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Pozvánka na novoroční ohňostroj
Terminál Dubina
Kamerové systémy v bytových domech
Nouzové „Senior tlačítko“
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Obvod přivítal prvního občánka
Místostarostka městského obvodu Ostrava-Jih Věra Válková přivítala prvního občánka.
1. ledna se jím, pár minut před osmou hodinou ranní, stal Vladimír
Pecha s 3,6kg a 52cm.
Hrdé mamince byla
předána květina a zlatý řetízek.
Nově narození občánci obvodu jsou vítáni i v průběhu celého roku. Zájemci o tzv.
„obecní křtiny“ mohou kontaktovat Šárku
(ter)
Zubkovou.
Tel.: 599 430 410
sarka.zubkova@ovajih.cz

Znovuotevřená pošta ve Výškovicích
Na adrese Výškovická
170 byla znovu otevřena pobočka České pošty označena číslem 47.
Pošta, která se dříve
nacházela v OC Odra,
je nyní v pár set metrů
vzdáleném obchodním
centru Bobr (Javalco).
Otevření se zúčastnila
místostarostka Válková.
Provozní doba:
PO-PÁ 8:00–11:30
12:30–18:00
SO
9:00–11:00
Stejnou provozní dobu
má opět i pošta v OC
(ter)
Kotva.

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.

parkovací objekt

městská část
podlaží
Ostrava

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, 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

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

53/2

01 Fr. Formana

41 B. Václavka

42 B. Václavka
51 L. Hosáka

Dubina

Bělský Les

Bělský Les
Bělský Les

15/1, 40/1
E-mail: pavla.simackova@ovajih.cz
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ještě jednou vám všem chci upřímně popřát klidný, šťastný a úspěšný rok 2016.
Dovolte mi jen malou rekapitulaci toho, co se nám v loňském roce podařilo: přijali
jsme vyhlášku rušící výherní hrací automaty na území
našeho obvodu, zřídili další kontaktní místo městské
policie a významně posílili
systém bezpečnostních kamer ve vybraných lokalitách.
Založili jsme Technické služby, které budou prioritně zabezpečovat čistotu, údržbu a vnější úpravy veřejných
prostranství našeho obvodu. V neposlední řadě jsme
zavedli celou řadu úsporných opatření napříč naším
úřadem, která přináší každoroční úspory. Splnili jsme
minimálně čtvrtinu programového prohlášení koalice.
A co nás čeká v letošním roce? Zmíním alespoň
část našich priorit: rozšíře-

ní mateřských škol pro děti
od dvou let, 5 dětských hřišť,
parkoviště a zkrášlení veřejných prostor obvodu.
Ačkoli jsme v průběhu prvního roku našeho vedení
radnice Ostravy-Jihu zkusili mnohé, včetně destruktivního jednání části opozice,
napojené na místní kmotry,
mohu za sebe slíbit jediné –
nepolevíme. I nadále budeme usilovat o věci, o které
nás lidé ve volbách požádali.
Tedy o přetrhání vazeb úřadu se soukromými ﬁrmami,
zamezení vyvádění ﬁnancí z rozpočtu obvodu, nalezení řešení těch problémů,
kterým se nikdo dlouho nevěnoval. Možná budeme nedoceněni. To je nepodstatné.
Důležitý je tento obvod a vy
občané. V roce 2016 budete mít mnoho příležitostí, jak

aktivně ovlivnit dění v našem obvodě. Hnutí, za které
jsem kandidoval, vždy prosazovalo přímou demokracii.
Takže kromě krajských voleb
přijďte podpořit nejlepší návrhy v projektu participativního rozpočtu a možná se
také vyjádřit v místním referendu, zda se máme chovat hospodárně a v jednotlivých případech reagovat
na demograﬁcký vývoj slučováním škol. Opět se ukáže, nakolik se nám podařilo vzbudit zájem veřejnosti
podílet se na rozhodnutích
ovlivňujících každodenní život občanů Jihu. Na ty chvíle se těším.
Pojďme za společnými cíli.

Uzávěrka příjmu podkladů pro příští vydání je 19. 2. 2016.
Vydává městský obvod Ostrava–Jih • Adresa vydavatele: Horní ul. 3, 700 30 Ostrava, tel.: 599 444 444, IČ: 00845451 • Reg. č. MK ČR E 12808 • Periodický tisk územního samosprávného
celku • Za vydavatele zodpovědný Ing. Adam Rykala, člen Rady MO Ostrava-Jih • Redakce: jizni.listy@ovajih.cz, šéfredaktorka: Bc. Tereza Thérová (tel.: 605 292 245, e-mail:
tereza.therova@ovajih.cz) • Inzerce: Iveta Šavelová (tel.: 724 274 181, e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz • DTP: Pavel Huml • Vychází jednou měsíčně (kromě července) v Ostravě
v nákladu 50 900 výtisků • Datum vydání: 25. 1. 2016 • Výtisk zdarma • Stanoviska dopisovatelů se nemusejí shodovat se stanovisky redakce • Foto titulní strana: Jan Lipovský / www.katas.cz
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Většinu kostlivců jsme již odklidili
Konec roku bývá obdobím bilancování – lidé, ﬁrmy
a mnohdy i politici se ohlížejí za uplynulým obdobím
a hodnotí svou roční práci, své úspěchy či nezdary.
Svůj první „meziúčet“ může svým voličům předložit
také koalice na radnici v městském obvodu Ostrava-Jih, kterou po volbách na podzim roku 2014 sestavili členové hnutí ANO 2011, ČSSD, a KDU-ČSL.
Prioritou radních, kteří převzali řízení radnice Ostravy-Jih po dlouholetém vládnutí
ODS a ČSSD, bylo především

zajištění
transparentnosti
obce, tedy její otevřené,
efektivní a hospodárné vedení. Koalice se také zamě-

řila na celou řadu kroků pro
zlepšení služeb všem občanům.
Na konkrétní úspěchy se
redakce Jižních listů zeptala
přímo starosty obvodu Martina Bednáře.
„V prvním roce našeho koaličního vládnutí jsme se zaměřili na narovnání mnohdy
velmi pokřivených vztahů
mezi radnicí a společnost-

mi, které byly na radnici napojeny formou nejrůznějších obchodních smluv.
Jsem rád, že se nám daří
velkou část kostlivců, které
na naší radnici zbyly, vyklidit. Ještě stále však narážíme na nové. Jsme připraveni naplnit náš koaliční
program. Budeme dělat
všechno proto, aby se občanům v našem obvodu žilo
co nejlépe.“

Co vše je v obvodu po více než
roce od voleb splněno?
1. Transparentnost obce:
-

-

-

Zveřejnění všech smluv a objednávek nad 100.000,- Kč,
a to jak u ﬁrem, tak i příspěvkových organizací.
Zveřejnění záznamů z jednání zastupitelstva.
Jmenovité hlasování zastupitelstva a rady včetně jeho
zveřejnění.
Prověření velké části dodavatelských smluv, zveřejňování veřejných zakázek a uzavíraných smluv.
Úprava zásad pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu snižující riziko zneužití veřejných prostředků
a špatného hospodaření.
Rozhodnutí o zapojení občanů do rozhodování o části
rozpočtu a rozhodování obce formou zavedení ekonomické demokracie (participativní rozpočet).
Zveřejnění rozpočtu obce na internetu dle kapitol přehledně a vstřícně (klikací rozpočet).

„Jedním z našich cílů bylo také prověření hospodaření nejen úřadu, ale i příspěvkových organizací obvodu. Po provedení několika auditů jsme odhalili mnohamilionové úniky
a sérii dalších pochybení, které nyní vyšetřuje dokonce policie. Díky výše uvedeným krokům v budoucnu již k tomuto
schovávání kostlivců do skříní obvodu nedojde!“

2. Oblast samosprávy:
-

-

-

-

-

Zajištění kontaktního místa bezplatné právní pomoci v prostorách obecního úřadu. Bezplatnou právní poradnu poskytuje v rámci své poslanecké kanceláře radní
Adam Rykala každou středu.
Zlepšení hospodaření obvodu – soutěžení a úspory
z rozsahu zadávaných zakázek namísto několika malých
objednávek předem vybrané ﬁrmě.
Čerpání dotací a grantů - v loňském roce se uskutečnily nebo připravily investiční akce s celkovou výší dotací z externích zdrojů v hodnotě přesahující 76,5 milionů
korun.
Podpora pro začínající podnikatele formou workshopů, které zveřejňujeme v Jižních listech (Obchodníci
na Jihu, mikrodotace).
Rozšíření počtu úředních hodin.

„V minulém měsíci jsme pro snazší komunikaci občanů se
zastupiteli zřídili schránku umístěnou u vstupu do hlavní
budovy úřadu na ulici Horní. Každý tak má možnost písem-
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ně kontaktovat zastupitele, domluvit si například osobní
setkání a diskutovat o věcech, které jsou důležité.“

3. Výstavba:
-

Dokončení výstavby nového předprostoru u kina Luna.
Zajištění architektonické studie pro opravu předprostoru
před OD KOTVA a pro rekonstrukci tržnice na náměstí SNP.
Četné projekty na rekonstrukce a zateplení budov, včetně následné realizace (Jubilejní kolonie, Mobilní hospic
Ondrášek).

Dále jsme zajistili architektonickou studii pro výstavbu nového náměstí v Hrabůvce před obchodním domem Železňák (Merkur). V roce 2015 jsme s Ostravským informačním
systémem zahájili jednání o zřízení nové pobočky na tomto místě. Doposud na Jihu nebyla v provozu žádná. Rozšiřujeme počet dětských hřišť a po diskuzích s občany řešíme výstavbu nových chodníků a cyklostezek.

4. Dáváme prostor náležité péči o seniory
-

Podpora organizacím zajišťujícím sociální služby včetně
dotačních titulů (Čmeláček, Stonožka, Mikasa, Charita).
Podpora zařízení na přivolání pomoci v krizových situacích.
Vybudování Senior Fitness hřiště u domova s pečovatelskou službou na Odborářské ulici.

„V podstatě po deseti letech zavádíme pravidelná půlroční
setkání s nájemníky domovů s pečovatelskou službou, kterým
je osobně přítomen místostarosta pro danou oblast František Staněk i pracovnice odboru sociální péče s cílem připomenout nájemníkům, nač mají nárok, a zkvalitnit jejich život
v těchto domech. Dalším kostlivcem ve skříni bylo i špatné za(ter)
značení domu s pečovatelskou službou v katastru.“
Pokračování příště
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Orientační přehled rozpočtu na rok 2016

Výše uvedené
rozložení struktury
rozpočtu je pouze
orientační. Kompletní
přehled schváleného
rozpočtu je dostupný
na www.ovajih.cz
v sekci Radnice /
Povinně zveřejňované
informace / Rozpočet
městského obvodu
Ostrava-Jih
na rok 2016

Příjmy

Výdaje

1) poplatky, odvody a jiné
daňové příjmy 60,8 mil Kč

1) výdaje na mateřinky, základní školy, školní jídelny a volný čas
dětí a mládeže 331 mil. Kč

2) příjmy z poskytování služeb
a jiné nedaňové příjmy
384,3 mil Kč

2) sociální věci a politika
zaměstnanosti 17 mil. Kč

3) příjmy z prodeje 13,4 mil. Kč

3) komunální služby, územní
rozvoj, bytové a nebytové

Ztráty a nálezy
Staňte se
domovníkem V lednu spustilo město OsÚřad městského obvodu
Ostrava-Jih stále hledá domovníky do domů na Bedřicha Václavka 3 a 21, Dr. Šavrdy 7, Františka Formana 34,
Jana Škody 1, 4 a 7, Pavlovova 71, Provaznická 32, Václava Jiříkovského 27, 29 a 33,
Vlasty Vlasákové 2, 4, 6, 17
a 21 a Výškovická 186.
Bližsí informace naleznete
na www.ovajih.cz.
(ter)

INZERCE

cpzp.cz/bazeny

trava webovou službu Ztráty
a nálezy. Na adrese http://
nalezy.ostrava.cz je nově
k dispozici přehled všech nalezených věcí evidovaných
napříč úřady ostravských
městských obvodů. Kromě
stručného popisu věci zde
občané naleznou i kontakty
na příslušný úřad dle místa
nálezu. Webová služba byla
vytvořena magistrátem města ve spolupráci s městskými
(d)
obvody.

Sobotní MOMENT bazar
V sobotu 6. února od 9 do 12 hodin pořádá obecně prospěšná společnost Moment ČR v podchodu u zastávky
MHD A. Poledníka na Dubině tradiční bazar, tentokrát jsme
si připravili akci 1+1 na dětské oblečení a také 1+1 na dámské svetry. Čeká na Vás i další dámské a pánské zboží, boty
kabelky, hračky, knihy, vše v ceně 20Kč za kus. Bebešák
pak za ceny smluvní. Nákupem zboží podpoříte projekty
neziskových organizací Žebřík, Kola pro Afriku nebo Mobilní Hospic Ondrášek a Save Elephants.
Více na www.moment-ops.cz nebo náš FB, tel.:
725 250 086. Těšíme se na vaši návštěvu za každého počasí a teplot.

