukinova 12
18. 1. 2016 od 12:00 do 18:00
19. 1. 2016 od 13:00 do 17:00
Den otevřených dveří: jeden již proběhl, další kdykoliv po předchozí dohodě

Nabídku jednotlivých škol naleznete
na internetových stránkách
www.ovajih.cz
v sekci Školy a školská zařízení.
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