Plavání s Českou průmyslovou je pro mě
nejlepší odměnou. Přidejte se i vy!
Využĳte v únoru a březnu 2016 volný nebo zvýhodněný
vstup do vybraných plaveckých bazénů po celé ČR
Více informací na www.cpzp.cz/bazeny

810 800 000
Þwww.cpzp.cz

SC-361068/01

4) transfery 317 mil. Kč

hospodářství 298,7 mil Kč
4) kultura, sport, volný čas a historie
36 mil. Kč
5) silnice a pozemní komunikace
58,8 mil Kč
6) odpady 3,3 mil. Kč
7) vzhled obce a veřejná zeleň
31,7 mil. Kč

kód pojišťovny

205
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Realita vs. informace z plátku Lečo
Na mnoha místech obvodu byla v posledních měsících šířena série štvavých a nepravdivých informací.
S ohledem na četné dotazy občanů je pro zájemce z řad čtenářů Jižních listů připraveno bližší vysvětlení
skutečnosti o dění v obvodu, kde žijeme.
Platy
Oproti předchozímu volebnímu období byl navýšen počet
uvolněných radních tak, že k dnešnímu dni kopíruje počty uvolněných radních ve stejně velkých městech. V poměru k počtu obyvatel se přibližuje ostatním ostravským obvodům. Výše měsíčních
odměn uvolněných radních je stejně jako výše odměn zastupitelů
ve všech obcích ČR stanovena zákonem a nařízením vlády.

2010–2014
Ostrava-Jih

107 tis. obyvatel

Vzdělávací a výjezdní akce

4 uvolnění z celkem 11 radních

2014–2018
Moravská
Ostrava a Přívoz

38 tis. obyvatel

Ostrava-Poruba

67 tis. obyvatel

6 uvolněných z celkem 11 radních

České Budějovice

94 tis. obyvatel

6 uvolněných z celkem 11 radních

Olomouc

100 tis. obyvatel

6 uvolněných z celkem 11 radních

Ostrava-Jih

107 tis. obyvatel

7 uvolněných z celkem 9 radních

4 uvolnění z celkem 7 radních

Mzdové náklady za říjen 2014
vs. mzdové náklady října roku 2015
V létě loňského roku jsme občany Jihu informovali o zrušení příspěvkové organizace Majetková správa, v jejímž hospodaření docházelo k tak výrazným pochybením, že obvodu
vznikly mnohamilionové škody. Funkce této organizace, která měla vlastní rozpočet – tedy i vlastní mzdové náklady, byly
rozděleny mezi zaměstnance úřadu a zaměstnance Technických služeb. Zcela logicky tedy došlo i k přesunu zaměstnanců. Toto je pouze jeden z důvodů, proč není na místě jednoduché porovnání čísel bez dalších souvislostí.

Tráva
Ve věci zakázek na údržbu zeleně uvádí redaktorka magazínu Lečo, že obvod poskytnul mylné srovnání zakázky
na čtyři roky se zakázkou na dva roky. Smlouva z roku 2010
na období 2011–2014 je skutečně čtyřletá, nicméně stanovuje cenu i rozlohu pro každý rok zvlášť. Pokud tedy srovnáme
vždy dva a dva roky, získáme následující.
Období

Výměra*

Smluvní cena

původní smlouva
(vč. dodatku)

2013–2014

4 015 855

48 190 260 Kč

nová smlouva

2015–2016

3 923 239

26 517 857 Kč

*Výměra v období 2013–2014 byla vypočtena průměrem výměr
za jednotlivé roky.

Data v tabulce jednoznačně vyvracejí zdražení údržby
veřejné zeleně, naopak.

Vánoce
V plátku došlo k podání mylné informace o údajném zrušení ohňostroje z důvodu ﬁnancování školení a výjezdního zasedání. Ohňostroj je, stejně jako výzdoba i nákup vánočních stromů, zajištěn z rozpočtu odboru dopravy a komunálních služeb.
Z tohoto rozpočtu naopak nejsou ﬁnancovány vzdělávací a výjezdní akce ve smyslu tvrzení redaktorky magazínu Lečo. Jak
jsme se měli možnost přesvědčit prvního ledna tohoto roku, ohňostroj se v našem obvodě již po desáté uskutečnil. V rozpočtu
na roku 2016 je s přípravou této akce opět počítáno, neboť pří-
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pravy a jednání s dodavateli probíhají již od října. V roce 2015
byla zajištěna výzdoba několika živých stromů i dvou stromů
přivezených z Beskyd. Na podnět občanů bylo nad rámec nového nápisu PF 2016 u kruhového objezdu doplněno osvětlení dvou živých stromů, což se setkalo s převažujícími pozitivními
ohlasy. Redaktorka a autorka chybného textu Eliška Gmiterková
se prostřednictvím zpravodajství televize Polar za nedorozumění omluvila 15. 12. 2015.

Současná koalice sice pokračuje ve výjezdních a školicích akcích, které redaktorka rovněž zmiňuje, oproti minulým rokům však za výrazně nižší náklady.
166 205 Kč

79 122 Kč
112 707 Kč

96 038 Kč

113 364 Kč

2012

2013

2014

96 038 Kč

279 569 Kč

celkem

191 829 Kč

54 850 Kč
2015

54 850 Kč

červené sloupce = vedení radnice let 2010–2014 (pozn.: dva sloupce
nad sebou znázorňují více výjezdních akcí v témže roce)
zelený sloupec = současné vedení radnice

Optimalizace škol
Tématu sloučení dvou sousedních škol jsme se v minulých
vydáních Jižních listů věnovali již několikrát. Proto ve vztahu k reakci na mylně uváděné informace zdůrazňujeme zejména následující. Na škole Mitušova 8 je kvalitní program
logopedických tříd. Tento projekt zůstává i v rámci sloučení s několika metry vzdálenou školou na Mitušově 16 zachován, dokonce v původní budově. Dříve zmíněná redaktorka
Eliška Gmiterková se za část textu o optimalizaci škol omluvila již i klubu KSČM. V tomto případě se jednalo o tvrzení, že zastupitelé za KSČM hlasovali pro toto sloučení, přestože do textu sama vložila fotograﬁi, která její slova popírá.
„Omluvu napsali na Facebook, dále ji uvedli do záznamu z jednání zastupitelstva a také přislíbili uveřejnit v dalším čísle Leča,“
uvádí za KSČM Martin Mařák. Přestože média spekulovala nad
sloučením školy Kosmonautů 15 se sousední základní školou
na Kosmonautů 13, oddělení školství a kultury již v té době jednala s odborníky ohledně pracovní skupiny zaměřené na přípravu koncepce školství. Do vytvoření této koncepce nebudou
s ohledem na zamezení opětovných spekulací slučovány ani zavírány žádné další školy, přestože v obvodu takřka zeje prázdnotou na 6000 míst ve školních lavicích. V loňském roce bylo plánováno zateplení budovy zmíněné základní školy Kosmonautů
15, načež bylo připraveno i částečné ﬁnancování z dotací. Na základě zadávacího řízení byla jako dodavatel stavebních prací vybrána společnost BYSTROŇ Group, a. s., která předložila nejlepší
nabídku. Namísto podpisu smlouvy, potřebného pro zahájení realizace a čerpání dotace, společnost odstoupila od své nabídky.
Vedení městského obvodu Ostrava-Jih si špatný technický
stav budov na Kosmonautů 15 uvědomuje. V rámci aktuálních
dotačních výzev byl připraven projekt na rekonstrukci tělocvičny. S ohledem na ﬁnanční rozsah potřebné investice byla
radou a následně i zastupitelstvem obvodu navržena nad rámec využití dotací také ﬁnanční spoluúčast města, tu však os(ter)
travská rada na svém jednání v lednu 2016 zamítla.
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Zimní údržba
komunikací

voda, plyn, topení, elektro
Informujeme nájemce bytových domů ve vlastnictví SMO,
městského obvodu Ostrava-Jih, o změně zajišťování nepřetržité havarijní služby v daných domech.
Zajišťování nepřetržité havarijní služby a odstranění havarijního stavu v bytech, bytových domech a nebytových
prostorách od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 zajišťuje ﬁrma EV-servis, s. r. o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, Ostrava-Martinov.

Kontakty:
V pracovní dny od 7,00 do 15,30 hod.
tel.: 596 919 554, 725 156 250
podněty. Dispečink je v provozu 24 hodin denně 7 dní
v týdnu. Občané tak mohou
své podněty k údržbě hlásit
bez prodlení a přispět tak
k rychlému vyřízení. V pondělí až pátek v době 7:00–
14:00 je v provozu na lince 599 430 270. Mimo tuto
dobu mohou být podněty hlášeny na mobilní číslo
(nez)
601 568 205.

Po pracovní době,
o víkendech a svátcích
voda, plyn, topení – tel.: 724 092 334
elektro – tel.: 724 293 144

Důležitá telefonní čísla - tísňová volání, pohotovostní lékárny, linka důvěry, havarijní služba, sekretariát a příslušný
referent-technik odboru bytového a ostatního hospodářství ÚMOb Jih, budou od února 2016 vyvěšeny ve společných prostorách všech bytových domech ve vlastnictví
(god)
SMO, městského obvodu Ostrava-Jih.
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Již od roku 2010 je, na základě smluv schválených tehdejší radou obvodu, zimní
údržba komunikací prováděna ﬁrmou A.S.A., spol. s r. o.,
a ﬁrmou Petr Vykrut – zahradní služba.
Pro následující rok připravuje Úřad městského obvodu Ostrava-Jih nové výběrové řízení na zajišťovatele
zimní údržby, kde bude klást
důraz na kvalitu a rychlost
služeb a také na potřebné
množství chemického posypu s navýšenou rezervou.
Technické služby Ostrava-Jih, které byly před několika měsíci obnoveny, nyní
vypomáhají se zimní údržbou na potřebných místech
dosypáváním soli apod.
Významnou novinkou je
zřízení dispečinku zimní
údržby, na který mohou občané nepřetržitě volat své

Poruchová
a havarijní služba
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Obchodníci
na Jihu
Další neformální setkání
proběhne 2. února od 17:30
v coworkingovém centru
Viva Ostrava, na ul. Horní 55
v 1. patře. Tématem bude Jak
nalézt pravou hodnotu pro
zákazníka? Jak si správně nastavit business plán? Lektorem bude Jarek Procházka,
který podporuje a pomáhá
s rozjezdem nebo inovacemi
v podnikání, jak malým, tak
i velkým ﬁrmám. Setkáním
provede Renata Ptáčníková,
zakladatelka Vivy. Potřebujete více informací nebo se
chcete přihlásit? Napsat můžete Janě Kavkové na e-mail
jana@vivaostrava.cz.

Kontrola jednání
zastupitelstva
Magistrát města Ostravy
provedl kontrolu výkonu samostatné působnosti městského obvodu Ostrava-Jih.
Magistrát neshledal závažnější pochybení v postupu
zastupitelstva na zasedáních konaných ve dnech 12.
11. 2015 a 17. 12. 2015. „Věděla
jsem, že jsou všechna usnesení přijatá na uvedených
zasedáních platná. Nenaplnily se tak katastroﬁcké scénáře prezentované v některých
médiích a přiživované různými zájmovými skupinami,“
uvedla místostarostka Hana
(ter)
Tichánková.

Kurz pro
hospicové
dobrovolníky
Na 12. 2. je od 16 hodin pro
všechny zájemce dobrovolnictví připraven kurz s rozsahem školení 35 hodin teorie, 20 hodin praxe a 3 hodin
supervize. Po dokončení
kurzu obdrží účastník certiﬁkát o jeho absolvování.
Kontakt: (budova Hospice
sv. Lukáše), Bc. Jana Camfrlová, DiS., tel.: 599 508 505,
731 625 768, www.ostrava.
charita.cz.
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Výhrůžky rodině i policejní
Práce radních není jen procházka růžovým sadem.
O výhružných anonymech a policejní ochraně
slýcháme spíše ve spojení s vrcholovou politikou.
Proč se projevy neskrývané agrese, i když se o tom
nemluví, týkají i radních Ostravy-Jihu? Více v rozhovoru s radním Adamem Rykalou.
niory a snížení kriminality.
Od toho prostě neustoupíme!

Pane Rykalo, nástup nové
rady na radnici byl dost razantní, zrušili jste několik
veřejných zakázek, zakázali jste hazard, vyměnili jste
několik úředníků, začali jste
vypisovat audity a podávat
trestní oznámení. Stojí vám
ten boj za to, neděláte si tak
zbytečně mnoho nepřátel?
Vím, že většina lidí naši
práci posuzuje jen podle
obrazu v médiích. I já sám
jsem si několikrát položil
otázku, zda nám ten boj stojí za to. Potkávám až moc
často kolegy z rady při telefonátech do autoservisu
kvůli propíchaným pneumatikám. Vybavil jsem si všechny ty anonymy, které pravidelně předáváme policii.
Anonymy vyhrožující fyzickým napadením, „likvidací“
i ublížením rodině. A rozhodně není příjemné vysvětlovat manželce a svému
malému synovi, co je to policejní ochrana. Na druhou
stranu se ve vedení shodujeme na tom, že jsme do voleb šli s jasnými cíli. Nechci
říkat, že si lidé zvolili nás,
ale zvolili si směr, kterým
chtějí, aby se obvod ubíral
– konec předražených zakázek, profesionální úředníci,
úspory, pravidelná údržba
obvodu, smysluplné investice do školek, škol, sportovišť a dětských hřišť, opravy
chodníků, cest a v neposlední řadě zázemí pro se-

Co přesně znamená „neustoupíme?“
Vždy by bylo snazší podlehnout
nátlaku.
Prostě
ustoupit, nechat věci být
a začít si užívat klidných večerů s rodinou namísto hledání kompromisů. Neřídím
se úslovím „kdo nic nedělá,
ten nic nezkazí“ a nemám
v plánu začít. Náš obvod má
více než 100 000 obyvatel
a je více než jasné, že kroky, které děláme, nenajdou
vždy plnou podporu.
Krok, který si přirozeně nenašel podporu u části rodičů a učitelů, je sloučení dvou škol v Hrabůvce.
Jak se liší váš názor politika
s názorem vás jako rodiče?
Vždycky jsem byl odpůrcem okamžitého rušení škol.
Jako rodič bych nechtěl, aby
můj syn rozhodnutím politika přišel o kolektiv spolužáků a dobrého učitele. Zcela
logicky jsem tedy v loňském
roce podpořil sloučení dvou
škol, které spolu sousedí s tím, že kolektivy i učitelé zůstanou. Mitušova 8
(nezateplená a se starými
okny) již nenabírá prvňáčky,
ale většina současných žáků
zůstane ve staré budově až
do ukončení povinné školní docházky. Zjednodušeně,
ze dvou poloprázdných škol
vedle sebe se postupně stane jedna.
Namísto zrušení sloučení.
I přesto, že kdysi byly školy z roku na rok rušeny, nikdy nebyla ze strany rodičů odezva v podobě návrhu
na referendum. Pokud je
tedy rozhodnutí radnice

mírnější, co může vést k razantnější odezvě?
Myslím, že řada rodičů se
s rozhodnutím sloučit dvě
sousední školy dokáže ztotožnit. Jedná se o uvážený krok. Každý krok týkající se dětí vnímají rodiče
citlivě, snahu o referendum
však, s ohledem na zpětnou vazbu z řad občanů,
přisuzuji někomu jinému.
Ostatně jak jinak si vysvětlit četné informace o tom,
že placení a neinformovaní brigádníci obchází bytové domy a obchodní centra
právě s podpisovými archy.
Já sám jsem příznivcem přímé demokracie a referendum je jedním z nástrojů
přímé demokracie. Kladu si
však otázku, zda by referendum mělo být o jedné škole. Podle zákona musí přijít
k urnám na 30 000 občanů, což je více než účast při
komunálních volbách. Proč
neudělat referendum o výkupu ubytoven, zákazu heren a zastaváren? Věřím, že
se mi podaří přesvědčit kolegy z rady a na podzim referendum k těmto tématům
vypíšeme. Pokud ho spojíme s krajskými volbami, tak
ještě ušetříme.
V rozhovorech zmiňujete osobu podnikatele Oldřicha Lahody. Ten byl již v minulosti označen například
v Moravskoslezském deníku jako „kontroverzní šedá
eminence z podnikatelských
kruhů“. O koho se jedná?
V rovině jedné se jedná
o neúspěšného kandidáta
na starostu, v rovině druhé
o soudně trestaného podnikatele. Po letech skrývání
a následném zatčení je nyní
pan Lahoda i se svými přáteli účasten na každém jednání zastupitelstva Ostravy-Jihu. Tento pán nám dal
jasně najevo, že nesouhlasí s naším záměrem zakázat na Jihu hazard. Bohužel
pan Lahoda má neomezené ﬁnanční zdroje a neta-
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jí se tím, že udělá vše proti
radnici. Dokonce se na Facebooku pochlubil i tím, že
stojí za rozjezdem magazínu Lečo. K tomu mě napadá otázka – pokud by velká
část vašich nemalých příjmů
plynula z herních automatů
a ve volbách by uspěla koalice s cílem zamezit hazardu,
co byste dělali?
V průběhu loňského roku
vznikla dětská hřiště, workouty, proběhly rekordní investice do škol a další pozitiva. Jak vnímáte loňský rok?
Daří se nám plnit naše
programové prohlášení. Stavíme nová dětská hřiště, investujeme rekordní ﬁnanční
prostředky do škol a školek,
navyšujeme ﬁnanční prostředky plynoucí do oblasti sociální, volného času dětí
a mládeže, sportu a kultury.
Díky novému kamerovému

systému zvyšujeme bezpečnost v ulicích.
S čím vykračujete do nového roku?
Připravujeme pro žáky ze
školek a škol autobus, který dopraví bezpečně naše
děti na nejrůznější školní akce. V roce 2015 jsme
spustili pilotní projekt školky od dvou let. V roce 2016

otevřeme další dvě třídy
pro děti od dvou let. Nezapomeneme ani na rekonstrukce sportovišť, chodníků
a cest. Víme také, že máme
nedostatek domovů pro seniory, takže se zaměříme
i na tuto oblast. Pro rozvoj
obvodu získáváme ﬁnanční prostředky i z městského,
státního a evropského rozpočtu.

Minigrant pro školky

Jako poslanec vyhlásil v lednu letošního roku Adam
Rykala také minigrant pro školky obvodu. Ta školka, která zašle nejlepší nápad, obdrží ﬁnanční částku ve výši
(ter)
10 000 Kč na jeho realizaci.

Bělský les
v novém
Změny k lepšímu v Bělském lese stále pokračují.
Po otevření naučené stezky je připravována výstavba grilovacích altánů, pro
které jste v loňském roce
hlasovali. Připraveny jsou
také vámi navržené ptačí
budky, lanovka pro děti, lavičky a další vybavení. (ter)

Společně
tvoříme Jih
Prosincové zastupitelstvo
schválilo Zásady pro konání
participativního rozpočtu.
Letos poprvé o části svěřeného rozpočtu rozhodnou
občané – nejprve svými návrhy, poté svými hlasy. Máte-li nápad na nové dětské
hřiště, kulturní akci nebo
třeba jen lavičky na vaší oblíbené procházkové trase,
sledujte web obvodu a za(ter)
pojte se!
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Stoletá historie Polanecké spojky
Železniční trať, která prochází středem našeho obvodu, je mezi lidmi známá
jako Polanecká spojka. Někteří si jistě vzpomenou na její výstavbu v 60. letech
minulého století, málokdo ale ví, že počátky této trati je třeba hledat ještě
hlouběji v minulosti, v období první světové války.

Počátky trati

Osvobození Ostravy

V roce 1916 zuřila v Evropě válka, která neměla v dosavadní historii obdoby. Ostravský průmysl, sloužící
rakousko-uherskému státu
a armádě, hrál v této válce
důležitou úlohu dodavatele
výzbroje a uhlí, takže železniční uzel na hlavním ostravském nádraží byl často přetížen. Bylo proto rozhodnuto
o vybudování vedlejší trati,
která měla sloužit především
dopravě uhlí z dolů v okolí
Suché do Vídně a opačným
směrem pro dopravu vojenského materiálu na východní frontu. Přestože podle původních plánů měla být trať
dokončena v horizontu několika měsíců, výstavba se
protáhla až do roku 1920,
kdy její strategický význam
již pominul. Nákladní doprava na trati proto nebyla prakticky ani zahájena. V následujících letech byl snesen
kolejový svršek, demontovány mosty přes řeku Odru
a Ostravici a trať postupně
zarostla trávou a křovím.

Historickou úlohu sehrály pozůstatky staré trati na konci 2. světové války.
Dne 30. dubna 1945 překonaly tanky 1. československé tankové brigády řeku
Odru v lokalitě „U Korýtka“
a zahájily spolu s pěchotou
postup k Moravské Ostravě. Pěchota využila pro svůj
přesun od řeky úkryt v úvozu bývalé trati, který kryly
ze břehů postupující československé tanky. Rychlý přesun starým úvozem umožnil
překvapit německé vojáky
ve Vítkovicích a otevřít si
tak cestu k osvobození centra města ještě téhož dne.

1967. Nedlouho po zahájení
prací ale zasáhla stavbu nepředvídaná událost – sněhová kalamita, která zasáhla
celé Ostravsko v zimním období 1962/63 a která částečně vyřadila v důsledku výpadků zásobování z provozu
všechny klíčové průmyslové
podniky. Stamilionové škody
v hospodářství vedly k rozhodnutí přepracovat projekt
Polanecké spojky tak, aby
byla uvedena do provozu již
v roce 1964 a mohla v případě obdobné kalamity odlehčit přetíženým ostravským
nádražím. Zároveň bylo rozhodnuto, projekt bude rozšířen o řešení návaznosti trati na městské komunikace,
zvláště s přihlédnutím k plánované výstavbě nového Jižního města.

Stavba mládeže
Pro maximální zrychlení výstavby bylo rozhodnuto o přednostních dodávkách stavebních strojů,
bagrů a nákladních automobilů na stavbu a jejím

rozdělení několika subdodavatelům. Zároveň bylo
přijato usnesení, že Polanecká spojka bude vyhlášena stavbou mládeže, čímž
byly zajištěny pracovní síly
mladých brigádníků z celého Moravskoslezského kraje. Soustředění výrobních
kapacit vedlo k markantnímu zrychlení výstavby trati, takže první nákladní vlaky projely celou Polaneckou
spojku již na konci roku
1964. V té době již byla zahájena také stavba budovy dnešního nádraží Ostrava–Vítkovice od architekta
Josefa Dandy. Stavba nádraží byla pojata velkolepě
s předpokládanou frekvencí 7000 cestujících za hodinu během dopravní špičky
a měla se stát jedním z dopravních uzlů nově projektovaného Jižního města.
Svůj význam trať s nádražím plnila několik desetiletí. V současnosti však byla
většina osobních vlaků odkloněna z Polanecké spojky na trať ve směru Svinov –
Hlavní nádraží a výrazně se
snížila také nákladní doprava na trati. Budoucnost zůstává otevřená.
Tomáš Majliš

Šedesátá léta
Nová historie Polanecké
spojky se začala psát počátkem 60. let, kdy bylo v důsledku rozvoje železniční
dopravy na Ostravsku rozhodnuto o znovuvybudování
spojení svinovského nádraží
s Kunčicemi. Podle prvních
plánů měla být výstavba trati realizována mezi lety 1962INZERCE
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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
5. 2. v 10 hodin
Galerie Chagall – návštěva výstavy
obrazů a graﬁky F. R. Čecha. Sraz
na zastávce tramvaje Kotva, Danuše Hanáková.
9. 2. v 16 hodin
Odpoledne s písničkou – písničky
s klávesami a harmonikou.
Petr a Jiří Koběrští
12. 2. v 10 hodin
Trojhalí – Karolina – komentovaná
prohlídka památkově chráněných
budov, Danuše Hanáková
17. 2. ve 14 hodin
Kavárna pro pamětníky - Makedonie, cestopisná přednáška Mgr.
A. Větrovcové, o.p.s Živá paměť
24. 2. v 13:30 hodin
Cestujeme s Danou – přednáška
s projekcí v sále. Tentokrát po zajímavých místech vlasti české. Dana
Barnetová

 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
2. 2.
9:00 a 10:30
Seznámení s historickými
osobnostmi
Hudební skladatel a muzikoterapeut Daniel Dobiáš prostřednictvím
svého autorského pořadu seznámí
žáky a studenty se dvěma významnými osobnostmi českých dějin:
9:00 – POSELSTVÍ KARLA IV.
Slavnostní představení k 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. Vlastní životopis Karla IV. a zhudebněné verše

středověkých básníků z královských
dvorů, klasiků evropské literatury,
anonymních a lidových autorů.
10:30 – MISTR JAN HUS
ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ
Slavnostní pořad k 600. výročí upálení mistra Jana Husa v Kostnici.
Reálie ze života a myšlenky Jana
Husa, jedné z největších postav
českých dějin, která ovlivnila svým
dílem i příkladem velké světové
osobnosti, doprovázené zhudebněnými texty středověkých básníků z různých evropských zemí.
Hudební doprovod, zpěv a recitace: Daniel a Helena Dobiášovi.
Doporučeno pro žáky 2. stupně ZŠ
a studenty SŠ. Volná místa i pro
veřejnost. Délka každého představení: cca 60 minut. Vstupné
na jedno představení: 55–60Kč
2. 2. – 15:00 / Klub Akord
SENIOR KLUB
Medové pokušení – beseda
o medu včetně prezentace včelích
produktů.
Kulturní program: Poselství Karla IV.
– vlastní životopis významného panovníka a zhudebněné verše středověku, to vše v podání Daniela
a Heleny Dobiášových.
Vstup zdarma
4. 2. – 19:00 / Velký sál
Sławomir Mrożek:
Smlouva – Divadlo v Rytířské
Napínavá i zábavná tragikomedie s takřka detektivní zápletkou.
Slavný hollywoodský scenárista žije
dlouhá léta v ústraní švýcarského
hotelu. Jednoho dne se zde dá
do hovoru s portýrem, kterého tam
nikdy předtím neviděl. Jejich zprvu
nezávazný hovor vyústí až v dohodu, že portýr scenáristu do sedmi
dní zavraždí... Režie: Petr Kracik.
Hrají: Miroslav Etzler, Karel Zima.
Vstupné 400, 350, 300 a 200Kč
6. 2. – 19:00 / Velký sál
SPOLEČENSKÝ PLES MOBILNÍHO
HOSPICE ONDRÁŠEK
Těšit se můžete na bohatou tombolu a pestrý program. Zahraje
vám skupina TAKY MJŮZYK BAND.
Rezervace vstupenek: vzdelavani@mhondrasek.cz, telefonicky
ve všední dny od 8:00 do 15:00
hodin na telefonu 595 782 413.
www.mhondrasek.cz

Sportovní centrum Dubina

10. 2. – 19:00 / Velký sál
Jean–Jacques
Bricaire,
Maurice Lassayques:
VELKÁ ZEBRA aneb Jak že se to
jmenujete? – Divadlo Palace
Bláznivá situační komedie. Christian s každou ženou vydrží jen
chvíli. Už dvakrát z manželství vyfoukl tak, že předstíral smrt, a chce
to provést i potřetí. Tentokrát se
ale objeví nepříjemné překážky...
Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová–Herčíková, Jaromír Dulava a další
Vstupné 400, 350, 300 a 150Kč
12. 2. – 19:30 / Velký sál + klub
24. reprezentační ples městského
obvodu Ostrava–Jih
Hlavní hvězdou večera bude zpěvák Martin Chodúr. Ve velkém sále
na vás čeká laserová show, živé sochy a hudba k tanci v podání skupiny Jupiter. V Klubu Akord bude
probíhat diskotéka, kterou okoření vystoupení Michal David revival band. Večerem vás budou provázet Eva Šimčíková a Richard Šíma.
Vstupné: velký sál 500Kč, salonek
400Kč, klub 350Kč
13. 2. / 19:30
30. FUNUS BÁL
Reprezentační ples společnosti
Concordia, spol. s r. o. Tradičně netradiční večer pro všechny příznivce dobré zábavy, recese a humoru. Hraje Bacardi Music, uvádí
Zdeněk Kačor a divadelní soubor
Nahodile.
Vstupenky přes spol. Concordia –
www.psconcordia.cz
15. 2. – 19:00 / Klub Akord
ZDENĚK KAČOR: RECITÁL ZK56
Průřez vlastní písničkové tvorby
v doprovodu Martina Jaroška
a dalších hostů. Vstupné 120Kč
17. 2. / 9:30
Michaela Dolinová: Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej!
Rychlá pomoc slušného chování
v autě, na rautu, v kině i na schůzce...
s nadhledem a nementorsky. Karel
Louda je žák 8. B. Přichází do nové
školy v novém městě. Bojí se nového kolektivu, nových učitelů, sousedů a HOLEK! Na pomoc mu přijde paní RY–PO–SLUCH (Rychlá
pomoc slušného chování). Ukáže
mu, jaké chyby dělá. Navzájem se

poznávají a mění. Z přísné dámy se
stane rozverná paní a z méněcenného kluka mladý muž s rozhledem.
Hrají, zpívají a tančí: Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej. Doporučeno pro žáky 4.–9. tříd ZŠ.
Vstupné 75Kč
17. 2. – 19:00 / Velký sál
FRAGILE
Slovenská
vokální
skupina
Fragile je složená z populárních
osobností, známých z různých televizních seriálů, divadelních, muzikálových produkcí či TV show.
Věnují se interpretaci známých
světových pop–rockových hitů
v působivých a velmi zajímavých
originálních a cappella aranžích –
bez hudebních nástrojů. Všechno,
co uslyšíte, je opravdu tvořeno jen
hlasem a ústy interpretů v komorním provedení.
Vstupné 320, 280 a 250Kč
18. 2. – 19:00 / Velký sál
MUDr. Jan Hnízdil:
Zaříkávač nemocí
Hudební doprovod – YanTara
Vstupné 250Kč
19. 2. – 20:00 / Velký sál
7. OLDIES PLES
Pořádá Válek&Válek production.
V programu vystoupí kapela Coverband, zpěvák Jarda Filgas
(z kapely Argema). Vstupné: s večeří 380Kč, bez večeře 280Kč
13. 2. – 19:00 / Klub Akord
TANČÍRNA
Večer příznivců společenského
tance v Klubu AKORD. Hudební
režie: Vladimír Koždoň.
Vstupné 99 Kč
23. 2. – 19:00 / Velký sál
JAKUB SMOLÍK a kapela
Vstupné 350, 330 a 300 Kč
25. 2. – 19:00 / Velký sál
JAN KRAUS a MATĚJ RUPPERT
aneb Hvězdy, jak je neznáte
Populární bavič v talkshow spolu
se zpěvákem Monkey Business,
moderuje Václav D. Kosík.
Vstupné 400, 350 a 300 Kč
27. 2. / 15:00–21:00 / Velký sál
PLES SENIORŮ
Hudba, tanec, zábava pro starší
generaci. Hraje skupina Klasik.
Vstupné 120 Kč

Plánované akce na měsíc únor

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
6. 2.
8:00–21:00
Fotbal – MFK Vítkovice 1919 (turnaj fotbalových přípravek)
7. 2.
8:00–21:00
Fotbal - MFK Vítkovice 1919 (turnaj fotbalových přípravek)
13. 2. 9:00–16:00
Futsal - I.S.C. SPORTS (Golden Tour 2016)
13. 2. v 19:15
Florbal - 1. SC Vítkovice (Extraliga muži)
14. 2. 8:00–14:00
Florbal - 1. SC Vítkovice (Veteráni A)
13. 2. v 15:00
Florbal - 1. SC Vítkovice (Extraliga žen)

19. 2. v 20:00
Futsal – Baník Ostrava (2. liga futsalu)
20.–21. 2.
Futsal - Baník Ostrava (mezinárodní turnaj Ostrava Cup
2016)
27. 2. 9:00–16:00
Futsal - I.S.C. SPORTS (Golden Tour 2016)
27. 2. v 18:15
Florbal - 1. SC Vítkovice (Extraliga žen)
28. 2. 9:00–15:00
Florbal - 1. SC Vítkovice (Přípravka tygříci)
28. 2. v 17:00
Florbal - 1. SC Vítkovice (Extraliga muži)
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27. 2. - 20:00 / Klub Akord
HECOVNÍ DISKO VEČER
První společná párty se souborem Nahodile,
který si pro své příznivce připravil pořádný
mejdan s notnou dávkou humoru a recese. Chybět nebude tanec, soutěže o ceny a
úspěšné výstupy z různých pořadů Hecoviny
(dokonce i ty, které se tam nikdy nedostaly).
V ceně vstupenky je zahrnuto i srdečné objetí (dle vlastního výběru) od jednoho člena
či členky souboru Nahodile. Vstupné 250 Kč
28. 2. - 15:00 / Velký sál
VELKÝ POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Veselý a hravý maškarní karneval se Zdeňkem Kačorem, který děti provede Pohádkovem. Vstupné 90 Kč
29. 2. – 10:00 / Velký sál
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Pohádka Divadla Krapet. Volná místa i pro
veřejnost. Vstupné 70 Kč

PŘIPRAVUJEME
Francis Veber: CHLAP NA ZABITÍ
Vernisáž fotograﬁcké výstavy Kamila Rakyty
Ladies party k MDŽ
Szidi Tobias & band
Miloš Orson Štědroň: VELVET HAVEL (Divadlo Na Zábradlí)
Jarní erotický ples
ŠKWOR – Hledání IDentity Tour

KURZY
Kompletní nabídku
www.dk-akord.cz

kurzů

naleznete

na

Novinky:
GRAVID JÓGA / úterý 17:00
Speciální systém jógy je určen pro ženy ve
všech stádiích těhotenství (od početí až po
dobu těsně před porodem). Jóga pro těhotné dává maminkám sílu a odpočinek zároveň.
Lektorka: Lucie Chovanečková
PROTAHOVACÍ CVIČENÍ / čtvrtek 17:00
Klidnější cvičení zaměřené na zpevnění a tvarování postavy. U většiny cviků bude kladen
důraz na posílení pánevního dna.
Lektorka: Vlasta Gazdová
KRUHOVÝ TRÉNINK / středa 18:00
Kombinace posilování a aerobního cvičení
pomůže spálit přebytečné tuky, rozvíjet kondici a vytvarovat svaly.
Lektor: Pavel Švestka
ZUMBA DANCE / středa 19:30
Zumba ještě více v tanečním duchu.
Lektorka: Michaela Trojková
PROTAHOVÁNKY S POHÁDKOU A PÍSNIČKOU / středa 9:30
Zábavné a hravé cvičení pro děti od 3 let
a jejich maminky. Lektorka: AJA a KÁJA

 KNIHOVNA !!!

MĚSTA OSTRAVY, P. O.
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka, 599 522 303,
29. dubna 33, Ostrava-Výškovice, 599 522 350,
Závodní 47, Ostrava-Hrabůvka, 602 199 326,
www.kmo.cz

Dr. MARTÍNKA 4
celý měsíc
Jakou pohádkovou postavou bys chtěl být? - literární soutěž pro čtenáře od 8 do 13 let
Na prázdniny s Julesem Vernem! – tematická
výstavka knih k výročí narození spisovatele
13. 2. mezi 9.00 a 11.30
Pro Tebe - tvůrčí dílna; vyrábíme originální
drobnůstky nejen na Valentýna, sobota
22.–26. 2.
Prázdninové hrátky - soutěž; zábavné hrátky,
bludiště a kvízy k vyplnění volného času
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MARTÍNEK - knihovnický klub pro děti předškolního věku a jejich rodiče; čtení, jednoduché dramatizace, hry, společná činnost dospělých a dětí
27. 2. v 9 hodin
Když zima kraluje - pohádka o sluníčku a hvězdné
bludici, spojené s výtvarnou dílnou, sobota

29. DUBNA 33
celý měsíc
GALERIE U LESA
SMOK - výstava v rámci projektu „Síť multikulturních otevřených klubů“; SMOK rozvíjí osobnost mladých lidí v kontaktu s cizím, jiným nebo
nezvyklým po celé České republice
AKCE PRO DĚTI
4. 2. v 15.30
Mladý kouzelník - ukázka kouzel a triků v podání žáka ZŠ Srbská Zdeňka Szewczyka
11. 2. v 16 hodin
Muminek a sníh - veřejné čtení spojené s drobným vyráběním
25. 2. od 10 do 12 hodin
AZ-kviz - vědomostní soutěžní klání
TEENCLUB GAUČÁRNA
18. 2. od 15 do 17 hodin
Po stopách jazzu - o krásné hudbě, kterou neznáte

ZÁVODNÍ 47
celý měsíc Co víš o svátku sv. Valentýna? - test
pro starší děti
11. 2. od 14 do 17 hodin
Valentýnka pro tebe - výtvarná dílna; tvorba
přáníček

GURŤJEVOVA 8
celý měsíc V Nerušilově – literární soutěž a výtvarná dílna

 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

OSTRAVA-ZÁBŘEH
Středisko volného času
Ostrava-Zábřeh, p. o., Gurťjevova 8,
Ostrava-Zábřeh, www.svczabreh.cz
Nabídka příměstských i pobytových táborů na
jarní prázdniny na recepcích střediska.
Gurťjevova 8, tel. 596 746 062, 607 046 379
6.–7. 2. 2016 Turnaj v Dračím doupěti, registrace předem, info: p. Volek
6. 2. 2016 Karneval, od 15 h., předprodej vstupenek od 26. 1. 2016 na recepcích
22.–26. 2. 2016 Jarní příměstský tábor Třebáááá Madagaskar, přihlášky předem, info:
p.Kovářová
pobočka Dubina, J. Matuška 26a, tel. 596 768 565,
727 856 841
22. 2. 2016 – Výlet do Olomouce – ZOO Olomouc a centrum. Cena 300 Kč, cena zahrnuje:
dopravu do Olomouce a zpět, jízdenky na MHD
v Olomouci a vstupné do ZOO, info: p. Volek
24. 2. 2016 – Výlet – Lysá Hora, cena 150,- Kč/
dítě, v ceně je zahrnuto cestovné, pedagogický
dozor, info: p. Volek
22.–26. 2. 2016 Jarní příměstský tábor Příběhy
malého prince, přihlášky předem, info: p. Volek
pobočka V Zálomu 1, Pískové doly, tel. 724 034 750
6. 2. 2016 Tvořivá sobota – batikování, smaltování, přihlášky předem, info: p. Červená
22.–26. 2. 2016 Jarní ﬂorbalové soustředění,
přihlášky předem, info: p. Smeták

 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
Dr. Martínka 4, Ostrava-Hrabůvka

SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA
4. 2. v 19.00 hodin
JAROSLAV SAMSON LENK – koncert osobitého předního českého písničkáře, hudebníka,
zpěváka a producenta, předprodej KD K-TRIO,
OIS.
7., 14., 21., 28. 2. v 17.00 hodin
TANEČNÍ VEČERY živá hudba, pro příznivce
společenského tance se skupinou DOMINO,
předprodej KD K-TRIO.
17. 2. v 19.00 hodin
OPONA NAHORU! Podivuhodná závěť svede
dohromady osudové ženy jednoho mrtvého
muže. Proč všem pěti odkázal divadlo, kde se
již léta nehraje a které je v zanedbaném stavu?
Divadlo Devítka. Předprodej KD K-TRIO, OIS.
26. 2. ve 20.00 hodin
COUNTRY BÁL hraje skupina WIND, westernové dovednosti, country tance, stylové oblečení vítáno, předprodej KD K-TRIO, OIS.

DĚTEM
14. 2. v 10 hodin
ČERT VŠUDYBYL A PRINCEZNA ZLOBILKA
divadelní pohádka pro nejmenší v kině LUNA.
Předprodej KD K-TRIO, kino LUNA.
PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE A KURZY
3. 2. v 17.00 hodin
CVIČENÍ V SEDĚ NA ŽIDLI, zahájení kurzu,
který je vhodný pro zdravé i částečně imobilní,
pro lidi se sedavým zaměstnáním i pro ty, kteří
neradi chodí cvičit. Vede Mgr. Zuzana Kaiser.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
8. 2. v 17.30 hodin
KDYŽ JE VZDUCH VIDĚT Co dýcháme? Je
znečištění ovzduší vidět? Jak se sleduje a hodnotí znečištění ovzduší? Kdo nejvíce znečišťuje
ovzduší? Přednáška ve spolupráci s Českým
hydrometeorologickým ústavem. Předprodej
a informace KD K-TRIO.
8. 2. v 17.30 hodin
PARTNERSKÁ
KOMUNIKACE,
jednoduše,
prakticky, s nadhledem a humorem o vztazích
a komunikaci mezi partnery přednáší rodinný
terapeut Drahoslav Červenka. Předprodej a informace KD K-TRIO.
11. 2. v 18.00 hodin
CESTA RYTMU, hudební workshop s bubnováním na africký rituální buben Djembe. Vede
Palo Nowak, www.soro.cz a www.camara.cz.
Zapůjčení bubnů v ceně. Předprodej a informace KD K-TRIO.
16. 2. v 17.30 hodin
VÝživa a pohyb selským rozumem Lidské tělo
je úžasný stroj. Povíme si o tom, jak se chová,
kdy pracuje a kdy je líné. Bez počítání kalorií
počítání kil na čince. Přednáší Tomáš Jambor.
Předprodej a informace KD K-TRIO.
20. 2. od 9.00 do 17.00 hodin
ZVYŠUJEME PSYCHICKOU ODOLNOST, sobotní seminář s Ing. Vlastou Gazdovou na téma
co nám přináší a o co nás ochuzuje stres, jak
se vyrovnat s následky volby či rozhodnutí učiněných v minulosti, jak se zbavit nechtěných
zvyků či nežádoucího chování. Předprodej a informace KD K-TRIO.

přehled akcí

jižní listy
23. 2. v 17.00 hodin
Gemmoterapie - zdraví ukryté v pupenech
rostlin, na téma využití léčebných účinků bylin
a výtažků z pupenů rostlin k léčbě a prevenci
civilizačních onemocnění přednáší Mgr. Jarmila Podhorná z Brodku u Konice. Po přednášce možnost sestavení kúr přímo na individuální zdravotní potíže. Předprodej a informace
KD K-TRIO.

VÝSTAVY
do 21. 2. NAMIBIE – výstava fotograﬁí Radima
Ptáčka
22. 2. v 16.30 VERNISÁŽ – NÁVRH A REALIZACE výstava výtvarných kurzů J. Odrášky.
JUBILEJNÍ KOLONIE OČIMA STUDENTŮ AVE
ART OSTRAVA – výstava obrazů v restauraci
K-TRIO.

O. Nedbal, J. Strauss... Předprodej KD K-TRIO,
OIS a v den akce na místě od 16.30 hodin.
18. 2. v 18.00 hodin
LADAKH krutý ráj na konci světa – cestopis.
Slovem a obrazem provází Ivo Petr.
Předprodej KD K-TRIO a v den akce na místě
od 17.30 hodin
Připravujeme
11. 3. JUSTIN LAVASH, skvělý kytarista z Velké
Británie
19. 3. EDDIE MARTIN TRIO (GB/CZ)

 KINO

LUNA
Kino LUNA, Výškovická 113, Ostrava-Zábřeh

 KOMORNÍ

KLUB
Komorní klub, Velﬂíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
11. 2. v 19.00 hodin
PAVLÍNA JÍŠOVÁ a ADÉLA JONÁŠOVÁ Koncertní recitál „první dámy folku“ a její dcery.
Předprodej KD K-TRIO, OIS a v den akce
na místě od 18.30 hodin
13. 2. v 17.00 hodin
OPERETNÍ KONCERT Účinkují Soňa Jungová,
Peter Svetlik, zpěv, Regina Bednaříková – klavír. Program F. Lehár, E. Kálmán, R. Piskáček,

1.–10. 2. (mimo 7. 2.) v 15.30 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA 2D
(Alvin and the Chipmunks: The Road Chip,
USA 2015) Animovaný / komedie, české znění,
ml. přístupný, 86 minut. Vstupné 120Kč, děti
100Kč.
1. 2. v 17.30 hodin
MILENCI TĚCH DRUHÝCH (USA 2015)
Komedie, české titulky, od 15 let, 95 minut.
Vstupné 60Kč.
1. 2. v 19.30 hodin a od 2. 2. – 6. 2. v 17.30 hodin
PADESÁTKA (ČR 2015)
Zimní komedie režiséra Vojty Kotka, od 12 let,
97 minut. Vstupné 100Kč.

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Ruská 135/3077, 700 30 Ostrava–Zábřeh
Tel.: 59 67 07 303
e-mail: ova@arena-vitkovice • www.arena-vitkovice.cz
4. 2.
v 19,00
BEST OF BROADWAY Česká ﬁlharmonie zahraje nejslavnější melodie
z broadwayských muzikálů. Skladby oceněné mnoha cenami zazpívají
špičkoví sólisté z broadwayských divadel - Ashley Brown (soprán), Marin Mazzie (mezzosoprán), Jason
Danieley (tenor) a Rodney Earl Clarke (bass).
7. 2.
v 15,30
HC VÍTKOVICE STEEL – HC OCELÁŘI TŘINEC utkání hokejové extraligy
13. 2. v 13,30
ČESKO – RUSKO euro hockey tour
19. 2. v 17,00
HC VÍTKOVICE STEEL – HC DYNAMO PARDUBICE utkání hokejové extraligy
23. 2. v 17,00
HC VÍTKOVICE STEEL – HC PSG
ZLÍN utkání hokejové extraligy
28. 2. v 15,30
HC VÍTKOVICE STEEL – HC OLOMOUC utkání hokejové extraligy

MĚSTSKÝ STADION
6. 2.
ve 14,00
FC BANÍK OSTRAVA - FC SPARTAK TRNAVA přípravné mezistátní
fotbalové utkání

20. 2. v 17,00
FC BANÍK OSTRAVA – FC FASTAV
ZLÍN Tipsport liga

ATLETICKÁ HALA
16. 2. OSTRAVSKÁ LAŤKA 2016!!!
Prvním ročníkem mezinárodního mítinku startuje provoz nejkvalitnější a nejmodernější haly v zemi. Na
křest oválu, který splňuje kritéria nejvyšší světové úrovně, přijedou Pavel
Maslák, Jakub Holuša, Lenka Masná
a další špičkoví závodníci. Nebude
chybět ani soutěž ve skoku do výšky mužů Ostravská laťka. Očekává
se účast atletů z okolních zemí - Slovenska, Polska, Maďarska, Německa,
Ukrajiny a dalších.
27.–28. 2. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MUŽŮ A ŽEN V ATLETICE
V Ostravě se národní šampionát
v atletice uskuteční prakticky úplně
poprvé díky nově postavené atletické hale. Přijede Denisa Rosolová, Zuzana Hejnová, Pavel Maslák, Jakub
Holuša, Radek Juška, Lukáš Melich
a mnoho dalších.

Multifunkční hala
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
středy
16,00–17,30 hod.
soboty a neděle 16,30–18,30 hod.

2. 2. v 19.30 hodin
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 2D (USA
2015) Sci-ﬁ / dobrodružný / akční / fantasy,
české znění, ml. přístupný, 135 minut. Jednotné
vstupné 100Kč.
3. 2. ve 20.00 hodin
LEMMY (USA 2010)
Život a kariéra heavymetalového průkopníka
a kulturní ikony Lemmy Kilmistera. České titulky, od 15 let, 110 minut. Vstupné 100Kč.
4.–6. 2. ve 20.00 hodin
13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ (USA
2016). Akční / drama / thriller, české titulky,
od 15 let. Vstupné 110Kč.
7. 2. v 16.00 hodin
Metropolitní opera New York – zpožděný přímý
přenos vrcholné operní podívané.
GIACOMO PUCCINI: TURANDOT
Jedna z nejlepších dramatických sopranistek
dnešní doby Nina Stemme ztvární titulní roli
pyšné princezny čínského dávnověku. Jako nebojácného prince Kalafa, který zazpívá nesmrtelnou árii „Nessun dorma“ a získá její ruku,
uslyšíme tenoristu Marca Bertiho. V opulentní
inscenaci Franca Zeffirelliho bude orchestr Metropolitní opery řídit Paolo Carignani. Předpokládaná délka: 3 hodiny 35 minut. Nastudování:
italsky s anglickými a českými titulky
Základní vstupné 300Kč, cena abonmá 250Kč.
8. 2. v 17.30 hodin
ZKÁZA KRÁSOU (ČR 2015)
Dokument, režie H. Třeštíková a J. Hejna, ml.
přístupný, 90 minut. Vstupné 60Kč.
8.–9. 2. ve 20.00 hodin
CREED (USA 2015)
Drama / sportovní, české titulky, od 12 let,
133 minut. Vstupné 90Kč.
9.–10. 2. v 17.45 hodin
DÁNSKÁ DÍVKA (USA 2015)
Drama / romantický / životopisný, české titulky,
od 15 let, 120 minut. Vstupné 110Kč.
10. 2. v 10.00 hodin
PROMÍTÁME MATEŘSKÝM ŠKOLÁM – Snoopy
a Charlie Brown. Peanuts ve ﬁlmu 2D
Jednotné vstupné 45Kč
10.–11. 2. ve 20.00 hodin
LÍDA BAAROVÁ (ČR 2016)
Životopisný / drama / romantický, od 12 let,
110 minut. Vstupné 120Kč.
11.–14. 2. v 15.30 hodin
BELLA A SEBASTIAN 2 (Francie 2016)
Dobrodružný / dětský příběh, české znění, ml.
přístupný, 97 minut. Jednotné vstupné 110Kč.
11.–13. 2. v 17.30 hod., 16.–17. 2. v 17.00 hod.
DEADPOOL (USA 2016)
Akční / fantasy / sci-ﬁ, české titulky, ml. přístupný. Vstupné 110Kč.
12.–14. 2. ve 20.00 hodin
PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ (USA 2016) Komedie, české titulky, od 15 let, 88 minut. Vstupné
110Kč.
14. 2. v 10.00 hodin
ČERT VŠUDYBYL A PRINCEZNA ZLOBILKA
(dětské divadélko)
14. 2. v 17.30 hodin
VALENTÝNSKÉ KINO á 50Kč
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI (USA 2015)
Romantický / drama, české titulky, od 15 let,
124 minut. Vstupné 50Kč. Zveme návštěvníky
před ﬁlmem i poté do Café Luna na „valentýnské laskominky“.
15. 2. v 17.00 hodin
GANGSTER KA (ČR 2015)
Krimi / drama, od 12 let, 100 minut. Vstupné 60Kč.
15. 2. ve 20.00 hodin
GANGSTER KA: AFRIČAN (ČR 2015)
Krimi / drama, od 12 let, 100 minut. Vstupné
60Kč Mimořádná nabídka v Café Luna – míchaný nápoj KAdrink– light (nealko) a říznější
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- gangster verze. Při zakoupení
vstupenek na obě představení
(pozn. 15. 2. v 17.00 a 20.00 hodin)
je poskytována sleva, tzn. za obě
vstupenky zaplatíte pouze 90Kč
a co víc, v Café Luna vám připraví
KAdrink za zvýhodněnou cenu!
16.–17. 2. v 19.30 hod., 29. 2.
v 18.00 hod.
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
(USA 2015)
Dobrodružný / drama, české titulky, od 15 let, 151 minut. Vstupné
110Kč.
18.–21. 2. v 15.30 hodin
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK 3D (Belgie/Francie 2015)
Animovaný, české znění, přístupný,
90 minut. Vstupné 120Kč, děti
100Kč.
18.–21. 2. v 17.45 hodin
Ma Ma (Španělsko 2015) Drama,
české titulky, ml. přístupný, 111 minut. Vstupné 80Kč.
18.–21. 2. ve 20.00 hodin
BOD ZLOMU 3D (USA/Něm./Čína
2015)
Akční
/
krimi
/
thriller, české titulky, od 12 let,
113 minut. Vstupné 130Kč.
22.–28. 2. PRÁZDNINOVÝ FILM-MIX A DOPOLEDNÍ BIJÁSEK
ZA BEZVA CENU!
22. 2. v 10.00 hodin
MALÝ PRINC (Francie 2015) Animovaný / fantasy, české znění,
106 minut. Vstupné 50Kč.

jižní listy
23. 2. v 10.00 hodin
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 (Rusko
2014)
Animovaný
/
rodinný/
fantasy,
české
znění,
78 minut. Vstupné 40Kč.
24. 2. v 10.00 hodin
HODNÝ DINOSAURUS 2D (USA
2015)
Animovaný / rodinný / komedie,
české znění, 100 minut. Vstupné
65 Kč.
25. 2. v 10.00 hodin
LEDOVÁ SEZÓNA 2D (USA 2016)
Animovaný / komedie, české
znění, 86 minut. Vstupné 50 Kč.
26. 2. v 10.00 hodin
PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO
TAŤKU 2D (Belg. / Fr. 2015) Animovaný / rodinný / komedie,
české znění, 95 minut. Vstupné 50
Kč
27. 2. v 10.00 hodin
PAN 2D (USA 2015)
Dobrodružný / rodinný, české
znění, 111 minut. Vstupné 50 Kč.
28. 2. v 10.00 hodin
MRKÁČEK BILL (USA / Austr.
2015)
Animovaný / rodinný, české znění,
93 minut. Vstupné 50 Kč.
22.–23. 2. v 17.30 hodin
KRÁLOVÉ HOR (Rakousko 2015)
Příběh o silném přátelství chlapce
a orla. České znění, 97 minut, přístupný. Vstupné 50 Kč.
22.–23. 2. v 19.30 hodin
DO POSLEDNÍHO DECHU (USA

2016)
Drama / thriller, české titulky, přístupný. Vstupné 120 Kč.
24.–25. 2. v 17.30 hodin
ALDABRA: Byl jednou jeden ostrov 3D (ČR 2014)
Rodinný, české znění, přístupný, 73
minut. Vstupné 110 Kč.
24.–25. 2. v 19.30 hodin
ZOOLANDER 2 (USA 2016)
Komedie, české titulky, od 12 let.
Vstupné 110 Kč.
25.–29. 2. v 15.30 hodin
ŘACHANDA (ČR 2016)

Tvořivá sobota

Středisko volného času
Ostrava-Zábřeh, p. o., zve
všechny na druhou Tvořivou
sobotu, která se uskuteční 6. února 2016 od 10 do 14
hodin v budově V Zálomu 1.
Otevřeny budou celkem tři
tvůrčí dílny – BATIKOVÁNÍ, SMALTOVÁNÍ a výroba FIMO šperků a lžiček.
Batikovat se budou vlastní textilie a naučíme se
smaltovat vlastnoručně vyrobené šperky a další dekorace. Akce je vhodná pro
dospělé a nebo větší děti.
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Pohádka o rozmazlené princezně
a dvou kamarádech, kteří se neživí
vždycky úplně poctivě. Vstupné
120 Kč, děti 100 Kč.
26.–28. 2. v 17.30 hodin
DECIBELY LÁSKY (ČR 2016)
Komedie / muzikál / hudba Michal David, ml. přístupný, 85 minut. Vstupné 120 Kč.
26.–28. 2. v 19.30 hodin
BOHOVÉ EGYPTA 3D (USA 2016)
Dobrodružný / fantasy, české
znění, od 12 let, 128 minut. Vstupné
150 Kč.

Tvořivá sobota se uskuteční pravidelně každý měsíc a je nutné se předem
vždy nahlásit na kontakt
níže. Počet účastníků je totiž kapacitně omezen. Cena
jedné tvůrčí dílny je 300 Kč
za osobu s tím, že v této
ceně je materiál a výrobky si
samozřejmě odnesete s sebou domů.
„Pokud chcete příjemně prožít sobotní čas, přijďte na naši akci. Těšíme se na
vás,“ vzkazuje hlavní organizátorka Lenka Červená. (ter)
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Autogramiáda hokejistů

Vánoční minibasketbalový turnaj

V loňském roce si žáci
a zaměstnanci ŽŠ Srbská
zpříjemnili předvánoční atmosféru. Od ranních hodin
se školou linula hymna hokejového klubu HC Vítkovice Steel. Ve vítkovických
dresech se promenádovali nejen žáci ale i učitelé. Na školu dorazily hvězdy
HC Vítkovice Steel Roman
Szturc,
Tomáš
Kudělka
a David Štich. Žáci vyzdobili
školu vším, co souvisí s ob-

Poslední adventní víkend
se na Jihu uskutečnil minibasketbalový turnaj X-MAS
SNAKES CUP OSTRAVA
2015, kterého se zúčastnily týmy z Česka, Slovenska,
Maďarska a Polska. Zápasy
se konaly ve dvou tělocvičnách našich základních škol
– na Mitušově 16 a B. Dvorského. V celkovém počtu

líbeným hokejovým týmem.
Každý mohl napsat otázky, které byly pak položeny
hostům na autogramiádě.
Borci nejdříve odpovídali
na otázky a pak sázeli jeden
podpis za druhým. Moc děkujeme za zařízení této akce
Petru Celerinovi a Zdeňku
Janiurekovi. Hráčům a celému týmu přejeme hodně
sportovních úspěchů a samozřejmě TITUL!!!
(žáci Zš Srbská)

přesahujícím 120 hráčů změřilo své síly celkem 8 týmů.
Výsledky
1. místo - Inter Bratislava
2. místo – Sportiskola Sopron
3. místo – Sokol Pražský
Nad rámec pořadí týmů
byli vyhodnoceni také nejlepší střelci a předána individuální ocenění za hru. (ter)
INZERCE

Ostrav
a Arén
a

Detoxikace organismu
= zdravější
a kvalitnější život
ov

email: centrumostrava@joalis.cz
tel.: 730 517 776, 553 034 370
Pražákova 7, Ostrava – Mariánské Hory

TOMÁŠ KUDĚLKA

SC-351902/01

obránce #88
výška 190, váha 93, hůl levá

www.

.cz

SC-351355/03

c-vitk

www.h

Centrum metody C. I. C. nabízí:
• zkušené terapeuty Joalis
• indikace organismu přístrojem
Salvie
• poradenství pro optimální zdraví

ice.cz
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BLAHOPŘEJEME
JUBILANTŮM
Starosta MO Ostrava-Jih
Martin Bednář přeje všem
prosincovým oslavencům
do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a pohody
v kruhu nejbližších.
Marie Cholevová
Libuše Stráníková
Alena Nečasová
Anna Sovová
Alois Merta
Leopolda Kaňová
Anna Dvorská
Václav Bezruč
Štěpánka Dvořáčková
Karel Chromiak
Dominik Gontkovič
Mária Heroldová
Miroslav Borsuk
Jaromír Bátrla
Ludmila Nedvědová
Věra Macurová
Vladislav Mandrla
Marie Drncová
Mojmír Bednář
Jaroslav Dvořák
Jarmila Sedláková
Blažena Samková
Josef Sněhota
Zdeněk Kapica
Jiří Seidl
Květoslava Hellerová

94 let
93 let
92 let
92 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 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
80 let
80 let

Uvedení jubilanti souhlasili
se zveřejněním svého jména v Jižních listech.

Předvánoční besídka
se studenty z gymnázia

Domov Korýtko v Ostravě-Zábřehu navštívili na kon-

ci roku studenti gymnázia
Hello z Ostravy-Poruby. Stu-

denti prvního ročníku si přichystali pro seniory pásmo
vánočních koled, které zazpívali nejen česky, ale také
anglicky a španělsky. Ve druhé části svého programu si
se seniory vytvořili vánoční
přáníčka, která předali svým
rodinám a přátelům. V tomto předvánočním čase svou
návštěvou udělali studenti seniorům velikou radost.
Společně tvořili a naladili se
na blížící se Vánoce.
Článek a foto: Libuše Holčáková

Zlatá
svatba
Paní Libuše se narodila v roce 1945 v Ostravě-Heřmanicích, kde se
svou sestrou prožila mládí. Po škole nastoupila jako
kuchařka do závodní jídelny Rudý říjen, kde pracovala až do roku 1991. Další pracovní léta strávila v domově
důchodců na ul. Čujkovova, odkud roku 2004 odešla
do zaslouženého důchodu.
Pan Jan Javorský se narodil na začátku roku 1946
ve Svitu. Po základní vojenské službě pracoval na dole
Cingr, kde potkal celoživotní lásku Libuši. Po dvou letech na šachtě nastoupil
do Mostárny Vítkovických
železáren, v roce 1985 přešel

do Důlního průzkumu Paskov a v roce 2002 přešel opět
do Vítkovických železáren
a strojíren jako skladník. Své
„ANO“ si řekli na Štědrý den
na slezskoostravské radnici.
S láskou se po celá léta
věnují rodině – synům Kamilovi a Milanovi, vnučkám Nikolce a pravnučce Markétce.

Volné chvíle tráví na malé
zahrádce v Bohumíně, kde
se stále učí pěstovat od všeho trošku a příroda jim dodává spoustu energie, kterou předávají svým blízkým.
Oddávající byla místostarostka Hana Tichánková, ceremoniářkou Šárka Zubko(ter)
vá.

INZERCE

VELKÉ SLEVY
NA VYBRANÉ BRÝLOVÉ ČOČKY
Samozabarvovací
S prémiovou antireflexní úpravou
a ochranou před UV zářením
S hydrofobní úpravou
Ztenčené

Odlehčené

AKCE SLEV
AKCE

1+1 ZDARMA

NA PLASTOVÉ BRÝLOVÉ ČOČKY
S ANTIREFLEXNÍ ÚPRAVOU INDEX 150

PRO MĚSÍC

LEDEN A ÚNOR

VÝPRODEJ
SLEVA až 70 %

NA BRÝLOVÉ OBRUBY

SLEVY NELZE SČÍTAT. PLATÍ POUZE PŘI ZHOTOVENÍ NOVÝCH BRÝLÍ.

Ostrava-Poruba Alšovo náměstí 694, tel.: 596 911 329 | Ostrava-Poruba Francouzská ul., tel.: 596 910 586
Ostrava-Hrabůvka OD Špalíček, Dr. Martínka, tel.: 596 711 451 | www.triumphoptical.cz
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Návštěva v Římě

Dne 5. ledna se Senior klub díky
mladému muži, studentovi z Říma
Františku Staňkovi, přenesl do italské
metropole. Řím je znám jako „Věčné město“, patří mezi nejstarší města
v Evropě, kde můžeme najít nesčetné
množství památek.
Příští SENIOR klub se
koná 2. 2. v 15 hodin v DK
AKORD s názvem „Medové
pokušení“. Čeká nás prodej
včelích produktů a přednáška s besedou s majitelem včelí farmy, který obhospodařuje 350 včelstev.
Zveme nejen seniory. Těší se na Vás Šárka Zubková

SC-351923/01

INZERCE
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Jaké výchovné styly a další okolnosti
zvyšují riziko užívání drog?
• nadměrná volnost dítěte a nedostatek kontaktu s dítětem
• nadměrná kontrola dítěte a organizování jeho času, příliš vysoké
nároky na dítě
• výchova ve stylu – dítě musí být dokonalé, ve všem úspěšné a nejlepší, nikdy nemůže udělat chybu a vše musí dělat nejlépe – a já
vím nejlépe, co je pro něj dobré
• rozhodování o dítěti dle svého názoru, bez ohledu na jeho názor
a zájmy
• nadměrná kritika dítěte a následkem toho jeho nízké sebevědomí
• nadměrná ochrana a neustálé omlouvání dítěte a „prošlapání mu
cesty životem“
• vyvolávání pocitů viny nebo studu u dítěte
• neustálé výhružky, nadávky, vyčítání, ponižování, vyvolávání pocitů neschopnosti
• odkládání a neřešení problémů v rodině nebo jejich „řešení“ jen
hádkami, agresí, alkoholem, prášky, odchodem do hospody apod.
• nekonečné vyčítání, vyhrožování, domlouvání, mluvení, stěžování

Testování
Ještě než k testování svého
dítěte přistoupíte, měli byste si promyslet všechny okolnosti, dopady testu a především to, co budete dělat, když
bude test pozitivní a co budete dělat, když bude negativní.
Možná doufáte, že se
všechno zlepší, když bude
výsledek negativní. Pravda je ale většinou taková, že
ani negativní výsledek příliš
nepomůže. Většinou nezačnete dítěti okamžitě důvěřovat, ale naopak přemýšlíte
o tom, jestli test nebyl vadný, jestli test nějak nepodvedlo, jestli jste ho neotestovali příliš brzo nebo příliš
pozdě po užití drogy apod.
Mějte tedy na paměti, že samotné testování nic neřeší.
I kdybyste se pro něj nakonec
rozhodli, nezapomínejte, že to
není to hlavní, testování vám
s řešením problému nijak nepomůže. Myslete také na to,

že testování blízkých na drogy
je velmi vážné rozhodnutí. Jde
o velký zásah do důvěry mezi
vámi. V případě, že test použijete, vážně poškodíte důvěru,
která mezi vámi doteď panovala. Proto se nejprve dobře
zamyslete nad následujícími
otázkami, než se pro testování
skutečně rozhodnete.
Co když bude test negativní - Začnete dítěti věřit?
Přestanete mít obavy? Bude
najednou všechno v pořádku? A co problémy, které vás
k testu vedly, zmizí najednou
samy? Vyřeší je test nějak?
A co budete dělat dál? A co
když byl test vadný, mohl přece vyjít špatně!? Otestujete
dítě znovu? A kolikrát? A jak
se asi dítě bude cítit, když
mu ani po testu nebudete věřit a s otázkami na drogy nepřestanete? A co když vzorek
zfalšovalo, vždyť je to poměrně jednoduché? Nebo už se
droga z jeho těla vyplavila?

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

si, ale žádné činy
nedostatek času na dítě a jeho zájmy, radosti i starosti
dítě jako nástroj pro uspokojování ambicí rodičů
peníze místo výchovy
místo dítěte malý dospělák, na kterého rodiče hodili své povinnosti – třeba zodpovědnost za domácnost, starání se o mladšího
sourozence apod.
dítě považované příliš brzy za zodpovědné, dospělé a vždy hodné, díky čemuž není schopno zdravého pubertálního vyjadřování,
jako je vztekání, rebelie, chyby nebo třeba dětinskost, jinak než
např. na drogách
dítě jako důvěrník či kamarád jednoho z rodičů
dusná atmosféra v domácnosti a neustálé hádky rodičů
za dobré známky naprostá volnost
negativní stereotypy v rodině – přesvědčení, že věci jsou tak a tak
a jinak to nejde
podávání alkoholu dětem nebo vybízení dětí k jeho konzumaci

Co když bude test pozitivní - Co se stane potom? Co
budete dělat? Pokusili jste se
spolu dopředu dohodnout
na tom, co se stane? Máte
jistotu, že se teď něco změní? A co problémy, které vás
k testu vedly, zmizí najednou samy? Vyřeší je test nějak? A co když je test vadný
a vaše dítě nic nevzalo? Uvěříte mu? A co když bude trvat na tom, že nic nevzalo?
Co když mluví pravdu? Otestujete ho znovu? A co když
drogu skutečně neužívá, jen
ji jednou vyzkoušelo, to vám
test přeci neřekne?
Krom těchto zásadních
otázek je potřeba si uvědomit, že běžně dostupné drogové testy vám řeknou jen
velmi málo, ale naopak mají
mnoho úskalí. Mohou vám

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

Kamerový systém
V měsíci lednu probíhá rozšíření
kamerového systému v městském
obvodě Ostrava-Jih. V nejbližších
dnech budou první otočné kamery umístěny v lokalitách ulic
Tylova, Dr. Martínka, Mjr. Nováka. Do konce měsíce ledna budou umístěné další kamery v plánovaných rizikových oblastech.
Do konce března se dočkáme
rozšíření kamerového systému
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vlastně říci pouze to, zda
dotyčný onu drogu, na kterou ho testujete, užil, nebo
ne. Ale neřeknou vám, jestli jen jedenkrát v životě,
nebo jestli je jejím pravidelným uživatelem, v čemž je
obrovský rozdíl. Natož aby
vám nějak pomohly s řešením problémů, které vás
k testování dítěte přivedly.
Testy vám také většinou neřeknou nic nového, jen potvrdí to, co již stejně tušíte
a tak jako tak budete řešit.
Dobře si tedy vše promyslete, než se rozhodnete své
dítě otestovat. A jestliže se
rozhodnete své dítě testovat, tak vám doporučujeme
nejdříve navštívit odborníka, který vám pomůže zodpovědět otázky, které s testováním souvisí.

o 18 nových kamer a tím zajištění rizikových oblastí včetně dětských hřišť, parků, parkovišť a veřejných míst s vysokou ﬂuktuací
obyvatel. V rámci prevence kriminality bude kamerový systém
napojen na příslušná stanoviště
Městské policie Ostrava. Bezpečnost v městském obvodě Ostrava-Jih je jednou z priorit současného vedení městského obvodu.

prevence
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Kvalita ovzduší
Mrazivý
přelom
roků
2015/2016 přinesl do Ostravy po delší době opět
horší kvalitu ovzduší v jednotlivých městských částech a i v širším okolí
Ostravy.
Koncentrace
polétavého prachu (PM10)
se ruku v ruce s postupujícím ochlazováním začaly
na přelomu loňského a letošního roku pohybovat
nad povolenými imisními limity. S nástupem roku 2016
proto Český hydrometeorologický ústav – pobočka
Ostrava v ranních hodinách
hned 1. ledna vyhlásil pro
oblast Aglomerace Ostrava/Karviná/F-M bez Třinecka smogovou situaci (kdy
24 h. koncentrace polétavého prachu po více jak 2 dny
překračují úroveň 100 mikrogr./m3. Začátek nového
roku tak obyvatelům celé
Ostravy i širšího okolí znovu připomenul dlouhodobě

Podomní
prodejkyně

Moravskoslezský kraj, zdroj: www.chmi.cz

neutěšenou situaci s kvalitou ovzduší v této oblasti.
(Dušan Židek, Český hydrometeorologický ústav)

Aktuální stav
Stav ovzduší si kdykoliv můžete jednoduše ověřit
díky stanici, která je umístě-

Doporučení
Ještě než se objeví smogová situace, je dobré myslet na své zdraví a posílit obranyschopnost - imunitu vlastního organismu: racionální výživou s dostatečným přívodem vitamínů C, E, A, dostatkem
spánku, minimem stresů, vhodnou kompenzací
psychické a fyzické zátěže, vyloučením toxikomanie (kouření, alkoholu a jiných drog), otužováním
nebo třeba také očkováním proti chřipce. Pokud
smogová situace nastane, všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, by měli svým jednáním minimalizovat

na v Ostravě-Zábřehu a poskytuje aktuální naměřené
koncentrace znečišťujících
látek v hodinových intervalech. Tato data naleznete
prostřednictvím interaktivní
mapy na www.chmi.cz v záložce Aktuální situace – Stav
(ter)
ovzduší.

množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Doporučení, jak se chovat v době smogové situace,
jsou určena především citlivým skupinám obyvatel,
pro které může mít delší trvání „smogu“ nepříznivé
účinky na zdraví. Citlivou skupinou jsou děti, včetně kojenců a vyvíjejícího se plodu, tedy těhotných.
Dále sem patří starší lidé a osoby s chronickým
onemocněním dýchacího ústrojí (astma, chronická obstrukční choroba plic) a oběhového ústrojí
a také lidé jinak oslabení (např. kombinací stresu,
kouření, nevhodné výživy, lidé v rekonvalescenci,
s oslabenou imunitou apod.). (zdroj: www.szu.cz)

Dne 16. prosince 2015 odpoledne byla
hlídka strážníků městské
policie vyslána
do Ostravy-Zábřehu, kde
mělo docházet k podomnímu prodeji a nabídkám
levnějších energií. Na místě strážníky kontaktovala
oznamovatelka a uvedla,
že celý dům obchází žena,
která nabízí podomní prodej levnější elektřiny.
Dále sdělila, že se momentálně dotyčná nachází uvnitř na patře v bytě
jejího souseda. Tam potom strážníci oslovili i dotyčného, který je pozval
do bytu a označil ženu,
která s ním měla již rozepsanou novou smlouvu. Žena (66 let) se před
strážníky hájila, že je skutečně
zaměstnankyní
společnosti, která nabízí
energie, a ukázala jim rozepsanou smlouvu s klientem. Jelikož podomní prodej je na území Ostravy
zakázán, žena se dopustila přestupku, který byl
postoupen
příslušnému
správnímu orgánu.
(mp)

Nové ekologické kotle pro Ostravany téměř zdarma
S tématem čistoty ovzduší souvisí i
tento článek. Pokud ve svém rodinném
domě topíte tuhými palivy, věnujte pozornost následujícím řádkům. Téměř
zdarma totiž můžete získat nový, ekologičtější kotel. Nejenže vám ušetří peníze v domácím rozpočtu, ale také pomůže zlepšit vzduch, který dýcháme.
Žádat o takzvanou kotlíkovou dotaci
můžete podat na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Ten se nachází
v Moravské Ostravě, ulici 28. října. Pokud pro cestu zde zvolíte MHD, Krajský úřad je rovněž název tramvajové
zastávky linek č. 4, 8, 9, 11, 12 a 18, budova úřadu se pak nachází pár metrů
od zastávky.
Svou žádost můžete podat mezi 1.
únorem a 29. dubnem letošního roku.

Podpořena bude výměna stávajícího
zdroje tepla na pevná paliva s ručním
přikládáním za:
• Kotel na pevná paliva
• Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa)
• Kotel na biomasu
• Plynový kondenzační kotel
• Tepelné čerpadlo
Díky dotacím Evropské unie, zvýhodnění našeho města, příspěvku Moravskoslez-

ského kraje a konečně také příspěvku Statutárního města Ostrava můžete získat až
100% na výměnu starého kotle za nový.
Telefonní linka: 595 622 355
Speciální e-mailová adresa:
kotliky@msk.cz
Web: dychamproostravu.cz
lokalni-topeniste.cz (potřebné doklady)
Informace o tomto programu naleznete také v aktualitách na webu našeho
úřadu www.ovajih.cz.

Kotel výhradně
na uhlí

Kombinovaný kotel
(uhlí + biomasa),
plynový kotel

Kotel výhradně
na biomasu,
tepelné čerpadlo

Maximální výše
příspěvku

90%

95%

100%

Maximální výše
příspěvku v Kč

135 000

142 500

150 000

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

Volgogradská 2633/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

ANTONÍN KRUMNIKL

PŘIJÍMÁ

5HDOLWQtPDNOpŉY2VWUDYė
Prodávat se mnou znamená prodávat za
dobrou cenu, bezpečně a bez starostí.
Se svým týmem dosahuji skvělých výsledků:

děti a žáky se zdravotním postižením a autismem

Jedinečný byt 1 + 1 ke koupi

t 97% úspěšnost při prodeji bytů.
t 95% úspěšnost při prodeji domů.
Pokud zvažujete prodej Vaší nemovitosti kontaktujte nás ještě dnes, zpracujeme Vám zdarma:
t Plán prodeje nemovitosti.
t Odhad tržní ceny nemovitosti.
t Odhad délky prodeje nemovitosti.

Byt prošel rekonstrukcí s důrazem na efektivní využití prostoru. Na 28m2 tak nabízí dostatek místa pro kvalitní bydlení.
Cena : 599.000,- Více na tel nebo www.

www.realitnimaklervostrave.cz

733 164 162

5HDOLWQtPDNOpŉY2VWUDYėQHMOHSåtUR]KRGQXWt
t NWH
N UpPśçHWHSŉLSURGHMLQHPRYLWRVWLXGėODW

KONTAKT NA INZERCI

VKUS-BUSTAN s. r. o.
ﬁrma s dlouholetou tradicí ve službách ostrahy majetku a osob,

Vážení klienti,
UZÁVĚRKA INZERCE DO ÚNOROVÉHO
VYDÁNÍ JIŽNÍCH LISTŮ JE JIŽ 19. 2. 2016.

přijme pro pracoviště Ostrava

Nabízíme:
• Práci vhodnou pro invalidní důchodce

STRÁŽNÉ/
RECEPČNÍ

• Pravidelnou výplatu mzdy,
příplatky ke mzdě
• Práci v plném nebo zkráceném úvazku

Nabízíme:
• Práci vhodnou pro invalidní důchodce
• Pravidelnou výplatu mzdy,
příplatky, prémie

Kontakt: Bc. Skoumalová Petra,
petra.skoumalova@vkus-bustan.cz,
tel. č. 725 466 606

Kontakt: Chudadová Martina,
martina.chudadova@vkus-bustan.cz,
tel. č. 724 941 643

U obou míst nabízíme příspěvek na rehabilitace a lázně, příspěvek na rekreační pobyty dětí.
Požadujeme zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, komunikativnost.

www.vkus-bustan.cz

SC-361060/01
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www.vodar.cz
PRÁC
CE PRO
OVÁD
DÍME:

Nabízíme práce instalatérské, topenářské, zednické,
plynařské včetně revizí, elektroinstalace včetně revizí
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SC-351765/01

LEVNĚ, KVALITNĚ A RYCHLE

Máte-li zájem o umístění inzerce, prosím
volejte nebo pište na uvedený kontakt.
Inzertní manažerka:
Iveta Šavelová
mobil: +420 724 274 181
e-mail: iveta.savelova@ceskydomov.cz

SC-351463/01

Nevvíte si rady s přiznáním k dani z nemovitých věcí za rok 2016?
Zdarma poradíme dne 23.1. od 9 do 11 hodin v kanceláři na
ulici Štramberská 47 v Ostravě - Vítkovicích. Přijďte
u
j se zeptat.
p

SC-351863/01

• 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-351773/01

Koupím 1-3 + 1
v osobním vlastnictví

Soukromá základní škola
a mateřská škola, s. r. o.

školství
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Mateřinky
a základní školy

Tábory v Beskydech

Časopis ZŠ B. Dvorského
má nejlepší články
v republice

Pro děti z dubinské mateřinky byly v loňském roce
připraveny naučné i zábavné činnosti, které u předškoláků rozvíjely technické myšlení, tvořivost, představivost,
manuální zručnost a verbální schopnosti. Společně s rodiči vyráběly 3D modely, vystavené pod názvem „Svět
z výšky“ a „Svět robotů“, zažívaly odpoledne plná chemických či fyzikálních pokusů i odpoledne s možností
stavění ze známých i méně
známých konstrukčních stavebnic (dřevěné, magnetické,
elektronické). Nakonec mohly děti s rodiči v jedné ze tříd
školky navštívit také mobilní planetárium. Díky podpoře sponzorů (ArcelorMittal,
Veolia, město Ostrava) byly
zakoupeny také pomůcky
k provádění pokusů, netradiční materiály a spousta polytechnických stavebnic. (ter)

Dětská skupina
V loňském roce se na Jihu
s velkým úspěchem a kladnou odezvou rodičů rozjela první školka pro děti
od dvou let. V letošním roce
se plánuje otevření dalších
dvou. Nyní zjišťujeme zájem
o dětskou skupinu pro ty
nejmenší ve věku od 1 roku.
Zájemci se mohou ozvat na
e-mail jizni.listy@ovajih.cz
s heslem dětská skupina.

Z lavice do louže
Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Ostrava získalo pro tento školní rok dotaci 106 600 Kč
v dotačním programu Moravskoslezského kraje. Projekt s názvem „Z lavice do
louže“ přenáší část biologických praktik z laboratoře do
přírody a přibližuje studentům základy vědecké práce v terénu. Na výsledky se
můžete přijít podívat na akci
na Den Země 2016. Více informací na stránkách školy
www.sportgym-ostrava.cz.

První místo za obsahovou
stránku a celkově čtvrté místo
ve své kategorii 2. stupně základních škol, taková je bilance školního časopisu Chaos
teenagerů, který tvoří žáci
v základní škole B. Dvorského 1, z republikového ﬁnále soutěže Školní časopis
roku. Finálové kolo se konalo
na začátku prosince minulého roku v Brně. Soutěž organizuje Asociace středoškol(d)
ských klubů ČR.

Polytechnika na MŠ
Františka Formana

Ze středních škol

Stále více rodičů se snaží
dopřát svým dětem zdravý
vzduch v čisté přírodě. Buď
společným pobytem, anebo
formou ozdravných táborů
a pobytů. Skvělou možností jsou jarní prázdniny, kdy je
Ostrava většinou zahalená
ve zdraví škodlivém smogu.
Speciální místo našla nezisková organizace Občanské
sdružení Tábory v Beskydech v chráněné krajinné
oblasti Horní Bečvy, kam
s ní za netradičními zážitky
každoročně vyjíždí stovky
dětí i rodin. Desítky z nich
žijí v Ostravě-Jih. Ozdravné
pobyty na Horní Bečvě, která patří k místům s nejzdravějším ovzduším, si oblíbily
obzvlášť děti ze základních
škol v Hrabůvce a Dubiny
jako A. Kučery, Mudr. E. Lukášové, V. Košaře či F. Formana. Stejně tak školáci ze
ZŠ B. Dvorského v Bělském
Lese nebo zábřežské školy
na ulici Kosmonautů.
A toto místo i pobyty doporučují také dětští lékaři.
„Pro děti ze smogem zatížených oblastí je velice důležité, aby co nejvíce volného času trávily ve zdravém
ovzduší, kde jejich plíce mohou regenerovat. Ideální
jsou právě ozdravné tábory a pobyty s bohatým programem v čistém prostředí,
jako je zrovna oblast Horní
Bečvy,“ doporučuje pobyty
také ostravská dětská lékařka Marcela Charvátová. Celá
polovina dětí, které ošetřu-

je, trpí respiračními chorobami nebo astmatem a alergiemi.
Během jarních prázdnin
připravilo O.S. Tábory v Beskydech na Horní Bečvě hned
dva takovéto ozdravné pobyty se speciálním programem pro lyžaře na nedaleké sjezdovce s lyžařskými
vleky anebo bobaře či sáňkaře spojené s vyjížďkou
na koních či psím spřežením
zimní přírodou. Tábor Sněženky a machři je určen pro
školáky a pobyt s ojedinělým programem S tebou mě
baví svět pro rodiny s dětmi
od 0 do 14 let. Pobyty pro
rodiče s dětmi jsou unikátním konceptem spojujícím
myšlenku táborů a aktivní
dovolené rodičů a prarodičů s dětmi.
Vedle atrakcí a velmi pestrého programu nabízí organizátoři i další specialitu.
Rodiče mohou online sledovat, jak dítě tráví pobyt,
a dokonce si s ním přes internet psát vzkazy a pozdravy. Desítky dětí z Ostravy-Jih vyráží na Horní Bečvu
i na atraktivní ozdravné letní tábory, jako je Harry Potter, Piráti z Karibiku či Hobit, jejichž součástí jsou
navíc speciální koňské tábory v čisté přírodě, kde plíce dětí tak mohou celoročně regenerovat.
Termíny konání jednotlivých táborů naleznete
na www.taboryvbeskydech
(d)
a www.ovajih.cz.

O čokoládovou vařečku
Letos se uskuteční již 18.
ročník této kuchařské soutěže pro žáky základních
škol. Akce proběhne 3. 2.
2016 od 9:00 do 14:00 na
Střední škole společného
(ter)
stravování.

ChillUp
V rámci projektu Junior
Achievement na gymnáziu
Ostrava-Hrabůvka vznikla ﬁrma zabývající se výrobou komponentů do vlaků
z paměťové pěny. Do příštího vydání připravujeme
rozhovor s jejími reprezen(ter)
tanty.

Hejtmanův pohár
Do klání
ve zdolávání tzv. opičí
dráhy plné
překážek se
zapojilo 16
škol
Moravskoslezského
kraje, tedy 4188 žáků. Nejen velkého ohlasu studentů, ale také diplomu, výrobků ﬁrmy Marlenka a výhry
ve výši 10.000 Kč se dočkalo naše gymnázium Ostrava-Hrabůvka.
„Vážíme si toho, že přestože nejsme sportovní
gymnázium, naši studenti
jsou velmi aktivní, do řady
sportovních turnajů a soutěží se zapojujeme a umístění na stupních vítězů
není nijak výjimečné,“ uvá(ter)
dí zástupci školy.
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Demograﬁcký vývoj na Jihu a
Demograﬁcký vývoj v ČR je stejně jako v jiných vyspělých zemích ve znamení stárnutí populace. Příčinou
je prodlužující se doba dožití a zejména pak pokles natality (porodnosti), který je zaznamenán od 90. let.
Díky stagnaci porodnosti na nízké úrovni se významně mění struktura populace. Tato fakta mají jednoznačný dopad do oblastí jako je zdravotnictví, sociální služby a v neposlední řadě školství.

Řešení změn
demograﬁcké struktury
obvodu v minulosti
V porevoluční minulosti bylo v městské části Ostrava–Jih zavřeno mnoho mateřských i základních škol.
Tento postup nelze kritizovat, když opomeneme, že
z velké části bývalých školských objektů postupně
vznikaly herny a restaurace,
namísto respektu potřeby
prostor pro volnočasové aktivity dětí. Koncepce školství
a strategický přístup ke školství – tento přístup byl nejlidnatějšímu městskému obvo-
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V těchto oblastech musí
stát reagovat a chovat se
strategicky, tedy efektivně.
Poslední zmíněnou oblastí je
školství. Demograﬁcký vývoj
byl v nedávné minulosti strůjcem změn – zavírání a slučování středních škol. V tuto
chvíli velmi citelně klesají počty studentů na vysokých
školách a stát k tomu bude
muset zaujmout strategický
postoj a zvážit, zda stávající
počet vysokých škol (včetně
soukromých 70) regulovat.
Nutno dodat, že vývoj populace v rámci Moravskoslezského kraje a Ostravy nekopíruje
vývoj v rámci celé ČR. Situace je poněkud dramatičtější, a to vlivem negativních
migračních trendů. To stejné lze konstatovat o nejlidnatějším městském obvodu
Ostravě–Jihu. V tomto ohledu stojí před námi nelehký úkol: optimalizovat síť základních a mateřských škol,
aby odpovídala reálné situaci – s ohledem na demograﬁcké trendy, prognózy vývoje těchto trendů, s ohledem
na potřeby moderního školství ve vazbě na inkluzi a respektem odborné veřejnosti
– pracovní skupiny pro optimalizaci školství.
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du desítky let cizí. Možnost
bezbolestného sloučení škol
nebyla využívána. V nedávné
minulosti se školy pouze zavíraly, a to dle zcela primitivního klíče a se zřetelným dopadem jak na zaměstnance,
tak na učitele. Jediným kritériem byl nízký počet žáků
– tedy jednoduché rozhodování. Avšak naprosto legitimní, protože už tenkrát se demograﬁcký vývoj promítal
do základního školství. V našem obvodu byly v minulosti zavřeny např. tyto školy:
29. dubna, Lumírova, Mjr. Nováka, V Zálomu. Proces zavírání těchto škol nebyl nijak
speciﬁcky, natož pak koncepčně komunikován ani se
zaměstnanci škol a ani s rodiči žáků. Přesto platí, že kroky k útlumu školství byly potřebné a ve ﬁnále prospěšné.

S péčí řádného
hospodáře
Obec je v roli zřizovatele
sítě mateřských a základních
škol. V případě našeho obvodu to znamená provoz 30
mateřských škol a nyní celkem 18 základních škol. V pří-
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padě základních škol kapacita této sítě převyšuje 13 000
žáků a školy jsou navštěvovány v letošním roce 7 558
žáky. Vytíženost je tedy 56%.
Provozní prostředky vynakládané obcí na mateřské a základní školství jsou

ve výši cca 95 mil. Kč. Po připočtení investic jsou vynakládané zdroje na školství
ve výši cca 140 mil. Kč. Efektivita takto vynakládaných
zdrojů je odvislá od optimalizace sítě škol s cílem jejího
maximálního využití.

Právní rámec ﬁnancování regionálního školství:
Základní právní rámec upravující ﬁnancování RgŠ ÚSC
(tj. škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi či
dobrovolnými svazky obcí) tvoří v současné době zejména tři zákony:
• zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
školský zákon),
• zákon o státním rozpočtu (na daný rok),
• zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
ve znění pozdějších předpisů,
a dva obecně závazné předpisy upravující postup krajských úřadů při ﬁnancování škol a školských zařízení zřizovaných ÚSC:
• vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech,
ve znění pozdějších předpisů,
• směrnice MŠMT č. j. 28 768/2005-45, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady
rozpis ﬁnančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 školského zákona krajským
a obecním školám a školským zařízením, vydaná ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
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jeho dopad na školství
graf č. 2

Stávající situace
a prognóza vývoje sítě
základních škol na Jihu
Síť stávajících základních
škol je v současné době citelně předimenzována. V minulosti (1999/2000, viz graf
č. 1) navštěvovalo naše školy více jak 14 tisíc žáků oproti dnešním 7 tisícům. Jedná
se tedy o velký pokles. Námitka, že námi publikovaná data o naplněnosti škol
jsou z 60. let a neodpovídají potřebám soudobého
školství, je nesprávná a nerelevantní. Školství v dřívější
době dosahovalo lepších výsledků zejména v oblasti přírodních věd a stávající kapacity byly vyhovující i v roce
2000, tedy 10 let po sametové revoluci. Co se týče mateřského školství, jsou nynější kapacity dostatečné a zde
vykazujeme cca 200 volných míst v našich školkách.
O redukci sítě mateřských
škol neuvažujeme, naopak
se snažíme rozšířit portfolio služeb o třídy pro děti
od dvou let.
Pochopitelně další kroky optimalizace školství

budou velmi obezřetné.
Budeme kalkulovat nejen kapacity škol, prognózy demograﬁckého vývoje, ale i moderní trendy
ve vzdělávání spolu s faktem nastupující inkluze
ve vzdělávání. Veškeré další kroky vedoucí k dosažení optimálního stavu školství na Ostravě-Jihu budou
předmětem konzultací vy-

soce odborné pracovní
skupiny pro optimalizaci
školství, která se sejde již
v příštích dnech.
Ing. Milan Stoch, Ph.D., MBA
vedoucí odboru strategického
rozvoje, vztahů s veřejností,
školství a kultury

Již v dalším čísle budeme
pokračovat v seriálu o školkách obvodu.

graf č. 3
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